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i n l e d a r e n

LÅT MIG FÖRST FÅ UTTRYCKA MIN GLÄDJE över att så många
kom till vårt årsmöte i Skövde. Det faktum att såväl försvars-
ministern som ÖB för första gången hedrade oss med sin när-
varo gjorde detta vårt hittills antalsmässigt största årsmöte till
något speciellt. Jag ser det som en symbol för att veteranfrågan
nu har avancerat från ord på papper till en praktisk realitet. 

Efter hand som Försvarsmakten nu vidtar åtgärder för att
verkställa det uppdrag som den politiska nivån har ställt kom-
mer vi att få uppleva att flera av våra krav äntligen blir upp-
fyllda. Vi går från drömmar till verklighet.

För att hålla fast vid årsmötet är det på sin plats att tacka
alla som var direkt ansvariga för allt slit som ligger bakom ett
lyckat arrangemang – ingen nämnd och ingen glömd. Jag vill
också tacka Skaraborgs regemente och Skövde garnison för
gott och omtänksamt värdskap. Men allra mest vill jag tacka
alla er som kom för ert engagemang. Det ger energi att fort-
sätta att försöka bidra till att utveckla såväl vår egen organi-
sation som förståelsen för veteranfrågan i samhället. Vi måste
gemensamt med andra organisationer och inte minst med För-
svarsmakten och andra myndigheter fortsätta arbetet med att
utveckla lagstiftningen och regelverken så att de blir heltäck-
ande i likhet med andra länder. 

Många har större erfarenhet av veteranarbete än Sverige
och det kan vara klokt att följa upp hur dessa arbetar. Det är
inte nödvändigt att Sverige varje gång behöver uppfinna hjulet
självt! Vi har som samhälle just börjat vår vandring och har
mycket att lära av andra länders verklighet. Alla vi som varit
ute vet att vi inte skiljer oss särskilt mycket från andra – vi är
vare sig bättre eller sämre utan ibland bara lite annorlunda.

Veteraner är en positiv samhällsresurs med stora och goda er-
farenheter som hjälper till att utveckla Sverige. Erfarenheten
av att verka i andra länder ger direkta kunskaper om världen
och om hur människor reagerar under svåra förhållanden.   

Förståelsen för hur andra människor tänker och hur andra
nationer har utvecklat organisationer och samhällssystem på
gott och ont är en resurs som Sverige har nytta av. Många är
de som med beklagan framfört att ingen här hemma vill lyssna
på eller på ett ordnat sätt tappa av dem på deras kunskaper
och erfarenhet. Detta kan sannolikt bli bättre nu när officers-
utbildningen skall vila på ett akademiskt tänkesätt och den
stora majoriteten av officerare också kommer att ha utlands-
erfarenhet – men finns det anledning att vänta? 

Vi borde kunna skapa beprövad erfarenhet så att framtidens
soldater och därmed veteraner kan bli bättre skickade att möta
verkligheten. Tyvärr har erfarenheterna också kostat.  

För ett antal veteraner har priset blivit högt med fysiska
eller psykiska skador. Samhället, men också veteranerna själva
är skyldiga att stödja dessa veteraner så att de ges möjlighet
till ett så bra liv som möjligt. 

Fredsbaskrarna som organisation startade som en kamratföre-
ning som över åren också utvecklats till en intresseorganisation
med uppgift att försöka förbättra stödet till veteraner i allmän-
het och de skadade i synnerhet. I detta får vi inte glömma famil-
jerna som direkt eller indirekt får sina liv förändrade på grund
av en soldats eller sjömans utlandstjänstgöring.

Vi hör ofta att Sverige inte har några stora problem och att
det bara är ett fåtal veteraner som drabbats och drabbas av
skador i samband med utlandstjänstgöring. Personligen tycker
jag att detta är ett djärvt påstående. Påståendet bygger i värsta
fall på myten om vår egen förträfflighet. Sanningen är att ingen
vet och att vi därför bygger på gissningar – en del kan vara
kvalificerade men ändå bara gissningar. Till skillnad från flera
andra länder har Sverige inte bedrivit någon forskning med
utgångspunkt i veteranfrågan. Forskare har engagerats före,
under och även omedelbart efter utlandstjänstgöring men ingen
uppföljning av veteraner över tid har skett. 

Försvarsmakten har lagt ner mycket pengar på att med stöd i
forskning försöka planera bort problemen men inte kompletterat
med att skapa en veteranstatistik. Utan en sådan återstår giss-
ningar som riskerar bli myter som kan misstas för sanning. 
Vi måste kräva att seriösa långsiktiga studier eller forsknings-

insatser omedelbart startar. Det finns redan material som kan
ligga till grund för detta. 

Fredsbaskrarnas eget forskningsråd har erfarenhet av detta
och har dessutom erfarenhet av utlandstjänstgöring själva.
Utnyttja detta för att förvandla myt till verklighet!

Som framgår, åter-
står mycket att göra
och jag är övertygad
om att detta måste
göras i samverkan
mellan myndigheter
och veteraner – inter-
nationell erfarenhet
pekar entydigt på
detta. 

Nu tar vi nya tag!

Be careful out there!

Drömmar, myter och verklighet!

Bo Wranker
Förbundsordförande

Omslagsbilden: 

Stig von Bayer mottar av Bo Wranker 

diplomet Peacekeeper of the Year 2011.

Foto: Alexander Karlsson, Försvarsmakten.
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I N N E H Å L L

Efter att ha blivit utsatt för ett personrån i början av mars hade
jag svårt att sova eftersom det i mitt huvud snurrade alla tankar
kring rånet. Jag blev både hotad till livet och fick stryk innan jag
undkom. För att kunna sova behövde jag läsa något för att skingra
mina tankar och hade artikeln om Pontus Hübinette, som blev inva-
lid efter en trafikolycka i Afghanistan 2007, bredvid sängen. 
Tankarna kring mitt rån försvann men nya dök upp då jag insåg

att mitt bekymmer var som en droppe i havet när jag jämför det
med Pontus kamp. Jag sov inte bättre den natten men jag tänkte
inte på rånet utan jag tänkte på veteraner som han och de som
kommer efter. Jag funderade också på hur veteranerna innan
honom har klarat sig? För han är tyvärr varken först eller sist! 
Läs om Pontus kamp på sidorna 8-14.

I maj 2011 kommer ett exklusivt armband, From Soldier to Soldier,
att börja säljas i Sverige till förmån för oss Fredsbaskrar. Det har
sedan några år sålts i Danmark med stor framgång. Där har för-
säljningen givit anhörigföreningen ”Støt Soldater & Pårørende” ett
antal miljoner danska kronor, något som vi också hoppas på här i
Sverige. Företaget heter Jens J. Aagaard A/S och mer information
om From Soldier to Soldier finns på www.byaagaard.com

Vi var närmare 150 medlemmar som hade ett mycket trevligt års-
möte i Skövde, du hittar mer på sidorna 16-17. Sedan berättar Ola
Nilsson om sin tid i Kosovo på sidorna 20-21. Fredsbaskrarna har
tillsammans med andra veteraner haft ett möte med försvarsminis-
tern som du finner du på sidorna 18-19. Vi har som vanligt med ett
korsord, på kornet, förening och förbundsinformation i tidningen.  

Har också i veckan (5 maj) varit på konsert med tio andra vete-
raner som blev inbjudna av Roger Waters, geniet bakom Pink
Floyd, detta hittar du på sidan 7.

Detta är mitt första år i styrelsen och som redaktör, jag är stolt att
få tillhöra denna unika skara som vi Fredsbaskrar är. Var stolt för
din insats, det är jag. Vi är en exklusiv skara medmänniskor.

Redaktör
Per Lennartsson

PS 
Rånaren kom inte så långt, polisen grep honom och han avtjänar
nu sitt straff. 

DS

Jag är stolt att tillhöra en exklusiv skara!
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Världen står inför stora utmaningar.
Många av dessa problem hänger ihop 
och går inte att lösa var för sig. 
Ju fl er vi blir, desto mer kan vi göra. 
Bli medlem i Svenska FN-förbundet.

Just nu pågår 
Hej!

kvinnoförtryck
och miljöförstöring.

Just nu pågår
svält, terror, 

kvinnoförtryck

svält, terror,
likgiltighet,

VÅRA SAMARBETSPARTNERS



Operation Nordvind 
”Tolv meter ovanför ett mörkt, kallt Östersjön kom verklig-
heten ifatt Gustav Sterner med full kraft. De senaste dygnen
hade gått i ett rasande tempo. Han hade dödat två personer.”
Under pågående uppdrag får Gustav Sterner reda på att hans fäst-
mö omkommit i en smitningsolycka. Han lämnar livet som operatör
vid Särskilda skyddsgruppen (SSG) och lever ensam med minnena.
Fem år senare bevittnar han en kallblodig avrättning i Stockholms
södra skärgård och är själv nära att bli mördarnas nästa offer. 

Med ont om tid och
tusentals svenska liv som
insats tar han tillsammans
med en gammal kollega
upp jakten, men anar inte
att spåret kommer leda
dem långt utanför Sve-
riges gränser och att de
står inför upplevelser som
kommer att förändra dem
för alltid.

Författare: Kaj Karlsson
Förlag: Stella Borealis
ISBN: 9163373211

R o g e r  Wa t e r s

7Fredsbaskern nr 2 20116 Fredsbaskern nr 2 2011

Midvintermörker 
Försvarsmaktens svagheter uppmärksammas i en tanke-
väckande roman.
Ett svar på frågan om vad som skulle hända om den svenska För-
svarsmakten idag skulle ställas inför sin främsta uppgift, nämligen
att försvara Sverige mot främmande makt, ges i den nyutkomna
romanen och technothrillern Midvintermörker. I högt tempo utspelar
sig handlingen under större delen under av ett dygn med start annan-
dag jul 2012.                              

Bland de miljöer som
skildras hittar man bland
annat Gotland, Malmö och
Karlsborg och man får
följa allt från landets im-
proviserade ledning till
militärer, poliser, män och
kvinnor som sätter sina liv
på spel.

Författare: Lars Wilderäng
Förlag: Ängsjödal

ISBN: 9174371681

ROGERWATERS, DET KREATIVA GENIET bakom Pink Floyd, firar 
30-årsjubileet av The Wall med en historisk Europaturné. 

Han framför för första gången den episka, nästa operalika konserten
i Sverige. Fredsbaskrarna blev inbjudna tillsammans med skadade
veteraner att se konserten och träffa honom i pausen. Detta för att
han vill hedra veteraner i sin insats och sin uppoffring. Det blev en
mycket uppskattad möjlighet till fotografering och ett möte för oss
som deltog, ÖB Sverker Göranson, Stig-Inge Blennow, Björn
Eggeblad, Peter Enström, Lennie Johansson, Daniel Klockgärd,
Kongo Magnéli, Lars Varnerud, Jens Pettersson, Per Lennartsson,
Ulf Johansson (ledsagare till Lars Varnerud) samt Mia Chatin (led-
sagare till Lennie Johansson). 
Tack Roger Waters och Live Nation för en oförglömlig kväll!

Text & foto: Per Lennartsson

Peter Enström, Roger Waters och Jörgen Pettersson Björn Eggeblad Sverker Göranson Lennie Johansson 

Daniel Klockgärd Stig-Inge Blennow Per Lennartsson och Kongo Magnéli Lars Varnerud

Midvintermörker 
Försvarsmaktens svagheter uppmärksammas i en tanke-
väckande roman.

Den 29 maj genomfördes vid FN-monumentet vid Sjöhistoriska
museet på Djurgården i Stockholm Veterandagen. Allt enligt tradi-
tion på den av FN proklamerade ”Peacekeepers Day”, för att
hedra personal som deltar eller har deltagit i internationella militä-
ra operationer och för att högtidlighålla minnet av stupade och om-
komna. Nytt för i år är att veterandagen har fått statsceremoniell
status. Vid högtidligheten medverkade förutom Fredsbaskrarna,
UNEF- och Kongo-veteranerna bl a försvarsminister Sten Tolgfors
och överbefälhavare Sverker Göranson som också delade ut För-
svarsmaktens nyinrättade medalj till sårade i strid. 

