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Detta är bara början!
Sir Winston Churchill, premiärminister i Storbritannien under
andra världskriget, sa att ”detta är inte början på slutet det
bara är slutet på början”, när krigslyckan vände. Jag känner
ungefär samma sak – vi har arbetat hårt i 27 år för att åstadkomma ett bra klimat för soldater och andra som under sin
tjänstgöring utsatts för extraordinära upplevelser. Av naturliga
skäl har vi som har varit insatta i olika oroshärdar runt om i
världen exponerats mer än andra för händelser som kan ge en
långsiktig påverkan, såväl fysiskt som psykiskt. Vi har alla
kommit hem fyllda av nya erfarenheter som har utvecklat oss
som människor. Dessa erfarenheter sprider vi till vår omgivning. Det innebär att vi därmed bidrar till att Sverige och
svenskarna får större förståelse för våra medmänniskor och
deras förutsättningar i olika delar av vår värld. Genom vår
insats har inte bara världen blivit lite bättre utan Sverige har
också utvecklats.
Det jag menar med inledningen är att veteransoldatlagen nu
skall implementeras av Försvarsmakten. Alltifrån veteranutredningen, via regeringens proposition till riksdagens beslut har
det stått klart att ”Försvarsmakten skall utveckla en långvarig
relation till Fredsbaskrarna”, Sveriges veteransoldatförbund
(mitt tillägg). Just nu håller Försvarsmakten på att utreda hur
veteransoldatlagen skall implementeras och vilken roll veteranerna
själva skall ges för att direkt stödja våra drabbade kamrater.
Vi veteraner vet att oroshärdar varierar i operativ intensitet
och att därmed riskerna varierar i en internationell operation.
Det bästa exemplet på detta anser jag är Cypern-operationen.
Under många år benämndes den svenska bataljonen på Cypern:
badbataljonen! När Turkiet 1974 beslöt att invadera norra
delen av Cypern förbyttes lugn till fullfjädrat krig. De soldater
som tjänstgjorde under den tiden upplevde samma eller liknade
händelser som t ex de första bataljonerna i Bosnien.

ländska statsmakterna. Forskning i Nederländerna med veteransoldatperspektiv forceras fram, veterancenter, ceremonier,
kungahusets engagemang i olika veteranceremonier blir resultat av nödvändigheten! Statsmakterna och myndigheterna i
Sverige kanske kan lära sig något av detta? Särskilt som
dagens operationer är ännu mer riskfyllda.
På soldatnivå behöver vi inte gå utanför Sverige! Genom Sveriges olika engagemang i FN-, NATO- och EU-ledda operationer har vi många exempel på att varje operation har resulterat
i att soldater har blivit ”märkta” för livet, fysiskt eller psykiskt, för att inte tala om det sjuttiotal som mist livet. Fram
till dags dato har dessa soldater och deras familjer allt för ofta
varit tvingade att föra sin egen kamp för att få sin rätt.
Med de begränsade resurser som vi i Fredsbaskrarna disponerar har vi strävat efter att ge stöd till våra fredskamrater.
Där vi nått fram har vi kunnat göra en skillnad! Vi har också
exempel på att vi har nått fram och strävat att vara en brygga
till Försvarsmaktens och andra myndigheters professionella
resurser, men till individens och hans/hennes anhörigas stora
bedrövelse utan eller med ringa resultat. Måtte de pågående
utredningarna i Försvarsmakten ge såväl myndigheten som
”veteransoldatförbundet” verktygen så att alla veteraner får
möjlighet att få det stöd som motsvarar statsmakternas och
myndigheternas ansvar.
Och kom ihåg ingen veteranpolitik
blir framgångsrik
utan veteranernas
eget engagemang!
Be careful out
there!

Statsmakterna och den militära ledningen måste förstå att det
inte finns någon ”ofarlig” militär operation!
Internationella operationer är farliga och riskfyllda såväl på
nationell nivå som på soldatnivå. Att felhantering kan vara farlig på nationell nivå är det nederländska agerandet efter Srebrenica kanske det tydligaste exemplet på. Regeringar faller,
PTSD och andra psykiska åkommor bland de insatta soldaterna i
Srebrenica tvingar fram extraordinära insatser från de neder-

Det är ett unikt jobb vi erbjuder. Ytterst handlar det om att värna människors
rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. I Sverige tar vi det här ofta för givet,
på många andra platser är verkligheten en helt annan. Vår uppgift är att
hjälpa till där det behövs som mest. I Sverige eller utomlands. Som soldat,
sjöman och officer kan man få chansen att göra skillnad på riktigt. Det innebär att det krävs något extra av de ca 5000 personer som börjar jobba inom
Försvarsmakten varje år.

Bo Wranker
Förbundsordförande

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Har du det som krävs? Läs mer på www.forsvarsmakten.se/jobba
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HJustenju!pågår

Sedan senast har jag hunnit med att vara på en mycket skön ledighet.
Resan gick till Vietnam denna gång och valet av resmål gjorde oss inte
missnöjda. Landet är underbart, vilka människor, vilken mat och vilket härligt väder i november och december. Ni får inte missa Vietnam nästa gång
ni är i Asien.
Här kan ni enkelt hitta det autentiska och det är enkelt att umgås med
människor även om språket ibland blir ett hinder. Eftersom vi var i södra
delen av landet kan jag inte berätta hur Pho-soppan (nudelsoppa) smakade
eller hur människor är i norr. Men det jag kan berätta är att stränderna är
underbara och att ett besökt i Cu Chi-tunnlarna är värt resan.
Tunnlarna är del av ett ännu större nätverk (c:a 42 mil) av tunnlar som
finns i landet. Cu Chi-tunnlarna, liksom övriga tunnlar, spelade en avgörande
roll under Vietnamkriget och utgjorde en av FNL:s viktigaste baser.
Vänta inte för länge med ett besök i Vietnam för det händer nya saker
hela tiden och landet står inför stora förändringar.

svält, terror,
likgiltighet,
kvinnoförtryck
och miljöförstöring.
Världen står inför stora utmaningar.
Många av dessa problem hänger ihop
och går inte att lösa var för sig.
Ju fler vi blir, desto mer kan vi göra.
Bli medlem i Svenska FN-förbundet.

Bli medlem på www.fn.se
eller 08-462 25 40.

Ovan: Robban och jag i en av tunnlarna. För att turister ska få plats
är dessa utgrävda för våra tjocka rumpor.
Till vänster: Vesna kryper ner i en av tunnelöppningarna, där det
gäller att inte vara för bred eller att lida av klaustrofobi.

Att vänta för länge...

Vi bör heller inte vänta för länge med hur vi vill att vårt förbund ska se ut
den närmsta tiden för framtiden är nära.
Vi bör ta ställning och det är senast på årsmötet! Läs mer om Ny inriktning på s. 18-19. Läs också Rolf och Jans berättelse om tävlingen Erna
Raid, s. 6-7. Missa inte Magnus text där han reflektera över sin tid i Bosnien och efteråt, s. 8-13. På s. 20-21 berättar två Kongoveteraner om sitt
besök i Dublin när Irland firade 50 år efter insatsen i Kongo. Sedan besöker Ingemar Sharm el-Sheikh, s.14-15. Och det finns mycket mer att läsa.
Per Lennartsson
Redaktör

”Kommer du ihåg dagen då jag repade bilen? Jag trodde
att du skulle skälla på mig, men det gjorde du inte.... Eller
den dagen då jag hade haft en affär med en annan man?
Jag trodde att du skulle lämna mig, men det gjorde du
inte.
Kommer du ihåg då jag skrek åt dig och kallade dig för
lögnare, fast du egentligen hade talat sanning? Jag trodde att du skulle tappa förtroendet för mig, men det gjorde
du inte.
Jag vet inte om jag någonsin talat om för dig hur mycket
jag älskar dig. Det var en av många saker jag ville säga
till dig när du kom tillbaka från FN-tjänst i Bosnien…...
men det gjorde du inte.”
Citat från boken Varför växer gräset? av Klas Hallberg
och Magnus Kull. Tack Rolf Briskans för påminnelse om
detta citat!
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S V E R I G E I VÄ R L D E N

S V E R I G E I VÄ R L D E N
Serveringen var av yppersta klass, dricka
fanns till estniska priser.
Därmed var den officiella övningen över,
och vi hade hela söndagen fri till att utforska
Tallinn. Vi besökte gamla staden, ett nyrestaurerat, hansapräglat stadscentrum från
1400- och 1500-talen. Vi intog en bättre
middag på Olde Hansa, där man kände sig
tillbakaflyttad till medeltiden. Allt från mattallrikarna till betjäningen kändes äkta.
Honungsölets recept var från 1400-talet,
och det smakade förträffligt. Olde Hansa
var helt fritt från den sovjetimperialistiska
betongkulturen.
Regina Baltic förde oss tillbaka till Stockholm över natten, och söndagsnatt sov jag i
min egen säng.

