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i n l e d a r e n

SAMTIDIGT SOM ÄVEN SÖDRA SVERIGE BÄDDATS IN i ett skinande vitt
snötäcke pågår arbetet med att implementera veteranlagstiftningen.
Arbetet kan försvåras av den definition på veteran som Försvars-
makten har valt, d v s att alla är veteraner. Lagstiftningen som nu
varit i kraft under lite drygt ett år avser emellertid de som
Försvarsmakten benämner utlandsveteraner och som också utgör
grund för medlemskap i Fredsbaskrarna. 

Staten visade genom lagstiftningen att man förstod att ett antal
av dessa veteraner behöver och har behövt stöd efter insats och
man visade också att man insett behovet av erkänsla och respekt
för dem som i praktiken genomfört och genomför svensk säker-
hets- och utrikespolitik i oroshärdar runt om i världen. 

Fredsbaskrarnas krav och önskemål är fokuserade på dessa indivi-
der. Det är lätt att inse att efter hand som tiden går så kommer
Sverige att behöva organisera veteranarbetet som andra länder
med s k frivilligt försvar. Men vare sig vi, statsmakterna eller myn-
digheterna får glömma bort de 100 000 – 120 000 som redan
varit ute med värnplikten som grund. I det perspektivet kan vete-
ranstödet inte koncentreras till de kvarvarande garnisonsorterna.
Veteranorganisationen måste finnas över hela landet nu och i fram-
tiden. Detta utgör den främsta grunden till att veteranorganisatio-
nen behöver ekonomiska resurser.

Fredsbaskrarna har anammat ett koncept för veteranarbetet som
vilar på beprövad erfarenhet skapad i samma typ av länder som
Sverige. I förarbetet till lagstiftningen framgår att statsmakterna i
allt väsentligt såg likartat på hur arbetet borde organiseras.  
Danmark, Nederländerna och Norge har gått före vilket vi borde

använda oss av. Deras mångåriga arbete borde kunna innebära att
vi skulle kunna gå mycket snabbare fram. Men det verkar vara
svårt för Sverige att acceptera att vi inte varje gång behöver upp-
finna egna hjul. Det riskerar att kosta både tid och pengar utan att
vi ser någon effekt på marken, d v s ute i landet. 

Den nya Veteranavdelningen i Högkvarteret är nu bemannad och
uttrycker att samarbetet måste stärkas mellan myndighet och ide-
ella organisationer. Ett intensifierat samarbete kommer att kräva
att vi disponerar egna resurser så att vi kan hålla samma tempo
som myndigheten. Samtidigt får vi inte glömma att vi stödjer alla
individer – civila och militära – som staten sänt ut. 

Regeringen har nu tillsatt en utredning som skall behandla frivilliga
försvarsorganisationer men också veteranorganisationerna.  
Utredare är den för oss välkände Allan Widman. Just nu så hål-

ler utredningen på att organiseras: utredningssekreterare är utsedd
och s k experter kommer att utses av departementschefen. Det
första mötet inom ramen för utredningen hölls 15 februari. Efter
det så kommer vi att veta mer om utredningens syfte m m.  
Eftersom utredningen bl a skall lämna förslag på hur ekonomiska

resurser skall kunna ställas till ideella organisationers förfogande,
är resultatet av utredningen viktigt. Resultatet skall redovisas
redan till hösten så det lär bli ett högt tempo.

World Veteran Federation har givit Fredsbaskrarna i uppgift att
organisera en världskongress rörande veteraner och internationellt
säkerhetsarbete. Staten och Försvarsmakten har ställt sig positiva
till tanken.  
Försvarsmakten och vi

skall redan i vinter inför
regeringen redovisa en
arbetsplan m m. Konferensen
kommer att hållas under
andra kvartalet 2013. 
Vi kommer att behöva

många frivilliga krafter både
under planeringen men
främst under själva konfe-
rensen. Så var beredd på att
du kommer att behövas!

Be careful out there!

Tid för eftertanke och reflektion

Bo Wranker
Förbundsordförande

Fredsbaskrarnas kamratstödjour

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

Du kan också skriva e-post till oss: 

020666333fredsbaskrarna.se

Du får vara 
anonym - vi har 
tystnadsplikt!stnadsplikt!

ym - vi har 
yt

ym - vi har 
stnadsplikt!

anon
ara u får vD
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OMSLAGSBILDEN: 

Svenska soldater ur FS 22,
på marsch utanför en by i
Afghanistan.
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Erik Berglund

Försvarsmakten

3 Tid för eftertanke och reflektion

5 Tack för mig

6 En vanlig dag på jobbet

8 Tränar självförsvar inför insats

9 Den oberoende forskningen vinner terräng

10-13 Haiti

14 Samhällets stöd viktigt för soldaters mentala hälsa

15 Forskning på utlandsveteraner och hälsoeffekter

efter hemkomst

16-18 Dubbla trauman – en smäll för livet

19 Vi glömmer aldrig incidenten i Rosh Haniqra

20 Styrelseordförande har ordet

21 Träffplatser A–Ö

22 UNEF-kamraterna

23 Officeren Mats i Radiopsykologen

23 Till minne av våra stupade soldater

24-25 Kongo-medaljerna äntligen utdelade

26 Träffplats Helsingborg

27 BBMC – På två hjul

28 Veteranträff hos FB Norrköping

28 Insändare - ny träffplats

29 Profilshop   

30 FBS Händelsekalender

30 L02 - resa till Libanon

31 På kornet

32 Nomineringar

32 Kallelse till FBS Årsmöte
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FACEBOOK!
Vi behöver flera personer

som kan tänka sig att hjälpa till 
att hålla vår Facebook-grupp aktuell!
Hör av dig till Claus Dehlin på e-post:

claus.dehlin@fredsbaskrarna.se
Följ oss på Facebook – Fredsbaskrarna-Sverige!

Tack för mig!
Vi ses ute i förbunds- 
och föreningsarbetet!

Avgående redaktör
Per Lennartsson.

Foto: Per Lennartsson.
Skyltarna kommer från den
årliga träffen ÖS i Halmstad.
Namnen känns igen från
FN-uppdrag i Mellanöstern.
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Som soldat, sjöman eller officer har du ett utvecklande och 
utmanande arbete. Du måste kunna lösa dina arbetsupp-
gifter 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
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S V E R I G E  I  V Ä R L D E N

Vårt uppdrag är främst att stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna
(ANSF, den afghanska armén och polisen) att visa närvaro, rekog-
nosera och samla in uppgifter. Ett ständigt ofärdigt pussel komplet-
teras och en tydligare lägesbild kan växa fram. Hur rör sig mot-
ståndsmännen i området? Vilket stöd, om något, har de i byarna?
En grund läggs inför våren då aktiviteten brukar öka, från båda
sidor.

Rådande uppgift innebär långa dagar på hjul och larvfötter i lerväl-
ling. Operationens innehåll blir ibland en överraskning och inte säl-
lan slutar den på ett annat sätt än det var tänkt. 

Den här dagen börjar egentligen på ett murrigt, dunkelt poliskontor
i Mazar-e-Sharif med fyra svenska Isaf-soldater och en polischef i
en soffa. Det dricks te och vissa familjära spörsmål avhandlas när
telefonen ringer. Den afghanska armén (ANA) är försenad och ska
sluta upp på annan plats än vad som sagts från början. 
– Det är ju den afghanska armén och polisen (ANP) som ska

leda operationerna. Vissa gånger går det bra, andra sämre. Även om
de förbättrats finns fortfarande mycket kvar att jobba på, säger
Henrik Peters, skvadronchef.

Till slut kommer dock ett möte till stånd en bit utanför Mazar-e-
Sharif. Den svenske plutonchefen Viktor samtalar vid vägkanten
med afghanska motsvarigheter och färden går sen mot två byar i
området väster om Mazar-e-Sharif. Med ANA och ANP i spetsen
och de svenska fordonen strax bakom, börjar en skakig färd på leriga
småvägar. 

Efter en stund tilltar radiotrafiken. På ett av fordonen lyckas
gruppchefen David Olofsson på halvrespektabel skoltyska i sam-
språk med tyska soldater utröna att ANA längre fram hittat en
hemmagjord vägbomb (IED). Afghanerna desarmerar bomben
inom kort. 

IED-upptäckten får snart en oväntad effekt. I byn Nauwarid allde-
les i närheten är det nämligen helt öde sånär som på några barn

och kvinnor. Männen lyser med sin frånvaro. Gängse uppfattning är
att de gömt sig av rädsla för att bli sammankopplade med IED:n
men antagandet förblir obekräftat. Följet lämnar byn utan att få
mycket vettigt uträttat.

I byn Mullah Shahin går det bättre. Här misstänks en ANP-check-
point ha trakasserats av bybor och stämningen i byn har vid tidigare
besök upplevts som negativt inställd till ANSF och Isaf. Idag är det
dock lugnt. ANA och ANP går in först. De svenska soldaterna föl-
jer efter och håller vakt. 

Bland de svenska soldater som är ute och rullar denna dag finns
förutom skyttesoldaterna flera andra förmågor representerade,
bland annat samverkanspersonal. Ett möte med byns ledande män
inleds. Det är mest svenskarna som ställer frågor, ANA och ANP
håller sig i bakgrunden.
Positivt denna dag är att även kvinnorna efter vissa påtryckningar

får komma till tals i ett separat möte. 
– Det gäller att övertala männen. Nu fick vi en betydligt bredare

bild av läget i byn, säger Anna Persson, samverkansofficer.

Efter en mer informell diskussion med några bybor om favoritkana-
ler på radio och huruvida det är anständigt att vara 36 år, ogift och
barnlös, väntar hemfärd. ANA och ANP avviker efter några mil och
den svenska konvojen fortsätter hemåt.
– Vi hinner nog hem till middagen, säger David Olofsson,

gruppchef i ett av fordonen. 

Strax efter sprakar det till i radion. Ett fordon längre bak har fått
motorstopp och det blir till att vänta, till glädje för de lokala bar-
nen som pekar och skrattar åt misströstande soldater. Stoppet blir
dock kortvarigt och vid middagstid rullar konvojen in på Camp
Northern Lights.
– Det blev en rätt bra dag ändå. En vanlig dag på jobbet, avslutar

David Olofsson.

Text och foto: Erik Berglund/Försvarsmakten

En vanlig dag på jobbet
Vinter i norra Afghanistan brukar generellt betyda mindre intensitet i 
militära operationer. Motståndsmännen ligger lågt, kylan och vädret gör det
svårt att förflytta sig och kamplusten sviker. Men trots detta har den
afghanska armén varit aktiv och det har inneburit mycket jobb för skytte-
soldaterna på Camp Northern Lights.
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Text och foto: Erik Berglund/Försvarsmakten

En vanlig dag på jobbet
Vinter i norra Afghanistan brukar generellt betyda mindre intensitet i 
militära operationer. Motståndsmännen ligger lågt, kylan och vädret gör det
svårt att förflytta sig och kamplusten sviker. Men trots detta har den
afghanska armén varit aktiv och det har inneburit mycket jobb för skytte-
soldaterna på Camp Northern Lights.
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Tränar självförsvar inför insats
Nu börjar det dra ihop sig. Henrik Grankvist, soldat vid FS 23 och hans 
kollegor tränar personliga färdigheter inför insatsen i Afghanistan. 
Det är ett rutinerat gäng med i snitt tre års samträning. 

Henrik Grankvist, soldat vid FS 23, är i slutet av sin
och plutonens pistolutbildning och tränar självför-
svar.

Tomas Öberg, plutonchef FS 23, är en av de som rekryte-
rat soldaterna samtidigt som han har varit deras chef
under en lång tid.

Björn Hedlen är dagens övningsledare och ingår
i utbildningsstödet för FS 23 med erfarenhet
från Afghanistan.

– Jag har varit sugen på att få åka rätt länge – men visst finns
det alltid en rädsla – onaturligt vore det annars, säger han.

Chefen för plutonen Tomas Öberg, I 19, berättar: De flesta av plu-
tonens soldater har genomfört värnplikten vid I 19 och sedan delta-
git i den nordiska stridsgruppen, NBG 11. Direkt efter beredskapen
vid NBG 11 startade utbildningen mot FS 23 med rotation i maj
2012. Ledarskapsmässigt har det varit en stor fördel att vara chef
över de flesta soldaterna i snart tre år. Styrkan i vår pluton är att vi
känt varandra länge samtidigt som vi övar hela tiden för att bli
bättre. Just nu tränas personlig färdighet inom enheterna på olika
håll i Sverige. Under vecka elva samlas allihopa på Livgardet och
samövar hela enheten inför rotationen.

Pistolskytte för självförsvar
Tomas´ skyttepluton genomför nu en avancerad pistolutbildning vid
Undersbergets skjutbana utanför Boden. Tillsammans med AK5:an
växlar de vapensystemen under olika moment. Björn Hedlen, speci-
alistofficer vid I 19, med afghanistanerfarenhet, är utbildningsledare
under momenten.

Soldat vid FS 23
En annan soldat är Alexander som vid ett tidigare tillfälle fått
erbjudande att åka till Afghanistan men tackade då nej.
– Jag tyckte det känns bättre att åka med mina kamrater från 

I 19 för att vi arbetat och tränat tillsammans under en så lång tid.
Det har varit en svår övervägning och visst kan det vara motsägel-
sefullt att åka när man har små barn där hemma. Men min familj
vet att det är något jag velat göra under en lång tid och stöttar
mig, säger han

Sverige har sedan 2001 bidragit till att skapa säkerhet i Afghanis-
tan. Tillsammans med ett fyrtiotal länder stödjer ISAF, International
Security and Assistance Force, de afghanska säkerhetsstyrkorna
med utbildning och som partner i stabilitetsskapande operationer.
FS 23 består, förutom det svenska truppbidraget, även av utländska
enheter. Finland ansvarar för ett skyttekompani och stabspersonal
ingående i den gemensamma staben.

