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På politisk nivå har den omtalade veteranpolitikut-
redningen överlämnats av utredningsmannen Allan
Widman till försvarsministern. Härmed skulle man
kunna påstå att vi har fått ett officiellt politiskt
erkännande och att vi också finns. Med en travester-
ing på den gamle franske filosofen Cartesius skulle
man kunna säga: ”Man talar om oss, alltså finns vi.”
Det är kanske i och för sig den enskilt viktigaste
effekten av utredningen. Den ger oss också en platt-
form att arbeta vidare på. Det hela blir ju inte sämre
av att utredningen berör och lämnar goda förslag på
i princip alla punkter som vi framfört till utredning-
en. Självklart finns det enskildheter som vi har avvi-
kande synpunkter på och andra som kunde vara
tydligare, men detta får vi ta upp i vårt remissyttran-
de som skall vara inlämnat 23 januari 2009. För att
kunna åstadkomma ett så bra yttrande som möjligt,
hoppas jag att få ta del av dina synpunkter på
enklaste sätt. På annan plats i tidningen lämnas en
kort resumé av utredningen. Du också kan hitta
utredningen på Försvarsdepartementets hemsida.
Summa summarum kan vi se framtiden an med till-
försikt! 

Inom Fredsbaskrarna har det inte heller stått stilla.
Styrelsen genomförde ett tvådagars framtidssemina-
rium med syfte att förbereda oss på vad som kunde
bli följden av utredningen på kort och lång sikt.
Även detta kan du läsa mer om på annan plats. Den
enskilt viktigaste frågan som berördes var enligt min
uppfattning: ”Hur skall vi arbeta med att få alla
veteraner att känna sig välkomna i våra föreningar
och vårt förbund?” Hittills har av naturliga skäl
veteraner som gjort FN-tjänst dominerat förbundet
och det har framkommit synpunkter på att de som

tjänstgjort under NATO- eller EU-flagg inte riktigt
känt sig hemma. Detta måste vi ta på allvar och på
alla sätt råda bot på. Det är den gemensamma erfa-
renheten av internationella operationer som förenar,
inte färgen på baskern!

Fredsbaskrarnas förbundsråd träffades under en helg
på Kilsbergens fritidsområde utanför Örebro för att
försöka få fram underlag för en medveten medlems-
kampanj. Många riktigt goda förslag kom fram.
Också här var en av huvudfrågorna, hur vi når ut
till alla veteraner oavsett färg på basker eller ålder.
En erfarenhet som åtminstone en gammal man som
jag fick var att vi måste aktiveras oss på de moderna
kommunikationsmedier som dagens hemvändande
unga veteraner utnyttjar vid sidan av tidningar och
tv Jag vill här rikta ett stort tack till de yngre som
framförde dessa idéer men självfallet också till Öre-
broföreningen som svarade för ett fint arrangemang.

Slutligen, om hösten varit spännande så lovar framti-
den mycket, både positiv utveckling och hårt arbete.

Be careful out there!
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Bo Wranker

Förbundsordförande

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

inledaren

Spännande tider – härliga tider!

Det har varit en händelserik höst vad gäller veteranfrågan i allmänhet och Fredsbaskrarna i synnerhet! 

Fredsbaskrarna önskar alla sina medlemmar
anhöriga och samarbetspartners samt alla ni som är ute på mission 

en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
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Vi har under året förstärkt kanslifunktionen med
Birgitta Carlsson och jag hoppas att du upplever en
bättre medlemsservice och får hjälp och svar på
dina frågor. Birgitta kommer också att vara en hjälp
åt kassören och oss andra i styrelsen. Hon är anställd
på lönebidrag, dvs. arbetsförmedlingen betalar större
delen av hennes lön. Styrelsen arbetar också vidare
på en mer permanent lösning utifrån den nyligen
presenterade veteranutredningen.

Rekrytering, Information och Marknadsföring
(TRIM) är också ett område som vi arbetar hårt på
att förbättra. Årets förbundsråd i Kilsbergen hade
detta som tema och huvudfrågan är: ”Hur får vi fler
medlemmar?” Kom gärna med egna förslag!

Kamratstödsverksamheten gör också ständiga för-
bättringar. Det senaste är en jourtelefon som kom-
mer att tas i drift i november och jag hoppas att vi

med hjälp av den, och alla kamratstödjare, kan
hjälpa fler av dem som inte mår så bra efter sina
missioner.

Den nyligen presenterade veteranutredningen kom-
mer, om den antas, att ge helt andra förutsättningar
för Fredsbaskrarnas arbete och styrelsen har redan
börjat arbeta fram förslag på organisation och bud-
get etc. Detta kommer att presenteras för
Försvarsmakten så fort som möjligt. 

För att lyckas med alla nya utmaningar behöver vi
visa en enad front och bevisa att Fredsbaskrarna är
den naturliga samarbetspartnern i veteranfrågor.
Tillsammans är vi starka! 

En för alla – Alla för en!

Kolmårdshälsningar

Anders Beckman

Styrelseordförande har ordet

Ständiga förbättringar...… är något som alltid skall vara i våra tankar.
Inget är så bra att det inte kan bli bättre!

Kallelse/inbjudan till årsmöte
28 mars 2009 – Eksjö Ing 2

Varmt välkomna 

till en helg 

med vänner

nya som gamla!

Thomas Roos, Trollhättan 070-944 51 07
Maria Sääf, Göteborg 070-952 57 74
Charlotta Blomberg, Göteborg 070-650 94 84

E-post: valberedning@fredsbaskrarna.se

Valberedningen består av följande personer:

Medlemmar med respektive inbjudes att fira vårt 25-årsjubileum.
Kostnad: Endast 150 kronor per person.

Kompletterande program kommer i FREDSBASKERN nummer 1/2009. 

OBS! Motioner ska stadgeenligt vara sekreteraren tillhanda minst en
månad före årsmötet, senast 28 februari 2009.

Samla ihop gänget från förr  – och gör årsmötet till en återträff!

Du är inbjuden till Årets Fest  – ÅRSMÖTET 2009!
FREDSBASKRARNA SVERIGE – FÖRBUNDET FÖR FREDSVETERANER 
Vi firar 25 ÅR I FREDSVETERANERNAS TJÄNST – 1984 - 2009
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F Ö R B U N D S N Y T T

En stor del av styrelsen har, med förbundsordförande Bo Wranker
och undertecknad i spetsen, varit på en två dagars konferens till
Riga. Ämnet var ”Framtidens Fredsbaskrar”.

Vi ville på detta sätt få en ordentlig möjlighet att diskutera fram-
tiden under mottot ”Igår - Idag - Imorgon” och samtidigt också
lära känna varandra bättre.

Konferensen hade tre delar där de två första var vikta för diskus-
sioner runt alla de områden som Fredsbaskrarna har på agendan
och i den tredje delen summerade vi alla synpunkter för komman-
de arbete. Kansli, Fredsbaskern, samarbetsformer, sponsring, kam-

ratstöd, rekrytering, information och marknadsföring, historia och
tradition, museum, veteranmonument, internationell verksamhet,
veteranutredningen, årsmöte och så vidare gicks igenom. 

Många frågor kretsade naturligtvis runt den kommande veteran-
utredningen och vad den har i sitt sköte.

Det var två mycket givande dagar som också innehöll kvällsaktivi-
teter och ett besök i Riga.

Anders Beckman

Förbundsstyrelseordförande

Framtidskonferens 2008

Fredsbaskrarna Sverige delar varje år ut sina förtjänstmedal-
jer till väl förtjänta medlemmar och andra som gjort
Fredsbaskrarna något gott.

Vem tycker du har gjort sig förtjänt av en medalj 2009? 

Årsmötet 2009 blir dessutom vårt 25-årsjubileum så att bli
uppmärksammad då är verkligen en dubbel belöning!

Fredsbaskrarnas förtjänstmedalj finns i valörerna silver och
guld. En kort version av medaljstatuterna hittar du nedan. I sin
helhet hittar du den som bilaga till förbundsstadgarna.

Fredsbaskrarna delar även ut Board of Nordic Blue Berets,
BNBB, förtjänstmedalj i brons till den som gjort värdefulla
insatser i det nordiska och internationella veteranarbetet. 

BNBB delar även ut sin förtjänstmedalj i silver och i guld men
dessa beslutar inte Fredsbaskrarna självständigt om. Det är
samtliga nordiska länder gemensamt som vid sitt årliga möte
tar ställning till silver- och guldförslag.

Medaljutskottet består i år av Thomas Roos, Michael
Elovfsson och Joa Hellsten. Kontakt tas med Thomas Roos:
thomas.roos@fredsbaskrarna.se

Alternativt till postadress: Fredsbaskrarna Sverige
Medaljutskottet, Tegelbruksgatan 8, 554 50 Jönköping 

Vem tycker du har gjort sig förtjänt 
av en medalj 2009? Fredsbaskrarna Sveriges 

förtjänstmedalj – fakta:

• Förtjänstmedaljen instiftades 1996 i syfte att utde-
las som erkänsla för synnerligen förtjänstfulla insatser
till förbundets fromma.

Medaljen är komponerad av Jan Sirkiä och Walter
Meijer och utgörs av en 35 mm rund medalj som före-
ställer förbundets logotyp. Den präglas i förgyllt oxide-
rat kontrollerat sterlingsilver respektive oxiderat kon-
trollerat silver. 

• Medaljen får bäras till uniform. 

• Guldmedaljen numreras och utdelas normalt efter
minst 10 års förtjänstfullt arbete och förutsätter att
mottagaren tidigare erhållit förbundets förtjänstme-
dalj i silver. Förbundsstyrelsen kan dock i speciella fall
besluta om undantag.

• Silvermedaljen utdelas normalt efter minst 5 års
förtjänstfullt arbete. Förbundsstyrelsen kan dock i 
speciella fall besluta om undantag.

• Förslag om utdelning av utmärkelser kan göras av
enskild medlem eller till förbundet ansluten förening
skriftligen med motivation senast innan årets slut till
förbundets medaljutskott som bereder namnförslagen
och lämnar dessa till förbundsstyrelsen för beslut före
20 januari.

Board of Nordic Blue BeretsGuldSilver
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Helgen den 11-12 oktober hölls årets förbundsråd på Kilsbergen och anordnades av 
Örebro-föreningen. Det var bra uppslutning från föreningarna/träffplatser runt om i 
landet. Vi var sammanlagt 27 personer varav 8 deltagare var från förbundsstyrelsen.

Förbundsordförande Bo Wranker redogjorde för veteranutredningen som nu är överlämnad till regeringen.
Han berättade också hur Fredsbaskrarna i Norge, Danmark och Holland arbetar. 

Han visade också upp ett nytt veteranmärke. Märket är framtaget i samarbete med de nordiska länderna.
Tanken är att få en samlingssymbol där FN, EU och Nato finns representerade. Det skulle på detta sätt bli
EN gemensam FREDSVETERANSYMBOL där alla kan känna sig hemma.

Lave Lavesson startade upp TRIM (Team Rekrytering Information Marknadsföring) med ett grupparbete,
som sedan redovisades. 

Den stora frågan var dock HUR BLIR VI FLER MEDLEMMAR?? En nygammal sanning är dock att om
varje medlem bidrar med EN ny medlem så är vi snart dubbelt så många… Så vad väntar du på? 
Sätt igång och värva en kamrat! Vem vet kanske vinner du på TRISS också… 

Lördagen avslutades med gemensam middag. Under middagen utbyttes många missionsminnen

Text: Claus Dehlin

Förbundsrådet 
- FR08 i Kilsbergen 

020-666 333
är numret till Fredsbaskrarnas kamratstödsjour.

Den är till för alla som gjort internationell tjänst samt deras anhöriga.
Telefonen är bemannad dagligen klockan 18.00-21.00.

Övrig tid finns en telefonsvarare.
Du kan också skriva e-post till kamratstödsjouren:

020666333@fredsbaskrarna.se
Hälsningar Lillemor Nilsson, kamratstödssamordnare

Du får vara anonym – vi har tystnadsplikt!
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Vid årets möte mellan de nordiska veteranorganisationenerna
som avhölls i Arendal, Norge diskuterades frågan om hur alla
veteraner med erfarenhet av internationella operationer skall
känna sig välkomna i våra respektive förbund.

I Norge har man tagit steget att byta namn på sitt landsförbund
till (på svenska ungefär) ”Förbund för veteraner som deltagit i
internationella operationer”. I Danmark har man bland annat
utvecklat ett veteranmärke som man också hoppas skall kunna bli
gemensamt för alla fredsveteraner. Det är detta märke som den
här artikeln handlar om.

I Danmark har nu 13 000 veteraner erhållit märket som delas
ut gratis till deras medlemmar. Därutöver får alla hemvändande
soldater märket av sin kontingentchef åtföljt av orden:
"Välkommen bland veteranerna!" Märket finns också som basker-
märke att bära vid sidan av det märke som man bar när man
tjänstgjorde internationellt (detta får man dock köpa). Efter pre-
sentation av märket i Fredsbaskrarnas styrelse så beslöts att det
borde introduceras också i Sverige. Våra finska kamrater har fat-
tat samma beslut.

Märket består av en sammanslagning av NATO-, EU- och FN-
symbolerna för att understryka att det är deltagandet i internatio-
nella operationer som är gemensamt. Den åtföljande tolkningen
som den beskrivs av danskarna är: ”Nordstjärnan visar vägen,
stjärnorna symboliserar alla de duktiga och respekterade soldater 
som har gjort internationell tjänst och allt hålls slutligen sam-

man av FNs olivkvistar, som symbol för den eviga kamratskapen
mellan veteraner.”

Veteranerna utgör en särskild grupp i Sverige men också i
Europa och världen. Alla vi som varit ute har arbetat inte bara
tillsammans med andra svenska soldater utan också med soldater 
från våra nordiska grannländer och andra nationer från hela värl-
den. Vi känner därför en samhörighet med alla dem som vi träffat
på ”där ute”. Genom att vi och andra länder börjar bära detta
märke så ökar möjligheten av att vi känner igen våra internatio-
nella kamrater. Samtidigt så utgör märket en baskerneutral sym-
bol som alla kan bära.

I samband med att jag har träffat försvarsministern, riksdags-
mannen Allan Widman och ÖB så har jag passat på att överlämna
märket som en påminnelse om att vi finns. 

Alla har accepterat! 
Text:Bo Wranker

Helgen fredagen 5 september till söndagen 7 september samla-
des återigen 14 kamratstödjare vid Hemvärnets Stridsskola
(HvSS) i Vällinge en dryg mil utanför Södertälje för årets
genomgång om kamratstödsfunktionen. Det var andra året i rad
som vi samlades för kamratstödsgenomgången. 

