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V Å R A  S A M A R B E T S P A R T N E R S

Rapporterna om att svenska soldater hamnar i eldstrid i
Afghanistan och att striderna förefaller vara mer intensiva,
kommer nu allt oftare. Samtidigt läser vi i tidningarna
om att våra nordiska grannländer drabbas av förluster
såväl i dödade som allvarligt skadade. I Norge har vete-
ransoldater demonstrerat mot den likgiltighet som man
anser att den politiska ledningen uppvisar gentemot de
effekter som soldaterna utsätts för. I Danmark öppnade
man nyligen ett första veterancenter samtidigt som det
flitigt rapporterades om hemvändande soldater som isole-
rar sig från samhället och uppgavs bo i tält. Frågan om
stöd till veteransoldater och deras familjer är alltså hög-
aktuell i dessa våra närmaste grannländer och behandlas
med stor seriositet.

Myndighetsföreträdare i Sverige har i dessa samman-
hang trosvisst förklarat att läget är annorlunda i vårt
land: ”I Sverige finns inga veteransoldater som bor i
tält.” Detta trots att uppföljningen av hemvändande sol-
dater har varit undermålig samt att Sverige inte avsatt
några medel för att bedriva en målmedveten vetenskaplig
forskning inom veteranområdet. Bristerna i den då näst
intill obefintliga veteransoldatpolitiken var ju själva grun-
den till att vi nu fått en veteranlag. Denna har ännu inte
kommit till genomförande, vilket borde mana till en viss
försiktighet och ödmjukhet i myndigheters och andras
uttalande.

I förra numret av Fredsbaskern redovisade företrädare
för våra politiska partier sin syn på några viktiga ”vete-
ranfrågor”. Genom att studera dessa är det lätt att inse
att alla inte är lika positiva till tanken att även Sverige
behöver utveckla sitt stöd till de kamrater med familj,
som drabbas. 

Samtliga inom den rödgröna alliansen ansåg att inga
särskilda insatser behövs, t ex i form av ett veterancenter.
Man ville inte heller arbeta för ett veteranmonument.
Man måste fråga sig varför. Vill man sopa problematiken
under mattan och inte erkänna att politiska beslut om
insatser i olika konfliktområden leder till att enskilda
individer kan komma till skada?

Den veteranlag som träder i kraft vid årsskiftet är riktad
mot Försvarsmaktens personal. Vi som varit ”där ute” är
väl medvetna om att ett stort antal svenskar arbetar i
samma konfliktområden som soldaterna. Denna personal
är dessutom många gånger mer sårbar eftersom de ofta
arbetar ensamma eller i små team. Från vår sida är det
självklart att personal som sänds ut eller sekonderas av
svenska myndigheter, borde ges samma lagstöd som de
som engageras av Försvarsmakten. Jag vill med detta
peka på att Sveriges internationella insatser ställer krav
på kompetenser från hela samhället och att stödet till
dem som åtar sig uppgiften bör vara likvärdigt.

Den nu tillsatta regeringen har en del att fundera på
inom ramen för veteranpolitiken. Riksdagsbeslut är en
sak – att genomföra den är en annan!

Be careful out there!

Veteranlagen måste omfatta alla veteraner

Bo Wranker
Förbundsordförande
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Har du det som krävs? Läs mer på www.forsvarsmakten.se/jobba

Det är ett unikt jobb vi erbjuder. Ytterst handlar det om att värna människors 
rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. I Sverige tar vi det här ofta för givet, 
på många andra platser är verkligheten en helt annan. Vår uppgift är att 
hjälpa till där det behövs som mest. I Sverige eller utomlands. Som soldat, 
sjöman och officer kan man få chansen att göra skillnad på riktigt. Det inne-
bär att det krävs något extra av de ca 5000 personer som börjar jobba inom 
Försvarsmakten varje år.
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I N N E H Å L L

Hjärtligt välkomna till ett nytt nummer av Fredsbaskern!
Nytt för mig som redaktör samt att ni kommer att se att vi

har justerat och gjort om lite i tidningen. Hoppas att ni ska
tycka om det. Ni är såklart välkomna med synpunkter och åsik-
ter. Meningen med tidningen är att den ska leva och då behövs
medlemmarnas synpunkter. 

Har sedan jag blev medlem, tror det var 1993, velat göra
något för förbundet, men olika andra saker har kommit i mellan,
arbete och böcker. Och när frågan kom i vintras från Anders
Ramnerup så fanns det inget hinder att säga nej. Vill passa på
att tacka för förtroendet från styrelsen och er medlemmar, att
jag har fått denna chans och detta uppdrag.

Vem är jag?
Snart 40-år, gift och bor i Eskilstuna med min fru Vesna och
extradottern Alexandra. FN-tjänst i Libanon 1992 (L112) och
Bosnien 1994-95 (BA03), inköpare, administratör och informa-
tör inom Försvarsmakten i nästan sju år. Fortbildade mig till gra-
fisk medietekniker och har sedan 2006 varit anställd som pro-
duktionsansvarig på Trycksaksbyrån i Eskilstuna, förenar den
anställningen med eget företagande som mediekonsult. Har även
varit redaktör för BA03:s minnesbok samt har givit ut boken om
Fredskockarna.

Fredsbaskrarna
För de fredsbevarande trupperna från Sverige och övriga Norden har
2009-2010 varit ett par mycket tunga år för soldater och anhöriga.
Alla är vi drabbade av svåra förluster och skadade och i Danmark
pratar man om mer än 2 000 personer som lider efter avslutad ut-
landstjänstgöring. För Sverige kan denna siffra också bli realitet och
då måste Försvarsmakten stå redo men även vi och andra organisa-
tioner, landsting, staten och kommuner. Tyvärr finns i Sverige ingen
tillförlitlig statistik som den Danmark kan presentera, hoppas dock
att detta ska finnas inom några år. Därtill måste också en större för-
ståelse för internationella uppdrag belysas i media på ett mycket
bättre och mer korrekt sätt.

Styrelsen och övriga medlemmar kommer att lägga mycket energi
på veteranfrågan, veterancenter och kamratstödet under hösten och
därtill måste vi bevaka vad Försvarsmakten gör med sitt nya ansvar
för oss veteraner och anhöriga.

Detta arbete gör vi tätt samman med ett stort antal andra organi-
sationer i Sverige.

Sedan håller jag och webbgruppen på med att se över hemsidan och
en förändring kommer i närtid. Här önskas också medlemmarnas
önskemål och synpunkter. Utan medlemmar finns inget förbund, inga
Fredsbaskrar och absolut ingen hemsida eller tidning. 

Hjälp oss att göra oss bättre!

Artiklar
Missa inte Daniel Jansson, FS18 berättelse på sid 12-17 och inte
heller Bror Richard Svärd och hans historia om sin tid i Mellan-
Östern 1969-70, sid 6-8. 

Sedan hittar ni allt om Förbundet och föreningarna från och med
nu längre bak, i detta nummer från sidan 18.

Jag hoppas att ni får en bra läsning och samtidigt hoppas jag/vi på
kritik, bra eller dålig, jag/vi är inte rädd för vad som!

Per Lennartsson
Redaktör

PS  Glöm inte att ert bidrag till artiklar är högst värdefullt 
och glöm inte att skicka med kontaktuppgifter. DS 
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Nyheter och kritik!

Per Lennartsson.          Foto: Malin Bondeson, www.bondeson.se
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”If the people are against us, we cannot be 
successful.”

– Den amerikanske generalen McChrystal som vid denna
tid, (15 juni 2009 till 23 juni 2010) var befälhavare över
ISAF har proklamerat att det egentliga kriget handlar om
hearts and minds – att vinna afghanernas förtroende.

En självklarhet kan man tycka, men amerikanarna har
diplomatiskt uttryckt visat prov på bristande omdöme förut.

Årets fredsbevarare 2010

Jonas Jonasson
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En spökstad
Konturerna av staden Kantara dyker upp vid den västliga horisonten.
Någon minut senare är vi framme vid Kantara Road Junction där vi
svänger söderut. OP Silver ligger ytterligare 20 km i den riktningen.
Jag slipper passera Kantara denna morgon. Denna evakuerade, livlösa
spökstad ger ett sorgligt intryck. Den egyptiska beskjutningen har
förvandlat den till en ruinstad. Till slut blev den så farlig att vistas i
att KCC flyttades till Rabah. Före sexdagarskriget 1967 var den en
blomstrande handelsstad med 20 000 invånare – sommaren 1969
var staden öde och tom.

De sista kilometrarna fram till OP Silver är besvärliga att köra.
Djupa hål i vägbanan efter bomber och minor. Den sista kilometern
fram till kanalen går i obanad terräng över vågiga sandåsar. Det går
mödosamt framåt för trucken i krypfart och med fyrhjulsdrift.

OP Silver besår av en husvagn, ett skyddsrum och en radiomast.
Husvagnen är placerad intill en lastbil som är uppställd vid foten av
den höga sandvall som löper längs kanalen. Den är därför väl skyd-
dad från beskjutning från den västra, egyptiska sidan, men sämre
skyddad från luften, det vill säga från de flyganfall israelerna tidvis
företar i kanalzonen. Skyddsrummet löper rakt in i sandvallen.
Radiomasten står på toppen av sandbanken.

Den blå-vita FN-flaggan vajar fredligt från toppen av radiomasten
när vi går upp på sandvallen för att se oss omkring. OP Silver är
bemannat av en finsk och en colombiansk kapten, vilka följer oss upp
till sandvallens utsiktspunkt.

Kanalens vattenspegel nedanför oss. Det är en lisa för ögat att se
blått vatten mitt i Sinais öken av gul sand. Vattnet är klart och rent.
Inga fartyg har rört upp bottenslammet de senaste två åren – sedan
i juni 1967 då Sexdagarskriget började. Tanken svindlar att en av
världens viktigaste sjötrafikleder mellan Medelhavet och Röda havet
icke kan utnyttjas på grund av att två relativt sett två små nationer
inte kan leva i fred. Tankbåtar på upptill 140 000 dödviktston som
tidigare passerade har fått sin restid från Europa till Asien förlängd
med en månad.

Ljusblå fiskar i stora stim avtecknar sig tydligt mot sandbottnarna.
Norrut skymtar en israelisk postering inbyggd i sandvallen. Söderut
syns Great Bitter Lake - en av de sjöar kanalen passerar. Mitt emot
oss på den egyptiska sidan finns en palmskog som når fram ända till
kanalbrinken. Allt är lugnt och stilla där borta. Inga militära anlägg-
ningar eller soldater syns till.

Den blå hjälmen – enda livförsäkringen
Den finske kaptenen pekar på ett stort cementblock på andra stran-
den, som har lossnat och glidit ut ett stycke från själva strandbrin-
ken. Han säger:

– Bakom det där blocket ligger en egyptisk krypskytt. Ta av er
kamerorna och sätt på er de blå FN-hjälmarna. Det är den enda liv-
försäkring vi har här.

Observatörerna hjälper oss att bära upp skylten, som är så vid i
omkrets att den består av tre skilda sektioner. Vi gräver ner och
förankrar de metallstänger på vilka skylten skall monteras. 
Den finske kaptenen är med oss uppe på sandvallen när vi arbetar.
Han iakttar vaksamt den motsatta stranden. 

Kaptenen från Columbia
har gått ner till husvagnen
för att passa radion. Den
israeliske sambandsofficeren
håller sig också därnere.
Han är inte tillåten att
vistas uppe på sandbanken i
skydd av FN-flaggan.
Plösligt bryts den pastorala
idyllen på den egyptiska
sidan av skottlossning. Vi
rusar ner och går i skydd
bakom sandvallen. Kaptenen
kommer några meter efter
oss. Han säger att tre skott
kom från krypskytten bakom
cementblocket och att de
visslade förbi cirka 10 meter
ifrån oss.

Skottlossningen rapporte-
rades till KCC i Rabah, som
omedelbart tog kontakt med
ICC som kontaktar den
egyptiska arméstaben som
även den har sitt säte i
Ismailia.
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FAKTA

Under sexdagarskriget 1967 mellan Israel och Egypten ryckte
israeliska styrkor fram över Sinaiöknen ända fram till Suez-
kanalen, som under några år efteråt utgjorde gräns mellan de
två länderna. Efter kriget var spänningen hög i Suez-kanalom-
rådet, varför UNTSO – FN:s vapenstilleståndskommission i
Palestina – satte upp observationsposter i anslutning till kana-
len, som bemannades av obeväpnade militära observatörer.
Under åren 1956-1967 hade FN haft väpnade bataljoner i
Sinaiöknen tillhörande UNEF I. Så blev också fallet under åren
1974-1979  genom UNEF II. Det innebar att under det så kallade
utnötningskriget mellan Israel och Egypten som pågick åren
1969-1970 vid kanalen så fanns endast UNTSO:s obeväpnade
personal i området. Krigshandlingarna under utnötningskriget
bestod i att Egypten tidvis besköt den israeliska kanalstranden
med intensiv artillerield. Israelerna svarade med offensiva rai-
der djupt in i Egypten främst med attackflyg men även med
pansaranfall bland annat över Suezviken.

Vid UNTSO som bildades av Folke Bernadotte redan 1948 och
som ännu verkar, finns även en civil administration. 

I  B A C K S P E G E L N

EN RÖD SOL STIGER HASTIGT UPP I ÖSTER. Den jagar bort mörkret och
skuggorna och förvandlar Sinais grå sanddyner till gula stelnade
vågor. Österhimmelen brinner och skyar av lärft och bleke blir till
ockra och blått. Det dagas över Rabah, en oas 50 km öster om Suez-
kanalen, där man anar historiens vingslag. På den turkiska tiden låg
här en järnvägsstation på järnvägslinjen som började i Turkiet och
slutade i Kairo. Engelsmannen ”Lawrence of Arabia” ledde här sina
arabiska krigare under första världskriget i anfall mot den turkiska
tågen. Efter 1967 har räls och slipers brutits upp och kommit till
användning vid byggandet av Israels militära stödjepunkter längs
kanalen. Stationshusen står tomma och övergivna längs järnvägs-
linjen upp till Gaza. 

Men Rabah lever och blomstrar anno 1969. Stationsbyggnaden
utgör Kantara Control Center (KCC) för de observatörer, som är sta-
tionerade på Suezkanalens östra, israeliska sida. På den västra, egyp-
tiska sidan ligger observatörernas stab i Ismailia (ICC) I Rabah finns
förutom den militära staben en civil avdelning, UN Field Service, som
förser observatörerna i området med vatten, bilar, radioförbindelser
och allmänt underhåll.

