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HENRIK BLOMBERG utsedd till Årets Fredsbevarare  
– läs hans starka och personliga berättelse på sidorna 9-11

"Sten Tolgfors har som ingen annan stått upp
för veteranerna och deras familjer."
– Lars Andersson, sid 8

Veterandagen 2012
– sid 6
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BEGREPPET VETERAN får dig säkert att tänka
på mångårig erfarenhet i utlandsstyrkan,
gediget kunnande inom ett speciellt
område och flera missionskontinenter i
bagaget. Det får dig kanske att tänka på
en person som under årens lopp erhållit
flera medaljer och som kan blicka tillbaka
på ett rikt liv med många fina personliga
möten i skiftande insatsområden. Det är
helt rätt. En veteran är dessutom en per-
son som genomgår insatsutbildning, det
är en person som just nu gör sin första
fotpatrull i ett sandigt Afghanistan. Ordet
veteran har blivit ett vitt begrepp som vi
måste bemöta inkluderande och välkom-
nande, inte minst gäller det oss som vete-
ranorganisation där alla veteraner måste
känna sig välkomna.

Sveriges Veteranförbund (SVF) och tid-
ningen Fredsbaskern tolkar begreppet
veteran som en individ som vid något till-
fälle har tjänstgjort internationellt med
uppgifter som har sanktionerats av
världssamfund och svenska statsmakter
och myndigheter. Svensk veteran är
också den individ som stått eller står
beredd, enligt avtal, att genomföra sådan
tjänstgöring.

Utöver försvarsmaktanställd personal
ingår alltså även personal från polis, MSB,
kriminalvård, FBA och andra som på
något sätt varit inblandade i internationell
tjänstgöring.

Jag har precis tillträtt som ny redaktör
för Fredsbaskern och ser verkligen fram
emot att arbeta med dessa viktiga frågor.
Tidningen Fredsbaskern skall finnas till
för dig som är veteran! Oavsett ålder, tidi-
gare erfarenhet eller utbildning skall vi
finnas där och ställa upp för varandra.
Precis som vi brukar göra.

Veteranbegreppet inkluderar många män-
niskor och nu påbörjar vi arbetet att göra
detsamma med vår medlemstidning. Vad
är viktigt för dig, vad tror du skulle bidra
till en mer inkluderande och läsvärd tid-
ning? 

Skriv och berätta till: 
redaktion@fredsbaskrarna.se

Till nästa nummer hoppas jag att vi har
tagit några steg i rätt riktning. Jag ser
fram emot dina synpunkter.

Daniel Jansson
Nytillträdd redaktör

Fredsbaskern måste 
bli mer inkluderande!
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UTVECKLINGEN PÅ VETERANFRONTEN går
stadigt framåt. Efter det att Försvars-
makten har börjat genomföra det upp-
drag som riksdag och regering har ställt
till myndigheten och det interna utred-
ningsarbetet avslutats har flera positiva
steg tagits. Det enskilt kanske viktigaste
är att Veteranavdelningen i Högkvarteret
nu är bemannad och har kommit igång.
Samarbetet mellan Sveriges Veteranför-
bund Fredsbaskrarna (SVF) och myn-
digheter har därmed tagit stora steg
framåt, vilket bådar gott inför framtiden. 

En sammansatt jury har skapats för en
konstnärstävling med syfte att ta fram
förslag till Veteranmonumentet som
kommer att placeras på Ladugårds-
gärde i närheten av FN-monumentet.
Strävan är att monumentet skall vara på
plats inför Veterandagen 29 maj 2013.
Medalj för ”sårade i strid” har tagits
fram och arbete med att hinna ifatt med
att identifiera förtjänta veteraner har
och fortsätter att genomföras. Vid För-
svarsmaktens förband har redan mycket
börjat hända vilket återspeglar sig bland
annat i en ökad efterfrågan på vårt del-
tagande i olika träffar och möten.

Som alla förstår innebär allt detta posi-
tiva att vår egen utveckling och vårt
arbetssätt hamnar i fokus. För att för-
bundet skall klara av att svara upp mot
medlemmarnas, veteranernas, förening-
arnas och myndigheternas krav krävs
inte bara hårt arbete utan också resur-
ser. Riksdagsmannen Allan Widman har
återigen fått förtroendet att leda en stat-
lig utredning – Veteranutredning 2.0 –
med syfte att skapa laglig grund för att
ideella veteranorganisationer skall kunna
erhålla ekonomiskt stöd som också om-
fattar s. k. organisationsstöd. SVF är
representerat i utredningen genom att
undertecknad har kallats som s. k. expert
till utredningen. Parallellt med detta har
också Försvarsmakten begärt in under-
lag för förhandlingar om hur stödet till
bl. a. SVF skall utvecklas framöver.
Styrelsen har nu fullt upp med att agera
och reagera så att förbundet kan utveck-
las till en stark samarbetspartner på det
lokala planet runt om i landet och då inte
bara på garnisonsorterna – veteraner
finns i hela landet! Vi måste komma ihåg
att det viktiga arbetet bedrivs i förening-
arna. Vi får i detta arbete inte glömma
att vi inte bara välkomnar veteraner från

Polisen, Folke Bernadotteakademin,
Kriminalvården m. fl. utsändande myn-
digheter som medlemmar utan också
erbjuder dessa individuellt stöd vid behov.

När detta skrivs ser vi fram emot årets
Veterandag 29 maj vid FN-monumentet.
Vi kan konstatera att ceremonin har
utvecklats på ett positivt sätt och har
börjat finna sina former. Ceremonin
genomförs med pompa och ståt och så-
väl regeringen i form av vår nya försvars-
minister Karin Enström (som vi hälsar
välkommen i sitt ämbete) som myndig-
hetschefer med ÖB i spetsen deltar. Allt
övervakat av H K H prins Carl Philip, vår
höge beskyddare! 
Inriktningen är tydlig. Ceremonin ge-

nomförs för att visa samhällets erkänsla
och respekt för de människor som har
och kommer att genomföra Sveriges åta-
ganden i världens oroshärdar – jag hop-
pas att du var där!

Be careful out there!

Nu händer det!
Bo Wranker

Förbundsordförande

SCR-ambassadör (Senior Civilian Representative)
Henrik Landerholm på flaggplan på Camp

Northern Lights i Afghanistan.              
Foto: Erik Berglund FS22/Försvarsmakten

I framtiden kan det räcka med genomförd 
grundskola för att påbörja GMU.

Foto: Daniel Jansson.

Dag Hammarskjöld kommer att pryda 
den nya 1 000-kronorssedeln, 
formgiven av Göran Österlund.

Karin Enström har tagit över som försvars-
minister efter Tolgfors.        Foto: Emilia Öije.

Den 12 mars fick den svenska insatsen i
Afghanistan en civil ledning med Henrik
Landerholm som chef. I och med övergången
byter PRT, Provincial Reconstruction
Team namn till TST, Transition Support
Team vilket tydligt markerar att den svens-
ka militära närvaron är inne i en föränd-
ringsprocess som redan 2014 ska ha reduce-

rat dagens 500 soldater till omkring 200.
Arbetsuppgifterna kommer successivt att gå
mer mot utbildning och rådgivning istället
för dagens rena säkerhetsuppdrag. Utrikes-
minister Carl Bildt deltog i ceremonin på
den svenska campen Northern Lights.

Försvarsutskottet har beslutat att Sverige
våren 2015 skall vara ramnation för EU:s
stridsgrupper, Nordic Battle Group, NBG
2015. 
– Stridsgruppernas snabbinsatsförmåga

bidrar till EU:s möjligheter att hantera kri-
ser, och stärker EU som global utrikes- och 

säkerhetspolitisk aktör, sade Försvarsut-
skottets vice ordförande Cecilia Widegren
(M) på en pressträff den 22 maj. Allians-
partierna samt S och MP ställde sig bakom
beslutet. Senast 2011 stod Sverige i bered-
skap för EU:s stridsgrupp, bland annat med
flygförmåga från Flygvapnet.

Civil chef tar över i Afghanistan 

Försvarsminister Sten Tolgfors (M) har lämnat sin
post på egen begäran. Efterträdaren är yrkesofficeren
Karin Enström, även hon moderat politiker. 
Enström är kapten i amfibiekåren och har tidigare

varit ledamot av Krigsdelegationen, Utrikesnämnden
samt Försvarsutskottet.

Yrkesofficer tar över 
efter Sten Tolgfors

Dag Hammarskjöld på ny sedel

Sverige blir ramnation för NBG 2015

Den tidigare generalsekreteraren Dag
Hammarskjöld kommer att utgöra motivet
på den nya 1 000-kronorssedeln som Riks-
banken avser ge ut tidigast 2015. Ham-
marskjöld omkom i en flygolycka i nuva-
rande Zambia 1961 och tilldelades samma

år postumt Nobels fredspris. Utöver Dag
Hammarskjöld kommer även Astrid Lind-
gren, Evert Taube, Greta Garbo, Ingmar
Bergman och Birgit Nilsson att pryda våra
nya sedlar.

Försvarsmakten vill bredda underlaget till GMU,
grundläggande militär utbildning, och föreslår därför
att de teoretiska grundkraven för att söka till GMU ska
sänkas till genomförd grundskola istället för dagens
krav som innebär att en sökande måste ha behörighet
till nationellt gymnasieprogram och dessutom ha god-
kända betyg i matematik, svenska, engelska och sam-

hällskunskap från gymnasieskolan.
– Det är falsk marknadsföring att leda in någon på en
yrkesbana där kraven är högre än vad man är för-
beredd för säger Fredrik Norén, ombudsman på
Officersförbundet, som har begärt förhandling innan
Försvarsmakten fattar något slutgiltigt beslut i frågan. 

Fredsbaskrarnas förbundsledning meddelar med glädje
att H M Konungen den 30 december 2011 godkänt att
H K H Prins Carl Philip tar på sig beskyddarskapet för
Svenska Veteranförbundet Fredsbaskrarna (SVF). 

Försvarsmakten vill sänka behörighetskraven 
för grundutbildningen – får kritik

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Förbandsmärke
för Nordic Battle

Group, NBG.

Foto: 
Torbjörn F

Gustafsson,
Combat Camera

H K H Prins Carl Philip är
numera vår högste beskyddare 
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AKTUELLT

Veterandagen hyllar och uppmärksammar Sveriges veteraner, deras anhöriga och stupade kamrater. Denna dag är även internationellt sett känd som International Day of
United Nations Peacekeepers. 

Den 29 maj firades Veterandagen intill FN-monumentet vid Sjöhistoriska museet i

Stockholm. Syftet med den årligt återkommande statsceremonin är att hedra

personal som deltar eller har deltagit i internationella militära eller civila insat-

ser och att högtidlighålla minnet av omkomna kamrater. Prins Carl Philip, för-

svarsminister Karin Enström och överbefälhavare Sverker Göranson medverkade

och de två sistnämnda talade också kort om sin uppskattning för landets alla

veteraner. Uppslutningen vid Sjöhistoriska museet i Stockholm var god och

dagen bjöd på stundtals riktigt varmt och soligt väder.
Text och foto: Daniel Jansson.

Årets Fredsbevarare

2012 heter Henrik

Blomberg och vi träf-

fade honom under

Veterandagen den 29

maj i Stockholm.

Stort grattis Henrik, hur tog du emot beskedet
att du blivit Årets Fredsbevarare?
– Jag blev överraskad, men samtidigt både

stolt och glad.
Du fick det här priset mycket på grund av ditt

uppmärksammade blogginlägg om psykisk
ohälsa. Hur har tiden varit från det att du kom
hem från Afghanistan?
– Den här tiden har varit bitvis jobbig, men

också väldigt lärorik. Nu ser jag varningstecken
direkt, både hos mig själv och hos andra. Det är
en otrolig styrka.

Henrik har efter incidenten i Afghanistan fått
många förfrågningar om föreläsningar kring
just psykisk ohälsa, och kombinerar arbetet
som specialistofficer på P4 i Kvarn med att
tala om sina erfarenheter. Är psykiska problem
ett tabubelagt ämne i Sverige?
– Psykiska problem är en välkänd baksida i

det väpnade internationella arbetet. Ändå är
det svårt för folk att förstå att man har ett
osynligt sår, det är lättare att acceptera ett kul-
hål i benet.
Hur tror du att den här årliga ceremonin kan
bidra till att man som drabbad vågar prata om
sina psykiska problem?
– Den här ceremonin är jätteviktig! Att sam-
hället och statsledningen tar sitt ansvar och
visar sin uppskattning för alla veteraner bidrar
säkert till att frågan om psykisk ohälsa i fram-
tiden kan bli ännu mer accepterad. 

Efter händelsen i Afghanistan och när Henriks
stressreaktioner blivit kända, beslutades att
han omgående skulle tas ur tjänst och skickas
hem till Sverige. 
– Det var för jävligt att vara borta från kom-
pisarna. Skuldkänslorna av att inte vara på
plats och hjälpa till fanns där hela tiden, säger
Henrik som också är mycket nöjd med hur
hjälpen från Försvarsmakten och hemmaför-
bandet P4 fungerat.

– Det sociala skyddsnätet har blivit bättre de
senaste åren, det går åt helt rätt håll.

Hur mår du idag?
– Idag är jag helt återställd och väntar på

nästa tillfälle att åka ut igen. avslutar Henrik
innan vi skiljs åt vid FN-monumentet på Djur-
gården.

Text och foto: Daniel Jansson.

AKTUELLT

Årets 
Fredsbevarare

Henrik "Blomman" Blomberg, 29 år, specialistofficer, P4 Kvarn.

Henrik Blomberg är P4-sergeanten som öppet, ärligt och rakt
berättat om sina erfarenheter och psykiska symptom efter sin
tjänstgöring i Afghanistan 2011. Hans mod att vara så öppen är
till stor hjälp för både soldater och veteraner, då han belyst
dessa åkommor som så många inte vill eller vågar tala om.

Starkt att komma fram och uppmärksamma en problematik samt
därigenom inspirera andra att våga bryta ett stigma. Av kamra-
ter uppfattas han som en genuin kamrat och god människa som
alltid finns där för alla andra.

Motivering till Årets Fredsbevarare 2012:

– Peacekeeper of the Year

ÖB Sverker Göranson tackade i sitt inledningstal alla de
svenskar som nu gör och har gjort internationella och
nationella insatser.

Fredsbaskrarnas ordförande Bo Wranker och Prins Carl
Philip lägger kransar vid FN-monumentet för att hedra
minnet av stupade kamrater.

Vid ceremonin deltog representanter från
Försvarsmakten, Polisen, Kriminalvården,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
samt Folke Bernadotteakademin med flera.

Årets Fredsbevarare Henrik Blomberg, gratu-
leras av H K H Prins Carl Philip, Fredsbask-
rarnas högste beskyddare.

Ceremonin har från och med i år statsceremoniell 
status och kommer således alltid att firas samma datum.

Försvarsmaktens medalj för sårade i strid och 
förtjänstmedalj med och utan svärd utdelades 
av ÖB Sverker Göranson.
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Försvarsminister Sten Tolgfors 
och veteranpolitiken

Försvarsministern och Magnus Ålrud, 13 april 2011.

I förra numret av Fredsbaskern skrev jag att jag kommer att fortsätta upp-
följningen av veteranfrågan med breddat fokus. Då kunde jag inte föreställa
mig att försvarsminister Sten Tolgfors med kort varsel skulle lämna sin
ministerpost. Ur ett veteranperspektiv lämnar han Försvarsdepartementet
med flaggan i topp och en levande veteranpolitik i utveckling. 
Sten Tolgfors har som ingen annan stått upp för veteranerna och deras

familjer. Han har gett veteranerna erkänsla och erkännande. 

Anders Brännström Insatsledningen, och ÖB Sverker
Göranson.

Fredsbasker och kamratstödjare. Anders Stach Veteranavdelningen. Dan-Viggo Bergtun WVF.

Bo Wranker Fredsbaskrarna, och Cesilia Karlsson
Invidzonen.

Riksdagsman Allan Widman (FP).
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INSATS

Varför kan jag 
inte andas?

Sten Tolgfors skall särskilt framhållas för ett mycket starkt engagemang
för de mänskliga sidorna av försvarspolitiken. Sten Tolgfors nöjde sig
inte med de traditionella militära högkvartersrapporteringarna. Han
bjöd in veteraner till Försvarsdepartementet för att få ofiltrerad direkt-
information. Ministern var en aktiv lyssnare. Genom initierade frågor
visade han att han förstod veteranernas situation vilket återspeglades i

långtgående och tydliga krav.  Uppdraget till Försvarsmakten lyder: upp-
sökande ansvar, slopad tidsgräns, extra stöd till skadade och krav på
särskilt samarbete med veteran- och anhörigorganisationerna. Nu an-
kommer det på nästa försvarsminister att följa upp Försvarsmaktens
verkställighet av uppdraget.

Under Fredsbaskrarnas årsmöte på Berga lyfte Bo Wranker återigen
kravet på oberoende forskning – av myndigheten inte beställd forskning
– med orden ”forskningen skall intensifieras”. Hans krav är att de obe-
svarade frågor som ställdes i Veteranutredningen snarast måste besva-
ras och att resurser måste tillföras. Bo Wranker har nu uppdragit åt två
forskare att genomföra förstudien – Mörkertal i utlandsförbanden.  

Syftet med studien är att följa upp orsakerna till att några veteraner
drabbats av psykisk ohälsa. 
Den planerade redovisningen av forskningsläget för Sten Tolgfors kan

av förklarliga skäl inte genomföras. Fredsbaskrarna erbjuder sig att till-
sammans med Försvarsmakten genomföra en sådan redovisning för den
nytillträdande försvarsministern under hösten. 

En minister med ett mycket starkt mänskligt engagemang

Behovet av oberoende forskning och en redovisning av forskningsläget

Till dukat bord

Sten Tolgfors har nu lämnat veteranpolitiken. Hans efterträdare kommer till dukat bord med följande agenda och aktörer:

•  ÖB Sverker Göranson och Insatsledningen med Anders Brännström har tagit ansvar för veteranfrågan.
•  En nyinrättad veteranavdelning under ledning av Anders Stach har inlett ett bra samarbete med veteran- och 
familjeorganisationerna representerade av Bo Wranker och Cesilia Karlsson.  

•  På uppdrag av Världsveteranförbundet WVF, planlägger nu Fredsbaskrarna och Försvarsmakten "Peace and security summit 2013", 
d. v. s. hur kan veteraner bidra till fred och säkerhet i världen. WVF vicepresident Dan Viggo Bergtun från Norge har redan inlett sam-
verkan och uppföljning. 

•  Riksdagsman Allan Widman har fått uppdraget att göra en uppföljning av Veteranutredningen.  
•  Fredsbaskrarnas kamratstödjare och 125 000 veteraner med familjer.

Text och bild:
fil.dr Lars Andersson Fredsbaskrarnas Vetenskapliga Råd

KABOOM!
Ett åskoväder?! Det måste vara ett åskoväder!

– SKYDD! Skriker någon.
Fan, jag är ju i Afghanistan! Det måste vara den där granatkastaren de briefade oss om
innan vi åkte ut. Fan! Jag sitter ju fast i myggnätshelvetet! Fan också, snart kommer 
granat nummer två. Fan också, jag kommer att dö nu, invirad i ett jävla fisknät!
FAN OCKSÅ – JAG KOMMER ATT DÖ i ETT JÄVLA FISKNÄT!

Under FS21 hamnade Henrik Blomberg i strid och reage-
rade på ett sätt som han inte var beredd på. Trots många
tidigare missioner och en bra utbildning i ryggen kastades
han in i en helt okänd värld där skuldkänslorna och död-
sångesten var ständigt närvarande. I ett tidigare publice-
rat och mycket uppmärksammat blogginlägg redogjorde
han för stridssituationen och de psykiska reaktionerna

som följde. Henrik ställer sig frågande till varför vi har
enklare att prata om fysiska skador än psykiska och varför
mentala skador tenderar att vara tabubelagda. Henriks
starka och personliga berättelse bidrog till att han fick
mottaga priset som Årets Fredsbevarare 2012 och vi pub-
licerar här hans berättelse i dess helhet.