Ceremonin ramades in av marinens musikkår, fanvakt och hon-
nörsstyrka. Vid FN-monumentet lades kransar ned. Chefen för rik-

skriminalpolisen Klas Friberg och
Försvarsmaktens fältprost Sten
Elmberg höll varsitt anförande. 

Stig von Bayer är 2011 års pris-
tagare av Årets Fredsbevarare
(Peacekeeper of the Year).  

Motiveringen lyder: ”Stig får
priset för sitt livslånga engage-
mang i fredens tjänst. Han är en
hängiven orädd fredsbevarare
med ett livslångt engagemang i
fredens tjänst och då inte bara
under FN flagg. Han är en bud-
bärare och talesman för Sverige
och vårt fredsarbete”.

Stig von Bayer född 1937 kom till Kongo, nuvarande Zaire redan
1949 i sällskap med sina föräldrar och lärde inte bara känna detta
stora land utan lärde sig även swahili och franska. När Kongokrisen
bröt ut år 1960 anmälde sig Stig frivilligt till utlandstjänst där Stig
nu blev förbindelseofficer och tolk vid den irländska bataljonen och
inom den svenska truppen. Stig blev senare underrättelsechef och

är en av de svenskar som kom att stanna längst tid i Kongo
varifrån han inte återvände hem till Sverige förrän fyra år senare.
Flera år därefter och efter vistelsen i Kongo har von Bayer röjt
uppgifter om att kannibalism förekom i delar av Kongo. Uppgifter
som belades med sekretess vid denna tid.

Stig von Bayer och Thorwald Glantz tilldelades Vasamedaljen i guld
av 8:e storleken den 23 april, 1964 med orden: ”För under strids-
förhållande i Kongo januari-februari 1964 ådagalagda synnerliga
mod och behjärtansvärda handlingssätt till räddande av människoliv.”

Stig återvände till Sverige och sin tjänst vid I 10 efter åren i Kongo
men samma år hade stridigheter brutit ut på Cypern mellan greker
och turkar varför Stig återigen var i FN:s blå basker i UNFICYP
där von Bayer kom att stanna ytterligare fyra år i fredens tjänst.
Stigs framgångsrika fredsgärningar har senare även medfört otali-
ga uppdrag för Röda Korset, FN och EU i bland annat Vietnam,
Etiopien, Sudan, Kroatien och Peru.

Stig von Bayers innehållsrika liv och livslånga engagemang i fredens
tjänst kan kanske sammanfattas med orden: Ett Liv i Krig och Fred. 

Text: Lars Andersson och  Per Lennartsson
Foto: Kim Svensson Försvarsmakten och Per Lennartsson

Fotnot:
Ett Liv i Krig och Fred är också titeln på Sir Brian Urquharts bok

om sin tid vid FN i New York såsom en av organisationens underge-
neralsekreterare. Utgiven på svenska 1988 av Bonnier Fakta

Bokförlag AB.

I ett generöst solsken som hade föregåtts av en riktig regnskur mottogs Fredsbaskrarnas
hedersutmärkelse ” Peacekeeper of the Year” i år av Stig von Bayer för hans livslånga engage-
mang i fredens tjänst. 

Veterandagen 

Stig von Bayer
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tidigt, ta ur, flå och stycka djuren, vänja sig vid allt som till-
hör jakten. 

I det böljande landskapet väster om Byälven sköt Pontus
sin första hare när han var sex år, och sina första älgar när
han var nio. Han fångade minkar och rävar, flådde dem och
sålde skinnen. Och han fick betalt för varje råtta som han
sköt med sitt luftgevär.

Om han hade några yrkesfantasier så handlade de om jakt
och natur, att bli jägmästare kanske, eller skogvaktare. 

Men efter el- och teleteknisk linje på gymnasiet i Åmål
och ett påbyggnadsår i Munkfors, fick han jobb som elekt-
riker på en såg i Värmlands Nysäter. Med stigande känsla
av vantrivsel och leda betraktade han sågverksarbetare
som gick och vände plankor och hade gjort det i fyrtio år.
Så när det var dags för honom att göra militärtjänsten
kom den som en befrielse.

Han hamnade som plutonsbefäl på artilleriregementet A9 i
Kristinehamn. Möjligheten att sedan starta en militär kar-
riär var ingenting han hade reflekterat över. 

Hemifrån fanns inga sådana förväntningar, tvärtom.
Pappan var inte så intresserad, hans lumpartid var snarare
som hämtad ur filmen Repmånad med Lasse Åberg. Och
mamma Ingalill var direkt emot tanken. 

Men under året i lumpen förstod Pontus Hübinette att en ny möj-
lighet faktiskt hade öppnats. Han sökte till officersutbildningen och
blev antagen. 

I det militära fanns det han saknat på sågverket; frihetskänslan och
möjligheten att vistas mycket i skog och mark. Han kände igen dju-
ren, träden, växterna, visste vad de hette, kunde till och med rabbla
namnen på latin. På övningar ute i skogen, när det kunde bli myck-
et väntande, roade han sig med att fingranska omgivningarna för
att se vad han hittade. Ibland kunde intresset väcka omgivningens
förvåning, som långt senare när en officer inspekterade en skjutöv-
ning som Pontus Hübinette ledde. När han kom dit slogs han av hur
tyst och lugnt det var. Soldaterna hade lagt ifrån sig sina vapen och
kröp omkring på alla fyra och letade efter en ovanlig skalbagge
som deras befäl fått syn på.

Det var inte minst intresset för och kunskapen om djur och natur
som gjorde att han rekommenderades att söka sig till Försvarets
överlevnadsskola i Karlsborg. Första steget var att gå den grund-
läggande instruktörsutbildningen. Tre veckor på sommaren och två
veckor på vintern då man blir utsatt i skogen med dålig utrustning,
för lite kläder och utan mat, och ska hålla sig undan från sina för-
följare. Sommarveckorna var tuffast; yr av hunger och trötthet
gällde det att hela tiden hålla sig i rörelse för att inte bli upptäckt.
Trots kölden var vinterveckorna i nordligaste Norrland lättare, då
gick det att hålla sig gömd i en bivack.

I  B a c k s p e g e l n
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NÄR DE KÖRDE GENOM DET KUPERADE LANDSKAPET vid gränsen mot
Serbien stängde de alla luckor och stod på så mycket det bara gick.
Den finkalibriga elden ploppade som popcorn mot plåten. Många av
soldaterna levde i ungdomlig förvissning om att vara osårbara, men
i situationer som dessa slog dödsångesten alltid till.

Den 26-årige löjtnanten Pontus Hübinette kände också skräcken.
Han hoppades att beskjutningen skulle gå över snabbt och att ingen
någonstans där ute siktade på dem med ett raketgevär. Som ställ-
företrädande plutonchef var han ansvarig för de gråtande tjugotvå-
åringarna. Han bet ihop och koncentrerade sig på dem i stället för
faran utanför.

De nio månaderna som han under 2001 tillbringade utanför Pri-
stina vid Kosovos gräns mot Serbien var intensiva. Såren från
Balkankriget låg fortfarande vidöppna och en del av vardagen för
den svenska skyttebataljonen gick ut på att skydda serbisk befolk-
ning från kosovoalbansk hämnd. Flyktingarna var många och det
fanns en nöd som han aldrig tidigare hade upplevt. Gränsen mellan
fritid och arbete suddades ut – varför skulle han och de andra sven-
skarna tillåta sig att vila när de som bodde runt förläggningen hade
det så svårt? Det var ju för deras skull och inte för sin egen, som de
kommit dit. 

När han flera år senare fick frågan om det var någon särskild hän-
delse som för livet bet sig fast i hans minne, skulle han svara att
sådana inträffade hela tiden.

En tid efter att han återvänt till Sverige dök hans bild upp på ut-
landsstyrkans värvningsaffischer; 190 centimeter lång, nästan 100
kilo tung, triatlet och aktiv i den krävande och kontroversiellt våld-
samma kampsporten mixed martial arts, MMA. 

Skämtsamt brukade han säga att om hans motståndare inte hade
börjat blöda av något annat, så gav han dem en dansk skalle över
ett ögonbryn eller på näsan. Då kroknade de. 

Förvånat tittade han på bilden där han står i uniform och skydds-
väst och tänkte att det var synd att han inte fått möjlighet att ta
betalt för att ställa upp som Försvarsmaktens omslagspojke.

Pontus Hübinette föddes i Uddevalla 1975. Pappa Edvard var de-
koratör på Domus, mamma Ingalill textade butiksskyltar på Epa.
Han var sex år när familjen flyttade till Långserud, sex mil väster
om Karlstad intill E18 mot Oslo. De slog sig ner i huset där hans
morföräldrar bott. Mamman började jobba som hemsamarit och
pappans utsikter att hitta ett nytt jobb som dekoratör var inte sär-
skilt stora. När pannan i huset behövde bytas ut och familjen ringde
efter den lokala rörmokaren, slutade det med att han erbjöds delä-
garskap i rörfirman. Han hade aldrig ägnat sig åt sådant, men gick
parallellt med sin äldre kompanjon och tog så småningom över hela
verksamheten. 

Edvard Hübinette var född och uppvuxen i Göteborg men älskade
naturen och att jaga. Hans filosofi var att Pontus skulle lära sig

När elitsoldaten Pontus Hübinette åkte till Afghanistan var han försvarets affischnamn. 
Nu sitter han förlamad hemma i Karlsborg och är starkt kritisk till den svenska 

hanteringen av krigsveteraner. 
”Man behöver ingen medalj för att man har skadat sig – man behöver hjälp!”

      

OMSLAGSPOJKEN

B    
   

Arbetsrummet med Pontus på affischen, omslagspojken!
Fortsättning på nästa sida.
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Så småningom fick han fästa överlevnadsskolans märke på ärmen:
Försvarsmaktens svärd, Fågel Fenix som reser sig ur en eld, Pol-
stjärnan för förmågan att hålla rätt riktning och en polarblå rand
runtom som symbol för den stränga köld man klarar av att utstå.

Som instruktör började han själv lära militär personal från alla
vapenslag att klara sig på egen hand bakom fiendens linjer. Kun-
skaperna spänner från praktiska färdigheter som hur man bygger
vindskydd, över mer teoretisk kännedom om vilka växter som är
ätbara, till metoder för att hålla sig gömd och att klara sig undan
spårhundar. Grundutbildningen pågick i elva dygn och deltagarna
kom från hela Försvarsmakten. Stridsflygarna klagade mest, gnällde
över att det var primitivt. ”Men om det är en överlevnadskurs trodde
de väl inte att de skulle få sitta inomhus och spela tv-spel!”, tänkte
Pontus Hübinette.

Det var överlevnadsskolan som ledde honom till Afghanistan där
Sverige och Tyskland turas om att bemanna en post som ”rescue
officer” vid den tyska basen Camp Marmal utanför Mazar-e-Sharif.
Positionen innebar att man försåg den militära ledningen med ex-
pertkunskap i en situation då soldater måste undsättas. 

En tanke med utlandstjänsten var att under tiden spara så mycket
pengar som möjligt och lägga alltihop på huset som han köpt ett
par år tidigare. Inte för att man tjänar så värst mycket, men han
skulle få ett utlandstillägg och knappt göra av med några pengar
alls, så det skulle ändå bli en hacka.

Hemma fanns flickvännen som han inlett ett förhållande med bara
tre månader tidigare – trots att det stred mot de rekommendationer
soldater får inför sin utlandstjänst. De satt i styrelsen för Karlsborgs
jaktvårdskrets, hade känt varandra i ett par år och även om inga
planer var tydligt uttalade så fanns där ett löfte och en förhoppning
om en seriös fortsättning.

Pontus Hübinette landade på flygplatsen i Mazar-e-Sharif i början
av juli 2007. När flygplansdörren öppnades slog torr hetta och den
distinkta doften av mänskliga exkrementer emot honom, men det
som fick honom att reagera starkast var själva den tyska förlägg-
ningen. Mest av allt påminde den honom om en småstad i Bayern
befolkad av tjockisar i uniform som drack öl och blev småpackade
framåt kvällen. Han tänkte att det var precis som i Kosovo 2001,
då många av de svenska soldaterna ofta fick hjälpas i säng för att
de var stupfulla, trots att regeln var att aldrig dricka mer än två öl.

