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Som soldat, sjöman eller officer har du ett utvecklande och
utmanande arbete. Du måste kunna lösa dina arbetsuppgifter under mycket svåra förhållanden. Det kräver stort
engagemang, men du får mycket tillbaka. Du blir delaktig i
att säkra människors rätt att leva i fred, frihet och demokrati
både i Sverige och i andra länder. Dessutom är du del i en
organisation med god kamratskap och sammanhållning.
Läs mer om vår verklighet på forsvarsmakten.se

Mycket på gång inom
SVF Fredsbaskrarna!
Vi lämnar en händelserik vår och sommar bakom oss där vi ser ett ökat medlemsantal och fler föreningar som bildas. Vi hälsar Skåne och Stockholm välkomna och önskar all lycka med ert
viktiga föreningsarbete. Dessutom ligger flera andra län i startgroparna att
ta steget till nybildande. Att starta förening är inte svårt och på vår hemsida
finner du information om tillvägagångssätt. Kanske något att fylla höstens intåg med?
Jag kan med stolthet meddela att
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna kommer att stå som värd för
World Veterans Federation (WVF) –
Peace and Security Summit i Stockholm den 28-30 maj nästa år. WVF samlar 170 veteranorganisationer från 92
länder runt om i världen, totalt inrymmer organisationen 42 miljoner veteraner. Att SVF Fredsbaskrarna nu får stå
som värd för detta arrangemang i
Sverige är inte bara ett hedersuppdrag,
det hjälper oss också att påverka
beslutsfattare och skapa intresse för
det långsiktiga arbete vi bedriver.
Bengt Wiktorsson som är projektledare
berättar mer om detta hedersvärda
uppdrag på sidan 7.

26 UNEF-kamraterna
Jag vill tacka alla ni läsare som inkommit med synpunkter på tidningens utseende och innehåll. Tidningen finns
till för er och synpunkterna är en viktig
del i det förändringsarbete som påbörjats och som successivt kommer att
implementeras. Ris och ros emottages
tacksamt via e-post redaktion@fredsbaskrarna.se eller via vanlig post på
adress som du finner här intill.

27 Torsten Stålnacke till minne
28 Recensioner
29 Profilshop
30 YXXRYSS
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Efter uppslag från er påbörjar vi i detta
nummer en helt ny avdelning kallad
Zanders historia. Intendent Peter Zander från Armémuseum kommer framledes att servera oss med kalla fakta,
spännande slag, kluriga vapen, strategiska ledare och annan tänkvärd historia. På sidan 11 kan du inledningsvis
läsa om slaget som blev slutet på Sveriges stormaktstid.
Jag önskar er alla en skön höst.
Daniel Jansson
Redaktör

FREDSBASKERN, ISSN-02843765, är av generell karaktär och
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INLEDAREN

AKTUELLT
Träffades av kula i huvudet för 38 år sedan – nu får Rune sitt erkännande
Den 15 juli 1974 genomfördes en militärkupp på Cypern. Detta resulterade i regelrätta strider mellan grekcyprioter och turkcyprioter
i samtliga av Cyperns distrikt. Situationen för den c:a 200 man starka
bataljonen förändrades snabbt. – Bataljonen 53C, med HQ i Famagusta på Carl Gustaf Camp hade ett utsatt geografiskt läge och hamnade under flera dagar och långa perioder under intensiv eldgivning.

Nu går det undan!
Bo Wranker
Förbundsordförande

Så har sommaren nalkat sig slutet och
semestrarna är genomförda. Vädret
var kanske inte det bästa men vi som
har ägnat tiden till att måla hus har ju
kunnat växla mellan att måla inne respektive ute. Att semestertiden nu är
över märks tydligt eftersom veteranarbetet nu har fått en rivstart. Detta såväl nationellt som internationellt.
Den nu gällande veteranlagstiftningen
antogs i riksdagen under 2010. Redan
två år senare tillsattes en ny veteranutredning under ledning av riksdagsmannen Allan Widman. Syftet var att utreda
om veteranorganisationer skulle kunna
ingå under begreppet frivilliga försvarsorganisationer och om de skulle kunna
få s.k. organisationsstöd (ekonomiska
resurser från Försvarsmakten). Undertecknad blev kallad som expert i utredningen. Det första mötet efter sommaren blev inställt men istället presenterade
regeringen ett antal tilläggsuppdrag.
Ett av dessa är att pröva hur andra
veteraner, d.v.s. poliser, tullare och
andra civila som statsmakterna har
sänt ut kan omfattas av veteranlagstiftningen. Lite skämtsamt kan man säga

att lagstiftningen i denna fråga harmoniseras med vårt förbunds stadgar.
Detta tilläggsdirektiv innebär också att
veteranfrågan kommer att beröra andra departement såväl som landsting,
kommuner etc. Det är glädjande att statsmakterna nu går vidare – både på bredden och på djupet!
Försvarsmakten fick av regeringen i
uppdrag att skapa ett veteranmonument på Ladugårdsgärde i Stockholm.
Tillsammans med Statens konstråd utlystes en tävling och 60 olika förslag
strömmade in. För att avgöra vilket förslag som var bäst tillsattes en jury i vilken undertecknad ingår. Juryarbetet
pågår för närvarande och skall vara avslutat 17 september. Det vinnande förslaget kommer att presenteras på Sjöhistoriska museet i Stockholm den 29
september i samband med att samtliga
förslag ställs ut. Veteraner – kom dit!
I slutet av augusti genomförde Board of
Nordic Blue Berets (BNBB) sitt årliga
möte, denna gång i Norge. Platsen var
väl vald, nämligen det norska veterancentret i Baereia utanför Kongsvinger.

Den viktigaste frågan som diskuterades
var hur vi gemensamt skall presentera
de ideella veteranorganisationernas syn
på hur veteranarbetet skall utvecklas i
samtliga våra länder. Vi kunde konstatera
att vi har gemensamma mål och arbetar i stort sett på samma sätt men att vi
har kommit olika långt på framgångens
väg. Det är väl inte för inte att samarbetsplattformen mellan våra regeringar
(Nordic Defense Cooperation eller Nor
DefCo) tar upp veteranfrågan senare i
höst just i Norge som har kommit längst.
Vid detta NorDefCo-möte kommer vi
gemensamt att presentera våra mål och
krav. Det internationella arbetet gör att
vi inte alltid behöver uppfinna hjulet
själva utan vi ”stjäl” obehindrat från varandra.
Avslutningsvis så vill jag nämna att samarbetet med veteranavdelningen utvecklas alltmer positivt, vilket gör att det
känns riktigt och viktigt att säga att utvecklingen ser positiv ut.
Be safe out there!

Den 20 juli befann sig Rune Nilsson i ett skyddsvärn med splitterskydd.
Temperaturen var 35 grader och i värnet ännu varmare. Rune skulle
observera och stack upp huvudet över värnkanten. Han blev då träffad
i huvudet. Rune blev först omhändertagen på bataljonssjukhuset ”Villa
Oasis”, transporterades vidare till det brittiska militärsjukhuset i
Dhekelia och sedan till Universitetssjukhuset i Lund där kulan blev avlägsnad.
Den 24 augusti 2012, alltså 38 år senare fick Rune sitt erkännande
och medaljen ”Sårad i strid” vid en värdig och trevlig ceremoni i
Runes hemort Broby.
Närvarande vid ceremonin var Runes familj, representanter från FM
Veteranavdelning, kommunfullmäktiges ordförande i Östra Göinge
kommun, representant från P7, representant från P6 (Runes hemmaregemente), kamratförening, samt kamrater från Bat 53C.
Jag är den som tagit upp och drivit Runes process. Veteranavdelningen har gjort ett mycket bra jobb och skall ha stort tack. Det viktigaste har hela tiden varit att Rune skall få sitt erkännande!

Bilden från vänster: Nils-Erik Hedlund, Batsjukskötare (tog hand om Rune på sjukan),
Håcan Jönsson, C Sb & Info (låg i värnet intill Runes), Rune Nilsson, Jan-Olof
Mernelius, Grpch (befann sig i samma värn som Rune och tog hand om honom direkt
vid skadan), Göran Vrenngård, Kompch 1 komp.

Stresstrauma hos soldater

Håcan Jönsson
Ängelholm
hacanjonsson@msn.com

Ratko Mladic inför rätta

Bland Sveriges trupper i Afghanistan har sju soldater sedan 2000 fått
symtom som liknar posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), enligt
Försvarsmakten. Christer Westfahl, vårdlärare vid P7-regementet i
Skåne, tror att det finns ett mörkertal. Han är en av initiativtagarna
till Försvarsmaktens undersökning om förekomsten av PTSD bland
utlandssoldater, som ska presenteras vid årsskiftet.
Källa: TT

Den förre bosnienserbiske generalen Ratko Mladic arresterades den
26 maj förra året och möter nu rättvisan vid krigsförbrytartribunalen i Haag, åtalad för krigsbrott, folkmord och brott mot mänskligheten. Tusentals krigsförbrytare går fortfarande fria och i Bosnien väntar offren fortfarande på upprättelse. Om Ratko Mladic fälls väntar
troligtvis livstids fängelse.
Källa: UN ICTY

FMV har upphandlat och utvecklat ett helt nytt personskydd för svenska
soldater. Det är ett kroppsskydd som kan anpassas till individen och
med möjlighet till olika skyddsnivåer beroende på uppdrag. Det nya
kroppsskyddet för det svenska försvaret består i grunden av två olika
skydd, ett som går att använda dolt under uniformsjackan och ett för
yttre användning med möjlighet att fästa annan utrustning, exempelvis
fickor från kommande stridsvästsystem. Förbandet FS24 som i vinter
åker ner till Afghanistan, kommer att utrustas med det nya skyddet.

Vid en ceremoni på Livgardet den 12 september överlämnade Fredsbaskrarna ett antal böcker av ”När jag lånar ut min pappa till landet Osams” till de föräldrar som ska delta i Försvarsmaktens insatser
FS24, Afganistan och KS26 Kosovo. Läs mer om boken på sidan 28.

Nytt kroppsskydd

När jag lånar ut min pappa
till landet Osams

Källa: FMV

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Drottning Margrethe fick hedersmedalj av Nordic Blue Berets
Den 1 juni i år fick undertecknad såsom president i Board of Nordic Blue
Berets (BNBB) utföra ett riktigt
hedersuppdrag. Våra danska kollegor
hade föreslagit att BNBB skulle tilldela drottningen av Danmark dess
högsta utmärkelse, the Blue Berets
Medal of Honour i guld. Det var med
stor glädje som vi kunde konstatera
att drottningen tackade ja och att vi
fick möjlighet att överlämna medalj
och diplom vid en enskild audiens på
Amalienborg. Drottning Margrethe II
har visat veteranfrågan stor uppmärk-
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samhet och bland annat besökt veteranhemmen som våra danska kollegor har fått resurser att skapa.
Det hör säkert inte till vanligheten
att drottningen själv får medalj, sannolikt brukar det nog vara tvärtom –
hon som delar ut.
Bjarne Hesselberg, den danske ordföranden och jag själv kunde konstatera att medaljen föll i god jord men
också att vi hade en trevlig stund tillsammans.
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kroppsskyddet för det svenska försvaret består i grunden av två olika
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Nytt kroppsskydd

När jag lånar ut min pappa
till landet Osams
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VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Drottning Margrethe fick hedersmedalj av Nordic Blue Berets
Den 1 juni i år fick undertecknad såsom president i Board of Nordic Blue
Berets (BNBB) utföra ett riktigt
hedersuppdrag. Våra danska kollegor
hade föreslagit att BNBB skulle tilldela drottningen av Danmark dess
högsta utmärkelse, the Blue Berets
Medal of Honour i guld. Det var med
stor glädje som vi kunde konstatera
att drottningen tackade ja och att vi
fick möjlighet att överlämna medalj
och diplom vid en enskild audiens på
Amalienborg. Drottning Margrethe II
har visat veteranfrågan stor uppmärk-
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samhet och bland annat besökt veteranhemmen som våra danska kollegor har fått resurser att skapa.
Det hör säkert inte till vanligheten
att drottningen själv får medalj, sannolikt brukar det nog vara tvärtom –
hon som delar ut.
Bjarne Hesselberg, den danske ordföranden och jag själv kunde konstatera att medaljen föll i god jord men
också att vi hade en trevlig stund tillsammans.
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Nu går vi till handling

Utställningen Fredssoldater expanderar
I skrivande stund håller Armémuseums hela
Artillerihall på att förnyas. Själva hallen kommer förstås att vara sig lik, men innehållet blir
delvis nytt och ommöblerat. En förändring är
att utställningen Fredssoldater kommer att bli
större.

Veteranforskningen skall intensifieras var förbundsordföranden Bo Wrankers
mycket tydliga budskap på SVF Fredbaskrarnas årsmöte på Berga i våras. Här
avser han den oberoende forskningen. Förbundsordförandens krav som han redovisat för förre försvarsministern är att forskningen skall vara oberoende i den
mening att den skall stå fri från myndigheten Försvarsmaktens styrning. För mig
betyder det att forskningen skall vara kritisk granskande och präglas av öppenhet. För mig som forskare är det självklart att forskningsresultaten inte måste
”stabsarbetas och filtreras” av någon handläggare på högkvarteret innan de publiceras. Forskningsresultaten skall ”stå för sig själva” och bygga på vetenskaplig
grund. Ett viktigt grundkrav är en snabb återföring av forskningsresultaten till de
som beforskas.

Intendent Peter Zander berättar att intresset
är så pass stort att utställningen måste få expandera.
– Vi får möjlighet att stoppa in lite nya saker
i den. Precis som tidigare kommer den att
berätta historien om svenskt deltagande i fredsbevarande styrkor i modern tid och tack vare
de nya ytorna har vi kostat på oss att bli både
lite mer omoderna och samtidigt en aning
modernare berättar Peter.
Utställningen kommer att ta sin början i Persien redan 1911, innan varken Nationernas
Förbund eller FN fanns.

Äntligen
Jag har fått frågan om jag vill skriva en kolumn i varje nummer av Fredsbaskern.
Mitt svar är tveklöst JA. Äntligen – jag har väntat länge att få en plats där jag
snabbt och enkelt kan presentera forskning och forskningsresultat för veteraner
och deras familjer. Med enkelt menar jag ett språk som är begripligt för Fredsbaskrarnas läsare. Väsensskilt från det byråkratiska språk som forskare vanligtvis
använder i sina forskarrapporter. Jag kommer att göra nedslag i den pågående
veteranforskningen – min egen och andras. Jag kommer att redovisa undersökningar
och arbeten som ni själva har producerat. Man behöver inte nödvändigtvis vara
professor för att få presentera ny kunskap som engagerar.

Min pappa är militär

– Vi har plockat fram en fantastisk uniform,
dagbok och medaljer. Allt använt av en svensk
som deltog i utbildandet av ett nytt gendarmeri
i Persien, fortsätter Peter som efter en kronologisk vandring genom historien avslutar visningen i ”Muddy Mess”, en mäss från Camp
Victoria i Kosovo.
– Muddy Mess är en alldeles nyinsamlad
miljö som visar hur det ser ut idag och tillsammans med en bostadscontainer ger mässen en
känsla av hur en FN-förläggning ser ut. Hur
det gick till att vara soldat kan man få höra i
audioguiden.
I en film av journalisten Marika Griehsel
kommer besökaren att kunna följa Margot
Wallströms arbete med offer för systematiska
våldtäkter. Ett vapen som gör lika stor skada
som både kulor och granater. Allt detta kommer att bli verklighet från den 24 oktober då
Fredssoldater nyinvigs.

Intendent Peter Zander.

– När du noterar den 24 oktober i din kalender kommer du upptäcka att det är självaste
FN-dagen. Genomtänkt va?! avslutar Peter
leende och stänger försiktigt dörren till containern som för bara ett år sedan inrymde svenska
soldater nere i Kosovo.
Daniel Jansson

World Veterans Federation - Peace and Security Summit
i Stockholm 28-30 maj 2013

Caroline Karlquist.

Ett levande exempel som engagerat mig är Caroline Karlquists arbetsbok ”Min
pappa är militär” – en bok som beskriver barns tankar när en förälder är på utlandsuppdrag. Jag rekommenderar boken eftersom den är självupplevd och den utgår
från barnets verklighet. Den är dessutom ett levande bevis på det stora kvinnliga
engagemang som finns ute vid förbanden. Det händer mycket positivt utanför
Stockholm. Caroline Karlquist presenterade sin bok i samband med uppstarten av
en ny veteranförening i Skövde den 28 juni. Det finns anledning att följa upp nyetableringen av veteranföreningar ute i landet.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
kommer att stå som värd för World Veterans
Federation – Peace and Security Summit i
Stockholm 28-30 maj 2013.

Vi får aldrig lämna våra veteraner
I nästa nummer kommer jag att presentera mig själv och redovisa min granskning
av den senaste Kongoinsatsen med utgångspunkt i frågeställningen – Ger vi våra
veteraner den erkänsla och uppskattning de förtjänar? Jag har intervjuat kapten
Johannes Saers och sergeant John Gustaf Almquist som var generalen Jan Gunnar
Isbergs närmaste medarbetare i Kongo 2003-2004. Kapten Saers var generalens
assistent MA och Almquist var Isbergs personlige stabsassistent. De båda delade
generalens faror under åtta månader. De måste få den erkänsla de förtjänar. För
en annan grupp Kongoveteraner tog det nära 50 år innan de uppmärksammades.
I oktober 2009 fick de sina medaljer av överbefälhavaren på Armémuseums gård.
Bättre sent än aldrig. Det var Almquist som under kravallerna i Bukavu tog den bild
som Isberg tagit till omslagsbild på sin nyutkomna bok. Generalen är åtminstone
skyldig honom ett tack!

Bengt Wiktorsson.

World Veterans Federation, WVF, är en världsomspännande organisation som samlar 170
veteranorganisationer från 92 länder och representerar omkring 42 miljoner veteraner.
Peace and Security Summit 2013, PSS
2013, är den första aktiviteten i sitt slag som
WVF genomför och det är därför särskilt
hedrande att det kommer att ske i Sverige.
Temat för Peace and Security Summit 2013
planeras att vara: ”Hur kan veteraner bidra
till fred och säkerhet i samhället?”
Att få genomföra detta evenemang är inte
bara hedrande, det är också en stor utmaning
för en relativt liten organisation som Fredsbaskrarna. Vi kommer att behöva stöd från
andra myndigheter och organisationer för att
kunna genomföra PSS 2013. Att detta stöd
finns manifesterades den 23 augusti vid ett
samordningsmöte på MHS Karlberg. Vid mötet
deltog Dan Viggo Bergtun från WVF, repre-

sentanter för de flesta svenska myndigheter
som har utsända i fredsfrämjande insatser
världen över, anhörigorganisationen och flera
andra som på olika sätt kan bidra till planering och genomförande.
Försvarsmakten har fått regeringens uppdrag att stödja projektet. Vid MHS Karlberg
arbetar sedan ett antal månader tillbaka
RO/major Ola Nilsson med planeringen för PSS
2013. Den närmaste viktiga aktiviteten är att
via Försvarsmakten till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet), redovisa en plan och en
kostnadskalkyl för genomförandet.
Det här kommer att bli ett spännande och
intressant projekt. Jag ber att få återkomma
med mer information efter hand som planeringen fortskrider.
Bengt Wiktorsson
Veteran och projektansvarig

John Gustaf Almquist med sin bild.

