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Premiären för Fredsbaskermarschen
blev en succe. Veteraner från 1950-talets
Gaza till 2000-talets Afghanistan mar-
scherade tillsammans på Sveriges gator
och torg, totalt 44 mil på 17 dagar. Det
var kamratskap och glädje. Det var ska-
vsår och skratt. Det var garanterat star-
ten på en lång och viktig tradition.

Fredsbaskermarschens idé och genom-
förande betyder så mycket. Det påver-
kar indirekt den politiska debatten och
fungerar som ett verktyg för att visa
Sveriges befolkning och våra makthava-
re att vi är en enad kraft att räkna med,
det ett tillfälle för oss alla att hedra våra
sårade och bortgånga kollegor, minnas
tillbaka och reflektera. Men inte minst
ger Fredsbaskermarschen ett erkännan-
de till alla vetaraner, det skapas nya
kontaktytor där människor som aldrig
tidigare pratat om sina utlandsuppdrag
möter upp och ingår i gemenskapen -
alla med unika erfarenheter som ändå
delar samma historia.

Sveriges Veteranförbund Fredsbask-
rarna SVF bedriver ett gediget arbete
där opinionsbildning, kontakter med
myndigheter, utställningar, kamratstöd
och träffplatser utgör viktiga delar, men
det är genom att visa upp verksamheten
för de ännu oinvigda som effekten får
viral spridning. Tack vare Fredsbasker-
marschen når vi människor som aldrig
skulle gå på Veterandagen, besöka oss
på Almedalsveckan eller surfa in på våra
medlemssidor på internet. Tack vare
Fredsbaskermarschen har vi visat nya
delar av Sverige att vi finns, vad vi gör
och att vi bryr oss.

Initativtagare Lars-Göran Nyholm skall
ha en stor eloge för det gedigna arbete
som han lagt ner, och givetvis ni alla
andra som ställt upp och bidragit till
detta lyckade arrangemang. Till nästa år
blir uppslutningen ännu bättre och vi får
chansen att lära känna fler kamrater
och mötas på nytt. Men inte minst visar
vi genom vår insats att Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna och
dess medlemmar är en kraft, såväl per-
sonlig som politisk, att räkna med - nu
och i framtiden.

Jag önskar dig en färgglad, kindbitande
och solig höst, vi är tillbaka med ett nytt
nummer av Fredsbaskern vecka 50. 

Daniel Jansson
redaktör

Från Gaza till Hindås 
– en marsch för 
erkännande
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Under sommaren har veteraner och vete-
ranfrågor ägnats en del uppmärksamhet i
media genom aktiviteter som genomförts,
såsom Fredsbaskermarschen, Peace and
Security Summit och invigningen av
Veteranmonumentet – för att ta några ex-
empel. Det har också förts en debatt i soci-
ala media där det refererats till olika
forskningsresultat. Det är utmärkt att
detta tankeutbyte pågår, men det har för
mig också lett till tanken att vi behöver
skaffa oss mer kunskap om hur människor
påverkas av de påfrestningar man utsätts
för i samband med fredsfrämjande och
humanitära insatser.

Under sommaren har det främst handlat
om hur stor andel som drabbas av PTSD
(Posttraumatic Stress Disorder) och hur
många som går i självmordstankar eller
som tragiskt nog förverkligat sina tankar.
Mycken forskning finns, vilket inte minst
framgår av de offentliga utredningar som
presenterats, men en hel del återstår att
göra. Hitintills har det till största delen
handlat om att kartlägga de problem som
har uppstått, och det är naturligtvis viktigt
att definiera problemets art och dess
omfattning. 

Framöver finns det emellertid anledning
att lägga mer kraft på vad man kan göra
för att problemen inte skall uppstå – vad
kan man göra för att minska risken för att
drabbas av PTSD och hur kommer man ur
det om man trots allt skulle drabbas?
Risken att drabbas är större i yngre åldrar,

finns det en lägsta åldersgräns för att sän-
das ut, som bör tillämpas? Ökar tidigare
erfarenheter av att uppleva trauma och
stress motståndskraften mot att utveckla
PTSD? Kan man utforma testmetoder för
att bedöma benägenheten att utveckla
stressyndrom? Kan man göra en analys av
den potentiella stressnivån i operationsom-
rådet och med stöd av denna forma urvals-
kriterier för bemanningsprocessen av för-
banden. Kan man anpassa organisationen
för att hantera potentiellt högre respektive
lägre stressnivåer i operationsområdet?
Kan man definiera en lämplig könsfördel-
ning? Kvinnor har större benägenhet att
utveckla svåra stressreaktioner, men å
andra sidan – hos befolkningen i allmänhet
är det 2,6 gånger vanligare att män begår
självmord än kvinnor. 

Effektivt ledarskap anges som en viktig
faktor för att dämpa stressreaktionerna.
Kan man utveckla testmetoder för att
underlätta ett bra chefsurval? När have-
rifrekvensen i Flygvapnet blev oaccepta-
belt hög för c:a 50 år sedan utvecklades
DMT-testet (Defense Mechanism Test)
varefter haverifrekvensen minskade betyd-
ligt när testmetoden infördes vid urvalet av
flygförare. 

För närvarande är det mig veterligen
främst Försvarsmakten som engagerat sig
i detta forskningsområde. Rimligen borde
frågeställningarna vara relevanta för alla
myndigheter som har utsända i fredsfräm-
jande och humanitära insatser. Med en

gemensam uppställning från alla berörda
finns goda möjligheter att nå framgångsri-
ka resultat och att inrikta forskningen mot
de områden som ger reell effekt i form av
urvalsmetoder, metoder för förebyggande
av skador och om skada uppstår – en
effektiv rehabilitering.

När man läser om slutsatserna från olika
forskningsresultat finns det ett område
som ofta återkommer som betydelsefullt
för att värna om en god psykisk hälsa –
behovet av god gruppsammanhållning och
stöd från personer med liknande erfaren-
heter. Detta är kamratstödet – vår kärn-
verksamhet. Därför är det oerhört angelä-
get att vi utvecklar antalet träffplatser och
aktiviteten på träffplatserna. Vi ska också
berika erfarenhetsbasen genom att väl-
komna alla civila kollegor som verkar på
det fredsfrämjande och humanitära fältet.
Vi verkar på fältet för ett gemensamt mål
och vi har glädje av att tillsammans dela
erfarenheterna därifrån. Vi har en viktig
mission!

Med tillönskan om en bra höst till er alla
ute i världen och här hemma.

Bengt Wiktorsson
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INLEDAREN

Några tankar om forskning
kring veteraner 
och deras anhörigaBengt Wiktorsson

Förbundsordförande

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

(Anm: Faktauppgifter är huvudsakligen hämtade ur 
SOU 2008:91.)
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AKTUELLT

Flera gånger under det knappa halvår som
gått sedan Veteranmonumentet invigdes har
monumentet kränkts grovt av stora publika
evenemang och tillställningar. Vid konserter
har monumentet spontant blivit till läktare
för publiken och nyligen höll ett ölbryggeri
en stor festival på området och spärrade
därför av monumentet med kravallstaket
och gigantiska ölserveringstält, skriver SVF i
ett pressmeddelande.

– Det är oerhört upprörande att man
behandlar ett monument på det här sättet,
säger Sveriges Veteranförbunds general-
sekreterare Anders Ramnerup. Jag tror
knappast att någon skulle tycka att det vore
okej att använda Estonia-monumentet som

läktare vid en konsert eller att ordna en
ölfestival på minnesmonumentet för För-
intelsens offer. Det är förfärligt att det hän-
der vid Veteranmonumentet.
Sveriges Veteranförbunds informationschef
Per Lennartsson meddelar att man skall
påtala dessa brister till berörda parter och
försöka hitta en långsiktig lösning på proble-
met.
– Minnesmonumentet måste ge möjlighet

till en stunds avskildhet för anhörigas min-
nesstunder. Som det är nu begränsas till-
gången kraftigt och det är inte acceptabelt,
säger Per Lennartsson. 

Daniel Jansson 

Fler brittiska soldater och veteraner dör genom själv-
mord än stupar i strid i Afghanistan, rapporterar BBC.
Sammanlagt ska 50 soldater och veteraner ha tagit sina
liv förra året, medan 44 dog i Afghanistan.

Närstående till soldater som begått självmord säger att
deras anhöriga inte fått tillräckligt med stöd. Försvars-
departementet invänder att antalet fall av självmord och
posttraumatiska stressyndrom relativt sett är lägre
bland militärer än hos befolkningen i övrigt.

Källa: SvD

Sverige har nu sagt nej till att delta i den FN-styrka som
övervakar Golanhöjderna.
– Vi har informerat FN-sekretariatet att vi avstår från

att delta i övervakningsstyrkan UNDOF, meddelar UD:s
pressjour.
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon har vädjat till

Sverige om att skicka trupper till Golanhöjderna i
Syrien, men får trots det ett nej. Anledningen till att man
avstår från att delta i UNDOF är att uppdraget i dag är
betydligt mer komplicerat och riskfyllt än då mandatet
inrättades.
– Situationen är flytande, oförutsägbar och farlig,

framför allt med stor risk för att stridande vill utnyttja

området för sina operationer, säger Sara Brandt-Hansen
på UD:s pressjour.
Ytterligare en anledning är att UNDOF:s mandat inne-
håller klara begränsningar vad gäller beväpning.
– Sverige skulle inte kunna förse insatsen med den

utrustning som vi anser skulle krävas för personalens
säkerhet, säger Brandt-Hansen.
Flera länder har tidigare avböjt eller dragit sig ur den

fredsbevarande styrkan, däribland Finland.
UNDOF har varit på plats vid Golanhöjderna sedan

1974, då vapenvila slöts mellan Israel och Syrien.
Källa: TT

FN har accepterat den syriska regeringens inbjudan till
två ledande FN-tjänstemän för samtal om huruvida
kemiska vapen använts i inbördeskriget.
En av de inbjudna är svensken Åke Sellström, tidigare

chef vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI). 

Han har tidigare av FN utsetts att leda ett team med
uppgift att utreda anklagelser om kemvapen.
Med Sellström reser Angela Kane, FN-representant för
nedrustning, uppger FN-chefens talesman Martin
Nesirky.

Källa: TT-AFP

Almedalen och Försvarspolitisk Arena

Oförsiktig markupplåtelse kränker Veteranmonumentet

Svensk till Syrien på FN-uppdrag

Nej till svenska trupper i Golanhöjderna

Fler självmord än stupade i strid

Foto: Claes-Göran Bjernér

SVF deltog under Almedalsveckan vid
Försvarspolitisk Arenas seminarier. I anslut-
ning till seminarielokalen anordnade förbun-
det tillsammans med Fredsbaskrarna
Gotland ett Försvarspolitiskt café. På caféet
fanns det frukost och fika att köpa under
veckan. De seminarier som hölls handlade
om försvar och säkerhetsfrågor och därtill
visades varje dag en film med anknytning till
detta. BA01:s egen film om tiden i Bosnien,
en film om Cypernkrisen 1974 och en kom-

mande film om Kongoveteranerna var de
som gav djupast intryck. 
I anslutning till och i caféet fick vi möjlig-

het att möta och diskutera veteranfrågor
med politiker, journalister och andra för-
svarsintresserade. En bra vecka som gav
mersmak och som vi hoppas kunna utveckla
till nästa år med egna seminarier och större
synlighet.

Text: Per Lennartsson
Foto: Per Lennartsson
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AKTUELLTAKTUELLT

Förre försvarsöverpsykiatern Per-Olof Michel som har uppdrag vid
Norges Nationella Kunskapscenter, NVTS, har välvilligt ställt sig till
förfogande för att presentera ett förslag till behovsanalys avseende
svensk veteran- och anhörigforskning i ett nordiskt sammanhang.
Enkelt uttryckt skall han tillsammans med FHS göra en vetenskaplig
analys av Försvarsmaktens veteranforskningsbehov. Per-Olof Michel
är förutom docent i psykiatri tidigare officer och veteran med egna
erfarenheter från Sinai och Bosnien – BA01 och BA06. Insatsen är
inledningen på ett samarbete mellan Försvarshögskolan, Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna och Försvarsmakten inom ramen för
frivilliga organisationers bidrag till stöd för veteransoldater som det
beskrivs i veteranutredningens nya delbetänkande Den svenska vete-
ranpolitiken SOU 2013:8.

Det finns många skäl att nu göra en samordnad analys. En anledning
är att chefen för den första Bosnienbataljonen Ulf Henricsson 20 år
efter insatsen redovisat sina erfarenheter i en i olika sammanhang
mycket lovordad bok – ”Balkan brinner”. Gerry Larsson professor i
psykologi, särskilt ledarskap under påfrestande förhållanden på FHS,
skriver i efterordet till boken: 

”Ulf Henricssons bok är inget vetenskapligt verk och gör inte anspråk
på att vara det. Däremot redovisas en rikedom av militärt ledarskap
under påfrestande förhållanden. Med denna utgångspunkt kan boken
vara av stort värde för officerare som varit eller kommer att tjänstgöra i
krävande miljöer. På sikt kan boken även bli ett värdefullt tillskott i ett
vetenskapligt sammanhang. ”

Det samarbete som SVF, FHS och Förvarsmaktens Veteranavdelning
startat kan bli banbrytande för den gränsöverskridande veteranforsk-
ningen i Norden. Som framgår av artikeln på sidan 12 –  Stupni Do
brinner – påbörjades Försvarshögskolans forskarinsats på plats i BA01
i Bosnien 1993. Nu ges möjlighet att dra slutsatser av beprövad erfa-
renhet på vetenskaplig grund.  