Själv tänkte han inte röra någon som helst alkohol, av respekt för
sitt uppdrag och för de människor det är tänkt att soldaterna ska
hjälpa.

Han konstaterade direkt att det fanns mycket arbete att göra. 
Det fanns brister i rutinerna och han fick intrycket av att hans

företrädare gått omkring och latat sig utan att ta jobbet på allvar.
Hans egen inställning var att när en åker hem ska nästa kunna ta
över direkt, utan avbrott i verksamheten, och på en gång påbörjade
han arbetet med att försöka få ordning på alla papper och pärmar. 

Men snart blev tillvaron alltmer stillsam och han fick mindre att
göra. Han tillbringade en hel del tid i gymmet och löptränade på
slingan inne på förläggningen men kände sig ändå mer och mer
rastlös. En tur utanför förläggningen tillsammans med en svensk
militärpolis kom som ett välkommet avbrott. Målet var ett möte på
svensk-finska Camp Northern Lights en knapp mil bort.

På förmiddagen den första augusti 2007 satte han sig i passage-
rarsätet i en sandfärgad Land Rover Defender och rullade ut från
Camp Marmal. Det finns två rutter mellan förläggningarna; en
genom Mazar-e-Sharif och en i öknen. Pontus Hübinette hade ännu

inte varit inne i staden så de bestämde sig för att välja den vägen
ut, och att ta den andra vägen tillbaka. De rullade iväg på det dam-
miga gruset norr om lägret, svängde strax in på den asfalterade
vägen runt flygplatsen och kom till slut fram till Route 5, Afghani-
stans asfalterade och hårt trafikerade pulsåder, en gång byggd av
ryska invasionstrupper. 

Efter en kvart körde de om två lastbilar. Nålen på Land Roverns
hastighetsmätare pendlade mellan 70 och 80 när en man klev ut i
vägen ett kort stycke längre fram. I stället för att sänka farten
styrde militärpolisen vid ratten åt vänster, för att passera framför
fotgängaren. Mannen fortsatte gå och för att undvika en kollision
girade föraren skarpt åt höger, fortfarande i samma hastighet, och
fick sladd; först åt ena hållet, sedan ett kraftigt kast åt det andra.
När bilen kanat på tvären ett stycke utanför körbanan voltade den
och blev liggande på taket.

Innan han knäppte loss bilbältet och kravlade ut ur vraket frågade
den 29-årige föraren om den storvuxne soldaten i passagerarsätet
var okej. Han fick ett ja till svar, och väntade sig att han också skul-
le komma ut. Men Pontus Hübinette satt kvar inne i den havererade
Land Rovern.

Några afghaner hjälpte till att vända bilen
från taket till sidan och en amerikansk soldat
kröp in och satte en stödkrage om hans nacke.
Föraren noterade att han var vid medvetande
och verkade lugn. Han frågade om Pontus
kunde känna sina ben. Nej, det kunde han inte. 

Han petade honom i magen och upprepade
frågan. Samma svar.

”Det gör mig väldigt orolig”, skrev militär-
polisen tre månader senare i sin redogörelse
för olyckan.

Ett par timmar efter att Land Rovern voltat
intill Route 5 i utkanten av Mazar-e-Sharif
nådde olycksbudet Långserud i Värmland. 

Ingalill Hübinette hade blivit änka ett år
tidigare och bestämt sig för att lämna huset
där familjen bott sedan barnen var små. I säll-
skap med Lucas, den yngre av de två sönerna,
befann hon sig i sin nya lägenhet som hon kom-
mande natt skulle sova i för första gången.

Då ringde telefonen.

Ett knappt dygn senare strålade Ingalill och Lucas samman med en
god vän till Pontus och Pontus flickvän som de bara träffat någon
enstaka gång tidigare. Pontus kom till Sahlgrenska sjukhuset i Göte-
borg samma eftermiddag.

Det första hans anhöriga tvingades göra var att identifiera honom.
Hans plånbok med id-kort fanns i uniformen, men den hade ingen
letat efter. Och ”dödsbrickan” med personuppgifter som alla solda-
ter bär i en kedja kring halsen, fyller en funktion i den militära
sjukvårdsapparaten men har ingen betydelse i landstinget. 

Efter sex dygn visade Pontus Hübinette de först tecknen på att vara
vid medvetande. Han tryckte en läkares hand och blinkade som svar
på en fråga, men det dröjde nästan tre månader innan han var helt
vaken. Det kändes som att återfå medvetandet efter en hård kväll
på krogen. De insikter som långsamt letade sig in i hans hjärna var
hur svårt det var att andas på egen hand, att han bara orkade hålla
sig vaken några få minuter åt gången för att sedan åter falla i sömn.
Framför allt märkte han att han förlorat kontrollen över sin kropp. 

Själva olyckan mindes han ingenting av.

Än visste ingen exakt hur allvarlig hans skada var. Bara att han
brutit nacken.

Hans lillebror Lucas blev uppringd av en hel rad läkare, jurister och
chefer inom Försvarsmakten. De sa att de ville etablera en första
kontakt eftersom, försäkrade de, den framtida relationen skulle bli
tät, intensiv och långvarig. Trots det infann sig en känsla hos Pontus
och hans anhöriga av att vara lämnade i sticket. Visst bekostade
Försvarsmakten resor, hotellrum och hyrbil, men var fanns den per-
son som hans mamma, bror och flickvän kunde ringa, som hade koll
på läget, och som kanske till och med själv tog kontakt då och då
bara för att höra hur det var med dem?

Pontus Hübinette demonstrerade sitt missnöje när arméinspektören,
den tvåstjärniga generalen Berndt Grundevik, kom på besök på
sjukhuset för att tilldela honom en utmärkelse. Arméns högste chef
fick nobben, Pontus ville inte ta emot någon medalj.

– Man behöver ingen medalj för att man har skadat sig, man
behöver hjälp. 

Sten Tolgfors kom också och hälsade på, men Pontus prioriterade
en avtalad tid hos sjukhusets fotvård. 

Kanske var försvarsministern där för att prata om Sveriges förmåga
att ta hand om sina militära veteraner. Ungefär ett år senare luftade
han i alla fall sina tankar i en debattartikel i DN:

”… trots mer än 60 år av insatser för freden har Sverige inte
haft någon samlad veteransoldatpolitik till stöd för dem som gjort
och gör insatser. Eller tydligare uttryckt, stödet från staten till dem
som valt att ta risker för att värna andra, har brustit.”

Pontus Hübinettes erfarenhet är en provkarta på det Sten Tolgfors
skriver. På punkt efter punkt har samhället – kommun, landsting,
Försvarsmakten, var för sig eller gemensamt – misslyckats med att
ge honom bästa möjliga vård och omsorg. Ett exempel:

Under våren 2008, när han flyttats från Göteborg till Kärnsjuk-
huset i Skövde, fick han återkommande urinvägsinfektioner efter-
som ingen kunde tappa honom på urin under hans permissioner. 

Det hade skurit sig så i relationen mellan Karlsborgs kommun
och landstinget, att Försvarsmakten tvingades medla mellan de två
parterna. Ärendet anmäldes till Patientnämnden som pekade ut
kommunen som ansvarig, men vid det laget hade Pontus redan till-
bringat några dagar på intensiven på grund av den blodförgiftning
han drabbats av på grund av de ständiga infektionerna.

Vissa frågor dyker ständigt upp i protokollen från de möten där han
själv diskuterar sin situation med folk från landsting och kommun.

Fortsättning på nästa sida.

Långsamt liv. Att kliva upp ur sängen, att äta mat, att åka och handla – tillvaron efter olyckan är omständlig och varje moment tidskrävande. ”Allt är bedrövligt krångligt.”

Han har en handikappanpassad Chrysler, men att ta sig in i och ut ur den är krångligt och obekvämt. 
Idealet vore en bil så rymlig att Pontus själv kan köra in.



13Fredsbaskern nr 2 201112 Fredsbaskern nr 2  2011

I  B a c k s p e g e l n I  B a c k s p e g e l n

Det verkar exempelvis vara väldigt svårt att ordna så att en dietist
hjälper honom med hans kost, att en sjukgymnast ger honom regel-
bunden träning och att han får rätt tekniska hjälpmedel. 

Under en vistelse på ett rehabcenter för ryggmärgsskadade i
somras fick han prova en röststyrd dator som gjorde det möjligt för
honom att ringa, sms:a, mejla, surfa, tända och släcka lampor och
slå på och av tv:n. Hårdvara och mjukvara går att köpa via internet
och få levererat hem inom ett par dagar, men om datorn formellt
ska betraktas som hjälpmedel är han hänvisad till Västra Göta-
landsregionens centralt fastställda lista över tillgänglig utrustning.
Där finns ingen dator som påminner om den han provade i somras.
Vill han ha en sådan måste han betala med egna pengar.

Mycket kring Pontus Hübinettes situation handlar om pengar. 

Vem står för nödvändiga ombyggnader för att han ska kunna bo
kvar i sitt hus? Och vem betalar hans bil? Han har en handikapp-
anpassad Chrysler, men att ta sig in i och ut ur den är krångligt och
obekvämt. Idealet vore en bil så rymlig att Pontus själv kan köra in
och ut med sin Permobil. Efter omfattande efterforskning konstate-
rade Lucas att den funktionen går att få om man köper en VW-buss
och sedan låter bygga om den. 

Pris för bussen: drygt fyra hundra tusen kronor. Pris för ombyggna-
den: nästan en miljon.

Bilen är nyss levererad, betald med pengar från en tidigare skade-
ersättning. Men är det verkligen till sådant de pengarna ska gå?
Eller ska Pontus Hübinette förvänta sig att Försvarsmakten, som
enligt lagen förmodas hjälpa honom att leva ett liv av så hög kvali-
tet som möjligt, betalar? Eller är det från Försäkringskassan peng-
arna ska komma? Det är ju ändå därifrån bilstöd i vanliga fall be-
talas ut till personer med funktionsnedsättning. 

Och Kammarkollegiet, vad gör de? Där försäkras Försvarsmaktens
fordon vilket borde göra Kammarkollegiet till en part att räkna
med när det gäller skaderelaterade kostnader. Varje månad görs
därför en redovisning av de timmar som ett pensionerat par arbetar
i och omkring Pontus hus. De hjälper även till med transporter och
inköp. Vissa månader uppgår kostnaden till mer än tio tusen kronor.
Redovisningarna har i drygt tre års tid skickats till Kammarkolleg-
iet – som hittills svarat med komplett tystnad, och inga pengar har
betalats ut.

– Jag är ingen aggressiv person, men under det senaste året har
jag blivit argare och argare, säger Pontus bror Lucas som ett par
gånger i veckan kör de tjugofem milen mellan hemmet i Värmland
och Karlsborg. I Pontus hall står en stor postlåda märkt ”Lucas”
där broderns räkningar och all annan korrespondens om hans situa-
tion läggs. 

Det är detta kritiken mot Försvarsmakten handlar om: allt jobb,
alla dessa timmar av ringande mellan olika instanser som hänvisar
till varandra, tjänstemän som nyss har gått på lunch eller åkt på
tjänsteresa, allt detta kunde arbetsgivaren ha hjälpt till med.

I dag får varje soldat som skadas en kontaktperson på Försvars-
maktens centrala personalavdelning i Stockholm, som hjälper till
med praktiska frågor. Men den rutinen, som blir lagstadgad vid
årsskiftet, fanns inte när Pontus skadade sig 2007.

När han legat på Sahlgrenska i Göteborg i tre månader åkte Lucas,
som också är yrkesofficer, till Afghanistan. I slutet av tjänstgör-
ingsperioden ett halvår senare skrev han brev till Försvarsmaktens
operativa insatsledning. Han berättade om de hektiska dagarna
efter olyckan då jurister, läkare och olika chefer hörde av sig för att
etablera en första kontakt eftersom den, försäkrade de, därefter
skulle bli intensiv och långvarig. ”Vart tog dessa människor vägen”,
frågade han, pekade ut oklarheter kring Pontus rehabilitering och
efterlyste ett ansvarstagande från Försvarsmaktens sida. ”Det är
först nu, efter sex månader i Afghanistan, som jag känner att jag
kanske inte borde ha fullföljt min tjänstgöring. Tänk om någon av
mina 40 soldater skulle skadas allvarligt i ett missionsområde?