Lillemor Nilsson hade i sedvanlig ordning skött logistiken briljant
och arrangemangen lämnade inget i övrigt att önska.
Lördagsmorgonen tog sin början klockan 0800 där inbjudna
prästen Monica Eckerdal-Källström från Göteborg höll en
intressant föreläsning och talade bl a om kyrkans bruk av jourte-
lefonservice vilken är av betydelse för vår egen kamratstödsfunk-
tion och användning i ett tidsmässigt förhoppningsvis ganska
nära perspektiv. Monica Eckerdal-Källström belyste för övrigt
flera olika aspekter på stödsamtal och den roll detta kan få.
Under lördagens eftermiddag följde intervjuer, medan söndag
förmiddag till stor del ägnades åt att belysa förhållandet till
andra staters veteranorganisationer. 

HvSS har gamla anor och under hemvärnets tidiga år insåg man
betydelsen av en centralt organiserad utbildning för främst befäl.
Dess första rikshemvärnschef var generalen Gustav Petri.
Stockholms stad hade visat ett intresse för att skydda och beva-
ra området vilket även innebar en fridlysning av den intilliggande
Bornsjön. Restaureringsarbetet tog sin början vid årsskiftet
1942/1943 och HvSS invigdes den 27 juni 1943.

I dessa dagar har HvSS till huvuduppgift att utbilda hemvär-
nets befäl för deras uppgifter under krigsförhållanden såväl som
beredskap för utbildning och förberedelser i fredstid. Omkring 
75 000 hemvärnsbefäl har utbildats vid HvSS sedan 1943 och
utbildningsmålet i dessa dagar är cirka 2 000 elever per år.

Deltagarna: 
Lennart Hultkrantz, Michael Calmhede, Stefan Ekwall, Conny
Johansson, Niclas Andersson, Lars Berglund, Anders Wallinder,
Sören Edqvist, John-Erik Edström, Claus Dehlin, Lave Lavesson,
Lillemor Nilsson, Erik Palm och Lars Andersson.

Text: Lars Andersson
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Fredsbaskrarnas kamratstödsjour:
telefon: 020–666 333  e-post: 020666333@fredsbaskrarna.se

Kamratstödsgenomgång på Hemvärnets Stridsskola

Samling under nytt veteranmärke
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K R Ö N I K A

I månadsskiftet september-oktober deltog 88 754
militärer, poliser och militärobservatörer i FN:s
fredsfrämjande insatser. Av dessa kom 1 363 från
det fattiga afrikanska landet Benin. Från Sverige
kom 83 deltagare. 

Det är den lägsta siffran sedan FN började redo-
visa månatlig statistik på sin hemsida och sannolikt
också den lägsta någonsin avseende svenskt trupp-
bidrag till FN.

I valrörelsen lovade den borgerliga alliansen att antalet
svenska soldater i utlandstjänst skulle öka från den tidi-
gare nivån om 1 000 till 2 000. Efter valet upprepades
både löftet och siffran 2 000. Därefter har regeringen
backat och man talar hellre om att bidra med annat än
trupp. Det är synd och ett uppenbart brutet vallöfte.

En ambitionsökning till 2 000 svenska soldater i fält
skulle göra det möjligt att dels öka Sveriges truppbi-
drag till FN, dels behålla ett skäligt antal soldater i
insatser som ligger utanför FN:s operativa ledning, till
exempel EU- och Nato-ledda insatser.

Sverige har en lång tradition av deltagande i FN:s
fredsbevarande insatser. Vi har historiskt varit en stor
truppbidragare. Under den borgerliga regeringsperio-
den har vi halkat ned till plats 69 bland de 117 länder
som bidrar till FN på detta sätt. 

Regeringen väntas inom kort avsluta det svenska enga-
gemanget inom ramen för FN:s snabbinsatsstyrka
SHIRBRIG. Det är ännu ett tecken på att regeringsal-
liansen har valt att lägga sina ägg utanför FN-korgen. 

Frågan är om det är rimligt och bra att FN:s egna
insatser nästan helt ska bemannas med soldater från
tredje världen. Endast fyra EU-länder (Frankrike,
Italien, Spanien och Polen) finns bland de 30 största
truppbidragarna i FN-sammanhang. Inte ens om man
lägger ihop alla EU-länders trupper blir bidraget större
än Pakistans. Pakistan bidrar med 10 590 soldater, EU
med 9 723. Sveriges del av EU:s samlade pott är inte
ens en procent.

Till regeringens försvar kan anföras att EU under det
första halvåret 2008 har haft en stridsgrupp i beredskap.
Men en vilande insatsstyrka kan inte få dominera
svensk försvarspolitik på ett sådant sätt att faktiska insat-
ser i fält får stå tillbaka.

Det är inte bara Sveriges fel att det inte blev någon
svensk trupp i Darfur. Regeringen skulle dock kunna
hitta en mängd andra FN-missioner att stödja. 

Varför finns inte en enda europeisk soldat i FN:s insats
i Demokratiska republiken Kongo? Kongo är på väg in
i ännu ett blodbad som EU bevittnar från läktaren
medan 105 soldater från Guatemala, 218 från Kina, 750
från Benin och 1 330 från Bangladesh riskerar sina liv. 

Den stora bristvaran i fredsfrämjande insatser är lätt
infanteri. Utan tillräckligt med fotfolk är risken stor att
storsläggan tas till. Bombplan dödar en stor andel civila
och hotar legitimiteten för internationella insatser. 

Samtidigt som FN är i akut behov av bidrag till den
fredsfrämjande verksamheten handlar svensk försvarsde-
batt om nationella territoriella överväganden. Men
också Sverige har allt att vinna på att bidra till arbetet
för internationell fred och säkerhet. Världen har hittills
inte gjort särskilt mycket för att förverkliga den stolta
FN-devisen skyldighet att skydda. Om det är något vi
har lärt oss av vår samtida historia - i till exempel DR
Kongo, Rwanda och Sudan - så är det att omvärlden
måste våga gripa in innan det är för sent och för att
skydda mänsklig säkerhet.

Det är dags för Sten Tolgfors att leva upp till löftet att
faktiskt skicka ut 2 000 soldater i utlandstjänst. Minst
hälften av dessa bör öronmärkas för FN-ledda insatser.
Om så sker är vi nästan ikapp Benin. Det vore inte illa
med tanke på att vi har ungefär samma folkmängd som
det fattiga afrikanska landet.

Aleksander Gabelic

Ordförande i Svenska FN-förbundet

Tycker också du att det är fel att Sverige och EU tycks lämna över åt tred-
je världens stater att bemanna de FN-ledda insatserna? Kan du själv vitt-
na om vikten av svenskt deltagande i FN? Vill du vara med och påverka
diskussionen om Sveriges roll i FN-ledda insatser? Kontakta Jens
Petersson, handläggare för freds-, säkerhets- och nedrustningsfrågor på
Svenska FN-förbundet, på e-postadress jens.petersson@fn.se eller tele-
fon 08-462 25 82.

Få svenskar 
i utlandstjänst
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För att gå tillbaka i tiden så var det med spänd förväntan som
vi åkte ner i början på juli månad för att vara verksamma i ett
par månader och därefter börja plocka hem förbandet.
Det blev en värmechock att landa nere i N'Djamena. På plattan
stod huvuddelen av TD01, det fanns ett och annat bekant ansik-
te i mängden. Efter att ha växlat några ord var det bara att
kasta sig upp på lastbilen och bege till Camp Europa. Där till-
bringade vi ett par dagar för att hinna acklimatisera oss innan
det bar norrut mot huvudcampen uppe i Abeche. 

Nu blev det så att inte alla kom med. Hela förrådsgruppen
fick glatt vända tillbaka efter mycket baxande, stånkande och
stönande med allt bagage. De fick det eminenta nöjet att till-
bringa ytterligare ett par dagar på franska campen.

Sand, sand, sand och så en och annan buske mellan byarna
det var vad som väntade oss när vi kom upp till Abeche. Inte en
regndroppe så långt ögat kunde se. Att bo i tält blev i sig en
upplevelse, compact living på hög nivå. Det gällde att hålla ord-
ning på sina saker och att framför allt visa hänsyn.  

Första veckorna innebar att lära känna landet. I och med
inriktningen på missionen föll det sig tyvärr så att inte alla
grupper kom utanför campen. Rep, förråd m fl lade ner ett stort
jobb med att inventera och fixa på campen. Vi skulle ju trots allt
vara verksamma fram till mitten på september. Som del i sjuk-
vårdsgruppen innebar det bl a att följa med ut på skjutövningar,
patruller, vägrek mm. Första turen bar iväg med delar ur Bravo
Sierra (bild) norrut mot Biltine för att kunna ha ett alternativ

om huvudvägen mot N'Djamena inte skulle vara farbar. Det
skulle givetvis bli en stor omväg, men kan man inte ta sig fram
så kan man inte. Nu blev patrullen inte helt utan svårigheter, det
regn som kommit gjorde att vi tyvärr körde fast både här och
där.

Det var en upplevelse att ta sig fram mellan byarna och ta del
av naturen som vid det här laget hade börjat förändras. De få
regnskurar som kommit hade gjort att det börjat bli grönare.
Denna tur blev en försmak av att bo och leva under de spartans-
ka förhållanden som konvojen skulle innebära. Det blev många
glada skratt under den turen. Samtidigt som vi for norrut åkte
resten av sjukvårdsgruppen i Patria söderut mot Mongo. De
hann passera många och djupa wadis på den turen. De fick till
och med sätta på kedjorna för att kunna ta sig fram. Det blev en
nyttig erfarenhet inför kommande konvoj.

En dryg månad in i missionen dök förstärkning upp på för-
bandet i form av ytterligare en skyttegrupp, Foxtrot Sierra, och
en sjukvårdsgrupp, SU82. Samtidigt som Foxtrot började ta sig
ut på sina patrulluppdrag blev det så dags för första konvoj att
bege sig söderut. I och med att den nya sjukvårdsgruppen anlän-
de blev det lite förändringar: Jag bytte sjukvårdsgrupp och blev
kvar i Abeche och istället klev Cattis in.   

Kvarstannandet innebar att få påbörja inventeringsarbetet på
förbandsplatsen inför finnarnas övertagande. Nu hann vi till och
med flytta den om än bara för ett par veckor då det förväntade

TD01F….. en annorlunda mission 

Har nu hunnit komma hem och sitter och tittar i backspegeln
och reflekterar över missionen ner till Tchad.

Maria Sääf arbetade som sjuksköterska på den svenska kontingenten i Tchad.
Maria återger här några av sina intryck från sin period i Afrika. 

En typisk by Bybesök med Foxtrot Sierra På tur med Bravo Sierra

Gus och Freddy mina vapendragare Så kan det gå när inte haspen är på Storm
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regnet började ge sig tillkänna. Bara det i sig var en märklig
upplevelse. Efter varje storm kom det regn. Mitt i allt inventer-
ingsarbete blev det så dags att åka hem på en veckas leave. Väl
åter var det inte mycket kvar av campen, bara en och annan
container. Större delen av förbandet var vid det här laget förlag-
da inne på franska Camp Star. Där rådde öppen planlösning i
tälten då de inte var utrustade med AC. Det blev en klar pärs
att slåss med all myggen i värmen. Nästa konvoj bar iväg 20
september. Det började med att en av lastbilarna, körd av locals,
inte funkade, men efter ett par timmars mekande kom vi så
iväg. Det var en konstig känsla när man tittade tillbaka på cam-
pen med vetskapen om att man troligtvis inte skulle komma till-
baka dit igen.

För att få hem materielen flögs en del från Abeche. Resten
transporterades med konvoj från Abeche ner till N'Djamena och
därefter till Duala i Kamerun för att sedan fraktas med båt till
Sverige. 

Vi hade i alla fall tur med vädret, kanske man kan säga. Det
regnade bara en kväll på hela resan. Det fungerade alldeles
ypperligt att bo i muzidom, somliga hade bättre utsikt är andra.
Tänk att somna tittandes upp på en stjärnklar himmel. Tänk att
varje morgon vakna till en konsert av råmande kor, kameler och
skriande åsnor, alla dessa doftupplevelser inte att förglömma. 

Konvojturen tog allt som allt fem oförglömliga dagar med x
antal stopp på vägen för byte av växellåda, att fixa punkteringar

och byta hjullager. Nu var det så att det inte fanns någon direkt
uppsjö av reservdelar, men locals som körde fordonen var helt
enkelt otroliga. På något märkligt sätt lyckades de få fatt på det
mesta även om det innebar att stoppa vem som helst på vägen
på åsna eller moped eller omfördela reservdelar från de andra
lastbilarna. Det lyckades i de flesta fall och vi kom fram till
N'Djamena safe and sound, om än något trötta. Nu följde ett
par veckor av att rengöra personlig utrustning, fordon, materiel
och inventera, packa och sanera. Till vår hjälp hade vi ett emi-
nent avvecklingsteam från Sverige, som löste av varandra under
tiden. Ett stort stort tack till dem och deras tålamod. Förbandet
började nu sprida sig för vinden. Större delen roterade hem 5
september, några personer åkte ner till Duala som förstärkning
till dem som redan var där, och resten av oss åkte hem den 19
september. Där genomgick vi sedvanligt hemkomstprogram,
gemensam middag och medaljparad. I skrivande stund har vi
personal som just nu befinner ute på havet för att frakta hem de
sista containrarna, fordonen mm. Själv har jag precis varit ute
njutit av en tur i skogen och plockat svamp, insupit frisk luft och
tänkt tillbaka på den tid som varit. Här är det verkligen höstlikt,
löven har ändrat färg, det börjar bli frost på mornarna och jul-
pyntet börjar dyka upp i affärerna. 

Stora kontraster mot det vi lämnade bakom oss. Jag tackar
alla för en trevlig tid och vill samtidigt önska er en God Jul 
och ett Gott Nytt År!

Sjötomt Sovplats med utsikt Konvojen

Käckt utedass TD01 åker hem

Efter storm kommer regn Abeche Cattis på väg

Campen innnan avveckling Campingläger Förbandsplatsen

Fredsbaskern 1_december NR 4-2008:xxxtidning  08-12-01  11.24  Sida 11



12 Fredsbaskern nr 4   200812

Mosalas betyder triangel och namnet på operationen kom just av att
operationen utfördes i tre provinser, Samangan, Baghlan och
Kunduz. Tre provinser som ligger nära varandra och i en triangel på
kartan. Tre viktiga delar som ingick i operationen var att stötta och
stödja ANSF med att öka säkerheten längs vägarna, stävja krimina-
liteten längs vägarna såsom rån och smuggling samt öka den afg-
hanska polisens och militärens, samt ISAF-styrkornas frihet att röra
sig i de tre provinserna.