Som framgår av min redovisning bör en första slutsats vara att tilldela
Daniel Ekberg en medalj för hans berömliga insatser i Nordbatskolan i
Vares i oktober 1993.

Lars Andersson
Fredsbaskrarnas Vetenskapliga Råd

Från beprövad erfarenhet till vetenskap 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna har skapat förutsättningar för en forskarinsats när SVF tillsammans med
Försvarshögskolan i början av augusti bjöd in Försvarsmaktens veteranavdelning – chefen Anders Stach, forsknings-
samordnaren Anders Clareus och veteranavdelningens ekonomiansvariga Monica Larsson – till ett Veteranforsknings-
seminarium på FHS.

Beprövad erfarenhet speglad i Bästa tillgängliga kunskap.

Sveriges Radios Studio ett hade tisdagen den
30 juli ett inslag om psykiska besvär bland
utlandsveteraner, där det bland annat redovi-
sades resultat från undersökningar i Bundes-
wehr (Tyskland) om förekomsten av PSTD.
Resultat från Bundeswehr projicerades i pro-
grammet på svenska förhållanden för att
påvisa att mörkertalet bland svenska vetera-
ner är omfattande och att Försvarsmakten
försöker dölja detta. Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF) anser att den pågående
debatten visar att det krävs ytterligare forsk-
ning kring problematiken med stressreaktio-
ner bland utlandsveteraner, inte minst för att
undvika utspel i debatten som vilar på person-
liga värderingar snarare än på resultat av
seriös forskning.
SVF är av uppfattningen att det i nuvarande

situation är mindre viktigt att gissa huruvida

det är 5, 10 eller 20 procent av utlandsvete-
ranerna som lider av PSTD. Fokus för vår del
är att komma i kontakt med de individer som
representerar procentsatserna, oavsett vilken
procentsats det nu råkar vara. Vi vill genom
våra träffplatser över landet skapa möjlighe-
ter för veteraner att diskutera sina erfarenhe-
ter, positiva och negativa, med likasinnade.
Med vår kamratstödsorganisation bidrar vi
med stödsamtal till dem som så behöver och
hjälper dem som behöver kvalificerad vård att
komma i kontakt med relevanta vårdgivare. I
vissa fall består vår insats i att övertyga per-
soner att ta emot den vård som finns tillgäng-
lig och som de är i behov av. Genom vår för-
säljning av Gula bandet och genom donatio-
ner har vi fått möjligheten att även ge ett visst
ekonomiskt stöd till dem som är i skriande
behov av sådant.

Beträffande Försvarsmaktens engagemang
för veteraner är det SVF:s uppfattning att
detta engagemang numera är genuint och att
förbättringsarbete pågår. Det står dock helt
klart att det finns ett återtagningsbehov från
längre tillbaka i tiden och som inte är helt
enkelt att komma till rätta med. För att uppnå
resultat i detta krävs det gemensamma an-
strängningar.

SVF har ett utmärkt samarbete med För-
svarsmakten, men tvekar för den skull inte för
en sekund att framföra erforderlig kritik och
lägga fram förbättringsförslag när vi anser
det är befogat.

Bengt Wiktorsson
Förbundsordförande 

SVF angående debatten om förekomsten av PTSD bland utlandsveteraner
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AKTUELLT

Forskning och statistik kring svenska veteraner är mycket knapphän-
dig. Forskningen om veteraners existentiella frågor är lika med noll. Vi
har talat med företrädare för försvarspolitiken och Försvarsmakten.
Vi har talat med företrädare för SVF och Soldathemsförbundet. Ju
mer vi har förstått om veteranernas erfarenheter och situation desto
starkare har vårt engagemang blivit, både som forskare att få lämna
vårt bidrag till veteranforskningen i Sverige men också för att veteran-
frågan i stort måste bli mer synlig. Vi drivs av det engagemang som har
väckts av alla som generöst har anförtrott oss sina berättelser och
erfarenheter.
I SVF:s stadgar §3 Målsättning står att de ska ”stödja medlemmar

före, under och efter internationell tjänst samt deras anhöriga” samt
att ”i enlighet med tecknade avtal utbilda och driva kamratstödjande

verksamhet samt stödja även dem som inte är medlemmar och som
ryms inom ramen för förbundets verksamhetsområde”. Här ser vi
direkt en brygga till vår forskningsidé.
Vi har en genomarbetad forskningsidé och en plan där vi vill inter-

vjua personer som varit i utlandstjänst. Vi har arbetat i två år för att
hitta finansiering för vår forskning. 
Vi ser ett stort värde i att SVF, Soldathemsförbundet och övriga

aktuella frivilligorganisationer stödjer vår forskning och kan vara refe-
renser under hela forskningsprojektet för att säkra kopplingen mellan
forskning och verklighet.
Det vi också vill göra är att få presentera forskningsresultaten på

flera olika sätt så att de kan göra nytta och stödja en positiv utveck-
ling för Sveriges veteraner.

SVF:s tre värdeord är Kamratskap, Omtanke och Medmänsklighet. 
Alla tre berör direkt den existentiella dimensionen av att vara människa.

Vi som skriver denna artikel har under snart två års tid talat med både sol-
dater och officerare om deras erfarenheter av internationell tjänst. När vi
nämner att vi vill forska om de existentiella frågor som uppstår i och med
att man är med om en insats i t ex Afghanistan, får vi alltid ett gillande. Alla
förstår, utan att vi eller de egentligen vet exakt vad vi menar med existen-
tiella frågor, men vi får ofta en berättelse om något som på ett mänskligt
plan har berört just den personen.

Veteraners erfarenheter och existentiella frågor 
– ett forskningsprojekt

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

Tjugofyra7 ges ut av MSB, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, bevakar utvecklingen inom myndighetens
ansvarsområden och ska stimulera till debatt i dessa frågor.

EXISTENTIELLA FRÅGOR HOS UTLANDSVETERANER
Man kan säga att vi människor lever med två språk, ett tekniskt-kausalt språk och ett existentiellt. Det tekniskt-kausala språket använder vi för att
hantera alla livets praktikaliteter, från vem som ska komma på middag till hur man bygger en bro. Det existentiella språket använder vi för att
beskriva hur vi känner oss, vad som är viktigt för oss, men också hur vi tänker oss döden. Hur använder utlandsveteraner sitt språk när de tänker
tillbaka på extrema situationer och en intensiv tid i sina liv? Vad är det för existentiella frågor som återkommer? Vilka bilder använder de för att
komma nära sina upplevelser? Vi vill låta en definition av existentiella frågor växa fram genom de berättelser vi får höra. Ambitionen är att ta ett
helhetsgrepp.

Tillvägagångssätt:

- intervjuer med utlandsveteraner om deras erfarenheter och existentiella frågor

- undersöka stödfunktionernas uppfattningar (till exempel kamratstödjare, sjukvårdspersonal, psykologer, HR-avdelning, fältpastorer, 

kontigentschef) om utlandsveteranernas existentiella behov

- med hjälp av filosofiska och etnologiska perspektiv analysera materialet för att belysa utlandsveteranernas existentiella verklighet

Forskningsresultaten ska kunna användas i utbildning av soldater och i frivilligorganisationernas arbete. Förståelse för och insikt i soldaternas
existentiella frågor är viktig kunskap för att ur ett helhetsperspektiv kunna ge stöd till veteraner.

Lena Edlund, teol.dr Sinna Lindquist, fil.dr

faktaruta
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AKTUELLT

Fredsbaskermarschen sträckte sig över 44 mil längs Västkusten, och
totalt deltog runt 400 personer i olika etapper. Initiativtagaren Lars-
Göran Nyholm vandrade själv hela sträckan.
– Jag fick idén till Fredsbaskermarschen förra hösten. Jag är stolt

över att vara kollega till utlandsveteraner som gör sitt yttersta för att
lösa situationer för freden i ett annat land, och jag ville göra något för
att uppmärksamma dem. Men att marschen skulle bli så här stor
kunde jag aldrig drömma om, säger Lars-Göran Nyholm.

STORSLAGEN AVSLUTNING I GÖTEBORG
Störst blev deltagandet i Halmstad, med runt 250 personer, men fina-
len i Göteborg näst sista dagen blev ändå storslagen med hjälp av till-

resta veteraner från både Norge och Danmark och med överflygning
av ett Hercules-plan som start på ceremonin.

ÅTERKOMMER NÄSTA ÅR
Sammanhållningen bland de som deltog i Fredsbaskermarschen blev
stor. Under färden etablerade sig begreppet ”Skuldra mot skuldra
– evig vänskap” hos alla. Efter succén lovar Lars-Göran Nyholm att
Fredsbaskermarschen kommer tillbaka nästa år.
– Jag lade hela min semester i år på Fredsbaskermarschen, och nu

under hösten ska vi sätta oss och planera nästa år. Det känns skönt att
inte behöva fundera på vad semestern ska gå till nästa år, säger Lars-
Göran Nyholm och skrattar.

Fredsbaskermarschen, som gick mellan Ystad och Hindås utanför Göteborg under 17 dagar i juli, blev
en stor succé. Syftet med marschen var att uppmärksamma Sveriges alla utlandsveteraner och att
genom Gula bandet samla pengar till Kamrathjälpen som stöttar veteraner och deras anhöriga. 
När hela marschen nu är färdigräknad står det klart att den genererat 70 000 kronor.

FREDSBASKERMARSCHEN

Vi söker frivilliga!
Vill du vara med vid nästa års marsch och hjälpa oss att fortsätta succén?
Kontakta Lars-Göran Nyholm 070-373 39 95, lg@fredsbaskermarschen.se
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FREDSBASKERMARSCHEN FOTO: 
Rikard Johansson och Jörgen Ferm.

Fler bilder hittar ni via:
www.fredsbaskermarschen.se

T-shirt 
Fredsbaskermarschen 2013

Ett fåtal ex kvar!

Nu 250:-
Ord pris 320:- 

OBS: endast S, M, L kvar

Beställ i vår Profilshop!
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INSATS

Ett liv på minimum
av resurser

Tidig morgon, strax efter sex, och solen har
snabbt klättrat en bra bit över horisonten.
Bara drygt 20 grader än. Känns svalkande.
Utanför köket står geten Sema, otålig och
hungrig. Han väntar på att Carina Fritz ska
servera honom dagens frukost, brödrester och
en kopp kaffe.

�Björn Johansson befinner sig i granntältet,
drar igång vattenreningsanläggningen.
– Det här är skönaste tiden på dagen. Inte

alldeles för varmt, tyst och fridfullt. Det jag
gör är att starta igång systemet, kollar så allt
fungerar, säger han.

Det kan låta som en romantisk bild av ett
basläger mitt i Afrika, och är det kanske
också för den som inte är alltför bekväm.
Här finns allt eller inget, beroende på hur

man ser det. Ett primitivt liv, men också utan
de vardagliga måsten som vi ofta förstorar.

Utanför grindarna är situationen en annan.
Det är därför lägret finns till.
Vi befinner oss i norra delen av Sydsudan,

mot gränsen till Sudan. I regionen Maban
finns fyra flyktingläger med runt 110 000
människor. Samtidigt uppgår den bofasta be-
folkningen inte till mer än 20-30 000.

Härifrån tar man sig inte på något enkelt
sätt. FN-flyget till huvudstaden Juba tar fem
timmar, ska bokas minst 48 timmar i förväg
men är ingen garanti för att få en plats.
Saknas en reservdel kan den inte köpas här,
kanske i Juba. Tålamod.
Tvärs över vägen har Läkare utan gränser

och Rädda barnen sina läger. Det finns ytterli-
gare ett antal läger alldeles i närheten efter-
som vi befinner oss fem minuters promenad-
väg från lokala flygplatsen, som är en rak-

sträcka av grus i skogen.
Och strax där bortom, flyktinglägret Doro

med drygt 43 000 människor.
Dit beger vi oss denna dag i sällskap med
Lukas Rust, UNHCR.
– Människorna här lever på minimum. De

får 15-20 liter vatten per person och dag och
ett visst antal kalorier, berättar han.
Läkare utan gränser har sjukhus i lägret,

Rädda barnen bedriver skola och vi träffar en
lärare som rättar uppgifter ute på skolgår-
den. Han har 120 elever i klassen.
Lägret är stort till ytan, flyktingarna behö-

ver inte trängas. Hela byar som flytt har eta-
blerat sina egna byar i lägret, det finns plats

Träskområde, malariarisk och   ormar. Stora flyktingläger där hälsoläget är kritiskt. Tjugofyra 7
har besökt Bunj, Sydsudan, där MSB:s insatsstyrka byggt läger åt FN:s flyktingkommissariat.
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INSATS

för mindre odlingar och bete för djuren. Det
ser bättre ut än de katastrofbilder man är van
från tv.

– Flyktingarna kom hit innan det blev läger
och lokala myndigheter lät dem bo kvar och
använda deras mark. Tror inte det är många
ställen man tillåter att bygga flyktingläger på
det här viset. Men här delar man samma kul-
tur. ”Det är ju våra bröder och systrar som
kommer”, sa de lokala representanterna, be-
rättar Myrat Myradov på UNHCR:s kontor.
I flyktinglägret finns kommittéer för frågor
som rör kvinnor, ungdomar, mat med mera.
Varje by i lägret har sin representant, exem-
pelvis en som ansvarar för att alla i byn får
sin ranson av mat. Föräldralösa barn tas om
hand av grannar eller släktingar, i sista hand
ligger ansvaret på byns ledare.