ERNA Raid
Rolf Briskans inspekterar den kinesiska patrullen.

trötthetsperioder som automatiskt kom, stadigt på vakt mot fiender och andra faror,
alltid törstiga. Skinande sol om dagen, iskallt om natten och mycket litet sömn.
Gjorde patrullerna något fel eller kom för
sent in till kontrollpunkterna, fick de straffpoäng efter vissa regler.
Engelska Rangers ute på nattpaddling.

ERNA Raid är en av tuffaste militära patrullfälttävlingar i Europa. Många frågar sig nog, varför denna tävling
äger rum i Estland där det bor c:a 1,5 miljoner människor, varav c:a en halv miljon ryssar. En av de små baltiska
länderna med huvudstaden Tallinn, c:a 430 000 invånare? För att förstå detta, måste man veta litet om den estniska historien.
Redan under forna tider var Estland ockuperat av främmande makt, bl a Sverige och
Danmark. I en kort period från 1918 till
1940 var landet självständig republik, men
från 1940 har landet varit ockuperat av
sovjetiska styrkor och sedan varit sovjetisk
republik. Vid upplösningen av den sovjetiska
staten 1989, förklarade det estniska parlamentet landet som en självständig republik
den 20 september 1991.
Estland blev medlem av FN och erkändes
internationellt.
ERNA Raid-tävlingen arrangeras i dag
till minne av den estniska militära motståndsrörelsen, utrustad av tyskarna och
finnarna, som den 19 juli 1941 angrep
överlägsna sovjetiska styrkor vid Kautla.
Nästan alla de estniska motståndssoldaterna blev nedkämpade, men det var några
som överlevde, och en av dessa veteraner
från 1941 var med och övervakade årets
tävlingar.
Den estniska motståndsrörelsen kämpade
mot sovjetregimen ända fram till 1955 inne
i de djupa skogarna.
En estnisk kvinnlig partisan, den gången
17 år, var 1954 i kamp med de talrikt överlägsna sovjetiska ockupationsstyrkorna,
överlevde, men blev tillfångatagen, och tillbringade 17 år i Sibirien som straff. Hon
var också och övervakade tävlingen här vid
Kautla tillsammans med sin man.
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De sista sovjetiska ockupationsstyrkorna
lämnade Estland först 1994.
I år var jag, Rolf Briskans, i Estland för
tredje året i följd som stridsdomare. År
2000 var jag den förste domaren från
Sverige. I år var vi fyra svenska domare,
fyra norrmän, tre danskar och en massa finländare, c:a 30 stycken. Domarteamet leds
av de finska FN-soldaterna. Varför gamla
FN-soldater som stridsdomare?
Vi bar de blå baskrarna och var därvid
neutrala.
Turen startade med buss från Örebro, därefter färja till Tallinn med militärtransport
därifrån ut i busken till Main Camp i
Kautla. Där blev vi fördelade i tältlag i
svenska 12-manna tält. Det var för övrigt
mycket svensk militärutrustning på campen,
bl a hela köket, skänkt av svenska myndigheter. Vi blev uppdelade i olika domarteam.
En norsk officer från Trøndelag, Svein
Belsvik och jag, bildade team Romeo 3.
Själva förplägnaden sköttes av estniska lottor, med gröt nästan varje morgon, soppa
till lunch och en god estnisk middag.
Mässtältet, svenskt mektält, besöktes ofta.
Hygienen bestod av en gammal rysk duschbil, med litet varmvatten då och då. Fem
bajamajor fanns också på campen.
Tisdagskvällen var det flaggparad vid
Kautla minneslund över de fallna estniska

soldaterna i frihetskampen i juli 1941. Sven
Belsvik, finske officeren Inko Jansson och
jag, fick förtroendet att lägga ned Scan Batkransen vid minnesstenen.
Onsdag var alla deltagarna med på en
flaggparad i Tallinn, där Estlands ÖB och
försvarsministerninspektion gjorde inspektion. Sedan ned till marinbasen i Tallinn för
att kontrollera de tävlande patrullernas
utrustning och sända iväg dem till en landstigningsövning. Därefter startade fyradygnsövningarna.
Flera kvällar var domarteamen ute upp
till 25 timmar, ett par timmars sömn och så
väckta tidigt nästa morgon. Domarna blev
utsända till olika uppdrag för att kontrollera och bedöma patrullernas insatser under
tävlingarna.
Deltagarna bar på 25 kilos packning, automatkarbin och pistol, på en sträcka av c:a
85 km, ständigt under eld från b-styrkor.
De genomförde en sjölandsättning, paddlade
2 km i svenska uppblåsbara landstigningsbåtar, genomgick 12 olika hårda militära
övningsprov: orientering i mörker efter
karta, kompass och GPS, i ett slätt landskap i tät, tät skog, full av myrar och vatten, alltid fara för kvicksand, björn, varg
och vildsvin i skogarna, fara för ormar och
insekter av olika slag, ständigt utsatta för
fysisk och psykisk hård ansträngning hela
tiden 100 procent uppmärksamhet också i

Lördag morgon var den sista etappen, 6,8
km, men de sista 700 meterna kom lagen
spurtande till målet helt slut, uppmuntrade
av supportrarna, hustrur, män (ett kvinnligt
lag från estniska hemvärnet deltog), olika
länders officerare, som alla stod upp och
hejade fram sitt lag. Sista övningen gick ut

på att äntra helikoptern efter väl förrättat
uppdrag. Helikoptern bestod av en lastbil
och då baklämmen stängdes stoppades sluttiden. Därefter utrustningskontroll, all material som medtogs från start skulle vara
med, utom mat och ammunition.
Lördag kväll klockan 1900 var det bankett
och prisutdelning på Lilla Paviljongen, ett
kongresshotell vid strandpromenaden i Tallinn. Här skiftades från fältuniform till de
olika länders permissionsuniformer eller
veteranuniformer, behängda med medaljer
och släpspännen i ädla metaller.

Det är många reflektioner som kan komma
efter ett sådant internationellt uppdrag på
gamla dagar. Hur kommer det sig att man
gör detta på semestern. Visserligen var
mat, husrum o s v gratis när man kom till
Estland, men resan dit kostade ju litet. Det
blev mycket litet sömn, massor med mygg,
lera, regn och så massor med trevliga
bekantskaper.

TEXT:
Jan Wick/Rolf Briskans

Helhjär
elh
hjärr tat.
Chatt, forum, föräldraklubb, mentornätverk, bloggstall, träffar och mycket
cket merr..

-av anhöriga, för anhöriga

www
w.in
. vidzonen.se

-Och du, missa
sa inte vår nya anhörigtidning!
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I Backspegeln

I BACKSPEGELN
”Jag har fått kritik för att jag har sagt att vi tar liksäckar med
oss. Men det här är en mentalt förberedd bataljon som vi har skyldighet att prata klartext med. Vi kallar saker vid dess rätta namn.”
Och så var det. Vi var beredda på allt.

BA01 – ETT BESTÅENDE
MINNE I MITT LIV

I mitten av september lastades så hela den svenska bataljonen upp
på tåg och förflyttades till södra Jylland i Danmark. På ett danskt
övningsfält utanför Varde samövades det och sköts återigen skarpt
med hela registret från pistol till stridsvagn och pansarvärnsrobot.
Efter ett par trevliga veckor i Danmark – där jag till min förvåning
bl a upptäckte att den välutrustade danska armén t o m hade en
fältpub i en grön militärlastbil – fick jag förmånen att ingå i bataljonens förstyrka om c:a hundra man som skulle vara först på plats
i Bosnien. Förstyrkan fick i stället för att lastas på tåg förmånen
att åka bilkonvoj ner genom Europa. Resan ned var i sig en upplevelse, där vi fick förmånen att umgås med tyska och österrikiska
soldater vid några övernattningar på deras armébaser.