Skulle jag med gott samvete kunna säga att de blir väl omhänder-
tagna när de kommer hem till Sverige?”

I stort sett samtliga specialistofficerare som åker till Afghanistan
har utbildats av Lucas Hübinette i stridsteknik. På markstridssko-
lans mäss i Kvarn utanför Linköping har han satt upp allt som hit-
tills skrivits om hans brors situation. 

– Det kan de läsa innan de åker iväg, så får de något att tänka på!

Efter svåra olyckor brukar försvaret tillsätta interna haveriutred-
ningar. En sådan konstaterade hösten 2008 att olycksbilen, den
sandfärgade Land Rovern, varit i extremt dåligt skick när den rullade
ut från Camp Marmal den där onsdagen i augusti 2007. 

Ungefär samtidigt som rapporten offentliggjordes kom krav på att
utreda ett annat haveri, nämligen det kring Pontus Hübinette.  

Arméns taktiska stab, som leder den svenska militära aktiviteten i
Afghanistan, formulerade det så här i en skrivelse: 

”… detta är ett principiellt viktigt pilotfall, där resultatet är
avgörande för att såväl organisationen som enskilda arbetstagare
och anhöriga skall kunna känna sig trygga …”

Ändå dröjde det till i våras innan en kommission tillsattes, efter på-
tryckningar från Officersförbundet. De sju ledamöternas uppdrag är
att kartlägga hur försvaret och civila samhällsinstanser hanterat
fallet Pontus Hübinette. Deras arbete, som är omgärdat av sträng
sekretess, ska resultera i en rapport som skulle ha kommit före jul
men är försenad till slutet av februari. 

Många, inte minst Pontus Hübinette, väntar med intresse på de
slutsatser och rekommendationer som kommissionen kommer att
presentera. Att förbättra situationen för skadad militär personal
med behov av långvarig rehabilitering, är en central punkt i den nya
veteransoldatpolitik som träder i kraft vid årsskiftet. Anpassningen
hänger ihop med att Sverige har tagit de sista stegen bort från ett
värnpliktsförsvar till en yrkesarmé. Under de närmaste åren ska det
anställas 16 000 personer som är beredda att åka till oroshärdar
ute i världen. För att lyckas med rekryteringen måste Försvars-
makten framstå som en attraktiv arbetsgivare som bryr sig om sina
anställda och deras anhöriga. Som tar ansvar för dem som skadas,
oavsett om det är i trafiken – i snitt inträffar det en allvarlig bil-
olycka per år i den svenska utlandsstyrkan – eller i strid.

Men frågan är om Försvarsmakten fullt ut begripit vad den nya
rollen ställer för krav. I den veteransoldatpolitik som nu förverkli-
gas ingår skärpta krav på Försvarsmaktens uppföljning och ansvar
för skadade soldater. Men på Högkvarteret på Gärdet i Stockholm
verkar inte aktiviteten vara särskilt febril. Överstelöjtnant Bertil
Starfelt, som ska redovisa nya former för det långsiktiga medicinska
omhändertagandet, medger till exempel i slutet av oktober att han
ännu inte tänkt så mycket på saken. 

– Det är bara att erkänna, jag kanske har en bättre uppfattning
om detta lite längre fram.

En annan nyhet till följd av politiken är en ny förtjänstmedalj till
soldater som skadats i utlandstjänst. Pontus Hübinette fnyser: 

– Ska man ge folk medalj för att de har arbetat?

Åkrarna som breder ut sig runt hans röda trähus är täckta av snö.
Han har nävarna bandagerade vid pedalerna på handcykeln som
står på en bänk framför honom i köket. Varje dag cyklar han så i
en halvtimme, och sedan lika lång stund med fötterna. Drar peda-
lerna varv efter varv samtidigt som han sitter med blicken stadigt
fixerad vid en punkt någonstans i allt det vita utanför fönstret.  

Nära jakttornet som reser sig ur skogspartiet på andra sidan den
stora öppna ytan, syns ofta vilt. 

På kylskåpets gavel intill sitter veckans matsedel, och en påminnelse
till hans sex assistenter om att han vill raka sig varje morgon.

Fortsättning på sidan 14.
Ett annat liv. Pontus Hübinette kör sin Permobil genom att manövrera en skinnklädd joystick med hakan. ”Det är ingen idé att tänka på hur livet kunde ha varit.”
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Någon av dem finns i hans närhet under dygnets alla timmar. Deras
schema är skrivet på en whiteboard på väggen. Där står också om
det händer något särskilt i veckan, som att Pontus varje onsdag vill
lyssna på radioprogrammet ”Mammas nya kille” klockan halv fem
på eftermiddagen. Och där hänger inbjudningskortet till K3:s fest
på Karlsborgs fästning. Den arrangeras traditionsenligt den 4 dec-
ember varje år för att högtidlighålla segern över danskarna vid det
blodiga slaget vid Lund 1676.

När Pontus Hübinette kommer in i salen i sällskap med assistenten
Lotta, är han klädd i stor mässdräkt, den militära motsvarigheten
till frack; mörkblå uniformsjacka, byxor med revär, skjorta, fluga,
vita handskar och skärmmössa. En fest i uniform är som andra fes-
ter, med skillnaden att det är lite mer omständligt att klä på sig,
säger Pontus Hübinette. 

Gamla vänner som är där uppträder som de alltid har gjort. Vissa
andra, som han inte alls känner väl, verkar spända och måna om
att vara vänliga och göra ett gott intryck. Förutom de tre stjärnor-
na på axelklaffarna som visar att han är kapten i armén, bär han
till skillnad från många övriga på festen inga utmärkelser. Han
säger att han tycker att sådana symboler är lite löjliga. 

Det har hänt att han gått på fester i uniform och fäst Guldgrodan
och Baddaren på bröstet och skrutit om att simmärkena är snäppet
svårare att få än kustjägarnas treudd.

Pontus Hübinette går på festen, trots att han är kritisk mot kolle-
ger som krökar och blir tjocka när de tjänstgör utomlands, och
trots Försvarsmaktens agerande efter hans olycka. Han säger att
han själv står för allt som hans uniform ska symbolisera; ansvaret
för att klara det som förväntas, att ha styrkan och kraften att göra
sitt jobb bra. Att alla andra inte står för samma sak är inget han
kan hjälpa.

Han säger att handcyklingen är tråkig, att han har suttit så där
tusentals gånger och att han ändå förväntas göra samma sak igen
och igen och igen.

– Det är lite åldringsvård över det hela, det verkar som att man
har svårt att förstå att det finns patienter som vill fortsätta leva.

I höstas fyllde han 35 och han vill ha variation. Det jobbiga är att
allt är så mycket trögare nu än förr, vad han än vill göra tar det så
mycket längre tid. 

– Förr kunde man bara komma på att nu vill jag dra till Göte-
borg och så hoppade man in i bilen och åkte. Nu ska det pratas en
massa först och man ska se vilka assistenter som kan åka med. 
Och så måste man kolla hotell; finns det hiss, vad är det för säng?
Allt är bedrövligt krångligt.

När han är färdig med cyklingen får han åter på sig ställningen med
Permobilens manöverpanel, som hänger från hans axlar. Han kör
den genom att manövrera en skinnklädd joystick med hakan. För
att lindra den kroniska smärtan i ryggen sitter han helst ganska långt
tillbakalutad. 

– Det är bara att köpa läget, säger Pontus Hübinette.

– Det är ingen idé att tänka på hur livet kunde ha varit. Nu är det
så här. Vad jag än tycker kommer det inte att förändras.

Om han var frisk och ställdes inför möjligheten att göra utlands-
tjänst, vore hans val självklart. 

Försvarsmaktens omslagspojke skulle stanna hemma. 

Publicerad 17 december 2010 i Tidningen Fokus
Text: Thord Eriksson 

Foto: Åke Ericson 

Efter att artikeln om Pontus Hübinette publicerats i december
2010, har Försvarsmaktens undersökningskommission, FMUK:s*,
granskning om hur Försvarsmakten har hanterat ärendet från att
han återkom till Sverige till idag, blivit klar. Den blev tillsatt efter
att Officersförbundet har uppmärksammat brister och oklarheter
kring rehabilitering och stöd efter olyckan.

Kommissionen har kommit fram till att Försvarsmakten har en rad
brister angående rutiner och handläggning rörande Pontus. 

Det gäller en mängd punkter: där bland annat avsaknad av skrift-
liga delegeringar och uppföljningar, rollfördelningar mellan förband
och Försvarsmaktens Human Resource Center (FM HRC), vem som
ansvarar och vilka ekonomiska riktlinjer som gäller, avsaknad av
rutiner vid långvarig rehabilitering, juridisk, medicinsk, psykologisk
och rehabiliteringskompetens samt att man i det aktuella ärendet
inte kartlagt vilka som är direkt och indirekt drabbade av händelsen. 

Sedan gör FMUK beslutsfattarna i Högkvarteret uppmärksam på
att även om arbetet med rehabilitering, anhörigstöd och veteranstöd
sker i skilda processer så måste arbetet genomsyras av arbetsgivar-
perspektiv och ett gemensamt synsätt kring alla delar. Här har ar-
betet försvårats för FM HRC genom att det varit många inblandade
aktörer och inte funnits tydliga rutiner för hur kontakten med Pontus
och hans anhöriga skulle ske.

Om Försvarsmakten vill vara en attraktiv arbetsgivare som långsik-
tigt kan personalförsörja insatsförbanden är det viktigt att rehabili-
teringsarbete och stödåtgärder håller en högre kvalitet än de mini-
mikrav som finns i lagar och förordningar. 

Vi får verkligen hoppas att Pontus blir det sista dåliga exemplet!

Det enda positiva i denna trista myndighetshantering är att För-
svarsmaktens säkerhetschef Anders Emanuelsson visat mod och
kraft att snabbt följa upp ärendet. Alltför ofta har vi sett hur käns-
liga – läs komprometterande ärenden – förhalas för att sedan
”slarvas bort”.

Text: Per Lennartsson

*FMUK 2010-2, rehabilitering av Trafikskadad, med HKV-beteck-
ning: 14990:55958.

Mängder av fel i hanteringen

Stolt soldat. Trots sin kritik mot Försvarsmakten säger Pontus Hübinette att han själv lever upp till de kvaliteter som hans uniform ska symbolisera.
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Å R S M Ö T EÅ R S M Ö T E

Under en solig lördag sista helgen i mars genomförde Fredsbaskrarna Sverige
sitt 27:e årsmöte.

Förbundsordförande Bo Wranker inledde med att hälsa alla hjärtligt välkomna
och fortsatte traditionsenligt med en parentation över bortgångna veteraner
under året. Därefter tackade han inbjudne chefen P4, överste Ronald Månsson
med personal för att Fredsbaskrarna gavs möjlighet att använda P4 för sitt års-
möte.

Försvarsminister Sten Tolgfors höll därefter en c:a en timme lång genomgång om
Sveriges försvarsförmåga, som han nu anser är stärkt och användbar med en
ekonomi i balans. 
Sverige bygger säkerhet tillsammans med andra nationer där det bästa av för-

svaret behålls och således också bygger på det bästa. Avgörande faktorer är bl a
tillgänglighet, användbarhet samt rörlighet i den nya insatsorganisationen.
Som avslutning tog han upp Sveriges veteransoldater och kopplingen till frivil-

liga försvarsorganisationer. En samlad veteransoldatpolitik före, under och efter
insats med ett uppföljningsansvar från Försvarsmakten vad beträffar samarbete
och samverkan avslutade Tolgfors innehållsrika och intressanta genomgång.
Därefter tog årsmötet vid och det öppnades av Fredsbaskrarnas styrelseordför-
ande Anders Ramnerup.

Efter att årsmöteshandlingarna hade avslutats anslöt ÖB Sverker Göranson som
höll en c:a 45 minuter lång genomgång om allt från säkerhetspolitik till veteran-
soldatstöd samt Försvarsmaktens framtidsvisioner: "Vi verkar, Vi syns, Vi
respekteras." Efteråt fanns möjlighet för årsmötets deltagare att ställa frågor.