Foto: Nicklas Gustafsson / Combat Camera

– en berättelse om att må psykiskt dåligt under en insats

Henriks berättelse fortsätter på nästa uppslag »
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– Kom igen nu Blomman, du måste fan ut
härifrån, gör ett försök! Ah dragkedjan gick
upp, någon har släppt ut mig. Varför kan jag
inte andas? Någon tar tag i mig och ruskar om
mig.
– Kom igen nu Blomman, andas! ropar solda-
ten som har släpat ut mig ur mozzien, det tält-
liknande myggnätet. Han har helt rätt, jag
måste fan ta tag i det här nu, men varför ska-
kar jag så mycket?
På med kroppskyddet och hjälmen, all annan

utrustning ligger i en hög där min säng nyss
stod.
Var fan är min bildförstärkare? Gruppchefen
ropar åt mig.
– Blomman, få in tolkarna i vagnen!
Jag rusar de c:a 10 metrarna till tolkarna.
– Akh, get inside the APC!
Jag kommer själv in i vagnen och fastnar bak-
om min vagnchefsstol. Hur mycket jag än för-
söker kan jag inte förmå mig att sätta mig på
min plats. Efter lite letande får jag på mig mitt
headset och försöker ropa upp plutonchefen,
men jag får inget svar. Jag lyckas däremot att
få tag på ställföreträdande kompanichef och
får reda på att vi har en skadad som snart
kommer bli evakuerad med helikopter men att
övriga är fysiskt oskadda.

Jag börjar känna mig riktigt konstig, inte
panikslagen men väldigt på spänn. Jag kommer
på mig själv med att jag sitter bakom min stol
och hur sjukt det måste se ut. Jag försöker åter-
igen få min kropp att hamna på sin rätta plats
men hjärnan vägrar. Det är som om den säger
”sätter du dig där framme så kommer något
dåligt hända”. Jag ber då föraren beordra mig
att sätta mig på min plats. Han kollar väldigt
konfunderad på mig men säger efter några
sekunders väntan:
– Sergeant, sätt dig på din plats och gör ditt

jobb! Tänk vad en skånings vänliga ord kan
göra.
Kroppen lyder äntligen och hamnar på sin
rätta plats. Jag kommer på att jag inte har
något samband med varken min skyttegrupp
eller min plutonchef och nämner detta av bara
farten till föraren som tar ett eget beslut och
hämtar sin gruppradio, IGR. När jag fått överta
IGR:en anmäler jag till plutonchefen att jag är
redo att leda flyg om det skulle behövas.

Den värsta dödsångesten har gått över men jag
kan inte gå ner i varv, och jag blir väldigt oroad
över detta. Igår hade det skjutits mot oss och
visst hade jag fått ett adrenalinpåslag men inte
värre än att jag kunde hantera det. Det jag upp-
lever nu är något utöver det vanliga, jag kan
inte kontrollera min rädsla. Vid gryningen går
vi ner i normal beredskap och bevakning. Det är
nu det börjar gå utför på riktigt. Försöker
lägga mig för att sova lite men det går inte.
Vart jag än tittar ser jag hot. Plåttaket skulle
förstärka en spränggranat fruktansvärt bra
och smäller en RPG i tolkcontainern så får vi
en jäkla splittervägg mot oss. Jag försöker
övertala mig själv att jag bara är stressad men
hjärnan vill inte lyssna till förnuftet längre.
Jag pallrar mig bort till det lilla gymmet vi

har för att försöka träna bort lite stress. Det
funkar bra i fem minuter tills en av grabbarna
kommer in och frågar hur det är med mig. Jag
börjar gråta som ett litet barn, men jag har inte
en aning om varför, även fast jag mycket väl vet
varför innerst inne.
Han lämnar en  stund och kommer tillbakamed
en av sjuksyrrorna vi har med oss ut. Hon kol-
lar upp mig och börjar prata med mig, ett av de
absolut bästa samtal jag någonsin haft. Vi
bestämmer att vi ska laga frukost och gör även
detta.

Efter frukosten blir jag riktigt trött och går
och lägger mig på en säng utan myggnät och
jag hinner precis somna när jag väcks av ett
nytt kommando.
– SKYDD! skriker någon av soldaterna.
Jag välter ur sängen och allt blir bara stilla.

Jag får efter c:a fem sekunder ett anrop från
posten att det var en larmmina och att allt är
okej. Skönt!
Men allt är inte okej. Jag känner att det bör-
jar svartna för ögonen och att jag inte riktigt
har kontroll på situationen. Jag går bort mot
vagnen som vi använder som sambandscentral
och jag ber till Gud. Jag har aldrig varit religiös
på riktigt men nu är jag det, i denna stund ber
jag om att få överleva.
Efter det här har jag inte så många samman-
hängande minnen, förutom att jag reagerar på
minsta ljud och jag mår fysiskt dåligt av skarpa
blixtar, t. ex. kamerablixtar. Jag minns att jag
går och lägger mig i bastun och några ur plu-
tonen försöker få i mig mat.
Jag minns ytterligare ett samtal med en av

våra sjuksköterskor, han är själv veteran från
tidigare insatser och jag minns att vi bara pra-
tar om just ingenting. En av grabbarna från
plutonen är också med, och det känns bra.

De lyckas få mig att gå och lägga mig i sjuk-
vårdsvagnen och efter ett tag får jag reda på
att jag ska bli evakuerad med helikopter. Jag
ses som en fara för mig själv och de andra, och
även om det är smärtsamt så kan jag nog bara
hålla med.
Efter beslutet om att jag ska evakueras går

allt mycket snabbt. Helikopter till Marmal,
samtal med läkare från Swe Heli Unit, Galt-
färden till CNL, mottagandet på campen av
några av de bästa människorna jag känner.
Under kvällen sitter vi uppe på ett av skydds-
rummen och bara snackar, mina polare från
skolan och min bästa vän. Kamratsamtal är
underskattat!
Morgonen efter pratar jag med läkaren som

föreslår att jag ska avbryta FS21 och åka hem
för att inte riskera att den skada jag dragit på
mig blir värre, må så vara en själslig skada.
Mina två veckor i Afghanistan och på FS21 är
över. Drygt 4,5 månaders utbildning för två
veckors insats.
En snabb avrustning sker på Marmal, allt är
bestämt. Jag ska åka hem med leaveflyget och
ska bli uppmött av Försvarsmaktens HR-cen-
trum (HRC) på Arlanda för vidare hemkomst-
program på Livgardet. 

Så blir det inte. Får reda på att HRC vill skicka
mig till psykakuten i Uppsala, något vår läkare
anser vara helt befängt. Det leder till att jag
inte möts av någon alls på Arlanda utan får
ringa en äldre kollega och be om råd. Jag får
också tag på min kompanichef och förklarar
att jag är hemma i Sverige och att HRC inte
sagt något om vad som ska ske. Jag förklarar
att jag vill börja jobba så snabbt som möjligt.
En vecka senare, och efter ett antal riktigt bra
samtal med kompanichefen, ringer en psykolog

från HRC, och vi har ett riktigt bra snack.
Samtalet efter, med en HR-personal, var inte
riktigt lika bra. Att bli frågad vad som inte upp-
fyllde förväntningarna på den här insatsen
jämfört med andra jag varit på, är inte det man
vill höra när man blivit hemskickad!

Efter en vecka hemma drar jag på mig min
gröna uniform och sticker iväg till mitt hemför-
band, ett förband som jag under de kommande
timmarna blir jävligt glad över att tillhöra.
Tänk om förbanden kunde få ta hand om sin
personal utan att HRC skulle lägga sig i.
Pratar med kompani- och bataljonschef och de
är lyhörda över min önskan att få börja arbeta
så snabbt som möjligt, och det känns skönt.

Det tar c:a tre veckor efter hemkomsten innan
de riktiga problemen kommer, skuldkänslorna!
Jag får reda på att plutonen gått på en IED
och att det finns skadade. Jag har aldrig känt
mig som en sämre människa i hela mitt liv.
Varför är jag inte där? Jag blev hemskickad
för att jag var rädd, men mina vänner kommer
hem med riktiga skador.
Skuldkänslorna, känslan av misslyckande och
minnena från kullen kommer i omgångar. Vissa
perioder tänker jag inte alls på det, vissa perio-
der är det allt jag tänker på. Allt får sin kulmen
i december när förbandets hemkomst börjar
närma sig. Jag sover riktigt dåligt, har fruk-

tansvärda skuldkänslor och känner mig som
världens sämsta specialistofficer. Jag blir ändå
övertalad att delta i hemkomstprogrammet.
Det känns bra och jag bestämmer med HRC-
psykologen att jag ska ta tag i mina problem
med professionell hjälp hemma i stan.

Nu sitter jag här hemma i mitt hus, nyss hem-
kommen från arbetet med rekrytering av vårt
framtida kompani och det mesta känns ganska
bra. Mina mål är fortfarande klara, komma
över den här skiten och bli klar för insats med
mitt förband.
Det jag vill belysa med den här texten är att

jag var mentalt förbered på att bli allvarligt
fysiskt skadad och till och med dö i Afghanis-
tan men jag kunde inte ens föreställa mig det
som faktiskt hände. Jag vill inte jämföra mitt
problem med de som blivit fysiskt skadade, och
det här är mest ett uttryck, men ibland känns
det som det hade varit lättare att komma hem
med ett skotthål i kroppen. En del av dom jag
träffat sen hemkomsten har ingen som helst
förståelse för vad som har hänt och vissa i min
omgivning har till och med påtalat att jag är
olämplig i mitt yrke.
Vi pratar ofta om stressade situationer under
strid och stridsliknande förhållanden, men vi
hör väldigt lite om svenska soldater som drab-
bas av det. Är det ett tabubelagt ämne och i så
fall varför?

Hade jag kommit hem med en kroppslig
skada och sagt att jag går på sjukgymnastik
för att kunna åka ut igen så hade ingen reage-
rat på det. Nu säger jag att jag går till en psy-
kolog för att kunna åka igen och vissa i min
omgivning byter snabbt samtalsämne. Varför?

Det som berättats ovan är mina upplevelser
från sommaren 2011 i Afghanistan och Sve-
rige och en redogörelse över hur jag har upp-
fattat det.

Till hela FS21 och speciellt mitt kompani (QL), 
BRA JOBBAT!

Till P4, 42. Mekbat och MSS, tack för allt stöd!

Till HRC, jag har en del utvärderingspunkter, men er
psykolog är guld värd.

1.Sgt P4, Henrik Blomberg

Bästa tips till någon som funderar på att göra utlandstjänst?
- Ålder är inte en faktor som gör dig mer eller mindre lämplig för utlands- 

tjänst, istället handlar det om personlig mognad, bra utbildning och  
kanske viktigast av allt - bra chefer som har förmågan att leda och se alla 
individer.

- Det är mycket viktigt att du verkligen förbereder dig på att du kan bli 
allvarligt skadad, sårad eller i värsta fall dödad. Väg fördelarna mot nack-
delarna och prata med andra som varit ute.

Bästa tips för att undvika psykisk ohälsa?
- Se till att du redan under utbildningen får miljön och arbetsuppgifterna 

beskrivna för dig.

Bästa tips för att bearbeta psykisk ohälsa?
- Våga prata om det, stäng det inte inom dig.
- Ta den hjälp som erbjuds, från gruppen, chefer och andra.
- Allt löser sig, jag är helt återställd nu tack vare all hjälp jag fått och på 

grund av att jag vågade börja prata.

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera.

HENRIK tipsar: 

Svenska skyttesoldater uppsuttna i stridsfordon 9040C under Operation Taohid 2 i Baghlanprovinsen, öster om
det svensk-finska ansvarsområdet.                                                    Foto: Sgt. Mats Nyström/Combat Camera.
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– Kom igen nu Blomman, du måste fan ut
härifrån, gör ett försök! Ah dragkedjan gick
upp, någon har släppt ut mig. Varför kan jag
inte andas? Någon tar tag i mig och ruskar om
mig.
– Kom igen nu Blomman, andas! ropar solda-
ten som har släpat ut mig ur mozzien, det tält-
liknande myggnätet. Han har helt rätt, jag
måste fan ta tag i det här nu, men varför ska-
kar jag så mycket?
På med kroppskyddet och hjälmen, all annan

utrustning ligger i en hög där min säng nyss
stod.
Var fan är min bildförstärkare? Gruppchefen
ropar åt mig.
– Blomman, få in tolkarna i vagnen!
Jag rusar de c:a 10 metrarna till tolkarna.
– Akh, get inside the APC!
Jag kommer själv in i vagnen och fastnar bak-
om min vagnchefsstol. Hur mycket jag än för-
söker kan jag inte förmå mig att sätta mig på
min plats. Efter lite letande får jag på mig mitt
headset och försöker ropa upp plutonchefen,
men jag får inget svar. Jag lyckas däremot att
få tag på ställföreträdande kompanichef och
får reda på att vi har en skadad som snart
kommer bli evakuerad med helikopter men att
övriga är fysiskt oskadda.

Jag börjar känna mig riktigt konstig, inte
panikslagen men väldigt på spänn. Jag kommer
på mig själv med att jag sitter bakom min stol
och hur sjukt det måste se ut. Jag försöker åter-
igen få min kropp att hamna på sin rätta plats
men hjärnan vägrar. Det är som om den säger
”sätter du dig där framme så kommer något
dåligt hända”. Jag ber då föraren beordra mig
att sätta mig på min plats. Han kollar väldigt
konfunderad på mig men säger efter några
sekunders väntan:
– Sergeant, sätt dig på din plats och gör ditt

jobb! Tänk vad en skånings vänliga ord kan
göra.
Kroppen lyder äntligen och hamnar på sin
rätta plats. Jag kommer på att jag inte har
något samband med varken min skyttegrupp
eller min plutonchef och nämner detta av bara
farten till föraren som tar ett eget beslut och
hämtar sin gruppradio, IGR. När jag fått överta
IGR:en anmäler jag till plutonchefen att jag är
redo att leda flyg om det skulle behövas.

Den värsta dödsångesten har gått över men jag
kan inte gå ner i varv, och jag blir väldigt oroad
över detta. Igår hade det skjutits mot oss och
visst hade jag fått ett adrenalinpåslag men inte
värre än att jag kunde hantera det. Det jag upp-
lever nu är något utöver det vanliga, jag kan
inte kontrollera min rädsla. Vid gryningen går
vi ner i normal beredskap och bevakning. Det är
nu det börjar gå utför på riktigt. Försöker
lägga mig för att sova lite men det går inte.
Vart jag än tittar ser jag hot. Plåttaket skulle
förstärka en spränggranat fruktansvärt bra
och smäller en RPG i tolkcontainern så får vi
en jäkla splittervägg mot oss. Jag försöker
övertala mig själv att jag bara är stressad men
hjärnan vill inte lyssna till förnuftet längre.
Jag pallrar mig bort till det lilla gymmet vi

har för att försöka träna bort lite stress. Det
funkar bra i fem minuter tills en av grabbarna
kommer in och frågar hur det är med mig. Jag
börjar gråta som ett litet barn, men jag har inte
en aning om varför, även fast jag mycket väl vet
varför innerst inne.
Han lämnar en  stund och kommer tillbakamed
en av sjuksyrrorna vi har med oss ut. Hon kol-
lar upp mig och börjar prata med mig, ett av de
absolut bästa samtal jag någonsin haft. Vi
bestämmer att vi ska laga frukost och gör även
detta.

Efter frukosten blir jag riktigt trött och går
och lägger mig på en säng utan myggnät och
jag hinner precis somna när jag väcks av ett
nytt kommando.
– SKYDD! skriker någon av soldaterna.
Jag välter ur sängen och allt blir bara stilla.

Jag får efter c:a fem sekunder ett anrop från
posten att det var en larmmina och att allt är
okej. Skönt!
Men allt är inte okej. Jag känner att det bör-
jar svartna för ögonen och att jag inte riktigt
har kontroll på situationen. Jag går bort mot
vagnen som vi använder som sambandscentral
och jag ber till Gud. Jag har aldrig varit religiös
på riktigt men nu är jag det, i denna stund ber
jag om att få överleva.
Efter det här har jag inte så många samman-
hängande minnen, förutom att jag reagerar på
minsta ljud och jag mår fysiskt dåligt av skarpa
blixtar, t. ex. kamerablixtar. Jag minns att jag
går och lägger mig i bastun och några ur plu-
tonen försöker få i mig mat.
Jag minns ytterligare ett samtal med en av

våra sjuksköterskor, han är själv veteran från
tidigare insatser och jag minns att vi bara pra-
tar om just ingenting. En av grabbarna från
plutonen är också med, och det känns bra.

De lyckas få mig att gå och lägga mig i sjuk-
vårdsvagnen och efter ett tag får jag reda på
att jag ska bli evakuerad med helikopter. Jag
ses som en fara för mig själv och de andra, och
även om det är smärtsamt så kan jag nog bara
hålla med.
Efter beslutet om att jag ska evakueras går

allt mycket snabbt. Helikopter till Marmal,
samtal med läkare från Swe Heli Unit, Galt-
färden till CNL, mottagandet på campen av
några av de bästa människorna jag känner.
Under kvällen sitter vi uppe på ett av skydds-
rummen och bara snackar, mina polare från
skolan och min bästa vän. Kamratsamtal är
underskattat!
Morgonen efter pratar jag med läkaren som

föreslår att jag ska avbryta FS21 och åka hem
för att inte riskera att den skada jag dragit på
mig blir värre, må så vara en själslig skada.
Mina två veckor i Afghanistan och på FS21 är
över. Drygt 4,5 månaders utbildning för två
veckors insats.
En snabb avrustning sker på Marmal, allt är
bestämt. Jag ska åka hem med leaveflyget och
ska bli uppmött av Försvarsmaktens HR-cen-
trum (HRC) på Arlanda för vidare hemkomst-
program på Livgardet. 

Så blir det inte. Får reda på att HRC vill skicka
mig till psykakuten i Uppsala, något vår läkare
anser vara helt befängt. Det leder till att jag
inte möts av någon alls på Arlanda utan får
ringa en äldre kollega och be om råd. Jag får
också tag på min kompanichef och förklarar
att jag är hemma i Sverige och att HRC inte
sagt något om vad som ska ske. Jag förklarar
att jag vill börja jobba så snabbt som möjligt.
En vecka senare, och efter ett antal riktigt bra
samtal med kompanichefen, ringer en psykolog

från HRC, och vi har ett riktigt bra snack.
Samtalet efter, med en HR-personal, var inte
riktigt lika bra. Att bli frågad vad som inte upp-
fyllde förväntningarna på den här insatsen
jämfört med andra jag varit på, är inte det man
vill höra när man blivit hemskickad!

Efter en vecka hemma drar jag på mig min
gröna uniform och sticker iväg till mitt hemför-
band, ett förband som jag under de kommande
timmarna blir jävligt glad över att tillhöra.
Tänk om förbanden kunde få ta hand om sin
personal utan att HRC skulle lägga sig i.
Pratar med kompani- och bataljonschef och de
är lyhörda över min önskan att få börja arbeta
så snabbt som möjligt, och det känns skönt.

Det tar c:a tre veckor efter hemkomsten innan
de riktiga problemen kommer, skuldkänslorna!
Jag får reda på att plutonen gått på en IED
och att det finns skadade. Jag har aldrig känt
mig som en sämre människa i hela mitt liv.
Varför är jag inte där? Jag blev hemskickad
för att jag var rädd, men mina vänner kommer
hem med riktiga skador.
Skuldkänslorna, känslan av misslyckande och
minnena från kullen kommer i omgångar. Vissa
perioder tänker jag inte alls på det, vissa perio-
der är det allt jag tänker på. Allt får sin kulmen
i december när förbandets hemkomst börjar
närma sig. Jag sover riktigt dåligt, har fruk-

tansvärda skuldkänslor och känner mig som
världens sämsta specialistofficer. Jag blir ändå
övertalad att delta i hemkomstprogrammet.
Det känns bra och jag bestämmer med HRC-
psykologen att jag ska ta tag i mina problem
med professionell hjälp hemma i stan.