Innan vi hann avsluta samtalet slog det mig att jag inte visste vad jag
tackat ja till, och jag fick snabbt avbryta den entusiastiske löjtnanten:
”Jo, ursäkta, men vart ska vi?”
”Till Bosnien!”

Efter Bosnienkrigets utbrott 1992 väcktes efter
några månader tanken på att ställa en svensk
bataljon till FN:s förfogande – om FN begärde.
Planeringen för den svenska pansarbataljonen började tidigt våren
1993. Frågan om svenskt deltagande snabbehandlades av regeringskansliet under månadsskiftet maj-juni, och riksdagen fattade ett
snabbt beslut om att Sverige om en begäran kom skulle skicka en
pansarskyttebataljon till Bosnien. Till bataljonschef utsågs överste
Ulf Henricsson från Södermanlandsbrigaden.
Den svenska delen av bataljonen kom att omfatta 864 man fördelade på en stab, tre pansarskyttekompanier och ett stab- och trosskompani. Ett norskt sjukhuskompani med helikoptergrupp och ett
danskt stridsvagnskompani skulle också tillföras bataljonen.
Själv arbetade jag sedan ungefär ett år tillbaka som polisaspirant i
Gävle. En god vän som gjort två bataljoner i Libanon hade sedan
länge väckt mitt intresse för internationell tjänst, och när möjligheten att söka den då unika Bosnienbataljonen dök upp kunde jag
inte längre motstå frestelsen. Förutom att uppdraget som sådant
var snäppet mer utmanande än de missioner Sverige dittills deltagit
i, hade jag just då ett lämpligt tillfälle i livet: Jag hade ingen ”respektive” att ta hänsyn till.
Jag sökte till bataljonerna i Bosnien, Makedonien och Libanon –
med Bosnien som förstahandsval.
En dag på jobbet ringde så en löjtnant som presenterade sig som
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ställföreträdande chef på Vakt- och eskortpluton och erbjöd mig en
tjänst. Han förklarade vad arbetet innebar, och jag tackade ja på
stående fot. Vi pratade en stund och skulle just lägga på när det
slog mig att jag visste allt om min tjänst – utom vilken bataljon jag
skulle till. Innan vi hann avsluta samtalet slog det mig att jag inte
visste vad jag tackat ja till, och jag fick snabbt avbryta den entusiastiske löjtnanten:
”Jo, ursäkta, men vart ska vi?”
”Till Bosnien!”
Så var min delaktighet i vad som skulle bli den första Bosnienbataljonen inledd.
Den nyligen uppsatta bataljonen – som ännu inte fått vare sig namn
eller beteckning – sattes upp i slutet av juni, och utbildades under
tre veckor på tre olika platser: P10 i Strängnäs, P2 i Hässleholm
och P4 i Skövde. Vakt- och eskortpluton – där jag tilldelats tjänst
som signalist – tillhörde Stab och trosskompaniet, som tillsammans
med ett av pansarskyttekompanierna utbildades på P10.
Vakt- och eskortpluton var indelad i åtta femmannagrupper och en
liten plutonsstab, delade på fyra SISU XA180 pansarfordon och
visade sig vara den mest sökta befattningen i hela bataljonen. Man
hade i genomsnitt ett tjugotal sökande till varje plats mot fyra per
plats i snitt för hela bataljonen. Av plutonens soldater kom 35 av
40 från jägarförbanden I22, FJS, Kustjägarna och K4.
Utrustningsnivån – för hela bataljonen – var med dåtidens mått
mycket hög även i internationell jämförelse.

Att skicka tyska trupper utomlands var i 1990-talets början fortfarande oerhört känsligt, med det tyska arvet från andra världskriget
fortfarande i minnet. Man hade – snarast på nåder – sedan en kort
tid tillbaka ett kompani i Somalia, men i övrigt höll man sig på
hemmaplan. När man talade med tyskarna upptäckte man att det
betraktades som något väldigt stort och ansvarsfullt att som soldat
få förmånen att åka utomlands i fredens tjänst. Något man skulle
vara stolt över.

Artikelförfattaren
på 8:e pansarskyttekompaniets
leriga camp utanför Vares.

I slutet av juni ryckte bataljonens kompanier in till en tre veckor
lång utbildning på respektive ansvarigt regemente. Den skulle efter
en kort hemförlovning kompletteras av ytterligare ett par veckors
samövning i Danmark inför insats.
Under utbildningen övades det en hel del ”worst case-scenarion”.
Vi tillbringade åtskilliga timmar på skjutbanan, sköt upp kopiösa
mängder ammunition, kastade lådvis med handgranater och såg till
att alla i plutonen kunde hantera alla plutonens vapen i alla möjliga
situationer. Fortfarande anser jag det vara bra övningar, där vi verkligen fick lära oss hantera vapen och utrustning på ett synnerligen
handgripligt sätt som är svårt att ersätta med torr- eller simulatorövningar.
Mindre populärt hos ledningen var att experimentlustan under
dessa övningar bl a resulterade i ett punkterat SISU-däck från en
skarp handgranat. När vi sedan dessutom lyckades blåsa bort en
radioantenn och förstöra en luckspärr på en av våra SISU-pansarbilar genom att prova om det var funkis att skjuta granatgevär från
skytteluckorna var måttet rågat. Resterande övningar genomfördes
mer – enligt instruktionsboken.
Övningarnas intensitet och experimenterande karaktär kom sig av
att vi egentligen inte hade en aning om vad vi skulle mötas av i
Bosnien. Mandatet låg någonstans mellan fredsbevarande och
fredsframtvingande, och det pratades hela tiden om att insatsen
med tiden mycket väl kunde utvecklas till en FN-insats liknande
Kuwaitkriget. Sverige hade inte sedan Kongo på 1960-talet skickat
FN-bataljoner tänkta för stridande uppgifter. Bataljonschefen Ulf
Henricsson sade i en intervju med TT:

Särskilt minns jag en tidig morgon vid en tysk arméförläggning i
Kassel. Jag och tre av mina plutonskamrater hade just knölat in oss
i vår Toyota-jeep. Om jag inte minns fel var klockan runt fyra-fem
på morgonen.
Regementet – ett militärpolisregemente – huserade i gamla kaserner byggda före andra världskriget belägna på landet utanför
Kassel. Just denna morgon förberedde man någon typ av övning,
och flera tyska soldater släntrade förbi i dimman i skenet av de
gamla gatlyktorna.
I det matta, bleka lampskenet verkade de fältgrå uniformerna med
otäckt bekanta fältmössor som komna ur en annan, betydligt mörkare, tid. Med en kuslig, krypande känsla längs ryggraden kändes
det som om hela vår Toyota-jeep på något underligt vis förflyttats
genom tid och rum tillbaka till andra världskriget; på andra sidan
vindrutan tycktes en helt annan tid förflyta framför våra ögon.
Vi sade inte mycket, men alla kände nog att detta kusliga, overkliga
tids-limbo behövde brytas.
Vi bad därför någon i baksätet att gärna och omedelbart slå på den
cd-radio vi skramlat ihop pengar till under vistelsen i Danmark. En
av killarna i baksätet gjorde så, och vi väntade oss att få lyssna till
lite popmusik på den station vi rattat in kvällen innan för att bryta
förtrollningen. Eller snarare förhäxningen. Men nej, nu skulle mitt
livs mest bisarra musikaliska sammanträffande utspela sig:
Ett skrapande ljud var allt som först hördes ur radion. I ungefär en
halv sekund trodde vi alla det berodde på dålig mottagning. Det
gjorde det inte. Det var nålen på en skivspelare som raspade mot en
gammal stenkaka. När tonerna av Marlene Dietrichs ”Lili Marlene” strömmade ut ur radion stirrade vi alla storögt på varandra
med gapande munnar. Håret reste sig i min nacke.
Tack och lov började dock vår konvoj ta form, vilket raskt förde oss
tillbaka till 1993. Vi startade motorn under smått chockad tystnad
och rullade in på vår plats i fordonskonvojen.
När vi rullade ut igenom grindarna påmindes vi om allvaret i det
uppdrag vi åtagit oss.
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Den tyske regementschefen hade klivit upp vid 03-tiden för vår
skull och stod där ensam i dimman och mörkret vid utfartsbommen. Hela hans kroppsspråk i den strama honnören utstrålade allvar, och ögonblicket etsade sig för alltid fast i mitt minne. När vi
besvarade hans hälsning minns jag att regementschefens symboliskt
tydliga avsked fick mig att känna att uppdraget medförde ett
ansvar större än bara ett personligt äventyr.
Efter en flera dygns resa genom Europa i en lång konvoj av jeepar,
en Mercedesbuss, en tankbil och ett transportfordon lastat med
bataljonschefens stridsledningspansarbandvagn stod vi så inför allvaret.
I Zvornik, vid bron över floden Drina som utgör gräns mellan Serbien och Bosnien körde vi åt sidan och började ladda alla vapen
inför överfarten in i Bosnien. Den 30 september 1993 rullade vi, de
första svenskarna, in på den containerfabrik som i sju år till skulle
kallas Camp Oden.
Hela det stora område vi var satta att verka i hade fram till nu övervakats av ett ensamt brittiskt kompani från Yorkshire Regiment, som
fanns samgrupperat med bosniska styrkor på den gamla militärflygplatsen i Tuzla: Tuzla Air Base, eller TAB:en som den kallades.
När det gäller vårt ansvarsområde fanns en del egenheter som följde
en logik svår att förstå från utsidan. I kriget figurerade tre huvudsakliga parter: bosniska BiH, bosnienkroatiska HVO och bosnienserbiska BSA.
Och nu kommer det märkliga: I området kring vår huvudbas var
bosniska BiH och bosnienkroatiska HVO allierade mot bosnienserbiska BSA. Men i området kring Vares i södra delarna av vårt
ansvarsområde var BiH och HVO istället huvudmotståndare.
Jag förstår faktiskt inte riktigt logiken än idag, fast jag haft
åtskilliga år på mig att fundera över saken.
I hela Bosnien fanns nämligen de mest oheliga allianser och överenskommelser mellan och mot parter och aktörer i olika konstellationer. I huvudsak kan man nog säga att den genomgående linjen i
princip följde modellen ”två slår den tredje”. Man köpte och sålde
bl a eldunderstöd och artilleri av en av sina fiender mot den andre,
och det fanns tydliga indikationer på att man ibland blåste eld upphör för att kunna sälja ammunition till fienden på andra sidan.
Kort sagt var alla mot alla någonstans i det sargade landet, och
ingen av parterna var oförblommerat positiv till FN-styrkornas när-