Svält är inte problemet, däremot sjukdomar.
I lägren i regionen har många dött under året.
I våras ansågs siffrorna alarmerande, nu sägs
dödligheten vara under kontroll.
– När folk kom hit var de i dålig kondition,

många hade gått i en månad. Nu har vi sett en
bra utveckling, men det är fortfarande många
som drabbas av malaria och diarré. Det är
fortfarande en nödsituation, säger Myrat
Myradov.

Flyktingarnas boende är enkelt, antingen hyd-
dor eller FN-tält. Samtidigt är den fasta be-
folkningens bostäder i staden Bunj, en halv-
timmes promenad från flyktinglägret, av lik-
nande standard.
Om eller när flyktingarna kan återvända till

sina hemtrakter finns det ingen som ens vågar
gissa.
–Det finns läger i Kenya som existerat i 20

år. Det är inget att sträva efter, men tyvärr,
somliga kriser bara rullar på, säger Lukas
Rust.

FN-personalen jobbar sex dagar i veckan och
åtminstone fem av dem vill Myrat Myradov
att de ska vara verksamma och synliga ute i
lägren.

– Sen MSB byggde lägret har det blivit
enklare att mobilisera krafter. De första tre
månaderna bodde vi i modell flyktingtält, vat-
ten och mat var ett dagligt problem. Då är det
svårare att prestera ett bra arbete.

�Nu blickar han ut över ett läger där represen-
tanter från frivilligorganisationer checkar in
för att tillbringa några dagars ledighet, med
vetskap om att det finns duschar och bra mat.
– Vi har obegränsat med vatten, alla är

glada.
När lägret var färdigbyggt fanns fyra svens-

kar som helt enkelt skötte anläggningen. En
vattentekniker, en elektriker, en sjuksköterska
och en styrkeledare.

I det här skedet är det sällan stressigt, så
länge inte något fallerar. Men dagarna blir
ändå långa. Arbetsdagen startar efter sex på
morgonen och pågår, frånsett två timmar
siesta mitt på dagen när det är alldeles för
varmt, fram till åttatiden då ett avstämnings-
möte sätter punkt.

�Å andra sidan finns inte mycket annat att
göra än att arbeta, det finns ingen annanstans
att ta vägen.
– Vi har ingen reglerad arbetstid och är man
här upp till sex veckor så funkar det. Men för
att vara effektiv måste man vara ledig någon
gång, annars är det lätt att energin försvinner
och det blir grinigt. Värmen tar också på kraf-
terna, säger styrkeledaren Björn Svärd.

Frågesport med övriga i lägret på lördags-
kvällen, en promenad in till Bunj och volley-
bollmatch på söndagar. Det är ungefär vad en
vecka erbjuder av aktiviteter.
Läsa böcker och surfa på nätet är mer var-

daglig avkoppling.

När svenskarna lämnar Sydsudan ska UNHCR
själva ta över driften av lägret, hur det ska gå
oroar båda parter.
– Om ingen kontinuerligt sköter lägret så

raseras det snabbt. Jag tror att man redan när
projektet startas borde ha med tre-fyra lokal-
anställda som från början lär sig hur lägret
fungerar och kan ta över skötseln. Det kan ta
lite extra tid och kraft i början, men man vin-
ner på det i längden.

Det handlar också om förståelse för vad som
i grunden är viktigt. Den svenska styrkan hade
framfört behov av en gjuten plattform till vat-
tenreningsanläggningen. Den hade inte hun-
nits med, FN hade prioriterat att få gångvä-
gar mellan tälten gjutna.
– Sen kom en översvämning, en behållare

med vatten brast och på morgonen var vi utan
vatten. Då fick vi plattformen till vattenre-
ningen på en dag, säger Svärd. 

Inför överlämnandet av lägret instruerar vat-
tenteknikern Björn Johansson och elektrikern
Tord Norrby två lokalanställda hur vatten och
el ska skötas.
– Jag skapar lite strömavbrott som Ari får

lära sig felsöka och fixa. Han är kunnig meka-
niker och har inga problem att sköta elverken.
Men hur själva elsystemet är kopplat och fun-
gerar är nytt för honom, det får han jobba
mer med, säger Norrby.

För arbete i Sydsudan finns tydliga säkerhets-
föreskrifter. Största hotet är sannolikt sjukdo-
mar, eller kanske giftormar. En lokalanställd
slog ihjäl en av de farligare giftormarna inne
i kontorstältet när FN-personalen ovetande
och i godan ro satt och arbetade.
Personalen har tydliga regler och rutiner för
egen säkerhet, men det är inte ovanligt att det
blir konflikt mellan dem och att praktiskt
utföra arbete. Björn Svärd minns ett tillfälle i
Centralafrikanska republiken.
– Det var nära huvudstaden Bangui där man
ville att vi skulle bygga ett fältkontor. Vi ifrå-
gasatte säkerheten, påpekade att det var
säkerhetszon fyra. Då gick de ut och ritade
om kartan så att färgen på området motsva-
rade säkerhetsnivå tre.

Han tycker tillvaron i Sydsudan är förhållan-
devis enkel, relationen till lokalbefolkningen
avslappnad. Samtidigt är han medveten om
att situationen kan ändras snabbt. Konflikter
inträffar i området, UNHCR har medlat och
ser till att även lokalbefolkningen får del av
biståndet, ett sätt att förebygga oro.
– En dag brände man upp 120 kor och get-

ter som redan var döda och som sades tillhört
flyktingarna. Sånt kan ge upphov till konflik-
ter. Och om inte annat så sprids sjukdomar
eftersom de döda djuren låg i vattendrag,
säger Björn Svärd.

Text: Per Larsson
Foto: Per Larsson Tjugofyra 7
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I BACKSPEGELN

Den 23 oktober, körde bataljonschefen Ulf Hen-
ricsson norrut mot staden Vares. Anfallet hade bör-
jat. Oron i checkpointerna var påtaglig. Det var
svårt att komma fram eftersom det pågick strider.
Soldater varnade oss och sade att vi kunde utsättas
för beskjutning. De hade strax innan blivit utsatta
för en granatattack. Mitt i vägbanan låg en ko i
dödsryckningar. Vägbanan var full av blod. Bredvid
låg bonden. Han var död. Trots den hotfulla situa-
tionen beslöt bataljonschefen att fortsätta mot
Vares i den fullpackade Sisun. Den medföljande
konvojen sändes tillbaka till Kiseljak. Stämningen
var spänd. Det regnade kraftigt. Himlen till höger
om oss var röd. Det var byn Stupni Do som stod i
lågor. Försöken att komma in i Stupni Do blockera-
des av mineringar och milis med pansarvapen. De
överlevande hade flytt in i skogen och mördarban-
det försökte dölja sina krigsförbrytelser genom att
bränna liken och de 52 husen i byn. Den styrka som
gjorde en ansats att gå mot Stupni Do fick avbryta.
I Vares fortsatte ”huliganernas” övergrepp. De hade
samlat stadens muslimer i två skolor där de utsat-
tes för våld och förnedring.  

FN-DAGEN 1993
På FN-dagens morgon den 24 oktober 1993 hind-
rades FN-styrkorna återigen när de försökte gå in i
Stupni Do. Alla kände besvikelse och vanmakt inför
de låsta positionerna. NATO-plan cirklade i luften
och från höjderna väster om staden kunde man återi-
gen se rök stiga upp mot himlen. Krigsförbrytarna
fortsatte att ”städa” efter sig. En muslimsk kvinna
berättade gråtande att hennes son fanns fängslad i
en skola inne i staden. Under kvällen kom rapporter
från en sjukvårdsgrupp som övervakade skolan från
en Sisu vid torget i centrala Vares. Kroaterna började
uppträda hotfullt och krävde att svenskarna skulle
avlägsna sig. När de svenska soldaterna vägrade
kastade ”huliganerna” handgranater och sköt flera
eldskurar mot fordonen. De röda korsen på Sisu-
vagnens bakdörr perforerades av kulor. Det visade
att krigsförbrytarna inte respekterade några fol-
krättsliga regler. 

UNDSÄTT SJUKVÅRDSGRUPPEN
Kompanichefen Håkan Birger gav plutonchefen
Magnus Olsson order om att undsätta sjukvårds-
gruppen och en pansarbandvagn och en Sisu ur
vakt- och eskortgruppen åkte omedelbart mot tor-
get. På väg in i Vares utsattes Sisun för en våldsam
beskjutning. Med ett dån slog kulorna in i plåten.
Tornskytten kände en kula snudda handen. Ett skott
träffade och splittrade pansarglaset i frontrutan ett
par decimeter framför ansiktet på gruppchefen
Takula. Någon försökte besvara elden genom att
dra iväg några skott ut i mörkret. De som suttit
uppe i luckorna hade kastat sig ned i vagnen. Om-
tumlade och förvirrade insåg gruppen att nu var det
krig. Det var bara tur att ingen blev skadad. Uppe i
de mörka husen på vägen ned mot centrala Vares
satt den eller de som skjutit. Skulle de skjuta igen? Med
pansarvapen? Frågorna for genom mitt huvud. Vad gör
vi? Vad är vår uppgift? Jag är törstig, var finns vatten? Vad fan sit-
ter jag här för? Vad skall Margareta säga? Med genomskju-
tet framhjul började föraren backa i den trånga

gränden. Akterskytten lotsade sakta bilen upp till
den skyddande tunneln. Plötsligt rapporterade plu-
tonchefen i pansarbandvagnen framför oss: ”Vi har
fått genomslag”, innan de avlossade en salva med
automatkanon. Sedan blev det tyst. 

VI SKALL FÖRINTA ER
Återigen genomkorsade frågorna huvudet. Är någon ska-
dad? Vad har hänt?Gruppchefen i Sisun beordrade framåt
för att undsätta Pbv:n. Efter en stund, som kändes
som en evighet, kom vi fram till den vita pansarband-
vagnen där den stod i mörkret. Chefen Magnus Olsson
rapporterade kyligt: ”Ingen är skadad.”.
Uppe i kompaniförläggningen var stämningen tät.

Man hade skjutit över förläggningen. Högsta strids-
beredskap var beordrad. Runt stabstältet, som stod
mitt ute på planen, grupperades pansarfordon. All
personal låg i skyddsställningarna eller hade sökt
skydd i pansarfordonen. En bandlastare flyttade
jordmassor för att ordna till provisoriska skyddsval-
lar. En otäck känsla av krypskytteskräck spred sig.
Kompaniet var mycket utsatt från de omgivande
höjderna. I kompanistaben läste man upp ett hot-
brev från Bobovacbrigaden. Innebörden var: ”Vi
skall förinta er om ni inte slutar att uppträda pro-
vokativt.” 

Efterföljande natt beslutade bataljonschefen att gå
in i Stupni Do i skydd av morgondimman. En förvir-
rad och skräckslagen post såg hur den svenske
bataljonschefen flyttade undan de minor som spär-
rade framkomsten i den vägtunnel som ledde upp
mot byn. 

MASSAKERN I STUPNI DO
En repressaliestyrka hade utfört en massaker. De
hade avrättat ett tjugotal av byns innevånare. I en
källare låg tre kvinnor. En kvinna hade fått halsen
avskuren. Ännu in i döden klamrade de sig fast vid
varandra som för att söka skydd. Vidrigheterna i
Stupni Do inkluderade misshandel och våldtäkter.
Samtidigt gick en annan styrka under major Daniel
Ekbergs ledning in i Vares. Målet var skolan med de
fångna muslimerna. Milismännen släppte motvilligt
in de svenska soldaterna i gymnastiksalen där det
satt ett sextiotal förskrämda bosniaker. Deras ansik-
ten var präglade av skräck. Två äldre män visade
tydliga tecken på misshandel. När den svenske läka-
ren frågade hur de fått skadorna vågade de inte
berätta. 

SVENSKARNA AGERADE SUPERBT!
Vår närvaro och framförallt Daniel Ekbergs kraft-
fulla agerande förändrade situationen. Gamlingarna
fick nytt hopp. När vi gick ut ur salen applåderade
fångarna spontant. Senare under kvällen berömde
den brittiske chefen för FN-högkvarteret i Kiseljak
det svenska förbandet och dess chefer för insatserna i
Stupni Do och Vares. Han sa: ”De agerade med
fasthet och beslutsamhet. Svenskarnas agerande
var superbt!” 

Lars Andersson
Fredsbaskrarnas Vetenskapliga Råd.

Ur avhandlingen Militärt ledarskap – när det gäller.

STUPNI DO BRINNER
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Redan i slutet av 1800-talet började den kända fredsaktivisten Bertha
von Suttner att arbeta för ett internationellt organ för fredsförhand-
lingar. En av hennes välgörare var Alfred Nobel, som skräddarsydde
sitt fredspris efter hennes gärning.  Som ett resultat fick vi en domstol
som kunde döma de ansvariga för krigsbrott. De dömdas namn har vi
sedan dess sett passerat revy i nyhetsmedia. De som gett order har
kunnat få sina straff. 

Men en ny typ av systematiska övergrepp började förekomma under
andra världskriget. En våldshandling som förekommit i tidigare krig,
men inte i en sådan omfattning. Om dessa handlingar talade nästan
ingen och så skulle det förbli i många tysta år.

Sedan ett drygt årtionde har FN arbetat med att få ett bättre instru-
ment att ställa de ansvariga för detta, ett av de allra grymmaste krigs-
brotten, till svars. Men då krävs det att FN:s säkerhetsråd är överens
om att det verkligen rör sig om ett brott. Annars finns ju inget att rap-
portera! År 2011 antogs Resolution 1960. Den jämställer systematiska
våldtäkter med vapen. Först nu kunde man börja leta efter ansvariga.