FORSKNINGSAVDELNINGEN BLIR PERMANENT

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

SVF Fredsbaskrarna kommer från nästa nummer
att göra avdelningen om forskning permanent i
tidningen. Det är viktigt att det arbete vi bedriver
också har en akademisk förankring som på ett
annat sätt bevakar våra intressen och ger tyngd
åt debatten. Lars "Laken" Anderssons artiklar
kommer att kompletteras med andra mindre notiser för att skapa en bra mix.
Daniel Jansson, redaktör

Lars Andersson.
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Peter Wolodarski:

Vi förstärker
vår kunskap!

De afghanska tolkarna är att betrakta
som svenska veteraner
Sverige har ett moraliskt bokslut att vårda efter insatsen i Afghanistan. I det ingår att
ställa upp för dem som tagit stora personliga risker för att hjälpa vår försvarsmakt.
POLISSTATIONEN KALLADES av svenskarna för Sandslottet. Smeknamnet uppstod eftersom huset nära den afghanska
byn Gurgi Tappeh påminde om ett strandbygge.
I boken ”Svenskar i strid” (Bonniers) berättar journalisterna Anders Carlén och
Mattias Falk om en svensk patrull som besöker stationen i samband med ett rutinuppdrag. När soldaterna lämnar sina militärfordon faller snöblandat regn och gruppen tar sig fram genom leran. Plutonchef
Johan Palmlöv, Gunnar Andersson samt en
lokalt anställd tolk, Mohammed Shahab
Ayoulay, samlas på en gårdsplan vid ”Sandslottet”. Snart ansluter även två afghanska
poliser.

STÄMNINGEN KÄNNS AVSLAPPNAD
och svenskarna tar av sig sina hjälmar. En
av polismännen berättar att han försökt nå
Johan Palmlöv utan resultat. Palmlöv svarar då att han kan ge ett visitkort så att
polisen vet vart han ska ringa om han eller
kollegerna skulle behöva understöd.
EN VIKTIG UPPGIFT för den svenska
Isafstyrkan i norra Afghanistan är att

hjälpa polisen med att upprätthålla lag
och ordning. Lokalbefolkningen ska kunna
känna sig säker och trygg, trots hot från
talibaner och kriminella grupper. Johan
Palmlöv hinner be en tredje svensk, som
också anslutit sig, att hämta ett visitkort.
Sedan bryts lugnet. Den afghanske polisen
riktar sin kulspruta mot Johan, Gunnar
och Mohammed. Han avlossar ett trettiotal skott och Isafpatrullen i bakgrunden
besvarar elden. Men de två svenskarna och
tolken dör.
Anders Carléns och Mattias Falks bok är
skriven i en återhållsam ton; ett rakt och
starkt reportage utan försök till glorifiering eller överdriven dramatisering. ”Svenskar i strid” försöker inte övertyga läsarna
om att Afghanistankriget är värt sitt pris
(jag tillhör dem som 2009 började tvivla).
I stället är ärendet att teckna en realistisk
bild av människorna bakom detta och andra utlandsuppdrag – och vad som drivit
dem.

FÖRFATTARDUON UPPMÄRKSAMMAR
Palmlöv och Andersson, vars insatser
också hedrats i Sverige. Men de nämner

även Mohammed Shahab Ayoulay, den
afghanske tolken. Det är ingen tillfällighet.
Han stupade också utanför ”Sandslottet”,
därför att han gjorde det möjligt att kommunicera med poliserna. Han färdades i
trakten kring Mazar-e Sharif i norra Afghanistan tillsammans med Isafstyrkan.
Utan honom och andra lokala medarbetare
skulle svenskarna inte kunna tala med vare
sig poliser eller civilbefolkning. Det skulle
bli ännu svårare att etablera förtroende
och ömsesidig tillit.
Tolkarna, som ofta är unga och har fått
utbildning i ett främmande språk tack vare
att talibanerna avlägsnades från makten
2001, ägnar sig inte bara åt att översätta.
För svenskarna har de också fungerat som
kulturella vägvisare, som hjälpt soldaterna
att respektera och förstå det afghanska
samhället.
Priset för att bistå den svenska försvarsmakten har varit högt – två har dödats och
åtskilliga fruktar för vad som ska hända
när de utländska trupperna drar sig tillbaka
från Afghanistan. 24 tolkar har därför
vädjat till Sverige om asyl. Det är en begäran som inte borde vara svår att tillmötesgå.
Afghanerna har arbetat sida vid sida med

CHAHAR BOLAK. CIMIC-officer Don går och diskuterar med lokalanställd tolk i området väster
om Mazar-e Sharif innan möte med byäldstar. Foto: Erik Berglund FS22/Försvarsmakten.

de svenska soldaterna, och deras farhågor för vad som ska hända när Isafstyrkorna lämnar landet är befogade.

OAVSETT HUR MAN SER PÅ INSATSEN

har Sverige ett moraliskt bokslut att
vårda. I det ligger en särskild förpliktelse
mot människor som tagit stora personliga risker för att hjälpa unga svenskar
som skickats ut på ett fredsbevarande
uppdrag av Sveriges riksdag.
Ändå har migrationsminister Tobias
Billström (M) med sedvanlig fyrkantighet lyckats avfärda tolkarna. Han skjuter över frågan till myndigheter och
domstolar, trots att han vet att afghanerna knappast beviljas asyl den vanliga
vägen. För att över huvud taget komma
i fråga måste nämligen tolkarna först ta
sig till Sverige och lämna in en ansökan. Och för det krävs ett visum som de
inte lär få. Tobias Billström talar om
tolkarna utan att visa någon som helst
erkänsla för vad de gjort för Sverige.
Det är ganska upprörande att lyssna på
honom, när man vet att två afghaner
dödats under uppdrag med svenskar.

LÅNGT GRÖVRE ÄR DOCK journalisten Jan Guillou. Han passerar alla gränser när han i Aftonbladet (12/8) konsekvent kallar tolkarna för Sveriges ”quislingar”, efter den norske fascisten och
nazikollaboratören Vidkun Quisling.
Norrmän som stödde Nazi-Tysklands
ockupation av Norge är alltså jämförbara med afghaner som hjälper den
svenska operationen i Afghanistan.
Med samma groteska Guilloulogik ska
alltså soldater som Johan Palmlöv och
Gunnar Andersson ses som stupade
nazister och talibanerna som norska
motståndsmän. Så kränkande uttrycker
sig bara en skribent som i flera år serverade den sovjetiska säkerhetstjänsten
KGB information, ett faktum som Expressen avslöjade häromåret.

Jan Guillou är uppenbart oförmögen
att se den avgörande skillnaden mellan
å ena sidan en ockupation som syftade
till att krossa det demokratiska Norge
samt förinta landets judar och å andra
sidan en FN-sanktionerad intervention,
som i Sveriges fall har det uttalade
målet att förhindra våld och understödja en utveckling mot rättsstat och
folkstyre.

I ett samarbete med Eductor
Human Resources har vi tagit fram
en e-undersökning för att få ökad
förståelse kring hemkomst och
omhändertagande av veteraner!
I undersökningen vill vi få svar på
hur veteraner tas emot och uppfattas av sin omgivning. Alla svar är
viktiga för vårt fortsatta arbete för
veteraner och anhöriga. Allt deltagande är anonymt och inga uppgifter lämnas vidare. Vi samarbetar i
denna undersökning med EductorHR
www.eductor.se
Gå in på vår hemsida och klicka dig
fram till e-undersökningen – Vi för-

MAN KAN PÅ GODA GRUNDER ifråga-

sätta om truppnärvaron uppnår sitt
syfte, men det fråntar inte Sverige ansvaret att visa tacksamhet och respekt
för dem som hjälpt våra soldater.

CHAHAR BULAK 24 november 2011.
Samverkan med byäldste via tolk. FS21 genomför fordonspatrull i området och samverkar med afghanska
säkerhetsstyrkor och lokalbefolkningen i området.
FS21 har tjänstgjort i Afghanistan under 2011. Deras
tjänstgöring baseras på FN-resolution 1386.

stärker vår kunskap!

Tack för ditt deltagande!

De afghanska tolkarna är att betrakta
som svenska veteraner. Vi har en moralisk skyldighet att ställa upp för dem,
precis som de ställde upp för oss.

Peter Wolodarski
Krönikan är tidigare publicerad
i DN 120819

Foto: Torbjörn F Gustafsson, InfoS/Försvarsmakten.
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UTE I

ZANDERS HISTORIA

FN-DAGEN

Zanders historia är ett återkommande inslag i Fredsbaskern, där intendent Peter Zander från
Armémuseum skildrar historiska slag, vapen, ledare och situationer, hämtade från museets digra arkiv.
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Om högt mod och platt fall
– slutet på Sveriges stormaktstid
Vinden viner, snön yr och det luktar nederlag och råder jämmerligt mörker. I snön på marken ligger livlösa
uniformerade kroppar. Vad är det som hänt egentligen? De tänkte på allt – nästan.

KONGOVETERANERNA
OCH FREDSBASKRARNA
INBJUDER
ALLA SOM ÖNSKAR ATT DELTA
I FN-DAGSCEREMONIN
PLATS: FN-MINNESMONUMENTET
VID SJÖHISTORISKA PÅ DJURGÅRDEN,
STOCKHOLM
TID: 14.00

(UNDRA ½R
AV FREDS
BEVARANDE
INSATSER
3E V½R NYA DEL I UTST¼LLNINGEN
&REDSSOLDATER OM SVENSKAR
P½ UPPDRAG I INTERNATIONELLA
KONÚIKTER 5PPLEV MILJÎERNA
SE ÙLMERNA OCH HÎR BER¼TTEL
SERNA &R½N 0ERSIEN VID SEKEL
SKIFTET TILL !FGHANISTAN IDAG

Vi får backa nästan 300 år i historien. Till
den stora drabbning som utspelade sig i
Fredrikshald i Norge år 1718. Här utspelar
sig det slag som Karl XII så noga planerade.
Han hade sannerligen tänkt på allt. Speciella
magasin byggdes nära gränsen till vad som
var Norge och samtidigt Danmark. Nu skulle
danskarna besegras och magasinen fylldes
med mat och förnödenheter. Mat till 50 000
man och foder till 20 000 hästar samlades in.
Anfallet kunde inte sätta igång förrän skörden var bärgad. Trakten kring det planerade
slaget var så fattig på förnödenheter att det
inte fanns någon annan möjlighet än att ta
med sig allt hemifrån. Det blev en hård pröv-

ning för de svenska bönderna som hade både
missväxt och pest i färskt minne. Det hann bli
sen november med både regn och kyla innan
trupperna kom i rörelse in i Norge. Den totala
mobiliseringen tillsammans med kungens förmodade odödlighet gav soldaterna råg i ryggen. Bakom skyttevärn byggda av enorma lerfyllda korgar hukade sig både soldater och
befäl. Efter en svärm av kulor ligger kungen
livlös över skyttevärnet.
Beskedet om att kungen träffats, och
dödats, av en kula i huvudet skapade tumult.
Ingen visste vad som gällde. Var det ens möjligt att det kunde hända? De flesta soldaterna
fick försöka ta sig därifrån efter bästa förmåga.

Det var den 30 november och det kom att ta
flera veckor innan nyheten om kungens död
nådde Stockholm.

Samtidigt i en annan del av Norge
General Carl Gustaf Armfeldt och hans karoliner var på väg mot Trondheim. Han och hans
armé hade vandrat över Jämtland och var
mycket krigströtta. Av 7 500 man hade nästan hälften dukat under av sjukdomar och
köld. Strax före jul, när Armfeldt nåtts av nyheten om kungens död, beordrade han återtåg. Till nyår hade de nått kalfjället och en
häftig snöstorm tornade upp sig. Allt som
gick att bränna användes för att hålla värmen. När så allt som fanns av slädar, gevärskolvar och skidor var uppeldat, frös tretusen
soldater ihjäl. Det var nyårsdag 1719. Uppe
på fjället, utanför Handöl i Jämtland, mitt i
iskylan täcktes livlösa kroppar med kall nysnö. Detta blev slutet på Sveriges stormaktstid. Men det fick soldaterna på fjället aldrig
veta...

Tretusen soldater frös ihjäl uppe på
fjället utanför Handöl i Jämtland.
Bilden illustrerar denna förtvivlade
nyårsdag 1719 som kom att bli slutet
på Sveriges stormaktstid. Scenen
finns att beskåda på Armémuseum
i Stockholm.

EFTER CEREMONIN TRÄFFAS DE
SOM HAR TID OCH LUST FÖR FIKA
OCH LITE EFTERSNACK
VARMT VÄLKOMNA ÖNSKAR
FREDSBASKRARNA OCH
KONGOVETERANERNA!
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”Vi hade kommit
till världens dystraste
plats”
I BACKSPEGELN

I BACKSPEGELN
– Inte ett hus hade skonats. Allt hade
sprängts, bränts, förstörts. Vid en första anblick verkade hela byn folktom, men efter
några minuter hittade vi de första resterna av
en människa. I det ögonblicket kändes det
som att vi hade kommit till världens dystraste
plats, berättar Magnus Ernström.
Brutaliteten hade varit skoningslös, och bland
de döda fanns både barn och handikappade.
Invånarna hade blivit hånade, våldtagna och
rånade innan de slogs ihjäl. Barn avrättades
framför ögonen på sina föräldrar medan andra stängdes in i sina hus som sedan sattes i
brand.
Röken hade ännu inte lagt sig, och stanken av
brända kroppar blandades med doften från
fallna höstlöv. Det enda levande som stod att
finna var en ensam förvirrad ko som bröt den
gravlika tystnaden med sitt råmande. Bara
några meter därifrån hittades tre kvinnor med
avskurna halsar i en potatiskällare. Husnija
Mahmutovic bodde i Stupni Do men lyckades
fly undan massakern. Tre år efter händelsen
gav han ett skrämmande vittnesmål vid krigsförbrytartribunalen i Haag.

Stupni Do efter den kroatiska attacken. Just då världens tystaste och dystraste plats, enligt kulspruteskytten Magnus Ernström.

Just nu pågår rättegången mot den bosniske före detta befälhavaren Ratko Mladic som misstänks för
grova krigsförbrytelser vid folkmordet i Srebrenica 1995. Men detta var inte den enda massakern under
kriget i det forna Jugoslavien. Arton månader tidigare var en svensk FN-bataljon först på plats efter en
brutal kroatisk attack mot byn Stupni Do i Bosnien.– Det här är deras historia.
De svenska styrkorna var placerade utanför
staden Vareš i centrala Bosnien. Stämningen
var spänd och hotfull när en maktkamp utspelade sig mellan bosniska och kroatiska
trupper. Dessutom var misstänksamheten stor
mot FN och dess inblandning i konflikten.
Hot, skottlossning och våldsamheter hörde till
vardagen, och under en patrull i oktober 1993
anade svenskarna att någonting hemskt hade
skett i en by på bergssluttningen ovanför Vareš.
– Vi hörde rop på hjälp från skogen, och
plötsligt vandrade 25 chockade människospillror fram till oss. De hade flytt från den
lilla byn Stupni Do och vittnade om ett brutalt
och hänsynslöst dödande, berättar Magnus
Ernström, f.d. sergeant, som bevittnade händelsen från sin position som kulspruteskytt i
en av bataljonens pansarterrängbilar.

Den svenska FN-konvojen på väg mot
Stupni Do efter att ha tagit del av
skrämmande vittnesmål från flyende
bosnier.
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Bataljonen styrde sina pansarfordon i riktning mot Stupni Do vilket visade sig vara lättare sagt än gjort. Den kroatiska armén hade
upprättat ett stort antal vägspärrar för att
hindra deras framfart.

I detta läge klev den hårdföre översten Ulf
Henricsson fram. Han var chef för den nordiska
styrkan under kriget på Balkan, och fick senare
smeknamnet Sheriffen i Vareš. Henricsson
gav sina underlydande order att forcera vägspärr efter vägspärr med sina tunga fordon.
– Ulf var rak, tydlig och fick sina soldater
att följa honom vart som helst. Han var rättvis och behandlade sina officerare och enskilda
soldater på samma sätt. Han var en föregångsman i ordets rätta bemärkelse, säger
Ruzdi Ekenheim, som under missionen var Ulf
Henricssons tolk och livvakt.
Som så ofta i bergen var det en dimmig och
mulen hösteftermiddag. Motorljuden från de
vitmålade FN-fordonen ekade mellan de
branta bergsväggarna när de närmade sig sin
destination. När bataljonen slutligen rullade
in i den lilla byn, bromsade och stängde av
sina motorer möttes de av en skrämmande
tystnad.

kroatisk soldat bort den sista minan och konvojen kunde fortsätta mot sin bas.
– Sådana handlingar gjorde ett starkt
intryck på alla förband i området. Han var en
krigare, och det kändes aldrig som att det
fanns någon anledning att ifrågasätta hans
beslut, berättar Ruzdi Ekenheim som vid
hemkomst nominerade Ulf Henricsson för
tapperhetsmedaljen.
Efter händelserna i Stupni Do eskalerade den
redan oroliga situationen i området kring
Vareš. Den svenska bataljonen levde under
hård press från alla håll. Stöd skickades i
form av kanadensiska trupper, men de lämnade
snart platsen då de fruktade för sina liv.
Istället anlände ett kompani från den franska
främlingslegionen under FN-flagg. Tillsammans lyckades soldaterna hålla situationen
under kontroll, och när de senare ankom till
FN-högkvarteret utanför huvudstaden Sarajevo skedde något oväntat.

Hos de svenska soldaterna lever minnet från
Stupni Do kvar. Många har haft psykiska problem och upplevt självmordstankar, humörsvängningar och mardrömmar. Massakern
och dess följder tvingade försvaret att utveckla
stödet för de svenskar som kom hem från utlandstjänstgöring. Men trots problemen är
det en annan känsla som har växt sig störst.
Stoltheten.
Den brittiske krigskorrespondenten, författaren och före detta soldaten Anthony Lloyd
fanns med i Stupni Do, och valde att sammanfatta sina intryck av den svenska bataljonen
med följande ord:
”De var svenskar, och deras individuella intelligens, integritet och målmedvetenhet var
bland det mest imponerande jag har sett.
I Vareš var det deras tur att briljera.”

– Det var flera hundra soldater som stormade
in i byn. De var tungt beväpnade, och dessutom
påverkade av droger och alkohol. De sköt
direkt och vi fick ingen chans att ge upp. Det
var en slakt, sa Mahmutovic i förhöret.
Svenskarna var skakade men sammanbitna.
Bergsdimman rörde sig långsamt in mot
Stupni Do och förenades med röken från de
pyrande husgrunderna. På flera platser rann
det vatten ur avsprängda vattenledningar. Soldaterna återvände till sina fordon, klev in,
stängde dörrarna och andades djupt. Motorerna startades. Världen behövde få veta vad
som hade hänt.
Samtidigt som bataljonens pansarbilar rusade
nedför berget kom de första reflektionerna
över vad de precis hade upplevt.
– Jag tänkte tillbaka på en ensam gul
barnstövel i slänten utanför ett av husen. Jag
undrade vad som hänt med det barn som bara
för någon dag sedan ägnat sig åt glada lekar.
I den stunden var vår respekt för de kroatiska
soldaterna fullständigt bortblåst. De var inte
värda vatten för oss, berättar kulspruteskytten Magnus Ernström.
Den framryckande styrkan stötte snart på
problem. Kroaterna hade utökat antalet vägspärrar och dessutom försett vissa passager
med minor. Överste Ulf Henricsson tog åter
plats på scen och gjorde något som har givit
honom legendstatus bland svenska militärer.
Vid en minerad vägpost steg han ut ur sin bil
och konfronterade en handfull kroatiska soldater. När de vägrade ta bort sprängladdningarna lyfte han själv upp de första minorna och
slängde dem vid sidan av vägen.Till sist tog en

Överste Ulf Henricsson och ett tv-team på väg in i Stupni Do efter massakern.
– När en liten grupp svenska soldater med
överste Ulf Henricsson i spetsen kom in i matsalen och ställde sig i kön, så reste sig hela
salen, från meniga till generaler, och applåderade. Vi hade gjort oss ett namn i Bosnien,
säger Magnus Ernström.