Text och Foto: Stefan Bokvist/Försvarsmakten

I förra numret av Fredsbaskern skrev jag om försvarsminister
Sten Tolgfors´ uppdrag till Försvarsmakten – en samlad veteranpo-
litik tillsammans med andra. Jag skrev också om veterankonferen-
sen på Högskolan i Kristianstad som ett första steg mot ett sam-
hälleligt engagemang. För några veckor sedan togs ytterligare ett
steg mot ett bredare engagemang när en forskargrupp på Kung-
liga Tekniska högskolan i Stockholm bjöd in till tvådagarskonfe-
rensen Militära erfarenheter från internationella operationer.  
Nästa gång är det Fredsbaskrarna som kallar till möte, förhopp-

ningsvis med Försvarsmakten som generös sponsor.

Militära chefer på Kungliga Tekniska högskolan 
Under forskaren fil.dr Lotta Tillbergs skickliga ledning riktades
fokus mot senare tids chefer i utlandsstyrkan. Den bärande idén
med seminariet vid Centrum för Studier av Militär och Samhälle
var att främja idé�- och erfarenhetsutbyte mellan militära yrkesprakti-
ker och forskare. Ett direkt uttalat syfte var att stödja Försvarsmakt-
ens erfarenhetsuppbyggnad i internationella uppdrag. 

I ett inledningsanförande lovordade general Karl Engelbrektson –
Försvarsmaktens general i Bryssel – de svenska utlandsinsatserna
och menade att de på ett avgörande sätt har betydelse för vår tro-
värdighet. Sedan gav en imponerande panel med chefer sin syn på
ledarskap. Aldrig tidigare har så många omtalade chefer beretts
möjlighet att samtidigt redovisa sina erfarenheter. Där fanns aktörerna
från kravallerna i Caglavica i Kosovo 2004, överstelöjtnant Hans
Håkansson och generalen Anders Brännström. Där fanns överste
Olof Granander med erfarenheter från i Afghanistan. Där stod
överste Mats Ström och Bosnienchefen överste Ulf Henricsson,

som blivit en legend. 

Uppdrag Afrika
Det mest uppmärksammade inslaget under konferensen var redovis-
ningen av insatserna i Kongo 2003-2005. Rapporter från Kongo-
insatsen har tidigare bara redovisats i media i en för Försvarsmak-
ten inte alltid smickrande tappning. Nu redogjorde överste Hans
Ilis-Alm öppet sina erfarenheter som chef för specialförbandet SSG
och Operation Artemis. Svenska Dagbladets man i Afrika, Ola Säll,
gav en gripande beskrivning av läget i Kongo vid tiden för de svenska
insatserna. Situationsbeskrivningen med massaker och stympade
människor berörde. Det gav relief åt och ökad förståelse för de er-
farenheter som Försvarsmakten av okänd anledning till nu valt att
inte öppna för offentligheten. 

Det gäller också generalen Jan-Gunnar Isbergs erfarenheter från
Kivobrigadens operationer i Bunia. Det är glädjande att vi på ett
öppet vetenskapligt seminarium får möjlighet att lyssna till och
också läsa om huvudaktörens erfarenheter1 insatta i sitt samman-
hang i Afrika. På min direkta fråga i samband med general Isbergs
erfarenhetsseminarium svarade Ola Säll utan att tveka: ”Isbergs
insats i Bunia var av stor betydelse.” Utrikesreportern Säll hade då
massakrarna i Rwanda och den där massiva kritiken mot FN i
åtanke.

Kongoinsatsen i ett breddat perspektiv
Kungliga Tekniska högskolan har förtjänstfullt lyft erfarenheter från
internationella operationer in i den offentliga debatten. Det är ett
tecken på att den oberoende forskningen vinner terräng och att
veteraner får den erkänsla de förtjänar. En dag som denna är det
många frågor som jag vill ställa. Framförallt – hur upplevde andra
situationen i Kongo? Hur har de reagerat och hur beskriver de sin
situation i dag? Jag kommer att fortsätta uppföljningen av våra
veteraner med ett breddat fokus.

Text: 
fil.dr Lars Andersson Fredsbaskrarnas Vetenskapliga Råd

E-post: laken.a@hotmail.com

Den oberoende forskningen vinner terräng

Lars Andersson möter general Isberg. – Foto: Per Lennartsson.Från vänster, överstelöjtnant Hans Håkansson, general Anders Brännström, överste Olof Granander, 
överste Hans Ilis-Alm, överste Mats Ström och överste Ulf Henricsson, som delade med sig av  sina 
erfarenheter som chefer vid olika internationella uppdrag. – Foto: Per Lennartsson.

General Isbergs svenska medarbetare, fr v: sergeant John Gustaf Almquist och 
kapten Johannes Saers, tillsammans med en fransk officer under striderna i Kongo. 

Foto: Johannes Saers.

1. 
Jan-Gunnar Isberg och Lotta Victor Tillberg (2011). Med alla nödvändiga medel. Försvarshögskolan. 
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Fortsättning på nästa sida.

Det är snart två år sedan jordbävningen. Haitis återhämt-
ning går långsamt. För att utvecklas måste landet få kraft,
och inte fastna i biståndsberoende.

HAITI

Solen gassar och en hinna av damm täcker stan. På den dagliga mark-
naden säljs vad du vill under blekta parasoller eller liggande direkt på
marken. Kommersen är inte påtaglig.

Gonaives i norra Haiti känns slitet och trött. Samtidigt är staden bety-
delsefull, inte minst historiskt. 

Det var här den självständiga staten utropades 1804 när fransmännen
sparkades ut. 200 år senare ledde rebellstyrkor våldsamma upplopp
riktade mot dåvarande presidenten Aristide.

Hans namne är vår frivillige ciceron. Det här är Jeanty Aristides stad,
drygt 100 000 invånare och administrativt centrum i regionen
Artibonite.

Gonaives drabbades inte av jordbävningen 2010. Men hösten 2008
svepte orkanen Hanna in med kraftiga översvämningar som följd.  
Naturkatastrofen tog 500 liv och gjorde närmare 50 000 hemlösa i

området.

– Under några dagar var vattennivån sex meter hög inne i
stan, berättar Jeanty Aristide.

Staden ligger i en dalgång omgiven av höga berg. Översväm-
ningar är ett konstant hot under orkansäsongen. Även 2004
var det en svår höst med jordskred in mot staden.

Då kan man förstå att Jeanty ler åt anmärkningen att det är
dammigt. Torka är bättre än översvämning.

Svenskarna kallar honom för John T, på MSB:s lokalkontor är
han konvojledare för 28 chaufförer och även reservdelschef.

– Vi är behövda och folk är tacksamma när vi kommer.
Många i regionen saknar fortfarande bostad och försörjning
efter orkanen för tre år sedan, säger han.

WFP (FN:s livsmedelsprogram) driver ett transportnätverk där
humanitära organisationer erbjuds att delta. Det innebär att
inte bara mat transporteras, det kan lika gärna vara medicin
eller byggmateriel. 

Uppdraget för MSB:s lastbilsflotta är att köra där lokala entre-
prenörer inte tar sig fram. De 14 amerikanska M6:orna är inte
moderna, men de klättrar bra i allsköns terräng. Dock medföl-
jer reparationsbehov. Att ha tillräckligt
antal bilar startklara varje dag är huvud-
uppgiften.

– Vi kanske har två bilar i veckan som
behöver bogseras hem. Ofta är det kardan-
fel, i dag har ett hjullager skurit. Av säker-
hetsskäl försöker vi att inte reparera på
plats. En lastbil fullastad med mat som
står efter vägkanten på kvällen, det kan
vid fel tillfälle vara farligt, säger Niclas
Stejre som ansvarar för lokalkontoret.

FN bedömer inte Gonaives som riskfritt,
FN-personal ska inte röra sig ensamma ute
när det är mörkt. För Niclas Stejre, som
ensam svensk på plats, innebär det ett
ganska ensamt och isolerat liv. När han
stänger för dagen är hotellet eller gymmet
på FN-basen egentligen de enda alternativen.

– Arbetsmässigt har vi sämre resurser,
det är närmast omöjligt att få tag i reserv-
delar. Vi har sällan tillgång till internet, vil-
ket innebär att jag ofta missar information
från WFP eller får den försent. Samtidigt finns det en skönhet
med att jobba ute i landet. När något blir bra är det teamet
och jag som gjort det, och det är inte lika mycket byråkrati
här som i Port-au-Prince.

Känner du att ni gör nytta?

– Vi kör ut mycket mat. Det är inte svälthjälp, men vi kör ut
mat till skolor och det sägs att hälften av barnen inte skulle
skickas till skolan om det inte gavs mat.

Så indirekt bidrar ni till att fler får utbildning?

– Det kanske man kan säga.

Vägen ner till Port-au-Prince är inte bra, men hygglig. Sexton
mil avverkas på tre timmar genom ett varierande landskap.
Vackra vyer med kuperade och bördiga områden skiftar lika
snabbt till ökenartade och ogästvänliga.
Tydligen effekten av skogsskövling.

Den larmiga huvudstaden kan
liknas vid ett fungerande kaos.
I denna röra är MSB-styrkans
ambitioner effektivitet och
resultat. Det finns hinder på
vägen. Lokala intressen under-
lättar inte alltid biståndsarbetet,
korruptionen är vardaglig och FN-
byråkratin stundom svårforcerad.

– Totalt sett tror jag vi gör ett väldigt bra jobb. Personalen
är kompetent, vi levererar det vi ska och med hög kvalité,
säger insatschefen Peter Wisseng.

Avtalet med WFP innebär i enkla drag att MSB driver lastbils-
flottan och dess verkstad. Förutom den utsända styrkan på
elva personer är chaufförerna anställda av MSB, mekanikerna
av WFP.

– Intressant är att vi hjälper dem mer än avtalet säger, både
ekonomiskt och med praktiska lösningar. Samtidigt tycker WFP
att vi är dyra, krångliga och ställer krav. För oss är det trög-
heten att genomföra idéer som irriterar. 

Konvojledaren Jeanty Aristide framför
två av de lastbilar som rullar ut på
svårtillgängliga vägar för att hjälpa
haitier. Här befinner vi oss inne i
Gonaives. Foto: PER LARSSON

Gatuliv i Gonaives. Haiti är det absolut fattigaste landet i Amerika. Före jordbävningen levde mer
än halva befolkningen på mindre än en dollar om dagen. Foto: PER LARSSON
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Det är snart två år sedan jordbävningen. Haitis återhämt-
ning går långsamt. För att utvecklas måste landet få kraft,
och inte fastna i biståndsberoende.

HAITI

Solen gassar och en hinna av damm täcker stan. På den dagliga mark-
naden säljs vad du vill under blekta parasoller eller liggande direkt på
marken. Kommersen är inte påtaglig.

Gonaives i norra Haiti känns slitet och trött. Samtidigt är staden bety-
delsefull, inte minst historiskt. 

Det var här den självständiga staten utropades 1804 när fransmännen
sparkades ut. 200 år senare ledde rebellstyrkor våldsamma upplopp
riktade mot dåvarande presidenten Aristide.

Hans namne är vår frivillige ciceron. Det här är Jeanty Aristides stad,
drygt 100 000 invånare och administrativt centrum i regionen
Artibonite.

Gonaives drabbades inte av jordbävningen 2010. Men hösten 2008
svepte orkanen Hanna in med kraftiga översvämningar som följd.  
Naturkatastrofen tog 500 liv och gjorde närmare 50 000 hemlösa i

området.

– Under några dagar var vattennivån sex meter hög inne i
stan, berättar Jeanty Aristide.

Staden ligger i en dalgång omgiven av höga berg. Översväm-
ningar är ett konstant hot under orkansäsongen. Även 2004
var det en svår höst med jordskred in mot staden.

Då kan man förstå att Jeanty ler åt anmärkningen att det är
dammigt. Torka är bättre än översvämning.

Svenskarna kallar honom för John T, på MSB:s lokalkontor är
han konvojledare för 28 chaufförer och även reservdelschef.

– Vi är behövda och folk är tacksamma när vi kommer.
Många i regionen saknar fortfarande bostad och försörjning
efter orkanen för tre år sedan, säger han.

WFP (FN:s livsmedelsprogram) driver ett transportnätverk där
humanitära organisationer erbjuds att delta. Det innebär att
inte bara mat transporteras, det kan lika gärna vara medicin
eller byggmateriel. 

Uppdraget för MSB:s lastbilsflotta är att köra där lokala entre-
prenörer inte tar sig fram. De 14 amerikanska M6:orna är inte
moderna, men de klättrar bra i allsköns terräng. Dock medföl-
jer reparationsbehov. Att ha tillräckligt
antal bilar startklara varje dag är huvud-
uppgiften.

– Vi kanske har två bilar i veckan som
behöver bogseras hem. Ofta är det kardan-
fel, i dag har ett hjullager skurit. Av säker-
hetsskäl försöker vi att inte reparera på
plats. En lastbil fullastad med mat som
står efter vägkanten på kvällen, det kan
vid fel tillfälle vara farligt, säger Niclas
Stejre som ansvarar för lokalkontoret.

FN bedömer inte Gonaives som riskfritt,
FN-personal ska inte röra sig ensamma ute
när det är mörkt. För Niclas Stejre, som
ensam svensk på plats, innebär det ett
ganska ensamt och isolerat liv. När han
stänger för dagen är hotellet eller gymmet
på FN-basen egentligen de enda alternativen.

– Arbetsmässigt har vi sämre resurser,
det är närmast omöjligt att få tag i reserv-
delar. Vi har sällan tillgång till internet, vil-
ket innebär att jag ofta missar information
från WFP eller får den försent. Samtidigt finns det en skönhet
med att jobba ute i landet. När något blir bra är det teamet
och jag som gjort det, och det är inte lika mycket byråkrati
här som i Port-au-Prince.

Känner du att ni gör nytta?