När kriget har raserat ett samhälle så att varken polis, rättssystem
eller skolor fungerar återstår familjen som fungerande system. När
soldater beordras våldta kollapsar även familjen. Det är ett vapen som
är lömskt och långtidsverkande. Själva handlingen är fylld med tabun
som inte bara gör förövaren osynlig. Ofta finns det heller inga offer
som vill träda fram. I många kulturer finns regler som gör att den som
utsatts för övergrepp anses oren och utesluts ur gemenskapen. 

På Armémuseum visar vi en film som handlar om FN-sändebudet
Margot Wallströms arbete med Resolution 1960. Där framkommer
ännu en komplikation. Soldaterna har ofta inte fått någon konkret
order. Allt vävs in i omskrivningar där de ändå vet vad de ska göra.
Ofta har de värvats som barnsoldater eftersom skolan slutat fungera.
Tack vare filmen kan vi nu på Armémuseum föra samtal om vad kri-
get gör med ett samhälle och att begreppen offer och förövare inte är
helt enkla att ställa emot varandra. När kriget är slut bär hela sam-
hällen på dess fasor. När vi äntligen fått en möjlighet att döma de
ansvariga inser vi hur komplext problemet är. Hela samhällen måste
idag leva med alla de fasor kriget förde med sig. Psykiskt och fysiskt
lemlästade människor som utesluts ur gemenskapen och som riskerar
att möta sina våldsverkare när som helst. Krigets övergrepp blev till
fredens fasor.

Fredens fasor 

Historieberättaren Peter Zander
– intendent på Armémuseum.

På Armémuseum talar vi mycket och gärna om krig. Det är liksom vårt ämnesområde.
Det kan handla om hur ett krig bedrivits under historien och om de olika orsakerna till
krig och konflikt. Man kan fördjupa sig i hur olika vapen och uniformer har sett ut och
fungerat och man kan ta del av hur kriget har påverkat människorna. Men när krigen
är slut har vi inte haft så mycket mer att säga mer än att det kanske blev nya gränser
och nya styrkeförhållanden.

År 2011 antogs Resolution 1960, som jämställer systematiska våldtäkter med vapen.
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Prenumeration av tidningen Fredsbaskern:
200:- /år, beställes genom kansliet
Pg: 19 70 56-5
Kamratstödskonto: Pg 444 08 91-2
www.sverigesveteranforbund.se 
Medlemsregister och adressändringar
kansliet@fredsbaskrarna.se
eller tel: 08-25 50 30

ANDERS RAMNERUP
Generalsekreterare
Tel direkt: 070-879 90 87
E-post: anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

LARS NYBLOM
Ekonomi/verksamhetsutveckling
Tel direkt: 070-879 90 84
E-post: lars.nyblom@fredsbaskrarna.se

DANIEL MELLBERG
Föreningsansvarig
Tel direkt: 070-879 90 89
E-post: daniel.mellberg@fredsbaskrarna.se

PER LENNARTSSON
Information och marknadsföring
Tel direkt: 070-879 90 86
E-post: per.lennartsson@fredsbaskrarna.se

BJÖRN EGGEBLAD
Kamratstöd
Tel direkt: 070-879 90 85
E-post: björn.eggeblad@fredsbaskrarna.se

LOTTIE NORDSTRÖM
Tel direkt: 070-879 90 83
E-post: kansliet@fredsbaskrarna.se

STYRELSEN 

BENGT WIKTORSSON
Förbundsordförande
Tel: 073-142 11 56
E-post bengt.wiktorsson@fredsbaskrarna.se

ALVI OLSSON
Vice Förbundsordförande
E-post: alvi.olsson@fredsbaskrarna.se

LEDAMÖTER

BO CARLSSON
E-post: bo.carlsson@fredsbaskrarna.se

STURE FREDELL
E-post: sture.fredell@fredsbaskrarna.se

RIKARD BENGTSSON
E-post: rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

MIKA SÖRENSEN
E-post: mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

SUPPLEANTER

ÖRJAN NOREHEIM
E-post: orjan.noreheim@fredsbaskrarna.se

JOHAN SUNDIN
E-post: johan.sundin@fredsbaskrarna.se

Denna sommar har varit helt fantastisk på
många sätt. Det är inte bara det fina vädret som
gjort att man blivit på gott humör. Det har varit
en stor aktivitet på ”veteranfronten”. 

I juni var förbundet på Gotland och deltog under
Almedalsveckan. Det var många intressanta
möten under hela veckan. FB Gotland gjorde ett
strålande jobb med att bemanna vårt utställ-
ningsområde under hela veckan. 

Samtidigt som Almedalsveckan pågick snörade
några veteraner sina kängor i Ystad och började
sin marsch längs hela Västkusten till Hindås, en
sträcka på mer än 440 km. Längs hela marschen
kom det veteraner och anhöriga och deltog kor-
tare eller längre sträckor. I Halmstad kom alla
från sommarträffen in till centrum och marsche-
rade genom Halmstads centrala delar. Jag tror
det var många Halmstadsbor som undrade vad
som hände när nära 200 veteraner kom gående,
vissa på motorcykel och sjöng ”Hemåt det bär”.
Det var mäktigt och man såg den stolthet alla
veteraner bär på. Det var minst lika mäktigt i
Göteborg när veteraner från Norge och Dan-
mark anslöt och marscherade längs hela Avenyn
för att samlas på Gustav Adolfs torg där en
C130 Hercules gjorde två överflygningar. 

Sommarens stora händelse var annars som van-
ligt träffen i Halmstad. I år gick förbundet in och

sponsrade detta genom att ta dit fältartister och
hyra ett tält. Det stora lasset drar som vanligt
Tony och Ralle med sina vänner. 

Till er som deltog i och genomförde dessa evene-
mang i somras vill jag framföra mitt varmaste
tack. 

Nu är hösten redan här och det kommer en del
aktiviteter även i höst. Från förbundets sida
kommer vi att genomföra kamratstödsträffar
samt utbildning för nya kamratstödjare. Vi kom-
mer även att genomföra ett förbundsråd med
alla föreningar. 

Jag vill uppmana er att gå till de olika träffplat-
ser som föreningar anordnar på olika ställen i
landet. Det är ett förträffligt tillfälle att träffa
och prata med andra veteraner. Ta med era
respektive till träffarna så de också kan träffa
andra anhöriga. 

Sist men ack så viktigt, det är dags att se till att
fler veteraner ansluter sig i vår gemenskap. Jag
tror att alla känner någon som inte är med. 

Ha nu en underbar höst så ses vi kanske på en
träffplats nära dig. 

Anders Ramnerup
Generalsekreterare

Hej på er alla!
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Om det är någon aktivitet som vi bör ha med i kalendern, kontakta Anders Ramnerup.

27-29/9 Jourtelefonutbildning Livgardet

5-6/10 Kamratstödsträff Örebro

5-6/10 Styrelsemöte förbundet Stockholm

12-13/10 Kamratstödsträff Örebro

19-20/10 Kamratstödsutbildning Livgardet

24/10 FN-dagen på Djurgården se separat inbjudan

24/10 FN-dagen Mariakyrkan Helsingborg

14/11 Fredsbaskrarna Norrköping – föredrag av P-O Michel Norrköping

24/11 Z-Bataljonen inbjuder till Trekampen Östersund

9-10/11 Vidareutbildning kamratstödjare

DATUM AKTIVITET PLATS

SVF:s händelsekalender hösten 2013

Den 25-27 oktober har ni chansen att samman-
stråla med fredsveteraner i Bunkern i Skultorp,
Skövde. Det blir live musik under lördagen och
grill. Under helgen finns frukost, mat och dryck
till självkostnadspris. Succén med vedeldad bad-
tunna kommer att fortsätta även detta år. 

Ta med badkläder! Logementsängar finns för
dem som anmäler sig först, sen blir det madrass
eller liknande. Sista anmälan den 20 oktober. 
Vid frågor och anmälan: Jespher Fröhlin 0730-
21 84 61, founder.bbmc@gmail.com

Inbjudan till veteranhelg i Bunkern i Skultorp
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Den 24/10 inbjuder Sveriges Veteranförbund och Kongo-Veteranerna in veteraner, 
anhöriga, samarbetsorganisationer och myndigheter för att högtidlighålla FN-dagen. 
Samtliga organisationer som har en fana är välkomna att ta med den. 

Program 
Kl 14.00 Samling vid FN-monumentet, uppställning av fanor
Kl 14.05 SVF:s Generalsekreterare, Anders Ramnerup, hälsar välkomna.  
Kl 14.15 Tal av SVF:s Förbundsordförande, Bengt Wiktorsson
Kl 14.30 Tal av Kongoveteranernas Ordförande Karl-Olof Fransson
Kl 14.35 Tyst minut till minne av bortgångna veteraner
Kl 14.36 Kransnedläggning 
Kl 14.45 Avslutning

Restaurang Engelen välkomnar oss på FN-dagen från 17.00. De har ett paketerbjudande på mat & dryck för 150:-. I priset ingår 
valfri maträtt inkl. 1 st öl eller 1 st glas vin, alternativt alkoholfritt. Matgäster: Boka gärna bord i förväg på telefon 08-20 10 92 
uppge FN-dagen. Gå gärna in på deras hemsida och titta på menyn och förboka även maten. 

Med vänlig hälsning

Anders Ramnerup Karl-Olof Fransson
SVF Sveriges Veteranförbund Kongo-Veteranerna

Inbjudan till att uppmärksamma FN-dagen 
den 24 oktober vid FN-monumentet i Stockholm

Semestrarna är nu slut och verksamheten har börjat igen. Vi har våra
träffar första torsdagen i varje månad. Under hösten kommer vi bl.a.
bowla, äta gott och umgås i vår lokal. På träffarna kan ni öva på
våra darttavlor för att under våren ställ upp i vår darttävling.
Har du minnen från missioner som du vill berätta om så är du

mycket välkommen att göra det. Ta med fredskamrater, anhöriga och
vänner till träffarna på Fredsgatan 13. 
Hjärtligt välkommen till Fredsbaskrarna Örebro!

Hälsningar Elisabet Andersson, 
ordförande 

• 3/10 kl. 19.00: Ärtsoppa på Fredsgatan 13.
• 7/11 kl. 19.00: Bowling på Strike, 
föranmälan senast 4/11 till Anders Ramnerup

• 5/12 kl. 19.00: Glöggkväll på Fredsgatan 13

Vill du komma i kontakt med någon ur styrelsen 
så har du några telefonnummer nedan:
Ordförande: Elisabet Andersson     073 984 84 56
Sekreterare: Anders Ramnerup 070 792 38 67
Kassör: Lotta Öhrn 070 456 56 06
Ledamot: Måns Löf 070 989 04 79
Ledamot: Sven Erik Nordlund       070 227 91 51
Suppleant: Peder Stenbäck 070 767 32 19
Suppleant: Stefan Andersson         070 323 69 34

Hej veteraner!

FB Örebro inför hösten 2013 Höstens program

Friluftsliv i Skåne
Vi träffas på olika ställen i Skåne enligt nedan. Läs mer om exakt program, syftet till träffarna på SVF hemsida eller facebook, 
veteranträffplats friluftsliv skåne.
22 sept   Samling Simrishamns hamn, parkeringen KL 09.50. C:a 1 mil, trevlig alla klarar den.
27 okt    Samling Röstånga, parkeringen Odensjön Kl 09.50. C:a 1 mil, tuff vandring.
1 dec    Samling Glammberga vid Sturup park driving range 09.50. C:a 1 mi,l trevlig alla klarar den.
29 dec    Samling Skryllegården parkering 09.50. C:a 1 mil, trevlig alla klarar den.
26 jan    Samling Hässleholmsgården parkering 09.50. C:a 1 mil, alla klarar den.

Kontakt: L G Nyholm 0703-733995, Joakim Bom, Mattias Nilsson, Mikael Widvind, Mikae Ahlbin. E-post: friluftslivskane@gmail.com
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Vi behöver din hjälp att skapa den snyggaste och bästa loggan till
Fredsbaskrarna Stockholm. Använd fantasin och skapa något unikt.
Skicka in ditt bidrag till ordförande Bo Gyllingtoft senast 10 oktober.
nalle15@yahoo.se  å FN-dagen den 24 oktober lägger vi ut den nya
loggan på nätet. 
Vinsten för bästa förslag är 600 kronor i presentkort.

Lycka till!

För att utveckla samarbetet med Miliseum i Skillingaryd efterlyser vi
interiörbilder från kyrkorum ute i missionerna. Miliseum har för avsikt
att inreda en kyrka i ett kohus från 1800-talet och inredningen där
skulle kunna bestå av vårt insamlade material, men då behöver vi bil-
der för att få uppfattning hur det har sett ut på olika ställen.
Och är det någon som sitter på något som varit i någon kyrka så är ni
välkomna att höra av er.