Inbjudna gäster var Chefen P4 Ronald Månsson, försvarsminister Sten Tolgfors,
ÖB general Sverker Göranson och överste Peter Öberg från Högkvarteret. 
Under kvällens middag deltog bl a ÖB, Chefen P4, C Insats generallöjtnant

Anders Lindström, riksdagsledamot Göran Pettersson (M), Cesilia Karlsson från
Invidzonen samt Andreas Philipsson från Soldathemsförbundet som inbjudna
gäster vid honnörsbordet.

Fredsbaskrarna Sveriges styrelse vill varmt tacka alla medlemmar och inbjudna
gäster som anslöt vid årets årsmöte på P4 i Skövde, för en mycket lyckad, trev-
lig och givande helg!

Text: 
Lars Andersson och Charlotta Blomberg

Foto: 
Hans Westin och Kim Svensson 

Combat Camera, Försvarsmakten

Fredsbaskrarna Sveriges årsmöte



”Äntligen en hög chef som lyssnar på vad vi har att berätta”  
– var den spontana kommentar som en av veteranerna uttryckte
efter mötet med försvarsministern. 

Veteranen Magnus Ålrud som tilldelats den höga utmärkelsen
NATO Meritorius Sevice Medal för exceptionellt gott uppträdande
som kompanichef i Kosovo 2006 var mycket tacksam för den
erkänsla och uppmärksamhet som försvarsministern visade
– ett engagemang som kommer att sprida sig i veteranleden. 

Ministerns förståelse blev mycket tydlig när han berättade om sitt
möte med Pontus Hübinette som är förlamad efter en olycka i
Afghanistan. Försvarsministerns engagemang kändes äkta. Hans
budskap att Försvarsmakten har ett uppsökande ansvar för att
finna både fysiska och psykiska problem inger både förtroende och
förväntan. 

Mötet var mycket öppenhjärtigt. Till skillnad från många militära
redovisningar där man oftast bara vill framhålla det som är bra så
låg nu fokus på veteranernas egna beskrivningar och verkligheter.
Verkligheter som handlade om ”kött och blod och ... om psyke och
känslor”. Den avsatta timmen blev till en och en halv. Veteranernas
gripande berättelser ledde till frågor och följdfrågor. Redovisningen
präglades av att ingenting skulle hållas hemligt för försvarsminis-
tern. Han uttalade explicit sin uppskattning för intresseföreningarnas
arbete med veteranfrågan.
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– Jag fick en kraftig flashback flera år efteråt när en kollega
togs som gisslan i Georgien. Jag levde med honom dygnet runt
under de fyra dygn som han satt gisslan. Jag kunde inte släppa tan-
karna på det jag varit med om tidigare. Minnena var som en stän-
digt pågående videofilm som gick dygnet runt ända tills jag började
gå i terapi. Jag hade koncentrationssvårigheter – kunde inte läsa en
bok eller lyssna på klassisk musik, se actionfilmer, se nyheter som
visade krig o s v. Jag ville bra vara ensam i min värld. Jag isolerade
mig – ja, hela familjen. Jag undrade varför detta hade drabbat mig
och när detta helvete skulle ta slut. Ibland trodde jag att jag var
eller höll på att bli tokig. Jag var deprimerad och hade många tan-
kar om döden. All glädje i livet var borta. Jag hade drabbats av
PTSD – Post-Traumatic Stress Disorder. 

– Jag genomgick terapi på Kris- och Traumacentrum på Karo-
linska sjukhuset från oktober 1998 till i september 1999 och
Försvarsmakten stod för kostnaden. I terapin blev jag tvungen åter-
uppleva allt det hemska som jag varit med om och som jag ville
slippa att tänka på. Jag fick kroppsliga symptom som varade flera
månader, mådde mycket dåligt och blev deprimerad. Varje terapi-
pass var som ett maratonlopp. Jag är idag symptomfri – minnena
försvinner dock aldrig. Jag kan idag – hur konstigt det än låter –
säga att jag är tacksam att serberna tog mig som gisslan. 

– Mitt liv har förändrats. Jag har andra värderingar. Jag har bli-
vit ödmjukare, vågar visa mina känslor tydligare och starkare och
griper tillfället. Mina hemska minnen återkommer inte så ofta, men
jag tänker på mitt gisslandrama varje dag. Det varar inte lika länge
och är inte lika påträngande. Jag kan själv bestämma att nu vill jag
inte tänka på det längre. Jag vågar diskutera livets svåra frågor.  

Istället för att bli ett offer så gav mig terapin och mitt arbete i
terapin möjligheten till ett bättre liv. Jag lyckades, gick i mål och
segrade. Jag ångrar inte min FN-tjänst, men det finns några saker
och stunder som jag inte vill göra om och uppleva igen. Jag har fått
fortsätta min ”karriär” som reservofficer inom Försvarsmakten.  

Dock tycker jag att man utnyttjar mina erfarenheter dåligt. Det
verkar tyvärr finnas en rädsla för den svåra verkligheten hos vissa
beslutsfattare i Försvarsmakten.

Gisslandramat är ett belysande exempel på Försvarsmaktens oför-
måga att ta till sig, diskutera och analysera situationer som inträffat.
Nu går det inte att blunda längre. Åtminstone två av de som var
inblandade i gisslandramat i Dastansko har drabbats av psykisk
ohälsa efter att ha utsatts för skenavrättning och hot. 
Problematiken blev högaktuell under Fredsbaskrarnas årsmöte i

Skövde den 26 mars 2011 när en av personerna i gisslan vädjade
om särskilt stöd.

Mörkertalsproblematiken 
Det finns anledning att återigen ta tag i denna och andra bortglömda
händelser. Idag finns ett ansenligt mörkertal som ingen har kontroll
över. Den som lyssnade på radioprogrammet ”Mats lider av PTSD”
i Radiopsykologen den 10 februari 2011, fick höra ännu ett av
dessa ”Cold cases” när tidigare officeren Mats ger ett gripande
vittnesmål över det helvete han lever i (SR http://sverigesradio.se-
/sida/default.aspx?programid=3637).  

Svenska officerare biter ihop och tiger
Förre försvarsöverpsykiatern Per-Olof Michel som ingår i Freds-
baskrarnas Vetenskapliga Råd har beskrivit en orsak till den mör-
kertalsproblematik som finns så här: 

”Bland svenska officerare har en kultur framvuxit som präglas av
att bita ihop, inte visa svaghet, samt klara sig själv.” 

Nödvändigheten av oberoende forskning 
Försvarsministern Sten Tolgfors inledningsord vid mötet med vete-
ranerna var: ”Försvarsmakten har nu ett uppsökande ansvar att
finna både fysiska och psykiska problem.” 

Eftersom Försvarsmaktens egen uppföljning har allvarliga brister
måste man ta emot den hjälp som erbjuds. Det allvarliga har tydlig-
gjorts i försvarspsykiatern Helena Prochazkas larmrapporter, dels i
Läkartidningen nr 42/2010 och dels i en specialrapport till Överbe-
fälhavaren. Det alarmerande budskapet är att Försvarsmakten sak-
nar statistik om psykisk ohälsa och att kunskapen om soldaternas
hälsa vid hemkomsten är låg. Hon konstaterar också att mentalt
hälsoarbete i den svenska Försvarsmakten är splittrat. Särskilt all-
varligt är att olika krafter arbetar parallellt utan att samverka,
samordna eller informera varandra.  

Nästa steg bör, som förbundsordföranden i Fredsbaskrarna Bo
Wranker förslog försvarsministern, vara att tillsätta en oberoende
forskargrupp med uppdraget att studera mörkertalsproblematiken. 

Oberoende forskare bör i samverkan med Försvarsmaktens
Medicinska Centrum svara på ställda frågor. För att få ett snabbt
resultat föreslås en pilotstudie vid de första svenska förbanden i
Bosnien JK 01 och BA 01. Forskarna i Fredsbaskrarnas Veten-
skapliga Råd som deltog som ”inbäddade forskare” i insatserna är
beredda att snarast påbörja en studie med de data som de redovisat
i doktorsavhandlingarna ”Militärt ledarskap – när det gäller, The
UNknown soldier och The Swedish soldier.” 

Parallellt med detta föreslår Bo Wranker att allt det underlag från
Kosovo och Afghanistan som Försvarsmakten redan har betalat för
läggs till grund för att fortlöpande följa upp veteranerna från dessa
missioner genom fortsatta forskarinsatser. 

Text och foton:
Lars Andersson

Fil.doktor/Expert militärt ledarskap
laken.a@glocalnet.net

Krav på oberoende forskning

När man ser bilden härintill på krigsförbrytaren Vlasko under ett
gisslandrama vid den första Bosnienbataljonen i november 1993 är
det många som undrar: Vad hände? Hur har händelsen beskrivits?
Hur agerade cheferna på olika nivåer? Vad blev resultatet? 
Det duger inte att lägga locket på och avfärda frågorna med: 

”Det skall vi se på i särskild ordning.” 
Frågorna ställdes i debattartikeln ”Lessons not learned - en risk

och säkerhetsaspekt” i Armémuseums årsbok ”Fredssoldater 2009”.
Tills vidare är frågorna obesvarade.

OBESVARADE FRÅGOR:

– Hur vanliga är problemen?

– Finns det problem med att upptäcka denna form av besvär?

– Föreligger problem att behandla besvären?

– Finns de psykiska besvären rapporterade 

och klassade som arbetsskada? 

ur ”En svensk veteranpolitik. Del 2, 
SOU 2008:91” – sidan 404

”Cold cases”– lessons not learned

Foto: Hans Flach BA 01

Försvarsmininster Sten Tolgfors i dialog med Fredsbaskrarnas förbundsordförande Bo Wranker

Bosnienveteraner 
hos försvarsministern 

Fotnot:
Flashback: Man upplever händelser om igen. Minnesbilderna återkommer med
full styrka som om det var på riktigt. Bilderna kan sedan ligga som en slinga i
det undermedvetna, tills de plötsligt börjar slå igenom in till det medvetna.  

NATO-medaljen har tidigare bara tilldelats  en svensk –  generalen Anders
Brännström efter de uppmärksammade kravallerna i Caglavica 2004.

Bosnienveteranerna fick under mötet tillfälle att
berätta för förvarsministern om sina erfarenheter. 
Så här redogjorde en av dem för sina upplevelser:

Försvarsministern lyssnar och förstår

Veteranträff på hög nivå, fr v: Michael Calmhede, Sten Tolgfors och Magnus Ålrud.

Veteranen Magnus Ålrud.

Texter och foton:
Lars Andersson

Fil.doktor/Expert militärt ledarskap
laken.a@glocalnet.net
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Det här var min sista mission. Så har jag sagt flera gånger om att inte åka ut på några fler missioner.
Men man ska aldrig säga aldrig. Kanske är jag på väg ut igen vad det lider. Just nu njuter jag i alla fall
av att vara hemma i Sverige! 

Man ska aldrig säga aldrig. Så kan man också svara på frågan i rubriken. Man kan ju lägga till NATO
också för den delen. Det är i alla fall vad som står högst på önskelistan bland de flesta makthavare i
den nya republiken Kosovo eller Kosova som det heter på albanska.
Notera också ordet samverkan – det är det det handlar om!

KOSOVO – Ett nytt land – på väg in i EU? Ett annat område som jag fick glädjen att vara med på som rådgi-
vare var ett genomförande av ett antal seminarier för ministeriet
och KSF i genderfrågor och mänskliga rättigheter. Sverige hade
ställt sig positivt till att svara för seminarieuppbyggnaden och med
finansiellt stöd från Norge. Folke Bernadotteakademien var myn-
digheten som skulle utföra detta och under min tid hann vi med
det första av planerade tre seminarier. Det var många deltagare
från olika delar av Kosovo. Vi höll på i två dagar och man hade
fått till de flesta av experter som föredragshållare. Det skapades
ett flertal arbetsgrupper och ambitionen var att få fram en ge-
mensam överenskommen policy för hur dessa frågor skulle vara
styrande för Kosovo Security Force. Det andra seminariet har nyli-
gen hållits och skulle egentligen ha gått av stapeln redan före
årsskiftet. Men val och omval ställde till planeringen så det hela
blev minst två månader förskjutet. Resultatet av det andra semi-
nariet blev inte så bra som man hade hoppats. Eller rättare sagt –
vad kan man förvänta sig av en ny nation med allas ögon på sig. 
Det tar tid att forma ett land och ”Rom byggdes inte på en dag”.
Det är troligt att det tredje och sista seminariet hålls innan som-
maren men det är inte helt klart. Det är nog inte säkert att det
räcker med tre seminarier utan man får nog ta sig en funderare
på att titta närmare på planerna och ambitionen vart man vill
komma! 