Nu sitter jag här hemma i mitt hus, nyss hem-
kommen från arbetet med rekrytering av vårt
framtida kompani och det mesta känns ganska
bra. Mina mål är fortfarande klara, komma
över den här skiten och bli klar för insats med
mitt förband.
Det jag vill belysa med den här texten är att

jag var mentalt förbered på att bli allvarligt
fysiskt skadad och till och med dö i Afghanis-
tan men jag kunde inte ens föreställa mig det
som faktiskt hände. Jag vill inte jämföra mitt
problem med de som blivit fysiskt skadade, och
det här är mest ett uttryck, men ibland känns
det som det hade varit lättare att komma hem
med ett skotthål i kroppen. En del av dom jag
träffat sen hemkomsten har ingen som helst
förståelse för vad som har hänt och vissa i min
omgivning har till och med påtalat att jag är
olämplig i mitt yrke.
Vi pratar ofta om stressade situationer under
strid och stridsliknande förhållanden, men vi
hör väldigt lite om svenska soldater som drab-
bas av det. Är det ett tabubelagt ämne och i så
fall varför?

Hade jag kommit hem med en kroppslig
skada och sagt att jag går på sjukgymnastik
för att kunna åka ut igen så hade ingen reage-
rat på det. Nu säger jag att jag går till en psy-
kolog för att kunna åka igen och vissa i min
omgivning byter snabbt samtalsämne. Varför?

Det som berättats ovan är mina upplevelser
från sommaren 2011 i Afghanistan och Sve-
rige och en redogörelse över hur jag har upp-
fattat det.

Till hela FS21 och speciellt mitt kompani (QL), 
BRA JOBBAT!

Till P4, 42. Mekbat och MSS, tack för allt stöd!

Till HRC, jag har en del utvärderingspunkter, men er
psykolog är guld värd.

1.Sgt P4, Henrik Blomberg

Bästa tips till någon som funderar på att göra utlandstjänst?
- Ålder är inte en faktor som gör dig mer eller mindre lämplig för utlands- 

tjänst, istället handlar det om personlig mognad, bra utbildning och  
kanske viktigast av allt - bra chefer som har förmågan att leda och se alla 
individer.

- Det är mycket viktigt att du verkligen förbereder dig på att du kan bli 
allvarligt skadad, sårad eller i värsta fall dödad. Väg fördelarna mot nack-
delarna och prata med andra som varit ute.

Bästa tips för att undvika psykisk ohälsa?
- Se till att du redan under utbildningen får miljön och arbetsuppgifterna 

beskrivna för dig.

Bästa tips för att bearbeta psykisk ohälsa?
- Våga prata om det, stäng det inte inom dig.
- Ta den hjälp som erbjuds, från gruppen, chefer och andra.
- Allt löser sig, jag är helt återställd nu tack vare all hjälp jag fått och på 

grund av att jag vågade börja prata.

Foto: Johan Lundahl/Combat Camera.

HENRIK tipsar: 

Svenska skyttesoldater uppsuttna i stridsfordon 9040C under Operation Taohid 2 i Baghlanprovinsen, öster om
det svensk-finska ansvarsområdet.                                                    Foto: Sgt. Mats Nyström/Combat Camera.
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Stödja afghansk polis

EN KATASTROF. Så beskriver Per-Håkan An-
dersson sitt första möte med den minst sagt
kaotiska trafiksituationen i Kabul. Det var i
slutet av november 2011 och han hade precis
landat i den afghanska huvudstaden för ett års
tjänstgöring i den gemensamma europeiska
polisinsatsen i landet, Eupol.   
Två månader senare har han så smått börjat
vänja sig vid kaoset och möjligen också revide-
rat sin uppfattning något.  
– Kaos, absolut, men på något oförklarligt sätt
fungerar det. Hemligheten är att inte visa för
mycket hänsyn, då kommer man inte en meter.
Per-Håkan Andersson och hans svenske kollega
Lars Lindwall är på väg från Eupols kontor i
utkanten av Kabul till det afghanska inrikesmi-
nisteriet för ett möte med polisöverste Ainy.     

Resan går längs en av Afghanistans – och värl-
dens – farligaste vägsträckor. Jalalabad Road
är den östra utfarten från fyramiljonersstaden
Kabul. Det är en sträcka som trafikeras hårt av
både afghanska och internationella säkerhets-
styrkor. 

GENOM GREEN ZONE
Följaktligen har den blivit ett favorittillhåll för
talibaner och andra väpnade motståndsgrup-
per som till varje pris vill köra ut de utländska
trupperna ur landet. Ingen annanstans detone-
rar så många vägbomber som här. Lägg därtill
en trafiksituation där inga lagar och regler
tycks tillämpas och bilden av hur besvärligt det
egentligen är kanske klarnar något.  

– Att köra bil i Kabul är mer än bara bilkör-
ning. Du måste hela tiden vara uppmärksam på
vad som händer i din omgivning, säger Lars
Lindwall, medan kollegan styr deras Gelände-
wagen med förstärkt skalskydd in mot centrum.
Vi åker genom Massoud-rondellen, som fått

namn efter den före detta Mujahedinledaren,
frihetskämpen och nationalhjälten Ahmed
Shah Massoud. Istället för att kryssa sig fram
genom kaoset väljer Per-Håkan Andersson att
ta vägen genom Kabuls så kallade Green Zone,
ett område som omgärdas av höga betongmu-
rar och checkpoints med vakter i skottsäkra
västar och hjälmar och med minst en hand i ett
fast grepp om automatkarbinen.

ÅTTA VECKORS KURS
– Vi är alltid minst två beväpnade personer

när vi rör oss utanför huvudkontoret och alla
förflyttningar sker i bil. Reglerna är till för att
skydda oss, samtidigt gör det oss begränsade.
Det blir svårare för oss att vara riktigt närva-
rande, förklarar Per-Håkan Andersson.  
Deras jobb handlar framför allt om mentorer-
ing och monitorering.  
– Vi är här för att stödja den afghanska poli-
sen och dela med oss av våra egna erfarenhe-
ter och kunskaper, säger Lars Lindwall.
Den mest grundläggande utbildningen som
Eupol är involverad i kallas för Basic Patrol-
man Course. Den är åtta veckor lång. Därefter
är de nyblivna poliserna redo att ge sig ut på
gatorna.  
Lars Lindwall och Per-Håkan Andersson hål-
ler med om att det är en extremt kort utbild-
ning, men påpekar att man koncentrerar sig på
de mest grundläggande uppgifterna.  
– Polismannen ska kunna stoppa en bil, un-

dersöka den och kontrollera de personer som
färdas i den, förklarar Per-Håkan Andersson.  
– Kvaliteten inom den afghanska poliskåren

är väldigt varierande. Ett av problemen för vår
del är att många varken kan läsa eller skriva.
För att de ska kunna ta till sig det vi lär ut
måste undervisningen vara mycket praktiskt
orienterad.

MUTOR OCH DROGER
Den afghanska polisen har rykte om sig att
vara opålitlig och korrumperad. Dessutom finns
inom kåren stora problem med droger.
Närmare var tredje polis hoppar av under eller
strax efter utbildningen. Lägg därtill att taliba-
nernas nya taktik är att infiltrera polis och mili-
tär för att utföra sina attacker från insidan.
Hur kommer det gå när de internationella

säkerhetsstyrkorna lämnar över ansvaret för
säkerheten till afghanerna själva? Lars Lind-
wall är trots allt optimistisk.  
– Man ska komma ihåg att den så kallade

transitionsprocessen redan har inletts på flera
håll i landet, bland annat i norra Afghanistan.
Där har det gått riktigt bra och vår förhopp-
ning är att den positiva utvecklingen ska sprida
sig söderut.  
Överste Ainy är åtminstone till det yttre en

afghansk version av den amerikanske skåde-
spelaren George Clooney. Bred haka, tredagars
skäggstubb, mörka ögon, grå stänk i håret och
ett varmt leende. Hans rymliga kontor på inri-
kesministeriet ligger direkt under inrikesminis-
terns. Skrivbordet är placerat i ena änden av
rummet och mitt på golvet finns en generös
soffgrupp där Per-Håkan Andersson och Lars
Lindwall hemvant slår sig ner.

LANDETS FÖRSTA LARMCENTRAL
Överste Ainy berättar att hans kontor tidigare
var platsen för landets första och hittills enda
larmcentral. Sex så kallade calltakers med var-
sin mobiltelefon svarade på de sex olika linjerna.
Nu har man utökat antalet linjer till tolv, flyttat
kontoret och installerat en server.

Afghanerna, som varit vana
vid att springa ut på gatan
och söka upp en polis när de
behövt hjälp, kan nu ringa in
sina ärenden. De vanligaste
gäller stöld, brand, trakasseri-
er och misstankar om korrup-
tion.  
– I början fick vi många

samtal från civila som blivit
trakasserade, hotade eller
misshandlade av polisen. Nu
är de samtalen mycket färre,
vi tar det som en bekräftelse
på att den afghanska poliskå-
ren blivit bättre, säger överste
Ainy.  
I dagsläget servar larmcen-
tralen i Kabul hela Afghani-
stan. Tolv linjer på 30 miljoner
invånare gör trycket på lar-
moperatörerna hårt. Under våren kommer fem
nya larmcentraler att öppnas på olika platser i
landet. Utbildningen av de 50 nya larmoperatö-
rerna kommer bland annat att skötas av Eupol.

HOTFULL VARDAG I KABUL
Lars Lindwall och Per-Håkan Andersson tar
farväl av översten. På väg tillbaka till Eupols
högkvarter får de veta att Green Zone har
stängts av för all trafik. Varför får de inte veta,
men det skulle kunna vara någon form av hot
som inkommit, förklarar Lars Lindwall.
Så ser vardagen ut i Kabul, med mer eller

mindre regelbundna hot om kidnappningar och
självmordsattacker. Även om dåden oftast är
riktade mot politiska och militära mål drabbas
de civila hårdast.   
Lars Lindwall berättar att han i april förra

året just passerat det afghanska försvarsmini-
steriet när en självmordsbombare, utklädd till
afghansk militär, tog sig in i byggnaden och
började skjuta vilt. Han lyckades aldrig utlösa
sin sprängladdning, men flera personer dog
innan en vakt sköt ihjäl honom.

ETT SAMHÄLLE I SAMHÄLLET
De svenska poliserna arbetar alla dagar i veckan
utom fredag. Arbetstiden motsvarar normal
svensk kontorstid, men Lars Lindwall påpekar
att de är mer eller mindre stand by dygnet runt
om något skulle inträffa.
Området de bor i, Green Village, ligger knappt
femton minuters bilresa från huvudkontoret.
Det är ett samhälle i samhället. Innanför de
höga betongmurarna finns det mesta: frisör,
biograf, butiker som säljer allt från snus till
hifi-prylar och en stor restaurang där det ser-
veras frukost, lunch och middag. Snart finns
där även ett bageri.
Orange Bar är ett populärt tillhåll. Här träf-
fas man efter arbetsdagens slut för att koppla
av. Så mycket barhäng har det dock inte blivit
för Lars Lindwall och Per-Håkan Andersson. 
– Folk röker som borstbindare här inne. För

en svensk som är van vid rökfria miljöer är det
omöjligt att vara här, säger de.

SAKNAR BARNEN DÄR HEMMA
Vägg i vägg med baren ligger gymmet. Här
lägger Per-Håkan Andersson mycket tid. Ett
pass om dagen brukar det bli. På två månader
har han gått från 70 till 110 kilo i bänkpress.   
En av de saker som överraskade Per-Håkan

Andersson mest när han kom till Kabul i
november förra året var den fina standarden på
rummen. De är runt 25 kvadratmeter, med
sovalkov, tv-soffa och eget badrum med badkar.
Mot en vägg står ett skrivbord.   
På garderobsgaveln hänger foton och brev

från barnen hemma i Sverige. Per-Håkan
Andersson trivs med sin nya tillvaro, säger han.
Men det finns ett par saker som han verkligen
saknar, bland annat att få stå i det egna köket
i huset utanför Ystad och laga mat med goda
vänner. Och så barnen förstås.  
Bredvid kudden i sängen ligger ett randigt

nattlinne med Musse Pigg-tryck.  
– Jag och min dotter bytte, jag fick hennes

nattlinne och hon fick en av mina väl använda
t-shirts. Det betyder mycket när man är så
långt ifrån varandra.  
Snart åker han hem på sin första ledighet. De
svenska poliserna har tre betalda hemresor på
tolv månader. Han ser fram emot miljöomby-
tet.  
– Nu när det närmar sig känner man sig ganska
sliten. Det är trots allt en anspänning att vara
här.  
För Lars Lindwall, som snart gjort sina 16

månader i Kabul, väntar återgång till arbetet
som vakthavande befäl på Polismyndigheten i
Skåne.  
– Det ska bli skönt att komma hem och återgå
till normala rutiner. Men får jag chansen att
åka ut igen kommer jag inte att tveka.  

Text: Göran Engström 
Foto: Casper Hedberg. 

Publicerad i Svensk polis, mars 2012.

Om tre år lämnar de sista inter-

nationella trupperna Afghanistan. 

Då ska inhemska styrkor sörja för

säkerheten. Idag finns 16 svenska

poliser i landet.

Två afghanska poliser som jobbar vid en checkpoint utanför Eupol köper godis av en 
vandrande försäljare. 

Trafiken i Kabul är kaotisk. Det gäller att inte visa för mycket hänsyn, då kommer man inte en meter, konstaterar Per-Håkan Andersson och Lars Lindwall. 
De är alltid minst två beväpnade i bilen när de lämnar huvudkontoret eller campen. 

Av totalt 16 svenska poliser i Afghanistan är bara en kvinna. Bristen på
kvinnor gäller hela Eupol och utgör ett problem eftersom demokrati och
jämställdhet är frågor som står högt på dagordningen.

UPPGIFT:



13Fredsbaskern nr 2  2012

INSATS

12 Fredsbaskern nr 2  2012

INSATS

Stödja afghansk polis

EN KATASTROF. Så beskriver Per-Håkan An-
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Din trygghet. Uppkopplad.
www.srsbevakning.se

SECURITY
RESCUE
SERVICES
BEVAKNING AB   

 

Framtidens övervakningssystem är här

Övervaka din egendom 
via inloggning på internet

SRS Bevakning erbjuder tillgång till avancerad IP-teknik 
där du via inloggning på internet får tillgång till samtliga 
dina anslutna kameror. Administrera dina kameror, ta del 
av inspelat material och se bilder live via internet och mobil-
telefon samt få IR-sensoraktiverade larm via sms och e-post.

Flytta enkelt dina kameror mellan de platser du vill bevaka, ta 
med en på resan och låt en bevaka kontoret eller fritidshuset. 
Kameror från välkända Axis ingår i priset. Enkel installation.
Support finns att tillgå kostnadsfritt på vanlig kontorstid.
Pris 249:-/mån (inkl. kamera, server och programvara)

FÅ SMS TILL
TELEFONEN VID
INBROTT

Mer info

0480-530 10

info@srsbevakning.se
Vi finns vid Kalmar flygplats och har Drop-in hela sommaren!
Se priser, öppettider och race på www.skogstorpshyrkart.se

Vi skräddarsyr er återträff och ordnar 
med catering och pokaler samt VIP-
biljetter till Kalmars nattliv.
Ta flyget hit! Öppet till oktober.
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Fredsbaskrarnas kamratstödjour �nns till för alla som gjort 
internationell tjänstgöring samt deras anhöriga. 

Telefonen är bemannad dagligen mellan kl. 18.00 och 21.00.

Telefon: 020 - 666 333
Du kan också skriva e-post till oss på

020666333@fredsbaskrarna.se

Hälsningar
Lave Lavesson, Kamratstödsamordnare

Du är inte 
ensam

Du får givetvis vara anomym. 
Vi har tystnadsplikt.

FREDSBASKRARNAS
KAMRATSTÖDJOURRUOJDÖTSTTSARMAKKA

SANNARARRAKKRSABBASSBDDSEEDRFFR
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Sveriges sista stridshandling – 14 augusti 1814 Ett gammalt minne

ITALAIR-GODS TILL BEN GURION AIRPORT står det på schemat ons-
dagen den 24:e oktober 1990. Själva FN-dagens firande går man
därmed miste om. Halv nio lämnar fyra busdrivers militärlivet på
campen och fyrtio minuter senare sitter jag i en CT, Cargo Truck,
på väg från Rosh Hanikra. Chevroletens V8 mullrar mysigt enligt
vissa och öronbedövande enligt andra. Själv tycker jag bara att den
låter mer än den går, tyvärr. Jag och Stefan i den ena lastbilen och
Roine och Douglas i den andra. Nu väljer vi själva färdväg till BG
och på en timme och femtio minuter har vi tagit oss dit. Italienarna
kommer för att övervaka omlastningen. Efter sedvanlig väntan
kommer vi så småningom iväg och kör nu tom tillbaka till gränsen.
Jag körde till BG och Stefan kör nu mot Naqoura. Vi kommer fram
lagom till stängningsdags. Roine och Douglas kör först in på
gränsstation och vi kommer strax bakom. Flickan som tittar på
våra bluecard säger att jag och Stefan blir sista fordonet genom
gränsen. Vi får reda på att israelerna ska hålla en stor övning i natt.
När vi går in och sätter oss i lastbilen hör vi radiostyrda flygplan
surra omkring i luften. Ingen israel kommer för att öppna och
stänga någon enda bom och swing gate. Douglas i första lastbilen
öppnar och jag hoppar ut och stänger bakom oss. När vi rullar ner
mot sista swing gaten ser vi Roine och Douglas dra iväg mot

Naqoura i full fart. Jag hoppar ut och går bort för att skjuta igen
den tunga grinden. När jag tar tag i grinden och drar igen den ser
jag rakt ovanför mig i berget spårljus komma farande emot mig.
Samtidigt som en tung kulspruta knattrar.
Jag hoppar till och tvärstannar. Stirrar misstroget upp mot berget.
– De skjuter på mig, säger jag förvånat och högt för mig själv.
Spårljusen stryker över huvudet på mig. Tittar rakt upp mot him-

len och motstår impulsen att sträcka upp handen för att se hur högt
över mig de går. Vill ju inte få handen bortskjuten. Men, vad sysslar
de med, självklart ser de oss och vår stora vita FN-lastbil. Jag blir
förbannad och fortsätter stänga grinden. Ser till att den blir ordent-
ligt stängd och vänder mig för att gå bort till lastbilen. Då slutar de
skjuta. Är jag beväpnad så kan jag skjuta tillbaka, tänker jag.
Undrar då vad som hänt? Hoppar upp i lastbilen där Stefan sitter
blek.
– Fan, jag höll på att skita på mig när kulorna kom farande förbi
lastbilen, säger han.
Han har suttit med ryggen åt israelernas värn och bara fått se

spårljusen fara över hytten. Samtidigt som han då hör ljudet från
en hårt arbetande kulspruta. Jag har gått och sett rakt upp mot
värnet och ändå hoppat till när de börjat skjuta, trots att jag nu för-
står vad som händer, att israelernas nattliga övning redan har bör-
jat. Stefan blir beskjuten bakifrån vilket helt klart är obehagligare.
– Jag tror de sköt bara för att skrämma livet ur oss, säger jag.
– Jävla konstig humor i så fall. Vad ska vi göra?
– Kör vidare eller ska vi skjuta tillbaka i självförsvar?
Stefan skrattar.
– Om vi besvarar elden blir det inget kvar av oss, säger han.
– Det har du nog rätt i, skrattar jag.
Vi kör mot Naqoura dit den första lastbilen förmodligen redan

hunnit. Plötsligt börjar skjutandet igen. Jag tittar ut och ser spår-
ljusen fylla hela himlen, men inte åt vårt håll denna gång. Man und-
rar om inte israelerna gör slut på mer kulor denna kväll än hela
svenska försvaret gör på ett helt år. Jag tankar och Stefan städar

ur vår CT på övre workshopen och sedan går vi in på campen. Vi
rapporterar incidenten till styrchef Douglas som ska berätta om det
på DO säger han. De andra på campen får snart reda på att vi ham-
nat i skottlinjen och alla vill höra om hur vi upplevt det. Historien
dras åtskilliga gånger innan vi går och lägger oss.