”Förrådarna” Kontakta Rolle E eller Janne R.
sjohemmet@swipnet.se jan.runesson@swipnet.se

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

BORÅS 
Fredsbaskrarna Sjuhärad
Träffplats på The Bishops Arms
Stora Brogatan 3, Borås
Den tredje torsdagen i varje månad kl 19.00
träffas vi. Kontroll av uppslutning per tillfälle
kan göras via www.facebook.com/groups/freds-
baskrarnasjuharad där även annan information
utbyts.
Kontaktperson: Ordförande Johan Nolén, tidigare
Ericsson samt Bäckvall, (L102, L104 samt
SWEDRELIEF Somalia), olenjohan@gmail.com

FALUN
Polishuset ”Pub KASK” första torsdagen i varje
månad kl 19.00, feb, mars, april, okt, nov.
Myckelmyra tjärn samma tid maj, juni, aug, sept.
dec julbord hos Mats.
Januari och juli semester.
Kontaktperson: Mats Berglind 
mats@mattsb.com

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

GOTLAND
www.sverigesveteranforbund.se
Ordf: mats.ekeroth@swipnet.se 
070-517 58 65 
Sekr: ingemar.fransson63@gmail.com 
070-747 87 39

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

GÖTEBORG
Uppstartsträff den 2:a oktober 18:00 därefter
första onsdagen varje månad 18.00
på The Bishops Arms, Järntorget 6
Kontaktpersoner: Per Neij, peppeneij@hotmail.com 
Maria Sääf-Westin, 070-952 57 74
Se även Facebooksidan Fredsbaskrarna Väst.

HELSINGBORG
Grand Hotel, Stortorget, Helsingborg.
Första söndagen i månaden, kl 09.00.
Månadsvärd möter upp.
Kontaktperson: Christer Jönsson, csjj@telia.com,
alt 073-022 60 72
Vi finns även på Facebook: FN-träffar 
i Helsingborg.

JÖNKÖPING & EKSJÖ
Vi träffas på John Bauer Hotel, Södra Strand-
gatan 15 i Jönköping, första onsdagen i måna-
den kl. 19.00. Månaderna som gäller är febru-
ari, mars och april under våren och september,
oktober och november under hösten.
Kontaktpersoner är Björn Claesson 070-515
02 84 och Mats Ruderfors 073-941 09 86.
Som vanligt försöker vi hitta någon intressant
föredragshållare till dessa kvällar. Se vår hem-
sida www.fredsbaskrarna-f.se för information.

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

KRISTIANSTAD
Är i uppstartfasen och har haft 3 träffar, först 2
gånger på The Bishop’s Arms och sedan en gång
på O’Leary’s. Tider bestäms efterhand. 
Vi finns även på Facebook!

MALMÖ
På The Bishop’s Arms (vid järnvägsstationen) 
kl 19.00 första onsdagen varje månad. 
Vi finns även på Facebook!

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

P7 / REVINGEHED
Under September månad 2013 kommer träff-
plats Revingehed att starta upp på soldatmässen
på regementet P7! Mer information kommer
inom kort. 

STOCKHOLM
Restaurang Engelen
Kornhamnstorg 59 B Gamla stan,
08-20 10 92 första tisdagen varje månad,
18.00-21.00.
Kontaktperson: Örjan Noreheim 
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
070-592 75 24

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

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

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

ÖRNSKÖLDSVIK
Vi träffas första tisdagen varje månad 
18:30 på restaurangen Den gode kocken
Skolgatan 4, Örnsköldsvik. 
Kontaktperson: 
John-Erik "Johne" Sandström  
Mobil: 070 285 64 87 
Mail: sfc.johnne@hotmail.com

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

Träffplatserna uppdateras löpande. 
Meddela nya uppgifter till: 
redaktion@fredsbaskrarna.se

Tävla i att skapa en loggaHjälp till att bygga Miliseum

Vill du starta en träffplats i Skåne? Var god kontakta vår träffplatsansvariga Lotta Skogh så hon kan hjälpa er att komma igång! 
Mobil: 0709-99 58 80. E-post: lottaskogh@ektv.nu
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Årets medaljutdelning skedde i samband med
Veterandagen, som regeringen beslutat skall
hållas den 29 maj varje år. I samband med
den ceremonin invigdes också det nya natio-
nella Veteranmonumentet. Monumentet heter
Restare och är skapat av konstnären Monica
Larsen Dennis. Monumentet står på gräsmat-
tan framför Sjöhistoriska museet.
Årets ceremoni var den hitintills största,

med utställningar av Försvarsmakten, Polisen,
Kustbevakningen, Tullverket, Kriminalvården,
Folke Bernadotteakademin, Armémuseum,
Försvarshögskolan, Fredsbaskrarna, Soldat-
hemsförbundet, Invidzonen och SMKR (Sve-
riges Militära Kamratföreningars Riksför-
bund). 
I den stora fanborg som innehöll flaggor

från samtliga förband i Sverige samt statliga
organisationer och föreningar, var Kongo-
veteranerna också representerade. 

Efter tal av H. M. Konungen och försvarsmi-
nister Karin Enström delade Carl XVI Gustaf
ut Försvarsmaktens medalj för ”Sårad i Strid
i silver” till Kongo-veteranerna: 

Bo Lennart Andersson, Kista 
Sonny Ek, Älvsjö 
Hans Mååg, Falun 
Arne Ehn, Blomstermåla
Erik Härtel (tidigare Johansson)
Jönköping samt 
Leif-Ove Larsson, Slöinge

Samtliga skadades under striderna i Kongo
september – december 1961. Lennart
Lundgren fick sin medalj den 20 juni i hem-
met. Då Karl-Olof Fransson och representanter
från Försvarsmakten närvarade. 
Alla årets medaljörer med anhörig eller

annan person, var kvällen före inbjudna till

middag på Karlbergs slott med ÖB Sverker
Göranson som värd. Tacktalet hölls av den
äldste medaljören, Hans Mååg.  

Text: Stig Högberg

Skadade Kongoveteraner fick medaljer

CITATET:
”Olyckligtvis var vi inte någon armé, vi var FN:s expeditionsstyrka i Kongo, en enhet där politiska faktorer vägde tyngre
än logiska militära principer.”

General Carl von Horn, chef för FN-styrkorna i Kongo från juli till december 1960.

Ett underbart väder mötte nästan 650 perso-
ner som kom till Ringenäs skjutfält och årets
ÖS 12-14 juli. För tjugonde gången arrange-
rades träffen av Tony och Ralle. Helt otroligt
att de orkar år från år, vilka hjältar! Jubiléet
bjöd på bland annat fältartisterna Iron Aden
som gjorde ett bejublad framträdande under
fredagskvällen. Trubadur Sebastian Sandberg
spelade på torsdagskvällen och ”Berkan”
framförde alster som alla kände igen under
lördagen.

Då Fredsbaskermarschen (läs mer om mar-
schen på sidan 8-9) kom till Halmstad på fre-
dagen så mötte närmare 300 personer upp i
en kortege genom staden till Norre Katts
park. Där hölls en mycket värdig ceremoni vid
minnesstenen. Den är rest för alla som gjort
utlandstjänst och är en vacker plats.
Föredrag hölls av Janne Strömberg, han

pratade om sin resa till Libanon, Anders
Stach försvarsmaktens Veteranavdelning höll
föredrag om veteranpolitik och Stig von

Bayer höll föredrag om ”Kannibaler förr och
nu”. BBMC körde som vanligt en tripp i nej-
den och var även med som eskort vid intrans-
port till Halmstad under fredagen. 
Som alltid var det en mycket uppsluppen

stämning denna helg och vädret var åter med
oss. Till nästa år hoppas vi att fältartisterna
spelar under två dagar och att det stora tältet
finns på plats som i år.

Text: Per Lennartsson

Vänster bild: Peter Andersson med familj besökte evenemanget under torsdagen. Foto: Per Lennartsson. Stora bilden: Många kamrater och härlig stämning hela helgen. 
Foto: Sven Nilsen. Höger bild: Fältartisterna "Iron Aden" rockade fett under fredagskvällen. Foto: Larz Karlsson

Veteranträffen ÖS 20

Foto: Kim Svensson
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Nu är sommaren över och vi har kommit igång med verksamheten
igen. Veteransamarbetet med Ing2 och garnisonen i Eksjö ligger i
fokus och vi har bl.a. deltagit med informationstält och försäljning
av Gula bandet vid Ing2:s öppna hus/Veterandag i september i år. 
Vi har även med en liknande insats deltagit på invigning av

Miliseum i Skillingaryd, ett centrum med en mängd militärhistoriska
samlingar i sitt museum. Detta är ett utmärkt sätt att mötas och
träffa andra veteraner och intresserade samt att hitta nya medlem-
mar.
Onsdagsträffarna på John Bauer Hotel i Jönköping, första onsda-

gen i månaden, har inletts med träffen i september. Det visades bil-
der och berättades om en resa till Israel från i våras. Tyngdpunkten
låg på gamla kända platser som gränspassagen Rosh Hanikra,
Netanya och diverse platser i Jerusalem och Tel Aviv.
Månadsträffen i oktober, den andra, kommer Anders Göransson

att berätta om sin insats i Liberia samt att visa film därifrån. Vi gör
alltså ett nytt försök då Anders senast skulle delta fick rycka ut med
Räddningstjänsten till en brand i värmeverket utanför Jönköping.

Första onsdagen i december kommer P-G Dolk och Jan Runesson
att berätta om Peace and Security Summit som var i maj i
Stockholm i år. De var bägge två delegater och representerade vår
förening och kan berätta om bl.a. kunglig medverkan och föredrag
av Hans Blix. De berättar även om Veterandagen i Stockholm som
gick samtidigt.
Vi firar även FN-dagen den 24:e oktober som brukligt. Vi kommer
även i år ha en riktigt kvalificerad gästtalare, det är inte riktigt klart
ännu men vi återkommer snarast. Vi äter även som vanligt en bätt-
re middag på Ester Kök & Bar efter föredraget. Separat utskick
kommer till våra medlemmar om denna kväll.

Har ni synpunkter så kontakta oss eller se vidare information på
www.fredsbaskrarna-f.se 

Mats Ruderfors 
ordförande

Fredsbaskrarna i F-län

Fredsbaskrarna Stockholm deltog för första gången i festtåget som
gick ifrån Kungsträdgården till Skansen på Nationaldagen. Ett litet
glatt veteran/anhörig-gäng på runt 15 personer fanns på plats. Ett
stort antal människor kantade vägen och till vår ära gick vi i första
ledet.

Från åskådarna hördes glada hejarop och applåder när vi passerade.
En varm känsla spreds i kroppen när vi både kände stolthet och en
märkbar uppskattning. Från vår upphöjda flaggposition hade vi en fan-
tastisk utsikt över Stockholm och konstaterade: vackert och känslo-
fullt, vi kommer tillbaka nästa år.

Örjan Noreheim
Fredsbaskrarna Stockholm

Vackert och känslofyllt festtåg på nationaldagen

Foto: Kim Svensson

Kamratskap, Omtanke och Medmänsklighet vårt förbunds värdegrund, 
veteraner, anhöriga och stödmedlemmar bildar vår starka grund.

Erfarenhet och kompetens så stark,
vi till främmande land rest och kämpat på främmande mark.

Fyllda av känslor, minnen och stolthet,
detta efter vår insats så het, så het.

Idag vi från vårt trygga hemland sänder
en tanke till den blivande veteran som åker ut till främmande länder.

Vi tänker på dig och finns runt om i vårt land,
från norr till söder syns vårt gula band.

Kedjan så stark alla vänner, veteraner och kamrat,
med gott rykte i världen sträck på ryggen var stolt och lyssna på
dagens berömmande prat.

Vi "yxor" är kända för att agera klokt vid svåra och snabba beslut,
något som både sparar liv och krut.

Vi minns hemvändande gänget sjunga Hemåt det bär.......,
med stark känsla hade vi åter velat vara där. 

Kamratskap          100 %
Omtanke               100%
Medmänsklighet   100%

Från ÖS 20 jag minns Fredsbaskermarschen, tälten, motorcyklarna,
Berkas succé, fältartisterna (vilket tryck denna kväll), frukosten
och sist men inte minst alla glada skratt som hördes från alla tält.
Vilket gäng av både unga och gamla veteraner!

Örjan Noreheim
Fredsbaskrarna Stockholm

Tankar om ÖS
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Porträtt över Fredsbaskrarnas förre förbundsordförande Bo Wranker

CV för Bo Wranker, född 13 mars 1946 i Göteborg, studentexamen i Karlskrona 1966, fänriksexamen vid Kungl. Sjökrigsskolan 1969.
1969- 1971 Instruktör och plutonchef vid 6. Batteriet, Kungl. Karlskrona Kustartilleriregemente.

1971- 1973 Rekryteringsofficer, Marinstaben Stockholm.

1973- 1975 Utbildningsofficer och batterichef 2. Batteriet, Kungl. Vaxholms Kustartilleriregemente.

1975- 1976 Allmän kurs, Militärhögskolan och bataljonchefskurs, Kustartilleriets Stridsskola.

1976- 1978 Stabskurs, Militärhögskolan, Stockholm.

1978- 1980 Operationsofficer, Sjöoperativa avdelningen, Södra Militärområdesstaben, Kristianstad.

1980- 1983 Detaljchef, Operativa studier och planering, Försvarsstaben, Stockholm.

1983- 1984 Elev US Marine Corps Command & Staff College, Quantico, Virginia, USA.

1984- 1986 Chef centralavdelningen, Underhållssektionen, Södra Militärområdesstaben, Kristianstad.

1986- 1988 Chef Underhållssektionen, Södra Militärområdesstaben, Kristianstad.

1988- 1990 Chef Artilleribataljonen, Kungl. Karlskrona Kustartilleriregemente.

1990- 1993 Stabschef Sydkustens Marinkommando, Karlskrona.

1993          Ställföreträdande chef, Kustartilleriets Stridsskola (Utbildningsansvarig).

1993- 1995 Chef Operativa Inriktningsavdelningen, Högkvarteret, Stockholm.

1995- 1996 Ställföreträdande chef, Sydkustens Marinkommando.

1996- 1997 Force Commander, United Nations Preventive Deployment Force (UNPREDEP), Makedonien.

1997- 2000 Chef Sydkustens Marinkommando, Karlskrona.