– Vi kör ut mycket mat. Det är inte svälthjälp, men vi kör ut
mat till skolor och det sägs att hälften av barnen inte skulle
skickas till skolan om det inte gavs mat.

Så indirekt bidrar ni till att fler får utbildning?

– Det kanske man kan säga.

Vägen ner till Port-au-Prince är inte bra, men hygglig. Sexton
mil avverkas på tre timmar genom ett varierande landskap.
Vackra vyer med kuperade och bördiga områden skiftar lika
snabbt till ökenartade och ogästvänliga.
Tydligen effekten av skogsskövling.

Den larmiga huvudstaden kan
liknas vid ett fungerande kaos.
I denna röra är MSB-styrkans
ambitioner effektivitet och
resultat. Det finns hinder på
vägen. Lokala intressen under-
lättar inte alltid biståndsarbetet,
korruptionen är vardaglig och FN-
byråkratin stundom svårforcerad.

– Totalt sett tror jag vi gör ett väldigt bra jobb. Personalen
är kompetent, vi levererar det vi ska och med hög kvalité,
säger insatschefen Peter Wisseng.

Avtalet med WFP innebär i enkla drag att MSB driver lastbils-
flottan och dess verkstad. Förutom den utsända styrkan på
elva personer är chaufförerna anställda av MSB, mekanikerna
av WFP.

– Intressant är att vi hjälper dem mer än avtalet säger, både
ekonomiskt och med praktiska lösningar. Samtidigt tycker WFP
att vi är dyra, krångliga och ställer krav. För oss är det trög-
heten att genomföra idéer som irriterar. 

Konvojledaren Jeanty Aristide framför
två av de lastbilar som rullar ut på
svårtillgängliga vägar för att hjälpa
haitier. Här befinner vi oss inne i
Gonaives. Foto: PER LARSSON

Gatuliv i Gonaives. Haiti är det absolut fattigaste landet i Amerika. Före jordbävningen levde mer
än halva befolkningen på mindre än en dollar om dagen. Foto: PER LARSSON



13Fredsbaskern nr 1 201212 Fredsbaskern nr 1  2012

S V E R I G E  I  V Ä R L D E N S V E R I G E  I  V Ä R L D E N

Det är inte bara att lyfta telefonen och fråga om vi ska göra
detta. Allt ska förankras väl, det mejlas i mängder och när det
ska gå kopior till alla möjliga tar det tid att få saker gjorda,
säger Wisseng.

– Samtidigt stressar vi dem för att vi ska kunna göra det de
bett oss göra. Jag tror det är nyttigt för WFP att höra det.
WFP:s trögare regelverk är en utmaning även för oss. Vi är
generellt sett mindre byråkratiska och kan lösa saker smidigare,
säger ekonomiansvarige Martin Fredriksson.

En orsak till trögheten är WFP:s upphandlingsregler som innebär
att alla inköp över 200 dollar måste på offert till minst tre leve-
rantörer. Ibland löses det praktiskt genom att den svenska styr-
kan fixar inköpen för att snabba på takten.

– Vi ligger ute med stora summor åt dem. Utan vår handkassa
skulle WFP gå i stöpet, säger Wisseng.

Samarbetet med lokala myndigheter har sina sidor. Ett exempel
på oväntade hinder, och en smärre skandal, är fyra Toyota Land-
cruiser som står oanvända på WFP:s lagerområde. 

MSB skickade ner sex bilar i april. Men bara två har fått de regi-
streringsskyltar som internationella organisationer måste ha för
att de ska få användas, vilket innebär fordonsbrist. Skälet till
att lokala myndigheter inte levererat skyltar är inte klarlagt.
Men en teori är att någon har intresse av att de internationella
organisationerna i stället hyr fordon.

– Skulle vi hyra kostar det 4 000 dollar i veckan per bil. FN
och frivilligorganisationer har samma problem med bilar som
inte släpps ut i trafik, säger ställföreträdande insatschefen
Daniel Diyabanza.
En del hyr bilar. Svenskarna har valt att inte hyra, hotar i stäl-

let med att skicka hem fordonen som egentligen ska doneras till
WFP när insatsen är slutförd.

För att logistiken ska fungera krävs framförhållning, leverans av
drivmedel kan ta en månad, reservdäck avsevärt längre tid.

Daniel Diyabanza är huvudansvarig för samtliga fyra verkstäder
som MSB driver och är om någon medveten om behovet av
framförhållning. De som behöver hans hjälp är det inte alltid.

– Vi gör det vi måste göra för att få arbetet att fungera. Om
ingen annan gör det är det lika bra att vi gör det, säger han.

Bränsle till fordonen är ett exempel. Istället för att tjata om
dieselleveranser sköter styrkan numera all fördelning av bränsle
åt WFP i Port-au-Prince, en uppgift utanför avtalet.

Sedan starten i april har ambitionen varit att höja standarden
rakt över. Det kan gälla fordonskvalitén, säkerheten vid tank-
anordningar eller anställningsrutiner. 

– Nu är den fysiska biten godkänd, vi har materiel. Men vi
behöver bättra på rutiner, organisation och kunskapsnivån hos
lokalanställda, säger Diyabanza.

FAKTA
Haiti
Haiti utgör en tredjedel av ön Hispaniola i
Centralamerika. Resten av ön utgörs av
Dominikanska republiken.

Nio miljoner invånare på en yta ungefär som
Dalarna. Huvudstaden Port-au-Prince med för-
orter, cirka tre miljoner invånare. 
Fattigaste landet i Amerika, före jordbävningen
2010 levde mer än hälften av invånarna på
mindre än en USA-dollar per dag. 
Självständigt 1804. Länge diktatur. År 2006
återgick landet till att styras lagligt. Michelle
Martelly valdes till ny president i maj i år.

220 000 personer dog, 300 000 skadades och
cirka en miljon människor blev hemlösa efter
jordbävningen 12 januari 2010. En koleraepidemi
utbröt hösten 2010, då en halv miljon människor
beräknas ha drabbats och fler än 5 000 dött.

Lastbilsflottan
MSB driver lastbilsflotta åt WFP (FN:s livsme-
delsprogram från fyra städer: Port-au-Prince
(huvudkontor), Jacmel, Gonaives och Cap-
Haitien.

Uppdraget är att köra ut mat och andra förnö-
denheter. Under de fem första månaderna (april-
augusti) kördes drygt 3 000 ton ut.

På årsbasis finns elva personer i styrkan. 120
lokala chaufförer till 76 bilar och ett antal admi-
nistratörer är kontrakterade genom ett lokalt
bemanningsföretag. 30 mekaniker är anställda
av WFP men arbetsleds av MSB.

Avsikten är ett treårigt projekt där MSB driver
verksamheten första året, skolar in lokala kraf-
ter andra året och successivt lämnar över verk-
samheten under sista året. Kontraktet dock skri-
vet för ett år i taget.
Driften för första året har en budget på 29,6
miljoner kronor, WFP och Sida delar på kostnad-
erna. Resterande två år har Sida utlovat att stå
för 25 procent, kostnaderna då beräknade till 22
respektive 19 miljoner.

Peter Wisseng efterlyser ADR-utbildning hos förarna eftersom
man numera har en tankbil för att köra ut bränsle. Andra sats-
ningar har gjorts för att utbilda chaufförer och mekaniker. 
Det har getts förarutbildning, genomgångar inom gender och

miljö. Newman Nyathi, sjukvårdsinstruktör från Zimbabwe, är
vid den här tidpunkten på plats för att ge utbildning i första
hjälpen till c:a 170 förare och mekaniker.

– Det är uppskattat. Några deltagare har konstaterat att om
de hade vetat detta tidigare hade kanske fler liv kunnat räddas
efter jordbävningen. Nu efterfrågas kunskap om hur man hante-
rar olyckor med el och samt nack- och ryggskador, säger New-
man Nyathi.

Det är snart två år sedan jordbävningen ödelade stora delar av
Port-au-Prince. FN kallade det då den största humanitära kata-
strofen någonsin och många länder utlovade stöd för återupp-
byggnad. Det är svårt att se att speciellt mycket hänt. 

Haiti behöver hjälp att utvecklas men också kraft att hjälpa sig
självt. Det finns exempelvis fortfarande oklarheter vem som
äger olika markdelar i landet. Haiti är lika stort som Dalarna,
men markanspråken påstås motsvara halva USA:s yta. Det är
också en del av problematiken.

– Vi får hoppas att regeringen på sikt får kraft att driva på
framåt, landet har potential. En nyckel är infrastrukturen.
Bättre vägar skulle ge billigare och snabbare transporter och en
skjuts för landets ekonomi, anser Peter Wisseng.

Text och foto:
Per Larsson

Tidigare publicerad i Tjugofyra7 nr 12 2011.

Prenumerera gratis på Tjugofyra7
Tjugofyra7 är en gratistidning och kan 
prenumereras av alla som är intresserade, 
e-posta till: redaktionen@tjugofyra7.se
Det går också att följa tidningen på webben,
www.tjugofyra7.se

Tjugofyra7 ges ut av MSB, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, bevakar utvecklingen
inom myndighetens ansvarsområden och ska sti-
mulera till debatt i dessa frågor.

Niclas Stejre, ansvarig för lastbilsflottan i Gonaives, ska på ledighet och lämnar över till Peter Tegerup.

Arbete i verkstaden i Port-au-Prince.                                 Martin Fredriksson diskuterar med IT-ansvariga i Gonaives.                Newman Nyathi genomför sjukvårdsutbildning 
med förare och mekaniker.
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Samhällets stöd viktigt för soldaters 
mentala hälsa

Stressrelaterad mental ohälsa, psykiatrisk sjuklighet och självmord
ökar bland soldater och veteraner i de flesta länder som deltar i
internationella insatser. Sedan början av invasionen i Afghanistan
2001 till och med sommaren 2009 förlorade amerikanska armén
sammanlagt 761 soldater i strid, men under samma period tog 817
– alltså 56 fler – soldater i aktiv tjänst livet av sig [1]. 

Inom europeiska styrkor har man noterat en ökning av insatsrelate-
rade stressreaktioner, depressionssjukdomar och posttraumatiska
sjukdomar, alkohol- och drogmissbruk samt kriminalitet, särskilt
bland veteraner [2, 3]. 

Svenska försvarsmakten för ingen statistik beträffande självmords-
frekvens och insatsrelaterade mentala skador hos soldater och vete-
raner. Uppföljning av soldaternas ohälsa efter utlandsmission sker
inom civil sjukvård, där det saknas inte bara återkopplingsskyldighet
utan oftast även kunskap om militärt specifika diagnoser och behand-
lingar. 

Detta leder till att soldaterna inte alltid får adekvat vård och till att
man över huvud taget inte kan uttala sig om veteranernas psykiska
hälsa. Den enda tillgängliga källan användbar som självmordssta-
tistik har jag extraherat från ett register över arbetsskadeanmäl-
ningar med dödlig utgång, som omfattar anställda och värnpliktiga,
dvs endast personal i aktiv tjänst: under 1994-2009 begick 11
värnpliktiga och tre anställda självmord. 

Israel verkar vara ett av få undantag; bland såväl soldater i aktiv
tjänst som reservister och veteraner har självmordsfrekvensen sjunkit
och den mentala ohälsan inte ökat under de senaste tre åren. Under
APA:s (American Psychiatric Association) möte i New Orleans maj
2010 höll israeliska forskare från universiteten i Tel Aviv och
Jerusalem ett intressant heldagssymposium om det senaste inom

den militära psykiatriska forskningen vid IDF (Israel Defense
Forces). Medan den resterande militärpsykiatriska forskningsvärlden
formulerar nya psykiatriska sjukdomsbilder såsom ”bitterhetssyn-
drom” (post-traumatic embitterness syndrome, PTES) [4], satsar
israelerna på ”positiv psykiatri” (positive psychiatry, PoP) [5] och
”posttraumatisk mognad” (post-traumatic growth, PG). 

Inom ramen för projektet ”Improving happiness: evidence based
interventions” [6] undersökte man samband mellan arbetseffektivi-
tet, livskvalitet och glädje hos personal vid IDF (14 psykiatrer, 25
psykologer och 60 socionomer). Alla hade genomgått en kurs i
positiv psykiatri med föreläsningar, kritiska analyser av artiklar i
ämnet och träning i positivt tänkande med rollspel i små grupper. 

Efter 14 veckor med 3 timmars utbildning per vecka jämförde man
kursdeltagarna med övrig personal avseende arbetskapacitet och
livskvalitet. Resultaten visade att patienter till dem som hade gått
kursen i positiv psykiatri mådde bättre och var friskare och att
kursdeltagarna själva hade mindre sjukfrånvaro och var effektivare. 

Som exempel på ”posttraumatisk mognad” redogjorde man för
studien ”Mental hälsa hos israeler som överlevde Förintelsen” [7].
Enligt Hillel Klein, som forskat om överlevande från Förintelsen, är
den vanligast förekommande reaktionen på trauma posttraumatisk
återhämtning med erfarenhetsformande och personlig mognad som
konsekvens. 

Man konstaterade att den låga frekvensen av posttraumatiskt
stressyndrom bland överlevande från Förintelsen bosatta i Israel
beror på socialt och religiöst stöd i samhället, familjesammanhåll-
ning och allmän förståelse, då de flesta familjer delar samma erfa-
renhet. 

Under min senaste mission i Darfur i Sudan, kom jag att se flera
kollegor drabbas av långdragna luftvägsbesvär efter det att sand-
stormssäsongen startat. Som läkarstudent (med studieuppehåll för
utlandsmission) försökte jag nå klarhet i om det fanns någon kopp-
ling mellan inhalerad sand och utvecklingen av lungbesvär.   
Hemma på ”leave” diskuterade jag dessutom detta med andra

veteraner som varit i Afghanistan som också upplevt samma typ av
besvär. Då fanns mycket lite forskning gjord på området och trots
försök att nå klarhet tvingades jag lägga funderingarna på hyllan. 