Operation Mosalas var den operation som det lades störst fokus
på under sommaren från det svensk-finska Provincial Reconstruc-
tion Teams sida. Man döpte den del av operationen som man skulle
vara engagerad i, till Operation Mosalas Oden. Förutom medverkan
från svenska och finska soldater ingick även inslag från ett tyskt
QRU, Quick Reaction Unit. 

Överste Mohammad Qayom Angar, säkerhetschef vid polishög-
kvarteret i Samangan, var mycket nöjd med operationen.

– Denna typ av operation är mycket viktig för säkerheten runt
vägarna i vårt område. Detta då vägarna är ryggraden i vårt land.
Jag vill tacka ISAF för hjälpen, sa han vid en presskonferens i
Aybak.

Även de som bor i Samangan var nöjda med utfallet av Operation
Mosalas.

– Afghaner behöver säkerhet för att kunna leva. Om det inte finns
säkerhet i samhället så uppstår många problem. Därför är
Operation Mosalas mycket viktig. Vi kan åka på vägarna och känna
oss säkra, sa Amanullah, en invånare i Aybak.

De svenska och finska soldaterna utförde tillsammans med de
afghanska styrkorna patrullering i de olika områdena. Man satte
upp checkpoints där ISAF-soldaterna stöttade ANA och ANP.

– Vår huvuduppgift är att stödja och stötta den afghanska militä-
ren och polisen med att stabilisera säkerheten i våra ansvarsområ-
den, säger stabschef överstelöjtnant Fredrik Ståhlberg. Genom
Operation Mosalas Oden så gjorde vi just detta. Vad som är intres-
sant är att se hur villiga alla är att lära sig. Allt från hur man pla-
nerar en operation och sedan till själva utförandet. Jag kan nog
säga att många från den afghanska sidan som var med kände att de
lärde sig otroligt mycket. Och vi lärde oss mycket genom dem. Och
det är ju så ett bra samarbete ska fungera. 

Maria Dupont

Källa: www.mil.se

Operation Mosalas ägde rum under sommaren och utför-

des tillsammans med den afghanska polisen, den afghans-

ka militären och ISAF-soldater. Slutmålet med operationen

var att stödja ANSF, Afghanistan National Security Forces,

med att bland annat öka säkerheten längs vägarna.

Operation Mosalas

I Kosovo har Polman inget med
väder att göra. Förkortningen
står för Petrol, Oil and Lub-
ricant Man och är den engelska
beteckningen för drivmedels-
man. Niclas Bengtsson från
Lerum gör sin sjunde utland-

stjänst, den andra som just drivmedelsman.
– Det som lockar är främst kamratskapen, man blir ett gott gäng

och träffar människor man aldrig skulle träffa annars.
Han ansvarar för att beställa, ta emot och distribuera drivmedel,

främst diesel.
– Och så är jag ansvarig för macken men i tjänsten ingår även

förråds- och ammunitionstjänst samt att köra hjullastare och truck.
Det är just att jobbet är så varierande som gör det så roligt.

Han rattar tankbilen Volvo N10 av 1986 års modell med vana
händer. Fast på campen är fordonet mest känt som Fat-Fia. Den
tredje, om man ska vara titelsjuk.

– Varifrån namnet kommer? Olja har man ju i fat, så det anspelar
på det. Det är ett gammalt namn som ärvts från tidigare missioner,
förklarar Niclas Bengtsson.

Vid behov fylls dieseltanken vid klostret i Gracanica på. Dieseln
driver aggregatet som förser vaktsoldaternas boendecontainer med
el och värme. För vid klostret vaktar svenska soldater, dag som natt.

De ortodoxa klostren och kyrkorna är vackra monument av stor
betydelse för Kosovos serbiska befolkning och skyddas därför.

I de trånga gränderna vid klostret gäller det att hålla koll på det
stora ekipaget. Fat-Fia tar 14 kubik i tanken. En liten röd bil av
märket Yugo knattrar iväg när Niclas Bengtsson behöver utrymme
för Fat-Fia.

– Det jag gillar med den här bilen, trots att den är så gammal och
inte har några bekvämligheter, är att den är så lättarbetad när man
tankar. Det går åt stora mängder diesel för att hålla kontingenten
upplyst och rullande.

– Mest diesel går till strömproduktion. Att förlita sig på Kosovos
egen svajiga elproduktion vore en chansning. Strömavbrott är mer
regel än undantag.

Niclas Bengtsson servar inte bara den svenska kontingenten.
– När gästande förband tankar hos oss, räknar jag ihop förbruk-

ningen och lämnar det som underlag till ekonomichefen för debiter-
ing.

Kort och gott: Utan radarparet Polman och Fat-Fia skulle det
mesta stå still.

Hannah Larsson, PIO

Källa: www.mil.se

Polman och Fat-Fia – ett rullande radarpar 
Utan Polman och Fat-Fia skulle den svenska kontingenten i Kosovo vara kall och orörlig – kalla det död om du
vill. Polman är nämligen drivmedelsmannen Niclas Bengtsson och Fat-Fia är hans tankbil. De ser till att förban-
det har elektricitet och fulltankade fordon. 

A F G H A N I S TA N  /  K O S O V O

foto: Combat Camera

foto: Combat Camera
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Namibia…
here we come
Nu skulle vi åka till Namibia, trodde vi…

En liten kort reflektion 20 år senare 
över en insats som inte blev av…

Namibia är en tidigare tysk koloni under beteckningen Tyska Syd-
västafrika. Det var tysken A.Luderitz som år 1883 anlade en koloni
vid kusten och år 1888 tillfördes kolonin det dåvarande tyska kej-
sarriket som Tyska Sydvästafrika. Namibias landareal är ca 824,
295 kvadratkilometer och nästan dubbelt så stort som Sverige.
Invånarantalet 1984 var ca 1,5 miljoner, med huvudstaden Wind-
hoek om ca 120 000 invånare.

År 1915 erövrades landet av Sydafrikanska unionen och år 1920
överlämnade Nationernas förbund landet till Sydafrika som ett
mandatområde. År 1966 fråntog FN Sydafrika förvaltarskapet över
Namibia varefter det under åren 1978 till 1981 skedde resultatlösa
förhandlingar om Namibias frigörelse. Under Sydafrikas styre hade
det införts apartheidpolitik i landet och som motvikt mot denna
politik uppstod det en motståndsrörelse som främst utgick från
ovambostammen i landets norra delar. Ovambo representerades av
ett politiskt parti vid namn Swapo (South West African People´s
Organization).

Swapo organiserade från baser i Angola ett gerillakrig mot den
sydafrikanska förvaltningen i Namibia och lyckades år 1966 vinna
FN:s erkännande som landets politiska representation. Landet fick
vid denna tidpunkt namnet Namibia. Regimen i Sydafrika sökte stöd
för en alternativ lösning där ett formellt självständigt Namibia
skulle vara underdånigt Sydafrika. Detta skulle ske med hjälp av
vänligt inställda stamhövdingar till den sydafrikanska regimen och
därmed lades förslaget om den resolution i FN:s säkerhetsråd som
skulle bana väg för ett fritt Namibia. FN:s säkerhetsråd antog
1978 resolution nr 435 som syftade mot Namibias kommande
självständighet. Förhandlingarna bröt samman och nu följde en peri-
od om tio år av politisk instabilitet i landet till år 1988 då ett antal
överenskommelser undertecknades och banade väg för FN:s tidigare
nämnda resolution nummer 435.

I december månad 1988 snabbrekryterades ca 430 svenska män
och kvinnor för inryckning till Almnäs utanför Södertälje.
Vi skulle åka till Namibia och delta i UNTAG (United Nations
Transition Assistance Group).

UNTAG:s uppgift i Namibia är att övervaka och kontrollera att
de sydafrikanska styrkorna lämnar landet enligt avtal. 

Civilt leddes UNTAG av Martti Ahtisaari, den förre finländske presi-
denten och 2008 mottagare av Nobels fredspris. Martti Ahtisaari
ersatte svensken Bernt Carlsson som omkom vid attentatet mot
PanAm-planet över byn Lockerbie i Skottland 21 december1988.

UNTAG:s totala styrka beräknades uppgå till ca 4 650 soldater
från ett 25-tal länder.  Den svenska kontingenten NA01 leddes av
överste Ulf Henricsson med överstelöjtnant Alf Görsjö som stabs-
chef. Vi var fördelade på en stab, ett stab och trosskompani, ett för-
rådskompani samt ett transportkompani.

Transportsträckorna var enorma till Namibia. Vi visste inte i
denna december månad 1988 hur alla skulle åka till Namibia men
Herculesplanen kunde med ett antal mellanlandningar ta oss till
Namibia på tre-fyra dygn. Charter såväl som reguljärflyg tog fem-
ton-sexton timmar och all vår utrustning skulle transporteras sjövä-
gen vilket skulle ta ungefär två-tre veckor. Ordet rotation nämndes
aldrig. Det såg ut att bli en mission om totalt ett år, kanske lite mer.

När väl utbildningen var klar i denna spänningsfyllda december
månad 1988 fick 110 personer stanna kvar på Almnäs och bl.a.
förbereda en smått gigantisk fordonspark om 130 fordon som alla
målades vita. 

Sverige hade tidigare tagit avstånd från Sydafrikas apartheidpolitik
och dess ockupation av Namibia. Sverige hade dessutom lämnat
bistånd till befrielserörelsen Swapo och av detta skäl ansåg Syd-
afrika att Sverige inte var neutralt beträffande inställningen till
Sydafrika och Namibia.

På Almnäs fortgick packandet av all utrustning medan det i New
York pågick intensiva förhandlingar mellan Sir Marrack Goulding
som var Englands f d ambassadör i Angola och nu FN:s undergene-
ralsekreterare. Förhandlingarna fördes med Sydafrikas dåvarande
utrikesminister Pik Botha, icke att förväxla med Sydafrikas dåva-
rande president Pieter Botha.

I veckor hade vi nu kastats mellan hopp och förtvivlan och den 20
februari 1989 kom den slutliga kallduschen. Sydafrika STOPPAR
svensk närvaro i Namibia.

Det var bara att packa och åka hem igen. Andra nationer löste vår
uppgift och Namibia fick sin självständighet men utan vår medver-
kan. En del svenskar åkte ändå senare, bl a civilpoliser och valöver-
vakare, men hur detta egentligen gick till är en annan historia.

Vi var i varje fall 430 otroligt besvikna svenskar som nu stannade
hemma istället. 

Text:Lars Andersson

Källhänvisning:
FN New York och Lusaka

SIDA Landanalys
Utrikespolitiska institutet
En introduktion Namibia

Försvarsstaben 1989
Ursprunglig text av Stig von Bayer

Finska fredssoldater landar i Namibia

Nu skulle vi åka till Namibia, trodde vi…

En liten kort reflektion 20 år senare 

över en insats som inte blev av…
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Redan i början på det nya århundradet började det forma sig en
dröm i mitt lilla huvud om att få köra Skoda Road South igen,
fast denna gång på motorcykel till de platser som sitter hårdast
fast i minnet efter mina missioner i Bosnien-Hercegovina BA01
och BA02 och då i synnerhet BA01 och 8:e kompaniets rörelser
söder om Tuzla.

Dock så var min Honda XL600R -83 aningen för sliten och inte
speciellt tillförlitlig och HD:n var det ju inte ens tanke på att ta till
dessa breddgrader.

2001 föddes min dotter och snabbt där efter följde mina två söner,
så nu var det ju absolut inte tal om någon resa trots en KTM
Adventure -04 i garaget.

Tiden går ytterligare och så … plötsligt händer det … en Honda
Africa Twin -03 med alla tänkbara options i garaget, en familj som
vill åka på bilsemester till Kroatien. Det kan ju bara inte bli bättre:
Jag kör rundan jag önskar på båge och möter upp familjen några
dagar på deras semester, kör vidare igenom Bosnien för att komma
tillbaka till familjen ett par dagar och sen köra hem. Jippiiee, min
dröm ser ut till att bli verklighet.

Sagt och gjort så planeras en resa som tar mig genom Polen,
Tjeckien, Slovakien, Ungern, in i Kroatien och bort till Pula-halvön
där familjen semestrar. Vidare sen österut mot bosniska gränsen
rakt norr om Tuzla, för att än en gång cirka 15 år senare äntra lan-
det som delar in mitt liv i före och efter.

Att köra dessa vägar igen är en märklig känsla av upprymdhet, men
samtidigt lite genant då jag är där i ett slitet land på min fina
motorcykel för att stilla mina minnen och mina tankar. Det känns
egoistiskt på något sätt och jag blir plötsligt lite orolig på om jag
kanske kommer att möta bitterhet och viss ilska p g a detta.

Det är en lång dag igenom Kroatien mot gränsen så jag kommer in
i Srebrenic vid 1630. Här var ju campen för 9:e kompani under
BA02 efter deras återvändande från Igmanberget och den tid då
jag kom ner på vakans som PBV-förare.

Srebrenic är idag en välmående stad med en hel del nybygge i
centrum. Jag svänger ner och försöker minnas var den där baren låg
som vi alltid gick till och hittade den bakom ett nybyggt hus. Men
den såg ut precis som jag minns. 

Turen fortsätter sedan ner mot Tuzla för att hitta boende inne i sta-
den som jag otroligt nog aldrig fick besökt under mina missioner.

Nu börjar det bli riktigt roligt när man känner igen vägen och
kurvorna, för att inte tala om när det öppnar upp sig på vänster
sidan och man ser de där kolkraftverken som man så många gånger
följt med blicken, då 1994.

Jag hittar ett litet pensionat nära centrum som låter mig ta in
bågen i baren så att den skall stå säkert under natten.

Tuzla är slitet som väntat men fullt av aktivitet denna söndags
kväll med mycket ungdomar ute och det känns definitivt som att det
är på väg åt rätt håll. Pensionatägaren och jag diskuterar senare
min resa och varför jag är där, han uppskattar mycket den svenska
närvaron under kriget och tycker att det enda kriget ledde till var

att flytta Bosniens möjlighet att gå med i EU cirka 10-15 år
framåt. Han menar att nu bor de olika parterna sida vid sida
igen, så varför skulle de då bete sig så korkat de åren och förstöra
så många fler år.

Vaknar tidigt nästa morgon och vill bara fortsätta min resa med
nästa stopp såklart på Camp Oden, detta är idag återigen en contai-
nerfabrik i full gång, så jag plåtar lite utanför och runt om och fort-
sätter sen min färd.