Till Observationspost Silver
Denna morgon skall jag och Thor Thorbjörnsson, en polisman från
Island, köra till OP Silver. Vi skall där montera en stor UN-skylt så
att det tydligt framgår att det är en FN-postering. Flyganfallen de
senaste dagarna hade träffat mål farligt nära FN-posteringarna. OP
Silver var en av få posteringar som hade saknat ordentlig FN-mar-
kering för anfall från luften. Efter två timmars förberedelser med att
lasta skylten på en fyrhjulsdriven truck av märket Bedford, bunkra
med torrskaffning och lägga in hjälmar och skottsäkra västar i förar-
hytten, anträder vi resan klockan sju sedan vi fått stabens klartecken
att köra mot kanalen. Såväl KCC som ICC rapporterade att läget var
lugnt och att ingenting indikerade att krigshandlingar var på gång.
Efter en mils färd når vi fram till Romani, en israelisk ökenpostering.
Här ansluter en israelisk sambandsofficer. En sådan måste alltid följa
oss när vi färdas i östra kanalzonen. Thorbjörnsson och sambandsof-
ficeren bildar förpatrull med en jeep och jag följer dem med trucken.
Inslagen av civilt liv i form av beduin-byar, beslöjade kvinnor, trasiga
barfotabarn, getflockar, fårhjordar och siluetter av stolta kameler
mot horisonten, lämnar synfältet. Vägspärrar, vakt-poster, fältförråd,
radarskärmar, militärpoliser, utbrända bil- och 
pansarvrak kommer i stället. Landskapet blir mindre kuperat. 

Framför oss en oändlighet av sand.

Äventyr vid Suezkanalen
– utnötningskriget 1969-1970
Polismän, rekryterade från FN:s medlemsländer, tjänstgjorde som Field Service

Security Officers, och svarade för säkerhetsbevakning samt transport – och

underhållstjänst. En av dem var Bror Richard Svärd, som här skildrar hur en

vanlig arbetsdag kunde gestalta sig vid Suezkanalen under utnötningskriget

sommaren 1969.

Instängda fartyg i Suez-kanalen under Suez-kriget 1956.                                                                               Foto: Roland Frid, stabsfotograf 1956-57 i Gaza på Bat G01.

Oasen Rabah som var Controll Center för FN:s observatörer på den israeliska sidan 1969. Foto: Försvarsmakten.
Fortsättning på nästa sida.
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– Beslutet att som soldat delta i internationella insatser med allt
vad det innebär, gör att behovet av en välfungerande psykosocial
stödfunktion för familjen där hemma, är helt nödvändig. Det menar
Johan Rydén, som under förbundskongressen i Ronneby valdes som
ny ordförande för Svenska Soldathemsförbundet.

Verksamhet på två ben
– Att Försvarsmakten nu frångått sitt pliktbaserade personalför-

sörjningssystem påverkar inte den framtida soldatens behov av åter-
hämtning, särskilt inte bland dem som gör sin tremånaders grundut-
bildning och som kontrakteras under värnpliktslika förhållanden. 

Därför kan man säga att Soldathemsförbundet numer står på två
ben: ett gammalt, som innebär att vi stödjer våra soldater till en
meningsfull fritid, och ett nytt, som innebär att vi stödjer hela soldat-
familjen psykosocialt, fortsätter Johan Rydén.

Familjestöd centralt och lokalt vid soldathemmen
Soldathemsförbundet erbjuder idag par möjligheten att gå en PREP-
kurs i kommunikation och konflikthantering – ett sätt att stärka rela-
tionen och en god förberedelse inför ett utlandsuppdrag. Dessutom
erbjuds via kontakt med förbundskansliet, familjerådgivning och råd-
givning gentemot barn och ungdomar där oron och frågorna kan se
mycket olika ut beroende på livssituation och ålder.

– Det är oerhört viktigt att vi kan vara till hjälp för människor där
just de befinner sig. I vissa fall kan det vara bra för ett par att gå 
t ex en PREP-kurs i preventivt syfte, innan utlandstjänstgöring. Vissa
föredrar att gå den tillsammans med sin partner när denne kommit
hem. Andra har ett behov att få ytterligare hjälp med sin relation och
kan då erbjudas parrådgivning. Eller vill man som anhörig ha någon
att prata med gällande sin oro och få hjälp med att bemästra den,
kan vi även ordna professionellt samtalsstöd. Det berättar Andreas
Philipsson som är verksamhetsansvarig för Soldathemsförbundets
familjestöd.

–Vi har sett en stadig ökning
avseende PREP-kursdeltagare
vilket är roligt. Däremot måste
vi bli bättre på att nå ut till ännu
fler berörda familjer med infor-
mation om stöd och hjälp som
finns att få, menar Andreas
Philipsson.

– Ett sätt att öka informa-
tionsspridningen och närvaron
vid förbandsorterna är utlokali-
sering av familjestödet vid sol-
dathemmen. Sedan 2009 arbe-
tar vi med att anpassa soldat-
hemmen för att innefatta vår
nya målgrupp. På vissa soldat-
hem innebär detta att särskilda
lokaler anpassats för barn-
aktiviteter. På andra platser
betyder det att personal kopplade till soldathemmet gör hembesök
eller ordnar aktiviteter för anhöriga. 

– Att möjliggöra möten vid soldathemmet där soldater, föreningar,
föräldragrupper eller hemmavarande respektive kan träffas och utbyta
erfarenheter och få möjlighet till stöd av utbildad personal, är viktigt
i en tid när kraven på att göra internationell tjänst ökar, avslutar
Andreas Philipsson.

Text: Redaktionen Fredsbaskern
www.soldathem.org

Johan Rydén är ny ordförande för
Svenska Soldathemsförbundet.

Foto: Svenska Soldathemsförbundet

I över hundratrettio år har soldathemsrörelsen verkat vid landets förbandsorter. Huvuduppgiften har varit att erbjuda
unga människor en öppen plats för vila, samtal, reflektion och fritid. 

Sedan 2008 ansvarar Svenska Soldathemsförbundet dessutom för omhändertagande av anhöriga till soldater i
utlandstjänst – ett stöd som visat sig vara efterfrågat bland soldatfamiljer ute i landet.

Soldathemsrörelsens utökade uppdrag 
– från ansvar gentemot den värnpliktige till omsorg över hela soldatfamiljen

En FN-patrull på uppdrag i Sinai.                                                                                                                                                                               Foto: Försvarsmakten.

FAKTA OM BROR SVÄRD
- Namn: Bror Richard Svärd.

- Född: 22 november 1931.

- Bor: Märsta.

- Familj: hustru Mona, två vuxna barn, fyra barnbarn.

- Missioner: Suezbataljonen, G01, 1956-57, bat XII, Kongo 1961, Civpol Cypern 1964 och 1975,

UNTSO 1968-70, UNBRO 1988.   

- Svensk delegat i en internationell kommission, som undersökte rättssäkerheten i flyktinglägren 

vid gränsen mellan Thailand och Kampuchea, och valobservatör i Sydafrika 1994.

- Intressen: Road av att skriva. Medarbetar i flera tidningar och tidskrifter.

- Dolda talanger: ålfiskare.

- Läser: kulturhistoria, naturskildringar, FN-litteratur.

- Gör mig glad just nu: att Kongo-veteranernas jubileumsmöte blev så lyckat.

- Gör mig särskilt besviken just nu: att vår värnpliktsarmé har skrotats,

den hade en bred kompetens som var mycket lämplig för fredsmissioner.

- Framtidsplaner: att försöka behålla hälsan.

Bror Svärd.
Foto: Leif Larsson 
tidningen Ljusnan

Efter en halv timmes väntan kommer ett beklagande från den egyp-
tiska staben, som ger tillstånd till att monteringen får fortsätta. Vi
återgår med viss tvekan upp på sandvallen och fortsätter arbetet.  

När vi har några få moment till att utföra smäller det igen. Åter-
igen rusar vi ner i skydd och samma procedur upprepas. Egyptierna
beklagar igen och tillåter oss att fortsätta arbetet efter en timmes
väntan.

Skjuter i tristess
Tredje gången gillt tänker vi och går upp och avslutar monteringen
på mindre än fem minuter. Och nu får vi vara i fred. Beskjutningar på
FN-personal av detta slag var inte ovanliga. Förmodligen skjuter de

egyptiska krypskyttarna, som ligger posterade på samma ställe i
månader, för att få ett avbrott i tristessen. De finner nöje i att se när
FN-anställda springer. Att träffa eller skada någon med skotten 
skulle vara mycket enkelt för dem då avståndet över kanalen är
knappt hundra meter på de flesta ställen. Ett riskabelt nöje på FN-
folkets bekostnad då risken för rikoschetter är dödligt nära. 

Med lättnad lämnar vi OP Silver och kör tillbaka till Rabah pres-
sade av Sinais stekheta eftermiddagssol. I skymningen är vi åter i
oasen. Ett härligt bad i de finska observatörerna nybyggda sauna
väntar och några svalkande Amstel som intas i den öppna baren
under Södra Korsets skimrande stjärnhimmel.

Fortsättning från sidan 7.
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Nu är hösten äntligen här, det är vad några tycker medan andra tycker att det vore bättre med evig 

sommar. I vilket fall som helst presenterar redaktionen ett antal böcker för höstmörkret. Alla med någon

form av anknytning till utlandstjänst eller missionsområde.

Fler tips kommer i kommande nummer av Fredsbaskern och har du några tips på böcker är det bara att

skriva till redaktionen under adress: redaktion@fredsbaskrarna.se

Höstläsning

ÄLSKADE KRIG

Johanne Hildebrandt
Förlag: Natur & Kultur

UTAN SLUT? KRIGET PÅ BALKAN
- BILDER FRÅN ETT FN-UPPDRAG

Bo Pellnäs
Förlag: Bonnier

DE BLÅ BASKRARNA FRÅN EKSHÄRAD
– 17 FN-SOLDATERS UPPLEVELSER
Erling Hedin
Förlag: Skarp förlag

FÖRBANNADE FRED

Johanne Hildebrandt 
Förlag: Natur & Kultur

Älskade krig är en gripande
och spännande bok om kärlek,
överlevnad och försoning i kri-
gets Irak, men också en skild-
ring av vad som utspelar sig
bakom de vackra fasaderna i
Stockholms kändisvärld. Boken
bygger på en verklig händelse
som utspelade sig 2007.

Utan slut? är en krass beskriv-
ning av den verklighet som de
flesta egentligen känner till
väldigt lite om. Den av USA
framtvingade ”freden” mellan
muslimer och kroaterna i
Bosnien är ”en kärleksakt 
mellan skorpioner”, enligt
Pellnäs. ”För att fullt förstå
den politiska situationen i före
detta Jugoslavien borde man
också ha en bild av hur den
organiserade brottslighetens
relationer med makthavarna
ter sig”, skriver han.

På ett medryckande och enkelt
sätt men inte för den del
banalt eller dåligt skriver
Johanne Hildebrandt återigen
om Sara, journalisten som i
denna bok tar oss med till
Tchad där kändiskåta personer
blandas med SSG, hjälporgani-
sationers ibland ifrågasatta
arbete.

Tänk att 17 personer från en
liten ort i Värmland med nam-
net Ekshärad kunde samlas i
en bok om hur det är att göra
FN-tjänst. Läs varför de åkte
ut i missionen, drömmar och
upplevelser. På ett rakt, enkelt
sätt redogör de för sina före-
havanden, stora som små.

UNDER FN:S FANA – IN THE SERVICE OF PEACE

Bengt Rahm
Utgiven på eget förlag

SISTA KULAN SPARAR JAG ÅT GRANNEN

Fausta Marianovic 
Förlag: Bonnier Pocket

”Sista kulan sparar jag åt
grannen” är fylld av starka
känslor och humor trots all de
motgångar som läsaren får
följa. Fausta Marianovic skri-
ver på en svenska som fått
färg av det modersmål som var
hennes innan kriget utsatte
till och med språket för etnisk
rensning.

TITO - FOLKETS DIKTATOR

Björn Kumm
Förlag: Historiska Media 

Josip Broz, känd som Tito, var
Jugoslaviens ledare från 1945 fram
till sin död 1980. Han föddes i
Kroatien, deltog i första välrdskri-
get och blev krigsfånge i Ryssland,
där han hamnade mitt i revolutio-
nen och blev bolsjevik. Strax före
andra världskrigets utbrott ut-
nämndes han till ledare för Jugo-
slaviens kommunsitiska parti, som
1945 övertog makten. Under det
kalla kriget förde Tito en politik
som balanserade mellan de båda
supermakterna USA och Sovjetunionen.
Var det Tito som höll samman den
jugoslaviska staten? Var Jugoslaviens
sönderfall oundvikligt efter hans
död? Var Tito en självupptagen
tyrann eller finns det, som många
anser, skäl att kalla honom ”folkets
diktator”? Större delen av 1900-
talets världshistoria återspeglas i
Titos liv, men vem var han?

FN PÅ CYPERN

Gustaf Welin och Christer Ekelund
Förlag: Probus 

Boken ”FN på Cypern” är en doku-
mentation av FN-missionen på
Cypern 1964-1993- UNFICYP - den
hitintills största av Sveriges alla
insatser i fredens tjänst. 
Totalt 25 616 militärer och 2 365
civilpoliser har deltagit i UNFICYP. 

Läget på Cypern har varit mycket
växlande under svenskarnas tid där.
Aren 1964-1976 kännetecknades
tidvis av mycket hög spänning med
sommaren 1964, hösten 1967 och
sommaren 1974 som höjdpunkter,
under det att åren 1977-1993 var
mycket lugna. Tiden 1964-1976 har
därför fått merparten av utrymmet
i boken, men ambitionen har varit
att även belysa senare bataljoners
verksamhet, då läget varit mindre
spänt.

Bengt beskriver på ett varmt
och rofyllt sätt sina erfaren-
heter från Kongo 1960-61. 
Jag förstår efter att ha läst
hans bok att de i vissa fall höll
tyst om sina upplevelser 
– vem skulle tro dem?

Boken beskriver på ett föredömligt
sätt den komplexitet och omöjlighe-
ter som människor ställs inför vid
påfrestande insatser och uppdrag
utomlands. Uppdrag Utland belyser
ett flertal viktiga faktorer för fram-
gångsrikt mänskligt handlande vid
farliga och pressade situationer,
som behovet av automatiskt hand-
lande, kreativitet, avvägd risktag-
ning och professionellt militärt
yrkeskunnande. Boken beskriver
också goda exempel på hur en väl
fungerande teamkänsla ökar förut-
sättningarna för att med ringa för-
luster kunna lösa farliga uppdrag.
Den är en bra ansats till ökad över-
spridning och erfarenhetshantering
men framförallt väldigt intressant
läsning.