Sedan dess har mycket hänt, framförallt amerikanarna med sina
stora mängder förband insatta i ökenområden har noterat en ökad
mängd soldater med lungbesvär: hosta, astma, lunginflammationer,
nedgång i kondition etc. Jag fick kontakt med en amerikansk offi-
cer, tillika biomedicinsk forskare, som studerade dessa fenomen och
jag bestämde mig att undersöka om vi finner samma koppling
bland svenska veteraner som hos de amerikanska? 

Just nu finns drygt två tusen enkäter utskickade till veteraner från
främst Kosovo och Afghanistan, projektet drivs av Uppsala univer-
sitet i samverkan med Akademiska sjukhuset, FOI och Försvars-
maktens Veteranprojekt. 
Är du en av de slumpvis utvalda? Ditt svar är ovärderligt, oav-

sett om du haft besvär eller ej, oavsett om du varit i Afghanistan
under sandstormar eller i Kosovo utan sandpåverkan. Din medver-
kan kan på sikt leda till att vi förstår de risker som finns i insats-
områden allt bättre och kan leda till framtagning av skyddsutrust-
ning för att minska riskerna. 

Text: Johannes Saers
johannessaers@hotmail.com 

018-611 02 29
lungforskning@akademiska.se

Johannes Saers är numera forskare i lunghälsa och veteran med
erfarenhet från Kongo och Sudan.

Forskning på utlandsveteraner och hälsoeffekter 
efter hemkomst

Den rådande positiva trenden avseende mental hälsa bland israeliska
militärer är inte bara ett resultat av medveten satsning på preven-
tion, utbildning och återhämtningsprogram. En stor del av förklar-
ingen ligger i det faktum att Israel, till skillnad från andra länder
med soldater agerande utomlands, har ”integrerat” stridsföring i
det civila livet. Insatser äger rum på ”hemmaplan”, alla familjer
har någon som deltar, och Israel har i dag minst en hel vuxen gene-
ration som gjort värnplikt (och de flesta har även stridserfarenhet). 

Dessa omständigheter skapar förståelse för stridsrelaterade trau-
matiska mentala skador i samhället och minskar stigmatisering, vilket

i sin tur leder till adekvat socialt stöd för de drabbade, rätt omhän-
dertagande och en stark sammanhållning. 
”Potentiella bindningar eller jävsförhållanden”: Inga uppgivna.

Text: Helena Prochazka, med.dr, försvarspsykiater,
Försvarsmedicincentrum,
Göteborg, Försvarsmakten
helena.prochazka@mil.se

Tidigare publicerad i Läkartidningen nr 42 2010 volym 107
läs mer: http://ltarkiv.lakartidningen.se

”Svenska försvarsmakten för ingen statistik beträffande självmordsfrekvens 
och insatsrelaterade mentala skador hos soldater och veteraner.”

Mental ohälsa och självmordsfrekvens
ökar bland de flesta soldater och veteraner
i insatsområden utanför egna gränser.

Israels försvarsmakt prioriterar träning av
positivt förhållningssätt och aktivt socialt
stöd för att stärka soldaternas mentala
styrka och återhämtningsförmåga. 

Samhällsstöd och igenkännande är viktiga
faktorer som begränsar psykiska trauma-
tiska skador inom militär population.

Helena Prochazka.

Sandstorm i Sudan.

Artikelförfattaren i möte med en rebell.
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Samhällets stöd viktigt för soldaters 
mentala hälsa
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Dubbla trauman
– en smäll för livet

S V E R I G E  I  V Ä R L D E N S V E R I G E  I  V Ä R L D E N

I oktober 2005 stod Carl Mattsson mitt i eländet efter den stora jordbävningen
i Pakistan. Nu i höst, sex år senare, stod han för andra gången på Bokmässan i
Göteborg med sin bok om alla sina upplevelser. En bok som både beskriver vad
han var med om, och som blev hans terapi efter allt det svåra han var med om i
Pakistan.

Jordbävningen i den pakistanska delen av Kashmir
2005 hade en magnitud på 7,8 och skördade tiotusen-
tals dödsoffer. Den officiella dödssiffran är osäker, men
antalet döda rör sig omkring 85 000 människor, samti-
digt som över 100 000 skadades och 3 miljoner blev
hemlösa.

Carl – mitt i kaoset
Mitt i detta förödande kaos befann sig ambulanssjuk-
sköterskan Carl Mattsson. Han var där på ett FN-upp-
drag, som medical officer, det vill säga ansvarig för
FN:s observationsgrupp (på totalt ungefär 100 perso-
ner). Carl hade bestämt sig för att inte ta fler utlands-
uppdrag, utan satsa på ett fortsatt arbete som ambu-
lanssjuksköterska hemma i Sverige. 
Men allt skulle ta en omvälvande ändring.

Jordbävningsdagen den 8 oktober befann han sig i sta-
den Rawalpindi. Själv klarade han sig oskadd, men
många av hans svenska kolleger och deras familjemed-
lemmar omkom.

Den krisorganisation som fanns för de FN-anställda
fungerade inte, den raserades lika effektivt som
många byggnader. En av hans kolleger som egentligen
skulle haft ansvaret för att leda en katastrofinsats av
detta slag chockades så svårt av det inträffade att han
inte fungerade och ansvaret för att leda arbetet för
FN-organisationen hamnade därför på Carl Mattsson.
Dels därför att han hade en utbildning som passade för
jobbet, dels också därför att han hade kontakter med
områdets sjukhus.

64 timmar utan sömn
Det blev en jätteuppgift som han från den ena stunden
till den andra, hamnade mitt uppe i. Under 64 timmar
arbetade han oavbrutet och nästan helt utan sömn för
att bringa reda i den egna organisationen och hitta de
svenskar som saknades. Först efter 3-4 dagar började
FN:s egen organisation fungera.
Traumat efter jordbävningen, det hårda arbetet, upp-

levelsen att förlora kolleger och kollegers familjer
gjorde att Carl Mattsson drabbades av ett klassiskt
posttraumatiskt stressyndrom. Efter hemkomsten till
Sverige mådde han, som han själv uttrycker det ”skit-
dåligt”. 
I den situationen drabbades han av ett svek. Han

blev bara erbjuden gruppsamtal tillsammans med en
helt annan yrkesgrupp med helt andra former av
stressproblem. 
– Till slut gick jag till en egen psykoterapeut, en

behandling som jag bekostade själv. Terapeuten sa till
mig att hon tyckte att jag skulle skriva ner allt jag
upplevt för att komma ihåg och för att bringa reda i
alla tankar, berättar han.
– Så jag skrev. Jag mobiliserade lite ilska och satte

mig ned och började skriva. Ganska snart märkte jag
att det var en lättnad att skriva. Jag kunde inte sluta,
det var så skönt…

FAKTA:
Carl Mattsson arbetar idag som ambulanssjuksköterska
vid ambulanssjukvården i Kungsbacka.

”Margalla – efterskalv” handlar om Carl Mattssons 
trauma efter jordbävningen i Pakistan. Men historien
har också paralleller till hur vi försummar att bearbeta
traumatiska upplevelser från den svenska ambulans-
sjukvårdens vardag.

Boken är på 457 sidor och finns att köpa via utgivande
förlaget B4press och Fredsbaskerförlaget, samt via alla
internetbokhandlare (t ex internetbokhandeln AdLibris).

Margalla
 - efterskalv

M
arg

alla
 - efterskalv

Fortsättning på nästa sida.
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Vi glömmer aldrig incidenten i Rosh Haniqra

En militär chef i utlandstjänst måste kunna agera och ta ansvar för 

händelseförlopp som man själv inte fullt ut kan kontrollera eller påverka. 

Samme chef behöver vara beredd på att kunna hantera svårbedömda

situationer och verka i motsägelsefulla sammanhang. Ofta i lägen där inga

lösningar är givna på förhand och där det gäller att kunna lita på sitt

omdöme. I boken ”Uppdrag Chef” beskriver åtta svenska militära chefer;

Hans Ilis-Alm, Anders Brännström, Ulf Henricsson, Olof Granander, Hans

Håkansson, Jan-Gunnar Isberg, Mats Ström och Bo Wranker, sina erfaren-

heter av prövande och moraliskt utmanande situationer

Boken är en del av ett pågående forskningsprojekt om modern militär pro-

fession och genomförs på uppdrag av Försvarsmakten. Detta arbete sker

inom Centrum för Studier av Militär och Samhälle, CSMS. CSMS är ett

forum för främjande och utbyte av universitetsbaserad forskning om 

militära organisationer och civil-militära relationer.

Det var en vacker sommardag, fredag den 13 september 1991, när vi begav oss upp till den israeliska gräns-
stationen för att hämta lastbilarna och åka efter förnödenheter i Israel. En vanlig dag, ett rutinuppdrag. Inte visste vi
då att vi skulle förlora vår kamrat Kenneth Fransson i ett skitigt skjul i södra Libanon.

Vid gränsstationen upptäckte vi att den var stängd eftersom israelerna
hade upptäckt fientlig aktivitet i området. Innan vi hann vända till-
baka till campen blev vi och ett antal franska soldater kidnappade
av tre tungt beväpnade palestinier. Efter att ha varit gisslan ett tag
startade en kraftig eldgivning mellan israelerna, SLA (South Leban-
ese Army) och palestinierna. Kulorna ven oavbrutet genom plåtväg-
garna i skjulet där vi befann oss och vi hade ingen möjlighet att ta
skydd. Flera av oss blev skadade och Kenneth avled på platsen. 

Händelsen blev ett stort trauma för oss, kompaniet, bataljonen och
våra anhöriga. FM saknade på den här tiden beredskap för att han-
tera personal efter den här typen av händelser. Jag hade tur som
träffade en fantastiskt bra psykolog på lasarettet i Falun som hjälpte
mig igenom min PTSD. Vi i gruppen har sedan dess haft en stark
samhörighetskänsla och träffas vart femte år. Vid varje tillfälle har
Försvarsmakten bidragit till våra resekostnader. 

I egenskap av kamratstödjare i Fredsbaskrarna har jag sedan 2006
jobbat med kamratstöd på nordisk nivå. Vid ett besök på norska för-
svarsmaktens Veteransenter i Baereia utanför Kongsvinger i maj
förra året, träffade jag chefen övlt John Petter Bachke som är mycket
engagerad i veteranernas välbefinnande. Han erbjöd oss möjlighet
att ha vår nästa återträff på Baereia, något som jag direkt tackade
ja till.

I slutet på september 2011 begav vi oss dit och blev varmt mottagna
av personalen och tilldelades Villa Petico för vårt boende. Efter en
god middag informerade John Petter Bachke oss om verksamheten på
Veteransenter och vi imponerades av deras enorma fokus på veteraner.

Lördagsmorgonen startade med brunch tillsammans med Diana och
Lotta från Försvarsmaktens HRC. De hade kommit för att informera
oss om hur verksamheten för veteraner ser ut idag och bekanta sig
med det norska Veteransentret. 

Efter mötet blev det en guidad tur på Kongsvinger fästning som är
högt belägen med en fantastisk utsikt över staden. Där besökte vi
även det norska UNIFIL-monumentet över de 21 stupade norska
soldaterna samt de nordiska försvarsministrarnas minnessten. 

Under eftermiddagen bjöds egen tid för eftertanke och rekreation.
Vid återsamling tände vi ett ljus och höll en tyst minut för Ken-neth
samt Lars-Jonny Nilsson som avled i sitt hem 2006. Vi kände alla
en djup saknad och tomhet över våra förlorade kamrater. 
Till middag serverades en grillbricka med marinerat kött, potatis-

sallad och sallad, samt rödvin. En skön kväll i rekreationens tecken,
många minnen och samtal långt in på natten. En riktigt skön helg att
minnas, precis som vi minns de andra träffarna vi haft genom åren. 

Vi hoppas att Sverige i framtiden ska få ett veterancenter för återträffar
och rekreation för veteraner med unika minnen och erfarenheter. Det
behövs verkligen! Norge är ett föregångsland i de här frågorna. 

Ett stort tack till John Petter Bachke och hans personal för ett fan-
tastiskt fint omhändertagande på Veteransenter. Samt Inge Petters-
son med personal på FM HRC som gjorde denna vistelse på Baereia
möjlig.

Text: Björn Eggeblad

Läs mer om Baereia på:
http://forsvaret.no/veteraner/Forsvarets_veteransenter/tilbud-for-
veteraner/Sider/tilbud-for-veteraner.aspx 

Dubbla trauman
Att det till slut skulle bli en bok av alltsammans, det
fanns inte med i Carls tankar från början. Hans skri-
vande var för att lasta av sig och han hade dubbla
trauman. Dels upplevelsen av jordbävningen, alla
människor som omkom och skadades och hans ledar-
ansvar under svåra förhållanden. Dels också det svek
som han fick uppleva från FN-organisationen han
arbetade för och det dåliga stödet han fick efter hem-
komsten.
– Jag fick kritik för att räddningsarbetet inte gick

bättre än det gjorde, vilket var en extrem orättvis kri-
tik. Och jag fick heller inget stöd hemifrån för att be-
arbeta vad jag upplevt på ett bra sätt, berättar han.

Gav ut boken själv
Carls skrivande blev till sist ett underlag för en bok
som delvis är skriven i romanform. För att få den ut-
given blev han dock tvungen att satsa egna pengar. Nu
finns den tillgänglig via bokhandeln och i internetbok-
handlarna och hälften av det överskott som utgivning-
en eventuellt kommer att ge planerade han redan från
början att skänka till Läkare utan gränser. Men redan
idag, innan det blivit överskott, har han börjat ge
pengar till organisationen…
– Det viktigaste för mig har varit att berätta hur

det var att arbeta under de förhållanden som gällde
efter jordbävningen, samt om hur man blir som män-
niska när man kommer hem med obearbetade trauman.
Men det kanske absolut viktigaste för den som tar

del av hans erfarenheter idag, är att plocka fram de
allmängiltiga lärdomar som finns i hans historia.