Det är helt grymt att köra denna väg igen, både hur man minns
vägens sträckning och helt enkelt den njutning den ger på motorcy-
kel i allmänhet. Det känns som allt är sig likt men det är klart att
det är mer folk ute samt att åkrar och tomter är bättre i ordning
nu. Vädret är underbart och detta är verkligen valuta för pengarna
på alla sätt.

Jag kommer in i Kladanj och försöker hitta stället som 8:e hade OP
på, men kommer inte ihåg riktigt hur det såg ut så det får vara,
tyvärr.

Jag fortsätter på det som är en asfaltväg och missar vägen som
gick/går upp på Milankowici och hamnar i Olovo, vilket ju inte gör
något då vi även var där vid något tillfälle. Det är kul att se och jag
får en riktig flashback när jag på väg ut ur Olovo ser den smala
bron som vi kämpade så med att passera över med PBV:n då vi fick
köra uppe på I-balkar ute i kanterna för den var så smal.

Kommer så in i byn Milankowici och nu slår det en verkligen var
man befinner sig när man ser skolan och husen som man så många
gånger var nere vid under bl a beskjutningar. Hittar vägen upp till
platsen där ett OP låg och den vägen är om möjligt sämre nu än
när det begav sig, så jag tackar min lyckliga stjärna att jag inte hit-
tade vägen upp redan ifrån Kladanj-hållet. 

Väl uppe så står där en VW-buss parkerad och två snubbar sitter
utanför och röker. Jag tar upp kameran och tar en bild på sista
biten upp och då kommer den ena fram direkt och utbrister: 
”UNPROFOR?” Jag svarar:”Ja, 1993”, då tar han min hand och
ler det största han kan och förklarar att han bor i byn och gjorde
det då också och var väldigt nöjd med oss som varit där och tyckte
det var roligt att träffa en av oss igen. Det kändes riktigt roligt och
bra att snacka med honom och höra det han sa. Det kändes liksom
som en bekräftelse på det som i alla fall jag känt inom mig ”att vi
gjorde skillnad och nytta för människorna fast i krigets idioti”.

Jag tog mig en 40 minuters djup andning där uppe på toppen och
tyckte först det var synd att vårt hus var borta, men kände sen att
det faktiskt var skönt att det inte var stor skillnad nu mot den kväl-
len när vi slog läger för natten där uppe på väg ner till Vares för
allra första gången.

Nu var jag på väg i samma riktning igen 15 år senare och får mig
en härlig grustur över bergen ner mot Vares och står där till slut …
utanför Camp Valhall. Det enda som skvallrar här om vår närvaro
är concertinan längs yttre gränsen. Jag säger ”det enda”, för snopet
upptäcker jag att hela huset som vi var inhysta i är rivet och grun-
den ligger där tom.

Fortsättning på sid 24

Pte Jonas Jonasson, APC driver/gunner, BA01 8:e komp,
BA02 9:e komp, återvände i somras till trakterna 
för BA-missionerna på 1990-talet. 

Återresan – Balkan Memories -08
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Under senare år har sexuella övergrepp mot barn,
begångna av personal inom FN:s fredsbevarande styrkor,
fått stor uppmärksamhet. I maj i år kom den senaste i
raden rapporter.

Brittiska Rädda Barnen släppte i maj en omfattande rapport som
vittnar om sexuella övergrepp begångna av FN:s fredsstyrkor och
annan internationell hjälppersonal. Rapporten som bygger på fält-
studier i Haiti, Elfenbenskusten och Sudan visar att övergreppen
är vanligare än vad som hittills har varit känt. Hälften av barnen
som deltog i undersökningen hade hört talas om något fall av sex-
uella övergrepp. 

I rapporten pekas på problematiken med den tystnad som ofta
följer på händelser av det här slaget. Rädsla och maktlöshet hos
de utsatta barnen gör att övergreppen sällan anmäls. Barnen är 
bl a rädda för att bli utpekade och för att de inte ska få den hjälp
de behöver ifall de berättar vad som hänt.

VILL HA NYA FORUM
Brittiska Rädda Barnen uppmanar FN, NGO:s och andra hjälpor-
ganisationer att gå ihop och tillsammans med lokala organisatio-
ner upprätta rapporteringsorgan vid varje kontor ute på fältet. På
så sätt ska effektiva och tillgängliga forum skapas, dit de som har
utsatts för övergrepp kan vända sig.

– FN jobbar redan på det här sättet på några platser, bl a i
Liberia, men vi vill se det överallt, berättar Corinna Csáky som
skrev rapporten för brittiska Rädda Barnen.

Man föreslår också att det internationella samfundet etablerar
en global ombudsman, en oberoende ”vakthund”, som övervakar
och utvärderar FN:s åtgärder på området. 

Nick Birnback, talesman vid FN:s högkvarter i frågor om freds-
bevarande, berättar för tidningen Världshorisont att organisationen

redan har vidtagit en rad åtgärder för
att komma till rätta med problemen.
Som ett exempel nämner han att alla
missioner har utrustats med uppföran-
de- och disciplinavdelningar som ska
arbeta med utbildning av personalen. 

Han tycker att idén med ett organ
utanför FN är intressant och förtjänar
att tittas närmare på. 

Corinna Csáky berömmer också FN
för de ansträngningar som redan
gjorts. 

– Vi har sett en stor förbättring
under de senaste månaderna och var
väldigt nöjda med den respons som FN
nyligen gav på vår rapport, säger hon
till Världshorisont.

STOR UPPMÄRKSAMHET
Problemet med sexuella övergrepp av
FN:s fredsstyrkor och internationella
hjälporganisationers anställda har
under de senaste åren fått stor upp-
märksamhet. Idag finns kända ankla-
gelser om övergrepp av FN:s styrkor i

bl a Kosovo, Västafrika, Östtimor, Kambodja och Kongo (DRC). 
En FN-rapport från 2005 visar på ett stort antal övergrepp i

Kongo där fredssoldater utnyttjat unga flickor sexuellt i utbyte mot
ägg, mjölk eller några få dollar. 

Efter övergreppen i Kongo antog FN en universell uppförande-
kod. 2006 införde också dåvarande generalsekreterare Kofi Annan
nolltolerans mot sexuella övergrepp.

– Det är medlemsstaterna som ytterst ansvarar för utbildningen
av sina soldater och för att tillräckliga åtgärder vidtas i de fall
som övergrepp begås, säger Nick Birnback.

– Noll incidenter är förmodligen inte realistiskt, men nolltole-
rans i de fall övergrepp ändå begås är det, fortsätter han och
understryker att FN noga följer upp hur medlemsstaterna hanterar
sitt ansvar.

Corinna Csáky säger att hon är medveten om att det här är ett
svårt problem för alla organisationer med ett stort antal anställda
på olika platser runt om i världen.  

– Men, understryker hon, det betyder inte att det någonsin är
okej att känna att det är för svårt för att hanteras. Jag skulle
tveka innan jag sa att någon organisation kan garantera att de
aldrig mer kommer att ha fall av sexuella övergrepp, men det ska
givetvis vara alla organisationers mål. 

Text: Hannah Bergqvist

frilans

och 

bosatt 

i New York

Ny rapport om sexuella övergrepp av fredssoldater 

FN:s fredsbevarande styrka i Kongo, MONUC, är en av flera FN-missioner där personal har gjort sig skyldig till 
sexuella övergrepp mot barn. Bilden visar MONUC-soldater tillsammans med soldater från regeringsstyrkorna. 
Foto: FN/Marie Frechon
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Utredningen som omfattar över fyrahundra sidor
kan självfallet inte sammanfattas på några få rader. Den
spänner över helheten och berör allt från rekrytering,
utbildning, tjänstgöringen i missionsområdet och ansvar
till åtgärder efter hemkomst. Från Fredsbaskrarnas ut-
gångspunkt så har ingen del av det underlag som vi
lämnat till utredningen lämnats oberörd. I de allra flesta
fall så lämnar Allan Widman förslag som helt stämmer
överens med vad vi framfört och i vissa fall har han gått
längre än vi kunde föreställa oss. I denna artikel kom-
mer jag att koncentrera mig på det som har direkt bär-
ing på veteranerna som kollektiv och på Fredsbaskrar-
nas roll. Försäkringsfrågor, meritvärderingsfrågor och
ersättningsfrågor m m, utelämnar jag. Inte för att dessa
frågor skulle vara oviktiga, tvärtom är det de viktigaste
frågorna för den enskilde men utrymmet medger inte
att allt berörs. Dessutom är detta frågor som inte låter
sig bedömas efter en hastig genomläsning, i varje fall
inte för en gammal knekt som undertecknad.

En fråga som ständigt har diskuterats är hur och i
vilka former staten bör visa sitt erkännande till de sol-
dater som ställer upp för att genomföra den svenska
säkerhets- och utrikespolitiken. I kapitlet ”Statens er-
kännande” lämnar Allan Widman en mängd förslag.
Dels föreslår han en regeringsmedalj för särskilt beröm-
värda internationella insatser, dels föreslår han en årlig
officiell veteranceremoni och ett veteranmonument. 

I det första fallet kan vi bara välkomna initiativet
men i de två andra frågorna känns det angeläget att vi
har en samlad syn. Widman föreslår Folke Bernadottes
dödsdag, 17 september, som lämplig för en officiell
veteranceremoni. All respekt för vår förste ”peace-
keeper”, som självfallet är en symbol för svenskt inter-
nationellt fredsarbete, men om resten av världen har
accepterat 29 maj som alla fredssoldaters dag så vore
det konstigt om Sverige skulle ha en egen. Lösningen
kanske ligger i att den minnesceremoni som idag
genomförs 29 maj ligger fast och att den kompletteras
med en ceremoni där regering och riksdag visar sitt
erkännande? Vad gäller veteranmonument så föreslår
utredningen att det skall finnas på samma plats som det
tidigare FN-monumentet. I denna fråga har vi redan
agerat genom att tillskriva Försvarsdepartementet. Vi
anser att veteranmonumentet bör få en mer framträ-
dande plats i centrala Stockholm än vid Djurgårds-
kanalen. Av många skäl så förefaller Armémuseums gård
väsentligt bättre. Detta inte minst sedan den permanenta
utställningen om Sveriges internationella insatser nu
håller på att byggas på museet.   

För Fredsbaskrarna som organisation mest väsentliga
kapitlet kallas ”Organisationers roll m m”. Det är med
stor tillfredsställelse som vi kan konstatera att den s k
norska modellen i allt väsentligt ligger till grund för

En svensk veteranpolitik
Förre försvarsministern Michael Odenberg tillsatte 2007 den första statliga utredningen för att
klarlägga behovet av och innehållet i en svensk veteranpolitik. 

I oktober förra året presenterade utredningsmannen, riksdagsman Allan Widman den första
delen av ”En svensk veteranpolitik”. Den avhandlade i första hand nuläget men fastslog att det
fanns behov av att skapa en sammanhållen och heltäckande bild av hur Sverige skall ta hand om
soldater som rekryteras för att fullgöra tjänst i olika internationella operationer. 

Underrubriken till den nu publicerade andra delen, som överlämnades till nuvarande ministern
Sten Tolgfors i oktober i år, visar hur utredningen har sett på frågan: 

”Ansvaret för personalen före, under och efter internationella insatser.”
Utredningen nöjer sig inte med att enbart föreslå åtgärder direkt knutna till personalen som

deltar i operationerna. Den har också tagit fasta på att familjemedlemmarna inte bara betyder
mycket för den som åker. I många fall så är de hemmavarandes oro och osäkerhet större, detta
gäller enligt utredaren främst barnen. 

Förbundsordförande Bo Wranker synar:
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förslagen. Modellen bygger på ett nära samarbete mel-
lan veteranorganisation och försvarsmakt och finansie-
ras via försvarsanslaget genom Försvarsmakten. 

Utredningen föreslår att Försvarsmakten ges till upp-
gift att säkerställa ett långsiktigt samarbete med
Fredsbaskrarna och pekar särskilt på den kamratstödjande
kärnverksamheten men också på möjligheten att hålla
kontakten med veteranerna. 

Via Insatsledningen i Högkvarteret har arbetet med
budget för att bredda och fördjupa samarbetet redan
börjat. Vi kommer i detta sammanhang att lägga fram
våra förslag och jag förutsätter att vi får till stånd en bra
dialog. Hittills pekar arbetet i denna riktning. Med de
skrivningar som återfinns i utredningen kan man säga
att vi äntligen har hittat hem. Nu är det vår vilja och
förmåga att leverera sakargument och handling som
kommer att vara vägvinnande. Hela konstruktionen
måste bygga på att vi får resurser som omsätts i praktisk
handling till veteranernas fromma. En spännande och
utmanande framtid ligger framför oss. 

Tillsammans med Svenska Soldathemsförbundet är vi
den enda organisation som nämns vid namn. Soldat-
hemsförbundets roll blir att främst inrikta sig på famil-
jestöd före, under och efter mission. För att denna

verksamhet skall ges ett bra innehåll kommer sannolikt
våra två förbund bli tvingade att arbeta väldigt nära
varandra. 

Sammanfattningsvis anser jag att Fredsbaskrarna i
allmänhet men veteranen och dennes familj i synnerhet
har fått ett efterlängtat erkännande genom utredningen.
Samtidigt så krävs det att vi oförtrutet arbetar vidare
med att bygga vår organisation så att vi kan motsvara
de förväntningar som utredningen och Försvarsmakten
har på oss. 

Den i särklass viktigaste arbetsuppgiften är att bygga
upp vårt lokala nätverk av föreningar. Det är där det
egentliga arbetet måste genomföras. 

Efter många års hårt och medvetet arbete så har vårt
norska brodersförbund lyckats bygga upp cirka femtio-
fem lokalföreningar med en takt av fem nya per år.
Detta har krävt både personella och ekonomiska insat-
ser som erhållits från den norska försvarsmakten. 

Det norska exemplet torde kunna vara ett lämpligt
mål också för oss!

Bo Wranker 
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Å T E R T R Ä F F  B A 0 1

Vår omtyckte och välrespekterade bataljonschef
Ulf Henricsson hade vid bataljonens tioårsåter-
träff uppe i Almnäs, barskt meddelat att i och
med den återträffen slutade linjeorganisationens
ansvar för framtida återsamlingar. 