UPPDRAG UTLAND
- MILITÄRA EXEMPEL FRÅN
INTERNATIONELLA UPPDRAG

Peter Tillberg, Joakim Svartheden,
Danuta Janina Engstedt
Förlag: Försvarshögskolan
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TIDEN I AFGHANISTAN KÄNNS REDAN AVLÄGSEN, trots att det bara är
tre månader sedan hemkomst. Jag minns den sista utbildnings-
tiden på Livgardet som ett nödvändigt ont, frustrationen att inte
vara på plats i insatsområdet och de ovissa känslorna att lämna
flickvän och familj hemma i Sverige. Jag visste inte ens om jag
skulle kunna hålla kontakten med dem. Vi har två veckors ledigt
mellan utbildningen och rotationen och jag försöker umgås med
familj och flickvän så mycket det går. När jag väl sitter på flyg-
planet från Västerås infinner sig ett lugn i kroppen. Mentalt har
jag redan varit två veckor i Afghanistan. 

Äntligen är vi på väg – på riktigt.

Trots att vägen till Camp Northern Light från flygplatsen i
Marmal anses som säker åker vi i full stridsutrustning, och med
fyllda magasin och mantlade vapen. Observation bakåt, åt sidorna,
på misstänkta punkter, rapportering, alltid ett steg före – det finns
ingen tid för utvärdering. Det som vi gjort så många gånger tidiga-
re hemma i Sverige sker nu på riktigt. Det är en allvarlig känsla
som infinner sig, jag har stor respekt för uppdraget och känner
samtidigt att det är oerhört skönt att vara på plats. Vad som helst
kan hända när som helst. Vår pluton förfogar över den tyngsta for-
donsparken och beväpningen här nere och många ser oss som den
yttersta livlinan om något skulle inträffa. Samtidigt kan det vara vi
som behöver hjälp av andra och varje pluton är specialister på sina
respektive system. Vi har varandras ömsesidiga förtroende.

Verklighetens Afghanistan
Jämfört med Sverige bjuder vår camp på en fager upplevelse av
faciliteter. Man är van vid de bekvämligheter som vi tar för givna.
Jämfört med den verklighet vi dagligen arbetar i, omedelbart utan-
för skyddsmurarna, lever vi i överflöd och extrem lyx. 

Det är en oerhörd fattigdom och primitiva levnadsförhållanden
som tonar upp runt omkring våra stridsfordon. Lera, damm, jord,
smuts och fallfärdiga boenden tillverkade mestadels av lera och
träbitar. Tygtrasor till kläder, någon leker på en åker, en man som
eldar, två äldre herrar rider på en åsna medan andra springer bar-
fota. En kvinna i burka bär på ved och på en liten sidoväg står två
män böjda över motorhuven till en bil. Nyfikenhet, vänlighet, fattig-
dom. Min första tanke är att nu är det på riktigt. Nu rullar vi, nu
börjar vår mission. Här. Nu. Mitt bland dessa människor. Det är det
lilla barnet med röd sliten mössa och mörkt hår som vi är här för
att hjälpa. Det är mannen som står utanför det lilla skjulet och
säljer bilslangar som kanske hinner uppleva en bättre framtid. Det
är kvinnan i burka och barnen med djupa mörka ögon som berör
mig mest. Det är overkligt men ändå påtagligt. Medelåldern i
Afghanistan är runt 40 år – en otänkbar kränkning av de mänskli-
ga rättigheterna utifrån våra ideal. Säkert 70 procent av alla jag
ser är barn mellan fem och tio år. Vad gör de ute på gatorna, var-
för är de inte i skolan?

Det största hindret mot ett jämställt samhälle och
roten till många andra problem i landet är den höga
analfabetismen som på sina håll är över 70 procent
– för kvinnor är situationen generellt mycket sämre
än för männen. Vi patrullerar till fots i en by där
uppskattningsvis ettusen familjer lever sida vid sida i
sina hyddor och ägnar sig åt jordbruk i det torra
ökenlandskapet. I byn finns två ickereligiösa skolor av
god standard med utbildade och engagerade lärare.
Problemet är att de bara tillåter undervisning för poj-
kar – tyvärr en ganska vanlig situation. Att komma till
rätta med grundläggande läs- och skrivutbildning för
båda könen och skapa villkor för ett eget inhämtande
av information är en given faktor i det svåra arbetet
mot ett demokratiskt, självförsörjande och jämställt
Afghanistan.

Hearts and minds
Efter en veckas introduktion och några heldagar på
övningsfältet kastas vi in i de dagliga rutinerna med
arbetsdagar långt över 18 timmar. Ett av rutinuppdragen
är att bevaka campen samt bemanna själva infarten och
gaten. Här kommer man i direkt kontakt med alla som har
ärenden hit – lokalanställda arbetare, utländska trupper,
jobbsökare, nyfikna och människor som vill ha ersättning
för skador de anser att ISAF har åsamkat dem. En äldre
man kommer fram till mig och vill ha ersättning då ett av
våra fordon har förstört delar av den bro som finns utanför
hans hus. Det här är viktiga ärenden som vi ger hög prioritet
– ingen skall känna att ISAF finns här nere och beter sig
arrogant och inte bryr sig om skador de förorsakat. För ska-
dor blir det. Gator och gränder är smala och i dåligt skick.
Ett stridsfordon som framrycker i stadsmiljö är inte direkt
förlåtande om bandet skulle råka snudda något oavsiktligt –
och trots att vagnsbesättningen är oerhört skickliga på att
framföra våra fordon händer det att vi river upp onödigt
mycket jord och lera i marken.

Den amerikanske generalen McChrystal som vid denna tid, (15
juni 2009 till 23 juni 2010) var befälhavare över ISAF har
proklamerat att det egentliga kriget handlar om hearts and
minds – att vinna afghanernas förtroende. "If the people are
against us, we cannot be successful." En självklarhet kan man
tycka, men amerikanarna har diplomatiskt uttryckt visat prov
på bristande omdöme förut. Talibanerna visar förvånansvärt god
förmåga i informations-krigföring där de på vissa platser äger
stort stöd från lokalbefolkningen. Stödet grundar sig förvisso inte
enbart på fredliga metoder men effekten för ISAF blir densamma –

”If the people are against us 
we cannot be successful”

Citat av den amerikanske generalen McChrystal. 
Det tog endast nio år att komma fram till dessa ord!

Jag har mindre än sekunden på mig att fatta beslutet. Om jag
skjuter varningsskott kommer den misstänkte självmordsbomb-
aren att hinna ta sig säkert 50 meter närmare oss i den täta trafi-
ken. Med direkt verkanseld bör bilen fastna i trafiken och stanna
på förhoppningsvis säkert avstånd. Mitt vapen är osäkrat, svet-
ten rinner innanför telehjälmen och med stöd av vagnen lägger
jag rödpunkten från min automatkarbin stadigt i bröstet på för-
aren. Jag bestämmer mig för att ta skottet. Jag kramar avtryck-
aren och ser samtidigt i ögonvrån att det sitter en polisman på
passagerarsätet. ”Avbryt, avbryt, det sitter en polis i bilen!”

Fortsättning på nästa sida.
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Besöksparadoxen
De första tio veckorna går snabbt och jag skall
äntligen få komma hem till Sverige på min
första ledighet, en så kallad leave. Då vi är
500 personer som skall vara lediga två gånger
under missionstiden är leave-transporterna till
och från flygplatsen rutinuppdrag som utförs
av de soldater som för tillfället är i tjänst. Det
känns frustrerande att så mycket tid och resur-
ser avsätts till att transportera oss själva fram
och tillbaka till Sverige – resurser som skulle
kunna användas i den operativa verksamheten
där den gör nytta. Utöver våra egna hemresor
måste vi också administrera och ta resurser i
anspråk för alla besökare som gästar oss.
Utrikesministern, försvarsministern, opposi-
tionsledare, kronprinsessan, höga generaler,
media och andra skall givetvis ges insyn i verk-
samheten – men det blir till priset av sämre
resultat i den verksamhet vi är här för att bedriva.

Det ofattbara
Söndagen den sjunde februari händer det som inte får hända.
Under min ledighet i Sverige får jag beskedet att två svenska offi-
cerare och en afghansk tolk har blivit dödade av finkalibrig eld i
Afghanistan. Ytterligare en svensk soldat är skadad. Jag sitter i
bilen tillsammans med min familj när den första nyhetsflashen når
oss. Magen knyts ihop och ovissheten maler i kroppen. Helvete
också.

Alla tillgängliga mediekanaler finkammas efter uppgifter, men när
inte presskonferensen ger några detaljer är det tydligt att uppgif-
terna måste komma från andra källor. Min ställföreträdande plu-
tonchef tillika min vagnchef som också är hemma i Sverige ringer
mig några minuter efter Försvarsmaktens presskonferens. Det blir
ett lågmält samtal – sakligt, analytiskt och nedstämt. Han har
samverkat med personal direkt från Afghanistan och har prelimi-
nära namn på de omkomna samt kan redogöra för händelseförlop-
pet. Alla uppgifter har i detta läge ännu inte kommit ut till allmän-
heten och vi väljer att avvakta ytterligare några timmar innan vi
ringer runt till våra soldater.

Johan Palmlöv var bosatt bara några hundra meter från min bostad
i Sundbyberg. Jag har flera gånger samåkt med honom till Liv-
gardet under utbildningstiden och vi har pratat mycket i insatsom-
rådet och tränat på gymmet tillsammans. Också Gunnar Anders-
son var en mycket omtyckt vän och kollega fast jag personligen
inte kände honom så väl. Det känns overkligt att jag för några
dagar sedan gick sida vid sida på fotpatrull med den afghanske tol-
ken Shahab och pratade om vardagliga saker – om kultur, mode
och den varma vintern. Nu är han död. Just nu känns närvaron av
familj och flickvän i Sverige inte viktigast – jag vill tillbaka.
Tillbaka till Afghanistan och delta i sorgearbetet och stötta mina
kollegor. Det känns otroligt jobbigt, mina ögon är tunga och jag är
trött.

Jag sätter mig med telefonlistan och ringer runt till mina soldater
som också befinner sig hemma i trygga Sverige. Jag vill försäkra
mig om att de mår bra och delge all den information jag har. Det
är många tankar att hantera och maktlösheten att sitta hemma i
Sverige och få allt detta uppspelat framför sig i media är ett helvete.
Jag tror det är viktigt att vi pratar med varandra och håller kon-

takten – våra anhöriga försöker givetvis bidra med vad de kan,
men det blir aldrig samma djup och förståelse som att prata med
sin egen grupp. Det kan låta märkligt, men trots att jag är hemma
i Sverige omgiven av min familj och de jag älskar mest av allt,
skriker kroppen efter samhörigheten på campen. Anhöriga i Sve-
rige kan inte hjälpa mig nu, jag vill tillbaka och finnas till i det
svåra efterspelet som nu tagit sin början.

Efter tio dagars ledighet som inte blev så återhämtande som jag
hoppats får vi äntligen komma tillbaka till insatsområdet, träffa
våra kollegor och delta i sorgearbetet. För Gunnar, Johan och
Shahab fanns inget utrymme att försvara sig. Med vapnen häng-
andes längs sidorna och låg eldberedskap fanns ingen tid att reagera,
inga tecken som kunde tydas att något var på väg att hända – de
befann sig vid en polisstation i tron om att de pratade med en av
de våra, och tillit till de afghanska säkerhetsstyrkorna är en förut-
sättning för att vi skall kunna utföra vårt jobb. Det är den afghan-
ska polisen och militären som senare skall klara av att manövrera
den demokratiska rättsprocessen utan inblandning från ISAF.
Dådet gör situationen extra komplicerad och det måste vi i det
fortsatta arbetet vara beredda att hantera.

All personal som inte krävs i tjänsten samlas utanför kapellet
framför minnesstenarna vid precis samma tidpunkt som begrav-
ningarna äger rum i Sverige. Den svenska och den finska prästen
håller tal och vi ber tillsammans – på den vänstra armen bär vi
svarta sorgeband. Trots att arbetet fortsätter med dagliga rutiner
och trots att vi ofta skrattar och har roligt, kommer för alltid
stämningen att vara smittad av den verklighet som så snabbt bytte
skepnad den sjunde februari.

Det är jobbiga dagar och en påminnelse om den verklighet som är
här nere – svår att förstå och sätta sig in i om man aldrig varit
här. Vi fortsätter arbetet i oförminskad styrka. Det är det minsta vi
kan göra för att hedra våra stupade kollegor.

Vila i frid. Ni är saknade!

Dagarna på campen
När vi inte patrullerar, sover ute i fält, övar skademoment, vårdar,
övar med våra vapensystem, skriver patrullrapporter eller planerar
för kommande verksamheter finns också tid för återhämtning och
fysisk träning. Utbudet av aktiviteter på campen är begränsat och
vi lever tätt inpå varandra 24 timmar om dygnet. 

Johan Palmlöv och Gunnar Anderssons minnesstenar.

personer som gör allt för att vi skall försvinna. Kriget om hearts and
minds är därför direkt avgörande för framgång. Den stora frågan är
varför det tagit nio år att komma fram till det.

För att vinna förtroende och afghanernas hearts and minds måste
ISAF visa att säkerheten kan garanteras samtidigt som menings-
fulla projekt kring byar och städer ger invånarna hopp om en bätt-
re framtid. Skolor, sjukhus, infrastruktur, vattenbrunnar, menings-
fulla arbeten och en fungerande rättsapparat är oerhört viktiga
men svåra utmaningar att ta sig an. Den lokalbefolkning som
skräms till lydnad av kriminella ledare eller religiösa fundamenta-
lister måste känna att vi kan garantera deras säkerhet – att det
arbete vi utför också får effekt i deras vardag. När bonden som
plöjer åkern med sin åsna känner att vi gör skillnad eller när kvin-
nan som plockar bomull på fältet uppfattar vår närvaro som posi-
tiv, först då kan vi vinna afghanernas hearts and minds. Arbetet
måste ske på fältet av varje enskild soldat – hela tiden och alltid
när vi är i kontakt med de människor vars land vi tagit i anspråk
för att lösa våra arbetsuppgifter. 