De handlar nämligen om paralleller till dagens
ambulanssjukvård här hemma i Sverige.

PTS vanligt också här hemma
– Det finns många kolleger här hemma som lider av

postraumatiskt stressyndrom, PTS. I Pakistan fick
jag ett stort trauma på en enda gång. Men här
hemma i den svenska jobbvardagen fyller vi på lite
grann då och då.
– Vid stora händelser samlas man visserligen ofta

för debriefing, vilket ger en enhetlig bild av vad som
hänt. Det är det närmaste som de flesta av oss inom
ambulansen kommer vad gäller att bearbeta svåra
upplevelser. 
– Man ska inte blunda för att allt det svåra vi upp-

lever i arbetet tär oerhört mycket på oss. Vi borde
lyfta detta mycket mer. Mot bakgrund av vad jag upp-
levt av både trauman och av hur man blir som männi-
ska efteråt, så tycker jag mig se att detta är ett väx-
ande problem, säger han. 
Carl Mattsson pekar på hur den alltmer ansträngda

arbetssituationen inom ambulanssjukvården bidrar till
att bygga på problemet.
– Förr kanske man hade 50-procentig beläggnings-

tid under sina arbetspass. Då fanns det mer tid att ta
hand om sig själv och om sina kolleger. Men det är
som att värdet av det är bortglömt i dagens ambu-
lanssjukvård där många inte ens får sin rättmätiga
tid för att ta matrast. Det naturliga kamratstödet
finns inte som det gjorde förr, eftersom vi har en så
pressad arbetssituation.

Text: Mats Thorner ©

UPPDRAG CHEF
Författare: Lotta Victor Tillberg & Peter Tillberg
ISBN: 9789186837068

Fortsättning från föreg. sida.

Återförenade igen efter 20 år. Tommy Andersson, Sten Lingerts, Mats Larsson, Niclas Sundman och Björn Eggeblad. – Foto: Tommy Andersson.
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Styrelseordförande har ordet

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

MEDLEMSREGISTER 
register@fredsbaskrarna.se – eller kontakta kassören

STYRELSEN FREDSBASKRARNA SVERIGE

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

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

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

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

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

STYRELSELEDAMÖTER

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

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

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

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

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

JOHAN ECKERVAD, Lilla Fiskebäck, Liljebäck, 566 91 Habo
Tel. 0415-800 10, 070-431 59 44
e-post: johan.eckervad@fredsbaskrarna.se

Nu är det dags igen...

,

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

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

FB Norr
Träffplatserna varierar från gång till gång,
på grund av det stora upptagningsområdet.
Plats presenteras på Fredsbaskrarnas hem-
sida, 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
Kontakt: Per Wallin
0498-29 15 00 och 076-204 93 87

GÄVLE  
Träffpunkten 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:
http://www.facebook.com/groups/2152318
88553784/
Eller sök på FN-träffar i Helsingborg.

Christer Jönsson
csjj@telia.com
0730-226072

JÖNKÖPING & EKSJÖ
Träffar enligt inbjudan till varje medlem.

KALMAR
Lilla Puben, första onsdagen i månaden.
Kontaktperson: Stefan Johansson 
0480-42 03 23, 070-386 45 45
070-359 06 86
KARLSTAD
Sista lördagen i månaden. 
Score, Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad.
Kontaktperson: Fredrik Steén Eriksson
070-960 29 50

MALMÖ
The Bishops Arms, Norra Vallgatan 62 
(mitt emot 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
Träffplats: Lilla Hasselbacken, mittemot
Skansen. Tag spårvagn linje 7 från city. 
Café, restaurang och uteveranda. 
08-663 71 82
Första lördagen varje månad. Kom tidigt
eller sent, från kl 15.00 och framåt kvällen.
Kontaktperson: Örjan Noreheim 
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
070-592 75 24

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

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

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

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

Förteckningen uppdateras kontinuerligt. 
Meddela nya uppgifter till: 

redaktion@fredsbaskrarna.se

Träffplatser A - Ö
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U T E  I  L A N D E TU T E  I  L A N D E T

Vi på 3 komp 7 FN-bataljonen Gaza har träffats regelbundet efter
hemkomsten från FN-uppdraget. Nu bjuder vi in FN-kamrater
från andra kompanier, för att ventilera våra upplevelser och ha
trevligt. De som kommer får gärna ta med sig respektive, så har vi
gjort tidigare, vilket har varit lyckat. Vi träffas den 30 juni 2012
kl. 12.00 på hotell Norra Vättern i Askersund.

Program:
30 juni Kl. 12.00 Incheckning

Kl. 13.00 Smörgås och öl, kaffe & kaka
Kl. 14.00 Utflykt
Kl. 18.00 Middag
Kl. 23.30 Vickning

1 juli Kl. 08.00-10-00 Frukost innan avfärd

Pris: mat och dryck 405:- (starkvaror betalar var och en)
Övernattning: enkelrum 700:-, dubbelrum 890:-.

Sista datum för anmälan: 18 juni 2012. 
Anmälningsavgift 40:-, sändes i kuvert, samt hur många ni blir, 
med uppgift om enkel- eller dubbelrum ska bokas.

Anmälan görs till:
Tor Oswald
Vintervägen 3
696 74 Hammar
Tel. 070-237 67 72

Inbjudan!

… för ett nytt årsmöte, denna gång på Berga. Tiden går fort och jag tycker inte det
var längesedan vi var i Skövde på det förra årsmötet. Det händer mycket inom för-
bundet och jag känner att vi utvecklas till en organisation som är på stark fram-
marsch. Vi var från början en kamratförening som startade i Värnamo, nu är vi en
erkänd veteranorganisation.  

Ett ämne som ofta diskuterats är en högsta beskyddare. Nu har vi äntligen fått en
sådan, HKH Carl Philip. Det är mycket stort och jag vill framföra mitt tack till
kungahuset. Jag och Bo Wranker var och besökte prinsen och framförde vårt tack.
Prinsen visade ett stort intresse då vi presenterade Fredsbaskrarna. Vi tog naturligt-
vis tillfället i akt och passade på att inbjuda prinsen till årsmötet. 

Ni som jobbar i och för de olika föreningarna och träffplatserna ute i landet gör ett
enastående jobb. Jag anser att ni är förbundets ryggrad. Jag ser fram emot att träffa
så många som av er som möjligt på årsmötet. 

Jag hoppas att ni fortsätter att rekrytera medlemmar till förbundet. Vi växer men
behöver växa mer. I en tidigare ledare visade jag på vad fler betalande medlemmar
gör ekonomiskt. Det kostar att driva veteranfrågor och vi som är engagerade i
detta vet hur viktigt detta är. 

Hoppas nu att ni laddar upp för en trevlig helg på Amf 1, Berga och att vi ses där.
Till dess vill jag att ni är rädda om er och varandra. 

Anders Ramnerup
Förbundsstyrelseordförande

anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

ENGLAKLUBBENS
FEMTONDE

112-KRYSSNING
17 APRIL 2012

Vi som får åka är personalen inom:Vi som får åka är personalen inom:

SOS-AMBULANS-POLIS-BRAND-VÅRD-FN-KVMSOS-AMBULANS-POLIS-BRAND-VÅRD-FN-KVM

BOKA NUBOKA NU

Från 295:-/personFrån 295:-/person
Bokningsinformation finns på englaklubben.seBokningsinformation finns på englaklubben.se

Vi garanterar 100% kul, 23 timmar party med Vi garanterar 100% kul, 23 timmar party med 

framträdanden, karaoke, trubadur, mat och fullt ös!framträdanden, karaoke, trubadur, mat och fullt ös!

Håll koll på allt som händer!
Bli medlem i kamratklubben!

Missa inte våra 112-kvällar,
läs mer på englaklubben.se

Arne Karlsson
Kung Valdermarsv. 94
592 00 Vadstena
Tel. 070-631 40 20



Styrelseordförande har ordet

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

MEDLEMSREGISTER 
register@fredsbaskrarna.se – eller kontakta kassören

STYRELSEN FREDSBASKRARNA SVERIGE

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

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

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

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

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

STYRELSELEDAMÖTER

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

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

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

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

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

JOHAN ECKERVAD, Lilla Fiskebäck, Liljebäck, 566 91 Habo
Tel. 0415-800 10, 070-431 59 44
e-post: johan.eckervad@fredsbaskrarna.se

Nu är det dags igen...

,

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

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

FB Norr
Träffplatserna varierar från gång till gång,
på grund av det stora upptagningsområdet.
Plats presenteras på Fredsbaskrarnas hem-
sida, 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
Kontakt: Per Wallin
0498-29 15 00 och 076-204 93 87

GÄVLE  
Träffpunkten 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:
http://www.facebook.com/groups/2152318
88553784/
Eller sök på FN-träffar i Helsingborg.

Christer Jönsson
csjj@telia.com
0730-226072

JÖNKÖPING & EKSJÖ
Träffar enligt inbjudan till varje medlem.

KALMAR
Lilla Puben, första onsdagen i månaden.
Kontaktperson: Stefan Johansson 
0480-42 03 23, 070-386 45 45
070-359 06 86
KARLSTAD
Sista lördagen i månaden. 
Score, Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad.
Kontaktperson: Fredrik Steén Eriksson
070-960 29 50

MALMÖ
The Bishops Arms, Norra Vallgatan 62 
(mitt emot 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
Träffplats: Lilla Hasselbacken, mittemot
Skansen. Tag spårvagn linje 7 från city. 
Café, restaurang och uteveranda. 
08-663 71 82
Första lördagen varje månad. Kom tidigt
eller sent, från kl 15.00 och framåt kvällen.
Kontaktperson: Örjan Noreheim 
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
070-592 75 24

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

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

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

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

Förteckningen uppdateras kontinuerligt. 
Meddela nya uppgifter till: 

redaktion@fredsbaskrarna.se

Träffplatser A - Ö
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trevligt. De som kommer får gärna ta med sig respektive, så har vi
gjort tidigare, vilket har varit lyckat. Vi träffas den 30 juni 2012
kl. 12.00 på hotell Norra Vättern i Askersund.
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30 juni Kl. 12.00 Incheckning
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Kl. 14.00 Utflykt
Kl. 18.00 Middag
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Pris: mat och dryck 405:- (starkvaror betalar var och en)
Övernattning: enkelrum 700:-, dubbelrum 890:-.
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Anmälningsavgift 40:-, sändes i kuvert, samt hur många ni blir, 
med uppgift om enkel- eller dubbelrum ska bokas.
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Vintervägen 3
696 74 Hammar
Tel. 070-237 67 72
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var längesedan vi var i Skövde på det förra årsmötet. Det händer mycket inom för-
bundet och jag känner att vi utvecklas till en organisation som är på stark fram-
marsch. Vi var från början en kamratförening som startade i Värnamo, nu är vi en
erkänd veteranorganisation.  

Ett ämne som ofta diskuterats är en högsta beskyddare. Nu har vi äntligen fått en
sådan, HKH Carl Philip. Det är mycket stort och jag vill framföra mitt tack till
kungahuset. Jag och Bo Wranker var och besökte prinsen och framförde vårt tack.
Prinsen visade ett stort intresse då vi presenterade Fredsbaskrarna. Vi tog naturligt-
vis tillfället i akt och passade på att inbjuda prinsen till årsmötet. 

Ni som jobbar i och för de olika föreningarna och träffplatserna ute i landet gör ett
enastående jobb. Jag anser att ni är förbundets ryggrad. Jag ser fram emot att träffa
så många som av er som möjligt på årsmötet. 

Jag hoppas att ni fortsätter att rekrytera medlemmar till förbundet. Vi växer men
behöver växa mer. I en tidigare ledare visade jag på vad fler betalande medlemmar
gör ekonomiskt. Det kostar att driva veteranfrågor och vi som är engagerade i
detta vet hur viktigt detta är. 

Hoppas nu att ni laddar upp för en trevlig helg på Amf 1, Berga och att vi ses där.
Till dess vill jag att ni är rädda om er och varandra. 

Anders Ramnerup
Förbundsstyrelseordförande

anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se
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17 APRIL 2012
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Håll koll på allt som händer!
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Arne Karlsson
Kung Valdermarsv. 94
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Tel. 070-631 40 20
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Vi har nu lagt 2011 bakom oss, och kan då notera två plumpar 
i protokollet.

För det första: Den inställda höstfesten. Där kommer vi med ett
annorlunda och framför allt billigare alternativ i år.
För det andra: Åberopande vårt samarbetsavtal med Fredsbask-
rarna äskade jag ett ekonomiskt bidrag till vår verksamhet, men det
blev blankt nej. Vi får bestämma på årsmötet om vi skall säga upp
avtalet. Vi har ju alltid fått klara oss själva, så vi sluter leden.

Ett fortsatt Gott Nytt År
Erik Westerberg
ordförande

2011 års julfest i Varberg med Varbergs lucia avhölls i år den
16/12. Lika välbesökt och väl arrangerat som vanligt. Ett stort tack
till Varbergsgruppen för ett väl utfört arrangemang.
Den 2/1 2012 uppvaktades vår styrelsemedlem Sten-Erik

Peterson på hans 70-årsdag. Sten-Erik har till och från ingått i
UNEF-kamraternas styrelse och har för ett antal år sedan varit
sekreterare och är nu suppleant i styrelsen samt klubbmästare.
Föreningen representerades av ordföranden Erik Westerberg och
sekreteraren Bo Hellqvist.

Text och bild: Bo Hellqvist

Till minne
Sture Carlsson Onsala avled i augusti 2011, men detta kom först nu
till vår kännedom. Sture hade gjort två bataljoner 2 G och 3 G.
Sture var född 10/12 1936 och han avled efter en kortare tids sjukdom.