Jag kontaktade några av kompanikamraterna
som bodde i Göteborg och det bestämdes ganska
omgående att vi skulle försöka förlägga vår för-
brödringsceremoni till FömedC, alltså gamla
Amf4/KA4. Det har omorganiserats även på väst-
kusten men regementet är fysiskt sett i stort sett
intakt. Jag hade stött ihop med den sympatiske
regementschefen lite tidigare och det var därför
inte svårt att fråga om det var möjligt att få dispo-
nera lokaler för en kompaniåterträff. 

Vi fem plutonsansvariga göteborgare hade reso-
nerat lite om uppslutningen och efter att ha gjort
en mindre rundringning bedömdes det som att runt
130 personer av 165 skulle kunna dyka upp. Det
visade sig att man skall ”bliva vid sin läst” och
inte amatörmässigt tycka att något som har med
människor att göra är lätt eller ens självklart. 

Efter lite sena påtryckningar per telefon skrapa-
des det så småningom ihop 65 villiga själar som
såg fram emot att möta de gamla kamraterna på
nytt.

Själv tyckte jag att detta resultat var något
svagt, eller till och med supersvagt. Men-men, man
kanske inte alltid skall vara så hetsig som min
gamle plutonslöjtnant sa, alltså, lev och låt leva!

Det har ju trots allt gått ett antal år, alla har
skingrats för vinden, alla har blivit äldre, även om
de yngsta bara är 35 år. När den militära verk-
samheten inte längre likriktar vår verksamhet
märks alla individers olika inriktningar och intres-
sen mer. Jag själv anade att vi skulle kunna lära
känna varandra på ett nytt sätt, nu med alla
Bosnienhistorierna så långt bakom oss. Alla upple-
ver vi samma händelser olika trots att vi står
skuldra vid skuldra, det är ett uttryck för och en
reflektion av våra olika personligheter…

Att så få av våra plutonchefer och övriga stam-
anställda dök upp får väl förklaras med att många
antagligen har varit på fler missioner, träffat
tusentals soldater efter oss, samt att de fortfaran-

9:e pansarskyttekompaniet 
ur BA01 stormar och tar Göteborg

Japp, efter vissa påtryckningar ur leden och i ett allmänt svagt ögonblick lovade jag att ta tag i en kompaniåter-
träff. Jag förbannade samtidigt mig själv för att jag alltid nästan trotsigt skall krångla till det och sticka ut hakan
trots att jag inte behöver. Det kändes dock precis som om att det var förutbestämt att jag skulle ta just detta
beslut, oavsett följderna…

Anders Karlsson

Nu var det 15 år sedan BA01 åkte iväg mot Bosnien-Hercegovina och allt kaoset nere på Balkan och när jag
smakar på namnet Hercegovina blir jag nostalgisk, lite rörd och berörd. Hercegovina låter så exotiskt och
mäktigt, lite gammaldags och anrikt, ett minne om ett gammalt svunnet imperium, i en annan världs-
 ordning. Det är i mitt tycke, av flera anledningar, ett mycket vackert namn på en i många utomståendes
ögon, förbannad plats.

Västerhavet och Göteborgs hamninlopp gav den yttre ramen
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de är yrkesofficerare och kanske inte värderar just vår mission på
samma sätt som vi. Men de var hursomhelst saknade.

Dagen D kom, vädret visade sig på göteborgarnas sida, det var ju
ändå 13 september.

Lasagnelunchen var superb, en inte helt okänd kock och ung vete-
ran, Jerker F, hade rekryterats för att se till att mathållningen fun-
gerade och han fick med beröm godkänt.

Inga vita dukar här inte, lunchen åts gemensamt i gröngräset
under en för dagen hissad FN-flagga utlånad av Göteborgs kommun.

Efter att cheferna hade sagt sitt visades lite bilder från dagens
Bosnien och undertecknad delgav att enligt egna erfarenheter från
resor därnere hade så värst mycket egentligen inte förändrats, dock
att det möjligen idag är ett ännu mer polariserat område om inte
annat beroende på grupptryck och andra officiella förmaningar. Till
stor fördel för lokalbefolkningen skall nämnas att de har otroligt
stora och varma hjärtan. Det är lätt att charmas av deras något råa
humor och vi har trots allt en gemensam historia. En viss samhörig-
het kan därför lätt infinna sig, men om och när det börjar talas
politik bejakar flerparten blixtsnabbt sina gamla falanger. Det är
alltför svårt att vänja sig av med det som man har fått med
modersmjölken.

Därefter talade forskaren och reservkaptenen Karl Ydén lite om
sin avhandling ”Kriget och Karriärsystemet”, där han till allas för-
nöjelse drog ett antal både intressanta, roliga och skrämmande
exempel om hur vår kära försvarsmakt fungerar och har fungerat
under årens lopp. 

Middagsutsikten var enorm mot Vinga och Västerhavet, grillmaten
satt precis där den skulle. Skuldra vid skuldra slog sig kompaniet
ned på träbänkar som regementet opportunistiskt hade placerat på
Göteborgs mest väderutsatta grillplats, en solig utsiktsplats som
dagen till ära befann sig i lä.

Senare i mässen gick allt också enligt plan, ett ”cocktailparty”
utan galanta damer. Vi hade ju faktiskt inga galanta damer, eller
några damer som helst för den delen i pansarskyttekompanierna
1993. Alla betedde sig som gentlemän, vilket får ses som en oanad
framgång och utveckling jämfört med vad som kunde ha skett för
15 år sedan. 

Vi tackar Garnisonsmässen för att de så fördomslöst och generöst
lät oss disponera lokalerna.

Efter visst gamäng i en anrik kasern fylld med sängar och blå-
vitrutiga lakan blev det mer eller mindre tyst i alla fall en stund
innan frukostfrallor, juice och kaffe serverades i korridoren på sön-
dagsmorgonen. Kamraterna begav sig sedan enligt uppgift i olika
takt in mot centrum för att fika och vara sociala innan de satte sig
på tåg hemåt.

Det har grymtats ur leden att det var precis lagom avslappnat,
informellt och extra roligt att ännu en gång få umgås med före
detta militära kamrater på ett militärt område som inte hade någon
förankring till vår gamla utbildningsplats. Kaserner med blåvitrutiga
lakan och klonkande plåtskåp väcker en viss men ändå behagligt
avslappnad nostalgi bland många av oss.

Vädret var fantastiskt och underlättade det hela, de praktiska för-
beredelserna om än blygsamma, tog mer tid än man inledningsvis
trodde, men det hela var trots allt kul. Kul på flera sätt; kul eller tur
att just vi en gång åkte iväg, kul att våra planer fungerade och åter-
träffen till slut blev av, kul att kamraterna trots allt kom och kul för
att kamraterna ändå är just mina kamrater!

Echo Alfa, klart slut!

Bataljonschefen Ulf Henricsson "manar" sina mannar ........ .......i den mysiga mässen.
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Karl-Olof Fransson har ordet!

Jag börjar med ett glatt budskap!
Årsmötet kommer att hållas den 8-10 maj 2009 i Enköping.
Mina kontakter med stabschefen på Ledningsregementet, övlt Fredrik
Wibie, har varit givande.

Dock kunde han inte hitta någon helg i april för årsmötet, vilket var min
önskan. På regementet genomförs numera ett omfattande utbildningspro-
gram med stort internationellt deltagande, så vi får verkligen känna oss
nöjda över att Ledningsregementet ställer upp för oss i maj. 

En inbjudan med program och prisuppgifter kommer i vanlig ordning att
sändas till samliga medlemmar på vårkanten.

Slut upp mangrant den 8-10 maj. Målet är att slå rekorddeltagandet vid
2008 års möte i Stockholm.

Vår hemsida 
Vid senaste årsmötet framfördes en propå om en hemsida för vår förening. Vid styrelsemötet i augusti meddelade Rune Brink att han
genom sina kontakter kunde ordna en hemsida för en rimlig kostnad. Nu finns hemsidan på nätet. Den innehåller i nuläget en presentation
av föreningens verksamhet, en koncentrerad historik samt personuppgifter om styrelsens medlemmar. Dessutom en artikel om KP-bilen, som
har blivit något av en symbol för Kongo-insatsen. Adressen är: www.kongoveteranerna.se

En länk ”Ordet fritt” saknar ännu bidrag. Länken är öppen för korta meddelanden såsom hälsningar och efterlysning av forna kamrater
samt minnen från Kongo. Kom ihåg att skriva kortfattat. Kontakta undertecknad eller Rune Brink i denna sak. Telefonnumren finns här ovan
i vinjetten.

Personligen ser jag fram emot en spännande resa. Den 25 oktober reser jag till Afrika. Men den här gången blir det inte till krigets
Katanga utan till en safari i Serengeti – och mycket annat. Vi ses i maj.

Karl-Olof Fransson
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FN-veteranerna Kongo

Ett kamratstöd av ovanligt slag

En dag i somras fick Sören Edqvist ett överraskande
telefonsamtal från sjukskötaren och FN-officeren Peter
Lindvall som berättade att han i mitten av 1990-talet fick
i uppdrag att ha tillsyn över en man i 60-årsåldern som
drabbats av en svår sjukdom och därför blivit förtidspen-
sionerad. Mannen bodde ensam i en lägenhet i en mel-
lansvensk stad. 

Redan vid första besöket i mannens bostad fick Peter
Lindvall klart för sig att mannen tjänstgjort i Kongo, ty i
lägenheten fanns flera exemplar av Djungeltelegrafen
samt Kongo-bilder, pilbågar och andra souvenirer. 

Mannens livsstil uppfattades av omgivningen som
udda och avvikande. Men Peter förstod att mannens
”konstiga” beteenden emanerade från hans tid som FN-
soldat och kunde förklara detta för personer i mannens
omgivning. Peter blev därför till stor hjälp för mannen
som levde i det förgångna, och som hade en nedsatt
kontakt med kamrater, nära och kära. 

Mannen avled den 16 juli 2008 i en ålder av 71 år. 

Anhöriga tog kontakt med Peter och undrade om
någon Kongo-veteran kunde var med vid mannens
begravning, ty en sådan önskan hade han framfört till
sin familj. Peter kände direkt att detta var i samklang
med mannens yttersta vilja, varför han kontaktade
Sören Edqvist och frågade om han kunde ställa upp vid
begravningen. Sören var positiv. Särskilt sedan han efter
ett telefonsamtal med en broder till den avlidne fått
beskedet att de ville ha det så. 

Den 29 augusti infann sig Sören vid ett kapell i man-
nens hemstad iförd kakiuniform med brett sorgband, blå
basker och blå halsduk. Med sig hade han Sveriges, FN:s
och Kongo-veteranernas fanor, vilka placerades i ett
flaggställ inne i kapellet till vänster om kistan. Ett 30-tal
anhöriga till den avlidne hade infunnit sig. Peter Lind-
wall infann sig i mörk kostym, blå halsduk och blå bas-
ker. Peter har nämligen tjänstgjort under fredsfanan i
Libanon, Bosnien och Makedonien.

Efter begravningsgudstjänsten steg Sören och Peter
fram och gjorde honnör, först för den avlidne i kistan

Ordföranden med nya föreningsfanan. Foto Gunnar Trond.

Ett kamratstöd av ovanligt slag
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Du kan bidra till en värld 
utan minor!

Var med och skapa en global 
opinion mot användning av land-
minor och samla in pengar till
FN:s minröjning.

Tanken med Röj-en-mina är att
vem som helst ska kunna delta i
arbetet. Du kan medverka genom
att manifestera mot landminor och
genomföra lokala aktiviteter. 

På Röj-en-minas hemsida
www.rojenmina.nu får du tips och
information om hur du kan starta
din egen lokala kampanj.

och sedan för de anhöriga i kyrkbänkarna. Därefter gick de i spetsen –
med Kongo-veteranernas respektive FN:s fana – för sorgetåget när det
skred ut till kyrkogården där gravsättningen skedde. 

Sörens och Peters medverkan var mycket uppskattad av de anhöriga.
Själv kallar Sören insatsen som ett kamratstöd – men av ovanligt slag.

Citatet:
”Jag har aldrig blivit så imponerad av unga landsmän som jag blev i
Kongo. Jag såg dem ute på fältet även om jag slapp att se dem i strid,
men jag talade med många av dem efter att de varit det. Jag har bott på
svenska campen, flugit med dessa bushpiloter, skrivit brev hem till för-
äldrarna till dem som stupat. Men min aktning för dem bygger inte på
deras hjältedåd utan på deras varliga hantering  av medmänniskor, något
man inte finner hos andra soldater än de i en värnpliktarmé där alla i
grunden är civila.”

Ambassadör Bengt Rösiö i boken ”Kongo – Anteckningar om Dag Hammarskjöld,” utgiven 2001.

En historisk lektion i tv
Första avsnittet i tv2:s programserie ”123 saker (varje svensk bör veta)”
sändes den 8 oktober och handlade om utrikespolitiska händelser som
påverkat Sverige och svenskarna på olika sätt. Tolv saker presenterades
enligt en rangskala där t.ex. ” Unionsupplösningen 1905” hade placer-
ing nr 12, ”EU-omröstningen 1994” nr 9, ”Dag Hammarskjöld
omkommer, 1961” nr 7 och ”Arge Palme, kontroversiell statsminister
1972” 
nr 3. Rankingen toppades av grundstötningen av den sovjetiska U-137 
i Blekinge skärgård 1981.

På andra plats kom ”Kongo-svenskarna 1961” Inslaget innehöll bl a
en intervju med Per Carlborg från Linköping, som sakligt berättade om
sina upplevelser som 21-årig soldat vid september- och decemberstri-
derna i Katanga 1961. Programmet kan ses en tid framåt på www.svt.se

Stor uppslutning på FN-dagen
Försvarsmakten lyste med sin frånvaro på FN-dagen den 24 oktober vid
Minnesstenen på Norra Djurgården i Stockholm med hänvisning till att
de tidigare i år hade en manifestation där på Peacekeepers´ Day den 29
maj. Det var första gången sedan invigningen 1995 som det officiella
Sverige icke ställde upp på FN-dagen. 

Det blev trots allt en manifestation för stupade kamrater. En spontan
sådan, som samlade cirka 150 blåbaskrar, varav 90 tillhörde medlemmar i
Libanon-missionen, cirka 40 Kongo-missionen och omkring 10 Suez-
bataljonen. Det var fler än den 29 maj. 

Programmet var koncist och kärnfullt: En representant för varje mis-
sion läste upp namnen på de omkomna, därefter kransnedläggning och
en tyst minut. Snett till vänster om Minnesstenen bildade FN:s, Sveriges
och Kongo-veteranernas fanor en effektfull fond.

Det är vanskligt att bryta mot en levande tradition. Det är vanskligare
att etablera en ny.