Den militära säkerheten är en förutsättning för att den civila åter-
uppbyggnaden skall kunna verka parallellt eller ta över när vi drar
oss ur. ISAF måste bli bättre på civil-militär samverkan där resurs-
erna maximeras och gemensamma projekt planeras från start. Här
har också Sverige mycket kvar att lära. Tron på att civil hjälp ska
nå fram utan garanterad
säkerhet på marken är
tyvärr bara en utopi som
bottnar i okunskap och
önsketänkande.

Fotboll med barnen
I ett land med svag insti-
tutionell historia finns
inget Lantmäteri att kon-
sultera för kartor eller
ägarförhållanden till mark
– här ligger allt sådant
arbete hos Försvarsmakten
att lösa och vi ritar våra
egna kartor – denna gång
skall vi kartlägga möjliga
landningsplatser för heli-
koptrar i närheten av cam-
pen. Det är soligt och varmt
medan sex springande barn
följer vår väg genom den
hårda leran mellan pågående
byggprojekt och djupa ravi-
ner. Stämningen är lugn,
människor vinkar och är
glada. 

På den här patrullen har vi
tagit med oss en fotboll som
vi hoppas få användning av.
Det är alltid svårt att veta vem av alla människor man skall ge
bort saker till då det lätt kan uppstå irritation och konflikt, men då
byäldstens son ger sig tillkänna är valet enkelt och fotbollen blir en
uppskattad gåva. En åker bredvid en stor moské fungerar utmärkt
som fotbollsplan och ögonen lyser stora på den flock av barn som
har samlats kring oss. Succén är given och vi har en underbar
stund i solen spelandes fotboll på en åker – mitt i byn kring åsnor,
kor och getter.

Under fotbollsmatchen slår vi en yttre ring runt vår gruppering –
prickskyttar med kikarsikte samt andra understödsvapen gruppe-
ras diskret kring fotbollsspelande barn och soldater. Fotbollen har
blivit en riktigt ice-breaker och vi förenar nytta med nöje – några
samverkar med äldre bybor och deras barn spelar fotboll med de
svenska ISAF-soldaterna.

Efter en dryg timme tackar vi varandra för en god match. Solen
hettar, svetten rinner och vi är törstiga. I det här läget är det svårt
att hålla sig till regelboken – men att inte bjuda barnen på en var-
sin flaska vatten skulle kännas direkt fel. Vi har stora mängder vat-
ten i vagnen och kan utan vidare ge bort en flaska till var och en –
ett beteende som på plats verkar hur självklart som helst men som 
sett ur ett längre perspektiv kan få negativa konsekvenser. Om bar-
nen tar för givet att vi delar ut vatten med jämna mellanrum finns
risken att de kommer försöka stoppa oss och tigga av oss varje
gång vi eller något annat ISAF-fordon passerar genom byarna.
Rykten sprids fort även i Afghanistan och vi är ingen biståndsorga-
nisation och skall heller inte utföra sådana uppgifter. Vad händer
om vi kör över ett barn som klättrat upp på vagnen i tron att
denne skall få vatten och mat? Det är lätt att leva i stunden och
ge efter för de omedelbara humanitära behoven som vi ställs inför
men det är viktigt att ha den stora bilden klar för sig – vi står för
säkerheten och andra aktörer administrerar biståndet. 

Ändå väljer vi att bryta mot rekommendationerna. Ett par minuter
efter att vi gett bort vattenflaskor till våra fotbolls-kollegor kommer
det mycket riktigt 30 barn och ungdomar springande mot våra
vagnar – ryktet har gått. Den fridfulla stämningen med sex barn
som dricker vatten i solen och fotograferas tillsammans med oss är
som bortblåst. Med alla dessa barn och ungdomar har vi inte längre
kontroll och vi gör snabbt uppsittning. Det sista jag gör innan bak-
dörren stängs på vagnen är att jag med stor kraft knuffar bort en
kille i 15-årsåldern som försöker ta sig in i bakutrymmet på strids-
fordonet.

Spelet är en blandning av handboll, fotboll och bowling.

S V E R I G E  I  V Ä R L D E N
Fortsättning från sidan 13.

Fortsättning på nästa sida.
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Att hitta egen tid och kunna släppa jobbet är därför viktigt, även
om kollegorna är det bästa man har här nere. Många av oss väljer
att krypa upp i sängen, försvinna in i filmens värld och glömma
insatsområdet för en tid – en av få sysselsättningar som avskärmar
från omvärlden. Internet och telefoner hjälper oss att hålla kontak-
ten med familj och vänner, medan regelbunden träning ger utlopp
för rastlöshet och förbereder för fysiskt krävande patruller. När
vädret tillåter har volleybollplanen blivit den självklara mötesplat-
sen för prestigefyllda matcher mellan plutoner och grupper. Inte
sällan spelar vi volleyboll flera timmar i sträck med avbrott för
ordergivningar, planering och andra uppgifter som alltid kommer i
första hand. Gymmet och bastun används flitigt, likaså löparbanan
som går längs insidan av muren runt hela campen – drygt en kilo-
meter lång. Pingisbordet utanför våra bostadsbaracker är dagligen
föremål för vänskapliga vredesutbrott och avgörande matchbollar
och mässen med biljardbord och sällskapsspel gör ändå att de
lediga timmarna flyter på i ett behagligt lugn. Mycket mer än så
finns det inte att göra. Det är märkligt hur anpassningsbar männi-
skan är och hur snabbt man finner sig i en situation som utifrån
sedd kan tyckas absurd. Missionslivet har varit och är en upplevelse
få människor förunnat. 

Gör vi någon nytta?
Sex månader med intryck är förbi och med mig hem har jag mesta-
dels oförglömliga minnen och positiva känslor men också sorg och
vrede över den tragedi som drabbade våra vänner och kollegor.
Mycket har fungerat väldigt bra medan andra saker varit bedröv-
ligt dåliga, ofta i kombination med svagt ledarskap. När jag ser
tillbaka på insatsen frågar jag mig själv om vi ändå kunde ha gjort
mer, om vi använde tiden på bästa sätt. Det finns många svar på
frågan hur man skapar säkerhet och många i min närhet brukar
ifrågasätta den nytta vi verkligen gör där nere. Är det värt att ris-
kera människoliv och enorma summor pengar för att skapa förut-
sättningar för andra människor att i förlängningen hjälpa sig själva?
Är det värt insatsen att försöka förhindra spridningen av kärnva-
pen och opium från en del av världen som inte utvecklats med
samma möjligheter som Sverige? Jag anser det. Jag anser också
att det är din plikt som svensk medborgare att sätta dig in i pro-
blematiken, se samtliga delar i helheten och bidra till att diskussio-
nen lever vidare. Det är det minsta vi kan göra i det demokratiska
och trygga Sverige.

Text & foto:
Daniel Jansson

Läs mer om Daniel och hans mission på:

www.fredssoldater.se 

Webbplatsen Fredssoldater.se drivs av Armémuseum.

Där finns även efterföljarna FS19.

S V E R I G E  I  V Ä R L D E N
Fortsättning från sidan 15.

FAKTA OM DANIEL JANSSON:

- Namn: Daniel Jansson
- Född: Falun.
- Bor: Sundbyberg.
- Familj: flickvännen Malin Larsson
- Intressen: träning, resor, multisport, 

fotografering, affärsutveckling.
- Dolda talanger: har klarat 49 cm i limbo.
- Gör mig särskilt glad just nu: en ny affärsidé.
- Gör mig särskilt arg/besviken just nu: straffskatten på arbete.
- Läser: Liftarens guide till galaxen och andra vetenskapliga böcker.
- Framtidsplaner: så många idéer, så lite tid, stor familj, 

bo i herrgård på landet, med kontoret på internet.



,

Under en varm och solig vecka i början av juli så besökte två rep-
resentanter ur Fredsbaskrarna Sveriges styrelse den svenska kon-
tingenten KS21 i Kosovo, för att informera om vad vi kan göra för
veteraner som kommer hem från en internationell insats. 

KS21 hade förberett besöket på ett föredömligt sätt och vi blev
mycket väl omhändertagna under vår sjudagarsvistelse. Vi hade sam-
manlagt fem informationstillfällen som var förlagda på kvällstid: 
tre stycken inne på Camp Victoria och ett vardera på KFOR
Main/Film City och Camp Ville, där vi berättade för soldaterna om
Fredsbaskrarna och vad vi har att erbjuda våra medlemmar, samt
sålde Gula Bandet-produkter. Under dagtid besökte vi de flesta pluto-
nerna/sektionerna vid förbandet inne på huvudcampen eller följde
verksamheten ute i AOR:et tillsammans med skyttekompaniet samt
LMT. Vi fick bl a en gedigen och mycket uppskattad rundtur genom
Sveriges område på alla de gamla posteringarna och camperna som
fanns under vår missionstid, men som inte längre finns kvar idag:
Bifrost, C2, Spybar och Camp Hadar. Det väckte minnen! Något som
också var mycket intressant och givande var att under en dag följa
med LMT (Liasion Monotoring Team) ute i byarna och inne i centrala
Pristina för att följa deras viktiga och uppskattade verksamhet på

nära håll. Vi båda har tidigare tjänstgjort i Kosovo och det kändes
bra att tio respektive sju år senare återvända och se hur allt har
byggts upp och utvecklats positivt för landet och befolkningen. 

Vi tackar KS21 så mycket för att vi fick möjligheten att hälsa på
er, och att vi fick en fantastisk inblick i förbandets verksamhet!

Text: Anders Sundin och Charlotta Blomberg

FALUN
Polishuset ”Pub KASK” första torsdagen i
varje månad kl 19.00, febr, mars, april, okt,
nov. Myckelmyra tjärn samma tid maj, juni,
aug, sept. Dec julbord hos Mats.
Januari och juli semester.
Kontaktpersoner: Ulf Lissjanis: 
070-557 19 43, ulf.lissjanis@spray.se 
Mats Berglind mats@mattsb.com

GOTLAND
www.fn-gutarna.se
Kontakt: Per Wallin
0498-291500/076-204 9387

GÄVLE  
Träffpunkten saknas. Är ni intresserad att
starta en träffpunkt, kontakta sekreteraren.

GÖTEBORG
Första onsdagen i varje månad träffas 
vi på The Rover.
Plats: Andra Långgatan 12, ett stenkast
från Järntorget med bra kommunikationer.
Kontaktpersoner: Maria Sääf-Westin
070-9525774

JÖNKÖPING & EKSJÖ
Träffar enligt inbjudan till varje medlem.

KALMAR
Lilla Puben, första onsdagen i månaden.
Kontaktperson: Stefan Johansson 
0480-42 03 23, 070-386 45 45
070-359 06 86

KARLSTAD
Sista lördagen i månaden. 
SCORE,Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad.

Kontaktperson: Fredrik Steén Eriksson
070-960 29 50

MALMÖ
The Bishops Arms, Norra Vallgatan 62 
(mitt emot jvg. stn.)
Första onsdagen i varje månad.
Kontaktperson: Leif-Arne Nilsson
040-54 52 97 och 0739-186 936 

NORRKÖPING
Hemvärnsgården F13 Bråvalla. Varannan
månad (ej maj-augusti), se FBS:s hemsida.
Kontaktperson: Janne Frisk
011-311188 och 0708-970145 

SKÖVDE/SKULTORP
bunkernsde@yahoo.se 
Jespher Fröhlin, Skövde 
0730-218461        
Johan Josefsson, Skövde
0705-977653

STOCKHOLM
Träffplats: Lilla Hasselbacken, mittemot
Skansen, buss 47 från city. 
Café, restaurang och uteveranda. 
08-6637182. 
Första lördagen varje månad. Kom tidigt
eller sent, från kl 1500 och framåt kvällen.

Dessutom i samarbete med Englaklubben,
är vi välkomna till nattklubben Karlsson &
Co på torsdagar. Englaklubben är en kam-
ratklubb för oss som gjort utlands-
tjänst samt för SOS, ambulans, polis,
brandkår, vården, vaktbolag, kriminalvård
och Försvarsmakten. Bevaka erbjudanden
och specialpriser som vi kan utnyttja.

Kontaktperson: Örjan Noreheim 
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
070-592 75 24

SUNDSVALL
Larssons Corner, Kyrkogatan/Tullgatan
Sista tisdagen varje månad, 18.30 - 21.00.

VARBERG  
WÄRDSHUSET, Kungsgatan 14 B,
Varberg, första måndagen varje månad. 
Kontaktpersoner: Tor-Björn Johansson
070-244 40 35, Lars-Åke Johansson
070 519 52 54
Nu också som Facebook-grupp! 

ÖREBRO
Vi träffas första torsdagen i månaden 
kl 19.00 på Fredsgatan 13, Örebro.
Kontaktperson: Peder Stenbäck 
peder.stenback@swipnet.se 
0707-673219

ÖSTERSUND
Captain Cook, Hamngatan 9. första tis-
dagen varje månad kl 18.30.
Kontaktperson: Lars Björklin
063-51 54 57

Träffplatser i Norr?
Träffplatser i Västerbotten och Norrbotten
saknas eller är okända. 

Hör av dig till register@fredsbaskrarna.se
om du har kännedom om något som är på
gång i ditt län.

Förteckningen uppdateras kontinuerligt. 
Meddela nya uppgifter till: 

redaktion@fredsbaskrarna.se

Träffplatser A - Ö

Fredsbaskrarna besökte KS21

NEWBORN, ett nytt konstverk inne i centrala Pristina som symboliserar att
staden är pånyttfödd efter kriget.                             Foto: Charlotta Blomberg
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Då har denna sommar passerat med allt vad en sommar innebär. 
Grillen har åkt ut och in, myggen har surrat runt skallen och

gett kliande bett, strålande solsken har avlösts av hällande regn.
Det är allt det som hör en svensk sommar till och visst är det här-
ligt. Ni som har jobbat i fredens tjänst i annat land har kanske
längtat till den svenska sommaren. 

Vad händer annars i vårt land? Sverige har avskaffat värnplikten
och infört en veteranlag. Vissa jublar över båda sakerna så klart.
Främst jublar jag över veteranlagen och att den äntligen har kom-
mit till stånd. Den myndighet som idag omfattas av lagen är
Försvarsmakten. Vi har andra veteraner i vårt land som varit
sekonderade via sina myndigheter, t ex poliser, kriminalvårdare, 
tullen och andra. Vi får inte glömma bort dem nu. Jag anser att vi
ska verka för att alla i framtiden ska omfattas av samma lag, oav-
sett vilken statlig myndighet man blivit sekonderad från. Detta är
en framtidsfråga och jag vill egentligen bara lyfta den för att
skapa en medvetenhet om detta. 