Kulspruteskytten Magnus Ernström har efter
sina upplevelser i Bosnien valt att engagera
sig i frågan om militärt skydd av civila i konfliktområden. Han anser att man ska ta lärdom av det som hänt, och ibland våga ta fler
risker.

Kroaterna förnekade till en början att massakern hade ägt rum, och konstruerade en alternativ historiebeskrivning för att på ett trovärdigt sätt kunna förneka händelsen. Ivica Raji ,
kapten i den kroatiska armén och ansvarig för
attacken mot Stupni Do, kunde till och med
fortsätta sin karriär under ett annat namn.Tio
år efter blodbadet i de bosniska bergen hann
rättvisan ikapp Raji som kunde gripas i den
kroatiska kuststaden Split. ”Jag känner
skuld, och vill erkänna mina brott”, sade Ivica
Raji inför tribunalen år 2006. Han dömdes
till 12 års fängelse, men blev förra året frigiven i förtid.

– I Stupni Do kom vi för sent, men det blev
en väckarklocka. Vår bataljon gjorde skillnad
under tiden i Bosnien. Ibland finns det skäl att
våga mer, och att använda sina vapen. Jag
hävdar att skydd av civilbefolkningen är ett
sådant skäl. Det är fortfarande människor
som tackar mig, en enkel vanlig soldat, för att
de själva eller deras anhöriga lever. Det känns
i hjärtat, säger artikelförfattaren Magnus
Ernström.
Magnus Ernström
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”Vi hade kommit
till världens dystraste
plats”
I BACKSPEGELN

I BACKSPEGELN
– Inte ett hus hade skonats. Allt hade
sprängts, bränts, förstörts. Vid en första anblick verkade hela byn folktom, men efter
några minuter hittade vi de första resterna av
en människa. I det ögonblicket kändes det
som att vi hade kommit till världens dystraste
plats, berättar Magnus Ernström.
Brutaliteten hade varit skoningslös, och bland
de döda fanns både barn och handikappade.
Invånarna hade blivit hånade, våldtagna och
rånade innan de slogs ihjäl. Barn avrättades
framför ögonen på sina föräldrar medan andra stängdes in i sina hus som sedan sattes i
brand.
Röken hade ännu inte lagt sig, och stanken av
brända kroppar blandades med doften från
fallna höstlöv. Det enda levande som stod att
finna var en ensam förvirrad ko som bröt den
gravlika tystnaden med sitt råmande. Bara
några meter därifrån hittades tre kvinnor med
avskurna halsar i en potatiskällare. Husnija
Mahmutovic bodde i Stupni Do men lyckades
fly undan massakern. Tre år efter händelsen
gav han ett skrämmande vittnesmål vid krigsförbrytartribunalen i Haag.

Stupni Do efter den kroatiska attacken. Just då världens tystaste och dystraste plats, enligt kulspruteskytten Magnus Ernström.

Just nu pågår rättegången mot den bosniske före detta befälhavaren Ratko Mladic som misstänks för
grova krigsförbrytelser vid folkmordet i Srebrenica 1995. Men detta var inte den enda massakern under
kriget i det forna Jugoslavien. Arton månader tidigare var en svensk FN-bataljon först på plats efter en
brutal kroatisk attack mot byn Stupni Do i Bosnien.– Det här är deras historia.
De svenska styrkorna var placerade utanför
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skett i en by på bergssluttningen ovanför Vareš.
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lilla byn Stupni Do och vittnade om ett brutalt
och hänsynslöst dödande, berättar Magnus
Ernström, f.d. sergeant, som bevittnade händelsen från sin position som kulspruteskytt i
en av bataljonens pansarterrängbilar.

Den svenska FN-konvojen på väg mot
Stupni Do efter att ha tagit del av
skrämmande vittnesmål från flyende
bosnier.
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Bataljonen styrde sina pansarfordon i riktning mot Stupni Do vilket visade sig vara lättare sagt än gjort. Den kroatiska armén hade
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kroatisk soldat bort den sista minan och konvojen kunde fortsätta mot sin bas.
– Sådana handlingar gjorde ett starkt
intryck på alla förband i området. Han var en
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under kontroll, och när de senare ankom till
FN-högkvarteret utanför huvudstaden Sarajevo skedde något oväntat.
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med följande ord:
”De var svenskar, och deras individuella intelligens, integritet och målmedvetenhet var
bland det mest imponerande jag har sett.
I Vareš var det deras tur att briljera.”
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in i byn. De var tungt beväpnade, och dessutom
påverkade av droger och alkohol. De sköt
direkt och vi fick ingen chans att ge upp. Det
var en slakt, sa Mahmutovic i förhöret.
Svenskarna var skakade men sammanbitna.
Bergsdimman rörde sig långsamt in mot
Stupni Do och förenades med röken från de
pyrande husgrunderna. På flera platser rann
det vatten ur avsprängda vattenledningar. Soldaterna återvände till sina fordon, klev in,
stängde dörrarna och andades djupt. Motorerna startades. Världen behövde få veta vad
som hade hänt.
Samtidigt som bataljonens pansarbilar rusade
nedför berget kom de första reflektionerna
över vad de precis hade upplevt.
– Jag tänkte tillbaka på en ensam gul
barnstövel i slänten utanför ett av husen. Jag
undrade vad som hänt med det barn som bara
för någon dag sedan ägnat sig åt glada lekar.
I den stunden var vår respekt för de kroatiska
soldaterna fullständigt bortblåst. De var inte
värda vatten för oss, berättar kulspruteskytten Magnus Ernström.
Den framryckande styrkan stötte snart på
problem. Kroaterna hade utökat antalet vägspärrar och dessutom försett vissa passager
med minor. Överste Ulf Henricsson tog åter
plats på scen och gjorde något som har givit
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Vid en minerad vägpost steg han ut ur sin bil
och konfronterade en handfull kroatiska soldater. När de vägrade ta bort sprängladdningarna lyfte han själv upp de första minorna och
slängde dem vid sidan av vägen.Till sist tog en

Överste Ulf Henricsson och ett tv-team på väg in i Stupni Do efter massakern.
– När en liten grupp svenska soldater med
överste Ulf Henricsson i spetsen kom in i matsalen och ställde sig i kön, så reste sig hela
salen, från meniga till generaler, och applåderade. Vi hade gjort oss ett namn i Bosnien,
säger Magnus Ernström.

Kulspruteskytten Magnus Ernström har efter
sina upplevelser i Bosnien valt att engagera
sig i frågan om militärt skydd av civila i konfliktområden. Han anser att man ska ta lärdom av det som hänt, och ibland våga ta fler
risker.

Kroaterna förnekade till en början att massakern hade ägt rum, och konstruerade en alternativ historiebeskrivning för att på ett trovärdigt sätt kunna förneka händelsen. Ivica Raji ,
kapten i den kroatiska armén och ansvarig för
attacken mot Stupni Do, kunde till och med
fortsätta sin karriär under ett annat namn.Tio
år efter blodbadet i de bosniska bergen hann
rättvisan ikapp Raji som kunde gripas i den
kroatiska kuststaden Split. ”Jag känner
skuld, och vill erkänna mina brott”, sade Ivica
Raji inför tribunalen år 2006. Han dömdes
till 12 års fängelse, men blev förra året frigiven i förtid.

– I Stupni Do kom vi för sent, men det blev
en väckarklocka. Vår bataljon gjorde skillnad
under tiden i Bosnien. Ibland finns det skäl att
våga mer, och att använda sina vapen. Jag
hävdar att skydd av civilbefolkningen är ett
sådant skäl. Det är fortfarande människor
som tackar mig, en enkel vanlig soldat, för att
de själva eller deras anhöriga lever. Det känns
i hjärtat, säger artikelförfattaren Magnus
Ernström.
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INBJUDNINGAR
Kompaniåterträff, förråd, sjukhus – 94L The Reindeer Battalion

STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET

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

Framåt det bär!
KANSLI
Fredsgatan 13, 703 62 ÖREBRO
Tel. 036-71 90 07
e-post: kansliet@fredsbaskrarna.se
Medlemsavgift 200:- för 1 år.
900:- för 5 år. 1800:- för 10 år.
Prenumeration på tidningen Fredsbaskern
200:–/år beställes genom kansliet
PlusGiro: 19 70 56-5
Kamratstödskonto: PlusGiro 444 08 91-2
www.fredsbaskrarna.se

MEDLEMSREGISTER
register@fredsbaskrarna.se
– eller kontakta kassören

STYRELSEN
Förbundsordförande
BO WRANKER, Viktoriagatan 17,
371 37 Karlskrona
Tel. 0455-164 48, 070-694 75 61
bowranker@hotmail.com
Förbundsstyrelseordförande
ANDERS RAMNERUP, Varbergagatan 154,
703 52 Örebro
Tel. 019-505 08 29, 070-792 38 67
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se
Vice styrelseordförande
ANDERS SUNDIN, Lugnviksvägen 141,
831 52 Östersund
Tel. 063-514 880, 070-626 41 92
sundin_anders@hotmail.com
Sekreterare
LARS NYBLOM, Täbo 171,
748 95 Örbyhus
Tel. 076-309 80 30
lars.nyblom@fredsbaskrarna.se
Kassör
BO CARLSSON, Klubbv. 65, Ersnäs,
975 92 Luleå
Tel. 0920-311 60, 070-631 34 50
bcb@tele2.se

Nu är sommaren slut och hösten står för dörren.
Aktiviteten inom veteranverksamheten har inte
legat nere i sommar utan det har varit många
aktiviteter som hänt och genomförts. Tyvärr så
fick jag förhinder att åka till Halmstad och ÖS 19
men jag har förstått att det var en mycket trevlig
tillställning. Det är roligt att höra att så många
kommer dit år efter år. Jag vill ge arrangörerna,
med Tony och Ralle i spetsen, en eloge. Ni gör ett
kanonjobb!
Jag var på Regementets dag i Revinge P7 och var
med vid bildandet av en Skånes Veteranförening.
På invigningen av Regementets dag fick jag äran att
överlämna förbundets fana till den nybildade föreningen. Jag passade även på att ge chefen P7 en
förbundsplakett. De kommer att lägga upp sin
verksamhet på hemsidan. Träffplatserna är idag
på P7, Helsingborg, Malmö och Kristianstad.
Det har även bildats en förening i Västra Götaland
som så småningom kommer att bli flera lokala
föreningar. I slutet av augusti var jag i Göteborg
på Försvarsmaktsdagar. Där var vi några stycken
som pratade både med veteraner, blivande veteraner och andra intresserade. Det blev ett antal nya
medlemmar på dessa båda tillställningar.
Det glädjer mig att det finns engagerade personer
ute i landet som också vill engagera sig och jobba
för veteraner. Dessa personer har förstått hur viktigt detta är.

RIKARD BENGTSSON, Armfeltsgatan 3,
115 34 Stockholm
Tel. 070-942 65 45
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se
CHARLOTTA BLOMBERG
charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se
PER LENNARTSSON, Västra Tunagatan 5 A,
632 27 Eskilstuna
Tel. 070-176 30 61
per.lennartsson@fredsbaskrarna.se
KENNETH ERNSTEDT, Brobyvägen 10,
289 31 Knislinge
Tel. 044-601 34, 070-810 96 53.
kenneth.ernstedt@telia.com
kenneth.ernstedt@fredsbaskrarna.se
ÖRJAN NOREHEIM, Artillerigatan 69 3 tr,
114 45 Stockholm
Tel. 08-6625467, 070-5927524
orjan.noreheim@fredsbaskrarna.se
EWA ZACHAU, Sonnarpsvägen 24 D,
286 32 Örkelljunga
Tel. 073-180 78 48
ewa.zachau@fredsbaskrarna.se

När nu antalet föreningar växer kommer också
budskap och målsättning ut lättare och smidigare
genom den lokala närheten. Detta gör att jag hoppas på att medlemsantalet raskt kommer att
stiga. Vi behöver varje krona vi kan få in för att få
ihop till verksamheten. Vi växer inte bara ute i landet utan vi blir bredare med medlemmar från
andra organisationer och myndigheter än Försvarsmakten. Vi vill så klart även ge föreningarna
ett gott stöd från förbundet. Våra lokala föreningar
är våra verkliga kamratföreningar. Det är där, på
den lokala träffplatsen som banden knyts och
kamratandan frodas och närs. Jag hoppas nu att
ni alla värvar fler till vår organisation och tar med
i vår kamratskap och gemenskap.
Väl mött mot en trevlig höst med många nya medlemmar!
Anders Ramnerup, förbundsstyrelseordförande
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

SVF:s händelsekalender 2012

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

Framför oss har vi ett förbundsråd i slutet av september i Örebro. Där kommer vi att bland annat
prata om hur vi i förbundsstyrelsen och föreningarna
ska jobba ihop. Nu när antalet föreningar blir fler
så blir det fler personer som kommer och det blir
en bredare representation för veteraner ute i landet. Min förhoppning är att förbundsrådet kommer att bli konstruktivt och trevligt.

DATUM

29/9
29-30/9
3/10

AKTIVITET

PLATS

Styrelsemöte

Örebro

Förbundsråd

Örebro

Träff John Bauer Hotel kl 19

Jönköping

3/10

Möte med SMKR

Anders R/Bo W

4/10

Träff Fredsgatan kl 19

Örebro

16/10

PSS13 möte Fotografiska museet

Styrelsen

18/10

Veteran- och anhörigråd

Stockholm/Anders R

18/10

Bowling på Strike

Örebro

19/10

Möte med Invidzonen

Anders R/Lave L

20-21/10

Styrelsemöte

Livgardet

24/10

FN-dagen

Djurgården

24/10

FN-dagen med fd ÖB J Hederstedt

Jönköping

24/10

FN-dagen

Helsingborg

1 /11

Träff på Fredsgatan kl 19

Örebro

7/11

Träff John Bauer Hotel kl 19

Jönköping

6/12

Träff på Fredsgatan kl 19

Örebro

8/12

Styrelsemöte

Örebro

När: fredagen den 23 november, kl. 19.30
(åter 24/11 kl. 18.15)
Vad: dygnskryssning från Stockholm till Åbo med
Silja Galaxy
Hur: umgås med dina gamla FN-kompisar
Anmäl din e-postadress till någon av kontaktpersonerna nedan så får du löpande programinformation
under hösten.
Tag kontakt med era missionskompisar och boka in
denna helg! Självklart är övriga 94:or, respektive, kompis eller annan ”missions-kamrat” välkomna också.
Har ni några frågor eller bara vill prata lite är det bara
att ringa någon av oss:
Björn Claesson, 036-50284 / 070-5150284
bjorn.claesson@jonkoping.se
Kenneth (Nilsson) Lövberg, 0435-50651,
070-3150451
kenneth.lovberg@telia.com

Kostnad: Från 953 kr/person i del av fyrbäddshytt
(B-hytt). Ingår i priset: välkomstdrink, smörgåsbord
inkl vin/öl/vatten, förläggning i fyrbäddshytt, frukost,
lunchbuffé inkl vin/öl/vatten och en himla massa trivsel.
Anmälan: För att vi skall kunna genomföra Bataljonsträffen som planerat är det viktigt att du anmäler
och bokar in dig och kompisarna före den 24/10.

Se upp knallar och knallinnor!
Ny förening på gång i Borås
Under hösten vill vi försöka starta en lokalavdelning inom Fredsbaskrarna för oss i Sjuhäradsbygden.
Preliminärt planeras ett första möte i oktober
2012 för att stämma av intresset. Är Du intresserad hör av Dig per e-post timmelechrister@hotmail.com eller telefon 072-713 06 00 dagtid.
Christer Ström L02

Boka på telefon 08-666 33 33, bokningskod B94L
eller på www.tallinksilja.se
I samband med bokningen går det även bra att mot
kostnadstillägg uppgradera till annan hyttkategori
eller boka förmånlig bussanslutning till och från
Värtahamnen, Stockholm.
PS
Ett litet tips, tag gärna med lite bilder/film från den
tiden det begav sig.
DS
Hjärtligt välkomna!
Hälsningar: Björn och Nillon

NOTERAT
Gåva till Kamrathjälpen
Kamrathjälpen har tacksamt emottagit
4 150 kr som har samlats in till minne av
Per-Olow PeO Sandberg.

TVÅ NYA PRODUKTER
I PROFILSHOPEN
Tröja, Gula Bandet
S, M, L, XL, XXL
495 KR
Tygmärke Gula Bandet
30 KR

Se fler profilprodukter på sid 29.

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

14

Fredsbaskern nr 3 2012

Fredsbaskern nr 3 2012

15

UTE I LANDET

UTE I LANDET
INBJUDNINGAR
Kompaniåterträff, förråd, sjukhus – 94L The Reindeer Battalion

STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET

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

Framåt det bär!
KANSLI
Fredsgatan 13, 703 62 ÖREBRO
Tel. 036-71 90 07
e-post: kansliet@fredsbaskrarna.se
Medlemsavgift 200:- för 1 år.
900:- för 5 år. 1800:- för 10 år.
Prenumeration på tidningen Fredsbaskern
200:–/år beställes genom kansliet
PlusGiro: 19 70 56-5
Kamratstödskonto: PlusGiro 444 08 91-2
www.fredsbaskrarna.se

MEDLEMSREGISTER
register@fredsbaskrarna.se
– eller kontakta kassören

STYRELSEN
Förbundsordförande
BO WRANKER, Viktoriagatan 17,
371 37 Karlskrona
Tel. 0455-164 48, 070-694 75 61
bowranker@hotmail.com
Förbundsstyrelseordförande
ANDERS RAMNERUP, Varbergagatan 154,
703 52 Örebro
Tel. 019-505 08 29, 070-792 38 67
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se
Vice styrelseordförande
ANDERS SUNDIN, Lugnviksvägen 141,
831 52 Östersund
Tel. 063-514 880, 070-626 41 92
sundin_anders@hotmail.com
Sekreterare
LARS NYBLOM, Täbo 171,
748 95 Örbyhus
Tel. 076-309 80 30
lars.nyblom@fredsbaskrarna.se
Kassör
BO CARLSSON, Klubbv. 65, Ersnäs,
975 92 Luleå
Tel. 0920-311 60, 070-631 34 50
bcb@tele2.se

Nu är sommaren slut och hösten står för dörren.
Aktiviteten inom veteranverksamheten har inte
legat nere i sommar utan det har varit många
aktiviteter som hänt och genomförts. Tyvärr så
fick jag förhinder att åka till Halmstad och ÖS 19
men jag har förstått att det var en mycket trevlig
tillställning. Det är roligt att höra att så många
kommer dit år efter år. Jag vill ge arrangörerna,
med Tony och Ralle i spetsen, en eloge. Ni gör ett
kanonjobb!
Jag var på Regementets dag i Revinge P7 och var
med vid bildandet av en Skånes Veteranförening.
På invigningen av Regementets dag fick jag äran att
överlämna förbundets fana till den nybildade föreningen. Jag passade även på att ge chefen P7 en
förbundsplakett. De kommer att lägga upp sin
verksamhet på hemsidan. Träffplatserna är idag
på P7, Helsingborg, Malmö och Kristianstad.
Det har även bildats en förening i Västra Götaland
som så småningom kommer att bli flera lokala
föreningar. I slutet av augusti var jag i Göteborg
på Försvarsmaktsdagar. Där var vi några stycken
som pratade både med veteraner, blivande veteraner och andra intresserade. Det blev ett antal nya
medlemmar på dessa båda tillställningar.
Det glädjer mig att det finns engagerade personer
ute i landet som också vill engagera sig och jobba
för veteraner. Dessa personer har förstått hur viktigt detta är.