I BACKSPEGELN
varo. Man kunde förvänta sig att bli beskjuten av vem som helst av
parterna. Och det blev vi också.
Av den anledningen var det inte helt ofarligt att som britterna samgruppera med någon av parterna. Förutom att man blev ett legitimt
mål för andra parters artilleri kunde man också förvänta sig att
vissa i den militärstyrka man samgrupperade med faktiskt önskade
livet ur en.
Vid ett av våra första besök hos britterna på Tuzla Air Base – då
jag personligen inte var med – sköt en okänd soldat från någon av
parterna på ”vår” sida fronten, från långt håll ett skott rakt mot
min gruppchef. Kulan tog i en gren och ändrade riktning. Det var en
rejäl gren. Tre skånska barn fick behålla sin far tack vare den.
De första veckorna tillbringade jag till min egen frustration nästan
uteslutande på vår egen camp, med undantag för en utflykt till den
överlämningsceremoni som det brittiska kompaniet anordnade vid
en vacker sjö i närheten av Tuzla.
I Yorkshire är man mäkta stolta över sin vikingahistoria, och man
hade därför med glimten i ögat uppfunnit en överlämningsceremoni
passande våra gemensamma vikingaband. Ceremonin bestod i att
man begravde en symbolisk brittisk krigare på ”svenskt” vikingavis;
Man körde fram en fältambulans ur vilken man bar fram en bår
med denne ”döde krigare” i svepning. Till vår stora förvåning bars
samtidigt ett ganska stort vikingaskepp fram bakom en skogsdunge
av en tropp brittiska soldater. Krigaren lades i skeppet, man satte
eld på det, vadade ut i full uniform och sköt ut det i sjön. Den brittiska flaggan sänktes, och den svenska hissades på den för ändamålet resta flaggstången bestående av en radioantenn.
Ceremonin var en typiskt brittisk blandning av både humor och
högtidlighet, och vi kände oss mycket hedrade över det enorma
arbete man lagt ned på tilldragelsen. Vi tog reda på huvudet från
skeppet, som sedan fick pryda Vakt- och eskortplutonens logement.
Efter någon vecka som i princip tillbringades med befästningsarbeten och vakthållning började jag – ung och otålig som jag var – bli
frustrerad av att inte komma ut och se mig omkring i området. Av
olika anledningar slumpade det sig så att just jag tycktes missa
varenda spaningstur, och jag kom de första veckorna i princip inte
ens utanför grindarna. Min gruppchef skrattade hjärtligt och kallade
mig skämtsamt för ”Campråtta”.
Boendet var primitivt. Vi fick skura lokalen med klor innan vi
kunde flytta in, och själv hade jag min tältsäng intill ett stort hål i

väggen. Det hände ofta att råttor sprang över sovsäcken, och förbipasserande fordon brukade dessutom ibland skjuta i luften eller
mot vaktposten på taket – det s k Örnnästet – när de passerade
tjugo-trettio meter utanför. Det gjorde inte den redan korta nattsömnen bättre.
Maten bestod den första tiden uteslutande av försvarets ”guldburk”. Efter några veckor uppfann våra kockar nya fantasifulla
maträtter som ”pyttiskojspanotto” – en välkryddad blandning av
pyttipanna, lapskojs och risotto. Med tanke på de högst begränsade
råvarorna gjorde de ett rent fantastiskt jobb, även om smakvariationerna trots det blev högst begränsade.
Under en kort period i början av vår vistelse hettade det till mellan
en av parterna och FN, och alla gränser stängdes. Beredskapen höjdes, och vi förberedde oss för konfrontation. Vi var långt ifrån en
fulltalig bataljon, och kunde till på köpet heller inte längre nås av
några underhållstransporter alls. Allt fick ransoneras, och jag fick
lära mig den nyttiga läxan hur det känns att gå hungrig varje dag
utan att veta om eller när man någonsin kommer att ha en möjlighet att få tag på mer mat.
Tanken väcktes att försöka sig på en form av utbrytningsförsök
genom att skicka en SISU till FN-högkvarteret i Kiseljak. Där
skulle man lasta den full av ”Combat Rations” och försöka köra
den tillbaka. Man såg också över möjligheten att luftlandsätta förnödenheter på de stora fälten vid det norska fältsjukhuset. Innan
man hunnit verkställa något av de mer spektakulära alternativen
nådde man slutligen en överenskommelse och gränserna öppnades
för FN igen.
Med tiden fick vi riktigt bra mat, med färskt bröd varje morgon, ett
fungerande PX och postgång som bara tog ungefär en vecka i vardera riktningen. Efterhand fick vi också varje månad tillgång till ett
subventionerat satellittelefonkort, som räckte i ungefär fem minuter.
Det underlättade mycket att kunna ringa hem för att meddela att
man mådde bra när någonting allvarligt inträffat – även om media
långt ifrån alltid hade samma syn på ”när någonting hänt” som vi
hade på plats.
Det fanns nämligen just den haken: Även om en del braskande
rubriker faxades ned och sattes upp på anslagstavlan var det mycket som undgick oss. Eftersom det tog oss ungefär en vecka att få
tidningar hade vi ofta ingen som helst aning om vad media faktiskt
skrev – och inte skrev – på hemmaplan.
Ibland hade media inte rapporterat alls om något vi tyckte var allvarligt, vilket gjorde att ens anhöriga snarare blev mer oroade av
att man ringde. Ibland fick man istället förmaningar varför man
inte ringt när media slagit på stort om något som vi antingen inte
ens kände till, eller som vi ansåg vara en oviktig vardagshändelse.
Stämningen på en ”01:a” – en bataljon som är först på en ny plats
– blir förstås speciell. Särskilt när det som i fallet BA01 på grund
av krångel från parterna blir svårt att få materiel, soldater, utrustning och underhåll på plats som avsett. När verkligheten kräver att
knappt tjugoåriga furirer leder vaktstyrkor där majorer tar plats
som en i gruppen och meniga nittonåringar och medelålders överstelöjtnanter skottar sandsäck sida vid sida i bar överkropp får man en
alldeles särskild sammanhållning i förbandet.
Den frustration jag kände av att känna mig instängd på campen
den första veckan i Bosnien skulle väldigt snart – på gott och ont –
visa sig vara ett högst övergående stadium; redan efter några veckor fick bataljonen gå igenom sitt första elddop i samband med
massakern i Stupni Do.
Efter att ha gått av ett vaktpass mitt i natten skickades vi som för-