Hur som helst var det väldigt trevligt och intressant att vara med
som rådgivare för att få till det första seminariet. Det känns ju
väldigt speciellt att en av föredragshållarna, ställföreträdande
polischefen Atifete Jahjaga nu har blivit vald till Kosovos nya pre-
sident. Jag kan förstås inte undvika att ta med bilden som togs av
SWECON:s Press and Informations Officer (PIO) Evelina Bomark,
på den nuvarande presidenten flankerad av undertecknad och
dåvarande CO SWECON, övlt Lena Persson-Herlitz, som för
övrigt var den första svenska kvinnliga kontingentchefen i Kosovo. 

Text: Ola Nilsson
Advisor CMR, NATO Advisory Team, Kosovo Security Force

juni 2010 - januari 2011

Kosovo blev självständigt 2008 och är således en väldigt ny
nation. Det är inte lätt att skapa ett nytt land med alla lagar, reg-
ler och rutiner som ska till.  Som andra nationer har haft synpunk-
ter på och velat pådyvla det nya landet. Nu är ju inte Kosovo helt
nytt utan har funnits länge och mestadels som en provins och som
vi i modern tid känner som en provins i Jugoslavien. Efter kriget i
Bosnien, Serbien och Kroatien blev det dags för Kosovo att göra
entré på krigsskådeplatsen 1998-99. Omvärlden reagerade snab-
bare nu än man gjort när Jugoslavienkrisen började 1991. Nu när
Serbien ville slå klorna i Kosovo ordentligt och fördrev kosovoal-
banerna reagerade NATO snabbt, hejdade serberna, bombade och
satte in en stor styrka i Kosovo. Man ville ha ett snabbt slut på
stridigheterna och det nybildade KFOR samlade mer än 50 000
soldater från framför allt NATO:s medlemsländer. Jag kommer
inte att gå in på verksamheten då utan vad som nu sker i större
utsträckning och vad jag kom att arbeta med vid min ”sista” mis-
sion på Balkan.

Vi har ofta pratat om begreppet CIMIC, Civilmilitär samverkan.
CIMIC arbetar man framför allt med innan en konflikt och efter
konfliktens slut. Jag har vid flera tillfällen arbetat med CIMIC,
både i Bosnien och i Kosovo. Nu har ett nytt begrepp kommit upp
på agendan och som jag nu skulle tillhöra. Någonting som förstås
har funnits länge och framför allt även inom FN.

Förkortningen är SSR och betyder Security Sector Reform.
Genialt faktiskt eftersom det täcker in det mesta som måste bely-
sas, behandlas, aktiveras och fullföljas. Det gäller ju inte bara att
få slut på kriget och att få militära förmågor att samverka med
civila förmågor. Här måste man ta in alla aktörer i bilden, dvs
samhällsuppbyggnad, polisen, gränsbevakning, tull, sponsorer,
NGOs m fl. Alla måste samverka och hitta sin bästa modell för hur
det ska gå till.

Innan mitt uppdrag som rådgivare vid ministeriet för Kosovo
Security Force, KSF, visste jag knappt vad SSR betydde. Min plats
var som rådgivare i CIMIC-frågor, Human Rights och vad som
blev en gedigen uppgift; genderfrågor inom KSF och på ministeri-
et för KSF. Innan missionen fick jag genomföra den obligatoriska
enskilda rotationsutbildningen. Skjuta, gasas etc samt hämta ut
alldeles för mycket utrustning som skulle flygas ner till Kosovo.
Samtidigt som den utbildningen gick genomfördes även en kurs i
Civilmilitär samverkan på SWEDINT. Den hade varit bättre för
mig att gå än den soldatutbildning som jag säkert gjort tio gånger
tidigare. Med tanke på att min befattning var på ministeriet, som
inte tillät några som helst vapen på arbetet, var det minst sagt
ogenomtänkt  att inte ta vara på den bästa tänkbara dyrbara
utbildningstiden.

Det var först efter tjänstgöringen som jag fick möjlighet att gå en
kurs i SSR. Den arrangeras flera gånger per år av Folke Berna-
dotteakademien och jag betraktar den som en av de allra bästa
kurser som jag har genomfört! Det är ju ett strålande exempel på
hur samverkan ska gå till. Inte bara en militär kurs, eftersom jag
var utsänd av Försvarsmakten. Här samlades vi från stora delar av
världen, många från Afrika, några från Asien, Syd-, Mellan- och
Nordamerika samt de flesta kursdeltagarna som kom från
Europa. Till detta hör att ett oerhört kvalificerat antal resursper-
soner hade flugits in från olika delar av jordklotet.

För att gå tillbaka till själva arbetet tycker jag så här i efterhand
att vi nog inte kunde komma längre än vi gjorde. Man kan inte
begära att ett land byggs över en natt. Det tar tid och ”you can’t
hurry love” som en känd sång förkunnade. 

Det mest bestående minnet av de åtta månader som jag var i
Kosovo är den förväntan som fanns hos de flesta människorna. En
förväntan att få vara en egen nation, men som de inte riktigt viss-
te hur man skulle skapa. 

På ministeriet arbetade jag med en avdelning som man kallade
CIMIC. De arbetade med ett antal projekt som skulle kunna
utföras av KSF. Det var olika projekt, som att bygga vägar, hjälpa
till vid översvämningar, underlätta för återvändande minoriteter
som fått fly från Kosovo under kriget, förbereda områden som
skulle grävas ur för att söka efter massgravar. Det var ministeriets
uppgift att fånga upp dessa blivande projekt. Sedan skulle man
samverka med själva KSF om att utföra dessa projekt. Innan man
kom så långt var man tvungen att samverka med andra delar av
ministeriet, s k Community Affairs, som hade till uppgift att beva-
ka just återflyttningen av minoriteter, att samverka med de olika
kommunerna i Kosovo och se till att man hade den bästa tänkbara
bilden av lokala resurser. Detta i samverkan med det andra direkt
involverade ministeriet för återvändande och minoriteter.
Dessutom måste man ju samverka med många andra. Efter en del
trevande försök lyckades vi skapa en samverkande funktion med
regelbundna möten för att fånga upp behov och vad man kunde
utföra. Viktigt naturligtvis att inte inverka negativt med dem som
verkligen levde på att utföra dessa jobb, samverkan med det civila
samhället! 

Under mina månader lyckades vi genomföra c:a fem samverkans-
möten där de flesta inbjudna var närvarande. Ska sanningen fram
var det bara vid ett tillfälle som alla kunde eller prioriterade att
vara med! Jag hoppas givetvis att det fortsätter i den goda andan
och rapporter från min efterträdare säger att det fortfarande hal-
tar men troligen går framåt. Den nya presidenten i Kosovo Atifete Jahjaga 

flankerad av artikelförfattaren och kontingentchefen KS 21 övlt Lena Persson-Herlitz.

Bakgrundsbilden: Samverkande flaggor vid ett CIMIC projekt i östra delen av Kosovo. Man bygger en freds- och minnespark för både barn och vuxna. Foto: Ola Nilsson 
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Det har nu gått ett tag sedan vi hade vårt årsmöte. Jag tycker att det var ett väl-
digt trevligt årsmöte. Det var mycket roligt att se att så många kom och det var
väldigt roligt att försvarsministern och ÖB kom och pratade med oss. Det fram-
kom så klart en del saker på årsmötet som styrelsen nu ska jobba med och det
arbetet har redan börjat. 

På årsmötet delades det ut fanor till två nystartade föreningar. Den ena från
Norrbotten och den andra från Blekinge. Det glädjer mig att se att föreningstalet
stiger sakta men säkert. Det känns bra att vi enas under en flagga och att veteran-
organisationerna går gemensam väg. Vi har ju samma mål, att värna om vetera-
nerna och deras anhöriga. 

Strax efter årsmötet gick flyttlasset från Jönköping till Örebro. Så nu ligger vårt
kansli i Örebro på Fredsgatan 13. Nu finns allt från profilshopen i Örebro medan
allt av historiskt intresse återfinns i Skillingaryd bland våra andra museiföremål.  

I skrivande stund har Roger Waters precis lagt ner gitarren i sin låda och åkt
vidare från Stockholm och Globen. Hans önskan var att det skulle finnas skadade
veteraner i publiken. Detta för att hedra dem i sin insats och sin uppoffring. Han
hade tagit kontakt med Fredsbaskrarna och vi utlyste en nominering till denna
konsert. Vid veteranernas sida under konserten fanns Sveriges ÖB. Detta initiativ
känns som ett stort erkännande för Sveriges många veteraner. 

Nu ska jag be er att gå ut och värva medlemmar. Det behövs fler medlemmar i
vår organisation som kan bidra till att arbetet med veteranfrågor går framåt.
Snart är veteranlagen implementerad och då kommer nya uppgifter som den
medför. Så gå nu ut och värva några medlemmar. Min förhoppning är att varje
medlem värvar minst en person. 

Ta nu vara på sommaren och njut av den. Varför inte åka ner till Halmstad i juli
och besöka ÖS? Vi kanske ses där! Ta hand om er och varandra och var stolta
över er insats för en bättre värld!   

Var rädd om varandra!

Anders Ramnerup
Förbundsstyrelseordförande

anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

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, 073-428 03 72
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

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

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

JOHAN ECKERVAD, Lilla Fiskebäck, Liljebäck, 566 91 Habo
Tel. 0415-800 10, 0704-315 944
e-post: johan.eckervad@fredsbaskrarna.se

Fredsgatan 13 är Fredsbaskrarnas nya adress

U T E  I  L A N D E T
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BLEKINGE
Mattias Hansson, 
070-240 57 81
mattiashansson81@hotmail.com

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

FB Norr
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
Första onsdagen i varje månad träffas 
vi på The Rover.
Plats: Andra Långgatan 12, ett stenkast
från Järntorget med bra kommunikationer.
Kontaktpersoner: Maria Sääf-Westin
070-952 57 74

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.

Dessutom i samarbete med Englaklubben
är vi välkomna till Kvarnen/Södermalm på
112 kvällarna. Första tisdagen varje månad
med start den 6 september.
Englaklubben är en kamratklubb för oss
som gjort utlandstjänst samt för SOS,
ambulans, polis, brand, vård och krimi-
nalvården. Bevaka erbjudanden och
specialpriser som vi kan utnyttja. 
www.englaklubben.se

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

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

VARBERG  
WÄRDSHUSET, Kungsgatan 14 B,
Varberg, första 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 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

Lördagen den 20 augusti är det återigen dags för HÖSTTRÄFF på SkytteC, som ligger strax utanför Östersund på vägen mot Lit.
Vi samlas klockan 11.00 och strax därefter går bussen till vårt utflyktsmål: den ”hemliga” platsen Klintaberg, Valsjöbyn. 
Vid ankomsten serveras en enklare lunch.
Klockan 18.00 äter vi middag och senare på kvällen grillar vi.
På söndag äter vi frukost innan vi skiljs åt.
Allt till ett pris av 150:-

Det finns möjlighet att övernatta i barack så tag med sovsäck och liggunderlag.
Har Du husvagn/husbil så går det bra att ställa den på SkytteC.
Sista anmälningsdag 8 augusti.
Har Du frågor? Ring Lave 063-804 93 eller 070-298 04 93.

VÄLKOMMEN
Styrelsen Z-Bataljonen

HÖSTTRÄFF 

ÖS18  2011
Ringenäs 
skjutfält

15 - 17 juli

Läs senaste nytt på www.fn-traffen.snabber.se
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I samband med vårt årsmöte 18 februari gästade oss kapten
Tomas Pettersson, Malmen och berättade om dagens flygvapen i
allmänhet och dess verksamhet på Malmen. 