Text: Bo Hellqvist

Till minne
Lennart ”Preppen” Gillerstedt Kungälv avled 3/12 2011. Lennart
var född 11/4 1927.
Begravningsgudstjänsten hölls i Missionskyrkan i Kungälv, tis-

dagen den 27/12 2011. Vid båren fanns fanor från två föreningar,
Arbetarkommunen broderskapet, Kristna socialdemokrater och FN-
fanan. Närvarande från UNEF-kamraterna var Karl-Ragnar Björk,
Bo Hellqvist, Gunnar Kall samt Sture Pettersson.
Efter begravningsakten hölls en efterföljande samling med förtär-

ing och minnesord av Lennarts hustru Mona-Britt. Dessutom talade
en person från Lennarts politiska verksamhet.
Lennart var född i Borås men uppvuxen i Uddevalla. Efter Kongo,

bataljonerna 12K, 20K, 22K, flyttade han till Kungälv och startade
frukt- och grönsakshandel. Sedan blev han taxichaufför och till sist
en mycket omtyckt ambulansförare i Kungälv fram till sin pension.  
Han var politiker i S med uppdrag i arbetarkommunen samt bygg-

nadsnämnden bland annat. I UNEF-kamraterna satt Lennart i sty-
relsen ett antal år.

Text: Bo Hellqvist och Sten-Erik Peterson

Efterlysning från UNEF-kamraterna
Inför UNEF-kamraternas årsmöte senare i vår söker vi personer
som kan tänka sig ingå i vår styrelse eller förslag på lämpliga per-
soner. 

Tack på förhand!
Valberedningen!

Kontakta:
- Nils-Göran Axfjord, 013-572 996, 070-486 13 29
- Lars-Åke Johansson, 0340-410 65, 070-519 52 54
e-post: johansson.scotty@gmail.com

www.byaagaard.com

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

Design Claus Scheelke 

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

Till minne av våra stupade kamrater
Kom ihåg våra fallna kamrater skriver veteranen Curt Hedman i ett
brev till redaktionen.
Han berättar att han själv besöker vännen Ewald Persson grav ett

antal gånger per år. Ewald omkom tillsammans med Dag Hammar-
skjöld i flygolyckan 17 sept 1961.

På vår hemsida finns listan (IN MEMORIAM) över stupade svens-
kar i fredens tjänst och den 29 maj hedrar vi dem på ”Peacekeepers´
Day” vid Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Text: Per Lennartsson
Bild: Curt Hedman

Veteranfrågan är inte enbart en Försvarsmaktsfråga. I våra grann-
länder Norge och Danmark har veteranerna blivit en samhällsangelä-
genhet. Så är ännu inte fallet i Sverige. 

Radioprogrammet Radiopsykologen i Sveriges Radio P1, har lyft
debatten till en ny nivå. För första gången går en oberoende institu-
tion utanför Försvarsmakten in och ger en veteran det stöd han för-
tjänar. I två program har psykologen Malin Edlund gett officeren
Mats hopp om en bättre framtid. Mats utsattes för en skenavrättning
i Bosnien vilket gjorde att han ett tiotal år senare drabbades av
PTSD. Malin Edlund inleder det andra programmet med att säga.  
”Det finns nog inget samtal under alla de här åren som gjort mig

så förbannad som när jag lyssnade på Mats. Hur ensam och övergiven
han var. Det helvete han levde med … Sina minnen. Sina flashbacks
… Det handlade om att bryta isoleringen.” 

Lyssna på webbradion på Radiopsykologen Vad hände sen? SR P1,
26 januari 2012 och bilda dig en egen uppfattning om handlägg-
ningen av fallet officeren Mats. Det får inte upprepas. 

Försvarsmaktens Veteranavdelning
Nu finns det hopp om bättring. Försvarsmaktens nystartade Veteran-
avdelning har tagit över ansvaret för Mats. Det borgar för att Mats
kommer att få det stöd han förtjänar som veteran och som veteran-
lagen utlovar. Mats har gett PTSD ett ansikte ute i samhället.  
Nu kan Försvarsmaktens Veteranavdelning visa att Fallet Mats

kan bli det ”goda exemplet”. Fredsbaskrarna och Radiopsykologen
kommer att följa Mats på hans väg på tillbaka. 

Text: 
fil. dr Lars Andersson Fredsbaskrarnas Vetenskapliga Råd

e-post: laken.a@hotmail.com

Officeren Mats i Radiopsykologen 

FÖDELSEDAGAR 2012

60 ÅR 1952-03-23 Thidevall Lars Rystadvägen 12 A 187 33 TÄBY
1952-03-31 Almkvist Kent Olstorp 1 461 95 TROLLHÄTTAN
1952-09-05 Kummu Jan Ivan Skogsvägen 5 45 34 STRÄNGNAS

65 ÅR 1947-10-02 Kjellgren Claes Granbrinken 5 518 41 SJÖMARKEN
70 ÅR 1942-01-02 Petersson Sten-Erik Rörmossevägen 130 442 49 KUNGÄLV

1942-02-27 Nilsson Alf, Åke, Roland Östergatan 112 B 261 34 LANDSKRONA
1942-03-03 Lindblom Lars-Ingvar Östra vägen 69 C 432 35 VARBERG
1942-04-21 Höglund Erik Nämndemansgatan 18 514 45 BORÅS
1942-06-14 Monell Leif Blandsädesgatan 3 C 431 46 MÖLNDAL
1942-10-06 Olofsson Åke Riskullavägen14 343 71 DIÖ

75 ÅR 1937-01-16 Iwarzon Bo Sundsgatan 5 360 73 LENHOVDA
1937-02-07 Ragnarsson Jack Bandholtzgatan 35 C 432 52 VARBERG
1937-07-06 Bayer Stig von Eskilstunavägen 9A 645 33 STRÄNGNÄS  
1937-08-31 Axfjord Nils-Göran Prilyckegatan 213 425 32 HISINGS KÄRRA
1937-12-28 Karlsson Kent Träskostigen 8 511 57 KINNA

80 ÅR 1932-06-17 Kall Gunnar Tryggvasons Gata 5 442 39 KUNGÄLV
85 ÅR 1927-12-01 Thuresson Christer Wergelandsgatan 17 168 48 BROMMA

Veterankamrater

Sten-Erik Peterson, t. h., uppvaktas på 70-årsdagen av 
Erik Westerberg.
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relsen ett antal år.

Text: Bo Hellqvist och Sten-Erik Peterson

Efterlysning från UNEF-kamraterna
Inför UNEF-kamraternas årsmöte senare i vår söker vi personer
som kan tänka sig ingå i vår styrelse eller förslag på lämpliga per-
soner. 

Tack på förhand!
Valberedningen!

Kontakta:
- Nils-Göran Axfjord, 013-572 996, 070-486 13 29
- Lars-Åke Johansson, 0340-410 65, 070-519 52 54
e-post: johansson.scotty@gmail.com

www.byaagaard.com

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

Design Claus Scheelke 

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

Till minne av våra stupade kamrater
Kom ihåg våra fallna kamrater skriver veteranen Curt Hedman i ett
brev till redaktionen.
Han berättar att han själv besöker vännen Ewald Persson grav ett

antal gånger per år. Ewald omkom tillsammans med Dag Hammar-
skjöld i flygolyckan 17 sept 1961.

På vår hemsida finns listan (IN MEMORIAM) över stupade svens-
kar i fredens tjänst och den 29 maj hedrar vi dem på ”Peacekeepers´
Day” vid Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Text: Per Lennartsson
Bild: Curt Hedman

Veteranfrågan är inte enbart en Försvarsmaktsfråga. I våra grann-
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genhet. Så är ännu inte fallet i Sverige. 

Radioprogrammet Radiopsykologen i Sveriges Radio P1, har lyft
debatten till en ny nivå. För första gången går en oberoende institu-
tion utanför Försvarsmakten in och ger en veteran det stöd han för-
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PTSD. Malin Edlund inleder det andra programmet med att säga.  
”Det finns nog inget samtal under alla de här åren som gjort mig

så förbannad som när jag lyssnade på Mats. Hur ensam och övergiven
han var. Det helvete han levde med … Sina minnen. Sina flashbacks
… Det handlade om att bryta isoleringen.” 

Lyssna på webbradion på Radiopsykologen Vad hände sen? SR P1,
26 januari 2012 och bilda dig en egen uppfattning om handlägg-
ningen av fallet officeren Mats. Det får inte upprepas. 

Försvarsmaktens Veteranavdelning
Nu finns det hopp om bättring. Försvarsmaktens nystartade Veteran-
avdelning har tagit över ansvaret för Mats. Det borgar för att Mats
kommer att få det stöd han förtjänar som veteran och som veteran-
lagen utlovar. Mats har gett PTSD ett ansikte ute i samhället.  
Nu kan Försvarsmaktens Veteranavdelning visa att Fallet Mats

kan bli det ”goda exemplet”. Fredsbaskrarna och Radiopsykologen
kommer att följa Mats på hans väg på tillbaka. 

Text: 
fil. dr Lars Andersson Fredsbaskrarnas Vetenskapliga Råd

e-post: laken.a@hotmail.com

Officeren Mats i Radiopsykologen 

FÖDELSEDAGAR 2012

60 ÅR 1952-03-23 Thidevall Lars Rystadvägen 12 A 187 33 TÄBY
1952-03-31 Almkvist Kent Olstorp 1 461 95 TROLLHÄTTAN
1952-09-05 Kummu Jan Ivan Skogsvägen 5 45 34 STRÄNGNAS

65 ÅR 1947-10-02 Kjellgren Claes Granbrinken 5 518 41 SJÖMARKEN
70 ÅR 1942-01-02 Petersson Sten-Erik Rörmossevägen 130 442 49 KUNGÄLV

1942-02-27 Nilsson Alf, Åke, Roland Östergatan 112 B 261 34 LANDSKRONA
1942-03-03 Lindblom Lars-Ingvar Östra vägen 69 C 432 35 VARBERG
1942-04-21 Höglund Erik Nämndemansgatan 18 514 45 BORÅS
1942-06-14 Monell Leif Blandsädesgatan 3 C 431 46 MÖLNDAL
1942-10-06 Olofsson Åke Riskullavägen14 343 71 DIÖ

75 ÅR 1937-01-16 Iwarzon Bo Sundsgatan 5 360 73 LENHOVDA
1937-02-07 Ragnarsson Jack Bandholtzgatan 35 C 432 52 VARBERG
1937-07-06 Bayer Stig von Eskilstunavägen 9A 645 33 STRÄNGNÄS  
1937-08-31 Axfjord Nils-Göran Prilyckegatan 213 425 32 HISINGS KÄRRA
1937-12-28 Karlsson Kent Träskostigen 8 511 57 KINNA

80 ÅR 1932-06-17 Kall Gunnar Tryggvasons Gata 5 442 39 KUNGÄLV
85 ÅR 1927-12-01 Thuresson Christer Wergelandsgatan 17 168 48 BROMMA

Veterankamrater

Sten-Erik Peterson, t. h., uppvaktas på 70-årsdagen av 
Erik Westerberg.
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Kongomedaljerna äntligen utdelade!

Den 23 oktober 2009 utdelade Sveriges ÖB, general Sverker
Göranson, Försvarsmaktens belöningsmedalj i guld för internatio-
nella insatser till sju Kongo-veteraner. (Reportage härom finns i
Fredsbaskern nr 4 -2009) Vid årsmötet 2010 i Enköping delade
ÖB ut medaljen till Rolf Lindberg. Bakgrunden var att medaljörerna
under septemberstriderna i Katanga 1961 ”ådagalagt synnerligt
mod under strid till räddande av människoliv”.

Bertil Svärdh från Våxtorp kunde inte delta vid medaljeringen var-
ken i Stockholm eller Enköping, varför hans medalj skulle utdelas
”i särskild ordning”. Detsamma gällde för tre avlidna soldater, vilka
tilldelats medaljen postumt, nämligen Rune Ekberg, Götene, John
Jonsson, Hudiksvall och Ivar Kaati, Juoksengi.

Bertil Svärdh medaljerades vid en ceremoni i sitt hem i Våxtorp
den 22 december 2011. ÖB:s representant, överste Peter Öberg,
överlämnade medaljen till Bertil med orden: ”Du visade prov på
föredömligt krigsmannaskap och ett utomordentligt stort mod.”
Dessutom överlämnade Öberg ett diplom och ett personligt brev
från ÖB. Närvarande vid ceremonin var förvaltare Daniel Sandberg,
Försvarsmaktens veteranavdelning, och vår ordförande Karl-Olof
Fransson. Till Bertil Svärdhs stora glädje och överraskning infann
sig även Bertils plutonchef i Kongo, Carl-Gustaf Bergenstråhle från
Halmstad, pigg och kry trots sina 82 år. Journalister från Laholms
Tidning och Hallandsposten var närvarande och hade dagen därpå
reportage och bilder från händelsen.

Rune Ekbergs medalj delades ut postumt den 30 december 2011
av överste Peter Öberg till änkan, Eva Ahlgren, i hennes hem i
Frambo, Grästorp. Medaljen åtföljdes av ett diplom och ett hand-
brev från ÖB. Övriga närvarande från Ekbergs familj var döttrarna
Henrietta Ekberg och Helena Nielsen och barnbarnet Hugo Niel-
sen. Förutom överste Öberg deltog från Försvarsmakten Daniel
Sandberg. Från Kongoveteranerna deltog Karl-Olof Fransson och
Stig von Bayer. Lidköpings Nya Tidning publicerade den 4 januari
ett bildreportage om medaljceremonin.

Jonny Jonssons medalj delades ut postumt den 10 januari 2012 av
överste Peter Öberg till änkan Herta Jonsson i hennes hem i Hudiks-
vall. Samtidigt överlämnades diplomet och ÖB:s personliga brev.
Jonny Jonssons son med familj hade kommit från Thailand för att
övervara ceremonin i vilken även Daniel Sandberg från Försvars-
makten och Stig von Bayer från Kongoveteranerna deltog. Hudiks-
valls Tidning publicerade den 11 januari text och bilder från medalj-
ceremonin.