Vakt och eskortplutons förläggning ”Das Boot”.

stärkning ner till Vares, efter att situationen eskalerat. Skottväxling
hade uppstått mellan svenska enheter och spridda skaror från en av
parterna. Man hade dessutom kastat handgranater mot svenska
förband. Det rådde inget tvivel om att det var allvar, och att vi var i
underläge. Mitt i natten lämnade vi Camp Oden. Efter vägen anslöt
några pansarbandvagnar från tionde pansarskyttekompaniet.
När vi tidigt på morgonen kom fram till åttonde pansarskyttekompaniets camp i Vares möttes vi upp av plutonskamrater från Vaktoch eskortplutonen. De bar pansarskott och sprang mellan olika
skydd för att kunna vinka in oss på campen. Vi parkerade bredvid
deras SISU, som hade prydliga märken efter träffar från kulor och
en tydlig träff i vagnchefens pansarruta.
Enheter från bataljonen hade angripits av kroatiska förband. Man
hade skjutit tillbaka, men tvärtemot gängse FN-logik vägrat dra sig
tillbaka och lämna Vares stad. Istället visade de svenska förbanden
genom att ta fram pansarskott och annat att de förberedde sig för
strid. Det var väldigt olikt andra FN-förband i Bosnien, och den
svenska bataljonen fick från flera håll kritik för att man uppträdde
för provokativt.
Det kaxiga agerandet skulle – tvärtemot farhågorna – visa sig vara
ett vinnande koncept. Efter att vi mot FN:s rekommendationer ur
ingenmansland räddat ett tjugotal flyktingar från byn Stupni Do
över till den bosniska sidan – och hört deras fruktansvärda berättelser om massakern – beslöt Ulf Henricsson att det fick vara nog.
Han utnyttjade mandatet fullt ut, hävdade den rörelsefrihet vi var
garanterade, stod kvar där vi behövdes, ingrep när så var påkallat
och körde över den som stod i vägen. Det var ett högt spel att sätta
hårt mot hårt, men det lyckades över förväntan och vann respekt –
hos alla parter.
Ett exempel på denna respekt fick jag uppleva på nära håll i samband med att sjunde muslimska brigaden intog Vares kort efter
massakern i Stupni Do. Vi befann oss i vår SISU i södra delarna av
Vares när vi ropades upp av kompanistaben och ombads bege oss
till en plats söder om Vares, där en FN-konvoj stoppats av bosniska
förband. Vi funderade vad vi – fem man i ett ensamt litet pansarfordon – egentligen förväntades göra som konvojen själv inte klarade
av, men begav oss till platsen. När vi kom fram funderade vi än mer
över vad vi förväntades tillföra, eftersom konvojen visade sig bestå
av ett tjugotal fordon – varav fyra stycken kanadensiska Cougarpansarfordon bestyckade med bl a fyrtiomillimeterskanoner som
fick min lilla 12,7 mm kulspruta att se lika imponerande ut som en
knallpulverpistol.

Ett brinnande vikingaskepp – en minst sagt ovanlig syn i Bosnien.
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S V E R I G E I VÄ R L D E N
som Röda havet i Gamla Testamentet, och vi
kunde smått överraskade se på när FN-konvojen
for förbi. Själva kände vi oss… ungefär som
fem stycken förvånade Moses.

Monica lär svenska militärer om kvinnors skydd i krig

Anledningen att jag mitt i bataljonen råkade bli
militärpolis var att en vakans uppstod på MPtroppen. Då jag åtminstone hunnit slutföra drygt
halva Polishögskolan flyttades jag över dit i sällskap med en poliskollega som tjänstgjort som
gruppchef vid ett av pansarskyttekompanierna.
Tjänsten som militärpolis var mer självständig,
men var definitivt inte mindre utsatt. Som militärpolis tjänstgjorde jag bl a som livvakt till
kompanichefen för åttonde pansarskyttekompaniet. Vid ett tillfälle genomförde vi en rekognoscering för robotställningar vid Ribnica – ett
område där bataljonen varit inblandad i flera
strider.

Kvinnor i krig och konflikt har stora säkerhetsbehov, men de
är också viktiga informationskällor. Överstelöjtnant Monica
Larsson utbildar militärer i att se befolkningen ur ett bredare
perspektiv.

Efter genomförd rekognoscering skulle vi ta oss
ifrån platsen. Den pansarbandvagn vi färdades i
träffades då plötsligt av en pansarvärnsrobot.
Robotens RSV-stråle slog igenom fronten och
fortsatte in i motorn, där den stannade. En undsättande pansarbandvagn träffades även den.
Denna gång gick RSV-strålen rakt igenom
Avlastning efter att just ha rullat in på blivande Camp Oden – en sliten containerfabrik utanför Tuzla.
pansarbandvagnen. Trots fem sårade vid detta
tillfälle får man nog påstå att vi hade en fantastisk tur. RSV-strålarna lyckades på ett närmast magiskt vis missa
Mellan oss och konvojen fanns hindret – en hel bataljon Mujahedbåde människor och ammunition – av vilka båda kategorierna var
dinsoldater, huvudsakligen från Afghanistan. Chefen Vakt- och esvälrepresenterade i pansarfordonen.
kortpluton, som tjänstgjorde som vagnchef, bestämde sig dock för
att köra vår nyligt vunna Nordbat-attityd fullt ut. Han beordrade
Att sammanfatta ett upplevelserikt halvår i en enda artikel är
oss att köra rätt in i lejonets gap. Vi rullade in mitt i den förvånade
svårt, för att inte säga omöjligt. Vad man däremot kan sammanfatta
Mujaheddinbataljonen och stannade med en tvärnit i ett moln av
är vad som varit viktigast under detta halvår. Och det viktigaste för
damm. Vagnchefen ställde sig i luckan och frågade med hög och
mig är utan tvekan vad jag lärt om sig själv och andra, och hur vi
tydlig röst vem som var chef för förbandet.
fungerar som människor.
En ärrad gammal afghansk Mujaheddinkämpe i stort svart skägg
Jag kan i efterhand konstatera att min vistelse i Bosnien har format
släntrade fram och såg måttligt intresserad ut. Han förklarade sig i
mig på många sätt. Alla lärdomar kom kanske inte på en gång,
alla fall vara chef för förbandet. Vår vagnchef pekade mot den
utan har snarare växt fram efter hand. Men det kan inte förnekas
checkpoint där FN-konvojen stod och krävde att bommen skulle
att soldatlivets bisarra kontraster mellan leda och omänsklig nervöppnas, och att det var en order från ”Colonel Henricsson”.
press, brist på mat och sömn, beskjutning, massakrer, hungriga och
sargade människor, medkännande hjälpande händer, glädje, skratt,
Att nämna överstens namn visade sig fungera bättre än vi nog vänstolthet och ilska för alltid förändrat mitt sätt att se på livet, mäntat oss själva. Det visade sig att man mycket väl visste vem Ulf
niskorna och omvärlden.
Henricsson var, och vad han gjort för deras trosfränder. Mujaheddinchefen vaknade omedelbart till liv och blev med ens mycket
Och jag tror och hoppas att mina lärdomar faktiskt har gjort mig
tjänstvillig.
till en bättre människa.
”Colonel Henricsson!”, repeterade mannen och började raskt ryta
ut order. Bommen for upp, den gigantiska, beväpnade och skräckinjagande folkmassa som utgjorde Mujaheddin-bataljonen delade sig