RIKARD BENGTSSON, Armfeltsgatan 3,
115 34 Stockholm
Tel. 070-942 65 45
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se
CHARLOTTA BLOMBERG
charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se
PER LENNARTSSON, Västra Tunagatan 5 A,
632 27 Eskilstuna
Tel. 070-176 30 61
per.lennartsson@fredsbaskrarna.se
KENNETH ERNSTEDT, Brobyvägen 10,
289 31 Knislinge
Tel. 044-601 34, 070-810 96 53.
kenneth.ernstedt@telia.com
kenneth.ernstedt@fredsbaskrarna.se
ÖRJAN NOREHEIM, Artillerigatan 69 3 tr,
114 45 Stockholm
Tel. 08-6625467, 070-5927524
orjan.noreheim@fredsbaskrarna.se
EWA ZACHAU, Sonnarpsvägen 24 D,
286 32 Örkelljunga
Tel. 073-180 78 48
ewa.zachau@fredsbaskrarna.se

När nu antalet föreningar växer kommer också
budskap och målsättning ut lättare och smidigare
genom den lokala närheten. Detta gör att jag hoppas på att medlemsantalet raskt kommer att
stiga. Vi behöver varje krona vi kan få in för att få
ihop till verksamheten. Vi växer inte bara ute i landet utan vi blir bredare med medlemmar från
andra organisationer och myndigheter än Försvarsmakten. Vi vill så klart även ge föreningarna
ett gott stöd från förbundet. Våra lokala föreningar
är våra verkliga kamratföreningar. Det är där, på
den lokala träffplatsen som banden knyts och
kamratandan frodas och närs. Jag hoppas nu att
ni alla värvar fler till vår organisation och tar med
i vår kamratskap och gemenskap.
Väl mött mot en trevlig höst med många nya medlemmar!
Anders Ramnerup, förbundsstyrelseordförande
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

SVF:s händelsekalender 2012

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

Framför oss har vi ett förbundsråd i slutet av september i Örebro. Där kommer vi att bland annat
prata om hur vi i förbundsstyrelsen och föreningarna
ska jobba ihop. Nu när antalet föreningar blir fler
så blir det fler personer som kommer och det blir
en bredare representation för veteraner ute i landet. Min förhoppning är att förbundsrådet kommer att bli konstruktivt och trevligt.

DATUM

29/9
29-30/9
3/10

AKTIVITET

PLATS

Styrelsemöte

Örebro

Förbundsråd

Örebro

Träff John Bauer Hotel kl 19

Jönköping

3/10

Möte med SMKR

Anders R/Bo W

4/10

Träff Fredsgatan kl 19

Örebro

16/10

PSS13 möte Fotografiska museet

Styrelsen

18/10

Veteran- och anhörigråd

Stockholm/Anders R

18/10

Bowling på Strike

Örebro

19/10

Möte med Invidzonen

Anders R/Lave L

20-21/10

Styrelsemöte

Livgardet

24/10

FN-dagen

Djurgården

24/10

FN-dagen med fd ÖB J Hederstedt

Jönköping

24/10

FN-dagen

Helsingborg

1 /11

Träff på Fredsgatan kl 19

Örebro

7/11

Träff John Bauer Hotel kl 19

Jönköping

6/12

Träff på Fredsgatan kl 19

Örebro

8/12

Styrelsemöte

Örebro

När: fredagen den 23 november, kl. 19.30
(åter 24/11 kl. 18.15)
Vad: dygnskryssning från Stockholm till Åbo med
Silja Galaxy
Hur: umgås med dina gamla FN-kompisar
Anmäl din e-postadress till någon av kontaktpersonerna nedan så får du löpande programinformation
under hösten.
Tag kontakt med era missionskompisar och boka in
denna helg! Självklart är övriga 94:or, respektive, kompis eller annan ”missions-kamrat” välkomna också.
Har ni några frågor eller bara vill prata lite är det bara
att ringa någon av oss:
Björn Claesson, 036-50284 / 070-5150284
bjorn.claesson@jonkoping.se
Kenneth (Nilsson) Lövberg, 0435-50651,
070-3150451
kenneth.lovberg@telia.com

Kostnad: Från 953 kr/person i del av fyrbäddshytt
(B-hytt). Ingår i priset: välkomstdrink, smörgåsbord
inkl vin/öl/vatten, förläggning i fyrbäddshytt, frukost,
lunchbuffé inkl vin/öl/vatten och en himla massa trivsel.
Anmälan: För att vi skall kunna genomföra Bataljonsträffen som planerat är det viktigt att du anmäler
och bokar in dig och kompisarna före den 24/10.

Se upp knallar och knallinnor!
Ny förening på gång i Borås
Under hösten vill vi försöka starta en lokalavdelning inom Fredsbaskrarna för oss i Sjuhäradsbygden.
Preliminärt planeras ett första möte i oktober
2012 för att stämma av intresset. Är Du intresserad hör av Dig per e-post timmelechrister@hotmail.com eller telefon 072-713 06 00 dagtid.
Christer Ström L02

Boka på telefon 08-666 33 33, bokningskod B94L
eller på www.tallinksilja.se
I samband med bokningen går det även bra att mot
kostnadstillägg uppgradera till annan hyttkategori
eller boka förmånlig bussanslutning till och från
Värtahamnen, Stockholm.
PS
Ett litet tips, tag gärna med lite bilder/film från den
tiden det begav sig.
DS
Hjärtligt välkomna!
Hälsningar: Björn och Nillon

NOTERAT
Gåva till Kamrathjälpen
Kamrathjälpen har tacksamt emottagit
4 150 kr som har samlats in till minne av
Per-Olow PeO Sandberg.

TVÅ NYA PRODUKTER
I PROFILSHOPEN
Tröja, Gula Bandet
S, M, L, XL, XXL
495 KR
Tygmärke Gula Bandet
30 KR

Se fler profilprodukter på sid 29.

Om det är någon aktivitet som vi bör ha med i kalendern, kontakta Anders Ramnerup.
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Träffplatser A - Ö
BLEKINGE
Mattias Hansson, 070-240 57 81
mattiashansson81@hotmail.com
FALUN
Polishuset ”Pub KASK” första torsdagen i varje
månad kl 19.00, feb, mars, april, okt, nov.
Myckelmyra tjärn samma tid maj, juni, aug, sept.
dec julbord hos Mats.
Januari och juli semester.
Kontaktperson: Mats Berglind
mats@mattsb.com
FB NORR
Träffplatserna varierar från gång till gång, på
grund av det stora upptagningsområdet. Plats
presenteras på Fredsbaskrarnas hemsida, under
föreningar samt vid utskick till medlemmarna.
Bosse Carlsson 070-631 34 50
bcb@tele2.se
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com
GOTLAND
www.fn-gutarna.se
Ordf: mats.ekeroth@swipnet.se
070-517 58 65
Sekr: ingemar-fransson@telia.com
070-747 87 39
GÄVLE
Träffpunkt saknas. Är ni intresserad att starta en
träffpunkt, kontakta sekreteraren.
GÖTEBORG
Vi träffas på olika platser och tider under året.
Kontakta Maria för deltagande och vidare information. Kontaktperson Maria Sääf-Westin
070-952 5774
HELSINGBORG
Kontakta Christer Jönsson vilken plats som gäller framöver eller följ Helsingborg på Facebook:
www.facebook.com/groups/215231888553784/.
Eller sök på FN-träffar i Helsingborg.
Christer Jönsson
csjj@telia.com
073-022 60 72

JÖNKÖPING & EKSJÖ
Efter sommaren träffas vi på John Bauer Hotel
Södra Strandgatan 15 första onsdagen i månaderna september, oktober och november.
Kontaktpersoner är Björn Claesson 070-515 02
84 och Mats Ruderfors 073-941 09 86. Som
vanligt försöker vi hitta någon intressant föredragshållare till dessa kvällar. Se vår hemsida.
www.fredsbaskrarna-f.se
KALMAR
Lilla Puben, första onsdagen i månaden.
Kontaktperson: Stefan Johansson
0480-42 03 23, 070-386 45 45
070-359 06 86

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

KARLSTAD
Sista lördagen i månaden.
Score, Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad.
Kontaktperson: Fredrik Steén Eriksson
070-960 29 50

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

MALMÖ
The Bishops Arms, Norra Vallgatan 62
(mitt emot järnvägsstationen)
Första onsdagen i varje månad.
Kontaktperson: Leif-Arne Nilsson
040-54 52 97 och 073-918 69 36
NORRKÖPING
Hemvärnsgården F13 Bråvalla. Varannan månad
(ej maj-augusti), se FBS:s hemsida.
Kontaktperson: Janne Frisk
011-31 11 88 och 070-897 01 45
SKÖVDE/SKULTORP
bunkernsde@yahoo.se
Jespher Fröhlin, Skövde
0730-218461
Johan Josefsson, Skövde
070-597 76 53

STOCKHOLM
Restaurang Engelen
Kornhamnstorg 59 B Gamla Stan,
08-20 10 92 första tisdagen varje månad,
18.00-21.00.
Även restaurang Lilla Hasselbacken
Djurgårdsslätten 78, första lördagen varje
månad, 15.00-18.00.
Kontaktperson: Örjan Noreheim
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
070-592 75 24

ÖREBRO
Vi träffas första torsdagen i månaden
kl 19.00 på Fredsgatan 13, Örebro.
Kontaktperson: Peder Stenbäck
peder.stenback@swipnet.se
070-767 32 19
ÖSTERSUND
Captain Cook, Hamngatan 9, första
tisdagen varje månad kl 18.30.
Kontaktperson: Lars Björklin
063-51 54 57

Förteckningen uppdateras kontinuerligt.
Meddela nya uppgifter till:
redaktion@fredsbaskrarna.se

FB Örebro – höstens träffar
4/10 kl: 19.00.
Träff på Fredsgatan 13. Elisabeth visar bilder från sin Afrikaresa.
Föreningen bjuder på korv och bröd.
18/10 kl:19.00.
Baskermästerskapen i bowling på Strike & Co, anmälan senast den
15/10 till Peder Stenbäck
tel: 070-767 32 19 el. peder.stenback@swipnet.se
1/11 kl: 19.00.
Träff på Fredsgatan 13. Höstmiddag, ärtsoppa och punsch.

Vill du komma i kontakt med någon ur styrelsen finner du telefonnummer nedan:
Ordförande:
Sekreterare:
Kassör:
Ledamot:
Ledamot:
Suppleant:
Suppleant:

Elisabeth Andersson
Anders Ramnerup
Lotta Öhrn
Måns Löf
Sven Erik Nordlund
Peder Stenbäck
Stefan Andersson

073-984 84 56
070-792 38 67
070-456 56 06
070-989 04 79
070-227 91 51
070-767 32 19
070-323 69 34

6/12 kl: 19.00.
Träff på Fredsgatan 13. Julmys med glögg.
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Kamratstödjare utbildades på Märsgarn 1-3 juni
Helgen den 1-3 juni samlades återigen en skara förväntansfulla kamratstödjare på ön Märsgarn utanför amfibieregementet Berga i Stockholm där vi under Lave Lavessons ledning skulle drillas i kamratstödsverksamhet.
Laves företrädare Lillemor Nilsson från Boden, deltog också och
hjälpte till att entusiasmera redan entusiastiska deltagare med sitt
ständigt glada humör. Vi var alla samlade på Berga till klockan 17.00
varefter båttransporten ägde rum för en kort tur ut i havsbandet till
Märsgarn för inkvartering. Detta är för övrigt och tyvärr sista gången
vi samlas på Märsgarn eftersom Försvarsmakten har planer att lägga
ner all verksamhet på Märsgarn, varför vi inför nästa år måste samlas på en ny plats.

Under middagen på fredagskvällen började vi redan då tala om det
program vi hade framför oss under helgen. Lave hade i sedvanlig god
ordning skickat oss programmet i god tid. Efter morgonsamlingen på
lördagen hade vi en förnyad genomgång om försvarets/Fredsbaskrarnas
jourtelefon samt dess bemanning. Ämnet marknadsföring i relation till
jourtelefonen berördes också. Ungefär klockan 11.00 fick vi besök av
två av våra samarbetspartners som representerades av Malin Widö
från Invidzonen och Andreas Philipsson från Soldathemsförbundet.
Efter lunch berördes bl. a. kamratstödsfall, men hela tiden under den
sekretess som omger vår verksamhet. Senare delen av eftermiddagen
och del av kvällen ägnades åt samtal om utveckling av kamratstödet.
Under söndag förmiddag talade vi om begreppet veteransamordnare
och anhörigsamordnare varpå följde en ny presentation av Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF).
Efter lunch tackade vi Lave Lavesson för en väl genomförd helg varvid Lave nämnde att han redan nu har planerat för att nästa kamratstödskurs/utbildning kommer att äga rum 14-16/6 2013, under förutsättning att inget annat händer.
Deltagare vid detta års kamratstödsutbildning/kurs var förutom redan
nämnda Lave Lavesson och Lillemor Nilsson, Gun Lindén, Bengt
Hammarberg, Janne Frisk, Stefan Ekwall, Michael Calmhede, Lennart
Hultkranz, Leif-Arne Nilsson samt Lars Andersson med reservation
för att jag inte har glömt något namn.
Något tidigt dopp i havet gjordes ej till följd av regn hela helgen,
vilket arrangören inte kan göras ansvarig för.

ON TOUR
med Blue Berets MC
Ett ”gött” gäng på ÖS i Halmstad.

Nu börjar sommaren att gå mot sitt slut.
Göteborg visar sig från sedvanlig sida förutom gårdagen, som var ett undantag,
soooool. Balkonglådorna har börjat svämma
över av allt regn. Man får vara glad att inte
mördarsniglarna tar sig uppför väggarna.

Allas vår PX-manager, mannen, myten,
legenden Groo fyllde hela vårt tält med
diverse prylar. Det var ingen som kom ut ur
därifrån utan att ha handlat. Årets hit blev
Boel och Annas fiskdamm i partytältet som
blev mycket uppskattad.

Hojåkningen har i år lyst med sin frånvaro
av olika anledningar, men jag är inte
bitter... Det känns helt rätt att cykla till jobbet. Jag far fram som ett jehu längs med
älven. Undan eller kull…

Vi vandrar vidare i kalendern och den 20
juli träffades ett antal medlemmar och
genomförde Back To Nature i trakterna
kring Karlsborg. Nästa anhalt var Hojrock i
Västervik som roddades av #181 Petterson
med fru Lena som är stödmedlem. I år bestod uppslutningen mestadels av supporters.
Det bjöds på strålande väder, bra band och
varma bad. Nu börjar vi närma oss slutet på
sommaren och den sedvanliga turen till
”Stormen” i Vadstena med besök hos Ronnies föräldrar. Norröver så var nyinvalde DoNord Dennis i allra högsta grad involverad
som roadcaptain när det kördes Charityrun
under Yran Bike Week uppe i Östersund.
Eventet lyckades samla in drygt 30 000 kr,
som skänktes till barncancerfonden. Undertecknad tog sig upp till dessa trakter helgen
efter och var med på Survival MC:s sedvanliga sommarträff, dit fler än någonsin tagit
sig. Ett myller av hojar och som en katt
bland hermeliner stod en rullator mitt bland
alla hojarna. Roslagsturen med Borwin i
spetsen får avsluta denna On Tour med
BBMCS – men hojsäsongen är inte över
ännu.
Det som står för dörren rörande aktiviteter är Fredsveteranhelgen i Bunkern den
26-28 oktober där Jesper Fröhlin står som
arrangör.

Vid pennan: Lars Andersson
Det har som vanligt varit en hel del aktiviteter runt om i Sverige. I februari drog ett
gäng på Hoj-X till Finland följt av deltagande
på Fredsbaskrarnas årsmöte i mars som i år
genomfördes på Amf 1. I början av maj var
det så dags för vårt sedvanliga årsmöte i
Skillingaryd. Förtruppen anlände redan på
torsdag kväll för att påbörja förberedelserna
inför helgens anstormning. Det blev en helg
med mycket aktiviteter förutom den egna
med musikunderhållning, lotterier och lekar.
Varför frångå ett vinnande koncept. Strax
utanför husknuten pågick samtidigt marknad och uppvisning av svensk soldathistoria
genom tiderna som sträckte sig 5-600 år
tillbaka. Det sköts med kanoner och musköt
och det var uppvisning med kavallerianfall
till häst mm. Det blev som vanligt en mycket
lyckad helg.Do-Mitt körde i juni för andra
året i rad sin tur på c:a 15 mil på fina vägar
runt Södertörn. Dagen avslutades med grillning och övernattning. Juli är som vanligt
den månaden med mest aktiviteter. Sommarens höjdpunkt var givetvis ÖS i Halmstad. Vi var som vanligt ett ”gött” gäng. Under helgen drog ett gäng iväg på hojtur. På
fredagen dök bl.a. Finn Knak upp från
BBMCDK för att medverka på World Boardmöte. Styrelsen genomförde sedvanligt möte
på lördagen.
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Du är

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

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

Kulor och krut på Miliseum i Skillingaryd.

Back to nature.

En katt bland hermelinerna.

Vid pennan
#51 Maria Sääf Westin
Ordf. BBMCS
Gänget på Rolagsturen.

Du får givetvis vara anomym.
Vi har tystnadsplikt.

Vi har i år förlorat två av våra kära medlemmar:
# 265 Jorma Hautamäki gick bort den 27 januari efter en längre
tids sjukdom samt
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# 292 Benny Kreütz som hastigt avled den 11 juni.
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Kamratstödjare utbildades på Märsgarn 1-3 juni
Helgen den 1-3 juni samlades återigen en skara förväntansfulla kamratstödjare på ön Märsgarn utanför amfibieregementet Berga i Stockholm där vi under Lave Lavessons ledning skulle drillas i kamratstödsverksamhet.
Laves företrädare Lillemor Nilsson från Boden, deltog också och
hjälpte till att entusiasmera redan entusiastiska deltagare med sitt
ständigt glada humör. Vi var alla samlade på Berga till klockan 17.00
varefter båttransporten ägde rum för en kort tur ut i havsbandet till
Märsgarn för inkvartering. Detta är för övrigt och tyvärr sista gången
vi samlas på Märsgarn eftersom Försvarsmakten har planer att lägga
ner all verksamhet på Märsgarn, varför vi inför nästa år måste samlas på en ny plats.