Tomas började i Flygvapnet 1987, först som radarjaktledare och
fortsatte senare som navigatör/operatör inom målflygdivisionen, där
huvuduppgiften var att utbilda jaktflygdivisionerna i att taktiskt och
tekniskt möta hotet från dåvarande öst. Detta innebar ett flertal
utbildningar avseende sovjetisk flygtaktik och flygteknik.
Tomas berättade om utvecklingen av systemet för Flygburen spa-

ningsradar (FSR890), från en trevande start till att bli en interna-
tionellt anpassad plattform. Genom detta system kan flygledningen
utföras i luften. Han berättade om vilka flygplanstyper som används
för detta. Flygvapnet ansvarar också för regeringens flygplan och
utför dessa flygningar.

De senaste åren har Tomas jobbat som operatör inom det svenska
systemet för flygspaning. Som representant för Flygvapnet har han
vid uppvisning av JAS och dess system deltagit vid besök i Pakistan
och Brasilien. Han har också varit med och planerat och genomfört
flyg/marinövningar med NATO. 

Han har arbetat på Malmen i mer än tio år och varit med om dess
utveckling. Utöver de olika flygspaningssystemen finns där flyg-
skolan och helikopterdivisionen. 

Vi var drygt tjugo veteraner som fick en mycket intressant upp-
datering om det Flygvapnets nuvarande verksamhet, vilken kanske
för många av oss varit lite diffus.

För Fredsbaskrarna Norrköping
Nils-Ove Johansson

Till vårens sista veteranträff den 31 mars hade vi inbjudit brigad-
general (briggen) Jan-Gunnar Isberg som under rubriken FN:s
fredsframtvingande operationer i Östra Kongo 2003-2005, berät-
tade om sina upplevelser som chef där under konflikten efter det
som kallats Afrikas första världskrig.

Innan uppdraget i Kongo hade Isberg haft flera utlandsuppdrag, bl a
chef för en bataljon i Libanon, 1.a i Makedonien (Nord bat), och i
Bosnien. År 1999 var han som ensam svensk ett år i Afghanistan. 

Isberg började med att ge en återblick hur utvecklingen har varit
i Kongo. År 1996 efter general Mobuto uppstod flera rebellgäng
som stred mot varandra. År 1997 intogs Kinshasa och Kabila
utnämndes som ledare. Men i Östra Kongo och grannländerna fort-
sätter oroligheterna. År 1999 dödades c:a 5 miljoner människor i
det som senare kallats det Afrikanska världskriget. År 2001 dödas
Kabila och olika grupperingar försöker ta makten. Framförallt är
oroligheterna störst i Östra Kongo och 2003 bestämmer sig FN för
att sätta in förband för att skydda civilbefolkningen, flygplatser och
kommunikation samt rensa upp bland melisgängen där också lego-
soldater förekom.

Isberg skickas till Kongo, men istället för att utföra stabstjänst på
HQ i Kinshasa, får han uppdrag att resa till Östra Kongo för att där
leda operationerna med FN-förbanden. 

Dessa består av c:a 10 000 man från olika nationer, bl a Paki-
stan, Uruguay samt Kongos egen armé. Förbanden möter vid flera
tillfällen hårt motstånd men lyckas oftast lösa sina uppgifter an-
tingen genom förhandlingar eller strider och ”rensar” flera områ-
den. Men det finns oftast ingen plan för att ta över efter den militä-
ra insatsen vilket är alltför vanligt där FN har varit. 

Under 2004 flyttas insatserna närmare staden Bukavu. Trupp
från Rwanda hotar att anfalla och FN-förbanden är beredda att
försvara staden. Men ordergivningen från FN är förvirrad vilket ger
Rwanda möjlighet att inta staden utan att FN-förbanden får ingri-
pa. Detta upplevs av civilbefolkningen som ett stort svek från FN.

Vi var c:a fyrtio veteraner som lyssnade på Isbergs mycket intres-
santa föreläsning. Flera av oss som var i Kongo på 1960-talet och
hade möjlighet att besöka dessa gudomligt vackra platser som
Bukavu, Goma, Kivusjön m fl vilka var fantastiska rekreationsom-
råden. Det är med stort vemod som man förstår att mycket av
detta nu är helt förstört.

Innan föreläsningen åt vi en god måltid och barmästare Lars
Andersson såg till att alla fick vad de önskade i baren. 

Ett par nya veteraner deltog, och hälsades speciellt välkomna av
ordförande Janne Frisk. 

Den sedvanliga presentationen av alla närvarande veteraner
genomfördes, där alla berättar de missioner de deltagit i, vilket
skulle bli en ansenlig tid om man räknar ihop dem. 

För Fredsbaskrarna Norrköping
Nils-Ove Johansson

Brigadgeneral Jan-Gunnar Isberg besökte Fredsbaskrarna Norrköping 

Årsmöte och flygföreläsning hos Fredsbaskrarna Norrköping 

Tankar från ett årsmöte
Vår sekreterare Bo Hellqvist och undertecknad var inbjudna till
Fredsbaskrarnas årsmöte på P4 2011-03-26. Ett mycket välordnat
arrangemang. Två saker har jag funderat på.

1. En märklig fråga om veteranerna togs upp. Några ansåg att man
var veteran även om man inte gjort utlandstjänst men kanske skulle
göra det. I Svensk uppslagsbok definieras veteran ”en krigsman med
lång erfarenhet”. Man kan inte äta kakan innan man bakat den.

2. Frågan om en värdig minnesplats för våra stupade kamrater. 
I en motion föreslogs Karlberg alldeles utmärkt, men avslogs. Varför?
Både UNEF-kamraterna och Kongo-veteranerna har samarbetsavtal
med Fredsbaskrarna, men vi har inte fått någon remiss i ärendet. 

Det är vi veteraner som skall besluta och inte politiker eller byråkra-
ter som inte varit med i verkligheten.

Erik Westerberg
ordförande UNEF-kamraterna

Årsmötet 2011

Återigen har vi på Sjukhuskompani L 09 fått ett
tungt meddelande. Vår käre vän Bo Sahlin avled
den 10 mars efter en lång tids sjukdom. Bo tjänst-
gjorde som en mycket uppskattad förrådschef på
vårt kompani åren 1984-85. Bo blev 70 år. 
Aldrig såg han några svårigheter utan hade alltid

positiva lösningar på uppkommande problem. 
Vi kommer att minnas Bo som en mycket hjälp-

sam och lättsam person som alltid hade en hjälp-
ande hand att sträcka ut. Med ett leende minns vi
hans inventeringar av UN-materiel på vårt kompa-
ni och hans glada skratt och glimten i ögat när han
hittade vad han sökte, ett undangömt kylskåp hos
någon av oss. 

En skicklig yrkesman och en god kamrat har läm-
nat oss och saknaden är stor. En plats kommer att
vara tom vid våra kommande återträffar. 

Våra tankar går till hans hustru Jane och hans
söner Henrik och Johan.

Bo Sahlin begravdes den 15 april i Nicolai-kyr-
kan i Örebro. Medlemmar ur L 09 deltog.  Det blev
ett värdigt avskedstagande av en god vän. Kistan
var draperad med en FN-fana och Bosses solblekta
basker låg på locket samt intill stod ett inramat
foto på honom i FN-uniform. 

Vila i frid, Bosse!
Vännerna från L 09 / Bo Putte Palmgren / MTO

Bo Sahlin till minne

Alf Gustafsson                         Erik Westerberg Rune Adielsson

UNEF-kamraternas årsmöte hölls återgen på Wärdhuset i Varberg den 12
mars. Detta har nu blivit en tradition. Årets årsmöte samlade inte så många
deltagare som förra året då vi var 21, i år blev vi 16 deltagare. 

Stig von Bayer informerade om Kongoresan 1-13/3 2012. Resan är fullbo-
kad och det finns ett dussin reserver. Vidare framförde Varbergarna en önskan
om att åka till Aeroseum (flygmuseet i Göteborg, Säve). Vår medlem Sten-
Erik som har kontakter där, lovade att ordna en guide. 

Vidare hade ett antal styrelsemedlemmar fyllt jämna år (70). De är ordför-
anden Erik Westerberg, viceordföranden Rune Adielsson och suppleanten Alf
Gustafsson. De tre fick blommor, ordföranden fick dessutom en present som
gör att man enklare når honom i bilen. I övrigt avlöpte årsmötet enligt planerna.

Efter mötet kunde de som så önskade beställa något från Wärdshusets meny
eller bara ta en öl.

Förra gången missade vi följande UNEF-veteraners födelsedagar:
70 år 1941-02-13 Olsson Lennart Fågelvägen 6 432 35 VARBERG
90 år 1921-05-16 Didong Börje Enbäcksvägen 12 A, 1 tr. 761 52 NORRTÄLJE

Karl-Axel Jansson till minne
Karl-Axel Jansson har gått ur tiden. Karl-Axel avled 3 februari 2011, i en ålder av 69 år. Begravningen ägde rum i Kvastekulla kapell i
Partille, 25 februari 2011. Karl-Axel tjänstgjorde i bataljonerna 48 C, 52 M, 54 M och 56 M.

Tre styrelsemedlemmar har fyllt jämna 70 år:

Årsmötesdeltagare

Bo Sahlin

Tomas ”Coopa” Pettersson

Jan-Gunnar Isberg



FN-veteranerna Kongo
Ordförande: Karl-Olof Fransson, 036-649 68, 070-633 49 63
Sekreterare: Rolf Larsén, 070-568 06 16
Kassör: Rune Brink, 036-703 66, 070-590 25 18
Hemsida: www.kongoveteranerna.se
Plusgiro: 441 1974 -1  
Bankgiro: 368 - 8298
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Lars Brink tillhörde löjt-
nant Rolf Gullstrands plu-
ton i FN-bat. 12K i vilken
han tjänstgjorde som
gruppchef för skytte- och
kulsprutegruppen när den
svenska bataljonen stor-
made och intog Camp
Massart den blöta natten
mot den 17 december
1961. Före Kongo-uppdra-
get deltog han i FN-bat. 6
i Gaza och efter Kongo
verkade han under freds-
fanan på Cypern.

Före sina FN-år var
Brink fabriksarbetare.
Under FN-engagemanget
började han studera och

när han efter Cypern återgick till civil verksamhet blev han akade-
miker. Samtidigt som han forskade i etnologi på Göteborgs universitet
gick han igenom alla högre utbildningar inom hemvärnet. År 1999
utnämndes han till major inom organisationen. 

Brinks licentiatavhandling, som nu utges i bokform, handlar om
en viktig del av den nutida svenska militärhistorien nämligen hur
hemvärnet bildades 1940. Bokens titel pekar på en av drivkrafterna:
”När hoten var starka.”

Att en svensk hemvärnsrörelse kom till i skuggan av det andra
världskriget är logiskt, ty krigshandlingarna kom nära i och med det
finska vinterkriget hösten 1939 och Nazitysklands ockupation av
Norge och Danmark den 9 april 1940. Inte bara i städerna utan
även i de dåtida små landsbygdskommunerna, som oftast utgjordes
av endast en socken, organiserades hemvärnskompanier i folkrörelser-
nas anda. På kort tid kunde Sverige ställa upp inte mindre än c:a
etthundra tusen frivilliga soldater under en tid när huvuddelen av
den manliga befolkningen tjänstgjorde i Neutralitetsvakten ”någon-
stans i Sverige.” Hur var det möjligt? Brinks avhandling försöker
ge svaren.

Brink söker bland annat förklaringar i de ”stämningslägen” som
rådde under denna oroliga tid och framhåller tre aktörers insatser.
Han fokuserar i första hand på journalisten Barbro Alving som
stod för och kunde skildra tidens stämningar. Översten Gustaf Petri
organiserade Hemvärnet och var dess förste ledare. Raoul Wallen-
berg var en av de första hemvärnsinstruktörerna. I boken får de tre
aktörerna var sitt kapitel i vilka deras insatser och verksamhet bely-
ses och analyseras.