Med bästa hälsningar, 
i synnerhet till er alla som var med på bataljon L104:

Robert Alf – PTE 329.

Artikelförfattaren, Robert Alf.

Delar av Campen i Nagoura.

”Fan, jag höll på att skita på mig när
kulorna kom farande förbi lastbilen.”

Platsen där de sista skotten föll brukar i litteraturen be-
nämnas Kjölbergs bro och är belägen mellan Fredrikstad
och Moss i Norge.

Floden Glommen, eller Glomma, som norrmännen säger, Nordens
största flod, delar sig strax före utloppet vid Fredrikstad i två
armar. Längs den östra hade norrmännen grupperat sitt försvar för
att möta svenskarna, som gick till anfall i slutet av juli 1814.
Tyngden av 40 000 man krigsvana svenska trupper, som dessu-

tom leddes av en av Napoleons mest framgångsrika härförare, den
svenske tronföljaren Jean Baptiste Bernadotte, blev för mycket. De
norska styrkorna, där officerarna saknade krigserfarenhet, var
numerärt underlägsna de svenska och tvangs retirera till den västra
flodstranden.
Bron över Glommens västra flodarm ser ut som vilken modern

landsvägsbro som helst, på båda sidor försedd med stolpar där det
finns plats för tvärslåar. En bronsplatta på en bropelare uppger att
striden stod i närheten den 14 augusti 1814. Texten upplyser om
att där funnits en bro sedan 1711, den nuvarande är ett nybygge från
1952.

Kjölbergs herrgård, på vars mark de sista skotten föll, ligger på en
höjd något hundratal meter från vägen. Herrgården, som är byggd
1780, är en vit byggnad med två flyglar. Från herrgården sluttar
fältet ganska brant ned mot Glommen. På en kulle vid stranden lig-
ger stora stenblock, som tyder på att de en gång varit förskansningar.
Den motsatta stranden hölls av svenskarna, som hade ställt upp
sina kanoner på en höjd, varifrån den beströk förskansningarna
med druvhagelskott.
Sedan norrmännen hade sprängt bron gick 70 man ur Livgrenad-

järregementets jägare över Glommen under befäl av överste Calle
Skjöldebrand. Norrmännen flydde men en av dem kastade iväg ett
slumpskott, som träffade översten så illa i ett ben att benpiporna
gick av. Han avled tre år senare av sårskadorna. Slutsummeringen
blev femton sårade och tre stupade. En officer och en underofficer
samt 20-30 soldater uppges ha tagits tillfånga.
Bernadottes stabschef, general Carl Johan Adlercreutz åsåg stri-

den och betraktade den som ”en liten affär”. Han kunde ju inte
veta att det var den sista under de svenska färgerna.
Freden undertecknades senare på dagen den 14 augusti och kal-

las konventionen i Moss och förenade Norge i en nära hundraårig
union med Sverige.
Svenskar har senare varit invecklade i stridshandlingar, men de

har varit under främmande flagg, bland annat FN:s och NATO:s
färger.

Text: Rolf Briskans
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STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET

KANSLI
Fredsgatan 13, 703 62 ÖREBRO
Tel. 036-71 90 07
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: PlusGiro 444 08 91-2
www.fredsbaskrarna.se

MEDLEMSREGISTER 
register@fredsbaskrarna.se 
– eller kontakta kassören

STYRELSEN 

Förbundsordförande
BO WRANKER, Viktoriagatan 17, 
371 37 Karlskrona  
Tel. 0455-164 48, 070-694 75 61
bowranker@hotmail.com

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

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

Sekreterare
LARS NYBLOM, Täbo 171,
748 95 Örbyhus
Tel. 076-309 80 30
lars.nyblom@fredsbaskrarna.se

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

STYRELSELEDAMÖTER

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

RIKARD BENGTSSON, Armfeltsgatan 3,
115 34 Stockholm
Tel. 070-942 65 45
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

CHARLOTTA BLOMBERG
charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se

PER LENNARTSSON, Västra Tunagatan 5 A, 
632 27 Eskilstuna
Tel. 070-176 30 61
per.lennartsson@fredsbaskrarna.se

KENNETH ERNSTEDT, Brobyvägen 10, 
289 31 Knislinge
Tel. 044-601 34, 070-810 96 53.
kenneth.ernstedt@telia.com
kenneth.ernstedt@fredsbaskrarna.se

ÖRJAN NOREHEIM, Artillerigatan 69 3 tr,
114 45  Stockholm
Tel. 08-6625467, 070-5927524
orjan.noreheim@fredsbaskrarna.se

EWA ZACHAU, Sonnarpsvägen 24 D,
286 32 Örkelljunga
Tel. 073-180 78 48
ewa.zachau@fredsbaskrarna.se

HEJ PÅ ER ALLA UTE I VÅRT AVLÅNGA LAND. Sedan före-
gående nummer har det hänt en hel del inom förbun-
det. Först så hade vi vårt årsmöte på Berga där vi
bland annat avtackade några avgående ledamöter. Jag
tackar dem återigen för det jobb de har lagt ner på
förbundet. Vill samtidigt passa på att hälsa de ny inval-
da varmt välkomna till styrelsen. Tar även tillfället i
akt att än en gång gratulera våra medaljörer.
En av de viktigaste punkterna på årsmötet var att vi

bytte namn. Numera heter vi Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna. Syftet med detta är att vi på ett tyd-
ligare sätt ska visa vad vi står för och vilka vi är. Vi är
ett förbund för veteraner med veteraner. Vi är dessu-
tom Sveriges enda veteranförbund. 
En mycket rolig sak under årsmötet var den check

vi mottog från Aagaard på 750 000 kr. Pengarna
kommer från det armband, ”SOLDIER TO SOLDIER”,
som de marknadsför och säljer. På varje sålt armband
får vi en provision. Detta var första årets provision.
Pengarna ska användas att förstärka förbundet inom
en del områden. 
Ute bland föreningarna händer det saker. På väst-

kusten har man bildat Fredsbaskrarna Halland, i
Skåne är man i tagen att bilda en förening via Södra
Skåningarna och har även en träffplats i Helsingborg.
I Borås har man börjat att grunda en förening och i
Stockholm har man en interimsstyrelse som grund för
en förening där. Så det är på gång nu med föreningar.
Detta tycker jag är mycket glädjande. 

Under maj månad har jag haft förmånen att hälsa
FS22 välkomna hem. Jag hoppas att deras hemkomst
blir bra på alla sätt. Ni har gjort en god insats i Afg-
hanistan och vi är stolta över er insats där.  
På Veterandagen den 29 maj delades utmärkelsen

Peacekeeper Of The Year ut till Henrik Blomberg. Ett
stort grattis till honom. Läs separat artikel om detta
på annan plats i tidningen. 
Tidningen har nu gått in i ett nytt skede och vi har

fått en ny medarbetare inom redaktionen, Daniel
Jansson, som nu är redaktör för tidningen. Med detta
så är förhoppningen att den lyfts ytterligare. Jag tackar
vår tidigare redaktör, Per Lennartsson, som lagt ner
ett gediget arbete på tidningen. Per har nu andra och
utmanande uppgifter i förbundsstyrelsen. 
Jens Pettersson som tidigare var vår veteranpolitiske

handläggare har även han fått andra arbetsuppgifter.
Han ingår nu i Allan Widmans nya veteranutredning
som sekreterare. Detta har medfört jag nu fått möjlig-
heten att under en period ersätta honom och att arbeta
med Veteranförbundet på heltid. 
Som vanligt vill jag ta tillfället i akt att få er att

värva fler medlemmar till förbundet. Detta genererar
inte bara mer inkomster till förbundet utan även till de
olika föreningarna. Det stärker också vår position
inom veteranpolitiken på alla plan desto fler vi är.  
Till sist vill jag att ni tar hand om er och har en

underbar sommar, var ni än befinner er. 
Kanske träffas vi på ÖS! 

Anders Ramnerup, förbundsstyrelseordförande
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

Sven Ivar föddes 15 september 1936 i Vaplan och avled
sex dagar före sin 75-årsdag, 9 september i Östersund. 

Han startade sitt yrkesverksamma liv på Vaplans
Mekaniska Verkstad. Senare började han studera till
sjukvårdare, ett yrke som följde honom så gott som
hela livet, både civilt och i FN-tjänst. En längre tid job-
bade han i Vänersborg och Trollhättan inom sjuk- och
fångvården.

När oroligheterna började i Mellanöstern och Kongo
var Sven Ivar till stor del i FN-tjänst och alltid som
sjukvårdare, en mycket uppskattad och erkänt bra
sådan.

Sven Ivar fick stå ut med mycket elände och olustighe-
ter och han pratade ofta om allt han upplevt under
Kongovistelserna, att han hade varit där flera gånger
och varit med om traumatiska situationer. 

Det hördes att han var i stort behov att få prata av sig
och då var träffarna på Captain Cook en fin ventil för
honom. När han var som bäst i form och såg riktigt
lycklig ut kallade han sig för "Sir Winston West".

Den mest traumatiska och bittraste upplevelse Sven
Ivar upplevde i Kongo var när han på en av sina fri-
dagar skulle hälsa på sin kompis Bruno Hallström från
grannbyn Nälden, han som var chaufför åt gurkha-
översten S. S. Maitra. Men Bruno var inte där, så han
frågade en annan kille om Bruno var ute och körde. 

– Nä han är här, svarade killen.
– Var? 
– Här, den andre pekade på en kista.

Sven Ivar trodde först att det var ett dåligt skämt, men
det var värre än så. Bruno låg död i kistan, skjuten i ett
bakhåll.

Sven Ivar klarade av åtta bataljoner innan han tyckte
att nu fick det vara nog. De sista åren slet hårt på hans

kropp med mycket värk och han levde ett ganska hårt
liv både psykiskt och fysiskt, mycket på grund av hans
stora portion envishet som alltid skulle pressa honom
att klara av det han föresatt sig.

Sir Winston West var en vänlig själ och tog inte mycket
utrymme fast han hade en stabil kropp och på ishock-
eyplan kändes han. Det var då det. Nu sitter han i avby-
tarbåset och ler.

Denna nekrolog är alldeles för sent ute på grund av
många oförklarliga anledningar, den största och oför-
klarligaste anledningen och skamligaste är väl jag. Jag
tar på mig den skulden. Förlåt Sir Winston West Heders-
medlem! och alla övriga veteraner, fredsbaskrar!

För Z-bataljonen: 
Lennart Strömberg  

Sven Ivar West, Östersund – en verklig veteran har lämnat oss

Gåvor till Kamrathjälpen

Under hösten vill vi försöka starta en lokalavdelning
inom Fredsbaskrarna för oss i Sjuhäradsbygden.
Preliminärt planeras ett första möte i oktober 2012 för
stämma av intresset. Är Du intresserad hör av Dig per
mejl till: timmelechrister@hotmail.com 
eller 072-7130 600 (dagtid).

Christer Ström L02

Batstab, STR-komp och TP-komp
Postmästaren kallar till L100-träff på Skäralids
camping i Skåne den 19-21 oktober.
Boka in helgen redan nu, mer info kommer i
nästa nummer av Fredsbaskern.

Nu har det gått fem år sedan sist, nu är det dags igen,
är du sugen?

När: fredagen den 23 november, kl. 19.30 
(åter 24/11 kl. 18.15)
Vad: dygnskryssning från Stockholm till Åbo med
Silja Galaxy 
Hur: umgås med dina gamla FN-kompisar

Anmäl din mejladress till någon av kontaktpersonerna
nedan så får du löpande programinformation under
hösten.

Tag kontakt med era missionskompisar och boka in
denna helg! Självklart är övriga 94:or, respektive, kom-
pis eller annan ”missions-kamrat” välkomna också. 
Har ni några frågor eller bara vill prata lite är det bara
att ringa någon av oss:

Björn Claesson, 036-50284 / 070-5150284        
bjorn.claesson@jonkoping.se
Kenneth (Nilsson) Lövberg, 0435-50651, 
070-3150451
kenneth.lovberg@telia.com

Kostnad: Från 953 kr/person i del av fyrbäddshytt (B-
hytt). Ingår i priset: välkomstdrink, smörgåsbord inkl
vin/öl/vatten, förläggning i fyrbäddshytt, frukost, lun-
chbuffé inkl vin/öl/vatten och en himla massa trivsel.

Anmälan: För att vi skall kunna genomföra Batal-
jonsträffen som planerat är det viktigt att du anmäler
och bokar in dig och kompisarna före den 24/10. 

Boka på telefon 08-666 33 33, bokningskod B94L
eller på www.tallinksilja.se 

I samband med bokningen går det även bra att mot
kostnadstillägg uppgradera till annan hyttkategori
eller boka förmånlig bussanslutning till och från
Värtahamnen, Stockholm.

Hjärtligt välkomna!
Hälsningar: Björn och Nillon

19/6 AU-möte Skype

20/6 Veteran- och anhörigmöte Tre Vapen

6-7/7 ÖS Halmstad

9/8 Träff i Örebro Fredsgatan

11/8 Träff Blekingen Marindagen, Karlskrona

11/8 Styrelsemöte Livgardet

25/8 Träffplats Blekinge Nivå, Karlskrona

6/9 Stockholms brandkår 100 år Kungsträdgården

27/9 Träffplats Blekinge Pelle, Ronneby

28/9 AU-möte Stockholm

29-30/9 Förbundsråd

20-21/10 Styrelsemöte Livgardet

24/10 FN-dagen Djurgården, Stockholm

8/12 Styrelsemöte Örebro

Om det är någon aktivitet som vi bör ha med i kalendern, kontakta Anders Ramnerup.

DATUM AKTIVITET PLATS

INBJUDNINGAR

NOTERAT

Kompaniåterträff, förråd, sjukhus – 94L The Reindeer Battalion Knallar och knallinnor

L100

Välkommen till höstträffen
på Skyttecentret 18/8!

För Z-bataljonen: 
Lennart Strömberg  

Enligt styrelsebeslut i FFjS – Föreningen Fältjägare i
Stockholm – skänkes överskottet på 1 100 kr från en
av deras årliga filmvisningar till Fredsbaskrarnas
Kamrathjälpen, Plusgiro 444 08 91-2.

Föreningen Fältjägare i Stockholm

Ulf Henricson skänkte 7 020 kr till Fredsbaskrarnas
Kamrathjälp, en gåva han fått på sin 70-årsdag. Enligt
egen utsago ville han ge pengarna till en verksamhet
där de gör verklig nytta! Kamrathjälpen tackar å det
ödmjukaste för bidraget.

Fler gåvor till Kamrathjälpen. Ytterligare gåvor
från tre olika givare om totalt 6 000 kr har inkom-
mit till Kamrathjälpen.

SVF:s händelsekalender 2012
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STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET

KANSLI
Fredsgatan 13, 703 62 ÖREBRO
Tel. 036-71 90 07
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: PlusGiro 444 08 91-2
www.fredsbaskrarna.se

MEDLEMSREGISTER 
register@fredsbaskrarna.se 
– eller kontakta kassören

STYRELSEN 

Förbundsordförande
BO WRANKER, Viktoriagatan 17, 
371 37 Karlskrona  
Tel. 0455-164 48, 070-694 75 61
bowranker@hotmail.com

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

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

Sekreterare
LARS NYBLOM, Täbo 171,
748 95 Örbyhus
Tel. 076-309 80 30
lars.nyblom@fredsbaskrarna.se

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

STYRELSELEDAMÖTER

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

RIKARD BENGTSSON, Armfeltsgatan 3,
115 34 Stockholm
Tel. 070-942 65 45
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

CHARLOTTA BLOMBERG
charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se

PER LENNARTSSON, Västra Tunagatan 5 A, 
632 27 Eskilstuna
Tel. 070-176 30 61
per.lennartsson@fredsbaskrarna.se

KENNETH ERNSTEDT, Brobyvägen 10, 
289 31 Knislinge
Tel. 044-601 34, 070-810 96 53.
kenneth.ernstedt@telia.com
kenneth.ernstedt@fredsbaskrarna.se

ÖRJAN NOREHEIM, Artillerigatan 69 3 tr,
114 45  Stockholm
Tel. 08-6625467, 070-5927524
orjan.noreheim@fredsbaskrarna.se

EWA ZACHAU, Sonnarpsvägen 24 D,
286 32 Örkelljunga
Tel. 073-180 78 48
ewa.zachau@fredsbaskrarna.se

HEJ PÅ ER ALLA UTE I VÅRT AVLÅNGA LAND. Sedan före-
gående nummer har det hänt en hel del inom förbun-
det. Först så hade vi vårt årsmöte på Berga där vi
bland annat avtackade några avgående ledamöter. Jag
tackar dem återigen för det jobb de har lagt ner på
förbundet. Vill samtidigt passa på att hälsa de ny inval-
da varmt välkomna till styrelsen. Tar även tillfället i
akt att än en gång gratulera våra medaljörer.
En av de viktigaste punkterna på årsmötet var att vi

bytte namn. Numera heter vi Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna. Syftet med detta är att vi på ett tyd-
ligare sätt ska visa vad vi står för och vilka vi är. Vi är
ett förbund för veteraner med veteraner. Vi är dessu-
tom Sveriges enda veteranförbund. 
En mycket rolig sak under årsmötet var den check

vi mottog från Aagaard på 750 000 kr. Pengarna
kommer från det armband, ”SOLDIER TO SOLDIER”,
som de marknadsför och säljer. På varje sålt armband
får vi en provision. Detta var första årets provision.
Pengarna ska användas att förstärka förbundet inom
en del områden. 
Ute bland föreningarna händer det saker. På väst-

kusten har man bildat Fredsbaskrarna Halland, i
Skåne är man i tagen att bilda en förening via Södra
Skåningarna och har även en träffplats i Helsingborg.
I Borås har man börjat att grunda en förening och i
Stockholm har man en interimsstyrelse som grund för
en förening där. Så det är på gång nu med föreningar.
Detta tycker jag är mycket glädjande. 

Under maj månad har jag haft förmånen att hälsa
FS22 välkomna hem. Jag hoppas att deras hemkomst
blir bra på alla sätt. Ni har gjort en god insats i Afg-
hanistan och vi är stolta över er insats där.  
På Veterandagen den 29 maj delades utmärkelsen

Peacekeeper Of The Year ut till Henrik Blomberg. Ett
stort grattis till honom. Läs separat artikel om detta
på annan plats i tidningen. 
Tidningen har nu gått in i ett nytt skede och vi har

fått en ny medarbetare inom redaktionen, Daniel
Jansson, som nu är redaktör för tidningen. Med detta
så är förhoppningen att den lyfts ytterligare. Jag tackar
vår tidigare redaktör, Per Lennartsson, som lagt ner
ett gediget arbete på tidningen. Per har nu andra och
utmanande uppgifter i förbundsstyrelsen. 
Jens Pettersson som tidigare var vår veteranpolitiske

handläggare har även han fått andra arbetsuppgifter.
Han ingår nu i Allan Widmans nya veteranutredning
som sekreterare. Detta har medfört jag nu fått möjlig-
heten att under en period ersätta honom och att arbeta
med Veteranförbundet på heltid. 
Som vanligt vill jag ta tillfället i akt att få er att

värva fler medlemmar till förbundet. Detta genererar
inte bara mer inkomster till förbundet utan även till de
olika föreningarna. Det stärker också vår position
inom veteranpolitiken på alla plan desto fler vi är.  
Till sist vill jag att ni tar hand om er och har en

underbar sommar, var ni än befinner er. 
Kanske träffas vi på ÖS! 

Anders Ramnerup, förbundsstyrelseordförande
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

Sven Ivar föddes 15 september 1936 i Vaplan och avled
sex dagar före sin 75-årsdag, 9 september i Östersund. 

Han startade sitt yrkesverksamma liv på Vaplans
Mekaniska Verkstad. Senare började han studera till
sjukvårdare, ett yrke som följde honom så gott som
hela livet, både civilt och i FN-tjänst. En längre tid job-
bade han i Vänersborg och Trollhättan inom sjuk- och
fångvården.