– Män och kvinnors säkerhetsproblem ser väldigt olika ut, förklarar hon. Ta minor,
exempelvis. Om ett område ska minröjas och vi frågar männen och kvinnorna vilka
vägar som är viktigast för dem får vi helt olika svar. Kvinnorna behöver använda
vägarna för att nå vattendragen och betesmarkerna. Männen kan behöva använda
andra vägar, för att ta sig till byar längre bort eller till marknader.
Så ser det ut i ett land, men kanske inte i ett annat. Det är Monica Larssons uppgift
att vara rådgivare vid varje aktuell insats.
Just nu är hon ledig och njuter av vinterdagar vid fritidsstället i Husby-Oppunda, men
från 1 januari och ett halvår framåt är hon ”gender advisor” åt 2 200 soldater och
officerare i EU-styrkan Nordic Battlegroup. Det är hennes uppgift att vägleda och
göra styrkorna medvetna om de sociala och kulturella skillnader som finns mellan
män och kvinnor i den del av världen där styrkan sätts in. Sverige och ytterligare fyra
nordeuropeiska länder utgör Nordic Battlegroup första halvåret 2011.
– Jag har bland annat utbildat i hur man närmar sig kvinnor på ett respektfullt sätt
och hur man etablerar förtroende.
Vid varje insats ska vi ha ett genusperspektiv. Att lyfta fram kvinnors behov vid krig
och konflikter stöds exempelvis av FN:s resolution 1325, EU och den svenska regeringen. Monica Larsson berättar att kvinnors säkerhetsbehov också görs mer synligt.
Det kan räcka med en styrka som patrullerar området dit kvinnorna går för att hämta
vatten. En fientlig rebellstyrka i närheten tycker det är för många soldater i området
och drar sig därifrån.
– Kvinnorna är samhällsbärarna, säger hon, och de vet ofta otroligt mycket om vad
som händer i ett konfliktområde. De berättar för varandra, och de lyssnar när männen
överlägger. Därför, tillägger hon, är det dumt att inte använda kvinnornas kunskaper.
– Det måste göras med känsla och takt för att inte utsätta dem för fara.
Massvåldtäkter är bland det mest fasansfulla och förödande i ett krig och här finns
stora skyddsbehov för kvinnorna.
– Våldtäkter är ett metodiskt sätt att föra krig. Det är ett sätt att etniskt befläcka
ett folk och ett sätt att visa männen att de inte kan försvara kvinnorna.

Eva Dalin
eva.dalin@sn.se
Publicerad i Södermanlands Nyheter
4 januari 2011

Monica Larsson utbildar militärer om kulturella skillnader mellan män och kvinnor. Kunskapen är ett vitigt
instrument när EU-styrkor gör insatser i konflikthärdar.

NORDIC BATTLEGROUP består av 2 200
soldater och officerare från Sverige,
Norge, Finland, Irland och Estland.
Styrkan finns i beredskap under första
halvåret 2011, därefter byts den ut.
Styrkan ska, på EU:s beslut, kunna sättas in nästan var som helst i världen.
Sverige har huvudansvaret för Nordic
Battlegroup.

OM MAGNUS ERNSTRÖM:
Född: November 1968.
Bor: I Gävle.
Familj: Sambo och två småttingar.
Intressen: Allt på och under vattnet, god mat och dryck samt
människor och deras historia.
Dolda talanger: Har designat Vakt- och eskortplutonens plutonssköld.
Läser: Nyheter och bloggar på nätet, faktaböcker och thrillers.
Gör mig särskilt glad just nu: Livet i allmänhet och familjen i synnerhet.
Gör mig särskilt arg/besviken just nu: Att det är långt till sommaren.
Framtidsplaner: Att varje dag fortsätta värdesätta något jag fått eller lärt,
och att ge något tillbaka till min omgivning.
Artielförfattaren Magnus Ernström.
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Ett återbesök
i Sharm el-Sheikh
Så blev då ännu en resa till Sharm el-Sheikh
verklighet. En resa till en helt annan värld
än den jag besökte några dagar i månadsskiftet mars/april 1960.
Då, för drygt 50 år sedan, fick jag som
stabsfotograf följa med i bilkaravan från
Gaza ner till Sharm då andra kompaniet
skulle avlösa tredje kompaniet.
Nu, en semestervecka i solen och med förhoppning om att känna igen något, kanske ta
en bild på samma plats.
Visst kom lite minnen redan på flyget söderut. Vi passerade
Cyperns östra kust då kaptenen berättade att ”vi flyger nu ner
över El Arish och över Sinaiöknen mot Sharm el Sheikh”. Det
var ju på militärbasen i El Arish vi landade en dag i slutet av
april 1959 med Bat. VI för ett drygt år i FN-tjänst.
Flygplatsen i Sharm, på en karta även kallad Ras Nasrani
Airport, alltså norr om gamla Sharm, är en anläggning med stor
kapacitet. Jumbojetplanen var många, terminalerna två stycken.
Lite annat än den sandbana som FN:s DC3:a använde i området Hadaba/The Cliff, där vårt hotell låg. Vid Ras Nasrani-kusten låg ju den postering som vakade över sjöfarten i Tiranasundet.
Jag hade tagit med några kopior från fotoalbumet därhemma
från förra gången i Sharm. Så nu var planen att kunna ta en
bild på samma plats. Det blev ”ett uppdrag” inte utan dramatik!

Observationsposten vid Ras Nasrani.

Tog tillsammans med hustrun taxi ner mot Old Sharm, bad
chauffören köra förbi basarområdet lite mot söder. Svängde upp
mot en öppen plats intill entrén mot den stora marinan i det
som förr kallades hajviken.
Med mina albumkopior i hand gick vi mot vakten. Undrade
om de kunde visa mig platsen där mitt foto på vägbommen och
den svenske FN-soldaten var taget och ta en ny bild idag. Det
blev minst sagt viss uppståndelse i lägret. De tre männen vid
grinden blev snabbt fler.
– Var är ni ifrån? undrade en av vaktcheferna. Jag hann inte
svara, men det gjorde en nyfiken taxikille.
– Israel, sa han. Alla tittade på mig än mer.
– Nej, jag är från Sverige och var här i FN-tjänst för 50 år
sedan.
– Är det du på bilden? var nästa fråga.
– Israelisk soldat, noterade taxikillen övertygat.

Klippområdet öster om badviken. Där uppe låg "flygplatsen" 1960.

Situationen blev alltmer spänd. Kära hustrun tyckte att vi skulle
åka ifrån platsen direkt. Men jag fick förklara flera gånger att det
var jag som tagit bilden och att vakten vid bommen med den svenska
texten ”Välkommen till Sharm el Sheikh” var en svensk FN-soldat.
– Israelisk soldat, sa taxikillen igen.
– Nej, förklarade jag än en gång. Titta på hans hjälm. Där står ju
UN! Och där i bakgrunden syns på bilden ett hus där jag var för 50
år sedan.
Strax kom ännu en man ut till oss, en man i elegant svart
kostym. Han visste berätta att klippområdet på min bild låg ”där
borta” (pekade på östra sidan om badviken) och där låg också
minsann äldsta huset i Sharm. Snart nog förstod han att jag inte
trodde på honom och lämnade oss.
Jag fick till sist erbjudande om att gå ut på området, givetvis
utan att fotografera, men jag avböjde.
– Nu vill jag inte vara kvar här, sa hustrun.

FN:s DC3-a landar i Sharm el-Sheikh.

Några dagar senare kunde jag från utflyktsbåten till korallreven,
som utgick från vår gamla badvik, se hela udden (i bakgrunden på
bilden med vägbommen) från sjösidan och även den platå där
DC3:an startade och landade när jag 1960 flög åter till Gaza.
Hela Sharm-området är idag ett enormt turistområde. Det område
vi passerade 1960 i färd upp till posteringen vid Ras Nasrani, var
ett område med sand kantat med taggtråd och mineringar.
Man förstår ganska snart att Sharm el-Sheikh fortsatt kommer
att expandera, bli än större hela vägen utefter kusten. Allt under
devisen ”Charming Sharm”.
Text och foto:
Ingemar Gustafson

Om Ingemar Gustafson:
Jag insåg också att vi inte kom längre. Den israelfixerade taxikillen
accepterade att köra oss tillbaka mot Old Sharm strax norr om
badviken. Vi gjorde upp om priset. Men istället för att svänga av till
höger blev det vänster mot utfart söderut. Jag protesterade lite,
men han ville visa, sa han. Vi passerade strax en checkpoint och
snart utmed vägens vänstra sida kunde jag se ungefär den plats där
min bild från början av april 1960 var tagen. Men det blev inget
nytt foto. Hela marina-området är militärt med fotoförbud. Taxin
vände och vi var snart i Old Sharm för att handla lite souvenirer
(= pruta).

Född: 1938-11-03.
Bor: Motala.
Familj: Hustru Kerstin, två barn, fyra
barnbarn.
Intressen: Resor, golf, släktforskning.
Dolda talanger: Cyklat Vätternrundan
20 gånger.
Läser: Milleniumtrilogin
Gör mig särskilt glad just nu: Vi går
mot ljusare tider och gröna greener.

Fotnot: Om färden med 15-bilskaravanen mellan Gaza och Sharm el-Sheikh berättade jag i Kamelposten Nr 23, fredagen den 8 april 1960.