2000- 2003 Force Commander, United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF), Golanhöjderna.

2003- 2004 Chef Försvarets Krigsspelscentrum, Högkvarteret, Stockholm.

2004  Pension och reservofficer

Efter pensionering konsultarbete för Folke Bernadotteakademin samt skogsarbete. 

2007-2010 Chef Ledarskapsinstitutionen, Försvarshögskolan

Ledamot av Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Ideellt arbete: Ordförande IFK Karlskrona 1989- 1993, ordförande Marinmusei Vänner 2006-2010, ordförande Saltö-Ekholmens trädgårds- och intresseföre-

ning 2006-2010, förbundsordförande Fredsbaskrarna sedan 2007. Frimurare och medlem av Coldinuordern. Stormästare Carlskrona Amaranth.

Hobby: Jakt, skog och litteratur.

Gift med Lena sedan 2000. Tre barn i tidigare äktenskap. Bor i Karlskrona och i Lidanäs, Älmeboda socken.

Med varmt tack till Lena Wranker som vänligen försåg mig med Bo Wrankers CV.
Höör den 12 augusti, 2013, Lars Andersson

När jag träffade Bo Wranker första gången
omkring år 2007 och vid ett tillfälle när Bo
hade efterträtt Per-Erik ”Pekka” Korsström
som förbundsordförande för Fredsbaskrarna
kom man bland annat osökt in på frågan om
Bosses utlandsengagemang varvid Bosse
nämnde att han sökte FN-tjänst första gång-
en omkring år 1969 som nybakad fänrik. En
förvaltare tillstyrkte dock inte Bosses seriösa
intresse för en utlandstjänst på Cypern utan
sade bara helt kort att fänriken ska vara
hemma och utbilda beväringar. 
Bo Wranker fortsatte sin utstakade officers-
bana och avancerade slutligen till överste1.
numera brigadgeneral. Bo konstituerades till
generalmajor och tillträdde en befattning som
Force Commander vid UNPREDEP i
Makedonien. 
Nu var det inte längre någon förvaltare som

stod i vägen för Bosses intresse för utlands-
tjänst. Han tjänstgjorde även som Force
Commander vid UNDOF på Golanhöjderna
mellan år 2000 och 2003 och är därmed en
av få svenskar som har haft denna höga be-
fattning som FC.

Bo Wranker fortsatte det arbete som Per-
Erik Korsström inlett i början av 2000-talet.
Både Per-Erik och Bo försökte på alla sätt
och vis få gehör för sin tanke om en veteran-
lagstiftning, därtill hjälpta av flera personer
varvid jag här nämner bara en, nämligen riks-
dagsman Allan Widman som framgångsrikt
har försökt att driva Fredsbaskrarnas ärende
ytterligare ett antal steg framåt. Det är i
efterhand svårt att ge en fullständig bild av
Bo Wrankers tid som förbundsordförande och
all den tid, möda och kraft han har lagt ner på
att föra veteranernas kamp vidare med alla de
samtal och överläggningar han har haft med
olika personer i vårt avlånga land.
Försvarsmakten har arbetat med att imple-
mentera den gällande veteranlagstiftningen
men för att arbetet ska lyckas fullt ut krävs
ett gediget arbete av Fredsbaskrarna och
andra organisationer vilket all internationell
erfarenhet visar på om resultatet ska bli det
avsedda.
Bo Wranker har med kraft och skärpa dri-

vit veteranernas sak rejält framåt och
Försvarsmaktens tidigare lite njugga inställ-

ning till begreppet veteraner har förändrats
under hans tid som förbundsordförande i
samråd med tidigare styrelseordföranden och
numera Generalsekreteraren i Fredsbaskrarna,
Anders Ramnerup.
Sveriges veteraner är dig djupt tacksamma

för allt ditt arbete, Bo Wranker!

1 Tiden som Force Commander i Makedonien blev dock ganska kort. Vid denna tidpunkt önskade Makedonien bryta sin politiska isolering och upprättade handelsavtal med Taiwan. Detta sågs
inte med blida ögon av Kina som därmed lade in i ett veto i FN:s säkerhetsråd mot en förlängning av FN-mandatet i Makedonien. 
Övriga svenska Force Commanders har varit general Carl von Horn för ONUC i Kongo på 1960-talet, general Bengt Liljestrand för UNEF2 under 1970-talet i Israel och Egypten, general Carl-
Gustav Ståhl för UNDOF i Syrien mellan 1982-1985 och general Gustav Welin som också tjänstgjorde för UNDOF under 1986 till 1988 och slutligen general Lars-Eric Wahlgren för UNIFIL i
Libanon från 1988 till 1993.  

Bo Lennart Wranker.
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Den 17 augusti samlades tjugo veteraner från olika delar av landet
i Göteborg för att se och lyssna på Roger Waters. 
Via förbundet hade Roger Waters framfört att han ville att det

fanns veteraner i publiken. Detta gav ett tillfälle att ordna en liten
återträff för några grupper. Bland de som var med var de tappra som
drog i Fredsbaskermarschen i somras samt den grupp som gick på
en mina under vintern 95/96 (BA05) och några andra veteraner.
Även ÖB, Sverker Göranson, var med.
Hela gruppen samlades på Hotell Odin i Göteborg och hade en

trevlig eftermiddag. Sedan åt vi en middag på hotellet innan vi åkte
till Ullevi för att se Roger Waters. 
I mellanakten blev hela gruppen hämtade för att visas in i ett rum

invid scen. Där kom Roger Waters in och hälsade på alla och skrev
autografer till oss. Vi passade på att ge honom Gula bandet samt att
ÖB gav honom ett av sina Coin. Vi tog även tillfället i akt och gra-
tulerade Roger Waters på hans kommande 70-årsdag. 
Efter konserten återvände vi till hotellet och fortsatte att prata

minnen. På söndagen åkte sedan alla hem och det uppstod som van-
ligt en saknad. 

Text: Anders Ramnerup

Foto: Elisabeth Andersson

Roger Waters bjöd in veteraner i Göteborg

Hela gänget anfört av ÖB Sverker Göranson, sittande i mitten: Lars-Göran Nyholm,
Mikael Widvind, Johan Swahn, Jörgen Ferm, Anders Nilsson, Ronny Siggelin,
Karl-Magnus Karlsson, Martin Steen, Johan Pettersson, Anders Gahnström,
Mattias Hackzell, Lotta Öhrn, Stefan Andersson, Elisabeth Andersson, Björn
Eggeblad, Jonas Wall, Anders Ramneup, Jonas Jönsson och Martin Steen Enders.

Jonas Jönsson och autografskrivande Roger Waters.
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Den 1 juni genomfördes Garnisonens dag av I19 och A9 på
Kvarnängen i Boden. Där fanns utställningar av materiel
och aktiviteter av olika slag. Ett stort antal av stadens invå-
nare sökte sig dit för att titta.

Lite senare genomfördes en gemensam veterancere-
moni  för I19 och A9 vid minnesstenen i regements-
parken I19. Denna innehöll tal, kransnedläggning,
körsång samt korum. Allt för att hedra de kamrater
som avlidit och blivit sårade i tjänsten samt de som
nu genomför internationell tjänst. En mycket värdig
och fin ceremoni.

Den 24 augusti genomfördes en dag vid F21 i Luleå för att fira deras
50-årsjubileum, en veteranceremoni och en dag för anhöriga. FB Norr
representerade Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) genom
att ha ett eget bord med information och försäljning av gula bandet i
form av pins, dekaler och tygmärken. Även övriga ideella organisatio-
ner fanns representerade. Vid veteranceremonin lade C F 21 ner en
krans och därefter lade Fredsbaskrarna och Kamratföreningen F21 ner
varsin krans. Hemvärnets musikkår samt en kör spelade och sjöng
vacker musik. En värdig och vacker ceremoni.

Sommaraktiviteter hos Fredsbaskrarna Norr

Den 25 augusti genomförde FB Norr en medlemsträff
med en bussutflykt till RFN (Robotförsöksplats Norr) i
Vidsel, c:a 3 mil norr om Älvsbyn. Första stoppet blev vid
deras museum där vi fick en mycket intressant och trevlig
information av två riktiga gentlemän som varit med sedan
verksamheten startade på basen. Där finns många bevarade
föremål, fotografier och dokument.

Efter denna guidning åkte vi till Storforsen för att inta en
medhavd lunch och den var uppskattad eftersom magarna
kurrade. Det fanns också tid att titta på den fantastiska
forsen. Vi hade dessutom en fantastisk tur med vädret, sol
och värme hela dagen. Därefter återvände vi nöjda och
glada till Boden och Luleå. En heldag att minnas.
Denna dag hade vi dessutom ett uppskattat sällskap av

Daniel Mellberg, föreningsansvarig, från SVF:s kansli vil-
ket var trevligt och kändes bra. Nu fick han också möjlig-
het att prata med våra medlemmar och se vad vi försöker
göra för dem.

Text: Lillemor Nilsson
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Under helgen 7-8 september genomfördes en
första utbildning för föreningarna i det nya
publiceringsverktyget för hemsidan. Efter ut-
bildningen kan nu föreningarna fylla sina egna
sidor på hemsidan och se till att medlemmarna
har en bra plattform att söka information på.
Nästa steg i utvecklingen av webbportalen är

att lägga in medlemsregistret och ge alla
medlemmar personliga inloggningsmöjligheter.
En hemsida är en ständig och pågående pro-
cess och kansliet kommer under hösten att
lägga upp allt mer information och uppgifter.
Har er förening eller träffplats ingen infor-

mation på den nya sidan? 

Kontakta din förening för att få in det du öns-
kar. 
Vi återkommer med mer information i nästa
nummer av Fredsbaskern.
Har du några synpunkter och idéer hör dig

gärna av till oss på kansliet om det.

Text och foto: Per Lennartsson

Nya hemsidan och utbildning för våra föreningar

Från vänster och hårt jobbande är Anders Ramnerup, Generalsekreterare, Lars Borwin, BBMC, Stig Skallak, Gotland, Daniel Mellberg, Föreningsansvarig, Johan Svensson,
Halland, Hans Uhlander, Norr, Mats Stjärnström och Hans Westberg från Z-Bataljonen.
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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 10% av värdet till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 

Sveriges Veteranförbund

Fredsbaskrarna (SVF)

Till dagens träff kom c:a trettio personer
varav de yngsta var 25-30 år samt några
veteraner i 80-årsåldern, däribland en repre-
sentant för Sveriges första bataljon under
FN-flagg. Bataljon 1G i Gaza år 1956/1957.
(Insatsen i Korea ett antal år dessförinnan
var ett sjukhuskompani.) Jerker Westdahl och
Christer Jönsson samt Rikard Johansson som
är Årets veteran fanns på plats. Rikard hylla-
des av samtliga närvarande och gratulerades
till att ha mottagit utmärkelsen Årets veteran
2013 och BNBB-medaljen i brons. Per
Lennartsson från Fredsbaskrarnas kansli i
Örebro fanns också på plats denna dag. Jan
Johansson är f d observatör och underhöll oss
lite med sina berättelser om tiden i Israel,
Irak och Turkiet på 1970-talet och tiden efter
oktoberkriget mellan främst Israel och Egyp-
ten. Jan kommenterade också helt kort
biståndsarbetet i Liberia.

I början av april månad fick Helsingborgs-
sektionen besök av Karianne Esseveld som är
på väg att skriva en Master vid Social-
högskolan i Lund. Hennes licenciatavhandling
fokuseras på hemkomstsamtal för före detta
utlandsstationerade soldater därtill inspirerad
av sin amerikanske fader professor Ronald
”Ron” Eyerman som hedrade Helsingborgs-
föreningen med ett besök denna dag.
Professor Eyerman är till vardags verksam

som professor i sociologi vid anrika och
ansedda Yale-universitetet i USA. Ron Eyer-

man höll ett kort anförande där han talade
om sin egen bakgrund och intresset för vete-
raner i relation till PTSD. Professor Eyerman
har ett förflutet som veteran i Vietnam där
Ron tjänstgjorde i hela fem år av sitt liv innan
han återvände till USA och tog sin examen
för att därefter disputera i ämnet sociologi i
Lund år 1979 dit han kommit som forsk-
ningsstuderande från USA.  
Ron Eyerman var väldigt ödmjuk i sin fram-
toning, väl medveten om att flera av de delta-
gande veteranerna mycket väl kunde ha varit
utsatta för liknande upplevelser som Ron
kanske utsattes för i Vietnam. Ron fortsatte
med att säga att man inte talade mycket om
Vietnam i USA om man är veteran från
Vietnam under 1970-talet. Det rådde med
andra ord en strid över minnet av Vietnam.
Vietnamveteraner och barn och barnbarn till
Vietnamveteraner i USA har inte alltid väl-
komnats i ett samhälle med vittnesbörden om
ett krig som USA inte kunde vinna och alla
dess offer på båda sidor om Stilla havet, USA
och Vietnam. 
Professor Eyerman kom därmed osökt in på
ämnet PTSD från sin utgångspunkt som soci-
olog och med en liten risk för eventuell fel-
tolkning från författaren av denna artikel så
ansåg professor Eyerman att ceremoniers bety-
delse, mottagande och hemkomstsamtal för den
enskilde soldaten inte får lov att underskattas
och kanske främst känslan av att vara ifråga-
satt för sin insats i främmande land. 