Den postuma medaljen till Ivar Kaati utdelades den 27 januari
2012 på Norrbottens regemente i Boden av överste Olof Granander
till dottern Anna-Karin Kaati och sonen Anders Kaati. Samtidigt
överlämnades ett diplom och ett handbrev från ÖB. Närvarande vid
ceremonin var Kongo-veteranerna Stig von Bayer, Jan Hedman, 
Ulf Bellander, Christer Waltari och Harry Jonasson. Efter ceremonin
bjöd regementet de närvarande på lunch.

Några kommentarer
De nu utdelade Kongo-medaljerna är unika inom det svenska för-
svaret. Aldrig tidigare har det tagit 50 år innan förtjänta medaljö-
rer fått sina utmärkelser. Förslaget att medaljerna skulle utdelas
till 13 svenska FN-soldater kom bl a från den indiske majoren
Sham Manglas från Gurkha-bataljonen, som var en av ledarna för
de enheter av indier och irländare som den 13 och 14 september
1961 sändes från Elisabethville till Jadotville för att undsätta ett
irländskt kompani, som omringats av starka trupper ur Katangas
gendarmeri. Vid bron över floden Lufira mötte kolonnerna på så
hårt motstånd att de var på gränsen att förintas. 
Enlig major Manglas räddades kolonnerna av de medföljande

svenskarna, som från sina KP-bilar bekämpade fienden med ”mod,
djärvhet och uthållighet” vid sina kulsprutor och granatgevär.
Major Manglas torde veta vad han talar om, ty gurkhas ansågs
som de modigaste och djärvaste krigarna på de allierades sida
under andra världskriget. Trots det internationella berömmet väckte
händelserna vid Lufira ej någon uppmärksamhet hemma i Sverige,
bland annat därför att de kom i skuggan av Dag Hammarskjölds
tragiska bortgång i Ndola den 18 september. Saken föll i glömska
och intresset för att dela ut stridsmedaljer till svenska fredssolda-
ter, som räddat liv, var inte stort i vårt land på 1960-talet.

ÖB:s hedervärda beslut att utdela en av Försvarsmaktens finaste
medaljer till FN-soldater, som verkade för 50 år sedan, kom efter
en hemställan från Förbundet Fredsbaskrarna och kamratföreningen
FN-veteranerna Kongo. Beslutet är ett bevis på att veteranrörelsen
vunnit acceptans i det svenska samhället.

Text: Bror Richard Svärd

Från medaljceremonin i Våxtorp. Från vänster Peter Öberg, Carl-Gustaf
Bergenstråhle, Bertil Svärdh, Karl-Olof Fransson och Daniel Sandberg. –
Foto Hans Bengtsson, Laholms Tidning.

Från medaljceremonin i Grästorp. Från vänster Karl-Olof Fransson, Eva
Ahlgren och Peter Öberg. – Foto: Ali Oghazyan, Nya Lidköpings Tidning.

Från medaljceremonin i Hudiksvall. Peter Öberg, assisterad av Daniel
Sandberg, överlämnar John Jonssons postuma medalj till änkan, Herta
Jonsson. – Foto Stefan Westerlund, Hudiksvalls Tidning.

Från medaljceremonin i Boden. Syskonen Anna-Lena och Anders Kaati får
postum medalj av överste Olof Granander. – Foto: Stefan Bokvist, Bodens
garnison.

Svenska veteraner hedrade i Dublin
Tom Kenny, vår legendariske irländske vapenbroder, hedrade
svenska veteraner vid den årliga kransnedläggningen vid ”the
Irish UN Memorial Garden on Mount Temple Road i Dublin”
den 6 november 2011. Händelsen finns dokumenterad i tid-
ningen The Irish Times. Texten under den publicerade bilden
lyder in extenso:

”United Nations peacekeeping veteran and Niemba ambush survivor
Tom Kenny lays a wreath yesterday on behalf of the Swedish veterans
of Congo operations during the Irish Nations Veterans´ Association
annual Wret-laying ceremony at the memorial garden on Mount
Temple Road, Dublin. – Photograph: Matt Kavanagh.”

Enligt ett medaljreglemente från Försvarsmakten av den 25 mars
2011 kan Kongo-veteraner komma i fråga för ”Försvarsmaktens
medalj för sårade i strid”. Enligt §3 i reglementet kan ”Medaljen i
silver tilldelas personal som blivit skadad till följd av stridshandlingar
eller situationer som uppfattas som krigshandlingar, under förut-
sättning att skadan direkt eller indirekt är förorsakat av part i en
konflikt eller liknande situation”.

Till Försvarsmaktens HQ har hitintills ingivits förslag om att följande
Kongoveteraner må tilldelas medaljen: Torsten Stålnacke, Roland

Knutsson, Per Martinsson, Björn Bäck, Lennart Lundgren och Stig
von Bayer.

Blev Du sårad i Kongo – eller känner du till någon kamrat som blev
det – bör Du ta kontakt med Stig von Bayer, tel. 0325 – 30355,
som kan ge råd i saken och bistå med att ta fram tillräckligt underlag. 

Försvarsmaktens veteranavdelning har meddelat: För att komma i
fråga i år för medaljering på ”Peacekeepers´ Day” den 29 maj
2012, skall ansökan ha inkommit senast under mars månad.

Tom Kenny. 

NYA MEDALJER PÅ GÅNG
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NYA MEDALJER PÅ GÅNG



Sitter i soffan och tar igen mig efter en fullspäckad helg. 
Fredag startades upp hos undertecknad där masterchief Hasse-

Kongo bidrog med en kulinarisk rätt. Han har visat ännu en dold
sida. Som vanligt går tiden fort när man har kul men sent omsider
kom vi så i säng för att starta lördagen med ett tidigt styrelsemöte.  
I rask takt tog vi oss igenom en diger dagordning för att vid lunch-

tid bege oss mot helgens event, mässan ”På två hjul”. Vid ankomst
till mässan möttes vi av oändliga köer. Väl inne slogs vi av en härlig
atmosfär, hojar så lång ögat kunde se. Det blev till att ”knöö” sig i
trängseln för att komma fram, för att få sig en ordentlig titt på allt
som visades. Äntligen började man känna inspiration för en ny
säsong. Det fanns mycket att titta på och känner man för att byta
till något annat kanske en italiensk färgklick kan vara något att
fundera på. Som vanligt räckte inte tiden till.  

Nästa anhalt blev kvällens middag som Do-väst Jerker Furuskog
arrangerade. En riktig kanontillställning. Middagen hölls på Kafé
Kulan som en av de senaste medlemmarna, Gusten, upplät till vårt
förfogande. 
Under middagen som för övrigt blev en stor succé´ delades ”front-

patch” ut till # 270 Tor Cavalli Björkman, # 231 Johnny Johansson
samt # 260 Johan Schaller. Middagen avslutades med att spela
Brothers in Arms där vi under tystnad hedrade stupade och sårade
kamrater. En särskild tanke går till medlem # 265 Jorma Hauta-
mäki, som gick bort fredagen den 27/1.

Vid Pennan
Maria Sääf Westin

Ordf BBMCS
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Träffplats Helsingborg

Preliminärt program:

4 maj 16.00 Incheckningen börjar
18.00-23.00 Kamratträff i Mässen

5 maj 07.00-10.00 Frukost och incheckning
10.00-12.00 Årsmöte i Hörsalen
12.30 Lunch
14.00 Föredrag i Hörsalen
18.00 Baren öppnar i Mässen
19.00 Middag i Matsalen
24.00 Tapto

6 maj Fm Brunch och avslutning

Inbjudan med fullständiga uppgifter om program, 
priser etc kommer att sändas till alla medlemmar 
i slutet av februari månad.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET!

Styrelsen

FN-veteranerna Kongo

Nu har vi kommit igång med månadsträffar i Helsingborg igen.
Initiativtagaren är Rikard Johansson (FS12, KS16, FS17, FS19)
som provade att maila till ett 20-tal medlemmar. 
Till hans glädje fanns det ett intresse bland kollegorna, fem per-

soner kom till första träffen 2012-01-08 och ytterligare två avser
att närvara framöver.

Det var en stor spännvidd av erfarenheter som de närvarande kunde
förmedla. Göte Enquist med erfarenhet och starka upplevelser från
den allra första FN-bataljonen G01 Suez. Christer Jönsson berättade
om såväl sina egna upplevelser från 75C Cypern, som om andra
kollegors från Kongo och Libanon. Jesper Andersson och Simon
Ulterman tillsammans med sammankallande, delgav erfarenheter
från sina respektive missioner FS19 samt om deras nuvarande
arbete som anställda skyttesoldater i strategiska reserven vid P7.

En bra start var alla överens om och inspirerade till en fortsätt-
ning. Förhoppningen är att ryktet sprider sig och att fler dyker upp,
om inte för varje gång så när tid och vilja finns.
Nästa träff är den 4 mars på Grand i Helsingborg. 

Kontakta Christer enligt nedan för mer information:

Christer Jönsson
csjj@telia.com
0730-226072

Vi finns även på Facebook:
http://www.facebook.com/groups/215231888553784/
Eller sök på FN-träffar i Helsingborg.

BBMCS årsmöte 4-6 maj 2012

Plats: Skillingaryds skjutfält
Datum: 4-6 maj
Årsmöte: Lördag 5 maj kl 1300
Events: Musik fredag och lördag, lotterier, lekar m m.
Mat: Vi kommer att servera frukost lör/sön och middag lördag kväll.
Pris: Det kommer att vara till självkostnadspris, vi återkommer med summan.
Boende: Vi kan erbjuda enkel/dubbelrum alt. logement. Handduk medtages.
Anmälan: Senast 30/4 till Maria Sääf Westin på ordforande@bbmc.se

Mer info kommer på hemsidan: www.bbmc.se

Obs! Motioner skall vara sekreteraren tillhanda minst en månad före årsmötet. Maila dem till sekreterare@bbmc.se

På två hjul…

Med Öresund och Danmark i bakgrunden, ses de inspirerade deltagarna. Från vänster: Simon, Rikard, Göte, Christer och Jesper.

FN-veteranerna Kongo – årsmöte på Ledningsregementet i Enköping den 4-6 maj.

En färgklick. Våra eminenta servitörer. Utdelning av frontpatch.
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Ordf BBMCS
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Träffplats Helsingborg
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1. BRODERAT MÄRKE 25 KR
2. KLISTERDEKAL 15 KR
3. BÄLTESSPÄNNE * 20 KR

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke 100 KR

5. PIN Fredsbaskrarna 15 KR

6. PIN FN-logo 20 KR

7. PIN FN-basker 20 KR

8. ÖRHÄNGEN FN-basker 30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna 30 KR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker 40 KR

11.SLIPSKLÄMMA FN-logo 40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna 35 KR

13. NYCKELRING 30 KR

14. NYCKELBAND 25 KR

16. STANDAR 16x45 cm 260 KR

17. T-shirt, gråmelerad, litet tryck M, L, XL, XXL 140 KR

18. T-shirt, vit, stort tryck M, L XL, XXL 140 KR

19. T-shirt, svart, litet tryck fram M, L, XL, XXL 140 KR

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

21. T-shirt, svart, stort tryck rygg M, L, XL, XXL 140 KR

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

23. KEPS 100 KR

24. PIN- Gula Bandet 25 KR

* = utgår ur sortimentet

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

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

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

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

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

20 21 22 23 24

27 28

26

29 30 31

32

4

25

Veteranträff med internationella uppdrag hos Fredsbaskrarna Norrköping

U T E  I  L A N D E T

FREDSKAMRATER I STOCKHOLM OCH DESS NÄRHET 

Ska vi bilda en lokal förening i Stockholm, ingående i FREDSBASKRARNA SVERIGE?
Embryo finns då vi är en grupp som diskuterat detta sedan flera månader tillbaka.

Frågan ställs främst till alla er (över 560 stycken enligt FBS i A-län) som bor i och omkring nämnda område. Syftet skulle vara att främja
kamratskap och kamratstöd samt social samvaro genom träffar och andra aktiviteter såsom föredrag och utflykter.

Vänligen ta er tid att besvara vår fråga! Kom då gärna med förslag till träffplats och vad föreningen i övrigt bör syssla med.
Skicka svar och synpunkter senast 2012-03-31 till nedanstående personer:

Örjan Noreheim, Artillerigatan 69, 114 45 Stockholm
mobil: 070-5927524, e-post: orjan.jamte@gmail.com eller till

Walter Meijer, Svartbäcksgatan 110 B, 753 35 Uppsala
mobil: 070-6576171, e-post: walter.meijer@telia.com. 

OBS: Idag är träffplatsen Lilla Hasselbacken, Djurgården. Se mer information på sidan 21. (Tidigare var det Engelen i Gamla stan.) 

Torsdag den 17 november 2011 hade vi besök av överstelöjt-
nant Pekka Korström som talade om sitt nuvarande arbete
under titeln ”Internationell Terrorism”. 

Pekka är mycket anlitad internationellt med global peacekee-
ping och han berättade mycket intressant från sina uppdrag i
olika länder. Han har bl a utbildat och varit rådgivare i en del
av de forna sovjetiska republikerna såsom Georgien, Azerbaj-
dzjan m fl. Det senaste uppdraget var på Filippinerna. 

Trots insatserna mot terrorism är fortfarande al-Qaida starka
och har resurser för att störa västvärlden. Men arbetet med
att infiltrera, störa och spräcka deras verksamhet pågår oför-
trutet. En stor roll är att bygga relationer och förtroende i de
länder man verkar.
Terrorism förekommer inte bara i arabvärlden utan även

mer eller mindre öppet i andra länder. Pekka berörde de nya
förutsättningarna efter den ”Arabiska våren” och de möjlighe-
ter men också den oro som kan bli följden där. Den demokra-
tiska processen är långt ifrån klar även om en del diktatorer
har avsatts. Partiet Muslimska brödraskapet är starka i många
av länderna. 