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com
Sharm el Sheikh är idag ett sjudande semesterparadis milslångt utmed kusten.
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Vintern biter sig fast och bjuder på många sköna tillfällen för
läsning. Vi fortsätter med fler böcker, där alla har någon
form av anknytning till utlandstjänst eller missionsområden.
Fler tips kommer i kommande nummer av Fredsbaskern och
har du några tips på böcker är det bara att mejla till:
redaktion@fredsbaskrarna.se

Av de 1 600 000 amerikanska veteraner
som tjänstgjort i Afghanistan eller Irak
har 500 000 fått Post Traumatic Stress
Disorder (PTSD) eller annan psykisk
ohälsa. År 2005 hade över 6 000 amerikanska veteraner tagit livet av sig.

Olle Johanssons skildring tar sin början
under förberedelserna för FN-bat G01 från Strängnäs i november 1956 - och
avslutas med återkomsten till Sverige i
maj 1957. Några kamrater ur denna pionjärstyrka bidrar med egna episoder och
berättelser, vilket sammantaget ger en
personlig, detaljrik och bitvis varm och
humoristisk skildring.
Suezkrisen – En bok om Dag Hammarskjöld och den första svenska FNbataljonen 1956-57
Bok- och filmproduktionen Utlandsstyrkan i fredens tjänst –
Försvarsmaktens internationella insatser, är en presentation av de
internationella fredsfrämjande insatser där Försvarsmakten ansvarat
för det svenska deltagandet. Denna bok utgör, tillsammans med den
medföljande filmen, ett historiskt dokument eftersom de är resultatet
av den första sammanfattande dokumentation som gjorts i ämnet.
Genom ett antal intervjuer ger boken och filmen en inblick i såväl
avslutade som pågående operationer. Här berättar FN-veteraner om
sina upplevelser under 1950-talets Suezkris, om stridskänning i 1960talets Kongo, om dramatik i Mellanöstern på 1970- och 1980-talen, om
följderna av etnisk rensning i 1990-talets Balkankrig och mycket mer.
Även mer aktuella fredsfrämjande operationer får sin beskrivning, som
i Kosovo och Afghanistan där svenska soldater nu står under Natos
ledning. I ett kapitel om Nordic Battlegroup ser vi också framåt, mot
kommande uppgifter under EU-flagg i en förändrad omvärld.
Utlandsstyrkan i fredens tjänst – försvarsmaktens internationella
insatser
Redaktör: Carl Sjöstrand
Förlag: Bokförlaget Arena
ISBN: 978-91-784-3225-7
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Boken beskriver FN-soldaters upplevelser under BA01, den
första svenska FN-missionen i inbördeskrigets BosnienHercegovina 1993-94. Berättelsen omfattar författarens och
andra soldaters uppfattning av de dagliga händelser som
deras pluton, kompani och bataljon var med om. Det är en
ärlig och osentimental beskrivning av deras krig, möten och
platser, där människor påverkas av varandra samt ena stundens stress och nästas tristess. Man får följa med i soldaternas vardag, vilken emellanåt genomsyras av ironi och
cynism. Författaren menar att detta bara är en av alla de
bosniska historierna. Han tror att en hel del tankar, känslor
och upplevelser kan bekräftas och kännas igen av andra FNveteraner av både den äldre och yngre generationen. Han vill
också att anhöriga och vänner skall få en ärlig chans att faktiskt förstå vad som hände med soldaterna som personer
och hur deras vardag faktiskt kunde se ut.

Författare: Olle Johansson
Förlag: Fredsbaskerförlaget
ISBN: 91-856-09-00-5

Sverige har c:a 1 600 soldater i utlandstjänst per år. Innebär detta att 500
svenska soldater årligen kommer att
drabbas av PTSD eller annan psykisk
ohälsa? Hur många svenska soldater
kommer att ta livet av sig innan vi förstår allvaret av problemet?
Boken Från värnpliktig till veteran ger
soldater och anhöriga kunskap, fakta
och verktyg som gör att deras relationer kan hålla, trots upplevelserna under
en utlandsmission.

Nittionio procent av världens muslimer
tar avstånd från terrordåd och terrororganisationen al-Qaida. Hur kommer det
sig då att demoniseringen av islam och
muslimer fortsätter? Salam – om krig,
fred och islam möter myter kring kontroversiella frågor med kunskap. Arton
engagerade och kunniga experter deltar i
diskussionen, bland annat Jan Guillou,
Othman Tawalbeh och Frida Blom.
Bilderna är tagna av den prisbelönte
journalisten och fotografen Donald
Boström.
Salam – om krig, fred och islam

Från värnpliktig till veteran
Författare: Regina Birkehorn
Förlag: Crisos
ISBN: 978-91-633-5612-4

Redaktör: Donald Boström
Förlag: Bokförlaget Arena
ISBN 978-91-7843-276-9

Vad har Operakällaren, Hos Pelle, Grand Hotel, Sturehof och Söderköpings Brunn gemensamt med en sönderskjuten kokvagn och en baktändande bensinspis bland råttor och
småkryp i världens oroshärdar? Mer än du kan ana. Flera av fredskockarna dyker upp i
finköken efter avslutat uppdrag med vässad fantasi och skicklighet.
Den här boken är ingen vanlig kokbok. Den berättar osminkat om fredskockarnas vedermödor och äventyr genom fem decennier. Den bjuder både på annorlunda upplevelser och
läckra recept. Allt summerat av två som själva njutit maten och lagt på ett par kilo i
missionen. Förresten, så måste det inte vara pungråtta. Det går lika bra med fläskkarré.

Alfa Sierra – BA01 NORDBAT 2 i Bosnien-Hercegovina

Fredskockarna: I grytorna för freden – Om maten och livet i utlandstjänsten

Författare: Lars A. Karlsson
Förlag: A-Kronym
ISBN: 978-91-631-4870-5

Författare: Per Lennartsson & Annkatrin Behrens
Förlag: Grenadine förlag och Lennartsson Publishing
ISBN: 978-91-853-2964-9
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NY INRIKTNING – ETT FÖRBUND I FÖRÄNDRING
Fredsbaskrarna har under 26 år bedrivit en verksamhet som grundat sig på devisen ”En gång fredssoldat alltid fredskamrat”.
Detta har manifesterats i att förbundet har utvecklats i två riktningar. De veteraner som valt att bli medlemmar i förbundet har dels
åstadkommit en kamratförening, dels åtagit sig att stödja samtliga veteraner som har fått problem under sin utlandstjänstgöring,
det vill säga även de som valt att inte bli medlemmar.
VISION
Vad?
Under de gångna åren har förbundet därigenom skapat en stor kompetens vad gäller stöd till
drabbade veteraner. Den 2010 antagna veteranlagstiftningen som träder i kraft 1 januari
2011 utgör en grund för framtiden. Myndigheten Försvarsmakten (FM) får genom
lagen ansvaret för att utforma hur lagen skall implementeras. Detta ansvar omfattar
också hur det ideella engagemanget skall stödjas och passas in i en fungerande helhet.
Samtidigt har riksdagen beslutat om ett nytt personalförsörjningssystem för
FM. Detta innebär att i framtiden kommer det endast att finnas anställd och
kontrakterad personal i FM. Samtliga dessa kommer att vara skyldiga att
efter regeringsbeslut delta i utlandsoperationer, d v s frivilligheten upphör.
Detta innebär också att all personal kommer att utbildas och stå i beredskap för internationella uppdrag. Tjänstgöringstiden kommer att
vara flerårig.

Fredsbaskrarna Sverige skall i samverkan med andra ideella organisationer utgöra grund för
en svensk veteran(soldat)organisation för all anställd och kontraktsanställd personal i FM.
Veteranorganisationen skall i samverkan med FM (samtliga ”utsändande myndigheter”)
och andra ideella organisationer utveckla och säkerställa att samtliga veteraner
med familjer ges det stöd som veteranlagstiftningen berättigar dem till och/eller
efter individuella behov.
Veteranorganisationen skall organisera ett rikstäckande nät av veteranföreningar som efter hand skall ges förmåga att utgöra kärnan i organisationens kamratstöd. Dessa föreningar skall också utgöra grunden för förbundets roll som kamratförening.