Däri ligger en av fallgroparna med PTSD.
PTSD kan mycket väl drabba den starkaste
soldat när han/hon inte längre känner samhö-
righet med det samhälle man återvänder till.
En försiktig parallell drogs från författarens
sida till hemvändande israeler efter Libanon-
kriget 1982-1985 jämfört med oktoberkriget
1973 där israeler efter Libanonkriget inte
mottogs på samma sätt i hemlandet som efter
avslutningen av oktoberkriget och därför
löpte större risk att drabbas av PTSD.

Christer Jönsson talade om militärens roll i
sammanhanget i dessa dagar i relation till
sina erfarenheter från Cypern som avslutades
med att medmänsklighet ändock är lättare
att leva i än krig trots meningsmotsättningar
bland folkslag. 

Alwi Olsson nämnde WVF i Stockholm 28 till
31 maj där det bl a talades om att veteraner
kan hjälpa till i samhället för att visa kravall-
makare att detta är en felaktig väg vilket info-
gades i Stockholms-deklarationen. Inslagen
var många denna söndag men avslutningsvis
tackar vi kanske främst professor Ronald
Eyerman som med sin utgångspunkt som
Vietnamveteran och sociolog gav oss sin högst
intressanta syn på veteraner i samhället.

Höör den 15 juli 2013
Lars Andersson

En celeber gäst 
Söndagen den 2 juni hade Helsingborgs-sektionen sin månatliga och gemytliga träff på Grand Hotell i
Helsingborg, där vi allt som oftast börjar dagen klockan 09.00 med en rejäl frukost, varefter mötesdel-
tagarna ger en kort presentation av sig själva och vilka missionsområden de har verkat inom.
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Lennart Lundgren fick medalj i hemmet 
ÖB, general Sverker Göranson, beslutade
2012 att Kongo-veteranen Lennart Lundgren
skulle tilldelas medaljen Sårad i Strid. Men
varken vid Veterandagen 2012 eller 2013
kunde Lennart Lundgren komma till medalj-
utdelningen i Stockholm på grund av sviktande
hälsa. Försvarsmaktens Veteranavdelning be-
slutade då att tilldela Lundgren medaljen i
hemmet. Så skedde den 20 juni. Brigadgene-
ral Klas Eksell delade ut medaljen till Len-
nart Lundgren assisterad av överstelöjtnant
Anders Stach och förvaltare Daniel Sandberg.
Övriga närvarande var Karl-Olof Fransson
från Kongoveteranerna och Lundgrens strids-
kamrat i Kongo, Lars Fransén.

Försvarsmakten motiverar beslutet kortfat-
tat: ”Under en tågeskort den 10 januari 1961
i närheten av Bukama i Kongo utsattes det
tåg som Lennart Lundgren var satt att skydda
för ett eldöverfall. - - - 

Han träffades av flera projektiler, bland annat
i bröstkorgen. En av projektilerna punkterade
den stora kroppspulsådern och det var endast
genom ett föredömligt omhändertagande
hans liv gick att rädda.”

En utförligare skildring av de omständigheter
som ledde till Lennart Lundgrens stridsskador
är här på sin plats.

DEN TIONDE TÅGESKORTEN
Den 10:e Kongo-bataljonen anlände till
Elisabethville i Katanga i november 1960 och
fick bland annat till uppgift att eskortera järn-
vägstrafiken mellan E-ville via Kamina till
Kasai, en sträcka på 80 mil. Järnvägen var
smalspårig och elektrifierad i c:a 40 mil till
Luena. Norr därom var det ångdrift. En färd
från E-ville till Kasai tog i normala fall nära
två dygn.

Järnvägslinjen var viktig både för Katangas
regim och FN, som hade övertagit Kamina-
basen. Balubastammarna längs järnvägen var
Katanga-regimens fiender och de gjorde vad
de kunde för att störa tågtrafiken. Rälsen var
kantad av täta buskage och elefantgräs och
gick ofta genom raviner. Tågen måste köras
försiktigt, ty risken var stor att balubas hade
rivit upp rälsen för att orsaka tågurspårning.
Sen var det lätt för stamkrigarna att i skydd
av vegetationen att anfalla tåget – och en
mardröm för FN-soldaterna att försvara det. 

Den tionde tågeskorten startade från E-ville
den 10 januari 1961. Eskorten utfördes av
bataljonens andra kompani. Den mötte stora
svårigheter genom att balubas hade rivit upp
järnvägsspåret under långa sträckor. Hälften
av kompaniets soldater fick bära och montera
upprivna slipers och tusentals tung räls för att
tåget skulle komma vidare. Övriga soldater
måste hålla skärpt bevakning då risken för
angrepp från balubas var överhängande.
Tågresan tog lång tid på grund av rälsrepara-
tionerna. Först den 15 januari passerades
Luena.

Från medaljeringen i Södertälje. Stående från höger: Klas Eksell, Anders
Stach, medaljören Lennart Lundgren, Daniel Sandberg, Karl-Olof Fransson
och Lars Fransén.

Sårad av baluba-skott. I vänstra delen av bröstet
ligger FN-soldaten Lennart Lundgren utsträckt på en
bår söder om Bukama. Bataljonsläkaren Vejde, som
medföljde tågeskorten har genast gripit in. Det gäl-
ler att handla snabbt under rådande primitiva för-
hållanden. Vejde assisteras närmast av sjukvårdsfu-
riren Kent Larsson, Borås.

Efter anfallet. Major Skoog ligger skadad på båren. Sjukvårdsfurir Kent Larsson lägger ett förband på Skoogs fot.
Sergeant Lennart Hörlin pekar med hela handen. Övriga soldater icke identifierade.
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Årsmötet 2014 med kamratträff kommer att genomföras på sedvanligt sätt på Ledningsregementet i Enköping 
den 25 – 27 april 2014.

FN-dagen
Missa inte FN-dagen som vi anordnar tillsammans med Sveriges Veteranförbund, Fredsbaskrarna. 
Samling vid FN-monumentet i Stockholm torsdagen den 24 oktober klockan 1400. Se program etc på sidan 15.

När tåget samma dag närmade sig Bukama
sändes en styrka på 20 man fram på en
motordressin med tillkopplad transportvagn
för spaning. Den utsattes för ett överraskande
anfall från balubas stamkrigare.

Kompanichefen, major Kurt Skoog, träffades
av fem kulor. Kulspruteskytten på dressinen,
Lennart Lundgren träffades i bröstet. Tolken,
major Erik Bonde, sårades lätt av tre kulor,
men kunde fortsätta striden. Lundgrens lad-
dare vid kulsprutan, Lars Fransén, undkom
utan skador.

Soldaterna på dressinen tog skydd, besvarade
elden och lyckades driva bort angriparna.
Skoog och Lundgren räddades genom att en
helikopter från flygstyrkan i Kamina relativt
snabbt lyckades landa invid tåget och föra
dem till sjukhuset i Kamina. Endast en heli-
kopter och en förare, fanjunkare Anders Bengts-
son, fanns vid tillfället tillgängliga i Kamina.
Enligt säkerhetsföreskrifterna var det förbju-
det att flyga ensam, men Bengtsson ansåg sig
inte ha något val och genomförde ensam
räddningsaktionen med helikoptern.

Den tionde tågeskorten kom att vara i 14
dagar Tusen meter räls fick läggas ut för att
reparera åtta längre rälsavbrott. Arbetet ut-
fördes i 40-gradig värme. Törsten kunde en-
dast släckas med otjänligt vatten. Dysenteri
och andra magsjukdomar plågade de tappra
soldaterna, som återvände till E-ville först
den 25 januari.

Händelserna under den tionde tågeskorten
har en historisk dimension. För första gången
sedan 1814 uppträdde svenska soldater som
ett stridande förband.

Text: Bror Richard Svärd
Bilderna från Arméstaben (MHA)

Händelserna under den tionde tågeskorten har en
historisk dimension. För första gången sedan 1814
uppträdde svenska soldater som ett stridande förband.

Bilden skildrar hur tåget försiktigt tar sig fram genom fientligt balubaland. Kulspruteskytten Per Tyllström och laddaren Göran Karlsson, närmast kameran, har hög beredskap.

Järnvägsspåret repareras under den tionde tågeskorten.
Längst fram går Rune ”Whisky” Winroth.
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Tillverkningen av luftmadrasser i Trelleborg
har gamla anor. Idén om den uppblåsbara
extrasängen kom förmodligen från Tyskland,
och redan 1935 tillverkades de första madras-
serna. 
Till en början trodde man att det bara be-

hövdes ett starkt material för att tillverka en
bra luftmadrass. Exponering av madrassen t ex
i starkt solsken visade att förbättringar kräv-
des för att maximera produktens användbar-
het. Madrassernas popularitet var som störst
på 1960-talet, då det årligen tillverkades c:a
125 000 madrasser. 
Användningen av luftmadrassen var som

nämnts främst avsedd som en extrabädd i
sommarstugan eller i campingtältet men blev
alltmer vanlig i det populära strandlivet. Se
fotot från FN-beachen i Gaza från 1962. 
Den svenska FN-bataljonen som skickades till
Suez i Egypten 1956 utrustades med Trelle-
borgs luftmadrasser och även de så använd-
bara regnkapporna. Madrasserna var till både
nytta och nöje – på nätterna sov soldaterna på
dem och på fritiden togs de med till stranden.
Madrasserna följde med till Gaza, och när det
1960 blev aktuellt att skicka en ny svensk
FN-bataljon till Kongo, utrustades också den
med Trelleborgsmadrasser. Samma gällde
även bataljonerna som skickades till Cypern
1964. 

Luftmadrasserna var nu som populärast, vil-
ket resulterade i ett flertal exotiska produkt-
namn som Superb Mallorca, Superb Las Vegas,
Bermuda, Relax, Excellent och Congo (nyhet
1962).

Artikeln om gummimadrasserna avslutas här
med de närmast osannolika händelser som
ägde rum i Katanga under tiden då den legen-
dariske översten Jonas Waern var chef för de
svenska FN-styrkorna i Kongo. Följande text
är saxad från hans bok ”Med FN i Katanga”.
”På c:a tio kilometers avstånd från kraft-

stationen (i Kilubi) fanns en stor och mycket
vacker grotta med ett vattenfall uti. Vi följde
en flod, som flöt in i berget. Man kunde gå ut-
med floden in i berget, där öppningen vidgade
sig till en stor sal med droppstensformationer.
Belysningen i grottan kom dels från öppningen
och dels från ett hål i taket, som troligen bil-
dats genom ett ras. Från hålet sprutade en
bäck ner i tunna slöjor och studsade mot ras-
massorna, som bildade en trappstegsformad
pyramid mitt under hålet. Bäcken förenade
sig sedan med floden, som svart och mäktig
flöt fram längs grottans ena sida. Floden för-
svann in i ett halvcirkelformat valv, som höjde
sig högst en och en halv meter över vatteny-
tan. Allra längst in såg man bara ett svart hål
i klippväggen. 

En svensk kraftstationstek-
niker lade sig en dag på en luft-
madrass och flöt in i hålet.
Man kan väl inte tänka sig
något mera dumdristigt. Hans
oroliga kamrater sökte runt
berget och fann honom i en
afrikansk by intill den plats
där floden på nytt kom ut i
dagsljuset, två kilometer från
madrassfärdens utgångspunkt.
Svensken hade blivit motta-
gen som en kung av byborna,

som påstod att någon aldrig förut hade kom-
mit ut den vägen. 
Färden hade ägt rum i fullständigt mörker.

Vatten hade då och då sköljt över honom.
Ibland hade han virvlat runt i brusande virv-
lar inne i kolmörkret. Hans kamrater gratule-
rade honom till att ha klarat livet men före-
brådde honom för hans våghalsighet. ”Ja, det
var kanske lite vågat”, sade han lugnt, ”för
jag kan inte simma heller.”
Hans exempel hade följts av ett tjugotal

andra svenskar, men jag förbjöd omedelbart
våghalsigheterna. Vi var ju inte i Kongo för
att riskera livet på sådana dumdristigheter.
Det behövdes bara att vattenståndet ökade
ett par decimeter eller att en spetsig trädgren
punkterade madrassen för att färden skulle
sluta i en tragedi.” 

Ovan refererade äventyr skulle kunna vara
hämtad från en sekvens i en Indiana Jones-
film men utfördes alltså i verkligheten av svenska,
modiga (!) FN-soldater med fullt förtroende
för de av Trelleborgs gummifabrik tillverkade
gummimadrasserna – Made in Sweden. Själv
tillhörde jag inte de FN-soldater som vågade
sig på ovan nämnda utfärd. 

Här slutar historien om luftmadrasserna. Deras
framtid närmar sig också slutet, då tillverkningen
i Trelleborg lades ner 1965 på grund av alltmer
pressade konkurrensförhållanden. 

Med hälsningar från FN-soldaten 
15320 Bengtsson

Bat. 15G och Bat. 22K 

Svenska luftmadrasser i FN-tjänst
Artikeln är skriven av Bertil Bengtsson, som under 43 år var anställd på Trelleborgs gummifabrik och därmed
väl förtrogen med tillverkningen av allehanda gummibaserade produkter, förutom luftmadrasser även den
bekanta gröna regnkappan. Själv tjänstgjorde han vid FN-bataljonerna i Gaza och Kongo på 1960-talet. 

På fritiden, mellan vaktpassen i Gaza, var luftmadrassen den perfekta produkten att medföra till beachen. 
Foto: Bertil Bengtsson

Luftmadrassen blev en god viloplats för uttröttade soldater i Kongo. 
Foto: Stabsfotografen, Bat.10

Floden och vattenfallet, beläget ovanför grottan där
äventyrsfärden på luftmadrassen ägde rum.