Jag ser gärna att ni diskuterar och tar upp olika synpunkter ute i
föreningarna och kommer in med det till förbundet. Är du inte med
i någon förening så får du så klart ställa frågor direkt till förbun-
det. I föreningar kämpar ni på och vi får rapporter till förbunds-
styrelsen om olika arrangemang ute i landet. Jag hoppas att ni
fortsätter att kämpa med det gedigna arbete jag tycker att ni gör.
Ni är förbundets ryggrad. 

På följande sidor kan ni mer läsa om de olika arragemang som är
på gång. I skrivande stund så pågår arbetet med att starta två nya
föreningar, en i Blekinge och en i Norrbotten. Jag önskar de som
tagit initiativet till denna satsning lycka till. En av förbundets upp-
gifter är att stödja föreningarna.  

Jag hoppas att ni får en skön höst och att de kliande myggbetten
har lagt sig. Hoppas att vi ses vid något av de arrangemang som
står på agendan under hösten.

Hur många ha DU värvat i sommar? Själv har jag denna sommar
BARA värvat tre.

Ta hand om er själva och varandra!

Anders Ramnerup
Förbundsstyrelseordförande

anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

Styrelseordförande har ordet

KANSLI
Tegelbruksgatan 8, 554 50 Jönköping
Tel. 036-71 90 07, fax 036-71 90 06
e-post: kansliet@fredsbaskrarna.se
Medlemsavgift 200:- för 1 år. 900:- för 5 år. 1800:- för 10 år.
Prenumeration på tidningen Fredsbaskern
200:–/år beställes genom kansliet
Postgiro: 19 70 56-5
Kamratstödsfonden: Postgiro 444 08 91-2
www.fredsbaskrarna.se

MEDLEMSREGISTER 
register@fredsbaskrarna.se – eller kontakta kassören

STYRELSEN FREDSBASKRARNA SVERIGE

Förbundsordförande
BO WRANKER, Viktoriagatan 17, 371 37 Karlskrona  
Tel. 0455-164 48, mobil 073-428 03 72
e-post: bo.wranker@fredsbaskrarna.se, bowranker@hotmail.com

Förbundsstyrelseordförande
ANDERS RAMNERUP, Varbergagatan 154, 703 52 Örebro
Tel. 019-505 08 29, mobil 070-792 38 67
e-post: anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

Vice styrelseordförande
ANDERS SUNDIN, Lugnviksvägen 141, 831 52 Östersund
Tel. 063-514 880, mobil 070-626 41 92
e-post: sundin_anders@hotmail.com

Sekreterare
LARS ANDERSSON, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör
Tel. 0413-239 85
e-post: lars_andersson99@tele2.se, lars.andersson@fredsbaskrarna.se

Kassör
BO CARLSSON, Klubbv. 65, Ersnäs, 975 92 Luleå
Tel. 0920-311 60, mobil 070-631 34 50
e-post: bcb@tele2.se

STYRELSELEDAMÖTER

LAVE LAVESSON, Kronojägarvägen 1, 831 73 Östersund
Tel. 063-804 93, mobil 070- 298 04 93
e-post: lave.lavesson@fredsbaskrarna.se

RIKARD BENGTSSON, Armfeltsgatan 3,115 34 Stockholm
Mobil 070-942 65 45
e-post: rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

BERNDT ÅHMAN, Hagalundsvägen 11, 810 40 Hedesunda
Tel. 0291-109 37, mobil 070-33 66 583
e-post: 0291.10937@telia.com

CHARLOTTA BLOMBERG
e-post: charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se

PER LENNARTSSON, Östra Tunagatan 4, 632 37 Eskilstuna
Tel. 070-176 30 61
e-post: per.lennartsson@fredsbaskrarna.se

ULF CORNELIUSSON, Sandhamnsgatan 50 A, 115 28 Stockholm
Tel. 08-528 084 84, 03-40 11 40, mobil 070-687 44 93
e-post: ulf.corneliusson@gmail.com

Styrelseledamot/suppleant:
JONAS JONASSON, Bastarp 114, 240 33 Löberöd
Tel. 0415-800 10, mobil 070-431 59 44
e-post: jayj@loberod.com

Förbundet vore ryggradslöst utan 
föreningarna och medlemmarna
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Fredsbaskrarnas kamratstödjour

Telefon: 020-666 333
Ring Fredsbaskrarnas kamratstödjour. 
Vi !nns för alla som gjort internationell 
tjänst samt deras anhöriga. Telefonen 
är bemannad dagligen kl. 18.00-21.00.
Övrig tid !nns en telefonsvarare.

Du kan också skriva e-post till oss: 
020666333!fredsbaskrarna.se
Hälsningar
Lave Lavesson
Kamratstödsamordnare

Du får vara 
anonym - vi har 
tystnadsplikt!

ara u får vD
y     

d likt!
anon

stnadsplikt!
ym - vi har 

yt

Förre avd dir Krister Lindholm har avlidit efter en kort tids sjuk-
dom. Han blev 66 år. Krister som var reservofficer vid Svea Träng-
regemente hade två karriärer. Den ena på Ast/Fn sedermera SWE-
DINT där han var ekonomichef. Den andra, som upptog en stor del
av hans aktiva liv, var tjänstgöring vid internationella missioner.
Med sina 15 år i internationell tjänst under en 35-årsperiod är han
den svensk som har längst erfarenhet av ”peace-keeping”. 

Första gången Krister tjänstgjorde i en FN-mission var på Cypern
1969. Själv hade jag förmånen att tjänstgöra tillsammans med
”Kalle Ludvig” (hans anropssignal på 53C och smeknamn sedan
dess) under min första mission på Cypern 1974 och även min sista
i Angola 1995-97.Under flera år från mitten av 1970-talet och in
på 1980-talet tjänstgjorde Krister i Mellanöstern, som ADC till FC
och samverkansofficer i Kairo. Han befann sig oftare i olika mis-
sionsområden än hemma i Sverige. När han väl slagit ner bopålar-
na igen i Stockholm var det fortsatt nya internationella missioner
som lockade. Han var snart ute igen på nya uppdrag. Hans sista
missioner var en sex månaders tour i TIPH i Hebron och han
avslutade sin fredsbevarande bana i EUMM i Albanien och
Sarajevo 2001-2003.

Krister var en person som utstrålade värme och generositet, 
”an officer and gentleman” i varje situation. Vem minns inte hans
kulinariska anrättningar? Hans generösa gästfrihet har många
vänner tagit del av vid åtskilliga tillfällen. 

Efter sin pensionering bosatte Krister sig i Turkiet, ett land som
han första gången upplevde som studerande vid Ankara-universitet
på 1960-talet. Krister tyckte om att resa och få nya upplevelser
och intryck samtidigt som han gärna återvände till gamla kända
platser. Han kom ofta till Cypern där vi tillbringade mycken tid
med att lösa världsproblemen.

Vi har förlorat en god vän, en lojal kamrat och en professionell
kollega som vi alltid kommer att minnas. Vi kommer även att min-
nas Kristers ibland spetsiga och illfundiga kommentarer, alltid
sagda med glimten i ögat. Må han vila i frid!

Text: Pär Hedlund, Kn, FN-bat 53C, Mj/UNMO, UNAVEM III

För snart femtio år sedan, närmare bestämt ett par av de första
åren på sextiotalet, var vi ett femtiotal svenskar i Kongo som lärde
känna Bertil Jernberg och hade honom som chef. 

Det var inte Management by Fear vilket hade legat nära till
hands i den situation vi befann oss. Snarare var det Management
by Care. – Bertil brydde sig verkligen om oss och jag är övertygad
om att det var därför som det Bertil ville ha uträttat också blev
gjort och ofta med råge. För perspektivets skull är det värt att
notera att en del av oss hade erfarenheter från Gaza där vi träffa-
de soldater som deltagit i andra världskriget, bland annat i
Normandie.  

Det var naturligtvis spännande för oss gröngölingar. De flesta av
oss i Kongogänget var i tjugoårsåldern, Bertil något äldre, en viktig
period i en ung människas liv. Det är ingen tvekan om att åren vi
hade tillsammans fått livslång betydelse för oss alla.

Vi har hållit kontakten under alla åren därefter och träffats allt
oftare på senare år nu när vi påstås ha gott om tid. 

Två personer har varit oumbärliga när det gällt att hålla kontakt
och hålla samman gänget. Spindeln i nätet var Bengt Nyckel som
lämnade oss för ett par år sedan. Och så Bertil, vår kompC. Chefen
är borta men hans minne lever. Vi lyser frid över hans minne.

Text:
Bertil Paulsson, sergeant och verkstadschef reptrossen

Folke Norberg, sergeant bat 18 K 
Sven Thufesson sergeant bat 20 K

Bertil Jernberg Krister Lindholm

Krister Lindholm.

Jourtelefonutbildning i Norge

Höstfesten på Väla
Höstfesten ägde rum den 21-22/8, med start kl 12.00 på Alf Gustafssons
äng i Härna. 

Detta är en återkommande träff, som vi försöker hålla vartannat år. I år
var vi 27 deltagare på ängen och till middagen var vi 23. Bland deltagarna
sågs Kongoveteranernas ordförande Karl-Erik Fransson och även kassören
Rune Brink från samma förening.

Vi började dagen på Alfs äng med att göra i ordning för grillningen. Eftersom
vädret var dåligt dukade vi upp långborden i Alfs nyrenoverade lada. Efter att
vi ätit körde vi en femkamp med olika svåra prov bl a att följa en labyrint
genom att se den i en spegel, vidare cykling på cykel utan styre, skytte med
blåsrör och yxkastning. Vi skulle även kört häst men vädret var för dåligt.  

Efter detta skedde en utslagstävling, som gick ut på att slå i en fyrtumsspik
i en kubb. Svårigheten består i att man måste slå sitt slag utan att måtta.
Alla deltagarna stod i ring runt kubben och slog ett slag på sin spik i tur och
ordning. Efter femkampen drack vi kaffe med Budapestrulle som Leif
Monells sambo hade bakat. Vid femtiden åkte vi vidare mot Väla kursgård
där middagen skulle vara, även övernattningen var på kursgården. Dagen
avslutades med samkväm i samlingsrummet.

TILL MINNE
Ingemar Svennefjord, Falkenberg, avled den 11/6. Ingemar deltog i batal-
jonerna 1 G och 10K. Begravningen skedde i stillhet inom familjen.

Med kamratliga hälsningar
Erik Westerberg, ordförande

På ”Forsvarets Veterancenter” i Baereia utanför Oslo, genomför-
des sista helgen i maj jourtelefonutbildning under ledning av
Monica Eckerdal-Kjellström, Svenska Kyrkan Göteborg. 

Sju jourtelefonister utbildades varav två av dessa var inbjudna norr-
män från Fredsbaskrarnas motsvarighet i Norge, NVIO, Norges
Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner.

Fredsbaskrarnas kamratstödsjour har nu 21 utbildade telefonister.

Text och bild: Lave Lavesson 

Deltagarna från vänster: Bjarne Lovlien Stig Lindèn, Elisabeth Andersson, Fredrik
Schultz, Monica Eckerdal-Kjellström, Thomas Kristensson, Wenche Stien, Mats
Stjärnström, Lave Lavesson.

Nils Oskarsson fyllde 80 år 14 augusti
och firades av kamraterna i samband
med juliträffen på restaurang Wärds-
huset i Varberg.  

Allmänt känd som Oskis, är Nils en väl-
känd profil i såväl Varberg som vete-
rankretsar. 

Den glade smålänningen gjorde förs-
ta insatsen i UNEF 1, Gaza 1 G, 1956,
och är därmed en veteranernas veteran. 

Varbergsveteranen Oskis 80 år 

Salladen skärs upp.

Ordförande Erik Westerberg övar blåsrörssskytte.
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Man kan ju undra om hösten är på väg när man tittar ut och slås av
en genomgrå himmel, ett störtregn utan dess like och blåst, med
andra ord Göteborg från sin sämsta sida.

Hojåret startade med besök hos BBMCDK i Söby strand på deras
årsmöte. Motorburen ungdom som man är, med andra ord kom vi dit
i bil men det var ju heller ingen värmebölja ute. Det var stor uppslut-
ning och senare på kvällen blev flera medlemmar dekorerade. 
April gick snabbt över till maj och årsmötet höll vi som vanligt på
Skillingaryds skjutfält. Vi slog rekord i antal närvarande, drygt 90
personer inkluderat nära och kära samt stor uppslutning från
BBMCDK. En kanonhelg i glada vänners lag, sedvanliga lekar, famil-
jen Jakobsson stoltserade i år med senaste soppåsemodet, som pas-
sar alla. Vinnare av årets vandringspris blev Mika Eklöv. Grand finale
blev dragkamp mellan BBMCS och BBMCDK. Sverige tog hem tre
raka… Vår allas Tony slog till och fyllde 50, kastade sig upp på sce-
nen, haffade en gitarr och rockade loss. En helg går så fort när man
har kul, kanske inte lika kul när inte hojen startar och man har x
antal mil framför sig. 

Nästa event, Sweden Rock blev för Groo m fl årets höjdpunkt
dessvärre var det pissväder alla fyra dagarna med regn och blåst.

Som en tradition samlas vi den 28 juli varje år vid Ängarydskapel-
let i Tranås, för att på plats ägna Ronnie Karlsson, som tragiskt
avled i en mc-olycka, en tanke. 

Efter samlingen med Ronnies föräldrar fortsatte vi turen runt
Vadstena med avslutande grillkväll. På torsdagen genomförde vi en
tripp till Flygvapenmuseet i Malmslätt/Linköping. Fredagen bjöd på
regnuppehåll men i utkanterna hotade mörka moln då hojarna för-
bereddes för hemfärd. Återigen har en liten men betydelsefull träff
genomförts där vi även överräckte en minnessköld till Ronnies för-
äldrar.

Text: Stormen

Sommarturnén fortsatte med Back to Basic i Hallaböke en liten
men naggande god fest i trevliga vänners lag mitt i Småland, en
Camp utan bekvämligheter. Drygt 25 personer kom från när och fjär-
ran och lördagen förgylldes med diverse lekar samt turer i nejderna.
Den 8–10 juli trotsade tre BBMCS-medlemmar plus en support inte
regn och rusk precis, utan snarare tropisk värme för att köra till
Gävle och Getaway Rock Festival. Det var inte utan att vi med mis-
sionserfarenhet från Sinai trodde vi svängt fel någonstans och kört
mot ett ökenklimat i Långtbortistan. Väl framme efter uppslaget tält
och dito kall dryck, hade vi en kanonweekend med gamla och fram-
för allt nya vänner. Det var många som ville veta vad Blue Berets MC
stod för, och vi stod gärna till hands med info om oss och Freds-
baskrarna. Även om vi ibland befann oss mentalt i Halmstad och ÖS,
som skulle ha ägt rum samma helg. 