När oroligheterna började i Mellanöstern och Kongo
var Sven Ivar till stor del i FN-tjänst och alltid som
sjukvårdare, en mycket uppskattad och erkänt bra
sådan.

Sven Ivar fick stå ut med mycket elände och olustighe-
ter och han pratade ofta om allt han upplevt under
Kongovistelserna, att han hade varit där flera gånger
och varit med om traumatiska situationer. 

Det hördes att han var i stort behov att få prata av sig
och då var träffarna på Captain Cook en fin ventil för
honom. När han var som bäst i form och såg riktigt
lycklig ut kallade han sig för "Sir Winston West".

Den mest traumatiska och bittraste upplevelse Sven
Ivar upplevde i Kongo var när han på en av sina fri-
dagar skulle hälsa på sin kompis Bruno Hallström från
grannbyn Nälden, han som var chaufför åt gurkha-
översten S. S. Maitra. Men Bruno var inte där, så han
frågade en annan kille om Bruno var ute och körde. 

– Nä han är här, svarade killen.
– Var? 
– Här, den andre pekade på en kista.

Sven Ivar trodde först att det var ett dåligt skämt, men
det var värre än så. Bruno låg död i kistan, skjuten i ett
bakhåll.

Sven Ivar klarade av åtta bataljoner innan han tyckte
att nu fick det vara nog. De sista åren slet hårt på hans

kropp med mycket värk och han levde ett ganska hårt
liv både psykiskt och fysiskt, mycket på grund av hans
stora portion envishet som alltid skulle pressa honom
att klara av det han föresatt sig.

Sir Winston West var en vänlig själ och tog inte mycket
utrymme fast han hade en stabil kropp och på ishock-
eyplan kändes han. Det var då det. Nu sitter han i avby-
tarbåset och ler.

Denna nekrolog är alldeles för sent ute på grund av
många oförklarliga anledningar, den största och oför-
klarligaste anledningen och skamligaste är väl jag. Jag
tar på mig den skulden. Förlåt Sir Winston West Heders-
medlem! och alla övriga veteraner, fredsbaskrar!

För Z-bataljonen: 
Lennart Strömberg  

Sven Ivar West, Östersund – en verklig veteran har lämnat oss

Gåvor till Kamrathjälpen

Under hösten vill vi försöka starta en lokalavdelning
inom Fredsbaskrarna för oss i Sjuhäradsbygden.
Preliminärt planeras ett första möte i oktober 2012 för
stämma av intresset. Är Du intresserad hör av Dig per
mejl till: timmelechrister@hotmail.com 
eller 072-7130 600 (dagtid).

Christer Ström L02

Batstab, STR-komp och TP-komp
Postmästaren kallar till L100-träff på Skäralids
camping i Skåne den 19-21 oktober.
Boka in helgen redan nu, mer info kommer i
nästa nummer av Fredsbaskern.

Nu har det gått fem år sedan sist, nu är det dags igen,
är du sugen?

När: fredagen den 23 november, kl. 19.30 
(åter 24/11 kl. 18.15)
Vad: dygnskryssning från Stockholm till Åbo med
Silja Galaxy 
Hur: umgås med dina gamla FN-kompisar

Anmäl din mejladress till någon av kontaktpersonerna
nedan så får du löpande programinformation under
hösten.

Tag kontakt med era missionskompisar och boka in
denna helg! Självklart är övriga 94:or, respektive, kom-
pis eller annan ”missions-kamrat” välkomna också. 
Har ni några frågor eller bara vill prata lite är det bara
att ringa någon av oss:

Björn Claesson, 036-50284 / 070-5150284        
bjorn.claesson@jonkoping.se
Kenneth (Nilsson) Lövberg, 0435-50651, 
070-3150451
kenneth.lovberg@telia.com

Kostnad: Från 953 kr/person i del av fyrbäddshytt (B-
hytt). Ingår i priset: välkomstdrink, smörgåsbord inkl
vin/öl/vatten, förläggning i fyrbäddshytt, frukost, lun-
chbuffé inkl vin/öl/vatten och en himla massa trivsel.

Anmälan: För att vi skall kunna genomföra Batal-
jonsträffen som planerat är det viktigt att du anmäler
och bokar in dig och kompisarna före den 24/10. 

Boka på telefon 08-666 33 33, bokningskod B94L
eller på www.tallinksilja.se 

I samband med bokningen går det även bra att mot
kostnadstillägg uppgradera till annan hyttkategori
eller boka förmånlig bussanslutning till och från
Värtahamnen, Stockholm.

Hjärtligt välkomna!
Hälsningar: Björn och Nillon

19/6 AU-möte Skype

20/6 Veteran- och anhörigmöte Tre Vapen

6-7/7 ÖS Halmstad

9/8 Träff i Örebro Fredsgatan

11/8 Träff Blekingen Marindagen, Karlskrona

11/8 Styrelsemöte Livgardet

25/8 Träffplats Blekinge Nivå, Karlskrona

6/9 Stockholms brandkår 100 år Kungsträdgården

27/9 Träffplats Blekinge Pelle, Ronneby

28/9 AU-möte Stockholm

29-30/9 Förbundsråd

20-21/10 Styrelsemöte Livgardet

24/10 FN-dagen Djurgården, Stockholm

8/12 Styrelsemöte Örebro

Om det är någon aktivitet som vi bör ha med i kalendern, kontakta Anders Ramnerup.

DATUM AKTIVITET PLATS

INBJUDNINGAR

NOTERAT

Kompaniåterträff, förråd, sjukhus – 94L The Reindeer Battalion Knallar och knallinnor

L100

Välkommen till höstträffen
på Skyttecentret 18/8!

För Z-bataljonen: 
Lennart Strömberg  

Enligt styrelsebeslut i FFjS – Föreningen Fältjägare i
Stockholm – skänkes överskottet på 1 100 kr från en
av deras årliga filmvisningar till Fredsbaskrarnas
Kamrathjälpen, Plusgiro 444 08 91-2.

Föreningen Fältjägare i Stockholm

Ulf Henricson skänkte 7 020 kr till Fredsbaskrarnas
Kamrathjälp, en gåva han fått på sin 70-årsdag. Enligt
egen utsago ville han ge pengarna till en verksamhet
där de gör verklig nytta! Kamrathjälpen tackar å det
ödmjukaste för bidraget.

Fler gåvor till Kamrathjälpen. Ytterligare gåvor
från tre olika givare om totalt 6 000 kr har inkom-
mit till Kamrathjälpen.

SVF:s händelsekalender 2012
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BLEKINGE
Mattias Hansson, 070-240 57 81
mattiashansson81@hotmail.com

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.
Kontaktperson: Mats Berglind 
mats@mattsb.com

FB NORR
Träffplatserna varierar från gång till gång, på
grund av det stora upptagningsområdet. Plats
presenteras på Fredsbaskrarnas hemsida, under
föreningar samt vid utskick till medlemmarna.
Bosse Carlsson 070-631 34 50 
bcb@tele2.se
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com

GOTLAND
www.fn-gutarna.se
Ordf: mats.ekeroth@swipnet.se 
070-517 58 65 
Sekr: ingemar-fransson@telia.com 
070-747 87 39

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

GÖTEBORG
Vi träffas på olika platser och tider under året.
Kontakta Maria för deltagande och vidare infor-
mation. Kontaktperson Maria Sääf-Westin 
070-952 5774

HELSINGBORG
Kontakta Christer Jönsson vilken plats som gäl-
ler framöver eller följ Helsingborg på Facebook:
http://www.facebook.com/groups/215231888553
784/. Eller sök på FN-träffar i Helsingborg.
Christer Jönsson
csjj@telia.com
0730-226072

JÖNKÖPING & EKSJÖ
Efter sommaren träffas vi på John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15 första onsdagen i måna-
derna september, oktober och november.
Kontaktpersoner är Björn Claesson 070
5150284 och Mats Ruderfors 0703 9410986.
Som vanligt försöker vi hitta någon intressant
föredragshållare till dessa kvällar. Se vår hemsida.
http://www.fredsbaskrarna-f.se

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 järnvägsstationen)
Första onsdagen i varje månad.
Kontaktperson: Leif-Arne Nilsson
040-54 52 97 och 073-918 69 36 

NORRKÖPING
Hemvärnsgården F13 Bråvalla. Varannan månad
(ej maj-augusti), se FBS:s hemsida.
Kontaktperson: Janne Frisk
011-31 11 88 och 070-897 01 45 

SKÖVDE/SKULTORP
bunkernsde@yahoo.se 
Jespher Fröhlin, Skövde 
0730-218461        
Johan Josefsson, Skövde
070-597 76 53

STOCKHOLM
Restaurang Engelen, 
Kornhamnstorg 59 B, Gamla stan.
08-20 10 92
Första lördagen varje månad. Kom tidigt eller
sent, från kl 15.00 och framåt kvällen.
Kontaktperson: Örjan Noreheim 
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
070-592 75 24

VARBERG  
Wärdshuset Kungsgatan 14 B, Varberg, första
tisdagen i månaden. 
Kontaktpersoner: Tor-Björn Johansson
070-244 40 35, Lars-Åke Johansson
070-519 52 54
Nu också som Facebook-grupp! 

VÄSTERVIK
Kontakta föreningens ordförande, Göran Nilsson
eller vår kontaktman Bo Hagman alternativt
FBS:s förbundskansli om det är något du undrar
över.
Göran Nilsson, 0490-192 69
go.nils@telia.com
Bo Hagman, 0490-196 43
bo.lena.hagman@hotmail.se

ÖREBRO
Vi träffas första torsdagen i månaden 
kl 19.00 på Fredsgatan 13, Örebro.
Kontaktperson: Peder Stenbäck 
peder.stenback@swipnet.se 
070-767 32 19

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

Förteckningen uppdateras kontinuerligt. 
Meddela nya uppgifter till: 

redaktion@fredsbaskrarna.se
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Träffplatser A - Ö

Lördagen den 28 april arrangerade Eksjö gar-
nison, Eksjö räddningstjänst samt Höglands-
sjukhuset den årliga blåljus- och försvarsda-
gen på Eksjö torg. Fredsbaskrarna F-län del-
tog enligt överenskommelse med garni-
sonsledningen i informationstältet tillsam-
mans med Soldathemsföreningen och Invid-
zonen.

Eksjö garnisons chef, överste Gustav Fahl, häl-
sade oss veteraner välkomna i sitt inlednings-
anförande. Riksdagsman Allan Widman närva-
rade och höll också ett anförande där han be-
rörde veteranfrågan. Senare på dagen höll han
ett föredrag där han redogjorde för hur vete-

ranfrågan hade vuxit fram till vad den är idag.
Vår ordförande Mats Ruderfors och P-G Dolk
var inbjudna till lunch med garnisonsledningen
och Allan Widman.

Många besökte vår monter där vi på bästa sätt
informerade om vår verksamhet samt sålde en
hel del Gula Bandet-märken. Många trevliga
samtal blev det med en hel del veteraner från
olika missioner världen runt.

Månadsträffarna på John Bauer Hotel fortsät-
ter och vi planerar en resa till Marinmuseum i
Karlskrona. Se vidare vår hemsida: 
www.fredsbaskrarna-f.se

Blåljus- och garnisonsdagen i F-län

Regementspastor Igge Ahlenius i uniform köpte Gula
Bandet av Bo Palmgren och Björn Claesson.

Även om årsmötet på Amfibieregementet i Berga liksom tidigare årsmöten var en
blandning av stadgestyrd formalia och uppslupen kamratskap var det något speciellt 
i luften.

Den riktiga sensationen kom redan i början när den danska juvelerarfirman Aagaard
överlämnade en check till Fredsbaskrarna, som fick alla församlade att dra efter andan.
Sjuhundrafemtiotusen (750 000) svenska kronor kunde Aagaard donera tack vare en
god försäljning av armbandet Soldier-to-Soldier. Likadana armband bärs nu i Danmark,
Norge, Storbritannien och USA. Efter succén med Gula Bandet har Fredsbaskrarna till-
sammans med Aagaard gjort Sverige till det femte landet i ytterligare ett konkret inter-
nationellt uttryck för solidariteten med utlandssoldatveteranerna. 

Symboler har betydelse. Genom årsmötets enhälliga beslut att i förbundets namn inklu-
dera ordet veteran, så stärks Fredsbaskrarnas möjligheter att verka för veteranernas
intressen. Världsveteranfederationens vice ordförande Dan-Viggo Bergtun talade till oss
och påpekade att det är i kraft av vad veteraner ger till samhället som helhet, som poli-
tikerna kommer att stödja den nationella veteranorganisationen.

Överbefälhavaren Sverker Göranson sa till oss att hur vi i EU ekonomiskt nu stödjer
södra Europa är testet på om solidariteten håller? Mer introverta europeiska stater är
ingen god grund för svensk säkerhetspolitik. Utan USA hade europeiska stridskrafter inte
klarat av förra årets Libyenoperation.

ÖB har under de tre år som gått sedan han tillträdde besökt Afghanistan åtta gånger. Vi
har varit där så länge att det snart är dags för en och samme svenske officer att vara
chef för det svenska truppbidraget till ISAF för andra gången. Det är Försvarsmaktens
viktigaste uppgift. Ett uttryck för detta blev att den nytillträdde insatschefen Anders
Silwer genom att i tjänsten ta emot en hemvändande skadad soldat var förhindrad att
närvara på Berga. Vilka internationella insatser som kommer efter 2014 vet ingen idag.

Kvällens middag på slottet måste särskilt nämnas. En godare måltid och ett trevligare
arrangemang går inte att tänka sig.

Text: Jens Pettersson.
Foto: Kim Svensson/Combat Camera.

Ett årsmöte likt alla andra? 
Knappast!

Förbundsordförande Bo Wranker mottar checken från den danska juvelerarfirman Aagaards representater Lasse Ohlsson och Thomas D. Pedersen.

ÖB Sverker Göranson och Övlt Anders Stach, Veteranavdelningen.

Dan-Viggo Bergtun, vice ordförande i WVF.

Förtjänta medaljörer.  
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BLEKINGE
Mattias Hansson, 070-240 57 81
mattiashansson81@hotmail.com

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.
Kontaktperson: Mats Berglind 
mats@mattsb.com

FB NORR
Träffplatserna varierar från gång till gång, på
grund av det stora upptagningsområdet. Plats
presenteras på Fredsbaskrarnas hemsida, under
föreningar samt vid utskick till medlemmarna.
Bosse Carlsson 070-631 34 50 
bcb@tele2.se
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com

GOTLAND
www.fn-gutarna.se
Ordf: mats.ekeroth@swipnet.se 
070-517 58 65 
Sekr: ingemar-fransson@telia.com 
070-747 87 39

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

GÖTEBORG
Vi träffas på olika platser och tider under året.
Kontakta Maria för deltagande och vidare infor-
mation. Kontaktperson Maria Sääf-Westin 
070-952 5774

HELSINGBORG
Kontakta Christer Jönsson vilken plats som gäl-
ler framöver eller följ Helsingborg på Facebook:
http://www.facebook.com/groups/215231888553
784/. Eller sök på FN-träffar i Helsingborg.
Christer Jönsson
csjj@telia.com
0730-226072

JÖNKÖPING & EKSJÖ
Efter sommaren träffas vi på John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15 första onsdagen i måna-
derna september, oktober och november.
Kontaktpersoner är Björn Claesson 070
5150284 och Mats Ruderfors 0703 9410986.
Som vanligt försöker vi hitta någon intressant
föredragshållare till dessa kvällar. Se vår hemsida.
http://www.fredsbaskrarna-f.se

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 järnvägsstationen)
Första onsdagen i varje månad.
Kontaktperson: Leif-Arne Nilsson
040-54 52 97 och 073-918 69 36 

NORRKÖPING
Hemvärnsgården F13 Bråvalla. Varannan månad
(ej maj-augusti), se FBS:s hemsida.
Kontaktperson: Janne Frisk
011-31 11 88 och 070-897 01 45 

SKÖVDE/SKULTORP
bunkernsde@yahoo.se 
Jespher Fröhlin, Skövde 
0730-218461        
Johan Josefsson, Skövde
070-597 76 53

STOCKHOLM
Restaurang Engelen, 
Kornhamnstorg 59 B, Gamla stan.
08-20 10 92
Första lördagen varje månad. Kom tidigt eller
sent, från kl 15.00 och framåt kvällen.
Kontaktperson: Örjan Noreheim 
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
070-592 75 24

VARBERG  
Wärdshuset Kungsgatan 14 B, Varberg, första
tisdagen i månaden. 
Kontaktpersoner: Tor-Björn Johansson
070-244 40 35, Lars-Åke Johansson
070-519 52 54
Nu också som Facebook-grupp! 

VÄSTERVIK
Kontakta föreningens ordförande, Göran Nilsson
eller vår kontaktman Bo Hagman alternativt
FBS:s förbundskansli om det är något du undrar
över.
Göran Nilsson, 0490-192 69
go.nils@telia.com
Bo Hagman, 0490-196 43
bo.lena.hagman@hotmail.se

ÖREBRO
Vi träffas första torsdagen i månaden 
kl 19.00 på Fredsgatan 13, Örebro.
Kontaktperson: Peder Stenbäck 
peder.stenback@swipnet.se 
070-767 32 19

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

Förteckningen uppdateras kontinuerligt. 
Meddela nya uppgifter till: 

redaktion@fredsbaskrarna.se
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Lördagen den 28 april arrangerade Eksjö gar-
nison, Eksjö räddningstjänst samt Höglands-
sjukhuset den årliga blåljus- och försvarsda-
gen på Eksjö torg. Fredsbaskrarna F-län del-
tog enligt överenskommelse med garni-
sonsledningen i informationstältet tillsam-
mans med Soldathemsföreningen och Invid-
zonen.

Eksjö garnisons chef, överste Gustav Fahl, häl-
sade oss veteraner välkomna i sitt inlednings-
anförande. Riksdagsman Allan Widman närva-
rade och höll också ett anförande där han be-
rörde veteranfrågan. Senare på dagen höll han
ett föredrag där han redogjorde för hur vete-

ranfrågan hade vuxit fram till vad den är idag.
Vår ordförande Mats Ruderfors och P-G Dolk
var inbjudna till lunch med garnisonsledningen
och Allan Widman.

Många besökte vår monter där vi på bästa sätt
informerade om vår verksamhet samt sålde en
hel del Gula Bandet-märken. Många trevliga
samtal blev det med en hel del veteraner från
olika missioner världen runt.

Månadsträffarna på John Bauer Hotel fortsät-
ter och vi planerar en resa till Marinmuseum i
Karlskrona. Se vidare vår hemsida: 
www.fredsbaskrarna-f.se

Blåljus- och garnisonsdagen i F-län

Regementspastor Igge Ahlenius i uniform köpte Gula
Bandet av Bo Palmgren och Björn Claesson.

Även om årsmötet på Amfibieregementet i Berga liksom tidigare årsmöten var en
blandning av stadgestyrd formalia och uppslupen kamratskap var det något speciellt 
i luften.

Den riktiga sensationen kom redan i början när den danska juvelerarfirman Aagaard
överlämnade en check till Fredsbaskrarna, som fick alla församlade att dra efter andan.
Sjuhundrafemtiotusen (750 000) svenska kronor kunde Aagaard donera tack vare en
god försäljning av armbandet Soldier-to-Soldier. Likadana armband bärs nu i Danmark,
Norge, Storbritannien och USA. Efter succén med Gula Bandet har Fredsbaskrarna till-
sammans med Aagaard gjort Sverige till det femte landet i ytterligare ett konkret inter-
nationellt uttryck för solidariteten med utlandssoldatveteranerna. 

Symboler har betydelse. Genom årsmötets enhälliga beslut att i förbundets namn inklu-
dera ordet veteran, så stärks Fredsbaskrarnas möjligheter att verka för veteranernas
intressen. Världsveteranfederationens vice ordförande Dan-Viggo Bergtun talade till oss
och påpekade att det är i kraft av vad veteraner ger till samhället som helhet, som poli-
tikerna kommer att stödja den nationella veteranorganisationen.