Text: Bror Svärd
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UNEF-kamraterna bildades 1958 i Göteborg av cirka 35 soldater som deltagit i
FN-styrkan, som fick rycka in i Gaza  efter sexdagarskriget mellan Egypten och
Israel. Senare har tillkommit medlemmar från de kontingenter som haft skydds -
uppgifter i Kongo i början av 1960-talet och på Cypern något år senare.

Under jubileumshögtidligheten berättade representanter för de tre FN-uppdragen
om sina upplevelser och visade bilder, där många kunde känna igen sig. 

Nils Oskarsson gav en levande bild av livet som patrullerande soldat i öknen
där sanden trängde in i allt, såväl mat som kläder och tält. Och några vackra
omdömen om kameler som lastdjur kunde han inte ge, även om de kommit väl
till pass när styrkan skulle förflytta sig från Port Said i Egypten till Gaza.   

Någon förberedande utbildning inför uppdraget var det då knappast tal om,
han hade gått nästan direkt från värnplikten till de svåra uppgifterna på fältet.

Stig von Bayer, som även skrivit en bok i ämnet, var den som grep tag mest i de
cirka 100 jubileumsgästerna, med sin beskrivning av ett obarmhärtigt mottagan-
de under de kaotiska förhållanden, som rådde då Kongo skulle bli självständigt.
Här var det ofta fråga om att tvingas gå in i regelrätt strid och utsättas för stän-
diga beskjutningar. Flera FN-soldater blev också dödade och sårade. Hans omdö-
me om Belgiens ansvarslösa överlämnande av landet och de styrkor som den nye
ledaren Lumumba försökte leda var minst av allt smickrande.

Vasamedaljer saknas
Han visade också på att det fanns 14 svenska FN-soldater som borde fått
Vasamedaljer, utöver de sex som fick. De skrivelser om deras bedrifter, som
inkommit från chefer för utländska FN-styrkor, hade försvunnit hos svenska
myndigheter och har först nu kommit tillrätta. Hur det ska förfaras med dem får
utredas vidare.   

Lars-Ingvar Lindblom beskrev hur han 1963 bara fick några dagar för att för-
bereda sitt uppdrag på Cypern där greker och turkar behövde skiljas åt. Även
han fick uppleva beskjutning nästan varje natt och arbetet var inledningsvis
mycket krävande med vaktjänstgöring fjorton dagar i sträck. 

Kungen hälsade
Till jubileet hade kommit hälsningar från kung Carl Gustaf samt överbefälhava-
ren Håkan Syrén och för ett välkomstanförande om Kungälv svarade f d kommu-
nalrådet Kurt Axelsson.

Årets hederssejdel, för förtjänstfulla insatser i föreningen, tilldelades Jack
Ragnarsson, som lagt ner mycken tid på att förbereda jubileet. Från förbundet
Fredsbaskrarna överlämnades en gåva av ordföranden Bo Wranker samt en från
snart 30-årsjubilerande Kongoveteranerna av Rune Brink.

Under jubileets första kväll hölls en trivsam sammankomst där Kungälvs histo-
rieberättare nummer ett, Leif Cederloo, fick alla på gott humör och andra dagens
förmiddag såg guiden Elisabeth Bülow till att de fick lära känna den mer än
tusenåriga staden Kungälv.

UNEF-kamraterna 
50-årsjubilerade i Kungälv

Den äldsta kamratföreningen för FN:s fredsstyrkor, UNEF-kamraterna,
firade i helgen 50-årsjubileum på Fars Hatt i Kungälv. Föreningen har
numer sitt säte i Kungälv med Erik Westerberg som ordförande.

TEXT: 

Sven Arne Hag

Foto:Sven Arne Hag 

och Mikael Larsson

Nils Oskarsson berättade från Gaza, Lars-Ingvar Lindblom från
Cypern och Stig von Bayer från Kongo vid UNEF-kamraternas 
50-årsjubileum.

Jack Ragnarsson t h, fick motta "Årets hederssejdel" 
av ordförande Erik Westerberg.

Kurt Axelsson berättade om Kungälv för de cirka 100 deltagarna 
vid jubileet.

Erik Westerberg t v, mottar en gåva från Fredsbaskrarnas 
Bo Wranker.

U N E F - J U B E L
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Storbritannien gav upp sitt mandat i Palestina i och med att deras
militära trupper lämnade landet den 14 maj 1948. Dagen därpå
proklamerades den nya staten Israel och dess trupper, som utbil-
dats och organiserats i hemlighet, besatte snabbt stora delar av det
forna engelska mandatet. Samtidigt förklarade arabstaterna krig
mot Israel varvid egyptiska, jordanska, syriska och irakiska trup-
per ryckte in över gränserna. Häftiga strider blossade upp. Den 21
maj utsågs greve Folke Bernadotte till medlare av FN. Han arbe-
tade effektivt och lyckades att förmå de berörda regeringarna att
godta en vapenvila redan den 11 juni. För den nybildade världsor-
ganisationen, som hade skapats för att lösa mellanfolkliga konflik-
ter på fredlig väg, var Bernadottes mission den första i sitt slag
och ett viktigt gesällprov. Till sin hjälp krävde Folke Bernadotte i
ett tidigt skede att han skulle tilldelas militära observatörer, dels
för att biträda honom i stabsarbetet och dels för att övervaka
eldupphöravtalet ute på fältet. FN:s generalförsamling beslutade
då att bilda den stilleståndskommission, som sedermera blev
UNTSO – United Nations Truce Supervision Organization.

FN beslutade dessutom att observatörerna till en början skulle
rekryteras från Belgien, Frankrike och USA, då dessa länder in-
gick i den första kommissionen, och Sverige eftersom medlaren var
svensk. Den 5 juni beslöt den svenska regeringen att Tord och Carl
Bonde, Erik de Laval, Nils Brunsson och Georg Gärdin skulle sän-
das till Palestina. De var alla överstar med internationella erfaren-
heter inom diplomatin.

Svenskarna var först på plats. De anlände till Kairo med flyg
den 9 juni och var de enda observatörer som fanns till hands när
vapenvilan inträdde den 11 juni. USA:s sju officerare anlände på
stilleståndsdagen och belgare och fransmän kom senare.   

Uppgifterna är bristfälliga om hur verksamheten inleddes. Känt
är att Tord Bonde och Erik de Laval begav sig till Haifa och Nils
Brunsson till Jerusalem. Den första s k ”Bernadottekontrollen”
företogs av Brunsson i närheten av ringmuren runt Jerusalems Old
City. Här skiljde endast ett 30-tal meter mellan israeliska och jor-
danska trupper. Det var ett riskabelt område då det hyste krypskyt-
tar i gränder och prång som de militära befälhavarna på båda
sidor hade bristfällig kontroll över. Jordansk militär rapporterade
att israelerna brutit vapenvilan genom skottlossning. 

Brunsson uppsökte först den jordanske befälhavaren och under-
sökte vad denne baserade sina anklagelser på. Sedan gick han över
till den israeliska sidan för att höra deras syn på saken. Således
två riskabla promenader genom ”No man´s land.” 

Emellertid lyckades Brunsson att reda ut ärendet. Några dagar
senare lyckades han sammanföra de två befälhavarna i området
och få dem att dricka turkiskt kaffe tillsammans.

Riskerna för observatörerna var onödigt stora på grund av deras
bristfälliga utrustning. De bar sin svenska uniform och det enda
som identifierade dem som fredsmäklare var en ynkligt liten ljus-
blå armbindel med texten ”United Nations” med vita bokstäver.
Den blå baskern fanns ännu inte, varför de bar sina svenska offi-
cersmössor. De var obeväpnade. Deras tjänstevapen hade på
Bernadottes order låsts in i ett kassavalv på Hotel King David vil-
ket i början var kvarter för observatörerna innan UNTSO tog säte
i Government House.

Fordon och radio fick lånas från amerikanska och brittiska för-
råd. De vita jeeparna fördes med FN-flaggan fladdrande framtill,
vilken lätt kunde förväxlas med den israeliska flaggan i arabiska
områden. Fordonen märktes därför med ”UN” i stora svarta bok-
stäver mot den vita lackeringen. De bristfälliga kommunikations-
medlen gjorde att det var svårt  för observatörerna att få hjälp
och stöd från överordnade instanser i sin medlaruppgift. De hade
att lita till eget omdöme och den personliga utstrålningen för att
lyckas.

Vapenvilan upphörde den 9 juli i och med att striderna återupp-
togs på alla fronter. Observatörerna evakuerades till Damaskus av
FN och de återkom till Sverige den 13 juli.

Säkerhetsrådet och Folke Bernadotte lyckades få till stånd en ny
vapenvila den 16 juli. En ny svensk kontingent bestående av tio
officerare sändes till Palestina den 29 juli. Chef var generalmajor
Åge Lundström.

I fortsättningen blev det en synnerligen orolig fred med många
kränkningar från båda sidor och även av element som stod utanför
de legala myndigheterna. Redan den 11 juni hotade den israeliska
Stern-ligan öppet de svenska fredsmäklarna. Hotet verkställdes
den 17 september 1948 i Jerusalem. Folke Bernadotte mördades.

TEXT: Bror Svärd

Fotnot:
UNTSO verkar än i dag i Mellanöstern och har sitt HQ i den forna brittiska regeringsbygg-
naden i Government House i Jerusalem. En handfull svenskar tjänstgör där för närvarande
och sedan 1948 har nära 1 100 svenska militära observatörer tjänstgjort i UNTSO. 

Dessutom har omkring 1 000 svenskar varit civilt anställda i organisationen bland dem
artikelförfattaren Bror Svärd, som verkade i Jerusalem som Field Service Officer under
åren 1968 – 1970.

De första svenska observatörerna 
till UNTSO – ett 60-årsminne

Government House, UNTSO:s högkvarter i Jerusalem. Foto från 1960-talet.

När Folke Bernadotte 1948 utnämndes till FN:s medlare i Mellanöstern var
han vice ordförande i Svenska Röda Korset. Denna bild tillhör RK och visar
Bernadotte ombord på ett tåg och har titeln Resan börjar.
Fotograf okänd.
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Jag kör in lite förvirrad och tror nästan jag ham-
nat fel men efter ett snack med gubbarna på det
sågverk det bara är idag, så är det naturligtvis
rätt och jag får nöja mig med ett par bilder på
vad som återstår och ta mig vidare mot Vares. 
De äldre av männen kommer ihåg när vi var där
och visar samma uppskattning som mannen på
Milankowici. Jättekul!

Jag kör in i tunneln som leder till Vares och för-
vånas av hur lång och otäck denna tunnel är, med
sin totala avsaknad av ljus. Tänk vad hjärnan kan
förtränga, eller var det så att man var så taggad
så man inte ens la märke till det då??

Väl inne i Vares så stannar jag på den plats som
klamrat sig fast hårdast i mitt minne. Platsen där
vi stod i 27 timmar för att förhindra etnisk rens-
ning och andra hemskheter mot civil befolkning i
den pågående offensiven.

Jag handlar mig en Cola och promenerar runt i
vad som nästan är ruskigt likt det Vares jag läm-
nade. Här verkar inte hänt jättemycket men visst
är även här mer människor ute och affärerna är
till stor del igång. Det satsas en hel del i Bosnien
på återuppbyggnad men det ligger tydligt priorite-
rat på storstäderna, så ute på landsbygden och i
små orter som Vares så är det fortfarande fattigt
och det finns många tecken på det som skett.

Efter en timmes insupande av centrum så fortsät-
ter jag upp mot nästa stora minne, Stupni Do, som
min grupp var första vagn in i efter cirka tre dagars
intensivt och frustrerande spanande och till slut
bekräftad massaker. 

Vägen upp var fylld av tankar men det var till
slut en fröjd att köra in i ett blommigt och soligt
Stupni Do med barn springande runt bågen nyfi-
ket pekande. Att det går att plocka upp bitarna
och fortsätta även på en sådan skådeplats ger en
ett annat perspektiv på våra problem hemma i
Sverige.

Jag fortsatte söderut med Visoko som mål, inte
så mycket för att jag varit där under 1993, utan
för upptäckten på senare år av pyramider och det
måste jag ju bara se.

De har inte kommit så långt i utgrävningarna
än men det är ju helt klart att där är något stort
på gång, skall bli kul att se om tio år vad de fått
fram.

Efter detta vänder jag återigen näsan norrut och
mot familjen. Jag kör upp till Bihac och hittar ett
pensionat där för natten.

Bihac for väldigt illa under kriget och där pågår
ett massivt restaurerande och även här är det
fullt liv på gatorna och det känns verkligen att
det är på väg åt rätt håll.

Jag kan nu konstatera att min känsla av oro när
jag körde in i landet var helt ogrundad. Snarare
har jag möts av tacksamhet och nyfikenhet på
varför vi åkte ner och riskerade oss själva för att
skydda ett annat lands människor.

Ta gärna en titt på min blogg som jag förde
under min resa, där finns bland annat fler bilder:
www.nogg.se/balkanmemories

Campen Valhall

Nutida kolkraft

Milancowici

Text och bild: 
Jonas Jonasson

Vi som jobbar med Fredsbaskern vill
önska alla våra läsare en riktigt god
jul och ett gott nytt år.

Vi vill att ni skänker en tanke till
dem som är ute i fredens tjänst nu i
jultider, långt borta fån nära och
kära. 

Många av er har själva varit på
mission över julhelgen. Vi har fått in
några bilder från olika jular i mis-
sionsområden. För oftast så fick
man till det väldigt mysigt på de
olika camper man var på då. 

Så med detta önskar vi er alla en
riktigt fröjdefull jul och ett gott nytt
år!

Redaktören

En fröjdefull jul !
Efter hårda strider med Katangas gen-
darmeri intog svensk FN-trupp Camp
Massart den 16 december 1961. 

Bilden är insänd av Sture Pettersson
som berättar:

– Vi var en hopplockad grupp från
olika kompanier som tjänstgjorde i
Camp Massart under julen 1961. Vår
uppgift var TPC på dagtid och rote-
rande vakt nattetid. I bakgrunden till
höger skymtar "julgranen" en afri-
kansk buske i vilken k-pistskott fick
ersätta julglittret.

Då Liberia inte erbjöd något större
slädföre så anlände tomten – den
mycket kände "elverks-Wicke" från
Berkas version av Basker blå –
i kanot. 

Julklappssäcken som bara innehöll
ett paket till kontingenten innehöll en
pool, som var mycket uppskattad och
flitigt använd under missionen.

Insänt av Per Magnusson

KONGO 1961

LIBERIA 2005

Fortsättning från sid 14.
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Kent Sjögren från Dalarna hade döden i bakhasorna
när han på 1950-talet, som tonårig äventyrare började
arbeta som pärlfiskare på Västaustraliens kust.