Nästa träff var MC-dagarna/Hojrock på Gränsö alldeles utanför
Västervik sista helgen i juli. Det var ett oerhört lyckat arrangemang
där vi faktiskt representerades av så många som 28 med support.
Jag överdriver nog inte när jag påstår att vi nog hade roligare på
campingområdet än inne på själva festivalområdet. Fast det var bra
där inne så är det nog inga på campingområdet som glömmer
BBMC och vårt hålligång med gitarrspel och framför allt kantboll
på skönsång, i alla fall tyckte vi det. Tur med vädret hade vi också
utom när vi skulle köra ner från Stockholmsområdet.Vid flera tillfällen
så tyckte vi att vi kunde se Arken, men det var nog bara en synvilla.
Det är vid sådana tillfällen man förbannar att man har glasögon.

Slutligen så kommer vi till augusti och Roslagsturen. En träff som
startade förra året och som ser ut att bli en tradition. Precis som
förra året så träffades vi vid Järva Krog lördagen den 14 augusti för
att på kringelkrokiga roslagsvägar ta oss till vårt första delmål som
var Furusund. Där fick vi både lunch och lite kultur till livs, och en
välbehövlig andningspaus. För om vi hade varit oroliga över vädret
tidigare i veckan så hade den oron nu gått över. Det var +29°C och
en djävulsk luftfuktighet. Därefter tog vi oss till Norrtälje, Roslagens
huvudstad, där vi hade en avtalad träff hos Twin Club MC. Twin Club
är en av Sveriges äldsta mc-klubbar och bildades 1969. Det är Twin
Club som varje år i juni står för arrangemanget av Custom Bike
Show, den enda utställningen i Sverige med VM-status. Vi blev guidade
runt i det stora klubbhuset som delvis är ett nedplockat systembolag
från Luleå och uppmonterat i Norrtälje. Vi blev även bjudna på kaffe
och läskeblask. Eftersom vi är lite udda i den s k hojvärlden så var
dom minst lika nyfikna på oss, som vi på dom. Slutligen drog vi oss
den sista biten ut från Norrtälje för att avsluta det hela med fest,
grillning och vätskekontroll, det var ingen blåbärssoppa inblandad.
Söndagen var sedan ägnad hemfärd, till allt från Grängesberg till
Helsingborg. 

Text: #205 Lars ”Sheriffen”Borwin Vice Ordf. BBMC

I skrivande stund har ett gäng åkt Mälaren runt, undertecknad har
själv inte åkt många mil i år p g a ett taskigt knä. Sedvanliga Norr-
landsturen blev i år av i bil, där jag och Hasse som vanligt deltog på
Survival MC:s sommarfest. 

Nästa år fyller BBMCS 10 år. Jubiléet kommer att gå av stapeln i
Rinkeby 27-29 maj, mer info kommer. See you out there!

Text: Maria Sääf Westin, sekreterare BBMCS
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– en tillbakablick med inslag från members i BBMCS

MInnesstund vid Ronnies grav.

Lagbilden från årsmötet i Skillingaryd.

BBMCS on tour

I mitten av februari, ganska precis runt Alla
hjärtans dag, var det många veteranhjärtan
som höll på att krossas, då vi nåddes av bud-
skapet att det förmodligen inte skulle bli
någon ÖS 17 på Ringenäs i juli denna som-
mar. Olika rykten om orsaken har cirkulerat,
men nu raderar vi dem en gång för alla. 

Det hela berodde helt enkelt på ett missför-
stånd, att den handläggare på LV 6 i Halm-
stad som ombesörjer uthyrningen av Försvars-
maktens anläggningar var ny på befattningen
och ej kände till ÖS eller var insatt i den årli-
ga återkommande veteranhelgen. 

Det resulterade i ett avslag för Tony &
Ralles ansökan angående nyttjande av
anläggningen och marken, vilken i sin tur
ledde till att Tony & Ralle var tvungna att
fatta snabba beslut för att överhuvudtaget ha
en chans att kunna genomföra ÖS 17. 

De vände sig till Hagöns Camping vid östra
stranden söder om Halmstad, där ÖS (som
betyder Östra stranden) en gång startade för
17 år sedan och har sitt ursprung. 

De fick snabbt klartecken av ägaren att
campingen fanns till förfogande att abonnera
efter turistsäsongen, och därmed spikades
helgen 3-5 september för att vara på den
säkra sidan. ÖS 17 var därmed räddat! 

Strax därefter fick Tony & Ralle ta emot det
glädjande beskedet av LV 6, att det skett ett
missförstånd och att de självklart är välkom-
na tillbaka nästa år igen! 

Men i år blev det alltså ett lite annorlunda
ÖS för somliga, medan det för andra blev en
nostalgitripp tillbaka till ÖS:s rötter! Vi hade
vädrets makter på vår sida med strålande
solsken hela helgen, och trots att vi hade tagit
ett litet kliv in i september fanns det några
tappra veteraner som gav sig på ett stärkan-
de dopp i havet! Cirka +18°C i dagstempera-
tur, medan de stjärnklara nätterna höll oss i
ett köldgrepp på runt +3°C. 

Både under fredags- och lördagskvällen
hade ÖS en riktig hedersgäst och ikon som
äntrade scenen i partytältet: Thomas Berkan”
Bergqvist, som under stort jubel sjöng sina
välkända veteransånger såsom "Basker Blå"
och "Hemåt det bär". Han varvade sina sång-
er med roliga historier och anekdoter och
stämningen var på topp! Berkan sade bl a: "att
uppträda på Mosebacke är ingenting jämfört
med det här", och det fick nog varje veteran i
publiken att känna en extra rysning av välbe-
hag och stark gemenskap. 

Lite senare på lördagskvällen klev bandet
Willez upp på scenen, ett gäng unga killar
(17-20 år) som senare i höst kommer att
medverka i Dansbandskampen på SVT. 

De körde dansvänliga och svängiga låtar
som fick oss att hålla oss extra varma och
glada i kvällskylan! 

Tony & Ralle hälsar och tackar alla som på
olika sätt har stöttat och supportat dem i
vintras, samt alla som kom till årets ÖS! 

I år blev det ganska exakt 200 deltagare
som kom, och Tony & Ralle är mycket nöjda
över uppslutningen! De framför en extra
hälsning till Berkan som ställde upp med sin
gura samt att de håller tummarna för Willez
under Dansbandskampen! De kommer nu
under hösten att ta en diskussion och beslut
på om det blir en ÖS 18 nästa år, och OM
det blir en ÖS 18 så blir den förlagd helgen
vecka 28 på Ringenäs. 

Vad säger man till dessa helt fantastiska
arrangörer när ordet ELDSJÄLAR inte räck-
er till? Jag har faktiskt inget bra svar, men
jag tror att alla ni trogna ÖS:are håller med
och står enade bakom mig när jag avslutar
med att skriva: The show must go on!

Text och foto: 
Charlotta Blomberg

Kamrater ur bataljon 10, 3:e kom-
paniet, 3:e pluton har firat 50-års-
jubileum efter nedfärden till
Kongo, Katanga 1960.

En reducerad pluton på femton
man, hade i augusti repetitions-
övning i Olskroken, Göteborg under
tre dagar.

Plutonen var förstärkt, av vetera-
ner ur stabskompaniet, med tolk och
extra skytt. Några av oss hade inte
träffats sedan vår avmönstring i
Strängnäs 1961.

Efter välkomstceremonin och en
parentation över bortgångna kamra-
ter fortsatte övningen med tillbaka-
blickar.

Plutonen tjänstgjorde bl a på
detachementen i Sakania och
Kasenga. Några var med vid Dilolo,
Luena och Pweto vid nyårsstressen,
samt på långpatruller och tågtrans-
porter.

Kravallplutonen bemannades av 
3:e pluton.

Den dramatiska hemresan med
Globemastern som så när slutat i
katastrof över Tsad-sjön glömmer vi
aldrig. En tromb såg till att latrin-
innehållet i toaletterna sköljde över
några av besättningen. Flera av oss
slog upp i taket med skador och
bestående men som följd. 

Som ”kompensation” fick vi stan-
na på Natobasen i Tripoli och bada i
Medelhavet några dagar medan
motorn som ”som lagt av” repare-
rades och hålet efter en väska som
slagit i taket lagades.

Ett delmoment i övningen genom-
fördes bland annat i Göteborgs
hamn med inspektion av Ostindie-
fararen Gotheborg, jagaren HMS
Småland, patrullbåten Hugin och
ubåten Nordkaparen.

Text: 2540 Rolf Larsén

Bakre raden fr v: Kjell Strömberg Nynäshamn, Allan Anderberg Malmö,
William Engelbrektsson Uddevalla, Erland Wallinder Västerås, Bertil
Svensson Vittsjö, Åke Carlsson Grytgöl, Arne Rolf  Norra Vram, Kaj Möller
Malmö, Tommy Nilsson Malmö, Gösta Grahn Öjersjö. Främre raden fr v: Rolf
Larsén Göteborg, Leif Sandqvist Göteborg, Stig von Bayer Östra Frölunda och
Bengt Rahm Uddevalla, med Katangas flagga, samt Lennart Staaf Malmslätt. 

Kongoveteraner övade i Göteborg

ÖS 17 - I en annan del av Halmstad!
Till slut blev det så äntligen av – årets i särklass roligaste gruppboende 
för fredsveteraner – ÖS 17 - Mission Impossible!

Berkans visor utlöste nostalgitrippar och känslor av
stark gemenskap. 

De gjorde det igen – eldsjälarna Ralle och Tony! Kallt men varmt när Willez fyrar på.
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Vår förening jubilerade i början av maj vid årsmötet i
Enköping. Det var ett dubbelt jubileum, ty det var 50 år
sedan Sverige sände de första FN-soldaterna till Kongo
1960 och 30 år sedan föreningen bildades 1980. Det är
logiskt att ställa frågan: Varför tog det 20 år innan vapen-
bröderna från Kongo organiserade sig i en kamratförening?

FN:s fredsmission i Kongo varade under åren 1960–64. Att komma
hem till Sverige från Kongo under de åren var inte lätt. De upple-
velser och erfarenheter vi hade var så främmande för svenskt
kynne att vi uppfattades som icke trovärdiga. Sverige var fortfa-
rande ett isolerat land, en följd av krigsåren. TV-sändningar och
charterturism befann sig i sin linda. Skrivaren av dessa rader var
polis i bruksorten Långshyttan i södra Dalarna. När jag på polis-
stationen efter hemkomsten försökte berätta att jag bevittnat blo-
diga stamförföljelser och kannibalism vid balubalägret i Elisabeth-
ville blev jag inte trodd. (Begreppet ”etnisk rensning” var ännu inte
myntat i vårt språk. Det kom in på 1990-talet i samband med kri-
get i Bosnien.) En av mina kollegor tog mig åt sidan och förklarade
att det inte gick att ljuga om så allvarliga ting.

– Kannibalism förekom i Afrika på Livingstones och Stanleys
tid, men förekommer inte i en civiliserad värld, sa han med stort
eftertryck. Jag förstod att Sverige inte var moget att ta emot
berättelser om den kulturchock vi genomlidit i Katanga. I min kol-
legas värld var livet i Afrika att jämföra med livet i Långshyttan.

Därefter blev jag stum. Jag berättade ingenting från Kongo och
ingen ställde några personliga frågor om mina upplevelser. På
1970-talet blev det ännu svårare. Tv-journalisten Gary Engman
från Malmö producerade tv-program där vi utpekades som rasis-
ter, våldsverkare och spritmissbrukare. Den ende som försökte för-
klara hur saker och ting låg till var Kongo-översten Jonas Waern.
Han kom sällan till tals i media, men om så skedde avfärdades han
med påståendet att han talade i egen sak.

I slutet av 1970-talet var måttet rågat. Den orättvisa kritik som
gjort oss stumma fick sin motsats. Våra föreningsfäder, bland dem
Einar Sandberg och Knuth Göransson, insåg att man inte fick vara
tyst utan stå upp och försvara våra insatser i Kongo. FN-veteran-
erna Kongo-Zaire bildades. Därmed skapades en sammanslutning
för sammanhållning och kamratstöd. 

Det första riksmötet hölls i Gävle 1980. 

Text: Bror Svärd

Efterskörd från årsmötet
Före jubileumsårsmötet på eftermiddagen lördagen den 8 maj
hölls på förmiddagen ett traditionellt årsmöte för medlemmarna.
Här följer ett sammandrag av mötets styrelseprotokoll:

Ordföranden Karl-Olof Fransson förklarade mötet öppnat och häl-
sade 150 veteraner och hedersgästerna välkomna, vilka var Doktor
Peter Wallenberg, Investor, Bo Wranker, förbundsordförande för
Fredsbaskrarna och Erik Westerberg, ordförande för UNEF-kam-
raterna. För att hedra de medlemmar som lämnat kamratkretsen
under verksamhetsåret genomfördes en tyst minut.

Till ordförande för mötet valdes Karl-Olof Fransson. Vid valen till
styrelsen övertogs ordförandeskapet av Bengt Wicksén. Till sekre-
terare valdes Rolf Larsén. Till justeringsmän för protokollet Arne
Björklund och Kjell Ericsson.

Styrelsens redogörelse för verksamheten och ekonomin jämte
revisorernas berättelse, ledde till att styrelsen beviljades ansvarsfri-
het. Kassören Rune Brink informerade om att det under 2009 till-
kommit 60 nya medlemmar och hittills under detta år 20 stycken
och att 15 medlemmar har lämnat föreningen. Medlemsantalet är
för närvarande cirka 530. När Brink föredrog den ekonomiska
resultaträkningen framhöll han Larry Chiborns fina sponsringsar-
bete. Föreningens ekonomi är god. Mötet beslutade om en oför-
ändrad årsavgift – 200 kronor.

Styrelsen omvaldes. Styrelsens sammansättning framgår av 
faktarutan.