Överbefälhavaren Sverker Göranson sa till oss att hur vi i EU ekonomiskt nu stödjer
södra Europa är testet på om solidariteten håller? Mer introverta europeiska stater är
ingen god grund för svensk säkerhetspolitik. Utan USA hade europeiska stridskrafter inte
klarat av förra årets Libyenoperation.

ÖB har under de tre år som gått sedan han tillträdde besökt Afghanistan åtta gånger. Vi
har varit där så länge att det snart är dags för en och samme svenske officer att vara
chef för det svenska truppbidraget till ISAF för andra gången. Det är Försvarsmaktens
viktigaste uppgift. Ett uttryck för detta blev att den nytillträdde insatschefen Anders
Silwer genom att i tjänsten ta emot en hemvändande skadad soldat var förhindrad att
närvara på Berga. Vilka internationella insatser som kommer efter 2014 vet ingen idag.

Kvällens middag på slottet måste särskilt nämnas. En godare måltid och ett trevligare
arrangemang går inte att tänka sig.

Text: Jens Pettersson.
Foto: Kim Svensson/Combat Camera.

Ett årsmöte likt alla andra? 
Knappast!

Förbundsordförande Bo Wranker mottar checken från den danska juvelerarfirman Aagaards representater Lasse Ohlsson och Thomas D. Pedersen.

ÖB Sverker Göranson och Övlt Anders Stach, Veteranavdelningen.

Dan-Viggo Bergtun, vice ordförande i WVF.

Förtjänta medaljörer.  
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I samband med vår förenings tredje årsmöte
hade vi besök av major Anders Johansson
som tjänstgjort ett år (under 2010-11) som
observatör vid UNTSO, Observergroup
Lebanon. Anders började med att ge en
historik om Libanon och uppdraget för
UNTSO där.

Libanon var under franskt mandat fram till
slutet av 1943 och drogs in i striderna  i om-
rådet då man liksom övriga arabstater inte
godkände tillkomsten av staten Israel 1948.
Efter vapenstilleståndet bestämde FN att

området skulle övervakas av militära observa-
törer och i juni 1948 anlände de första obser-
vatörerna. Sedan dess har UNTSO med obser-
vatörer funnits där och är hittills den äldsta av
FN:s missioner. Den har heller inget tidsbe-
gränsat mandat. Uppgifterna för UNTSO har
varierat över tiden, inte minst efter krigen
1956, 1967 och 1973. Idag är den huvudsak-
liga uppgiften att övervaka vapenstillestånden
mellan Israel, Libanon och Syrien. 

Högkvarteret för UNTSO är beläget i
Jerusalem. Det finns c:a 150 observatörer
från olika länder som är utplacerade på någon
av UNTSO:s tre ”outstations” OGL (Observer
Group Lebanon, Golan – Tiberias eller Golan

– Damascus). Operativt lyder man under UNI-
FIL som består av c:a 15 000 man från 15
länder. Som observatör är man obeväpnad
och jobbar i team om c:a 10 man. Fem man
per team är alltid i tjänst. De dagar man job-
bar bor man på patrullbaser ute i sitt bevak-
ningsområde. Bevakningen sker med mobila
patruller, oftast bilar utmed stilleståndslinjen
mellan Libanon och Israel (någon gräns exi-
sterar inte). I varje bil är man två observatö-
rer och en lokal tolk, vilken också är anställd
av UNTSO och har god kännedom i ”sitt
område”. Man observerar, noterar och rap-
porterar incidenter och gör oplanerade besök
i byar och träffar lokalbefolkningen, samt del-

tar i möten med nyckelpersoner i samhället.
När man inte är i tjänst bor man i hamnsta-
den Tyr, en gammal romersk stad. Där får man
också en bra kontakt med civilbefolkningen. 

Anders bevakningsområde var södra Libanon
med Litanifloden som gräns i norr och en fik-
tiv ”Blue line” som var gräns i öst och söder
mot Israel. Befolkningen bestod av sunni, shia,
druser, och kristna. Hezbolla verkar mest i
södra Libanon. Anders hade tagit många bil-
der från sitt jobb, även vackra naturbilder
samt från städerna Tyr, Baalbeck och givetvis
Beirut. Han har upplevt sitt år som observatör
mycket intressant och stimulerande och fått
många vänner bland observatörer och civilbe-
folkningen. 
Vi var 33 veteraner som först deltog i års-

mötet, minglade i baren och åt en god kött-
rätt innan Anders drog igång sin föreläsning
från sitt uppdrag i Libanon. Han avtackades
med en varm applåd och en bok av vår nyss
omvalde ordförande Janne Frisk.

Text: Nils-Ove Johansson
Fredsbaskrarna Norrköping

Intressant föredrag om UNTSO i Libanon
– årsmöte och veteranträff hos Fredsbaskrarna Norrköping den förste mars 

Den 19 april hade vår förening sin andra
veteranträff för året. Vi gästades av major
Thomas Jarnehed, Stockholm, som berätta-
de delar från sin internationella tjänstgör-
ing under rubriken ”Medaljens baksida”. 

Thomas som nu är pensionär har tillbringat
större delen av sitt yrkesliv med internationella
insatser. Från början av 1980-talet har han
tillhört det svenska försvaret och tjänstgjort
bl. a. vid Lapplands jägarregemente och Liv-
gardet. 

När kriget bröt ut 1992 på Balkan var
Thomas där och var bl. a. med vid striderna
kring Sarajevo. Han berättade och visade flera
bilder från de incidenter och brutaliteter som
förekom från båda sidor och det lidande som
civilbefolkningen fick utstå. Att se folk skjutas
ihjäl och bli liggande på gatorna var tyvärr
vardagshändelser. Stora mängder minor lades
ut i Sarajevo under kriget vilka krävde många
dödsoffer och mycket lidande. Thomas blev
sedermera FN:s samordnare för minröjning i
Sarajevo.
Thomas har även haft uppdrag som militär

observatör i flera konfliktdrabbade länder, bl. a.
Georgien/Abchazien, Irak och Afghanistan. 

I Afghanistan har Thomas tjänstgjort ett fler-
tal gånger. Första gången under Talibanernas
välde, då som ”Senior Technical Adviser” till
de ammunitions- och minröjningsprogram
som implementerats av FN och godkänts av
de då vid makten styrande Talibanerna. 
I den andra tjänstgöringen fick han uppdra-

get att vara chef för den fransk/tyska briga-
dens EOD/IED Cell. En av brigadens uppgift
var att med sin insatsstyrka kartlägga och för-
hindra självmordsbombare att utföra sina
”uppdrag”, samt undersöka och utreda på de
skadeplatser som tyvärr ändå uppkom. 

Sin sista mission gjorde Thomas också i
Afghanistan under FS19, OMLT där han hade
befattning som rådgivare till en afghansk offi-
cer i en brigadstab, innan han för c:a ett år
sedan drog sig tillbaka från sina uppdrag och
som han själv uttrycker det ”ett liv som yrkes-
soldat”.
Thomas menar att temat ”Medaljens baksida”
innebär att man i sina internationella uppdrag
får både positiva och negativa erfarenheter.
Hemska upplevelser kan få livslånga konse-
kvenser. Han har själv påverkats men tagit till
sig den hjälp som numera erbjuds av För-
svarsmakten.

Vi var 37 veteraner som lyssnade på Thomas
intressanta och händelserika föreläsning. Vi
fick ju bara uppleva en bråkdel av hans upple-
velser från sina internationella insatser. Vår
ordförande Janne Frisk avtackade honom
med en bok.

Innan föreläsningen blev det tid för besök och
mingel i baren och en god vårmeny med itali-
ensk sallad, kalkon, Jokkmokkskinka och flera
salamikorvar, smakade fantastiskt gott.

Text: Nils-Ove Johansson
Fredsbaskrarna Norrköping

Medaljens baksida
– veteranträff med internationella uppdrag hos Fredsbaskrarna Norrköping 

Major Anders Johansson.
Major Thomas Jarnehed och ordförande Janne Frisk.

Vi kan väl börja med fjolårets pimpeltävling
den 19 mars i Västnor i Oviken. Resultat: fler
pimplare än fiskar.
Den 17 maj är det datum som är klart vikt

för ”Borgetåget” i Trondheim, lika klart är
det, att Jonke Edström alltid då ställer upp
som ledstjärna för alla som vill och kan följa
med. I fjol blev uppslutningen så där, det blir
så mycket förhinder rätt som det är. Men
Jonke fick med två pålitliga följeslagare från
Svealand nämligen Sören Edqvist och Björn
Krig. Heder åt dem! Vårtäff var anordnad på
Teknikland vid Flyg- och lottamuseet där Z-
bataljonen har sin monter. På nationaldagsfi-
randet deltog föreningen med fanvakt på råd-
hustrappan.
Den 21 juni gjorde styrelsen en rundtur som

man kan säga gick lite i förstämningens och
eftertänksamhetens anda. Vi for ut för att
hedra våra kamrater som stupat i FN-tjänst,
med blommor på deras gravar. Till vår stora
ledsnad var det en kyrkogård som vi inte
kunde besöka, nämligen i Bispgården. Hårt
åskväder hade gått fram över Östjämtland, så
pass hårt att den hade slagit ut datorn för
kyrkvaktmästarn och därmed också förteck-
ningen över gravarna på Bispgårdens kyrko-
gård. Men vi hoppas komma dit nu i sommar
för detta tänker vi fortsätta med. Det blev nu
bara fyra kamraters gravar som blev besökta.

Först besökte vi Lars Erik Öhrbergs grav i
Gåxsjö som skadades så svårt i Elisabethville
att han avled. Sedan gick färden till Näskott
där Bruno Hallström från Nälden har sitt
sista vilorum efter att i Elisabethville ha blivit
skjuten i ett bakhåll. Bruno var bilförare åt
indiska gurkhaöversten S. S. Maitra. Senare
gick vår färd till Hallens kyrkogård, där Sven
Ivan Nilsson Arvesund nu vilar. Han var
kulspruteskytt i en KP-bil då han skadades så
svårt att han avled av blodförlust på väg till
sjukhuset som de inte nådde i tid p. g. a. spär-
reld. Nämnas kan att överste Waern befann
sig i samma bil och fick skador i vänstra axeln
och ryggen, i samma strider fick enligt uppgift
även Stig von Bayer skador i högra handen.
Sista anhalten på vår resa blev Frösöns kyr-
kogård. Där besökte vi Gunnar Anderssons
grav. Han blev skjuten i Afghanistan, ytterligare
offer för världens ondska och vansinne.
Det var något av vad vi gjorde i fjol somras,

men vad hjälper blommor och vackra ord? De
stupade finns i alla fall inte längre ibland oss,
det vi får hoppas är att de har kommit till ett
bättre ställe än det de lämnat, vi känner oss
hedrade att tillhöra samma andas kår.
Nu skall jag nollställa och inta ett nytt ut-

gångsläge. Den årliga höstträffen gick av sta-
peln den 20 augusti med stor uppslutning.
Hela 35 personer hade hörsammat kallelsen.

Efter samling på skyttecentret embarkera-
des en buss för färd till Klintaberg. Klintaberg
är en tilltänkt försvarsanläggning men obru-
kad som tur är. Det byggdes upp under andra
världskriget mot norska gränsen ifall tyskarna
skulle komma vilket de nu inte gjorde. Om ni
går in på Google sökord Klintaberg Jämtland
så får ni reda på det som går att veta om
Klintaberg, jag kan tyvärr inte redogöra något
för jag var jättedålig just då.
Den 20 november var det trekamp förstås.

Jag bommade den träffen, men vadå? De som
var där bommade också! Det som de flesta
inte bommar är tisdagsträffarna på Captain
Cook. Bravo! 

In på nuvarande år, var den första viktiga begi-
venheten, pimpelfiske 17 mars, ingen fisk. 

Årsmötet onsdagen den 21 mars tog 20 minu-
ter, alla tjänster tillsatta, styrelsen fick an-
svarsfrihet. Så skall en slipsten dras!

Efter det här tryckts och lästs har Jonke och
hans gäng varit i och kommit hem från Trond-
heim och nationaldagen avverkats.

Veteranhälsningar till alla Fredsbaskrar!
Lennart Strömberg

Årskrönika från Z-bat

Plusgiro: 
197056-5
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I samband med vår förenings tredje årsmöte
hade vi besök av major Anders Johansson
som tjänstgjort ett år (under 2010-11) som
observatör vid UNTSO, Observergroup
Lebanon. Anders började med att ge en
historik om Libanon och uppdraget för
UNTSO där.

Libanon var under franskt mandat fram till
slutet av 1943 och drogs in i striderna  i om-
rådet då man liksom övriga arabstater inte
godkände tillkomsten av staten Israel 1948.
Efter vapenstilleståndet bestämde FN att

området skulle övervakas av militära observa-
törer och i juni 1948 anlände de första obser-
vatörerna. Sedan dess har UNTSO med obser-
vatörer funnits där och är hittills den äldsta av
FN:s missioner. Den har heller inget tidsbe-
gränsat mandat. Uppgifterna för UNTSO har
varierat över tiden, inte minst efter krigen
1956, 1967 och 1973. Idag är den huvudsak-
liga uppgiften att övervaka vapenstillestånden
mellan Israel, Libanon och Syrien. 

Högkvarteret för UNTSO är beläget i
Jerusalem. Det finns c:a 150 observatörer
från olika länder som är utplacerade på någon
av UNTSO:s tre ”outstations” OGL (Observer
Group Lebanon, Golan – Tiberias eller Golan

– Damascus). Operativt lyder man under UNI-
FIL som består av c:a 15 000 man från 15
länder. Som observatör är man obeväpnad
och jobbar i team om c:a 10 man. Fem man
per team är alltid i tjänst. De dagar man job-
bar bor man på patrullbaser ute i sitt bevak-
ningsområde. Bevakningen sker med mobila
patruller, oftast bilar utmed stilleståndslinjen
mellan Libanon och Israel (någon gräns exi-
sterar inte). I varje bil är man två observatö-
rer och en lokal tolk, vilken också är anställd
av UNTSO och har god kännedom i ”sitt
område”. Man observerar, noterar och rap-
porterar incidenter och gör oplanerade besök
i byar och träffar lokalbefolkningen, samt del-

tar i möten med nyckelpersoner i samhället.
När man inte är i tjänst bor man i hamnsta-
den Tyr, en gammal romersk stad. Där får man
också en bra kontakt med civilbefolkningen. 

Anders bevakningsområde var södra Libanon
med Litanifloden som gräns i norr och en fik-
tiv ”Blue line” som var gräns i öst och söder
mot Israel. Befolkningen bestod av sunni, shia,
druser, och kristna. Hezbolla verkar mest i
södra Libanon. Anders hade tagit många bil-
der från sitt jobb, även vackra naturbilder
samt från städerna Tyr, Baalbeck och givetvis
Beirut. Han har upplevt sitt år som observatör
mycket intressant och stimulerande och fått
många vänner bland observatörer och civilbe-
folkningen. 
Vi var 33 veteraner som först deltog i års-

mötet, minglade i baren och åt en god kött-
rätt innan Anders drog igång sin föreläsning
från sitt uppdrag i Libanon. Han avtackades
med en varm applåd och en bok av vår nyss
omvalde ordförande Janne Frisk.

Text: Nils-Ove Johansson
Fredsbaskrarna Norrköping

Intressant föredrag om UNTSO i Libanon
– årsmöte och veteranträff hos Fredsbaskrarna Norrköping den förste mars 

Den 19 april hade vår förening sin andra
veteranträff för året. Vi gästades av major
Thomas Jarnehed, Stockholm, som berätta-
de delar från sin internationella tjänstgör-
ing under rubriken ”Medaljens baksida”. 

Thomas som nu är pensionär har tillbringat
större delen av sitt yrkesliv med internationella
insatser. Från början av 1980-talet har han
tillhört det svenska försvaret och tjänstgjort
bl. a. vid Lapplands jägarregemente och Liv-
gardet. 

När kriget bröt ut 1992 på Balkan var
Thomas där och var bl. a. med vid striderna
kring Sarajevo. Han berättade och visade flera
bilder från de incidenter och brutaliteter som
förekom från båda sidor och det lidande som
civilbefolkningen fick utstå. Att se folk skjutas
ihjäl och bli liggande på gatorna var tyvärr
vardagshändelser. Stora mängder minor lades
ut i Sarajevo under kriget vilka krävde många
dödsoffer och mycket lidande. Thomas blev
sedermera FN:s samordnare för minröjning i
Sarajevo.
Thomas har även haft uppdrag som militär

observatör i flera konfliktdrabbade länder, bl. a.
Georgien/Abchazien, Irak och Afghanistan. 

I Afghanistan har Thomas tjänstgjort ett fler-
tal gånger. Första gången under Talibanernas
välde, då som ”Senior Technical Adviser” till
de ammunitions- och minröjningsprogram
som implementerats av FN och godkänts av
de då vid makten styrande Talibanerna. 
I den andra tjänstgöringen fick han uppdra-

get att vara chef för den fransk/tyska briga-
dens EOD/IED Cell. En av brigadens uppgift
var att med sin insatsstyrka kartlägga och för-
hindra självmordsbombare att utföra sina
”uppdrag”, samt undersöka och utreda på de
skadeplatser som tyvärr ändå uppkom. 

Sin sista mission gjorde Thomas också i
Afghanistan under FS19, OMLT där han hade
befattning som rådgivare till en afghansk offi-
cer i en brigadstab, innan han för c:a ett år
sedan drog sig tillbaka från sina uppdrag och
som han själv uttrycker det ”ett liv som yrkes-
soldat”.
Thomas menar att temat ”Medaljens baksida”
innebär att man i sina internationella uppdrag
får både positiva och negativa erfarenheter.
Hemska upplevelser kan få livslånga konse-
kvenser. Han har själv påverkats men tagit till
sig den hjälp som numera erbjuds av För-
svarsmakten.

Vi var 37 veteraner som lyssnade på Thomas
intressanta och händelserika föreläsning. Vi
fick ju bara uppleva en bråkdel av hans upple-
velser från sina internationella insatser. Vår
ordförande Janne Frisk avtackade honom
med en bok.

Innan föreläsningen blev det tid för besök och
mingel i baren och en god vårmeny med itali-
ensk sallad, kalkon, Jokkmokkskinka och flera
salamikorvar, smakade fantastiskt gott.

Text: Nils-Ove Johansson
Fredsbaskrarna Norrköping

Medaljens baksida
– veteranträff med internationella uppdrag hos Fredsbaskrarna Norrköping 

Major Anders Johansson.
Major Thomas Jarnehed och ordförande Janne Frisk.

Vi kan väl börja med fjolårets pimpeltävling
den 19 mars i Västnor i Oviken. Resultat: fler
pimplare än fiskar.
Den 17 maj är det datum som är klart vikt

för ”Borgetåget” i Trondheim, lika klart är
det, att Jonke Edström alltid då ställer upp
som ledstjärna för alla som vill och kan följa
med. I fjol blev uppslutningen så där, det blir
så mycket förhinder rätt som det är. Men
Jonke fick med två pålitliga följeslagare från
Svealand nämligen Sören Edqvist och Björn
Krig. Heder åt dem! Vårtäff var anordnad på
Teknikland vid Flyg- och lottamuseet där Z-
bataljonen har sin monter. På nationaldagsfi-
randet deltog föreningen med fanvakt på råd-
hustrappan.
Den 21 juni gjorde styrelsen en rundtur som

man kan säga gick lite i förstämningens och
eftertänksamhetens anda. Vi for ut för att
hedra våra kamrater som stupat i FN-tjänst,
med blommor på deras gravar. Till vår stora
ledsnad var det en kyrkogård som vi inte
kunde besöka, nämligen i Bispgården. Hårt
åskväder hade gått fram över Östjämtland, så
pass hårt att den hade slagit ut datorn för
kyrkvaktmästarn och därmed också förteck-
ningen över gravarna på Bispgårdens kyrko-
gård. Men vi hoppas komma dit nu i sommar
för detta tänker vi fortsätta med. Det blev nu
bara fyra kamraters gravar som blev besökta.