Under middagen på fredagskvällen började vi redan då tala om det
program vi hade framför oss under helgen. Lave hade i sedvanlig god
ordning skickat oss programmet i god tid. Efter morgonsamlingen på
lördagen hade vi en förnyad genomgång om försvarets/Fredsbaskrarnas
jourtelefon samt dess bemanning. Ämnet marknadsföring i relation till
jourtelefonen berördes också. Ungefär klockan 11.00 fick vi besök av
två av våra samarbetspartners som representerades av Malin Widö
från Invidzonen och Andreas Philipsson från Soldathemsförbundet.
Efter lunch berördes bl. a. kamratstödsfall, men hela tiden under den
sekretess som omger vår verksamhet. Senare delen av eftermiddagen
och del av kvällen ägnades åt samtal om utveckling av kamratstödet.
Under söndag förmiddag talade vi om begreppet veteransamordnare
och anhörigsamordnare varpå följde en ny presentation av Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF).
Efter lunch tackade vi Lave Lavesson för en väl genomförd helg varvid Lave nämnde att han redan nu har planerat för att nästa kamratstödskurs/utbildning kommer att äga rum 14-16/6 2013, under förutsättning att inget annat händer.
Deltagare vid detta års kamratstödsutbildning/kurs var förutom redan
nämnda Lave Lavesson och Lillemor Nilsson, Gun Lindén, Bengt
Hammarberg, Janne Frisk, Stefan Ekwall, Michael Calmhede, Lennart
Hultkranz, Leif-Arne Nilsson samt Lars Andersson med reservation
för att jag inte har glömt något namn.
Något tidigt dopp i havet gjordes ej till följd av regn hela helgen,
vilket arrangören inte kan göras ansvarig för.

ON TOUR
med Blue Berets MC
Ett ”gött” gäng på ÖS i Halmstad.

Nu börjar sommaren att gå mot sitt slut.
Göteborg visar sig från sedvanlig sida förutom gårdagen, som var ett undantag,
soooool. Balkonglådorna har börjat svämma
över av allt regn. Man får vara glad att inte
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Hojåkningen har i år lyst med sin frånvaro
av olika anledningar, men jag är inte
bitter... Det känns helt rätt att cykla till jobbet. Jag far fram som ett jehu längs med
älven. Undan eller kull…

Vi vandrar vidare i kalendern och den 20
juli träffades ett antal medlemmar och
genomförde Back To Nature i trakterna
kring Karlsborg. Nästa anhalt var Hojrock i
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Checkpoint 19

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

– FN-träffen i Halmstad
Äntligen blev det sommar och ännu en mycket välanordnad och
trevlig FN-träff gick av stapeln den 6-8 juli på Ringenäs skjutfält!

www.byaagaard.com

Design Claus Scheelke

Checkpoint 19 tog oss till en känsla av att befinna sig på mission i
en tropisk miljö, då värmen och luftfuktigheten var mycket
hög, eftersom solen höll sig blygsamt undan till förmån för dis och
enstaka skurar och duggregn under helgens gång. Detta hindrade
dock inte 400 veteraner att ansluta och fullfölja en schyst och
avslappnad helg tillsammans!
ÖS från ovan! Under torsdagen såg vyn över campens uppbyggnad ut så här.

PÅ FREDAGSKVÄLLEN UPPTRÄDDE ett riktigt
bra liveband från Skåne: Random Rock – som
på löpande band fyrade av rock 'n roll-hits
från 60-talet och framåt, så att hela partytältet fladdrade! Under lördagskvällen dök ikonen Berkan upp med sin gitarr och sjöng
några av sina berömda låtar innan karaoken
blev flitigt använd resten av kvällen av såväl
sångfåglar som tondöva i en salig blandning –
till mångas glädje och förtvivlan!
Vid lunchtid på lördagen fick vi även en speciell veteranhälsning från luften! Det var piloten och numera reservofficeren Johan som
överraskande dök upp under molnen, och
svepte ett par låga varv över campen med en
Sk50 Saab Safir (f.d. skolflygplan i Flygvapnet)
som han brukar flyga ner till ÖS med varje år
från Linköping när vädret tillåter!
Tony & Ralle fick under lördagen finbesök
från Högkvarteret och hade ett bra samtal
med dem angående ÖS och dess framtid.

Citat från veteranen Magnus Ahlström.

Vad det leder till får vi förhoppningsvis se på
ÖS20! Under lördagseftermiddagen hade
även BBMC sin årliga MC-kortege, ledd
av Göran Johansson längs några av Hallands
vackra vägar.

51 veckor långa processen på nytt igen!
Citaten i bild nedan, är två tänkvärda reflektioner från två erfarna veteraner, om vad ÖS
betyder för just dem – men deras ord talar
också för så många andra veteraner!

En nyhet för i år var att det mobila uthyrningsföretaget Paintball Halmstad fanns på
plats och hyrde ut utrustning under lördagen
för alla skjutglada som ville sätta lite extra
färg på tillvaron! För andra året i rad fanns
också veteranen Larz Karlsson från Ghost Inc
på plats i huvudbyggnaden och tatuerade för
fullt under helgens gång.

Det är något väldigt speciellt med kamratskapet veteraner emellan, och det behövs aldrig
någon icebreaker när man springer på en
veteran oavsett insatsområde, ålder eller
nationalitet. Det veteraner har tillsammans är
unikt, och utan de fantastiska arrangörerna
Tony och Ralle som osjälviskt ger oss denna
möjligheten att vårda kamratskapet en helg
per år, så hade nog inte Sveriges veteraner
haft en stor samlingspunkt dit alla kan ansluta och få plats! De har nu helhjärtat roddat
FN-träffen under 19 år i rad och till sommaren 2013 blir det 20-årsjubileum att se fram
emot!

Alla kan nog hålla med om att en helg går så
otroligt fort när man har roligt, och det märks
tydligt både på plats under träffens gång, men
även i diverse olika forum på internet, att ÖS
har en otroligt stark och positiv påverkan för
väldigt många veteraner. Det är en årlig process varje gång med att längta, räkna ner och
slutligen vara där, för att sedan påbörja den

Citat från veteranen Mikael Svensson.

Tony & Ralle hälsar och tackar alla som var
på årets ÖS och gjorde det så lyckat! De vill
speciellt tacka dom som hjälpte till innan och
efter träffen, samt för att det var så bra städat på hela campen innan hemfärd på söndagen. De planerar och laddar redan nu inför
nästa sommars 20-årsjubileum, och vi andra
har självfallet börjat nedräkningen på allvar
inför ÖS20!

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

Genomförd verksamhet vid FB Norr våren 2012
FB Norr har deltagit vid Veteranceremonin
29 maj i Arvidsjaur. Vi var några tappra men
väl representerade deltagare. En fin, men
mycket KALL ceremoni med kransnedläggning och fint tal av bataljonschefen Urban
Edlund. Deltog gjorde även representanter
från kommunen och anhöriga. Det blev en
värdig stund att hedra de stupade, skadade
och de som gjort/gör en insats som vi aldrig
får glömma. Vi måste stå upp för dessa personer och fortsätta komma ihåg dem vid den
årligen återkommande ceremonin.
Eftersom alla regementschefer deltog vid
Veteranceremonin så beslöt regementet att
Veterandagen skulle firas vid Garnisonens dag

2 juni i Boden och grindarna var öppna för
allmänheten vid I19 och A9 under förmiddagen och efter lunch uppställning och ceremoni
i regementsparken.
Inledning med tal av garnisonschef överste
Olof Granander och korum med garnisonspastor Staffan Klingert samt skönsång av Eleanor Harlin Siurumaa. I samband med ceremonin invigdes den nya minnesstenen för stupade
kamrater och de bägge regementena samt
Fredsbaskrarna Norr lade ner varsin krans.
Innan ceremonin bjöd garnisonschefen stupade soldaters anhöriga och skadade soldater
med anhöriga på lunch i kanslihusmässen.

Det blev en minnesvärd och vacker stund för
att hedra våra stupade, skadade och de som
gjort/gör en insats som vi aldrig får glömma.
Utöver detta har vi genomfört en medlemsträff i Luleå med en intressant föreläsning om
och av Kongoveteraner.
Nationaldagen firas alltid med marsch med
musikkår och fanor genom Boden för att
sedan avslutas med uppställning av fanborg
och tal. Även i år har FB Norr deltagit vid
detta arrangemang.
Lillemor Nilsson

Text: Charlotta Blomberg
Foto: Privat/Anna W Sandell (flygfotot),
Charlotta Blomberg (citatfoton).
FN-träffens hemsida:
fn-traffen.snabber.se

FB Norrköping deltog vid Flygdagarna
på Malmslätt
Vid de stora flygdagarna i Linköping 2 och 3 juni var Fredsbaskrarna
representerade genom Carina Bergsten och Ingemar Ahlström. Där fick de
möjlighet att informera om vår verksamhet, kamratstöd på olika sätt, var
vi finns, hur man når oss m m. Det hela var mycket uppskattat och det
ställdes en hel del frågor.
Nils-Ove Johansson
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Foto: Stefan Bokvist.
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Fredsbaskrarna Skåne har fått en flygande start
Den 11 juli bildades en interimstyrelse i Fredsbaskrarna Skåne och vidare
bildades föreningen den 26 augusti då även styrelsen utsågs. Initiativet
till föreningen har förtjänstfullt tagits av soldaten på P7 Rikard Johansson och kapten Kuno Larsson.

Beställ Gula Bandet
och stöd våra
utlandssoldater!

På regementets dag på P7, Revingehed fick föreningen under en högtidlig
ceremoni mottaga Fredsbaskrarnas fana från ordföranden Anders Ramnerup. Föreningen fick en flygande start då den yttre ramen under regementets dag var den bästa tänkbara. Uppemot 15 000 besökare fick uppleva
tre intensiva stridsuppvisningar och överflygningar med en JAS-rote.
Vi hoppas nu på ett stort engagemang bland medlemmarna och att fler vill
hjälpa till med att starta och driva nya träffplatser runt om i Skåne. Då
skapar vi det stöd och den gemenskap som är så viktigt för alla veteraner!
Jerker Westdahl

Beställ så här!

Fler Gula Bandet-prylar

- Betala till Plusgiro 197056-5
- Märk insättningen med texten ”Gula Bandet”
- Ange ditt namn och adress




t 5SÚKBLSPOPSNY!
 

t 5ZHNÊSLFLSPOPSNY!
 
t 1JOLSPOPS
  
t ,MJTUFSEFLBM DNLSPOPS
  
t ,MJTUFSEFLBM DNLSPOPS



t 5TIJSULSPOPS


t .ÚTTBLSPOPS

Välkommen med din beställning!
Beställes i vår profilshop.
Porto är inkluderat i priserna.

Jerker Westdahl t h får ordförandeklubban av interimsordföranden Kuno Larsson.

Plusg
iro
ir
ro::
Plusgiro:
197056-5
19705
56-5

Anders Ramnerup t h överlämnar fanan till Jerker Westdahl.

Rikard Johansson, Fredsbaskrarna Skåne, längst till vänster med fanan tillsammans med de andra kamratföreningarna och deras fanor.

Insamlingen går till
kamratstödet och kamrathjälpen.
Tack för Ditt stöd.

Ulf Lissjanis
1941-2012
till minne

Fredsbaskrarna F-län
Hösten har kommit och därmed aktiviteterna
i F-län. Första månadsträffen hade vi i september med tema Liberia. Anders Göransson berättade och visade bilder från sin
tjänstgöring i Liberia. Vi gjorde även ett
besök på Marinmuseum i Karlskrona en lördag. Vi har även deltagit på en anhörigträff
med KS26 i Eksjö.
Nästa månadsträffar på John Bauer Hotel
i Jönköping är första onsdagen i oktober
och i november kl. 19.00. Program för träffarna kommer via nyhetsmejl och på vår
hemsida. Observera att det inte är några
träffar i december och januari.
Traditionsenligt uppmärksammar vi FNdagen i Jönköping. I år gästas vi av vår förre
ÖB Johan Hederstedt som talar om krishanteringen efter den stora tsunamin där han var
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Samling sker onsdagen den 24:e oktober kl
19.00 på John Bauer Hotel, Södra Strandgatan i Jönköping. Efteråt finns möjlighet att
inta en trerätters måltid tillsammans (inget
tvång) till en kostnad av 295 kr.
Se menyn på www.fredsbaskrarna-f.se
Om du vill vara med och äta efteråt vill vi ha
anmälan senast den 17:e oktober.

Johan Hederstedt.

ansvarig för hemtransporten av omkomna
svenskar, och han gör också några reflektioner
från tidigare, nuvarande samt ev. kommande
internationella operationer.

Info och anmälan:
Mats Ruderfors: mats.ruderfors@comhem.se
073-941 09 86
Björn Claesson: bjorn.claesson@jonkoping.se
070-515 02 84

En dalaveteran har lämnat oss. Ulf Lissjanis
avled hastigt 18 maj. Hans hjärta slutade slå
i sömnen och ett mycket aktivt liv tog slut.
Ulf var under många år engagerad i Fredsbaskrarna Dalarnas verksamhet, som träffplatsansvarig och i styrelsen. Ulf var veteran
från Dalregementet och från FN-tjänstgöring
i Sinai och Libanon men framförallt var han
en god kamrat. Vi saknar honom oerhört.
När dödsbudet kom var känslan av overklighet stor. Han var i högsta grad en levande
människa, aktiv som få. Sista gången vi såg
Ulf var på träffen i Myckelmyra i början på

maj, han satt vid lägerelden och åt korv och
var på ett strålande humör. Inte kunde vi tro
att det var sista gången vi sågs. Han begravdes i Svärdsjö kyrka 14 juni i närvaro av
familjen och en stor vänkrets.
Några ord från kamraterna till sist:
– Vila frid Ulf! Ett ljus brinner på Camp
Northern Light för vår goa glada QM.
– Att få dö i sömnen, det måste vara det
bästa sättet att få dö på. Inga plågor, ingen
ångest. Men som sagt, väldigt tråkigt att
höra, Ulf var en härlig människa.

– Sagt farväl till en god kamrat idag. Vi saknar dig!
– Fin begravning och mycket folk, värdigt en
god kamrat...
– Minnet lever av en god peacekeeper.
Vila i frid Ulf! Tack för dina insatser, du kommer att saknas storligen i kamratkretsen!
Minnet lever det kan ej jordas. Det kan ej
gömmas bland stoft och grus nej, det skall
leva i fågelsången, i blomsterdoft och i vindens sus.
Fredsbaskrarna Dalarna
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Kongoveteranernas årsmöte i Enköping
Årsmötet genomfördes lördagen den 5 maj
på Ledningsregementet i Enköping med
drygt 100 deltagare. Styrelsens ordförande
Karl-Olof Fransson hälsade alla hjärtligt välkomna och äskade en tyst minut för de kamrater som gått bort under året.

FN-veteranerna Kongo
Ordförande: Karl-Olof Fransson, 036-649 68, 070-633 49 63
Sekreterare: Stig Högberg, 08-618 34 09
Kassör: Rune Brink, 036-703 66, 070-590 25 18
Hemsida: www.kongoveteranerna.se
PlusGiro: 441 1974 -1

Prins Carl Philip lade ner en krans vid veteranmonumentet för att hedra stupade veteraner.
Foto Nils Ehlén, Combat Camera.

Sju Kongoveteraner medaljerades på Veterandagen
På Veterandagen den 29 maj 2012 tilldelades sju Kongo-veteraner Försvarsmaktens
medalj för sårade i strid i 8:e storleken i
valören silver. De voro:
Torsten Stålnacke. Han fick hakan avskjuten den 14 september 1961 under septemberstriderna mellan FN-trupperna och

innan han räddades av modiga insatser från
FN-soldaterna Ragnar Johansson och Bernt
Karlsson. Martinsson miste ett öga under
misshandeln.
Björn Bäck. Han blev nerskjuten i en DC 3 i
september 1962, varvid han ådrog sig en allvarlig handskada.

överste Jonas Waerns KP-bil utsattes för ett
eldöverfall och träffades av en bazookaraket. Han lyckades trots skadan bekämpa
fiendens ställning så att nästa raket missade
målet.
Ulf Isaksson. Han fick den 18 december
1961 splitter i höger lår efter beskjutning av
en GRK under decemberstriderna mellan
FN-trupperna och Katangas gendarmeri.
Medaljerna utdelades av överbefälhavare, general Sverker Göranson vid Veteranmonumentet
intill Folke Bernadottes väg på Norra Djurgården i Stockholm. Därefter avtackades
och gratulerades medaljörerna offentligt av
HKH Prins Carl Philip och försvarsminister
Karin Enström, ty manifestationen hade formen av en statsceremoni, där ett stort antal
myndigheter och organisationer deltog. Kongoveteranerna var representerade med fanvakt
och ett 40-tal ”blåbaskrar”.

Torsten Stålnacke medljeras av ÖB. Sex
andra Kongo-veteraner väntar på sina
medaljer. Foto Nils Ehlén, Combat Camera.

Katangas gendarmeri. Efter att ha blivit träffad fick han trots svåra skador både med sig
sitt granatgevär och förde en chockskadad
kamrat i säkerhet.
Roland Knutsson. Han sårades allvarligt av
splitter den17 december 1961 från ett granatnedslag när den svenska bataljonen ockuperade Camp Massart.
Bo Martinsson. Han anfölls den 5 oktober
1961 av upprorisk folkmassa i balubalägret
i Elisabethville och blev nästan ihjälslagen

Efter medaljeringen visade Bo Martinsson,
Stig von Bayer och Göte Enquist upp de
röda medaljerna. Bilden begränsad.
Foto Nils Ehlén, Combat Camera.

Lennart Lundgren. Han träffades allvarligt i
bröstkorgen av en mynningsladdare, avskjuten av en stamkrigare, under en tågeskort
den 10 januari 1961 i närheten av Bukama,
Katanga.(Lennart Lundgren kunde av familjeskäl ej närvara vid årets medaljceremoni.
Han kommer att medaljeras på Veterandagen 2013.)
Stig von Bayer. Han fick handen söndertrasad av splitter den 10 december 1961 när

Sammanlagt utdelades silvermedaljen till 18
veteraner som sårats i strid i Suez, Kongo,
Libanon och Afghanistan. Göte Enquist var
äldst i skaran. Den 4 januari 1957 färdades
han i en jeep vid El Ballah intill Suez-kanalen som sprängdes av en stridsvagnsmina.
Han blev så svårt skadad att hans högra ben
måste amputeras strax nedanför knäleden.
Ett halvt sekel av tystnad och glömska från
det officiella Sverige är över för Göte Enquist samt de medaljerade Kongo-veteranerna.
Bror Richard Svärd

Irländskt besök
På Veterandagen den 29 maj gästades vi av
två vapenbröder från Irland, Walter F. Raftery
och John Brady från Irish UN Veterans
Association i Dublin. Efter initiativ av vår förening inbjöds de av Försvarsmakten att närvara vid den svenska statsceremonin på
Veterandagen vid Minnesmonumentet den 29
maj och på ÖB:s middag för medaljörerna på
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Karlbergs slott den 28 maj. Under middagen
höll Raftery ett tal i vilket han tackade Sverige och Försvarsmakten för allt det stöd som
irländska FN-styrkor fick i Kongo av framförallt svenska tolkar och piloter i ONUC. Efter
talet överlämnade Raftery en bok om Irland
till Sveriges ÖB, general Sverker Göranson.

John Brady och Walter F. Raftery i samtal med Prins Carl Philip och ÖB, Sverker
Göranson. Foto Roland E Lindholm.

Bengt Wicksén valdes till att leda dagens förhandlingar, till sekreterare valdes Stig Högberg.
Den tryckta verksamhets- och ekonomiska
berättelsen godkändes liksom revisorernas
berättelse, varefter mötet beviljade styrelsen
ansvarsfrihet.
Sju motioner behandlades, av vilka sex hade
insänts av Larry Chiborn. I sin första motion
begärde Chiborn bidrag för utlagda kostnader
under sin sponsringsverksamhet. Fransson
svarade att Chiborn redan fått bidrag, varför
styrelsen avslagit motionen, vilket även mötet
beslutade. I sin andra motion ville Chiborn ha
en redogörelse för hur sponsrade ölglas hade
hanterats. Han anklagade Alf Gustafsson för
att allt inte gått rätt till. Gustafsson redogjorde
för hur frågan hade hanterats och styrelsens
avslag på motionen, vilket även blev mötets
beslut. I sin tredje motion hävdade Chiborn
att det fattades 20 000 kronor i redovisning
av lotteriöverskott. Rune Brink redogjorde för
hur pengarna spenderats på underhållning vid
föregående årsmöten. Styrelsen avslag blev
mötets beslut.