Larry Chiborn redogjorde för sitt omfattande sponsringsarbete
under vilket han kontaktat bland andra Dr Peter Wallenberg,
Investor, Kungafonden, Försvarsmakten HKV och HQ-
fonden/Afrika. Larry har även med stor framgång kontaktat ett
stort antal övriga företag. Under senare år har Larry satsat myck-
en tid på sin sponsring, vilket inbringat över 250 000 kronor. Larry
tackades med en spontan applåd av mötesdeltagarna.

Karl-Olof Fransson meddelade att föreningen kommer att delta
vid Försvarsmaktens manifestation på Peace-Keepers´ Day den
29 maj vid Minnesstenen i Stockholm.

Stig von Bayer informerade om den resa till Kongo som planeras
ske i februari 2012 och som arrangeras av Pelle Molins Resebyrå.
Intresseanmälan delades ut.

Ernst Thurdin framförde medlemmarnas tack till styrelsen för ett
fantastiskt jobb.

Sedan Ernst fått uppgift från kassören att hjälpfonden för när-
varande uppgår till c:a 4 000 kronor föreslog han en spontan
insamling, vilket gav till resultat 3 700 kronor. Stig von Bayer
föreslog att dessa medel skall överlämnas till Pantzi-sjukhuset i
Bukavo vid resan till Kongo 2012.

Bengt Rahm informerade om sin nyutgivna bok om bat. 10 som
verkade under åren 1960-61. Syftet är att återge minnen och
hedra kamrater som inte längre är i livet. Överskottet går till
Pantzi-sjukhuset via styrelsen. Ulf Fransson framförde en hälsning
från föreningens äldsta medlem, Stig Allevik, 92 år.

Per Lennartsson informerade om sin bok ”I grytorna för fre-
den” som han generöst delade ut till mötets alla veteraner.

Lars Frost undrade hur läget var med den postuma medaljutdel-
ningen. Karl-Olof Fransson informerade om att ansvaret för detta
ligger hos Försvarsmakten, HKV.

Arne Björklund framförde, som talesman för de som medaljera-
des av ÖB i Stockholm i november, ett tack till Fredsbaskrarnas
och Kongoveteranernas styrelser för arbetet med att få i gång
medaljutdelningen.

Efter mötet berättade Dr Peter Wallenberg om sin tid i Afrika i
början av 1960-talet – om vilket det finns en redogörelse för i
Fredsbaskern nr 2/2010. 

Rolf Larsén skrev styrelseprotokollet. Bror Svärd har gjort 
sammandraget och fotograferat.

En av de sista dagarna i april nåddes vi i Bertil Jernbergs vida
vän- och kamratkrets av det trista budskapet att gamle vännen
Bertil avlidit, 78 år gammal på två månader när. Inte minst
minns många för att inte säga de flesta av oss gamla Kongo-vete-
raner honom väl och vi är många som uppehöll kontakten med
honom ända in i det sista.

Kapten Bertil Jernberg anlände som transportofficer vid FN-batal-
jon XIV K på senhösten 1961 till Elisabethville – nu Lubumbashi
– i fribrytarprovinsen Katanga i Kongo. Bataljonens uppgift var att
avlösa bat XII K och tidpunkten kom att sammanfalla med
”decemberstressen” det året.

Knappt hade striderna i och kring Elisabethville upphört förrän
Bertil Jernberg, alltid på bettet, satte i gång med att utöver sina
ordinarie arbetsuppgifter med filmkamera försöka återskapa en del
av de just avslutade insatserna. Många av oss har sedan dess med
stort intresse på filmduken kunnat beskåda resultatet. 

Ett annat utav Bertil Jernberg på film dokumenterat samtida
problem – och dessutom en akut säkerhetsrisk – var det intill det
svenska lägret redan under ”septemberstressen” bildade Baluba-
flyktinglägret. Som mest befann sig där uppskattningsvis femtio
tusen kongolesiska flyktingar.

Våren 1962 förflyttades svenska FN-bataljonen till den före
detta belgiska militärbasen Kamina, längre norrut i Katanga.  

Bland mycket annat erinrar man sig därifrån givetvis Bertil
Jernbergs militära insatser. Det gällde då främst utvecklingen av
”reptrossen” och förstärkningen av bataljonens fordonspark, bland
annat med två erövrade och av reptrossen iståndsatta pansarbilar.
Till detta kan läggas kamraternas i reptrossen och Bertils medver-
kan vid intagandet av den närliggande provinsstaden Kaminaville,
då samtidigt en katangesisk gendarmeribataljon fördrevs. Det var
för övrigt vid detta senare tillfälle man fick uppleva den skojfriske
icke-rökaren Bertil med en fet cigarr i munnen.

Bertils idérikedom och skaparglädje ledde till betydande personal-
vårdande prestationer. Bland dessa minns man exempelvis Radio
Kamina (”Låten från båten” etc) anskaffning av filmer till den av
honom och hans medhjälpare iståndsatta biografen på Bas II
(Kalunga) samt mycket annat. Även under bataljonens korta uppe-
håll 1964 i Luluabourg – dagens Kananga – blev man ofta varse
Bertils förmåga att liva upp tillvaron för oss alla.

Ytterligare en av våra gamla kamrater har således lämnat oss. 
Må vännen Bertil vila i frid. De glada minnena av honom 

kommer att fortleva.

Text: Eskil Borg
PréVessin-Moéns, 

Frankrike

Dr Peter Wallenberg dekoreras med Katanga-korset av Karl-Olof 
Fransson i närvaro av Rolf Larsén.

Krigskorrespondenten Johanne Hildebrandt i
samtal med veteranen Sture Pettersson, Partille.

FN-veteranerna Kongo

Tjugo tysta år

Ordförande: Karl-Olof Fransson, 036-649 68, 070-633 49 63
Sekreterare: Rolf Larsén, 070-568 0616
Kassör: Rune Brink, 036-703 66, 070-590 25 18
Hemsida: www.kongoveteranerna.se
Plusgiro: 441 1974 -1  
Bankgiro: 368 - 8298

F A K T A R U T A
Styrelse:
Ordförande Karl-Olof Fransson
Vice ordförande Stig von Bayer
Kassör Rune Brink
Sekreterare Rolf Larsén
Vice sekreterare Alf Gustavsson
Ledamot Bror Svärd
Revisorer Bengt Kjellman, Rolf Noberg
Revisorssuppleant Folke Norberg
Valberedning Stig Sandström, Lars Frost 

Bertil Jernberg har lämnat oss

Bertil Jernberg i Kongo 1961-1964.                
Foto: privat familjen Jernberg

Minnesstunden för de i Kongo omkomna blev högtidlig och 
gripande. Namnen på de förolyckade lästes upp och ett ljus 
tändes för varje omkommen, varefter ljuset sattes i en urna. 
Det sista ljuset tändes för Dag Hammarskjöld. 

U T E  I  L A N D E T



U T E  I  L A N D E T

26 27Fredsbaskern nr 3  2010 Fredsbaskern nr 3 2010

U T E  I  L A N D E T

Fredsbaskrarna
Dalarna fick en
förfrågan från
Borlänge FN-för-
ening om vi ville
medverka på
Peace & Love i
deras monter för
att informera om
Fredsbaskrarna. 

Detta var ett erbjudande vi naturligtvis sade ja till. Under en solig
vecka deltog jag alltså för att informera om Fredsbaskrarna och
Kamrathjälpen, försökte sälja lite Gula Bandet-pins samt värva nya
medlemmar. 

FN-förbundet körde insamlingen Röj-En-Mina samt visade minröj-
ning. Intresset för minröjning var stort, så vi pratade mycket om
minor och minproblemet, Fredsbaskrarnas roll, samt Utlandsstyrkans
soldater. Jag lyckades inte värva några nya yxor, de jag träffade var
redan med, men det var intressanta samtal om det mesta.

En intressant iakttagelse var dock var, att många som var kritis-
ka till Utlandsstyrkans deltagande i vissa operationer (läs
Afghanistan) visade ett stort stöd till de soldater som tjänstgjorde
utomlands.  

Detta kanske visar att allmänheten i stort kan skilja på politik
och på de människor som utför det som politikerna beslutar om.

Efter en solig vecka med mycket diskussioner, intressanta männi-
skor och en del musik kan jag bara säga, Peace & Love är en festi-
val för alla åldrar, alla typer av människor (och klädstilar eller
avsaknad av stil) och för alla typer av musiksmak. 

Ni kommer väl nästa år?

Text & foto: Anders Uhlin, Fredsbaskrarna Dalarna

Fakta om Peace & Love

Peace & Love bildades som en förening 1999 i samband med den
första Peace & Love-festivalen. De första åren arbetade man för
att motverka våld, rasism och främlingsfientlighet i Borlänge och
Dalarna. Men efter en tid övergick arbetet till att skapa arrange-
mang för positiva värden och det ständiga budskapet om Mångfald,
Gemenskap och Förståelse etablerade sig. Föreningen Peace &
Love är religiöst och politiskt obunden.

Mer än en festival

Visionen är att åstadkomma något mer än att arrangera en vanlig
festival. Peace & Love ses som något betydligt större och viktigare
än så. Faktum är att Peace & Love aldrig hade funnits om man
bara hade varit intresserade av att göra ännu en rockfestival.
Organisatörerna vill att Peace & Love-veckan, med forum och festi-
val, ska finnas till som en årligen återkommande mötesplats för
människor i alla åldrar och av alla kulturer och nationaliteter. 
Som en förlängning av sitt ständiga budskap arbetar Peace & Love
för att skapa förutsättningar för förändring och utveckling. 

Funktionärer oerhört viktiga

Det har alltid varit viktigt för Peace & Love att så många som möj-
ligt skall kunna ta del av deras viktiga budskap samtidigt som man
har haft små marginaler att röra sig med. Tack vare ett enormt
engagemang bland frivilliga funktionärer har festivalen kunnat
utvecklas till den största i Sverige!

Välgörande ändamål

Eftersom de under forum och festival samarbetar med olika organi-
sationer vars arbete man vill stödja även ekonomiskt försöker man
efter förmåga ge eventuella överskott till välgörande ändamål.

Källa: http://www.peaceandlove.nu

Fredsbaskrarna på PEACE & LOVE i Borlänge 28 juni –3 juli

Från och med förbundets årsmöte 2010 kan
alla bli medlemmar i Fredsbaskrarna Sverige
och då även i vår förening. Det kan gälla anhöri-
ga eller andra i din bekantskapskrets som vill
vara med att stödja Sveriges veteraner. Dessa är
mer än välkomna att delta i våra aktiviteter. Så
ta gärna med frun, sambon, kompisen, syskon
eller föräldrar på någon av våra träffar. 

Vinn en miljon!
Dryga ut din vardagsekonomi med ett litet till-
skott från Fredsbaskrarna i Örebro. Var med och
rekrytera fler medlemmar. För varje ny betalan-
de medlem får du en trisslott av föreningen.  

Höstens träffar:
7/10 kl. 19.00: Träff på Fredsgatan 13.
27/10 kl. 19.00: Baskermästerskapen i bow-
ling på Strike & Co, anmälan senast den
21/10.
4/11 kl. 19.00: Höstmiddag på Fredsgatan
13, anmälan senast den 1/11. 
2/12 kl. 19.00: Glöggafton på Fredsgatan
13, ingen föranmälan.
Anmälan i förekommande fall görs via e-
post: ramnerup@hotmail.com
På våra träffar så kommer vi att ha en del
intressanta föreläsningar. Vilka som kommer
är när detta skickas ut inte spikat. 

Vill du komma i kontakt med någon i styrel-
sen så har du några telefonnummer nedan:

Ordförande: Elisabeth Andersson·
019-507 34 84
Sekreterare: Anders Ramnerup
019-505 08 29
Kassör: Lotta Öhrn
019-18 23 59
Ledamot: Måns Löf
0581-107 08
Ledamot: Peder Stenbäck
019-611 03 28

Fredsbaskrarna Örebro

Två bataljonspräster, Helge Stålnacke och Kurt
Olsson, som tillsammans täcker in tiden från
Kongo/Gaza-missionerna till dagens Afghanistan
kommer att leda denna högtid.

Alla enskilda och familjer med intresse, engage-
mang och anknytning till internationellt freds-
arbete och utlandstjänst, är välkomna till Hedvigs
kyrka denna dag klockan 11.00. 

Efter gudstjänsten minglar vi med kaffe/saft 
i kyrkorummet. 

Redan kvällen innan, den 23/10, träffas de som
önskar på Grand Hotel/The Bishops Arms. 
Har du frågor - kontakta Peter Lindvall på 
e-post: nilspetermikael@hotmail.com
eller 0709-286 303.

Se även www.fredsbaskrarna.se.
Ta gärna med din gamla fredsbasker!

Hälsningar 
Peter Lindvall och Janne Frisk

Hedvigs kyrka och Grand Hotel ligger vid Tyska
Torget, snett emot Rådhuset i centrala
Norrköping, fem minuters gångväg från
Norrköping C och Resecentrum.

Kurt Olsson, Uddevalla.Helge Stålnacke, Boden.

Veterangudstjänst på 
FN-dagen den 24 oktober 
med Fredsbaskrarna Norrköping 
i Hedvigs kyrka  

ARRANGEMANGET SPONSRAS AV: Kultur- och fritidsnämnden i Norrköpings kommun, S:t Olai
församling i Norrköping, Fredsbaskrarna Sverige,  samt Claes & Greta Lagerfelts Stiftelse.

En veteran, stor humorist och humanist
avled i Norrköping måndagen den 28 juni. 

En lömsk cancer bl a i ryggraden med nio
månaders förlamning, blev till slut för
mycket för Hasse. Trots sin sjukdom med
svåra smärtor behöll han sin humor och
positiva inställning in i det sista.  

Hasse föddes i Kristianstad år 1945 där han
också avslutade sin skolutbildning. 

Han började sin postala karriär vid Posten
i Lund. Efter administrativ utbildning i Pos-
ten jobbade han först i Stockholm och kom
till Posten i Norrköping i mitten på 1970-
talet. 

Den mesta tiden jobbade han med utbild-
ning och organisationsutveckling och ledde
flera stora projekt. Hasse var mycket spon-
tan och hade många uppslag till lösningar av
problem. Han var omtyckt och uppskattad av
de flesta medarbetare även om en del skakade
på huvudet åt hans idéer.  