Först besökte vi Lars Erik Öhrbergs grav i
Gåxsjö som skadades så svårt i Elisabethville
att han avled. Sedan gick färden till Näskott
där Bruno Hallström från Nälden har sitt
sista vilorum efter att i Elisabethville ha blivit
skjuten i ett bakhåll. Bruno var bilförare åt
indiska gurkhaöversten S. S. Maitra. Senare
gick vår färd till Hallens kyrkogård, där Sven
Ivan Nilsson Arvesund nu vilar. Han var
kulspruteskytt i en KP-bil då han skadades så
svårt att han avled av blodförlust på väg till
sjukhuset som de inte nådde i tid p. g. a. spär-
reld. Nämnas kan att överste Waern befann
sig i samma bil och fick skador i vänstra axeln
och ryggen, i samma strider fick enligt uppgift
även Stig von Bayer skador i högra handen.
Sista anhalten på vår resa blev Frösöns kyr-
kogård. Där besökte vi Gunnar Anderssons
grav. Han blev skjuten i Afghanistan, ytterligare
offer för världens ondska och vansinne.
Det var något av vad vi gjorde i fjol somras,

men vad hjälper blommor och vackra ord? De
stupade finns i alla fall inte längre ibland oss,
det vi får hoppas är att de har kommit till ett
bättre ställe än det de lämnat, vi känner oss
hedrade att tillhöra samma andas kår.
Nu skall jag nollställa och inta ett nytt ut-

gångsläge. Den årliga höstträffen gick av sta-
peln den 20 augusti med stor uppslutning.
Hela 35 personer hade hörsammat kallelsen.

Efter samling på skyttecentret embarkera-
des en buss för färd till Klintaberg. Klintaberg
är en tilltänkt försvarsanläggning men obru-
kad som tur är. Det byggdes upp under andra
världskriget mot norska gränsen ifall tyskarna
skulle komma vilket de nu inte gjorde. Om ni
går in på Google sökord Klintaberg Jämtland
så får ni reda på det som går att veta om
Klintaberg, jag kan tyvärr inte redogöra något
för jag var jättedålig just då.
Den 20 november var det trekamp förstås.

Jag bommade den träffen, men vadå? De som
var där bommade också! Det som de flesta
inte bommar är tisdagsträffarna på Captain
Cook. Bravo! 

In på nuvarande år, var den första viktiga begi-
venheten, pimpelfiske 17 mars, ingen fisk. 

Årsmötet onsdagen den 21 mars tog 20 minu-
ter, alla tjänster tillsatta, styrelsen fick an-
svarsfrihet. Så skall en slipsten dras!

Efter det här tryckts och lästs har Jonke och
hans gäng varit i och kommit hem från Trond-
heim och nationaldagen avverkats.

Veteranhälsningar till alla Fredsbaskrar!
Lennart Strömberg

Årskrönika från Z-bat
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Kongoveteranernas legendariske granatkas-
tarchef och vår vän Stig Allevik har lämnat
oss. Han avled den 23 mars 2012 i Sandviken.
Stig blev 94 år.

Första gången jag träffade Stig var vid Kongo-
veteranernas årsmöte 1994 på Domus i
Stockholm. Jag fick i samband med detta klart
för mig att Stig och Sylvi bodde i Järbo,
Sandvikens kommun. Ett märkligt samman-
träffande. Jag tjänstgjorde då som närpolis i
Sandviken, med ansvar för bland annat Järbo.
Vilken närpolis och Kongoveteran, som inte
visste att Stig bodde i Järbo! På hösten
samma år beordrades jag och en kollega att
åka till Järbo och koppla upp en hund, som
störde trakten där. Efter litet letande i Järbo
träffade vi en man, som trodde sig veta vem
ägaren till hunden var. Mannen visade oss till
ett hus där ägaren bodde. När vi steg ur bilen
med hunden, möttes vi av en kvinna jag kände
igen. Det var Sylvi, som berättade att Stig var
i skogen och letade efter hunden. Detta möte
blev början på en lång tid av vänskap med Stig
och Sylvi. Många möten med dem i deras triv-
samma hem. Vid dessa möten var det ofta
Kongo kom på tapeten. Jag var inte i samma
bataljon som Stig, men vi hade varit på samma

platser i Elisabethville. Detta gjorde att jag
kunde följa med när Stig berättade om sina
upplevelser där. Stig var verkligen en berättare
utöver det vanliga. Stig berättade inte bara om
Kongotiden. Han berättade om händelser under
beredskapstiden, när han som yrkesmilitär
tjänstgjorde vid den finska gränsen i Lappland
och den norska gränsen i Härjedalen. Han
berättade om episoder och olika händelser som
han varit med om, alltid med humor och en
glimt i ögonen. Men för det mesta var det om
Kongo och granatkastarplutonens äventyr. Jag
tror att Kongotiden satte ganska djupa spår i
både Stig och mig. Vi gjorde flera resor till
Kongo-veteranernas årsmöten, det var träffar
vi verkligen tyckte om, dessa möten när man
träffar gamla kompisar och kunde berätta,
utan att förklara en massa. Det var då Stig
kunde träffa ”sina pojkar” och tala om gamla
tider, det var högtidsstunder för honom. När
jag frågade Stig varför hans granatkastarplu-
ton var så bra framhöll han alltid, att han hade
så bra grabbar.

Med Stig kunde man tala om det mesta. Inga
frågor var konstiga eller dumma för Stig, man
fick alltid ett rakt och ärlig svar på frågan. Stig
var verkligen en rak människa. Jag känner stor

tacksamhet för den tid vi fått känna varandra.
Begravningsgudstjänsten för Stig Allevik ägde
rum i Soldatkyrkan vid Hälsinge regemente i
Gävle den 2 maj 2012 i kretsen av de närmaste.
Officiant var prästen Karin Kristiansson. Vid
båren berättade sonen om Stigs levnad. Sam-
bon Sylvis dotter, Kristina höll tal. Tre Kongo-
veteraner deltog. Begravningsgudstjänsten av-
slutades med tapto.

Text: Ulf Fransson, Sandviken

PS Sylvi tackar Stigs alla vänner bland
Kongoveteranerna för ett gott kamratskap. DS
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Noteringar från årsmötet
Årsmötet för 2012 hölls traditionsenligt på
Ledningsregementet i Enköping lördagen den
5 maj med 120 deltagare. Samma datum var
det presstopp för texter till detta nummer av
Fredsbaskern. Av förklarliga skäl kan därför
inte det sedvanliga sammandraget av årsmö-
tets protokoll publiceras här – utan kommer i
Fredsbaskern nr 3. Undantag görs för sam-
mansättningen av den valda styrelsen, som
presenteras i en faktaruta härintill. En nyhet
för året kom i årsmötets inledning genom att
bilder från årets olika manifestationer presen-
terades i en sju minuter lång dvd på stor
skärm, som mästerligt sammanställts med
text och militära marscher av Rolf Noberg.
Det är stimulerande att uppleva nya inslag i
årsmötets sedvanliga agenda, en uppfattning
som delades av många medlemmar, som ville
beställa dvd:n. Styrelsen överväger om bildspe-
let skall visas på föreningens hemsida. 
En del av det som i övrigt förekom under den
lyckade årsmöteshelgen presenteras här i föl-
jande rapsodi:

HEDERSGÄSTER
Tre hedersgäster och en föredragshållare hade
inbjudits. De fick komma till tals sedan årsmö-
tet avslutats.

Övlt Anders Stach, avdelningschef för För-
svarsmaktens Veteranavdelning, framhöll att
hans nyinrättade avdelning tillkommit som en
följd av veteranutredningen från 2007, som
tidigare presenterats i Fb. Avdelningen kommer
i sitt arbete sätta veteraner och anhöriga i cen-
trum och verka före, under och efter en militär
insats såväl utomlands, som inom landets grän-
ser. Samarbetet med Kongoveteranerna och
andra veteranorganisationer samlade under
Sveriges Veteranförbund kommer att bli vik-
tigt, särskilt när det gäller kamratstöd.

Förvaltare Daniel Sandberg från För-
svarsmaktens Veteranavdelning berättade om
de krigsutmärkelser som i dag finns inom För-
svarsmakten. Hans redogörelse för ”Försvars-
maktens medalj för sårade i strid” väckte
intresse, därför att ett flertal Kongoveteraner
har chans att få en sådan medalj i valören sil-
ver vid en ceremoni på Peacekeepers Day den
29 maj i Stockholm. (Mer om detta kan läsas
i notisen: ”Nya medaljer på gång,” i Fredsbas-
kern nr 1/2012.) Vilka som tilldelas medaljen
beslutas av ÖB först på morgonen den 29 maj,
varför namnen på medaljörerna blir offentliga
först då. Medaljörerna sägs uppgå till ett 80-
tal personer.

Om Peacekeepers Day den 29 maj vid Minnes-
monumentet invid Sjöhistoriska museet i
Stockholm berättade förvaltare Sandberg och
den manifestationen har upphöjts till en stats-
ceremoni och därmed är en angelägenhet inte
bara för Försvarsmakten utan för hela samhäl-
let. Det är ju en mängd myndigheter som deltar
i fredsbevarande styrkor, exempelvis polisen
och brandförsvaret. Kungahuset representeras
av Prins Carl Philip och ett flertal statsråd
väntas delta.

Anders Ramnerup från Sveriges Veteranför-
bund, Fredsbaskrarna, var mycket nöjd över
den uppgradering som veteranrörelsen fått
genom regeringsbeslut och såg fram emot ett
fruktbärande samarbete med Försvarsmaktens
Veteranavdelning.

Åke Jansson, flygkapten i Kongo, var årets
föredragshållare. Han berättade om sina något
annorlunda upplevelser som han hade i Kongo
efter vår insats inom ONUC. Han kom nämli-
gen till Kongo 1964 och anställdes av amerika-
narna som flygmekaniker. Han utbildades till

pilot och tjänstgjorde sedan i Kongos flygvapen
som kapten i nära 12 år. Under denna tid var
han med om att bygga upp Kongos flygvapen
genom att ta hand om de skrotfärdiga plan –
DC 3:or, 4:or och 6:or – som FN lämnade i
Kongo. Sedan han lämnat Kongos flygvapen
var han entreprenör inom flyget med egna
transportplan. Åke kunde på ett humoristiskt
och underhållande sätt berätta om sina osan-
nolika upplevelser. Han avtackades med en kraf-
tig applåd.

KATANGAKORSET
Katangakorset utdelas årligen till personer som
gjort betydande insatser för vår kamratföre-
ning. I år gick det till Torgny Svedberg, Roland
Lindholm, Alf Gustavsson, Bengt Wicksén, Jan-
Gunnar Isberg, Åke Jansson, Anders Stach,
Daniel Sandberg och Anita Larsson. 

MINNESPLAKETT FÖR DAG HAMMAR-
SKJÖLD I NDOLA
Stig von Bayer redogjorde för ett initiativ, som
tagits i anledning av den resa till Kongo, som
Pelle Mohlins resebyrå kommer att företa i
höst. Därvid kommer även Ndola i Zambia att
besökas för att hedra Dag Hammarskjöld. På
platsen där Hammarskjölds plan störtade finns
i dag ett minnesmärke, som är omgivit av min-

nesplattor från olika organisationer. I grann-
skapet finns även en skola som bär Dag Ham-
marskjölds namn. Vid Kongoveteranernas be-
sök är avsikten att en minnesplatta skall av-
täckas med texten: 

A LAST FAREWELL 
FROM SWEDISH COMRADES IN ONUC

1960 – 1964
HE GAVE HIS LIFE FOR US

Myndigheterna i Zambia har gett sitt tillstånd,
men önskar att de får en gåva för att bekosta
uniformer för skolans elever i de svenska fär-
gerna gult och blått. Dr Peter Wallenberg har
skänkt 20 000 kronor för att täcka en del av
kostnaderna, resten skall täckas genom en
insamling.

EN FESTLIG FINAL
Den avslutande festmåltiden i officersmässen
var delikat med snaps, ost och sill som förrätt,
kalkon med vin som huvudrätt och kaffe och
festtårta som efterrätt. I sitt tal harangerade
vår nye medlem, generalen Jan-Gunnar Isberg,
brigadchef i Kongo 2003, våra insatser i Kongo
ur ett militärt och historiskt perspektiv.  

Samma linje följdes upp av Anders Stach,
som uttryckte de inbjudna gästernas tacksam-
het. Under talet framkom att Anders fader, nu
avlidne Åke Adolfsson, tjänstgjorde i bat XII i
Kongo i samma pluton, som vår ordförande
Karl-Olof Fransson.  

”Hovmästaren” Per Hedberg såg till att
stämningen var god i matsalen och baren.
Stämningen kulminerade när Git Skiöld med
sin trio, Per Roomin på dragspel och Bo
Axelsson på trummor, gav oss en musikalisk
upplevelse med de visor och refränger som
fångade oss på 1960-talet. De flesta låtarna
var från det program som Git framförde som
fältartist på scenerna i Kongo 1962 – således
för 50 år sedan. När man lyssnade till Gits
franska visor framförda med ett perfekt text-
ning och med samma röstvolym som under
Kongo-turnén, kände man sig förflyttad till sce-
ner i Paris där Edith Piaf firade sina triumfer.
Per Roomins solo på dragspelet, ”Novelty
accordion”, fick sorlet att tystna.
Slutet gott – allting gott – även denna gång.

Text: Bror Richard Svärd 

Övlt Anders Stach presenterar Försvarsmaktens Veteranavdelning.
Foto: Rolf Larsén.

Flygkapten Åke Jansson berättade om sin tid 
i Kongo.                                        Foto: Rolf Larsén.

Torgny Svedberg tar emot Katangakorset av Karl-
Olof Fransson.                              Foto: Rolf Larsén.

Avgående sekreteraren Rolf Larsén avtackas av
Karl-Olof Fransson.                      Foto Gunnar Trond.

Minnesord Stig Allevik

Stig Allevik till höger i samspråk med Jonas Waern.
Målning.
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Faktaruta
På årsmötet valdes följande styrelse:
Ordförande för 1 år: Karl-Olof Fransson 
Vice ordf. för 2 år: Stig von Bayer
Kassör för 1 år: Rune Brink
Sekreterare för 2 år: Stig Högberg
Vice sekreterare för 2 år: Alf Gustafsson
Ledamot för 1 år: Bengt Wicksén
Revisorer för 1 år: Rolf Noberg, Bengt
Kjellman
Revisorssuppleant för 1 år: Glenn Altsten
Valberedning: Lars Frost, Arne Björklund

CITATET:
”I hela världen förknippas svenska soldater
med Förenta Nationernas fredsbevarande ope-
rationer, särskilt i Kongo, bidrog Sverige på ett
utom-ordentligt sätt. Icke blott de svenska
bataljonerna utan även jakt- och spaningsfly-
get, C-47-transporterna och de riskfyllda heli-
kopteruppdragen vittnade om mod och effekti-
vitet hos den svenska kontingenten.

Det sätt på vilket Kaminabasen sköttes och
förstörda broar återuppbyggdes i Katanga
utgjorde ett gott bevis på yrkesskickligheten
hos de svenska teknikerna.
Arton svenska soldater gav sitt liv i Kongo som

ett offer för fredens sak. I uppbrottets stund vill
Förenta Nationernas generalsekreterare ge ut-
tryck för sin erkänsla av det utomordentliga
bidrag till ONUC som den här bataljonen och
dess företrädare lämnat.”

FN:s generalsekreterare U Thant i en not 
till  Sveriges regering när operationerna 
i Kongo avslutades 1964.

A LAST FAREWELL 
FROM SWEDISH COMRADES IN ONUC

1960 – 1964
HE GAVE HIS LIFE FOR US



Kongoveteranernas legendariske granatkas-
tarchef och vår vän Stig Allevik har lämnat
oss. Han avled den 23 mars 2012 i Sandviken.
Stig blev 94 år.

Första gången jag träffade Stig var vid Kongo-
veteranernas årsmöte 1994 på Domus i
Stockholm. Jag fick i samband med detta klart
för mig att Stig och Sylvi bodde i Järbo,
Sandvikens kommun. Ett märkligt samman-
träffande. Jag tjänstgjorde då som närpolis i
Sandviken, med ansvar för bland annat Järbo.
Vilken närpolis och Kongoveteran, som inte
visste att Stig bodde i Järbo! På hösten
samma år beordrades jag och en kollega att
åka till Järbo och koppla upp en hund, som
störde trakten där. Efter litet letande i Järbo
träffade vi en man, som trodde sig veta vem
ägaren till hunden var. Mannen visade oss till
ett hus där ägaren bodde. När vi steg ur bilen
med hunden, möttes vi av en kvinna jag kände
igen. Det var Sylvi, som berättade att Stig var
i skogen och letade efter hunden. Detta möte
blev början på en lång tid av vänskap med Stig
och Sylvi. Många möten med dem i deras triv-
samma hem. Vid dessa möten var det ofta
Kongo kom på tapeten. Jag var inte i samma
bataljon som Stig, men vi hade varit på samma

platser i Elisabethville. Detta gjorde att jag
kunde följa med när Stig berättade om sina
upplevelser där. Stig var verkligen en berättare
utöver det vanliga. Stig berättade inte bara om
Kongotiden. Han berättade om händelser under
beredskapstiden, när han som yrkesmilitär
tjänstgjorde vid den finska gränsen i Lappland
och den norska gränsen i Härjedalen. Han
berättade om episoder och olika händelser som
han varit med om, alltid med humor och en
glimt i ögonen. Men för det mesta var det om
Kongo och granatkastarplutonens äventyr. Jag
tror att Kongotiden satte ganska djupa spår i
både Stig och mig. Vi gjorde flera resor till
Kongo-veteranernas årsmöten, det var träffar
vi verkligen tyckte om, dessa möten när man
träffar gamla kompisar och kunde berätta,
utan att förklara en massa. Det var då Stig
kunde träffa ”sina pojkar” och tala om gamla
tider, det var högtidsstunder för honom. När
jag frågade Stig varför hans granatkastarplu-
ton var så bra framhöll han alltid, att han hade
så bra grabbar.

Med Stig kunde man tala om det mesta. Inga
frågor var konstiga eller dumma för Stig, man
fick alltid ett rakt och ärlig svar på frågan. Stig
var verkligen en rak människa. Jag känner stor

tacksamhet för den tid vi fått känna varandra.
Begravningsgudstjänsten för Stig Allevik ägde
rum i Soldatkyrkan vid Hälsinge regemente i
Gävle den 2 maj 2012 i kretsen av de närmaste.
Officiant var prästen Karin Kristiansson. Vid
båren berättade sonen om Stigs levnad. Sam-
bon Sylvis dotter, Kristina höll tal. Tre Kongo-
veteraner deltog. Begravningsgudstjänsten av-
slutades med tapto.

Text: Ulf Fransson, Sandviken

PS Sylvi tackar Stigs alla vänner bland
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Hemsida: www.kongoveteranerna.se
PlusGiro: 441 1974 -1

Noteringar från årsmötet
Årsmötet för 2012 hölls traditionsenligt på
Ledningsregementet i Enköping lördagen den
5 maj med 120 deltagare. Samma datum var
det presstopp för texter till detta nummer av
Fredsbaskern. Av förklarliga skäl kan därför
inte det sedvanliga sammandraget av årsmö-
tets protokoll publiceras här – utan kommer i
Fredsbaskern nr 3. Undantag görs för sam-
mansättningen av den valda styrelsen, som
presenteras i en faktaruta härintill. En nyhet
för året kom i årsmötets inledning genom att
bilder från årets olika manifestationer presen-
terades i en sju minuter lång dvd på stor
skärm, som mästerligt sammanställts med
text och militära marscher av Rolf Noberg.
Det är stimulerande att uppleva nya inslag i
årsmötets sedvanliga agenda, en uppfattning
som delades av många medlemmar, som ville
beställa dvd:n. Styrelsen överväger om bildspe-
let skall visas på föreningens hemsida. 
En del av det som i övrigt förekom under den
lyckade årsmöteshelgen presenteras här i föl-
jande rapsodi:

HEDERSGÄSTER
Tre hedersgäster och en föredragshållare hade
inbjudits. De fick komma till tals sedan årsmö-
tet avslutats.