Brink menar att impulsen att bli hemvärnsman för att försvara
fosterlandet bottnade i ett stämningsläge med rötter både i Finland
och Sverige. Barbro Alving, signaturen Bang i Dagens Nyheter, ver-

kade som krigskorrespondent i
Finland under vinterkriget. Hon
förstod tidigt vad som höll på att
ske i Finland och förmedlade i
sina reportage att finnarna fann
det självklart att med vapen för-
svara sin frihet och sitt oberoende
mot den anfallande sovjetiska
krigsmaskinen. Hon hade tidigare
under 1930-talet varit mycket aktiv
inom fredsrörelsen bland annat inom föreningen ”Kvinnornas
vapenlösa uppror mot kriget”. Hon blev humanisten som insåg att
när politiska beslut övergår i militära hot räcker tyvärr inte välme-
nande ord och vädjanden. Hennes lysande reportage från Finland
påverkade den svenska försvarsviljan i positiv riktning.

Förutom händelserna i Finland förstärktes den uppkomna frivilliga
försvarsandan i Sverige av händelserna i Norge och Danmark den 9
april 1940. Försvarsmakten och politikerna insåg snabbt att denna
försvarsanda måste tillvaratas. Utredningskvarnarna snurrade för
högtryck. Beslutet om hemvärnet togs den 29 maj 1940, men det
var bara ett formellt beslut. När det kom hade rekryteringen till
hemvärnet pågått i flera månader.

Överste Gustaf Petri var chef för Krigsskolan Karlberg och utbildade
studentbeväringar till officerare i strikt anda enligt tidens sed. Han
fick regeringens uppdrag att utreda vad som behövde göras med
försvarsviljan i det svenska folkdjupet. Det innebar att den traditio-
nelle översten förvandlades till en folklig ledare inom hemvärnet.
Bristen på vapen för de nya fosterlandsförsvararna var svårast att
lösa. Ville skyttar och skytteföreningar överlämna vapnen till hem-
värnet? Motstånd fanns men lyckligtvis enrollerade sig i början
många skyttar i hemvärnet och använde sina privata vapen vid
övningarna. Vapenbristen var stor
även för Neutralitetsvakten vid
denna tid. Petri såg även till att
kvinnorna fick ta plats i den nya
organisationen som lottor, bil-
kårister och luftbevakare. På
Gustaf Petris förslag skapades
redan 1943 Hemvärnets
Stridsskola, HvSS, i Vällinge
söder om Stockholm.

Av de många hemvärnsinstruk-
törer som verkade i hemvärnet i
begynnelsen har Brink satt fokus
på Raoul Wallenberg. 

Brink beskriver hans levnads-
bana från födelsen på Lidingö
1912 till arresteringen i Buda-

Lars Brinks bok

Ann Broström från Uppsala har i ett meddelande till styrelsen 
skrivit: ”Jag flyttade med mina föräldrar, Hans och Ingegärd Bro-
ström, till Ndola i dåvarande Nordrhodesia i maj 1961. Min far 
jobbade för Atlas Copco. Jag var då 5 år och har av förklarliga skäl
inte så tydliga minnen från den tiden. Jag har hört berättas att några
svenska FN-soldater besökte oss och jag har många gånger undrat
om det skulle gå att få kontakt med dem, få höra om deras upplevel-
ser från den tiden, och om de minns vår familj. 

Det är alltså detta jag undrar? Om jag kan få hjälp med eller tips
om hur jag skall gå vidare.

Ann Boström, Uppsala.”

Om Du tillhör de FN-soldater som besökte Ann Broströms familj i
Ndola 1961 kan du meddela Bror Svärd, Tel. 08-591 123 40 som
förmedlar kontakt till Ann Broström.

En bilresa i dagens Katanga
Fredrik och Josephine, två belgiska ungdo-
mar, har rest med en Toyota Landcrusier
genom Kongo. Färden gick från Lubum-
bashi (Elisabethville) till Kinshasa (Leo-
poldville), en sträcka på 3 067 km som
avverkades på 39 dagar. Att det tog så
lång tid berodde framförallt på att vägarna
i Kongo är i ett så katastrofalt dåligt
skick. Andra orsaker var byråkrati och
korruption bland lokala myndigheter och
stamhövdingar. Paret har dokumenterat
resans strapatser med ett hundratal bilder
som den belgiske historikern Jean-Pierre
Sonk mejlat till Stig von Bayer. 

Här ett axplock av bilder, tagna under
resan genom Katanga – från E-ville till
Kamina – trakter där de svenska FN-
bataljonerna tjänstgjorde i början på
1960-talet. 

Broar finns men de är farliga att ta sig över med fordon.        Josephine klarade av resans strapatser med gott humör.

Det börjar med gropar i vägen – men det blir värre.                 Ett vägavsnitt i närheten av Kamina.

pest i januari 1945 och hans bortgång i rysk fångenskap sannolikt
1947. Brink knyter samman hans civila liv med hans roll i hemvärnet
samt rollen som värnpliktig plutonchef. Brink söker klarlägga om
Wallenbergs militära erfarenheter i Sverige kan han påverkat hans
sätt att rädda tiotusentals ungerska judar undan Förintelsen.

Kongoveteranen Lars Brinks bok är en enastående studie om försvars-
viljans framväxt i vårt land under en oviss och uppgiven tid i skuggan
av andra världskriget. Boken är en gåva till alla försvarsvänner
genom sin grundliga men ändå lättlästa text och genom de unika
fotografierna och illustrationerna.

Text: Bror Richard Svärd

Boken ”När hoten var starka. Uppkomsten av en väpnad folk-
rörelse” av Lars Brink, utkom 2009 hos: Text & Bild Konsult.
Box 25084, 400 31 Göteborg. 
Tel 031-82 75 26. Mobil 070-766 92 92.
Hemsida www.textobild-konsult.se 

Alla med anknytning till FN-tjänst eller annan internationell tjänst
kan köpa boken med särskild rabatt via förlaget eller dess hemsida.

Författaren Lars Brink som Hv Batch.

Raoul Wallenberg som hemvärns-
instruktör.

Bokomslag.

Efterlysning av Ndolabesökare

Fortsättning på nästa sida.

Fortsättning från föregående sida.
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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.SLIPSKLÄMMAFN-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

FREDSBASKRARNAS PROFILSHOP

25

NY!

15-17 ÖS 18 Halmstad

4-7 Veteranfestival Danmark Ringsted 

12-14 FBS styrelse- och arbetsmöte ESO

17-20 Ystad Tattoo Ystad

20 Z-bataljonen höstträff Östersund

21 Manusstopp FB nr 3

26-28 BBNB årsmöte Korsö/Märsgarn

21 Internationella fredsdagen

21 Walk for Peace

30-2 okt Med Coy L 108 20-årsreunion Skillingaryd

ESO Anhörigdag KS 24 Livgardet
OKTOBER

1-2 Förbundsråd 2011 ESO

22-23 FBS styrelse- och arbetsmöte ESO

24 FN-veteranerna Kongo samlas vid monumentet kl ? Djurgården

24 FN-gutarna årsmöte Visby
NOVEMBER

6 Manusstopp FB nr 4

11 Veterans Day

AUGUSTI

3 FBS styrelsemöte Örebro

10 Nobeldagen

JULI VERKSAMHET PLATS

161:- 264:-
195:-

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

159:-

175:-

150:-

120:-

275:-

120:-

Svensk FN-officer bland kannibaler

och minor Kongo 1949-1964

av Christian Braunstein 
Mucka inte med Trolldoktorn

av Stig von Bayer

295:-

Om det är någon aktivitet på gång som vi bör ha med i kalendern, kontakta JENS PETTERSSON

e-post: jens.pettersson@fredsbaskrarna.se

SEPTEMBER

DECEMBER

FBS HÄNDELSEKALENDER 2011

NYHET!
Se sid 7!
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YXXRYSS  
Nr 2/2011

Vi gratulerar vinnarna 
i YXXRYSS 1/2010:

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

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

Postnr..................... Ort: ...............................................................
Lösningen sänds senast 21 augusti till: 

Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör

Olle Melin,
Författarevägen 9
371 63 Lyckeby
Suezkrisen

Barbro Lagercrantz
Elleskär 13
371 40 Karlskrona
Utlandsstyrkan i fredens 
tjänst

Kent Öberg
Kummingatan 38 C
754 48 Uppsala
Utlandsstyrkan i fredens 
tjänst

Rätt lösning till 
nr 1/2011

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

Kryssa för EN önskad vinst! 

1. 
KS07 Stf grpch APF (radiolänk PBV). 
KS09 Signalist PL Signalcenter.
FS10/FS11 Skytt på patgb 203.
TD01f Skytt/förare patgb 203.
FS20 Förare MMT (Mobile Medical Team,
sjukvårdsvagn)
.

2. 
De betydelsefullaste erfarenheterna som jag
tagit med mig är att jag lärt mig samarbete
med många olika typer av folk och personlig-
heter. Och framför allt att inget hemma egen-
tligen är jobbigt, man har alltid varit med om
värre saker i missionen.

3.
Att välja ut det starkaste minnet är svårt. Jag
har som alla andra massor av starka minnen
från missionen. Men måste jag välja ett så är
det nog när vi på FS11 på nationaldagen var
ute och letade efter raketavfyrningsplatser
och vi under en lunchpaus högst uppe på en
hög kulle får sällskap av två tyska Nazgul-
helikoptrar som hovrade bara några meter
ifrån oss där vi satt på våra vagnar med
maten i knät! Vi kunde nästa lägga handen på
"nosen" på dem, som att hälsa på en val –
fast flygande då! Sen for de iväg och den ena
hade fällt ned sin lastramp och längst ut på
den satt en tysk och dinglade med benen. 
Det var en häftig upplevelse!.

1.
70M, dvs 1978 i Sinai, som löjtnant (Stf PlutC)

2. 
Det jag tog med mig hem, var insikten i hur olika
alla människor är. Hur olika förutsättningar alla
har, och att man i grunden inte känner någon
väl, inte ens sig själv.

3.
Oj, Jag minns den enorma byråkrati som styr FN.
Hur lång tid som allt tar, just för att alla skall
vara med och bestämma. Den Bat som skulle
sköta underhåll inom hela FN:s område var
Pollog (polackerna). Detta var ett slutet land,
som mer eller mindre styrdes från dåvarande
Sovjet. Få kunde engelska, så all korr gick via
Duty Officer på Campen, som översatte förfrå-
gan till engelska. Detta skickades till Canlog
(canadensarna) i Ismalia, som översatte detta
via en tolk till polska, som sedan skickade det
till Pollog. Svaret kom en månad senare, samma
resa, tillbaka. Det man fick som svar var ofta
"godda yxskaft". Jag hittade en kille i köket på
kompaniet, med polska som andraspråk. Vi åkte
till Pollog för att se om det stod rätt till. 
Där uppenbarade sig en ny värld av utrustning

och reservdelar som vi alla saknade, men som
ingen lyckats få. Med hjälp av amerikanska
Playboy- och Penthouse-tidningar fyllde vi bilen
med vad vi behövde, och lite till, åkte hem efter
att ha druckit polskt kaffe i en mäss, där alla
stolarna var vita porslinstoalettstolar, som
naturligtvis ingen i Sinai kunde koppla in.     

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.

Jens Lindborg, 40 år
Rådman vid Borås tingsrätt.

Kristoffer Saxin, 30 år
Lokförare.

Jan-Boris Möller, 54 år
TV-kock, egenföretagare, författare 

och matforskare.

Operation Nordvind

FN på Cypern 

Fredssoldater - Armemuseums
årsbok 2008-09

1. 
FS15 och ME02 (Force Headquarters) 
– båda som Legal Adviser.

2.
Erfarenheterna jag främst tagit med mig hem
är vikten av god kamratanda och att allt
löser sig bara man inte överreagerar eller
blir stressad.

3. 
Från Afghanistan är mitt starkaste missions-
minne alla intressanta möten med lokala
åklagare, byäldstar och poliser. Från tiden i
de somaliska farvattnen minns jag främst allt
kring turerna kring M/V Rim, ett kapat fartyg
vars besättning tillsammans med en pirat
som bytte sida, slog sig fritt från piraterna
och som EUNAVFOR skyddade. Gemensamt för
båda insatserna är att när en militär chef
säger: ”vi har ett problem”, är det alltid mer
spännande än om en civil chef säger samma
sak.

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?
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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.