I sin fjärde motion önskade Chiborn att styrelsens mötesprotokoll skulle sändas till medlemmarna. Efter diskussion i frågan föreslogs
att protokollen skulle hållas tillgängliga för
revisorerna. Styrelsens avslag på motionen
blev mötets beslut. I den femte motionen föreslog Chiborn att styrelsen skulle minskas från
sex personer till fem för att spara pengar. I
sitt svar konstaterade styrelsen att det i stadgarna är föreskrivet sex personer, att ändra till
fem personer skulle innebära en stadgeändring. Styrelsens avslag på motionen blev
mötets beslut.
I sin sista motion yrkade Chiborn att årsmöteshandlingarna skulle skickas ut till medlemmarna före mötet. Efter diskussion om olika
alternativ beslöt mötet att årsmöteshandlingarna skall delas ut vid incheckningen.
I den sjunde motionen ville Lars Frost uppdra åt styrelsen att anlita advokathjälp för att
formulera en paragraf som ger årsmötet rätt
att utesluta medlem. Under diskussionen
framkom att stadgans § 9 bör vara möjlig att
tolka som att årsmötet redan har den möjligheten. Mötet godkände det svaret.
Mötet beslutade att medlemsavgiften skulle
vara oförändrad, 225 kr per år.
Styrelsen föreslog ett tillägg i § 6 i våra
stadgar. Där saknas: ”beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.” Mötet beslutade att den
skrivningen skall föras in i § 6.
Valet av styrelse slutade med att alla omvaldes med undantag för posten som sekreterare,

ty Rolf Larsén hade framfört att han inte
längre var tillgänglig för detta uppdrag.Till ny
sekreterare valdes Stig Högberg. För övrigt
framgår styrelsens sammansättning i den faktaruta som publicerades i Fredsbaskern nr 22012.
Försvarsmakten meddelade att veterandagen
den 29 maj vid Minnesmonumentet har upphöjts till en statsceremoni. Prins Carl Philip
kommer att medverka.
Sten Jonsson poängterade att vår logotyp
inte har de rätta färgerna samt att den inte
får användas hur som helst. Styrelsen ser över
denna fråga.
Stig von Bayer redogjorde för ett förslag att
vår förening skall vara representerad vid minnesmärket över Dag Hammarskjöld i Ndola.
På den uppvisade texten kom det förslag till
ändringar. (Se närmare härom på våra sidor i
Fredsbaskern nr 2-2012.)
Rolf Larsén avtackades av Karl-Olof Fransson för Rolfs arbete i styrelsen.
Mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag
att besluta om tid och plats för nästa årsmöte.
Protokollet fördes av Stig Högberg. Det har
justerats av mötets ordf. Bengt Wicksén, samt
av Börje Rangnitt och Lars O Andersson.
Bror Svärd svarar för sammandraget.

Torgny Svedberg har avlidit
Torgny Svedberg avled den 2 juni 2012 i en
ålder av 76 år. Det var ett smärtsamt besked.
Torgny deltog i årsmötet i Enköping den 5
maj, då han tilldelades Katangakorset och
även överlämnade boken ”Dag Hammarskjöld och Uppsala universitet”, en gåva till
styrelsen från universitet. Boken är skriven av
Carl Fängsmyr och togs emot av Karl-Olof
Fransson.
Torgny tjänstgjorde i bataljon XII i Kongo
och tillhörde det fotbollslag som bataljonen
ställde upp för matcher i Rhodesia på sommaren 1961 före septemberstriderna. Vid årsmötet 2010 berättade Torgny om detta då dr
Peter Wallenberg besökte oss och Torgny
tackade för det stöd dr Wallenberg gav de
svenska FN-soldaterna i Rhodesia, där Wallenberg då var chef för Atlas Copco. Torgny deltog i Kongo-veteranernas hedersvakt vid Dag
Hammarskjölds grav när FN:s generalsekreterare Bank Ki-moon besökte graven den 12
oktober 2011.
Torgny växte upp i stadsdelen Eriksberg i
Uppsala och gav sig ut i världen som 16-åring
med moderns avskedsord ringande i öronen:

”Vad du gör pojk, kom inte hem utan arbete.”
Under sitt växlingsrika liv saknade han aldrig
arbete, den längsta tiden ägnade han åt Tullverket, där han framförallt ägnade sig åt narkotikabekämpning. Som pensionär återvände
han till Uppsala och ägnade sig åt att av tändstickor bygga skalenliga modeller av kända
byggnader, bland dem Uppsala domkyrka.
Begravningen ägde rum i Heliga Trefaldighets kyrka i Uppsala den 27 juni i närvaro av
en stor skara släktingar och vänner samt
Kongo-veteranerna Bengt Wicksén och Roland E Lindholm. Torgnys blå FN-basker var
under begravningsgudstjänsten placerad på
kistan.
Enligt Kassör Rune Brink har över 11 000
kronor inkommit till Torgnys minne.
Bror Richard Svärd

Fotnot: I Torgny Svedbergs dödsannons i Uppsala
Nya tidning fanns följande textrad: ”Tänk gärna på
FN-veteranerna Kongo pg 441 19 74-1, märk talongen ‘Torgnys minne’.”

Torgny Svedberg vid Dag Hammarskjölds grav den
18 oktober 2011, i anledning av att 50 år gått
sedan generalsekreteraren förolyckades i Ndola.
Fredsbaskern nr 3 2012
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och gratulerades medaljörerna offentligt av
HKH Prins Carl Philip och försvarsminister
Karin Enström, ty manifestationen hade formen av en statsceremoni, där ett stort antal
myndigheter och organisationer deltog. Kongoveteranerna var representerade med fanvakt
och ett 40-tal ”blåbaskrar”.

Torsten Stålnacke medljeras av ÖB. Sex
andra Kongo-veteraner väntar på sina
medaljer. Foto Nils Ehlén, Combat Camera.

Katangas gendarmeri. Efter att ha blivit träffad fick han trots svåra skador både med sig
sitt granatgevär och förde en chockskadad
kamrat i säkerhet.
Roland Knutsson. Han sårades allvarligt av
splitter den17 december 1961 från ett granatnedslag när den svenska bataljonen ockuperade Camp Massart.
Bo Martinsson. Han anfölls den 5 oktober
1961 av upprorisk folkmassa i balubalägret
i Elisabethville och blev nästan ihjälslagen

Efter medaljeringen visade Bo Martinsson,
Stig von Bayer och Göte Enquist upp de
röda medaljerna. Bilden begränsad.
Foto Nils Ehlén, Combat Camera.

Lennart Lundgren. Han träffades allvarligt i
bröstkorgen av en mynningsladdare, avskjuten av en stamkrigare, under en tågeskort
den 10 januari 1961 i närheten av Bukama,
Katanga.(Lennart Lundgren kunde av familjeskäl ej närvara vid årets medaljceremoni.
Han kommer att medaljeras på Veterandagen 2013.)
Stig von Bayer. Han fick handen söndertrasad av splitter den 10 december 1961 när

Sammanlagt utdelades silvermedaljen till 18
veteraner som sårats i strid i Suez, Kongo,
Libanon och Afghanistan. Göte Enquist var
äldst i skaran. Den 4 januari 1957 färdades
han i en jeep vid El Ballah intill Suez-kanalen som sprängdes av en stridsvagnsmina.
Han blev så svårt skadad att hans högra ben
måste amputeras strax nedanför knäleden.
Ett halvt sekel av tystnad och glömska från
det officiella Sverige är över för Göte Enquist samt de medaljerade Kongo-veteranerna.
Bror Richard Svärd

Irländskt besök
På Veterandagen den 29 maj gästades vi av
två vapenbröder från Irland, Walter F. Raftery
och John Brady från Irish UN Veterans
Association i Dublin. Efter initiativ av vår förening inbjöds de av Försvarsmakten att närvara vid den svenska statsceremonin på
Veterandagen vid Minnesmonumentet den 29
maj och på ÖB:s middag för medaljörerna på
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Karlbergs slott den 28 maj. Under middagen
höll Raftery ett tal i vilket han tackade Sverige och Försvarsmakten för allt det stöd som
irländska FN-styrkor fick i Kongo av framförallt svenska tolkar och piloter i ONUC. Efter
talet överlämnade Raftery en bok om Irland
till Sveriges ÖB, general Sverker Göranson.

John Brady och Walter F. Raftery i samtal med Prins Carl Philip och ÖB, Sverker
Göranson. Foto Roland E Lindholm.

Bengt Wicksén valdes till att leda dagens förhandlingar, till sekreterare valdes Stig Högberg.
Den tryckta verksamhets- och ekonomiska
berättelsen godkändes liksom revisorernas
berättelse, varefter mötet beviljade styrelsen
ansvarsfrihet.
Sju motioner behandlades, av vilka sex hade
insänts av Larry Chiborn. I sin första motion
begärde Chiborn bidrag för utlagda kostnader
under sin sponsringsverksamhet. Fransson
svarade att Chiborn redan fått bidrag, varför
styrelsen avslagit motionen, vilket även mötet
beslutade. I sin andra motion ville Chiborn ha
en redogörelse för hur sponsrade ölglas hade
hanterats. Han anklagade Alf Gustafsson för
att allt inte gått rätt till. Gustafsson redogjorde
för hur frågan hade hanterats och styrelsens
avslag på motionen, vilket även blev mötets
beslut. I sin tredje motion hävdade Chiborn
att det fattades 20 000 kronor i redovisning
av lotteriöverskott. Rune Brink redogjorde för
hur pengarna spenderats på underhållning vid
föregående årsmöten. Styrelsen avslag blev
mötets beslut.

I sin fjärde motion önskade Chiborn att styrelsens mötesprotokoll skulle sändas till medlemmarna. Efter diskussion i frågan föreslogs
att protokollen skulle hållas tillgängliga för
revisorerna. Styrelsens avslag på motionen
blev mötets beslut. I den femte motionen föreslog Chiborn att styrelsen skulle minskas från
sex personer till fem för att spara pengar. I
sitt svar konstaterade styrelsen att det i stadgarna är föreskrivet sex personer, att ändra till
fem personer skulle innebära en stadgeändring. Styrelsens avslag på motionen blev
mötets beslut.
I sin sista motion yrkade Chiborn att årsmöteshandlingarna skulle skickas ut till medlemmarna före mötet. Efter diskussion om olika
alternativ beslöt mötet att årsmöteshandlingarna skall delas ut vid incheckningen.
I den sjunde motionen ville Lars Frost uppdra åt styrelsen att anlita advokathjälp för att
formulera en paragraf som ger årsmötet rätt
att utesluta medlem. Under diskussionen
framkom att stadgans § 9 bör vara möjlig att
tolka som att årsmötet redan har den möjligheten. Mötet godkände det svaret.
Mötet beslutade att medlemsavgiften skulle
vara oförändrad, 225 kr per år.
Styrelsen föreslog ett tillägg i § 6 i våra
stadgar. Där saknas: ”beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.” Mötet beslutade att den
skrivningen skall föras in i § 6.
Valet av styrelse slutade med att alla omvaldes med undantag för posten som sekreterare,

ty Rolf Larsén hade framfört att han inte
längre var tillgänglig för detta uppdrag.Till ny
sekreterare valdes Stig Högberg. För övrigt
framgår styrelsens sammansättning i den faktaruta som publicerades i Fredsbaskern nr 22012.
Försvarsmakten meddelade att veterandagen
den 29 maj vid Minnesmonumentet har upphöjts till en statsceremoni. Prins Carl Philip
kommer att medverka.
Sten Jonsson poängterade att vår logotyp
inte har de rätta färgerna samt att den inte
får användas hur som helst. Styrelsen ser över
denna fråga.
Stig von Bayer redogjorde för ett förslag att
vår förening skall vara representerad vid minnesmärket över Dag Hammarskjöld i Ndola.
På den uppvisade texten kom det förslag till
ändringar. (Se närmare härom på våra sidor i
Fredsbaskern nr 2-2012.)
Rolf Larsén avtackades av Karl-Olof Fransson för Rolfs arbete i styrelsen.
Mötet beslutade att styrelsen får i uppdrag
att besluta om tid och plats för nästa årsmöte.
Protokollet fördes av Stig Högberg. Det har
justerats av mötets ordf. Bengt Wicksén, samt
av Börje Rangnitt och Lars O Andersson.
Bror Svärd svarar för sammandraget.

Torgny Svedberg har avlidit
Torgny Svedberg avled den 2 juni 2012 i en
ålder av 76 år. Det var ett smärtsamt besked.
Torgny deltog i årsmötet i Enköping den 5
maj, då han tilldelades Katangakorset och
även överlämnade boken ”Dag Hammarskjöld och Uppsala universitet”, en gåva till
styrelsen från universitet. Boken är skriven av
Carl Fängsmyr och togs emot av Karl-Olof
Fransson.
Torgny tjänstgjorde i bataljon XII i Kongo
och tillhörde det fotbollslag som bataljonen
ställde upp för matcher i Rhodesia på sommaren 1961 före septemberstriderna. Vid årsmötet 2010 berättade Torgny om detta då dr
Peter Wallenberg besökte oss och Torgny
tackade för det stöd dr Wallenberg gav de
svenska FN-soldaterna i Rhodesia, där Wallenberg då var chef för Atlas Copco. Torgny deltog i Kongo-veteranernas hedersvakt vid Dag
Hammarskjölds grav när FN:s generalsekreterare Bank Ki-moon besökte graven den 12
oktober 2011.
Torgny växte upp i stadsdelen Eriksberg i
Uppsala och gav sig ut i världen som 16-åring
med moderns avskedsord ringande i öronen:

”Vad du gör pojk, kom inte hem utan arbete.”
Under sitt växlingsrika liv saknade han aldrig
arbete, den längsta tiden ägnade han åt Tullverket, där han framförallt ägnade sig åt narkotikabekämpning. Som pensionär återvände
han till Uppsala och ägnade sig åt att av tändstickor bygga skalenliga modeller av kända
byggnader, bland dem Uppsala domkyrka.
Begravningen ägde rum i Heliga Trefaldighets kyrka i Uppsala den 27 juni i närvaro av
en stor skara släktingar och vänner samt
Kongo-veteranerna Bengt Wicksén och Roland E Lindholm. Torgnys blå FN-basker var
under begravningsgudstjänsten placerad på
kistan.
Enligt Kassör Rune Brink har över 11 000
kronor inkommit till Torgnys minne.
Bror Richard Svärd

Fotnot: I Torgny Svedbergs dödsannons i Uppsala
Nya tidning fanns följande textrad: ”Tänk gärna på
FN-veteranerna Kongo pg 441 19 74-1, märk talongen ‘Torgnys minne’.”

Torgny Svedberg vid Dag Hammarskjölds grav den
18 oktober 2011, i anledning av att 50 år gått
sedan generalsekreteraren förolyckades i Ndola.
Fredsbaskern nr 3 2012
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Sommarens gemenskap
i kamratkretsen...

Den 16 juni fyllde Gunnar Kall 80 år.
Han uppvaktades med blommor från
UNEF-kamraterna, av Sten-Erik
Peterson.

Den 30 juni var vi några medlemmar från
UNEF-kamraterna och Kongo-veteranerna
som deltog i 3:e komp 7 bat. Gazas sommarträff i Askersund. Träffen hölls på hotell
Norra Vättern i Askersund. Organisatör och
samordnare för träffen var Tor Oswald.
Vi träffades 1200 och inledde träffen med
en stor räksmörgås, därefter åkte vi några
kilometer till Stjernsunds slott. Slottet byggdes 1798-1801. Vi var drygt 20 deltagare
som hade samlats till denna träff. Bara att
komma till den lilla staden Askersund är
värt en utflykt, och om det då kan ordnas
som en FN-träff blir det mycket lyckat.

Den 25 augusti hade UNEF-kamrater sin
sedvanliga höstträff, Kongoveteranerna
hade samtidigt sitt styrelsemöte hos Alf vilket gjorde att vi blev c:a 30 deltagare. I år
hade Alf Gustafsson dessutom lyckats
pricka in den så att den sammanföll med en
trevlig jazzkonsert i lantlig miljö.
Vi inledde dagen med samling hemma hos
Alf och Alfs fru Britt-Inger. Därefter for vi
ner till ”Alfs äng” där vi åt grillat i det
varma och vackra vädret.

Vid tvåtiden for vi till jazzkonserten som
hölls i Musikcafeet på Ågårdens loge i
Varnum. För musiken stod Hill Blue Unit &
the Jubilee Horns. Orkestern bestod av 9
mycket duktiga musiker. Temat var From spirituals to swing. Dessutom framträdde kören
Helena Gunnervall & the Spiritual Singers.
På kvällen avhöll vi vår traditionella middag
på Väla kursgård.
Ett stort TACK till Alf och hans fru BrittInger för allt arbete de lagt ner för att vi
skulle få en lyckad höstfest.

Jazz i Ågårdens loge.
Deltagarna utanför en av slottets sidobyggnader.

Samling hos Alf.

Återsammankomst med 3 komp, bat G6, Gaza
Den 30 juni 2012 samlades några tappra
FN-veteraner från vårt kompani. Undertecknad hade med annons i Fredsbaskern
bjudit in andra FN-veteraner från andra
kompanier och missioner. Det infann sig
några stycken, bland annat ordföranden i
Kongo-veteranerna och ordföranden samt
sekreteraren i UNEF-kamraterna. Hela
sammankomsten var fulltecknad.
Det fanns mycket att tala om, berättelser
både trevliga och tråkiga, de närvarande
kom ju från olika tjänstgöringstider och
olika uppdrag. Det hände ju saker på 50- och

60-talen också, men inte så grymma som nu
2012. Det blev inte bara ett pratande, vi han
med ett guidat besök på Stjernsunds slott,
som blev uppskattat. Sedan hjälpte det vackra vädret till att visa den lilla sommarstaden
Askersund från sin bästa sida.
På kvällen intogs en mycket god middag på
hotell Norra Vättern. Mellan tuggorna pratades det om allt möjligt och stämmningen var
på topp. Det talades om att vi från de olika
sammanslutningarna skall träffas hos någon
av dem. Jag hoppas att det blir så!