Övlt Anders Stach, avdelningschef för För-
svarsmaktens Veteranavdelning, framhöll att
hans nyinrättade avdelning tillkommit som en
följd av veteranutredningen från 2007, som
tidigare presenterats i Fb. Avdelningen kommer
i sitt arbete sätta veteraner och anhöriga i cen-
trum och verka före, under och efter en militär
insats såväl utomlands, som inom landets grän-
ser. Samarbetet med Kongoveteranerna och
andra veteranorganisationer samlade under
Sveriges Veteranförbund kommer att bli vik-
tigt, särskilt när det gäller kamratstöd.

Förvaltare Daniel Sandberg från För-
svarsmaktens Veteranavdelning berättade om
de krigsutmärkelser som i dag finns inom För-
svarsmakten. Hans redogörelse för ”Försvars-
maktens medalj för sårade i strid” väckte
intresse, därför att ett flertal Kongoveteraner
har chans att få en sådan medalj i valören sil-
ver vid en ceremoni på Peacekeepers Day den
29 maj i Stockholm. (Mer om detta kan läsas
i notisen: ”Nya medaljer på gång,” i Fredsbas-
kern nr 1/2012.) Vilka som tilldelas medaljen
beslutas av ÖB först på morgonen den 29 maj,
varför namnen på medaljörerna blir offentliga
först då. Medaljörerna sägs uppgå till ett 80-
tal personer.

Om Peacekeepers Day den 29 maj vid Minnes-
monumentet invid Sjöhistoriska museet i
Stockholm berättade förvaltare Sandberg och
den manifestationen har upphöjts till en stats-
ceremoni och därmed är en angelägenhet inte
bara för Försvarsmakten utan för hela samhäl-
let. Det är ju en mängd myndigheter som deltar
i fredsbevarande styrkor, exempelvis polisen
och brandförsvaret. Kungahuset representeras
av Prins Carl Philip och ett flertal statsråd
väntas delta.

Anders Ramnerup från Sveriges Veteranför-
bund, Fredsbaskrarna, var mycket nöjd över
den uppgradering som veteranrörelsen fått
genom regeringsbeslut och såg fram emot ett
fruktbärande samarbete med Försvarsmaktens
Veteranavdelning.

Åke Jansson, flygkapten i Kongo, var årets
föredragshållare. Han berättade om sina något
annorlunda upplevelser som han hade i Kongo
efter vår insats inom ONUC. Han kom nämli-
gen till Kongo 1964 och anställdes av amerika-
narna som flygmekaniker. Han utbildades till

pilot och tjänstgjorde sedan i Kongos flygvapen
som kapten i nära 12 år. Under denna tid var
han med om att bygga upp Kongos flygvapen
genom att ta hand om de skrotfärdiga plan –
DC 3:or, 4:or och 6:or – som FN lämnade i
Kongo. Sedan han lämnat Kongos flygvapen
var han entreprenör inom flyget med egna
transportplan. Åke kunde på ett humoristiskt
och underhållande sätt berätta om sina osan-
nolika upplevelser. Han avtackades med en kraf-
tig applåd.

KATANGAKORSET
Katangakorset utdelas årligen till personer som
gjort betydande insatser för vår kamratföre-
ning. I år gick det till Torgny Svedberg, Roland
Lindholm, Alf Gustavsson, Bengt Wicksén, Jan-
Gunnar Isberg, Åke Jansson, Anders Stach,
Daniel Sandberg och Anita Larsson. 

MINNESPLAKETT FÖR DAG HAMMAR-
SKJÖLD I NDOLA
Stig von Bayer redogjorde för ett initiativ, som
tagits i anledning av den resa till Kongo, som
Pelle Mohlins resebyrå kommer att företa i
höst. Därvid kommer även Ndola i Zambia att
besökas för att hedra Dag Hammarskjöld. På
platsen där Hammarskjölds plan störtade finns
i dag ett minnesmärke, som är omgivit av min-

nesplattor från olika organisationer. I grann-
skapet finns även en skola som bär Dag Ham-
marskjölds namn. Vid Kongoveteranernas be-
sök är avsikten att en minnesplatta skall av-
täckas med texten: 

A LAST FAREWELL 
FROM SWEDISH COMRADES IN ONUC

1960 – 1964
HE GAVE HIS LIFE FOR US

Myndigheterna i Zambia har gett sitt tillstånd,
men önskar att de får en gåva för att bekosta
uniformer för skolans elever i de svenska fär-
gerna gult och blått. Dr Peter Wallenberg har
skänkt 20 000 kronor för att täcka en del av
kostnaderna, resten skall täckas genom en
insamling.

EN FESTLIG FINAL
Den avslutande festmåltiden i officersmässen
var delikat med snaps, ost och sill som förrätt,
kalkon med vin som huvudrätt och kaffe och
festtårta som efterrätt. I sitt tal harangerade
vår nye medlem, generalen Jan-Gunnar Isberg,
brigadchef i Kongo 2003, våra insatser i Kongo
ur ett militärt och historiskt perspektiv.  

Samma linje följdes upp av Anders Stach,
som uttryckte de inbjudna gästernas tacksam-
het. Under talet framkom att Anders fader, nu
avlidne Åke Adolfsson, tjänstgjorde i bat XII i
Kongo i samma pluton, som vår ordförande
Karl-Olof Fransson.  

”Hovmästaren” Per Hedberg såg till att
stämningen var god i matsalen och baren.
Stämningen kulminerade när Git Skiöld med
sin trio, Per Roomin på dragspel och Bo
Axelsson på trummor, gav oss en musikalisk
upplevelse med de visor och refränger som
fångade oss på 1960-talet. De flesta låtarna
var från det program som Git framförde som
fältartist på scenerna i Kongo 1962 – således
för 50 år sedan. När man lyssnade till Gits
franska visor framförda med ett perfekt text-
ning och med samma röstvolym som under
Kongo-turnén, kände man sig förflyttad till sce-
ner i Paris där Edith Piaf firade sina triumfer.
Per Roomins solo på dragspelet, ”Novelty
accordion”, fick sorlet att tystna.
Slutet gott – allting gott – även denna gång.

Text: Bror Richard Svärd 

Övlt Anders Stach presenterar Försvarsmaktens Veteranavdelning.
Foto: Rolf Larsén.

Flygkapten Åke Jansson berättade om sin tid 
i Kongo.                                        Foto: Rolf Larsén.

Torgny Svedberg tar emot Katangakorset av Karl-
Olof Fransson.                              Foto: Rolf Larsén.

Avgående sekreteraren Rolf Larsén avtackas av
Karl-Olof Fransson.                      Foto Gunnar Trond.

Minnesord Stig Allevik

Stig Allevik till höger i samspråk med Jonas Waern.
Målning.
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Faktaruta
På årsmötet valdes följande styrelse:
Ordförande för 1 år: Karl-Olof Fransson 
Vice ordf. för 2 år: Stig von Bayer
Kassör för 1 år: Rune Brink
Sekreterare för 2 år: Stig Högberg
Vice sekreterare för 2 år: Alf Gustafsson
Ledamot för 1 år: Bengt Wicksén
Revisorer för 1 år: Rolf Noberg, Bengt
Kjellman
Revisorssuppleant för 1 år: Glenn Altsten
Valberedning: Lars Frost, Arne Björklund

CITATET:
”I hela världen förknippas svenska soldater
med Förenta Nationernas fredsbevarande ope-
rationer, särskilt i Kongo, bidrog Sverige på ett
utom-ordentligt sätt. Icke blott de svenska
bataljonerna utan även jakt- och spaningsfly-
get, C-47-transporterna och de riskfyllda heli-
kopteruppdragen vittnade om mod och effekti-
vitet hos den svenska kontingenten.

Det sätt på vilket Kaminabasen sköttes och
förstörda broar återuppbyggdes i Katanga
utgjorde ett gott bevis på yrkesskickligheten
hos de svenska teknikerna.
Arton svenska soldater gav sitt liv i Kongo som

ett offer för fredens sak. I uppbrottets stund vill
Förenta Nationernas generalsekreterare ge ut-
tryck för sin erkänsla av det utomordentliga
bidrag till ONUC som den här bataljonen och
dess företrädare lämnat.”

FN:s generalsekreterare U Thant i en not 
till  Sveriges regering när operationerna 
i Kongo avslutades 1964.

A LAST FAREWELL 
FROM SWEDISH COMRADES IN ONUC

1960 – 1964
HE GAVE HIS LIFE FOR US
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UNEF-kamraternas årsmöte hölls i år igen i
Varberg på Wärdshuset den 17 april 2012.  
Att hålla årsmötet i Varberg har nu blivit en

tradition, detta visar bland annat tillström-
ningen av medlemmar som möter upp. I år
var vi tjugo personer, vilket är fyra fler än
förra året.

Mötet öppnades av ordföranden Erik Wester-
berg och vi inledde med en tyst minut för de
medlemmar som gått bort under året. Styrel-
sen omvaldes och under §8 tog vi upp kom-
mande evenemang där det första är en inbju-
dan som publicerades i förra Fredsbaskern. Det

är 7:e bataljonen Gaza som inbjuder till sam-
mankomst i Askersund 30 juni. Vi kommer att
hålla vår traditionella höstfest hos Alf i
Hökerum och vad det blir i år är inte helt be-
stämt än, däremot är tiden bestämd till den 25
augusti 2012.

Efter mötet kunde var och en beställa från den
omfattande menyn. Maten är alltid välsmakande
på Wärdshuset. I samband med maten uppvakt-
ades de i styrelsen som fyllt eller fyller år. 
I år var det 75-åringarna som hyllades.

Dagen efter sin 94:e födelsedag somnade Bengt Lindeblad in. Och in i det sista hävdade han att han var förbannat frisk. 
Vår förening deltog i begravningsceremonin som utfördes i Örgryte gamla kyrka Göteborg.

Vår medlem Bengt Lindeblad har lämnat oss

Årsmötet i Varberg

Ordförande Erik Westerberg uppvaktar årets 75-åringar i styrelsen, fr v: Jackie Ragnarssson, Nils-Göran Axfjord och Stig von Bayer.

Årsmötesdeltagare.

Text och foto: Bo Hellqvist

Bengt Lindeblad på 90-årsdagen.

Han hade många FN-uppdrag: Korea, Gaza,
Kongo och Cypern.
Till Kongo kom han ner med Anders Kjell-

grens Bataljon 10K november 1960. Under ett
besök i Leopoldville under december månad
utnämndes han till Generaladvokat av FC
(Force Commander) general C. von Horn. Un-
der julen gick han själv in i Confusion Center,
(FN:s högkvarter) och lade beslag på ett av de
bättre rummen med säkerhetsskåp. Han kom
att stanna på posten i tre år och reste hem
först hösten 1963. Han reste runt hela Kongo
tillsammans med von Horn som Legal Advisor. 

Ett av de första uppdragen var ett Top Secret-
dokument, som Bengt skulle sopa under mat-
tan, det handlade om c:a 50 myterister och
Kongosoldater som generalen Alexander,
Ghanas ÖB, låtit avväpna, varefter de låstes in

i en järnvägsvagn och ”glömdes. bort”! När
Bengt kom dit var samtliga döda. Mobutus
hämnd kom att bli gruvlig, när han ett knappt
år senare beslöt sig för att ”ge FN en läxa”!
Då i form av Port-Franqui massakern där 50
Ghanasoldater, två svenskar och tre brittiska
officerare dödades, de flesta blev uppätna av
lokalbefolkningen. En svensk lyckades rymma
när det var hans tur att mördas.

Han fick bl. a. utreda massakern i Kindu 11
november 1961, där italienare styckades och
såldes av Kongoarmén till lokalbefolkningen. 

Han var i många år rådman i Borås och senare
chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt. 

På sin 90-årsdag uppvaktades han av mig och
Stig von Bayer från UNEF-kamraterna.

Text:Sture Pettersson/Stig von Bayer. 
Foto: Sture Pettersson

UNEF-kamraterna

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com

Vi har tidigare berättat att vi kommit igång
med månadsträffar i Helsingborg igen. Träf-
farna har visat sig ha en viktig funktion att
fylla. Det gäller exempelvis möjligheten att
träffa personer som tjänstgjort i liknande situ-
ationer och att kunna utbyta erfarenheter, dis-
kutera olika upplevelser och delvis få en be-
kräftelse på att arbetet uppfattas som
meningsfullt. Samt inte minst att kunna knyta
nya kontakter och ha trevligt tillsammans.
Detta visar sig genom att vi inledningsvis var en
handfull som träffades. Kärnan har varit den-

samma men några nya har tillkommit varje
gång. Dessutom har vi en bred åldersspridning,
från 20 år till den äldsta över 80 år. Detta har
inneburit att vi nu är ett trettiotal som brukar
medverka och att vi vid den senaste träffen den
6 maj var 17 personer som hoppas på att bli
fler. Alla var engagerade och uppmanade till en
fortsättning. 
Detta gör självklart att de som initierat träf-

farna stimuleras till att fortsätta. Vi känner
också att vi har stöd av såväl Sveriges Veteran-
förbund Fredbaskrarna (SVF) samt av Södra

Skånska Regementet. Träffarna kommer själv-
klart att fortsätta – första söndagen i måna-
den, kl 0900, på Grand Hotel Helsingborg.
Alla med utlandserfarenhet är välkomna

antingen som föranmäld eller som spontanbe-
sökare.

Vill ni veta mer kontakta:
Rikard Johansson, rikard1986@hotmail.com
0733-860423
Christer Jönsson csjj@telia.com 

0730-226072

Lyckade månadsträffar i Helsingborg

Trots att de flesta av Sveriges veteraner bor i
Stockholm, finns det idag ingen förening base-
rad där, något som Örjan Noreheim och Niklas
Fyrby vill ändra på. 
Däremot har Stockholm haft en träffpunkt

(Engelen) under tidigare år, en enligt många
FN-kamrater, saknad verksamhet.

–Vi arbetar just nu med planeringen och har
kommit en bra bit på väg, vilket känns otroligt
kul. Det viktigaste är att hitta en form som kan
bli bestående och här spelar så klart platsen
för träffarna en viktig roll, säger Örjan.
Engelen är ett av flera förslag som vi haft i tan-
karna och jobbat med.

Om du är veteran, vare sig det handlar om mili-
tära insatser, polisiär utbildning eller civil
utlandstjänst är du hjärtligt välkommen att
kontakta Örjan eller Niklas för en intresse-
anmälan.

– Vi räknar med att vara i gång tidigt under
hösten och hoppas på stort gensvar från stock-
holmarna avslutar Örjan.

Följ utvecklingen på hemsidan:
www.fredsbaskrarna.se

INTRESSEANMÄLAN till:
Niklas Fyrby, mobil: 0709-951736
Örjan Noreheim, mobil: 070-5927524

VETERANER 
STÖDER 
VETERANER!

Text och foto: 
Daniel Jansson

Lokalförening i Stockholm på väg att startas
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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.SLIPSKLÄMMA FN-logo 40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna 35 KR

13. NYCKELRING 30 KR

14. NYCKELBAND 25 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

* = utgår ur sortimentet

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
32. Mössa Gula Bandet 100 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

32

4

25

www.byaagaard.com

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

Design Claus Scheelke 

Varje gång du köper ett ”From Soldier to Soldier”-smycke
skänker Aagaard 100 SEK till förbundet Fredsbaskrarna - Sverige.

STÖD FREDSBASKRARNAS ARBETE!

VÅRENS boknyhet!
Av Anders Carlén och Mattias Falk.

Inbunden, utgiven i maj 2012.
Se även sid 14 och YXXRYSS! 

Hos Fredsbaskerförlaget finner du böcker om svenskt deltagande i internationella
fredsmissioner alltsedan 1950-talet. Det finns också minnesböcker från ett flertal
svenska missioner.

Här finns även böcker om allmän svensk militaria, den s k Braunsteinserien.

Besök www.fredsbaskerforlaget.se

Maila: info@fredsbaskerforlaget.se om du söker någon särskild minnesbok.

SKEPPAREGATAN 29  602 27 NORRKÖPING  TEL 011 – 18 80 88  w w w. f re d s b a s ke r f o r l a g e t . s e

Här möter du nio svenska soldater som tjänstgjort i strid på några
av världens mest krigshärjade platser, från Kongo och Tchad till
Bosnien, Libanon,  Afghanistan och Vietnam.  

De berättar om sina personliga erfarenheter av att delta aktivt i
en väpnad konflikt, om att leva under extrema förhållanden och
ständigt dödshot, om kamratskapet och rädslan och om att skjuta
för att döda.

179:-

SVENSKAR I STRID Veteranernas historier
1943-2011
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PÅ KORNET

1. 
Jag har varit på FS21, skyttekompani i Afghani-
stan.

2.
Finns så mycket jag skulle kunna svara på denna
frågan, inte stressa upp för småsaker, det bru-
kar lösa sig på ett eller annat sätt. Jag har så-
klart lärt mig mer om hur jag reagerar och kan
anpassa mig till olika situationer,  samt lärt mig
mer hälsa och träning. Fortfarande hävdar jag
att jag hellre svettas än fryser.

3.
Det var vid en stridskontakt, vad man tänkte där
och då, att vi gjorde som vi blivit tränade och att
vi pratade väldigt mycket om det efteråt. Sedan
var det en flicka jag aldrig kommer att glömma,
som trots att hon knappt inte har några ägode-
lar alls, så hade hon en liten plastring på sitt
finger som hon försökte ge till mig, det är vad
jag kallar osjälvisk. 

1. 
MA13 (grp. sjv) KS05 (plut.sjv), KS11 (skyttegrp. C),
FS19 (medic MMT), beredskapsförband: IA06 
(1 förstärkning KS14), IA10 (2 förstärkningar
FS19/20).

2. 
Jag har lärt mig uppskatta de små sakerna i
vårt samhälle. En annan erfarenhet jag tagit
med mig är att jobba med tolk och att föra en
konversation med helt främmande människor
på deras eget modersmål genom tolk.

3. 
I Afghanistan fick jag ett kraftigt adrenalin-
påslag när vi blev beskjutna mitt under inta-
gandet av middag i form av rations. Jag är
glad att jag satt inne i sjv-Patrian och att vi
hade valt att stänga bakdörren eftersom det
var det hållet som insurgenterna sköt ifrån.

På kornet är 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.

Henrik Blomberg 29 år 
Specialistofficer Skaraborgs Regemente.

Årets Fredsbevarare 2012.  Har  delat med sig
av sin starka berättelse  ”Varför kan jag inte
andas?” – om att må psykiskt dåligt under

insats i Armébloggen.

Johanna Falk 23 år
Jobbar för tillfället på lager, som servitris samt

även GSS/T (tidvis tjänstgörande personal i FM).

Andreas Hansson 34 år 
Soldat i den strategiska reserven IA10 på

P7/Revingehed.

1. 
EB02, KS14, KS19, FS21 samt beredskapsför-
banden NL04 och NBG08.

2. 
Allt från att vi har det jävligt bra i Sverige till
att veta hur kroppen fungerar när man blir
beskjuten. Jag använder mina erfarenheter
dagligen i yrket.

3.
KS19, jag hade en otrolig tur och fick arbeta
med och utbilda min grupp i 1,5 år innan vi
roterade ner. Man får tycka vad man vill men
jag håller starkt på yrkesförsvaret.

3 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? 

Fredsbaskrarnas kamratstödjour �nns till för alla som gjort internationell tjänstgöring
samt deras anhöriga. Telefonen är bemannad dagligen mellan kl. 18.00 och 21.00.

Telefon: 020 - 666 333
Du kan också skriva e-post till oss på 020666333@fredsbaskrarna.se

Hälsningar Lave Lavesson, Kamratstödsamordnare

Du är inte ensam
Du får givetvis vara anomym. 
Vi har tystnadsplikt.

FREDSBASKRARNAS
KAMRATSTÖDJOUR

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

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

Postnr..................... Ort: ...............................................................

Lösningen sänds senast 26 augusti till: 

Redaktör Fredsbaskern

Daniel Jansson

Alphyddevägen 5

171 51 Solna

1:a pris: 

SVENSKAR I STRID
2:a pris:

JÄGARE
3:e-5:e pris:

GULA BANDET-PIN

YXXRYSS Nr 2 – 2012
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