Sina största gärningar utförde Hasse dock
utanför Sveriges gränser i länder där huma-
nitär hjälp behövdes. Redan 1966 startade
det första utlandsuppdraget med FN-tjänst i
Famagusta på Cypern, följt av ett nytt upp-
drag där 1969. Fem år senare, 1974, var
han där igen och jobbade då på Fältpost-
kontoret. Samtidigt utbröt kriget mellan
grek- och turkcyprioter som resulterade i den
turkiska invasionen av ön. Hasse med flera
FN-soldater deltog aktivt med att rädda till-
gångar till de rätta ägarna från de ockupera-
de områdena. Vid ett sådant tillfälle hjälpte
han en grekcypriotisk familj, vars dotter
sedan blev hans nya hustru, Melanthie
Charalambos. Han återvände 1980 ytterligare
en gång till Cypern, denna gång som fält-
postchef.  

Under åren 1981-2008 deltog Hasse i
många humanitära uppdrag i Afrika, en kon-
tinent han kände mycket varmt för. 

Med glimten i ögat brukade han beskriva
Afrika som en vacker, behaglig kvinna, ”har
man en gång träffat henne vill man besöka
henne igen”. Här jobbade han bl a för FN,
Röda Korset, Sida, World Food Program och
Räddningsverket i Uganda, Mali, Etiopien,
Zambia, Namibia, Sydafrika, Guinea, Niger,
Tanzania och Kongo. Under dessa år gjorde
han också humanitära insatser i Libanon,
Irak och på Balkan. De flesta uppdrag
bestod av att vara ansvarig för logistiken, så
att hjälpsändningar nådde sina avsedda mål. 

Sitt sista uppdrag gjorde Hasse 2008 för
Räddningsverket i Kongo och Tanzania. Han
var ansvarig för transport av fordon som
kommit med båt till Dar es-Salaam för vid-
are transport till Kongo där de skulle under-
stödja minröjning. Transporten gick 150 mil
genom Tanzania, färja över Tanganyikasjön
till Kongo. Där blev det många dispyter med
både höga och lägre korrumperade ledare
som skulle ha betalt/mutor för att disponera
det s k vägnätet och ändå skulle man hjälpa
landet med minröjning. Hasse fick tyvärr
avbryta sitt uppdrag där, då han blev sjuk i
vad som senare skulle visa sig vara cancer i
ryggen. 

Han har upplevt många strapatser och även-
tyr, blivit arresterad, rånad och hotad till livet
ett flertal gånger. Han har mött både Nelson
Mandela och Saddam Hussein. Den senare
när han jobbade för FN i Bagdad. 

På egen hand gjorde han ett besök nära
Saddams residens och blev arresterad av
vakterna. Under förhöret som hölls vid infar-
ten kom plötsligt en svart bil körande och ut 

stiger Saddam. Vakterna hoppade upp i giv-
akt, medan Hasse satt kvar på sin stol.
Saddam pekar då på Hasse och frågar för-
modligen vem det var som satt där. Vad vak-
terna svarade är okänt, strax efteråt släpptes
han dock. 

Här i Norrköping var Hasse medlem i kam-
ratföreningen Fredsbaskrarna och besökte
träffarna när han kunde. Han har hållit flera
mycket uppskattade förläsningar och visat
bilder från sina utlandsuppdrag. Hans sinne
för humor, snabba repliker, historier och
berättelser har varit unika. Han har alltid
haft tid och varit generös mot sina vänner,
vilket gör att vi alltid kommer att minnas
Hasse med glädje och ett leende på läpparna.

Vid begravningshögtiden i Matteus kyrka den
22 juli deltog från Fredsbaskrarna Norr-
köping Janne Frisk, Nils-Ove Johansson,
Göran Bergljung, Björne Kölvik, Marianne
Stenson, Roland Andersson och Karl-Axel
Sandler. Hasse hedrades med Svenska fanan,
FN-fanan och Fredsbaskrarnas fana.

Text: Kamraterna Janne Frisk 
och Nils-Ove Johansson 

för Fredsbaskrarna Norrköping

Hans Johansson – en fredsveteran och stor humorist har avlidit 

Hans Johansson blev 65 år.
Foto: Janne Frisk

SKEPPAREGATAN 29  602 27 NORRKÖPING  TEL 011 – 18 80 88  www . f r e d s b a s k e r f o r l a g e t . s e
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MARGALLA – EFTERSKALV, är inte bara Carl Mattssons förs-
ta bok. Det är mig veterligt den första längre boken om en
ren observatörsmission på svenska, dessutom en ögon-
vittnesskildring.

Närmare femhundra sidor om FN:s gamla trotjänare UNMOGIP
är mycket. När dessutom den yttre ramen handlar om veckorna
efter det jordskalv, som drabbade norra Pakistan 8 oktober 2005,
så kan det nog till och med för många bli lite för mycket. Jag vill
ändå rekommendera denna bok till alla, som funderar på att delta
i en observatörsmission, till exempel UNTSO.

Det är den inre resan och den byråkratiska kvarn som slår till
efter jordbävningen, som är bokens egentliga motiv. 

För den som liksom författaren deltagit i många svenska kontin-
genter är det ensamt. Du roterar ner till missionsområdet ensam,
du roterar hem ensam och allt däremellan kan också lätt vara
ensamt i en främmande miljö.  

FN är summan av sina medlemsstater. Ingen enskild befattnings-
havare inom FN omfattar automatiskt höga ideal bara för att han
eller hon är anställd av den organisation som förknippas med de-
klarationen om de mänskliga rättigheterna. 

För många, så kanske just avsaknaden av social kontroll från
landsmän släpper på hämningar, som annars skulle bidragit till ett
mer hänsynsfullt och omtänksamt uppträdande? 

Kontentan är att Carl Mattsson råkar illa ut. Och ju mer han för-
söker göra sitt och andras jobb därtill, ju värre blir det för honom. 

Det är lätt att tro att en multinationell fredsbevarande organisa-
tion är robust och står pall för en naturkatastrof. Så visar sig inte
vara fallet. Det kitt som får förband att fungera även när de
utsätts för utomordentligt svåra påfrestningar finns inte.  

Kamratskapet mellan utsända observatörer, som i många fall till
och med har svårt för att göra sig förstådda på arbetsspråket eng-
elska, finns inte när det behövs. Värre är att det även bland utsän-
da svenskar naturligtvis inte kan finnas en självklar sammanhåll-
ning mellan de, som träffats först på plats och därtill under kort
tid. Andra och starkare lojaliteter tar över i krisens stund.

Det är nog inte för kamratskapet eller för att se FN:s ideal 
praktiseras, som man bör åka på en observatörsmission. 

I många fall så finns bägge där, men då är det bara en bonus. 
Jens G. Pettersson

www.margalla.se
www.fredsbaskerforlaget.se

Varför åka ut – om inte för kamratskapet?

FN-DAGEN
24 OKTOBER

EFTER CEREMONIN TRÄFFAS DE 
SOM HAR TID OCH LUST 

PÅ CAFÉ I LÄ PÅ SJÖHISTORISKA 
FÖR LITE EFTERSNACK

VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR
FREDSBASKRARNA OCH
KONGOVETERANERNA !

1. BRODERAT MÄRKE 25 KR
2. KLISTERDEKAL 15 KR
3. BÄLTESSPÄNNE * 20 KR
4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke 100 KR
5. PIN Fredsbaskrarna 15 KR
6. PIN FN-logo 20 KR
7. PIN FN-basker 20 KR
8. ÖRHÄNGEN FN-basker 30 KR
9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna 30 KR
10. SLIPSKLÄMMA FN-basker 40 KR
11.SLIPSKLÄMMAFN-logo 40 KR
12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna 35 KR
13. NYCKELRING 30 KR
14. NYCKELBAND 25 KR
15. ÖLGLAS 57 cl (säljes enbart på träffar) 35 KR
16. STANDAR 16x45 cm 260 KR
17. T-shirt, gråmelerad, litet tryck M, L, XL, XXL 140 KR
18. T-shirt, vit, stort tryck M, L XL, XXL 140 KR
19. T-shirt, svart, litet tryck fram M, L, XL, XXL 140 KR
20. T-shirt svart, tryck Peacekeeper M, L, XL, XXL 160 KR
21. T-shirt, svart, stort tryck rygg M, L, XL, XXL 140 KR
22. T-shirt svart m Gula Bandet, S, M, L, XL, XXL 160 KR
23. KEPS 100 KR
24. PIN- Gula Bandet 25 KR

* = utgående sortiment

Beställning och betalning görs till PG-nr: 197056-5. 
Frakt ingår i priserna. Kom ihåg att skriva beställd artikel(nummer) och antal.
Ange alltid fullständigt namn och  personnummer samt adress, för kontroll och distribution.
OBS! MINST EN MÅNADS LEVERANSTID

27. Baskermärke 100 KR
28. Klisterdekal 25 KR
29. PIN 20 KR
30. Tygmärke 30 KR
31. Brodyrmärke med metalltråd 150 KR

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

25. Medalj 35 mm med släpspänne     
400 KR – 500 KR för ej medlem

26. Medalj 16 mm (miniatyr)                 
200 KR – 300 KR för ej medlem17 18 19

20 21 22 23 24

27 28

26

29 30 31
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NY!

NY!

NY!

FREDSBASKRARNAS PROFILSHOP

25

Recension av UNMOGIP-
observatören Carl Mattssons 
bok:

MARGALLA - EFTERSKALV

FREDSBASKRARNA 
OCH KONGOVETERANERNA 

INBJUDER  
ALLA SOM ÖNSKAR ATT DELTA 

I FN-DAGSCEREMONIN

PLATS: FN-MINNESMONUMENTET 
VID SJÖHISTORISKA PÅ DJURGÅRDEN,

STOCKHOLM
TID: 14.00
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YXXRYSS  
Nr 3/2010

Vi gratulerar vinnarna 
i YXXRYSS 2/2010:

Namn: ...........................................................................................

Adress: .........................................................................................

Postnr..................... Ort: ...............................................................
Lösningen sänds senast 31 oktober till: 

Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör

Margalla - efterskalv

FREDSSOLDATER
- årsbok 2008/2009

Fredskockarna 
- I grytorna för freden

Eva Johansson
Babordsgatan 9
652 27 Karlstad
FREDSKOCKARNA - I GRYTORNA

FÖR FREDEN

Erik Halén
Tennisgränd 24
178 36 Ekerö
FREDSKOCKARNA - I GRYTORNA

FÖR FREDEN

Gun Svensson
Tybble By Asker
715 94 Odensbacken
UTLANDSSTYRKAN

I FREDENS TJÄNST

Rätt lösning till 
nr 2/2010

De tre först dragna rätta lösningarna får vardera välja en bokvinst från FredsbaskerFörlaget. 
Vinsterna finns presenterade på www.fredsbaskerforlaget.se

Kryssa för EN önskad vinst!  

Charlotta Blomberg ställer tre frågor till tre veteraner
1. Vilken/vilka internationella insatser har du medverkat i?

2. Vilka erfarenheter tog du med dig i ditt bagage hem?

3. Vad är ditt starkaste missionsminne?

1.
L09 och L12, sjukhuskompanier i Libanon 1984
och 1986. SA01, fältsjukhuset i Saudiarabien
under Kuwaitkriget 1991.

2. 
Ett stort intresse för Mellanöstern och inter-
nationella frågor, som gjorde att jag började
jobba på Försvarsstaben på 1980-talet, tid-
ningen Expressen på 1990-talet och Dagens
Nyheter på 2000-talet. 

Utlandserfarenheten var väldigt positiv. Men
vi hade tur på de missionerna och slapp trau-
man som många svenskar råkat ut för på
Balkan och i Afghanistan. Jag var för ung för
att förstå riskerna.

3.
Det starkaste minnet är från Kuwait City 
i mars 1991, några dagar efter befrielsen.
Himlen var kolsvart mitt på dagen av hundra-
tals oljekällor som irakierna hade satt i
brand, och oljeutsläpp i Persiska viken som
var det största någonsin. Hela landet totalt
utplundrat och sönderskjutet. Det var jord-
ens undergång.

1.
Missionerna jag gjort utomlands är följande:
BA07, BA11, KS02, KS04, KS09 ny, LA03, samt
FS17. Det har blivit två vändor i Bosnien, tre i
Kosovo, en i Liberia och en i Afghanistan,
än så länge.

2. 
De största erfarenheterna som jag tagit med
mig hem är väl dels de kulturella skillnaderna
som finns ute i våra missionsområden, samt
att man självklart lärt sig otroligt mycket om
att jobba med människor, och att få möjlighe-
ten att arbeta i stressade situationer som
man kanske inte möter så mycket här
hemma, och på så sätt blivit en bättre soldat.

3.
Mitt starkaste missions minne är nog ifrån
den senaste missionen FS17, där vi verkligen
fick användning för all den träning som vi
gjort, då vi under missionen fick uppleva allt
ifrån strid till att få egna soldater skadade
och då bearbeta det också. Samtidigt är nog
detta också den mest intressanta missonen
jag gjort.

1.
1987-1988, observatör i UNTSO.

1990-1991, observatör i ONUCA med placering
i Guatemala.

1993-1994, stabschef BA01

2000-2003, Military Planning Officer i
Department of Peacekeeping Operations
(DPKO) i New York. 

2003, Panel Member i The United Nations
Panel of Experts on the Illegal Exploitation of
Natural Resources and Other Forms of Wealth
in the Democratic Republic of the Congo 
med placering i Nairobi.

2. 
Att inte ödsla kraft på att bli arg över förhål-
landen som man ändå inte själv kan påverka.

3.
Att få vara med på ett hörn vid fredssamtal
och då sitta i samma rum som tidigare döds-
fiender som nu förde konstruktiva samtal för
att finna användbara överenskommelser in-
för framtiden. Under tjänstgöringen i New
York fick jag medverka vid två fredskonferen-
ser, dels i Arusha (Tanzania), där parterna i
Burundikonflikten möttes i augusti 2000 och
dels i december 2002 i Pretoria (Sydafrika),
där parterna i inbördeskrigets Kongo ham-
rade ut en kompromiss.

På kornet kommer att vara ett återkommande inslag. 
Har ni förslag på någon/några som bör var med?
Hör er av till charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se 
eller på redaktionens adress.

Niklas Ekdal, 49 år
Författare och debattör, f d politisk chef-
redaktör på Dagens Nyheter. Aktuell med

thrillern ”Kvinnan utan egenskaper”.

Martin Ekerås, 35 år
För tillfället instruktör på IntUtbE. Ska
snart sätta mig på skolbänken och läsa
till SOU, (specialistofficersutbildningen).

Alf Görsjö, 66 år
Pensionerad överstelöjtnant,
idag konsult i fredsbevarande 

verksamhet.
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