Inlagd på lasarettet i Ludvika för dubbelt benbrott efter en MC-
krasch, övergav Kent Sjögren sin pojkdröm i de undre tonåren om
att bli stridsflygare. I sjuksängen läste han nämligen en bok om pärl-
fiske i Söderhavet. Inspirerad av denna läsning började en målmed-
veten planering inför det stora äventyret – att ta sig till den austra-
liska västkusten för att i staden Broome etablera sig i pärlfiskein-
dustrin. 

Som sjuttonåring tog han hyra på en lastbåt som förde honom till
Fremantle, där han planenligt rymde från sjömansjobbet.

Efter att ha börjat sin pärlfiskarkarriär som ”shell-opener” blev
hans så småningom befordrad till dykare. 

Kent Sjögren berättar osminkat om det hårda livet ute på pärlfis-
kebankarna. Många faror lurade: hajar, ormar, rockor. Och inte
minst dykarsjuka. Etappuppstigning var ett okänt begrepp i dyksam-
manhang på denna tid. Under 1900-talets första hälft omkom över
500 pärlfiskedykare i Västaustralien.

Kent Sjögren var den ende vite pärlfiskaren i Australien efter andra
världskriget. Hans kollegor i fiskelaget var givetvis australier men
där fanns även malajer, japaner och orientaler och verkligheten
blandades ofta med skrock och magi från olika kulturer.

Tack vare sin ungdom, en stark fysik och dito psyke lyckades Kent
Sjögren mot alla odds helskinnad återvända hem. En incident på

hemresan, som osökt för tanken
till Evert Taubes Eldarevalsen,
kunde dock ha slutat med att
denna bok inte blivit skriven.

Down Under, som är baserad på
dagboksanteckningar, utgör ett
historiskt tidsdokument i Austral-
iens historia. Samtidigt är det en
sann och ärlig berättelse om en
disciplinerad och målmedveten
ung man, som både i sitt oerhört
farliga yrke och på det privata
och sociala planet åtnjuter stor
respekt och aktning.  

Kent Sjögrens egna bilder i både
färg och svartvitt illustrerar, och
hans dagbokssvenska inbjuder till
en spännande äventyrsläsning –
inte minst för sjöfolk och dykintresserade.

FN-soldat i Kongo och på Cypern
Hemkommen till Sverige 1959 gjorde Kent Sjögren sedan sin mili-
tärtjänst i marinen. Han utbildades till attackdykare, vad annars!?
Han gick ut som kursetta i sin kull. Han insåg efter den militära
utbildningen att hans kunskaper om dykning varit starkt begränsade
under sejouren i Australien... 

Sedermera deltog Kent Sjögren i FN-tjänst, i bataljonerna 16K
och 28C.

Sinaiticus

En pärlfiskare berättar

FredsbaskerFörlaget 
ISBN  9197635200

172 sidor

SHOP: WWW.D-GEAR.SE
EMAIL:  INFO@D-GEAR.SE     
TELEFON:  0533-300 37     

TYPE 3
995 kr

COMMANDER 100
från 3295 kr

CODE BLUE
1845 kr

CLASSIC TITAN
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DIVER ORANGE
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SUPERSPORT SILVER
från 2795 kr
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B O K P R E S E N TAT I O N

FN-träff 
Klubb Norrköping

Torsdagen 6 november
träffades 47 FN-veteraner
på Hemvärnsgården Brå-
valla i Norrköping för att
lyssna på Pelle Johansson
berätta från sin tjänstgör-
ing, som FN-polis i Sudan
2008.

Rolf Johansson hade tillsammans med Claes Anell tillagat en
smakfull julbuffé. 

Från grannföreningen i Västervik kom fem medlemmar trots lång
resväg.

Lars Andersson såg till att FN-baren var välfylld och många såg
till att ha något drickbart för att sedan vimla bland nya och gamla
kamrater.

Hans Johansson, nyligen hemkommen från Kongo, var med och
lovade att på nästa träff den 22 januari 2009, berätta om sitt
stundtals svåra arbete för Räddningsverket i Centralafrika.

TEXT och BILD: Janne Frisk

Clas Anell rapporterar från FR08

FREDSBASKRARNA ÖST
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Äldre och ärrade Kongoveteraner tillsammans med nyfikna och
intresserade yngre kollegor från Fredsbaskrarna och Helikopter-
flottiljen på Malmslätt var samlade onsdagen den 12 november
på Malmen mässen för att höra de tidigare helikopterpiloterna
Lars Thomasson, Anders ”Nabben” Bengtsson och Hans Backner
hålla ett mycket intressant föredrag om de svenska insatserna
under Kongokrisen 1960 till 1964.

UN Light Aircraft ”
Lars Thomasson inled-
de föredraget med att
ge en historisk bak-
grund om läget i Kongo
vid den tid då insatsen
tillkom.

Förenta nationernas
hjälp till Kongo från
sommaren 1960
utgjordes av flera
svenska enheter, så
parallellt med F22
fanns ett annat flygför-

band med svensk flygvapenanknytning i Kongo. Det var en under
FN-högkvarteret organiserad enhet med helikoptrar av typ Sikorsky
S-55 och mindre, enmotoriga transportflygplan av typ de Havilland
Otter och Beaver. De var huvudsakligen avsedda för transporter av
personal och materiel samt förbandsflygningar. Förarna var i stor
utsträckning rekrytering ur flygvapnet. I antal var de fler än i F22. 

Enheten benämndes Light Aircraft Squadron (Lätta Divisionen) och
genomförde ofta synnerligen strapatsrika flygningar under mycket
svåra förhållanden. Den baserades i Leopoldville, Elisabethville och
Albertville. Dess uppgift var att snabbt flyga personal och materiel
till de platser som skulle bli högkvarter och baser för de vidare ope-
rationerna. Man måste också flyga ut mat, medicin och förstärk-
ningar till posteringar och patruller ute i ”bushen” Det var onekli-
gen en annorlunda miljö som mötte de svenska flygarna.

Till ytan var Kongo mer än tre gånger så stort som Sverige.
Avsaknaden av tillförlitliga navigeringshjälpmedel förutom en och
annan sporadisk fungerande radiosändare för pejling – och brist på
kartor ställde stora krav på skickligheten att navigera enbart med
hjälp av klocka och kompass. De högsta bergen nådde höjder på
cirka 5 000 meter. Under 2-3 timmars flygning hade man endast
den ogenomträngliga djungeln som en grön matta under sig. Man
flög efter en gammal belgisk turistkarta i skala 1:1 000 000 utan
höjdreferenser, trots detta förekom inga större felnavigeringar. Enligt
Lars hade svenskarna ord om sig att alltid hitta rätt plats i rätt tid.

Det fanns dessutom inte förberedda stråk för start och landning.
Ofta tvingades man använda oröjda fält eller vägstumpar. Det var
heller inte ovanligt att planen utsattes för beskjutning från marken
med finkalibrig eld men även med pilar från pilbågar. Här inflikade
kongolegendaren Stig von Bayer att vid ett tillfälle så lyckades man
även att skjuta ner ett av dessa flygplan med pilar.

Lätta divisionen gjorde berömvärda insatser i Kongo. Så mycket
mera anmärkningsvärt var detta, då flera av piloterna hade mycket
begränsad flygerfarenhet innan de sattes in i tjänst, bara några
hundra timmar. 

Efter Thomassons redovisning fyllde ”Nabben” Bengtsson på med
att visa en mängd av foton som han tog i samband med utlands-
uppdraget. Här blev det korta inlägg till dessa bilder och jag hade
gärna hört lite mera historier till vissa av bilderna. Inkvarteringen i
en cell på slottet, kackerlacktävlingen och morgontoaletten med
tandborstning i whisky var kul inslag i Nabbens föredrag, men även
intressanta foton på Dag Hammarsköld, von Rosén, Kasabovos villa
i Leopoldville och de vackra naturbilderna gjorde intryck på oss
åhörare. 

Hans Backner avslutade och talade om sina upplevelser i Kongo.
Han nämnde en del om den arbetsmiljö som kom att prägla tillva-
ron för enheten. För många var hettan och luftfuktigheten den vär -
sta omställningen. Någon större personalvård bedrevs inte. Från de
större städerna var brevförbindelsen med Sverige god, annars tog
det tid. På grund av den bristande kommunikationsutrustningen bröt
man ofta mot gällande svenska flygsäkerhetsbestämmelser. Om man
försvann över den täta tropiska djungeln så var det omöjligt att bli
upphittad. Så ett motorstopp över djungeln betydde nödlandning och
att det gröna lövverket aldrig skulle ge spaningsflygplanen en chans
att upptäcka svenskarna. Vi insåg att flygningarna utgjorde ett livs-
villkor för FN-personalen ute i ”bushen” inflikade Lars, man kunde
bara inte sluta flyga.

Under hösten 1961 fram till våren 1963 genomförde FN vad man
kallade Operation Union, ett försök att skapa fredliga relationer
mellan provinsen Kasais olika stammar sinsemellan och FN. Där
fanns bland annat den välkända Balubastammen som ansågs myck-
et farlig att komma i konflikt med. 

De svenska besättningarna spelade en viktig roll i denna fredsaktion,
de flög över provinsen i alla vädersträck och landade sina flygplan
och helikoptrar på hundratals olika platser. Flygningarna genomför-
des med få missöden eller tekniska fel, detta får tillskrivas de svens-
ka mekanikerna som gjorde ett utomordentligt arbete under svåra
och primitiva förhållanden. Våren 1963 var flygparken helt nersli-
ten. Då ingen ersättning kunde ske med FN-medel upplöstes ”UN
Light Aircraft Squadron” på försommaren. Då hade varje pilot flu-
git 300-500 timmar under sina sex kontraktsmånader. Alla tre kon-
goveteraner var eniga om att det varit en tid av osäkerhet, intressan-
ta upplevelser, en stor portion äventyr, men framförallt en menings-
fylld flyginsats i FN:s tjänst. Tyvärr har man en känsla av att den
Lätta Divisionen är bortglömd när man hör talas om Kongo-missio-
nerna.

Kvällen avslutades
med en välsmakan-
de middag med
behagliga drycker
på mässen.   

Förbrödringen
fortsatte senare
fram på småtim-
marna där många
minnen från Kongo-
tiden kom fram. 

Att vi fick med
legendarer som Stig
von Bayer, Bertil
Skogsberg och Kongoveteranernas ordförande Karl-Olof Fransson
för att bara nämna några av de 75 deltagarna, gjorde hela kvällen
minnesvärd och intressant.

TEXT: Hans Zettby     

Svenska helikoptrar i internationell tjänst 
– insatsen i Kongo 1960-1964

Föredragshållarna från vänster: Hans Backner, 
Lars Thomasson och Anders "Nabben" Bengtsson.

Fr v: Sig von Bayer, undertecknad och Bertil Skogsberg
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P O R T R Ä T T E T

– Inte kunde jag ana då 1974, under min tjänstgöring i
Sinai på FN-bataljon 56M, att det skulle leda till att jag
nu, 35 år senare, har denna sejour i fredens tjänst att
tacka för en intressant tillvaro som förläggare med egen
webbbutik, säger han lite förundrat.

FN-tjänstgöringen var egentligen en följdverkan efter ett tidigare
jobb som platschef under två år, för en resebyrå på Cypern, när
turkarna invaderade ön 1974. Rolands resmål blev bokstavligen
bombat. Efter att bl a ha fått hjälp av svenska FN-bataljonen på
Cypern i arbetet med att evakuera 850 turist-svenskar från ön,
stod Roland sedan arbetslös. 

Hemma igen, men de kontakter han knutit med FN gjorde att
han snart nog blev erbjuden en fredstjänst i Sinai som reseofficer
med uppdrag att anordna resor till olika resmål i Mellanöstern.
All personal hade två veckors ledighet under en sexmånadersperi-
od. Den tiden utnyttjades till resor runt om i Mellersta Östern och
givetvis även hem till nära och kära i Sverige. Där var han ett
halvår.

– Men det var egentligen produktionen av boken Suezkrisen som
sedan triggade mig att 2006 bilda FredsbaskerFörlaget, säger han.
Sedan dess har tusentals böcker, många CD och videofilmer gått ut
till fredsveteraner av olika årgångar, alltifrån 1956 fram till våra
dagar.

Förlaget säljer både egna och andras bokproduktioner. Förlaget
har bland annat försäljningsuppdrag åt Fredsbaskrarna Sverige.
Att förlaget fick samma namn, ja det kanske skulle ha hetat något
annat, funderar han, men samtidigt var just avsikten att bli en
sammanhållande länk för dem som både ville ge ut, och dem som
ville läsa böcker om upplevelser i fredens tjänst.

Idag har han en etablerad internetbokhandel med stort urval av
boktitlar, inte bara med militär anknytning. De två senaste handlar
om så udda ämnen som spelberoende och pärlfiske. Och med flera
engelskspråkiga titlar i utbudet finns kunderna lite varstans:
Australien, USA, Spanien, Finland.

Inte bara för FN:s räkning utan också genom civila arbetsuppgif-
ter har han haft flera utlandsvistelser. På hemmaplan däremot har
han envist hållit sig inom Östergötland. Född i Linköping, uppvux-
en i Söderköping och sedan gymnasietiden bosatt i Norrköping.
I bagaget finns såväl högskoleutbildning på Institutet för Högre
Reklam- och kommunikationsutbildning, IHR, för marknadsföring
och reklam samt reseledarutbildning. Det blev nyckeln till olika
utlandsjobb.

Av en ren händelse – på liftar-genomresa – fick han i Prag 1968
bevittna Warszawapakts-invasionen från ”ringside”. 

1972 var han frivilligarbetare som läktarvärd vid olympiaden i
München.

– Jag hade entrén till min läktarsektion endast ett 20-tal meter
från den olympiska elden inne på självaste olympiastadion. 

Roland råkade också befinna befinna sig i olympiabyn, bland de
aktiva, när terrorist-attacken mot den israeliska olympiatruppen
genomfördes.

Våren 1975 var han som reseofficer med en grupp leave-solda-
ter i Beirut. På samma dag som återresan till Sinai skulle starta,
började det inbördeskrig som sedan under lång tid kom att förla-
ma Beirut. Hemresan, med början genom Beiruts södra förorter,
ackompanjerades av automateld och med en mycket sammanbiten
bussförare vid ratten. 

Trots en viss förmåga att hamna i händelsernas centrum har
Roland aldrig varit med om något dramatiskt för egen del, bortsett
från en gång. Rädd har han egentligen heller aldrig varit, bortsett
från samma gång. Det var i Kairo våren 1975, som det uppstod en
högst personlig och dramatisk situation.