Foto: Bertil Bengtsson 
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De här böckerna gör inte anspråk på att vara helt vetenskapligt kor-
rekta, utan ambitionen har varit att ta fram "bilderböcker" med tillhö-
rande texter, över de uniformer som den svenska armén använt under
tiden från 1675 till idag. Det är därför Braunstein använt sig av teck-
nade och färglagda bilder istället för fotografier av de olika uniforms-
plaggen.

Ur ett förord läser vi: ”När mitt arbete pågått några månader, insåg
jag att ämnet var för stort för en bok – det skulle i så fall blivit drygt
400 sidor – och klart inom fem år. Jag har därför delat upp den på tre
böcker. Som gammal kavallerist kunde jag inte motstå att ta detta
truppslag först. Del 2 behandlar infanteriet och del 3 övriga trupp-
slag – artilleriet, fortifikationen och ingenjörstrupperna, trängtrupperna
och inte minst övriga personalkårer. Del 3 kommer även att beskriva
de enhetsuniformer som använts under 1900-talet.” 

Sålunda föreligger nu två tredjedelar av Braunsteins skildringar av
våra svenska militära uniformer.

Braunstein skriver den här bokserien för att han tycker att den fyller
ett tomrum i vår uniformshistoria och för att visa svenskar och även
läsare i andra länder, hur den svenska armén sett ut under de senast
350 åren. Av denna anledning är böckerna även utformade med paral-
lelltexter på engelska. Se vidare annons nedan.

Christian Braunstein har
även givit ut: Heraldiska
vapen inom det svenska för-
svaret, Svenska försvarsmak-
tens fälttecken efter millenni-
eskiftet, Sveriges arméför-
band under 1900-talet, Utmär-
kelsetecken på militära unifor-
mer, Svenska flygvapnets sko-
lor och förband under 1900-
talet samt Sveriges marina
förband och skolor under 1900-
talet i samarbete med kom-
mendör Sune Birke. Han har
i samarbete med Stig von
Bayer givit ut de två Kongo-
relaterade böckerna Svensk
FN-officer bland minor och kan-
nibaler, samt Mucka inte med trolldoktorn.
Fram till sin pensionering 2012 arbetade han som 1.försvarsantik-

varie vid Statens försvarshistoriska museer i Stockholm.

Text: Roland Andersson

SVENSKA ARMÉNS UNIFORMER – kavalleri och infanteri
I en serie om tre böcker har Christian Braunstein nyligen utkommit med den andra delen, den om infanteriets
uniformer. Den första delen - om kavalleriet, utkom tidigare i våras.

Överstelöjtnanten vid Livgardets dragoner (K1)
Christian Braunstein. 

250:- 195:-250:-

NY!

Läs mer på www.fredsbaskerforlaget.se/braunsteinserien

120:-

195:-

NY!

195:-

SKEPPAREGATAN 29  602 27 NORRKÖPING  TEL 0708 - 18 87 88www. f redsba sker for l a ge t . s e

Ett mindre antal av jubileumsboken UTLANDSSTYRKAN I FREDENS TJÄNST,

utgiven av Försvarsmakten 2005, finns fortfarande i lager, liksom

FREDSSOLDATER och I GRYTORNA FÖR FREDEN.

200:-
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Jan Larsson till minne
Jan Larsson, Ljung Västra Götaland, har avlidit. Han var född 1943. Jan gjorde FN-tjänst på bataljon 34 C. – Vila i frid. 

Text: Bo Hellqvist

UNEF-kamraterna 
firade 55-årsjubileum

I kyrkan var, förutom Kents hustru Gunnel, barnen Heléne och
Magnus och deras familjer, många släktingar och vänner som
fick vara med om en stämningsfylld ceremoni. Kent var med i
bat. G/K 8, 1960. 
De tre första månaderna var det tjänstgöring I Gaza, därefter

flyttades de som första svenska FN-bataljonen till Kongo. Kents
stora intresse var familjen, huset i Kinna och sommarhuset i
Gamla Köpstad, Varberg. Han deltog ofta på våra samman-
komster och skaffade vinster till lotterier. På senare tid hade han
börjat renskriva sina upplevelser från sin tid i Gaza/Kongo.
I sin dagbok har han noterat dag för dag och detta hade han

tänkt låta trycka upp i en bok. Dessvärre hann han inte fullföl-
ja sitt uppdrag. Avslutningen av boken kommer att göras av hans
dotter och son. 
Vid båren fanns fanor från UNEF-kamraterna och FN-vetera-
nerna Kongo. Närvarande var Alf Gustafsson, Nils ”Oskis”
Oskarsson, Lennart Olsson, Nils Axfjord, Sten-Erik Peterson,
Stig von Bayer och Jackie Ragnarsson. Efter begravningsakten
hölls en minnesstund i hemmet. Hustrun Gunnel och barnen
hade ordnat med förtärning för c:a 60 personer. Många av oss
satt ute i Kents vackra trädgård och pratade bl. a. om den tid vi
haft tillsammans. – Vila i frid!

Jubileet firades i samband med vår traditio-
nella höstfest hos Alf Gustafsson i Hökerum. Vi
hade som vanligt tur med vädret, så solen och
Alf strålade i kapp.

Efter ett kort extra årsmöte, för att konfirmera
en stadgeändring, förflyttade vi oss till Alfs
sommarland. Där bjöds vi på den delikata Väla-
soppan och det speciella brödet som hör till.
Därefter indelning i lag och tävling vid fyra

stationer. Tre från varje lag fick sedan göra upp
om bonuspoängen, genom att spika kubb. Det
gick till så att var och en slog ett slag på sin
spik i tur och ordning tills den var helt nersla-
gen. Det vinnande laget får vänta något på sitt
pris, de får deltaga i ett av Alfs slädpartier. Till
middag grillades entrecote med grönsaker och
alla tillbehör. Sedan kom den gamla sotiga tio-
liters kaffepannan fram och kaffet kokades
över öppen eld. Till kaffet hade Louise Wester-
berg bakat Trollebo-tårtor, som hade en stry-
kande åtgång. Efter en mycket lyckad och trev-
lig dag tog vi farväl, och ser fram emot nästa
sammankomst.

Text: ordf. Erik Westerberg 

Foto: Bo Hellqvist

Text: Jackie Ragnarsson. Foto: Nils Oskarsson

Kent Karlsson till minne
Kent Karlsson Kinna avled den 5 juli 2013. Han var född den 28 december 1937. 
Begravningsgudstjänsten hölls i Kinna kyrka fredagen den 26 juli.
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1. BRODERAT MÄRKE 25 KR
2. KLISTERDEKAL 15 KR
3. BÄLTESSPÄNNE * (20 kr) 5 KR

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke 100 KR

5. PIN Fredsbaskrarna 15 KR

6. PIN FN-logo 20 KR

7. PIN FN-basker 20 KR

8. ÖRHÄNGEN FN-basker 30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna 30 KR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker 40 KR

11.SLIPSKLÄMMA FN-logo 40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna 35 KR

13. NYCKELRING 30 KR

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) 40 KR

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

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

21. T-shirt, svart, stort tryck rygg M, L, XL, 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 distri-
bution. 

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
33. Tröja, Gula Bandet S, M, L, XL, XXL 495 KR
34. Tygmärke Gula Bandet 30 KR
35. Klisterdekal stor Gula Bandet 25 KR
36. Klisterdekal liten Gula Bandet 20 KR
42. Broderat tygmärke siluett                        50 KR
43. Broderat tygmärke siluett m kardborre 60 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 33 23 24

27

42

28

43

26

29 30 31 34

32

4

25

Stöd Fredsbaskrarnas arbete!

NY!

40 KR

NY!

UNEF-kamraterna 
firade 55-årsjubileum

35
36

Nu kan du även beställa via vår Profilshop på nya hemsidan!

5 KR



Nr 3/2013

Vi gratulerar vinnarna 
i YXXRYSS 2/2013:

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

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

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

Lösningen sänds senast 
10 november till: 
Fredsbaskerförlaget
Roland Andersson
Skepparegatan 29
602 27 NORRKÖPING

Nils Erik Andersson
Arkövägen  37
121 55 Johanneshov

Peter Sirland
Korallgatan 12
621 40 Visby

Harry Jonasson
Älvbrinken 19
942 95 Vidsel

Rätt lösning till nr 2/2013

De tre första rätta lösningarna får en bokvinst från Fredsbaskerförlaget!
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YXXRYSS

FOTO: MSB bldbank
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PÅ KORNET

1

Psykologiska operationer FS19, Public Affairs
Officer FS20 och i skrivande stund som Gender
Field Advisor FS25.

2
De närmaste har påtalat hur jag vuxit som
person; hur jag tacklar svårigheter i vardagen
bättre och hur min personlighet har stärkts
med självförtroende. Jag, personligen, känner
mig tryggare i mig själv. Det är prövningarna i
missionerna som fått mig att växa; som när
Sergeant Kenneth Wallin stupade 2010, kris-
hanteringen under UNAMA-attacken 2011 och
de möten med människor som jag vet ville mig
illa men som, för ett tag, gått med på att lyssna
och lade ner sina vapen.

3
Jag minns allra mest när en soldat var mycket
sjuk och hur den sjukes kamrat bar honom
den sista biten till sängen; utan en tanke på
den sjukes tyngd och med lugnande ord om
att den sjuke inte var en belastning. Det var
vackert.

PÅ KORNET är ett återkommande
inslag. Har ni förslag på någon/några
som bör var med? Hör er av till:
redaktion@fredsbaskrarna.se

Björn Johansson 54 år Malin Haak 27 år Mikael Wallentin Åström 29år 

3 frågor till TRE VETERANER

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

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

Du är inte ensam

1
FN-tjänst Libanon, L91, 1986 – 87.
MSB – 12 missioner, katastrofområden 
i Afrika, Asien och Karibien.
Observatör för EUMM i Georgien.

2
Att den lilla hjälpen vi kan ge under kort tid
och i vissa fall under längre perspektiv, bety-
der oerhört mycket för de som är utsatta och
drabbade i olika situationer/katastrofer.

3
Mitt starkaste minne är från min första civila

insats 1994, när vi åkte ner för att hjälpa flyk-
tingar i nordöstra Kongo, Bukavu. Där renade
och distribuerade vi vatten från Kivu-sjön till
100  000-tals flyktingar som flytt från folkmor-
den i Rwanda. Efter avslutad insats skulle last-
bilar med utrustning köras genom Central-
afrika ner till Mombasa i Kenya. För att komma
dit var vi tvungna att köra genom Rwanda.
Misstron och misstänksamheten hos dem vi
träffade under resan var mycket stor, från att
bli uppställda vid gränsövergången DR Kongo
-Rwanda med tonåringar pekande på oss med
automatvapen och genomgång av all materiel
vi hade med oss, fick vi fortsätta resan in i
Rwanda. Överallt längs raviner och vägkanter
möttes vi av utbrända bussar och bilar som
blivit stoppade och förstörda, vad som hände
med dom flyende i bussarna kan man bara
tänka sig… Kommer speciellt ihåg första över-
nattningen i Kigali, den var fylld av skottloss-
ning, blev inte mycket sömn den natten... Det
tog oss drygt tre dygn på de dåliga vägarna
som då fanns, att passera landet och ta oss in
i Tanzania för fortsatt färd ner mot Indiska
oceanen och Mombasa.

1
FS18, FS20 

2
Det var fantastiskt att dagligen få arbeta med
afghanska kollegor och att få lära känna dem,
att höra dem berätta sina historier och om
deras liv utanför murarna. Man får ett helt
nytt perspektiv på sitt eget liv hemma i Sve-
rige och hur bra vi faktiskt har det. 

3
Det jag aldrig komma glömma var när vi blev
bjudna till en av kollegornas familj en bit upp
i bergen och spenderade tid med dem på
deras sätt. Vi blev bjudna på te som följdes av
en riktig festmåltid, lekte med barnen och
hade en oförglömligt rolig dag. 

Självklart går det heller aldrig och glömma
den gemenskap som bildas på plats och alla
man delar den med. 

Att åka på utlandstjänst är utan tvekan något
av det bästa jag gjort. 

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? 



Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal

Ordningsvaktsbutiken.se

Nya OV-uniformen
Vi erbjuder omgående
leverans av den nya 
uniformen för ordnings-
vakter, givetvis i godkänd 
färgkod. 

Skyddsutrustning
Vi har den nya batongen från 
Bonowi på lager tillsammans 
med skyddsvästar, kniv-
skyddshandskar och andra 
skyddande tillbehör.

Kommunikation
Vår egna radio för 155 MHz 
eller 400 MHz håller enastå-
ende kvalitet och pris med ett 
stort tillbehörsprogram.
Finns även för kort- och 
långtidshyra.

Tekniska hjälpmedel
Boka en demonstration av 
vår vattentäta handhållna 
värmekamera från FLIR. 
Arbeta helt oberoende av 
yttre ljuskällor, övervaka 
stora områden och 
genomför effektiva eftersök.

Vi levererar trygghetslösningar med 
lokal förankring och socialt ansvar.

Vi expanderar och passar samtidigt på att förnya vår grafiska profil.
Just nu söker vi väktare, butikskontrollanter och ordningsvakter i Kalmar län. 
Registrera dig i vår personalpool på www.srsb.se

Vår affärsidé är inte att sälja kläder och utrustning. 
Vår affärsidé är att bemanna objekt med kompetent och korrekt 
utrustad personal. Vi vill att våra anställda skall ha tillgång till de 
bästa och säkraste produkterna på marknaden. 
Därför håller vi riktigt låga priser.

www.srsb.se

SRSB
SVERIGE AB

POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige

Fredsgatan 13
703 62 Örebro