Vi var cirka 30 veteraner som fick en intressant bild av hans
uppdrag som pågår. Det kanske inte är så officiellt uppmärk-
sammat, men nog så viktigt för att bidra till en fredligare värld.

Innan Pekkas föreläsning hade vi minglat i baren och intagit
en god måltid.

Text: Nils-Ove Johansson
Fredsbaskrarna Norrköping

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com

Per-Erik ”Pekka” Korström. – Foto: Janne Frisk
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1. 
C84 med befattning som menig helskytt. Jag
har bara haft möjlighet att göra en insats,
men den insatsen hjälpte mig att bl a komma
in på Polishögskolan. 

2.
Vad man än gör i livet lagras det på ett posi-
tivt sätt. Min mission innebar att jag fick en
massa nya vänner runt om i Sverige, att man
klarar av att vistas utomlands en längre tid.
Att man uppskattar det svenska varierande
vädret. Vi pratar ju om Cypern som anses
vara en baccis-mission. 

3. 
När jag körde av vägen med mc i närheten av
en turkisk post. Turkarna kom med en himla
fart och hjälpte mig från den uttorkade flod-
fåran. Kurvan där jag körde av heter Private
rifle man Kemi´s curve förhoppningsvis än
idag... samt när vi på OP s56 blev bjudna på
fest till en närliggande grekisk postering. 
Det var blött och oerhört trevligt. Förbjudet,
men idag är det preskriberat!

1. 
KS08, KS15, FS18 och FS20. Befattning som
kock under samtliga insatser.

2.
Kamratskapet. Personlig utveckling, att man
klarar mer än vad man tror. Vidare att jag
värdesätter det jag har hemma på ett helt
annat sätt och har blivit ödmjukare som per-
son. Tog också med mig erfarenheter av hur
seg byråkratin kan vara rent generellt på
stort som smått...

3. 
KS08: kockmiddagen på Camp Torhov... KS15:
midsommarfirandet uppe på Camp Hadar.
FS18 Camp Northern Lights: När jag en ljum-
men sommarkväll satt på lastbryggan med
delar av min grupp och snackade, drack alko-
holfri öl och käkade löjrom. Ett annat starkt
minne är även julafton under min senaste
insats FS20, när jag satt vakt i tornet på
Camp Monitor.

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.

Erik Svensson, 30 år
Flygmekaniker A1 1FU komp F17 (GSS).

Mats Kemi, 52 år 
Polis, samt årets vinnare i TV4:s dokusåpa

Robinson 2011.

Rikard Fälgen Ohlsson, 32 år
Maskinförare.

1. 
KS15 och KS21. Bilförare på Camp Ville under
båda insatserna. 

2.
Att man inte ska gnälla om småsaker. Vi har
det så mycket bättre än många andra, och att
allt går att lösa med lite fix och trix.

3. 
Finns många starka minnen. Framför allt kör-
ningarna med CIMIC, där jag bland annat läm-
nade skolbänkar och stolar till tre skolor, och
glädjen i blicken som jag fick när jag gav ett
barn i flyktingbyn i Gracanicia ett ritblock
och en penna. Och sen alla människor man
lärde känna på campen, vilket bl a resulterade
i en bröllopsinbjudan till Finland!

Charlotta Blomberg ställer tre frågor till tre veteraner
1. Vilken/vilka internationella insatser har du medverkat i?
2. Vilka erfarenheter tog du med dig i ditt bagage hem?

3. Vad är ditt starkaste missionsminne?

U T E  I  L A N D E T

Tillsammans med FN-kamrater från Sjukhuskompani L 02 som tjänstgjorde i Naqoura 1981 finns nu ett
exklusivt tillfälle att återse Beirut och Libanon. Resan är naturligtvis även öppen för medföljande som
inte tidigare varit i Beirut!

15 – 22 maj 2012
Avresa från Arlanda
7 nätter i Beirut på Hotell PLAZA mitt i stan.
En utfärd ingår, fler anordnas på plats.

Pris: 8 750:- per person.
Enkelrumstillägg: 1 500:-  

I priset ingår följande: Flygresa t o r från Arlanda, flygskatter, transfer till och från hotell, del i dubbelrum, frukost, en heldags-
utfärd inklusive lunch, svensk reseledare. Avresa från Kastrup och Landvetter kan gå att ordna mot tillägg.

Vi har ansökt om tillstånd att besöka UNIFIL HQ, dit utfärden i så fall går.

Anmäl dig snarast, (antalet platser är begränsat) till AA-travel; anders@norracypern.com eller telefon 073-967 21 97

Tillägg till resan: Vill du stanna fler dagar i BEIRUT eller göra ett uppehåll i ISTANBUL på vägen hem går det också att ordna.

15 – 22 mAj 2012 

gENOmFöRS EN NOSTALgISK RESA 

TILL BEIRUT OcH LIBANON!

1 FB Norrköping årsmöte och föreläsning om UNTSO av Major Anders Johansson      Hemvärnsgården Norrköping

1 FB Dalarna årsmöte Polishuset Falun i Sabel & Kask

1 FB Örebro träff 19.00 Fredsgatan 13 Örebro

23-25 FBS årsmöte  Amfibieregementet Berga

5 FB Örebro träff 19.00 Fredsgatan 13 Örebro

19 FB Norrköping träff 19.00 Hemvärnsgården Norrköping

4-6 FN-veteranerna Kongo årsmöte och kamratträff                                          Ledningsregementet Enköping

7-11 FS 21 Återträff Väddö skjutfält 

MARS            VERKSAMHET PLATS

Om det är någon aktivitet på gång som vi bör ha med i kalendern, kontakta JENS PETTERSSON:
e-post: jens.pettersson@fredsbaskrarna.se

APRIL           VERKSAMHET PLATS

MAJ             VERKSAMHET PLATS

JUNI             VERKSAMHET PLATS

12-13 25-årsjubileum L 15 Tylebäck/Halmstad

29 International Day of UN Peacekeepers FN-monumentet Djurgården 

7             FB Örebro Korvgrillning Naturens Hus Örebro 

FBS HÄNDELSEKALENDER 2012

3 FB Örebro träff 19.00 Fredsgatan 13
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Kamratskapet. Personlig utveckling, att man
klarar mer än vad man tror. Vidare att jag
värdesätter det jag har hemma på ett helt
annat sätt och har blivit ödmjukare som per-
son. Tog också med mig erfarenheter av hur
seg byråkratin kan vara rent generellt på
stort som smått...

3. 
KS08: kockmiddagen på Camp Torhov... KS15:
midsommarfirandet uppe på Camp Hadar.
FS18 Camp Northern Lights: När jag en ljum-
men sommarkväll satt på lastbryggan med
delar av min grupp och snackade, drack alko-
holfri öl och käkade löjrom. Ett annat starkt
minne är även julafton under min senaste
insats FS20, när jag satt vakt i tornet på
Camp Monitor.

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.

Erik Svensson, 30 år
Flygmekaniker A1 1FU komp F17 (GSS).

Mats Kemi, 52 år 
Polis, samt årets vinnare i TV4:s dokusåpa

Robinson 2011.

Rikard Fälgen Ohlsson, 32 år
Maskinförare.

1. 
KS15 och KS21. Bilförare på Camp Ville under
båda insatserna. 

2.
Att man inte ska gnälla om småsaker. Vi har
det så mycket bättre än många andra, och att
allt går att lösa med lite fix och trix.

3. 
Finns många starka minnen. Framför allt kör-
ningarna med CIMIC, där jag bland annat läm-
nade skolbänkar och stolar till tre skolor, och
glädjen i blicken som jag fick när jag gav ett
barn i flyktingbyn i Gracanicia ett ritblock
och en penna. Och sen alla människor man
lärde känna på campen, vilket bl a resulterade
i en bröllopsinbjudan till Finland!

Charlotta Blomberg ställer tre frågor till tre veteraner
1. Vilken/vilka internationella insatser har du medverkat i?
2. Vilka erfarenheter tog du med dig i ditt bagage hem?

3. Vad är ditt starkaste missionsminne?

U T E  I  L A N D E T

Tillsammans med FN-kamrater från Sjukhuskompani L 02 som tjänstgjorde i Naqoura 1981 finns nu ett
exklusivt tillfälle att återse Beirut och Libanon. Resan är naturligtvis även öppen för medföljande som
inte tidigare varit i Beirut!

15 – 22 maj 2012
Avresa från Arlanda
7 nätter i Beirut på Hotell PLAZA mitt i stan.
En utfärd ingår, fler anordnas på plats.

Pris: 8 750:- per person.
Enkelrumstillägg: 1 500:-  

I priset ingår följande: Flygresa t o r från Arlanda, flygskatter, transfer till och från hotell, del i dubbelrum, frukost, en heldags-
utfärd inklusive lunch, svensk reseledare. Avresa från Kastrup och Landvetter kan gå att ordna mot tillägg.

Vi har ansökt om tillstånd att besöka UNIFIL HQ, dit utfärden i så fall går.

Anmäl dig snarast, (antalet platser är begränsat) till AA-travel; anders@norracypern.com eller telefon 073-967 21 97

Tillägg till resan: Vill du stanna fler dagar i BEIRUT eller göra ett uppehåll i ISTANBUL på vägen hem går det också att ordna.

15 – 22 mAj 2012 

gENOmFöRS EN NOSTALgISK RESA 

TILL BEIRUT OcH LIBANON!

1 FB Norrköping årsmöte och föreläsning om UNTSO av Major Anders Johansson      Hemvärnsgården Norrköping

1 FB Dalarna årsmöte Polishuset Falun i Sabel & Kask

1 FB Örebro träff 19.00 Fredsgatan 13 Örebro

23-25 FBS årsmöte  Amfibieregementet Berga

5 FB Örebro träff 19.00 Fredsgatan 13 Örebro

19 FB Norrköping träff 19.00 Hemvärnsgården Norrköping

4-6 FN-veteranerna Kongo årsmöte och kamratträff                                          Ledningsregementet Enköping

7-11 FS 21 Återträff Väddö skjutfält 

MARS            VERKSAMHET PLATS

Om det är någon aktivitet på gång som vi bör ha med i kalendern, kontakta JENS PETTERSSON:
e-post: jens.pettersson@fredsbaskrarna.se

APRIL           VERKSAMHET PLATS

MAJ             VERKSAMHET PLATS

JUNI             VERKSAMHET PLATS

12-13 25-årsjubileum L 15 Tylebäck/Halmstad

29 International Day of UN Peacekeepers FN-monumentet Djurgården 

7             FB Örebro Korvgrillning Naturens Hus Örebro 

FBS HÄNDELSEKALENDER 2012

3 FB Örebro träff 19.00 Fredsgatan 13



POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige

Fredsgatan 13, 703 62 Örebro
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2006
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2008
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2009

JONAS
JONASSON
2010

STIG
VON BAYER
2011

Nominera Årets Fredsbevarare!
Vem tycker du har gjort sig förtjänt av titeln Årets Fredsbevarare?

FN utlyste 2003 29/5 till International Day of United Nations Peacekeepers. Fredsbaskrarna Sverige 
vill ge uppmärksamhet åt dagen genom att ge en svensk fredsbevarare utmärkelsen Årets Fredsbevarare.
Tidigare mottagare av utmärkelsen:

Utmärkelsen Årets Fredsbevarare tilldelas person som utöver vad tjänsten normalt kräver, gagnat svenska fredssoldater
i internationell tjänst eller på annat sätt gynnat fredsutveckling på den internationella arenan. 
Medlem i Fredsbaskrarna kan nominera person som anses vara förtjänt härav. Motivering ska bifogas nominering 

– hjälp Fredsbaskrarna att uppmärksamma de som är därav förtjänta, nominera ditt förslag till Årets Fredsbevarare!
Sänd namn och motivering innan 2 april 2012 till: Förbundsstyrelsen, sekreteraren, e-post till:
lars_andersson99@tele2.se, eller till postadress: Fredsbaskrarna Sverige, sekreteraren, Fredsgatan 13, 703 62 Örebro.

Kallelse/Inbjudan till FBS årsmöte 2012.
Med sällskap 24-25 mars 2012 vid regementet Amf 1 Berga.

PROGRAM
Lördag 24 mars:
12.00 – 13.00 Samling i Blå salen (fika) följ skyltning till by Njord
13.00 – 16.00 Årsmöte
16.00 – 18.30 Fria aktiviteter
18.30 - Samling middag Plats Matsalen Yggdrasil

Kaffe på mässen, plats Slottet
24.00 Mässen stänger 

Söndag 25 mars:
09.00 – 10.15 Brunch i matsalen Yggdrasil

Anmälan: senast den 9/3 2012
Bindande anmälan med namn, personnr, adress, tel, din e-post och när du kommer 
(fredag kväll eller lördag) till kanslist Birgitta Carlsson (vi behöver e-mail för utskick
av årsmöteshandlingarna) e-post: register@fredsbaskrarna.se – telefon 0920-311 60.
OBS! Glöm inte att meddela vid anmälan om du önskar speciell mat.
Kostnad 350:- betalas till plusgirot 197056-5 senast 9/3 2012.
Registrering sker när inbetald avgift inkommit.
Vid ankomst fredag tillkommer 50:- för brunch lördag.
Medlemsavgiften för 2012 ska vara betald.

För 350:- får Du:
Kaffe och smörgås, fika, 3-rätters middag, övernattning på logement och brunch 
söndag morgon. OBS! Medtag eget badlakan och handduk.
Mässen är öppen fredag kväll 18.00 – 23.00.
Det finns möjlighet att boka enkelrum för 100:- (ej toalett eller dusch på rummet).

OBS! Motioner skall stadgeenligt vara sekreteraren tillhanda både digitalt och i 
pappersform med namnunderskrift, per post, minst en månad före årsmötet, 
senast den 24/2 2012
Adress: Lars Andersson, Majorsgatan 14.B, 243 31 Höör.

VÄLKOMMEN!

Varmt välkomna 

till en helg 

med vänner,

nya som gamla!
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