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com
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Vi på 3 komp, bat G6, Gaza 1959 har nu
träffats i 53 år regelbundet, men vi blir färre.
Vi är ej odödliga, mer behöver ej sägas.
Dagen efter den trevliga tillställningen samlade vi vid frukosten på hotellet. Det blev en
långsittning. Därefter tog vi adjö och hoppades på återseende. Glöm aldrig att livet har
en mening.
Tor Ostwald
FN-veteran från G6 1959

Minnesord Torsten Stålnacke
En av de mest omskrivna Kongo-veteranerna, Torsten Stålnacke, har gått ur tiden. Efter hemkomsten från en utflykt med
hjortronplockning, avled han hastigt i sitt hem i Sälen den 5 augusti. Han blev 78 år. Närmast sörjande är sambon
Marianne Persson, Sälen, och dottern Susanne Stålnacke, Svappavaara.
Torsten Stålnacke växte upp i
Svappavaara i Norrbotten och
gjorde sin värnplikt på I19 i
Boden. 1956-1957 tjänstgjorde
han som furir i de två första
svenska FN-bataljonerna till
Suez-Gaza. I Kongo tjänstgjorde
han 1961 i bat XII. Under septemberstriderna i Katanga 1961
blev han svårt skadad.
Under ett anfall mot en av
Katanga-gendarmernas depåer
fick han hakan bortskjuten.
Under de följande åren genomgick Torsten 33 komplicerade
operationer vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. På grund av
en enastående livsvilja blev han
så pass återställd att han kunde
fullgöra FN-tjänst på Cypern
under åren 1965-1968. Därefter drev han en pub i Helsingborg fram till 1972 då han köpte
ett pensionat i Sälen, som han
drev fram till sin pensionering
Torsten Stålnacke på Veterandagen 29 maj. Foto: F. A. Holst.
2003.
Hans Majestät Konungen belönade Torsten svenska campen och balubalägret, varvid kvinStålnacke med Vasamedaljen den 10 maj nor och barn hade dödats. Anfallet genomför1962 med motiveringen:
des med en förstärkt svensk pluton. Vid framryckningen under fientlig eld mot depån ledde
”För ådagalagt synnerligt mod och helhjär- Stålnacke en granatgevärsomgång längst ut
tat handlingssätt för räddande av människo- på vänstra flanken. Hans laddare och ammuliv i Kongo.”
nitionsbärare blev svårt chockade av beskjutningen och lade sig i skydd. Stålnacke ryckte
Femtio år senare – på Veterandagen den 29 då ensam fram den sista biten trots den fientmaj 2012 – tilldelades han Försvarsmaktens liga elden för att få fri sikt mot de dödsbringmedalj för sårade i strid i 8:e storleken i valö- ande pansarbilarna som stod vid depån. När
ren silver.
Stålnacke fått ett lämpligt läge avfyrade han
Bakgrunden till dessa två medaljer förtjä- granatgeväret och träffade pansarbilen som
nar att på nytt omnämnas:
förstördes. Strax därefter träffades Stålnacke i
Den 14 september 1961 deltog Stålnacke i ansiktet av den fientliga elden.
ett anfall mot en av Katangas gendarmdepåer
Hakan hängde ner mot bröstet och han höll
i Elisabethville, varifrån eld utgått mot den på att kvävas. Med fingrarna rensade han hal-

sen fri från benbitar och köttslamsor och fick därigenom i
gång andningen i sista sekunden. Under reträtten visslade
kulorna omkring honom. Han
höll upp hakan med ena handen
och granatgeväret med den andra. Han lyckades genom tecken
och sparkar få med sig sina
svårt chockade kamrater, vilka
var illa ute. Fältambulansen stod
i skydd av en byggnad och för
att komma i säkerhet måste
Stålnacke krångla sig över ett
högt stängsel.
På grund av att strider pågick
runt det italienska Röda korssjukhuset i centrum av Elisabethville kunde ambulansen inte
köra ända fram. De sista hundra
metrarna fick Stålnacke och
hans kamrater springa i skydd
av husväggarna fram till sjukhuset som bevakades av FN:s
indiska ghurkasoldater.
Den italienske chefsläkaren
Guiseppe Cipolat och hans team sövde genast
ner Stålnacke och inledde behandlingen som
blev mycket komplicerad eftersom Stålnacke
förlorat så mycket blod.
Cipolat uttalade vid ett senare tillfälle att
han som fältläkare under andra världskriget,
bland annat i ökenstriderna i Tobruk, tagit
hand om krigsskadade soldater från många
länder – men att han aldrig tidigare mött en
soldat som visat sådant mod och en sådan viljestyrka som Torsten Stålnacke.
Bror Richard Svärd

R.I.P. Torsten Stålnacke
Torsten Stålnackes bortgång är tragisk för
familjen och för fler fredsveteraner än de
som känner sig närmare berörda, såsom hans
kollegor från Sinai, Kongo och Cypern.
Stålnackes kamp för medicinskt återställande
efter sin allvarliga skottskada ifrån Kongo
1961 liksom hans vänners kamp för ytterligare erkännande av hans gärning och lidande
torde vara känt för en del. Dock inte för alla
veteraner varför jag föreslår att frånfället
uppmärksammas i Fredsbaskern lite mer än
vad som normalt är brukligt. Inte minst där-

för hans situation kanske också får anses
typisk, om man nu kan anse något vara ”typiskt” i dessa sammanhang, för hur det kan se
ut för skadade veteraner (mycket förenklat:
insats, skada, vård, erkännande, rehab, bortglömdhet, kamp, nytt erkännande).
Jag hade ett kortare samtal med Torsten under Veterandagen den 29 maj. Noterbart är
att Torsten med sin blygsamma natur inte endast under medaljeringsceremonien avstod
från att bära tidigare förläningar (vilket är
brukligt) utan också efteråt gick och kramade

om sin Vasamedalj i fickan. För mitt fotografis skull satte han efter viss övertalning dock
fast även denna medalj på kavajslaget.
Vila i frid Torsten, du är saknad.
Med vänlig veteranhälsning
Fredrik A. Holst
Juridisk rådgivare m.m.
(åtta insatser, huvudsekreterare i
Veteransoldatutredningen 2007-2008)
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Den 16 juni fyllde Gunnar Kall 80 år.
Han uppvaktades med blommor från
UNEF-kamraterna, av Sten-Erik
Peterson.

Den 30 juni var vi några medlemmar från
UNEF-kamraterna och Kongo-veteranerna
som deltog i 3:e komp 7 bat. Gazas sommarträff i Askersund. Träffen hölls på hotell
Norra Vättern i Askersund. Organisatör och
samordnare för träffen var Tor Oswald.
Vi träffades 1200 och inledde träffen med
en stor räksmörgås, därefter åkte vi några
kilometer till Stjernsunds slott. Slottet byggdes 1798-1801. Vi var drygt 20 deltagare
som hade samlats till denna träff. Bara att
komma till den lilla staden Askersund är
värt en utflykt, och om det då kan ordnas
som en FN-träff blir det mycket lyckat.

Den 25 augusti hade UNEF-kamrater sin
sedvanliga höstträff, Kongoveteranerna
hade samtidigt sitt styrelsemöte hos Alf vilket gjorde att vi blev c:a 30 deltagare. I år
hade Alf Gustafsson dessutom lyckats
pricka in den så att den sammanföll med en
trevlig jazzkonsert i lantlig miljö.
Vi inledde dagen med samling hemma hos
Alf och Alfs fru Britt-Inger. Därefter for vi
ner till ”Alfs äng” där vi åt grillat i det
varma och vackra vädret.

Vid tvåtiden for vi till jazzkonserten som
hölls i Musikcafeet på Ågårdens loge i
Varnum. För musiken stod Hill Blue Unit &
the Jubilee Horns. Orkestern bestod av 9
mycket duktiga musiker. Temat var From spirituals to swing. Dessutom framträdde kören
Helena Gunnervall & the Spiritual Singers.
På kvällen avhöll vi vår traditionella middag
på Väla kursgård.
Ett stort TACK till Alf och hans fru BrittInger för allt arbete de lagt ner för att vi
skulle få en lyckad höstfest.

Jazz i Ågårdens loge.
Deltagarna utanför en av slottets sidobyggnader.

Samling hos Alf.

Återsammankomst med 3 komp, bat G6, Gaza
Den 30 juni 2012 samlades några tappra
FN-veteraner från vårt kompani. Undertecknad hade med annons i Fredsbaskern
bjudit in andra FN-veteraner från andra
kompanier och missioner. Det infann sig
några stycken, bland annat ordföranden i
Kongo-veteranerna och ordföranden samt
sekreteraren i UNEF-kamraterna. Hela
sammankomsten var fulltecknad.
Det fanns mycket att tala om, berättelser
både trevliga och tråkiga, de närvarande
kom ju från olika tjänstgöringstider och
olika uppdrag. Det hände ju saker på 50- och

60-talen också, men inte så grymma som nu
2012. Det blev inte bara ett pratande, vi han
med ett guidat besök på Stjernsunds slott,
som blev uppskattat. Sedan hjälpte det vackra vädret till att visa den lilla sommarstaden
Askersund från sin bästa sida.
På kvällen intogs en mycket god middag på
hotell Norra Vättern. Mellan tuggorna pratades det om allt möjligt och stämmningen var
på topp. Det talades om att vi från de olika
sammanslutningarna skall träffas hos någon
av dem. Jag hoppas att det blir så!
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Vi på 3 komp, bat G6, Gaza 1959 har nu
träffats i 53 år regelbundet, men vi blir färre.
Vi är ej odödliga, mer behöver ej sägas.
Dagen efter den trevliga tillställningen samlade vi vid frukosten på hotellet. Det blev en
långsittning. Därefter tog vi adjö och hoppades på återseende. Glöm aldrig att livet har
en mening.
Tor Ostwald
FN-veteran från G6 1959

Minnesord Torsten Stålnacke
En av de mest omskrivna Kongo-veteranerna, Torsten Stålnacke, har gått ur tiden. Efter hemkomsten från en utflykt med
hjortronplockning, avled han hastigt i sitt hem i Sälen den 5 augusti. Han blev 78 år. Närmast sörjande är sambon
Marianne Persson, Sälen, och dottern Susanne Stålnacke, Svappavaara.
Torsten Stålnacke växte upp i
Svappavaara i Norrbotten och
gjorde sin värnplikt på I19 i
Boden. 1956-1957 tjänstgjorde
han som furir i de två första
svenska FN-bataljonerna till
Suez-Gaza. I Kongo tjänstgjorde
han 1961 i bat XII. Under septemberstriderna i Katanga 1961
blev han svårt skadad.
Under ett anfall mot en av
Katanga-gendarmernas depåer
fick han hakan bortskjuten.
Under de följande åren genomgick Torsten 33 komplicerade
operationer vid Karolinska sjukhuset i Stockholm. På grund av
en enastående livsvilja blev han
så pass återställd att han kunde
fullgöra FN-tjänst på Cypern
under åren 1965-1968. Därefter drev han en pub i Helsingborg fram till 1972 då han köpte
ett pensionat i Sälen, som han
drev fram till sin pensionering
Torsten Stålnacke på Veterandagen 29 maj. Foto: F. A. Holst.
2003.
Hans Majestät Konungen belönade Torsten svenska campen och balubalägret, varvid kvinStålnacke med Vasamedaljen den 10 maj nor och barn hade dödats. Anfallet genomför1962 med motiveringen:
des med en förstärkt svensk pluton. Vid framryckningen under fientlig eld mot depån ledde
”För ådagalagt synnerligt mod och helhjär- Stålnacke en granatgevärsomgång längst ut
tat handlingssätt för räddande av människo- på vänstra flanken. Hans laddare och ammuliv i Kongo.”
nitionsbärare blev svårt chockade av beskjutningen och lade sig i skydd. Stålnacke ryckte
Femtio år senare – på Veterandagen den 29 då ensam fram den sista biten trots den fientmaj 2012 – tilldelades han Försvarsmaktens liga elden för att få fri sikt mot de dödsbringmedalj för sårade i strid i 8:e storleken i valö- ande pansarbilarna som stod vid depån. När
ren silver.
Stålnacke fått ett lämpligt läge avfyrade han
Bakgrunden till dessa två medaljer förtjä- granatgeväret och träffade pansarbilen som
nar att på nytt omnämnas:
förstördes. Strax därefter träffades Stålnacke i
Den 14 september 1961 deltog Stålnacke i ansiktet av den fientliga elden.
ett anfall mot en av Katangas gendarmdepåer
Hakan hängde ner mot bröstet och han höll
i Elisabethville, varifrån eld utgått mot den på att kvävas. Med fingrarna rensade han hal-

sen fri från benbitar och köttslamsor och fick därigenom i
gång andningen i sista sekunden. Under reträtten visslade
kulorna omkring honom. Han
höll upp hakan med ena handen
och granatgeväret med den andra. Han lyckades genom tecken
och sparkar få med sig sina
svårt chockade kamrater, vilka
var illa ute. Fältambulansen stod
i skydd av en byggnad och för
att komma i säkerhet måste
Stålnacke krångla sig över ett
högt stängsel.
På grund av att strider pågick
runt det italienska Röda korssjukhuset i centrum av Elisabethville kunde ambulansen inte
köra ända fram. De sista hundra
metrarna fick Stålnacke och
hans kamrater springa i skydd
av husväggarna fram till sjukhuset som bevakades av FN:s
indiska ghurkasoldater.
Den italienske chefsläkaren
Guiseppe Cipolat och hans team sövde genast
ner Stålnacke och inledde behandlingen som
blev mycket komplicerad eftersom Stålnacke
förlorat så mycket blod.
Cipolat uttalade vid ett senare tillfälle att
han som fältläkare under andra världskriget,
bland annat i ökenstriderna i Tobruk, tagit
hand om krigsskadade soldater från många
länder – men att han aldrig tidigare mött en
soldat som visat sådant mod och en sådan viljestyrka som Torsten Stålnacke.
Bror Richard Svärd

R.I.P. Torsten Stålnacke
Torsten Stålnackes bortgång är tragisk för
familjen och för fler fredsveteraner än de
som känner sig närmare berörda, såsom hans
kollegor från Sinai, Kongo och Cypern.
Stålnackes kamp för medicinskt återställande
efter sin allvarliga skottskada ifrån Kongo
1961 liksom hans vänners kamp för ytterligare erkännande av hans gärning och lidande
torde vara känt för en del. Dock inte för alla
veteraner varför jag föreslår att frånfället
uppmärksammas i Fredsbaskern lite mer än
vad som normalt är brukligt. Inte minst där-

för hans situation kanske också får anses
typisk, om man nu kan anse något vara ”typiskt” i dessa sammanhang, för hur det kan se
ut för skadade veteraner (mycket förenklat:
insats, skada, vård, erkännande, rehab, bortglömdhet, kamp, nytt erkännande).
Jag hade ett kortare samtal med Torsten under Veterandagen den 29 maj. Noterbart är
att Torsten med sin blygsamma natur inte endast under medaljeringsceremonien avstod
från att bära tidigare förläningar (vilket är
brukligt) utan också efteråt gick och kramade

om sin Vasamedalj i fickan. För mitt fotografis skull satte han efter viss övertalning dock
fast även denna medalj på kavajslaget.
Vila i frid Torsten, du är saknad.
Med vänlig veteranhälsning
Fredrik A. Holst
Juridisk rådgivare m.m.
(åtta insatser, huvudsekreterare i
Veteransoldatutredningen 2007-2008)
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STÖD FREDSBASKRARNAS ARBETE!

Svenskar i strid

Sverige har inte varit i krig på nästan 200 år
men svenska medborgare har deltagit, i strid
i en mängd länder och konflikter samt i olika
militära enheter, sedan början av 1800-talet.
Trots det har cirka hundra tusen svenskar
deltagit i konflikter världen över sedan andra
världskriget.
Anders Carlén och Mattias Falk har i sin bok
”Svenskar i strid” (Bonniers), sammanställt
nio svenska soldaters personliga eller anhörigas upplevelser av svenska soldaters utlandstjänstgöring.
Berättelserna spänner över tidsperioden 1943
-2011, från andra världskriget till dagens
konflikt i Afghanistan, från frivilliga i andra
nationers arméer till fredsbevarande insatser.
Vad den enskilde soldaten har sökt och vad
drivkraften varit för att söka sig ut i världen i
uniform skiljer sig åt: spänning, humanitär insats...
I nio personliga berättelser får soldaterna berätta sin historia om sin upplevelse. För att
bättre förstå varje berättelse så inleds varje
kapitel med en kort orientering om historik,
mission och organisation. I varje berättelse
beskriver respektive soldat varför man sökte
och tog en utlandsstjänstgöring.

Detta gör berättelserna mer personliga och
man får ytterligare ”en dimension” till berättelsen.

1. BRODERAT MÄRKE
2. KLISTERDEKAL

Flera av berättelserna är starka vittnesmål
om hårda besvärliga förhållanden, tuffa situationer, hårda strider samt personliga reaktioner på och känslor inför situationen. Det
berättas även om egna skador och om kamraters skador och dödsfall. En berättelse skrivs
av familjen till en soldat som stupade i Afghanistan.

3. BÄLTESSPÄNNE *

Den här boken är gjord i avsikt att förbereda
familjen för pappas frånvaro vid längre
tjänstgöring utomlands. Boken är uppbyggd
kring igenkänning och syftar till att skapa en
trygghet om att barn och pappa snart ses
igen.
Då utlandsuppdrag, arbetsuppgifter och känslor kring detta kan se olika ut, är det upp till
läsaren att genom samtal och diskussion göra
innehållet i boken till sitt eget. Boken vänder
sig främst till familjer med barn i åldern 2-9
år, men kan självklart användas för alla åldrar.

BESTÄLL på webben
eller telefon:
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100 KR

5. PIN Fredsbaskrarna

15 KR

6. PIN FN-logo

20 KR

7. PIN FN-basker

20 KR

En icke oväsentlig del av en utlandstjänstgöring är den situation som uppstår vid hemkomsten. Omgivningens ifrågasättande och brist
på förståelse. Omhändertagande och uppföljning av den hemvändande soldaten, på kort
och lång sikt. Försvarets och samhällets ansvar.

8. ÖRHÄNGEN FN-basker

30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna

30 KR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker

40 KR

11.SLIPSKLÄMMA FN-logo

40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna

35 KR

13. NYCKELRING

30 KR

Boken är ett viktigt historiskt dokument som
inte enbart vänder sig till ”de närmast sörjande”
utan kan, och borde läsas av en större skara,
eller varför inte användas i utbildning av soldater som står i begrepp att göra utlandstjänstgöring.
Håcan Jönsson
Veteran med tjänstgöring
på Cypern, Mellanöstern och Kashmir.

14. NYCKELBAND

25 KR

”Svenskar i strid – veteranernas historier 1943-2011.”
Av Anders Carlén och Mattias Falk (Albert Bonniers
förlag 2011).

16. STANDAR 16x45 cm

260 KR

17. T-shirt, gråmelerad, litet tryck M, L, XL, XXL

140 KR

18. T-shirt, vit, stort tryck M, L XL, XXL

140 KR

19. T-shirt, svart, litet tryck fram M, L, XL, XXL

140 KR

4

20. T-shirt svart, tryck Peacekeeper M, L, XL, XXL 160 KR
21. T-shirt, svart, stort tryck rygg M, L, XL, XXL

140 KR

22. T-shirt svart m Gula Bandet, S, M, L, XL, XXL 160 KR
23. KEPS

100 KR

24. PIN- Gula Bandet

25 KR
32

Boken ges ut av den ideella föreningen Familjekolonnen. Eventuellt överskott investeras i
fortsatt anhörigstöd för Försvarsmaktsanställda, främst i form av fler publikationer.
Just nu går överskottet oavkortat till att ta
fram en mammaversion av boken.
Beställ en bok genom att sätta in 170 kr (inkl
45 kr i fraktkostnad) på bankgiro 354-7841
och märk inbetalningen med ditt namn.
Skicka också ett mejl med ditt namn och
adress till:

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

NÄR
N
ÄR JJAG
AG
LÅNA
AR UT
LÅNAR
MIN
NP
PAPPA
PAP
APPA
SSHKK.@MCDS1R@LR
HKK.@MCDS1R@LR

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

17

18

26. Medalj 16 mm (miniatyr)
200 KR – 300 KR för ej medlem

19

Av: To
Av:
Torbjörn
orbjörn Engelkes
kes
IIllustration:
llustration: Eva
Eva EEdberg
dberg

info@familjekolonnen.se
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26

25
20

Svenskar i strid – 179:-

Fredssoldater, Armemuseums årsbok 2008/09 – 195:-

www.fredsbaskerforlaget.se

28

20 KR

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke

När jag lånar ut min pappa

”Pappa är militär och gör en massa spännande och lite konstiga saker. Pappa är världens bästa på att hjälpa andra och måste
ibland vara borta borta jättelänge för att
göra just det.”