En eldig romans berättar han, hade uppstått i Kairo. Den utmyn-
nade i ett svartsjukedrama med pistolhot som starkaste ingrediens.
Den lagvigde maken beväpnade sig med pistol för att skjuta mig.
Egyptisk jurisdiktion, medger nämligen för en man att ostraffat ta
död på en rival.

– Jag blev varnad på telefon innnan hotet blev satt i verket. Och
efter att ha sökt min tillflykt till FN:s militärpolis i Kairo löste sig
även denna incident på ett positivt sätt.

Efter utlandsäventyren på 60- och 70-talen har han arbetat i
Sverige som industrisäljare, på reklambyrå och i kriminalvården.

År 1998 blev han egen företagare, startade informationsföreta-
get inforMera Publishing, som drivs parallellt med förlaget. Inom
ramen för inforMera har Roland konsultuppdraget att ansvara för
den grafiska produktionen av den här tidningen – den du läser nu.

Och numera är han fullt nöjd med att vara på hemmaplan – i säll-
skap med sina gamla FN-vänner och sina övriga bokkunder, som
söker sig till FredsbaskerFörlaget på World Wide Web!

TEXT: Anne-Marie Karlsson
FOTO: Anne-Marie Karlsson & Janne Frisk

Den blå baskern symboliserar FN,

fredstjänst och insyn i en verklighet

långt bortom den svenska trygg-

heten. 

För Roland Andersson i Norrköping

ledde den i förlängningen också till

ett bokförlag.

Roland Andersson startade FredsbaskerFörlaget 2006
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(ÖREBRO) - Det årliga baskermäster-
skapet i bowling genomfördes på
Strike i Örebro den 7 oktober. Det var
en spännande kamp på hög nivå. Det
var mycket prestige som stod på spel
när det var dags för årets tävling.

Vissa laddade med en pilsner och
berättade brett om föregående års
fina resultat, medan andra tyst och
tålmodigt knöt sina skor. Andra letade
det perfekta klotet, det hänger på
fägen enligt någon proffsspelare. En

och annan kontrollerade så att inte fingrarna fastnade i bowling-
klotet. Andra satt och koncentrerade sig i det tysta, nervöst
bitande på naglarna. 

Kenneth Roos hade i år intagit en coachplats tillsammans med en
god vän som hade en viss smak av malt. Han skulle coacha fram
Marlene Kerber till en klar seger.

Det var 13 glada bowlare som ställde upp i år och kampen blev
stenhård. Vinnare blev till slut Jan Fahlander som stolt fick
motta första pris i form av bok, FB prylar och det nyinstiftade
vandringspriset, en FN hjälm, skänkt av Måns Löf. Tvåa kom
Hans Jakobsson och trea Andre Wiik. Jumboplatsen belades av
Marlene Kerber till hennes stora förvåning! Detta trots att
Kenneth gjorde en mycket god coachinsats.

Efter spelet avåts en liten matbit under sedvanligt dryftande av
gamla missionsminnen och en och annan väldigt bra bortförklaring.

Från pressläktaren: Lotta Öhrn 

FN-kamraten Stig Johansson har lämnat oss 
Den 11 augusti avled hastigt Stig Johansson.Han tjänstgjorde i
L108 Libanon och UNIKOM Task Force Kuwait 1991.

Stig begravdes i en välbesökt Katarina kyrka i Stockholm den 26
september.

Förrådskompaniet representerades av Håkan Backlund, plutonchef,
Matti Virkkunen grupp- och logementskamrat, och Björn Eggeblad,
gruppkamrat till Kuwait.  

Blommor lämnades från kompaniet med texten: 
Stig, vila i frid!

Ett varmt TACK!
I Värnamo kyrka hölls lördagen den 13 september 2008 begrav-
ningsgudstjänst för Gösta Hjälmqvist.

Akten kantades av orgelmusik, Missionskyrkans Brassband spela-
de och solosång framfördes av vårt barnbarn Nina Hjälmqvist.
Kistan omgavs av en fanborg från Fredsbaskrarna Sverige, F-läns
lokalförening samt Svenska Röda Korset. Vid minnesstunden efter
gudstjänsten var det många vänner och föreningar som framförde
sitt tack till Gösta för hans generösa sätt att hjälpa behövande och
utsatta.

På detta sätt vill jag tacka Er alla för ert varma deltagande 
och den vördnad Ni visat vår Gösta.

Dagny Hjälmqvist 
med barn med familjer

Baskermästerskap i bowling

Jan Fahlander med nyinstift-
ade vandringspriset

Vi är några medlemmar i Blue Berets MC och några stödmedlem-
mar som startat en träffplats för Fredsveteraner i Skaraborg. 
Vi har döpt den till Bunkern.

Fredagen den 24 oktober, den internationella FN-dagen, ordnades
det en tillställning i Bunkern, Träffplats Skaraborg. 

De första fredsveteranerna rullade redan in vid 15–16-tiden på
eftermiddagen. Ju längre kvällen höll på så kom det mer och mer
veteraner. Vi hade styrt upp att alla som kom skulle skriva upp sina
missioner på ett stort block. Då kunde man se vilka missioner folk
hade gjort och om det var någon som gjort samma mission. Vi var
runt 45 veteraner som fick ihop nästan 130 missioner. Så det fanns
mycket att prata om. Det fanns veteraner från 60-talets Kongo till
dagens missioner i Afghanistan och Kosovo.

En bit in på kvällen hölls en tyst
minut för våra omkomna kamrater.
Och från Kongo-veteranerna fick vi en
Katangaprovins-flagga att sätta upp i
Bunkern.

Under lördagen hade Blue Berets
MC ett styrelsemöte, där det togs

många bra beslut inför nästa år. Grunderna till årsmöteshelgen mm.
På kvällen var vi några som var kvar i Bunkern och då kom det

några ifrån NBG:et som utbildas i Skövde. De kände en av oss som
var där. De skall iväg till Kosovo framöver och de uppskattade att få
komma och snacka lite missionserfarenheter. Fick en förfrågan om
vi kunde ordna en plutonssamling för dem och informera lite om
våra egna erfarenheter. Det kanske kan vara något man kan lösa i
framtiden.

TEXT:Ordförande Jespher Fröhlin BBMC-S
(som själv drar iväg till Afghanistan igen 

mellan december 2008 och maj 2009)

Succe – är ordet!

INBJUDAN - L100
Batstab, STR-komp och TP-komp ur L100
firar tillsammans sitt 20-årsjubileum.
Läs mer på: www.zettby.se/hasse 

Återträff för Bataljon 46C
Återträff för bataljon 46C 1 pluton den 28 mars 2009 i Eksjö vid Fredsbaskrarnas 
årsmöte. Ta gärna med en vän från 46C! Se priset på Fredsbaskrarnas hemsida för
denna helg. Alla från 46C är givetvis också välkomna.
Väl mött, hälsningar P-A Forsgren. Ring 060-362 36 073-271 01 75 för anmälan.

M I X E D
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C O M I N G  E V E N T S

T-län Träffplats Skaraborg - Bunkern

F-län 

Så var den här hösten till ända och julen knackar på dörren.  
Under hösten har det varit en begränsad aktivitet i F-län men

nya aktiviteter är planerade. Conny jobbar på med kamratstödet
och har tillsammans med Rolle lyckats väldigt bra, de har bl a
startat upp ett samarbete med sjukhuset i Värnamo. 

En av våra medlemmar och tillika grundare av föreningen,
Gösta Hjälmqvist, gick bort under hösten. Föreningen deltog på
begravningen och stod för en fanborg som var mycket uppskat-
tad av familjen.

Vi håller f.n. på att planera nästa års aktiviteter i föreningen.
Vi fyller fem år och planerar ett jubileum som vi planerar att
hålla vid FN-dagen 24 oktober. Vi planerar även att gå på något
studiebesök, temakväll med föredragshållare om något intres-
sant missionsområde och kanske ett restaurangbesök på
Libanonrestaurang. Har ni förslag på aktivitet så hör gärna av
er.

Det är nu 25 år sedan Fredsbaskrarna, Kamratföreningen
Bataljonen, bildades i Värnamo. Därför kommer årsmötet i
mars att hållas i Eksjö för att fira jubileet, vi är delarrangörer
tillsammans med förbundsstyrelsen. Passa på att komma dit och
var med att fira, det kan inte bli närmare. För att så många som
möjligt ska kunna delta har vi i styrelsen beslutat att Freds-
baskrarna F-län betalar deltagaravgiften för alla medlemmar i
F-län som vill delta. Se bara till att ni betalt avgiften för 2009. 

Vårt eget årsmöte håller vi lördagen 21 februari på kansliet i
Jönköping. Som vanligt håller vi mötet på eftermiddagen och
går sedan ut och äter en bit. Det kommer ett utskick i januari
med kallelse.

Glöm inte att titta in på vår hemsida www.fredsbaskrarna-f.se 
En god jul nu till alla så ses vi på någon tillställning under
våren.

Mats Ruderfors
Ordförande

Lördagen 13 december- Lusse-doppet!!! 
Vedeldad badtunna kommer att finnas utanför Bunkern, så vi
kan ta vårt årliga julbad. Doften av glögg, pepparkakor och
granbarr kommer att finnas i lokalen. 
Kanske ett luciatåg passerar förbi.
Ta med tofflor och badrock/handduk.

2009
Torsdagen 5 februari:
Gösta Pålsson informerar om tiden som militär observatör i
Georgien.

Samling 1900 om inget annat anges.
Välkomna!!
Info: Johan Josefsson, Skövde
Mobil: 0705-977653
Mail: bunkernsde@yahoo.se

Bat 53C 35-årsjubileum och reunion

På våren 1974 åkte Bat 53C till Cypern, nästa år (2009) är
det 35-årsjubileum. Därför har vi tänkt att ha en återförening
på Cypern i vecka 22 (25-31 maj 2009). 

Det preliminära programmet innehåller besök och briefing på
UNFICYP HQ i Nicosia, besök och briefing på gamla CGC i
Famagusta, som i dag inkvarterar en mixad bataljon från
Slovakien och Ungern, besök och rundvandring i Famagusta Old
City, ev möte med f d campanställda, utflykt till Pan Handle,
utflykt till Kyrenia, ev övernattning på ”röd sida”. Det slutliga
programmet är till stor del beroende av intresset!

Resan till Cypern fixar ni själva och det blir troligtvis Larnaca
som utgångspunkt. Arrangemangen på Cypern kommer att i gör-
ligaste mån planeras och bokas av en icke okänd kollega, Pär
Hedlund, som sedan många år är bosatt på Cypern. Allt kommer
att vara till självkostnadspris. 
Sprid budskapet och är ni intresserade, anmäl ert intresse 
snarast till: 

Håcan Jönsson Sb & Infogrp 

hacanjonsson@msn.com

Fredsbaskrarna Dalarna? Dags nu!

Vi är ca 110 fredsveteraner som är medlemmar i Fredsbask-
rarna Sverige men visst är det fler från Dalarna som varit i
utlandstjänst/FN-tjänst? 

Visst borde även vår röst höras när fredsveteranernas frågor
behandlas? Vi behöver också fler träffplatser i Dalarna, fler som
är aktiva kamratstödjare, fler röster som hörs.

Finns intresset så startar vi en arbetsgrupp och ser hur vi går
vidare därifrån. Målsättningen bör vara en aktiv kamratförening
i Dalarna, Fredsbaskrarna Dalarna. Vi är redan några stycken
som känner att det här är något att satsa på. 

Vad säjer du? Är du med? Hör av dig med åsikter och idéer. 
Allt är värt att lyssna till.

Dalahälsningar, Claus Dehlin, Ludvika
claus.dehlin@fredsbaskrarna.se

Inbjudan till årsmöte

Fredsbaskrarna Örebro kommer att hålla årsmöte tisdagen den
3 februari 2009.

Tiden är klockan 1900 och platsen kommer att meddelas senare
via Fredsbaskrarna Sveriges hemsida samt i utskicket om
vårens aktiviteter.

Motioner ska vara ställda till sekreteraren senast 3 januari
2009 per e-post på adress:
peder.stenback@swipnet.se

Årsmöteshandlingar kan vid behov efterskickas från sekretera-
ren från den 26 januari. 

Väl mött
Styrelsen

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com
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ANNONSÖRER 

I DETTA

NUMMER:

Fredsbaskrarna Sverige 8 www.fredsbaskrarna.se

Rikshemvärnet 19 www.soldat.nu

Röj-en-mina 21 www.roj-en-mina.nu

D-GEAR 25 www.d-gear.se

Middle East Trading 29 www.me-trading.com

FredsbaskerFörlaget 30 www.fredsbaskerforlaget.se

BAE Systems - Bofors 32 www.baesystems.se

SKEPPAREGATAN 29, 602 27 NORRKÖPING
TEL 011  18 80 88  –  FAX 011 13 70 88www . f r e d s b a s k e r f o r l a g e t . s e

Det går även 
att beställa våra böcker 
via förskottsbetalning 

på PlusGirot!

ANGE:
- boktitel

- antal
- namn och adress 

PORTO INGÅR I PRISET

Välkommen!

PG: 129-1805-8

HOS FREDSBASKERFÖRLAGET FINNS BÖCKERNA OM SVENSKA FREDSMISSIONER. 
DÄR FINNS VIDEOR OCH MINNESBÖCKER FRÅN BL A BALKAN OCH LIBANON.

PS

296:-

265:-

195:-

296:- 155:-REA-pris

REA-pris

+DVD
78 min

Biografin om Stig von Bayer

291:-

225:-
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YXXRYSS  
Nr 4/2008

De tre först dragna
rätta lösningarna får
vardera välja en bokvinst
från FredsbaskerFörlaget

Kryssa för EN önskad vinst!  

Vi gratulerar vinnarna 
i YXXRYSS 3/2008:

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

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

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

Rätt lösning till nr 3/2008
Lösningen sänds senast 25 januari 2009 till: 
Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör.

DOWN UNDER

FN på Cypern

Svensk FN-officer bland

kannibaler och minor -

Kongo 1949-1964

Bengt Falk
Årskogen
820 77 Gnarp

FN PÅ CYPERN

Sören Edlund
Kramersvägen 4
217 45 Malmö

FN PÅ CYPERN

P G Eklöf
Kopparvägen 37, vån 2
791 42 Falun

SVENSK FN-OFFICER
BLAND KANNIBALER OCH MINOR
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige

Tegelbruksgatan 8,  554 50 JÖNKÖPING
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