25 KR
15 KR

SKEPPAREGATAN 29 602 27 NORRKÖPING TEL 011 – 18 80 88

21

27. Baskermärke
28. Klisterdekal
29. PIN
30. Tygmärke
31. Brodyrmärke med metalltråd
32. Mössa Gula Bandet
33. Tröja, Gula Bandet S, M, L, XL, XXL
34. Tygmärke Gula Bandet

22

100 KR
25 KR
20 KR
30 KR
150 KR
100 KR
495 KR
30 KR

33

23

24

NY!

27

28

29

30

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

31

34

* = utgår ur sortimentet
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STÖD FREDSBASKRARNAS ARBETE!

Svenskar i strid

Sverige har inte varit i krig på nästan 200 år
men svenska medborgare har deltagit, i strid
i en mängd länder och konflikter samt i olika
militära enheter, sedan början av 1800-talet.
Trots det har cirka hundra tusen svenskar
deltagit i konflikter världen över sedan andra
världskriget.
Anders Carlén och Mattias Falk har i sin bok
”Svenskar i strid” (Bonniers), sammanställt
nio svenska soldaters personliga eller anhörigas upplevelser av svenska soldaters utlandstjänstgöring.
Berättelserna spänner över tidsperioden 1943
-2011, från andra världskriget till dagens
konflikt i Afghanistan, från frivilliga i andra
nationers arméer till fredsbevarande insatser.
Vad den enskilde soldaten har sökt och vad
drivkraften varit för att söka sig ut i världen i
uniform skiljer sig åt: spänning, humanitär insats...
I nio personliga berättelser får soldaterna berätta sin historia om sin upplevelse. För att
bättre förstå varje berättelse så inleds varje
kapitel med en kort orientering om historik,
mission och organisation. I varje berättelse
beskriver respektive soldat varför man sökte
och tog en utlandsstjänstgöring.

Detta gör berättelserna mer personliga och
man får ytterligare ”en dimension” till berättelsen.

1. BRODERAT MÄRKE
2. KLISTERDEKAL

Flera av berättelserna är starka vittnesmål
om hårda besvärliga förhållanden, tuffa situationer, hårda strider samt personliga reaktioner på och känslor inför situationen. Det
berättas även om egna skador och om kamraters skador och dödsfall. En berättelse skrivs
av familjen till en soldat som stupade i Afghanistan.

3. BÄLTESSPÄNNE *

Den här boken är gjord i avsikt att förbereda
familjen för pappas frånvaro vid längre
tjänstgöring utomlands. Boken är uppbyggd
kring igenkänning och syftar till att skapa en
trygghet om att barn och pappa snart ses
igen.
Då utlandsuppdrag, arbetsuppgifter och känslor kring detta kan se olika ut, är det upp till
läsaren att genom samtal och diskussion göra
innehållet i boken till sitt eget. Boken vänder
sig främst till familjer med barn i åldern 2-9
år, men kan självklart användas för alla åldrar.

BESTÄLL på webben
eller telefon:
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100 KR

5. PIN Fredsbaskrarna

15 KR

6. PIN FN-logo

20 KR

7. PIN FN-basker

20 KR

En icke oväsentlig del av en utlandstjänstgöring är den situation som uppstår vid hemkomsten. Omgivningens ifrågasättande och brist
på förståelse. Omhändertagande och uppföljning av den hemvändande soldaten, på kort
och lång sikt. Försvarets och samhällets ansvar.

8. ÖRHÄNGEN FN-basker

30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna

30 KR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker

40 KR

11.SLIPSKLÄMMA FN-logo

40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna

35 KR

13. NYCKELRING

30 KR

Boken är ett viktigt historiskt dokument som
inte enbart vänder sig till ”de närmast sörjande”
utan kan, och borde läsas av en större skara,
eller varför inte användas i utbildning av soldater som står i begrepp att göra utlandstjänstgöring.
Håcan Jönsson
Veteran med tjänstgöring
på Cypern, Mellanöstern och Kashmir.

14. NYCKELBAND

25 KR

”Svenskar i strid – veteranernas historier 1943-2011.”
Av Anders Carlén och Mattias Falk (Albert Bonniers
förlag 2011).

16. STANDAR 16x45 cm

260 KR

17. T-shirt, gråmelerad, litet tryck M, L, XL, XXL

140 KR

18. T-shirt, vit, stort tryck M, L XL, XXL

140 KR

19. T-shirt, svart, litet tryck fram M, L, XL, XXL

140 KR

4

20. T-shirt svart, tryck Peacekeeper M, L, XL, XXL 160 KR
21. T-shirt, svart, stort tryck rygg M, L, XL, XXL

140 KR

22. T-shirt svart m Gula Bandet, S, M, L, XL, XXL 160 KR
23. KEPS

100 KR

24. PIN- Gula Bandet

25 KR
32

Boken ges ut av den ideella föreningen Familjekolonnen. Eventuellt överskott investeras i
fortsatt anhörigstöd för Försvarsmaktsanställda, främst i form av fler publikationer.
Just nu går överskottet oavkortat till att ta
fram en mammaversion av boken.
Beställ en bok genom att sätta in 170 kr (inkl
45 kr i fraktkostnad) på bankgiro 354-7841
och märk inbetalningen med ditt namn.
Skicka också ett mejl med ditt namn och
adress till:

NOBELMEDALJEN - för Dig som
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Eva EEdberg
dberg

info@familjekolonnen.se



NY!




26

25
20

Svenskar i strid – 179:-

Fredssoldater, Armemuseums årsbok 2008/09 – 195:-

www.fredsbaskerforlaget.se

28

20 KR

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke

När jag lånar ut min pappa
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göra just det.”
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YXXRYSS

3 frågor till TRE VETERANER

De fem först dragna rätta lösningarna får vardera välja en vinst!

Nr 3/2012

1. Vilken/vilka internationella insatser har du medverkat i?
2. Vilka erfarenheter tog du med dig i ditt bagage hem?
3. Vad är ditt starkaste missionsminne?

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

Om du vinner – välj din
vinst nedan!
Boken - Sveriges godaste mat

Boken Svenskar i strid
Boken - Jägare
Gula Bandet PIN
Lösningen sänds senast
11 november till:
Redaktör Fredsbaskern,
Daniel Jansson
Alphyddevägen 5
171 51 Solna
Vi gratulerar de fem
vinnarna i YXXRYSS 2/2012:
1.

Boken - Svenskar i strid
Kent Öberg
Kummingatan 38C
754 48 Uppsala
2.

Boken - Jägare
Staffan Trossholmen
Hjortronvägen 37
791 45 Falun
3-5.

Gula Bandet PIN
Inga-Lilla Finke
Nymärsta gränd 5
195 30 Märsta
Ingemar Fransson
Kung Magnus väg 44
621 39 Visby
Stefan Ek
Armborstvägen 8
192 59 Sollentuna

Rätt lösning till nr 2/2012

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

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

Jonas Jonasson 40 år
Technical Sales Supervisor inom
Kvarnindustrin och egenföretagare inom
hälsa och träning. Initiativtagare till Gula
Bandet i Sverige samt Peacekeeper of
the Year 2010.
1.
BA01 Bosnien 93-94, BA02 Bosnien 94
och FS18 Afghanistan 09-10
2.
Jag har utvecklats mycket som person genom
mina missioner, lyckligtvis så har det inneburit till största del positiva känslor och minnen
för min del. När jag tänker tillbaka så är det
med glädje och stolthet och det är jag väldigt
glad över. Att uppskatta den mångfald vi faktiskt har här och ta tillvara på livet i allmänhet.

Ahmad Saadoun 26 år

Niclas Wetterberg 42 år

Polis, medaljerad för Sårad i strid på Sveriges
nationaldag 6 juni 2012.

Yrkesofficer och kontingentschef på KS25
(pågående insats).

1.

1.

Jag åkte ner på FS21 som var en sommarmission i Afghanistan. Jag åkte ner som stridssjukvårdare eller som det så häftigt heter på
engelska, Combat Lifesaver.

Plutonchef CR BA09, kompanichef QL KS09 och chef
JRD-C, tillika kontingentschef på KS25 (pågående
insats). Var också chef för Log Bn NBG 11 som inte sattes in men stommen i KS25 kommer ur den bataljonen.

2.

2.

Erfarenheter som jag tog med mig hem från
missionen är att det blir aldrig som man tänkt
sig. Det finns två sorters information, Nice to
know och Need to know. Du behöver inte
berätta allt som händer på missionen, även
om det kanske är skönt att prata av sig. De
anhöriga där hemma får bära ett tyngre lass
än vad jag någonsin kunde ana. Jag blev några
år äldre på missionen.

Tålamod och större självinsikt har varit väldigt viktigt
i min utveckling som chef och ledare. Jag har dessutom fått pröva att mitt ledarskap fungerar både i vardagen och i komplexa, farliga situationer. Samtidigt
perspektiv på vad som är viktigt i livet och att förutsättningarna för det vi tycker är självklart hemma ser
väldigt olika ut. Det kan vara sådana enkla saker som
rent vatten, att gå i skolan och att våga gå ut när det
är mörkt.

3.

3.

3.

Massakern i Stupni Do och händelserna kring
detta där vi var väldigt involverade är helt
klart det minne som lever tydligast.
Eftermiddagen/kvällen när vi förlorade Johan
och Gunnar är ännu ett starkt minne. Dessa
starka upplevelser och minnen gör mig stolt
över att ha jobbat med svenska soldater och
själv varit en av dem. Vi är absolut bland de
bästa i världen i den kategori av konflikter
som vi deltar i, och bidrar onekligen positivt i
de områden där vi agerar.

Det finns mycket jag tar med mig från missionen. Men en händelse som inträffade där nere
kommer alltid att prägla mitt liv. Jag hade
ganska så exakt varit nere i 37 dagar när
Galten som jag färdades i åkte på en IED. Jag
skadade mig i foten så allvarligt att jag inte
längre kunde fortsätta min mission. Idag är
jag hyfsat återställd och är åter operativ på
polisen. Jag lever efter några ord som en vis
man sa: "Live for nothing or die for something...Your Call" (John J Rambo). Jag ångrar
trots det som hände inte en sekund av mitt
beslut att åka och hatten av för alla veteraner,
ni är fan BÄST!

Den 17 mars 2004 försvarade delar av mitt kompani
tillsammans med andra i MNB-C den serbiska byn Caglavica, strax söder om Pristina, mot c:a 10 000 demonstranter som med våld försökte bränna ned byn. Detta
var del i en omfattande protest som ägde rum över
hela Kosovo och som tog det internationella samfundet med överraskning. De lyckades inte tack vare fantastiska insatser från våra soldater och det är jag mycket stolt för. Flera belönades med medalj från ÖB för
sina insatser och den kosovoserbiska befolkningen
kommer fortfarande fram och tackar för vår insats.
Det går att göra skillnad.

Du är inte ensam

FREDSBASKRARNAS
KAMRATSTÖDJOUR

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

Telefon: 020 - 666 333

Du får givetvis vara anomym.
Vi har tystnadsplikt.

Du kan också skriva e-post till oss på 020666333@fredsbaskrarna.se

Postnr..................... Ort: ...............................................................
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Hälsningar Lave Lavesson, Kamratstödsamordnare
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YXXRYSS

3 frågor till TRE VETERANER

De fem först dragna rätta lösningarna får vardera välja en vinst!

Nr 3/2012

1. Vilken/vilka internationella insatser har du medverkat i?
2. Vilka erfarenheter tog du med dig i ditt bagage hem?
3. Vad är ditt starkaste missionsminne?

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

Om du vinner – välj din
vinst nedan!
Boken - Sveriges godaste mat

Boken Svenskar i strid
Boken - Jägare
Gula Bandet PIN
Lösningen sänds senast
11 november till:
Redaktör Fredsbaskern,
Daniel Jansson
Alphyddevägen 5
171 51 Solna
Vi gratulerar de fem
vinnarna i YXXRYSS 2/2012:
1.

Boken - Svenskar i strid
Kent Öberg
Kummingatan 38C
754 48 Uppsala
2.

Boken - Jägare
Staffan Trossholmen
Hjortronvägen 37
791 45 Falun
3-5.

Gula Bandet PIN
Inga-Lilla Finke
Nymärsta gränd 5
195 30 Märsta
Ingemar Fransson
Kung Magnus väg 44
621 39 Visby
Stefan Ek
Armborstvägen 8
192 59 Sollentuna

Rätt lösning till nr 2/2012

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

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

Jonas Jonasson 40 år
Technical Sales Supervisor inom
Kvarnindustrin och egenföretagare inom
hälsa och träning. Initiativtagare till Gula
Bandet i Sverige samt Peacekeeper of
the Year 2010.
1.
BA01 Bosnien 93-94, BA02 Bosnien 94
och FS18 Afghanistan 09-10
2.
Jag har utvecklats mycket som person genom
mina missioner, lyckligtvis så har det inneburit till största del positiva känslor och minnen
för min del. När jag tänker tillbaka så är det
med glädje och stolthet och det är jag väldigt
glad över. Att uppskatta den mångfald vi faktiskt har här och ta tillvara på livet i allmänhet.

Ahmad Saadoun 26 år

Niclas Wetterberg 42 år

Polis, medaljerad för Sårad i strid på Sveriges
nationaldag 6 juni 2012.

Yrkesofficer och kontingentschef på KS25
(pågående insats).

1.

1.

Jag åkte ner på FS21 som var en sommarmission i Afghanistan. Jag åkte ner som stridssjukvårdare eller som det så häftigt heter på
engelska, Combat Lifesaver.

Plutonchef CR BA09, kompanichef QL KS09 och chef
JRD-C, tillika kontingentschef på KS25 (pågående
insats). Var också chef för Log Bn NBG 11 som inte sattes in men stommen i KS25 kommer ur den bataljonen.

2.

2.

Erfarenheter som jag tog med mig hem från
missionen är att det blir aldrig som man tänkt
sig. Det finns två sorters information, Nice to
know och Need to know. Du behöver inte
berätta allt som händer på missionen, även
om det kanske är skönt att prata av sig. De
anhöriga där hemma får bära ett tyngre lass
än vad jag någonsin kunde ana. Jag blev några
år äldre på missionen.

Tålamod och större självinsikt har varit väldigt viktigt
i min utveckling som chef och ledare. Jag har dessutom fått pröva att mitt ledarskap fungerar både i vardagen och i komplexa, farliga situationer. Samtidigt
perspektiv på vad som är viktigt i livet och att förutsättningarna för det vi tycker är självklart hemma ser
väldigt olika ut. Det kan vara sådana enkla saker som
rent vatten, att gå i skolan och att våga gå ut när det
är mörkt.

3.

3.

3.

Massakern i Stupni Do och händelserna kring
detta där vi var väldigt involverade är helt
klart det minne som lever tydligast.
Eftermiddagen/kvällen när vi förlorade Johan
och Gunnar är ännu ett starkt minne. Dessa
starka upplevelser och minnen gör mig stolt
över att ha jobbat med svenska soldater och
själv varit en av dem. Vi är absolut bland de
bästa i världen i den kategori av konflikter
som vi deltar i, och bidrar onekligen positivt i
de områden där vi agerar.

Det finns mycket jag tar med mig från missionen. Men en händelse som inträffade där nere
kommer alltid att prägla mitt liv. Jag hade
ganska så exakt varit nere i 37 dagar när
Galten som jag färdades i åkte på en IED. Jag
skadade mig i foten så allvarligt att jag inte
längre kunde fortsätta min mission. Idag är
jag hyfsat återställd och är åter operativ på
polisen. Jag lever efter några ord som en vis
man sa: "Live for nothing or die for something...Your Call" (John J Rambo). Jag ångrar
trots det som hände inte en sekund av mitt
beslut att åka och hatten av för alla veteraner,
ni är fan BÄST!

Den 17 mars 2004 försvarade delar av mitt kompani
tillsammans med andra i MNB-C den serbiska byn Caglavica, strax söder om Pristina, mot c:a 10 000 demonstranter som med våld försökte bränna ned byn. Detta
var del i en omfattande protest som ägde rum över
hela Kosovo och som tog det internationella samfundet med överraskning. De lyckades inte tack vare fantastiska insatser från våra soldater och det är jag mycket stolt för. Flera belönades med medalj från ÖB för
sina insatser och den kosovoserbiska befolkningen
kommer fortfarande fram och tackar för vår insats.
Det går att göra skillnad.

Du är inte ensam

FREDSBASKRARNAS
KAMRATSTÖDJOUR

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

Telefon: 020 - 666 333

Du får givetvis vara anomym.
Vi har tystnadsplikt.

Du kan också skriva e-post till oss på 020666333@fredsbaskrarna.se

Postnr..................... Ort: ...............................................................
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Fredsgatan 13
703 62 Örebro

Vii llevererar
V
evererar ttrygghetslösningar
rygghetslösningar m
med
ed s
socialt
ocialt a
ansvar.
nsvar.
Säkerhet
S
äkerhet

Räddning
R
äddning

S
Service
ervice

U
Utbildning
tbildning

Vi ttillhandahåller
Vi
illhandahåller o
ordningsrdningsvakter
v
akter ttill
ill idrottsevenemang,
idrottsevenemang,
ffestivaler,
estivaler, c
campingplatser,
ampingplatser,

Vi erbjuder
Vi
erbjuder u
utrustning
trustning
och
o
ch o
operativ
perativ förmåga
förmåga fför
ör
rräddning
äddning v
vid
id traﬁk-,
traﬁk-, vatten-,
vatten-,

V
Vii a
avlastar
vlastar m
med
ed d
de
ep
parallella
arallella
ttjänster
jänster s
som
om o
ofta
fta k
kräver
räver
o
onödigt
nödigt ffokus
okus ffrån
rån d
din
in k
kärnärn-

V
Vii e
erbjuder
rbjuder u
utbildning
tbildning iinom
nom
fförsta
örsta h
hjälpen,
jälpen, k
kamratstöd,
amratstöd,
d
deﬁbrillering,
eﬁbrillering, b
brandsläckrandsläck-

nattklubbar,
hotell,
konserter,
n
attklubbar, h
otell, k
onserter,
köpcentra
k
öpcentra o
och
ch m
marknader.
arknader.
Vii e
V
erbjuder
rbjuder ä
även
ven strategisk
strategisk
säkerhet
s
äkerhet iinför
nför publika
publika
evenemang.
e
venemang.

SECURITY
SECURITY
RESCUE
R
ESCUE
SERVICES
S
ERVICES

BEVAKNING
B
EVAKNING AB
AB

brandb
rand- och
och landrelaterade
landrelaterade
olyckor
o
lyckor och
och kan
kan vid
vid behov
behov
ttillhandahålla
illhandahålla prehospitalt
prehospitalt
utbildade
u
tbildade s
sjuksköterskor.
juksköterskor.
Vii nyttjar
V
nyttjar även
även avancerad
avancerad
mörkerutrustning,
m
örkerutrustning, vattenvattenskotrar
s
kotrar och
och fyrhjulingar
fyrhjulingar
fför
ör e
eftersök
ftersök p
på
å lland
and och
och i
vatten.
v
atten.

v
erksamhet.
verksamhet.

Trygghet är
Trygghet
är en
en mänsklig
mänsklig rrättighet.
ättighet.
www.srsbevakning.se
w
ww.srsbevakning.se

n
ing, v
attenlivräddning o
ch
ning,
vattenlivräddning
och
h
hantering
antering a
av
v rrån
ån o
och
ch iinbrott.
nbrott.