Hur?
Sammantaget innebär detta att Fredsbaskrarna står inför en ny
utmaning. Denna kan uttryckas som att det finns två val. Antingen
så inriktar förbundet sig på att fortsätta som tidigare eller också
utvecklas förbundet till en veteranorganisation som ser till den
nya helheten.
Det första alternativet att förbli vid ”vår läst”, innebär att våra
möjligheter att rekrytera medlemmar dramatisk minskar över
tiden och att andra aktörer kommer att ta över framtiden.
Vi riskerar att därmed övergå till att bli en ren kamratförening
som efterhand marginaliseras. Det andra alternativet innebär att
det blir anställning i FM som blir bas för förbundets framtida
verksamhet. Det blir stödet till veteraner (soldater och sjömän
med sina familjer) före, under men framför allt efter det att
anställning respektive kontrakt upphört, som blir tyngdpunkten i
förbundets verksamhet – detta oavsett om soldaten/sjömannen
blev insatt i internationell operation eller inte. Internationella förebilder är lätt att hitta, t ex i Nederländerna som genomfört samma
resa som Sverige nu har startat.
Det ovan sagda leder till att Fredsbaskrarna måste välja alternativ.
Styrelsen och samtliga föreningar som medverkade vid Förbundsrådet
har enhälligt kommit fram till att det är det framtidsinriktade alternativet som måste läggas till grund för fortsättningen. Ett viktigt argument är
att all vår uppbyggda kompetens annars riskerar att kastas bort. Den valda
inriktningen kräver att förbundet utvecklar en framtidsvision om hur vi skall
möta de nya utmaningar som vi står inför.
Visionen måste därefter utvecklas till verksamhetsplaner och till årliga budgetunderlag. Allt detta måste göras i samverkan med FM och andra ideella organisationer.

Ovanstående skall åstadkommas genom att Fredsbaskrarna Sverige
så snart ekonomiska förutsättningar finns, bygger upp ett förbundskansli med hel- och deltidsanställd personal med huvudsaklig inriktning att främja stödet till veteraner med sina familjer samt
bildande av lokala föreningar runt om i Sverige. Detta skall ske
genom samverkan med myndigheter och andra organisationer,
t ex SMKR (Svenska Militära Kamratföreningars Riksförbund).
Vidare skall en riksomfattande informationskampanj genomföras så att samtliga tidigare och framtida veteraner blir medvetna om det stöd som lagstiftning, FM och veteranorganisationen
skall och kan ge.
Fredsbaskrarna Sverige skall initiera självständig relevant svensk
forskning inom veteranområdet.
Fredsbaskrarna Sverige skall verka för att den lagstiftning som nu
är antagen av riksdagen skall omfatta samtlig statlig personal som
regeringen sänder ut i internationella operationer.

Vilka?
En väsentlig fråga i en brytningstid är vilka som berörs. Förbundets syn
på detta framgår nedan.
Vem är veteran och kan dels bli medlem, dels erhålla stöd? Veteran är den
som varit kontraktsanställd eller anställd i FM. Observera att detta innebär
alla som varit anställda i Utlandsstyrkan eller ställts till FN:s, Natos eller EU:s
förfogande (sekonderade etc) före 1/1 2011 samt därefter kontraktsanställda i
FM. Övrig statlig personal omfattas för närvarande inte av Veteranlagen, varför
Fredsbaskrarna Sverige bör verka för att lagen utvidgas till att omfatta också övrig
statlig personal.
På styrelsens och samtliga av förbundets närvarade föreningars vid FR11 vägnar
Bo Wranker och Anders Ramnerup

18

Fredsbaskern nr 1 2011

Fredsbaskern nr 1 2011

19

JUBILEUM

JUBILEUM

Massakern i Niemba:

Döden bland termitstackarna
Massakern inträffade i norra Katanga den 8 november 1960. Den drabbade ett irländskt detachement ur den
33:e irländska FN-bataljonen, som några dagar tidigare blivit stationerad på denna utpost, belägen omkring
60 km väster om Albertville, där bataljonens huvudstyrka var förlagd. En FN-patrull led ett fasansfullt nederlag. Åtta soldater dödades i strid med primitivt beväpnade krigare från balubastammen.
Två irländare lyckades undkomma genom att fly in i bushen. En soldat är än i dag saknad.
Niemba var ett oroligt område, som tidigare under hösten 1960
utsatts för en massaker och flera anfall och plundringar av balubastammen. Den 7 november genomförde styrkor från den irländska
bataljonen en operation för att öppna vägen till Manono söder om
Niemba. Stig von Bayer deltog i denna operation med en tilldelad
rörlig spaningspatrull. Framryckningen gick långsamt, ty balubas
hade grävt sönder vägen genom att anlägga s k elefantfällor –
djupa gropar som blivit övertäckta. På flera ställen hade träd fällts
rakt över vägen, och måste undanröjas innan fordonen kunde fortsätta. Soldaterna var vaksamma och tysta, de stirrade intensivt in i
den snåriga undervegetationen för att i tid upptäcka anfall och bakhåll från stamkrigarna. Ingen ville riskera att bli träffad av en dödlig giftpil. Framryckningen måste avbrytas vid bron över vattendraget vid Luweyeye, 15 km från Niemba, på grund av att bron var
förstörd och måste repareras. Framryckningen avbröts där och FNstyrkan återvände till Niemba. Senare samma dag avreste truppen
till Albertville tillsammans med Stig och ställföreträdande bataljonschefen P. D. Hogan.

Denne gav order till plutonchefen för posteringen i Niemba, löjtnant Kevin Gleeson, att dagligen patrullera vägsträckan till den förstörda bron och medföra kulsprutegevär monterade på fordonen.
Stig von Bayer hade uppmärksammat att den nyligen anlände löjtnanten Kevin Gleeson saknade insikt om balubas lynniga beteende
och att han dessutom hade en bristande respekt för balubakrigarnas pilbågar, giftpilar, pangasknivar och spikklubbor. Stig försökte
få Gleeson att inse farorna. Gleeson menade att han hade talat med
många balubas och han ansåg att de inte var någon risk för FNstyrkan, eftersom balubas mycket väl visste att FN var på plats för
att hjälpa dem. Hänvisade till sina mångåriga erfarenheter varnade
Stig den irländske officeren för balubakrigarnas farlighet, särskilt
när de var drogade av bangi-bangi. Stig avslutade samtalet med
orden: ”Kom ihåg – om du inte kan försvara dig i just det ögonblick, som fienden anfaller – då dör du. Låt dem inte komma för
nära.”
Tidigt på morgonen nästa dag utgick Gleeson med tio FNsoldater i en Land Rover och en pick-up till bron vid
Luweyeye. Vid ankomsten dit uppträdde Gleeson och soldaterna som om de var ute på en picknick.
Kulsprutegevären på fordonen lämnades obemannade, fordonen vändes inte för att möjliggöra en snabb återfärd,
flera soldater gick omkring troligtvis utan vapen eller med
bara ett magasin. Gleeson och hans ställföreträdare, sergeant Hugh Gaynor, lämnade truppen åt sitt öde och vadade
över vattendraget och fortsatte ett stycke in i djungeln
längs vägen mot Manono. Ett lågt pladder av röster fick
dem att stanna upp. Pladdret växte till ett aggressivt
rytande. Krigsmålade balubas skymtade bakom buskage
och elefantgräs. Gleeson lyfte sin kulsprutepistol och började gå bakåt tillsammans med sergeanten. Tillbakakomna
till bron ropade Gleeson till soldaterna att de skulle vända
bilarna, ty balubakrigare var på väg. Gleeson hörde ett
kraftigt brak. Balubas hade fällt ett stort träd som stängde
vägen för fordonen. En stor beväpnad hop av stamkrigare
dök upp bakom det fällda trädet. Gleeson pekade mot en
kulle med termitstackar i närheten och ropade att soldaterna skulle rusa till denna höjd och där ta skydd. En skur
av pilar föll över de irländska soldaterna, när de rusade
mot höjden, ty i termitstackarna fanns stamkrigare
gömda. En pil trängde in i Gleesons axel, han snubblade
och föll ner på knä. I denna ställning lyckades han avlossa
några korta salvor för att skydda sina soldater när de
rusade för att rädda sig. Men hans vapen tystnade när
hopen av stamkrigare beväpnade med pangaknivar och
klubbor slog honom sönder och samman till en blodig
massa. Samma öde drabbade sergeant Gaynor strax
därpå. Gevärselden från de irländska soldaterna upphörde
när de anfallande stamkrigarna nådde fram till dem – det
som återstod för FN-soldaterna var en kvalfull död i termitstackarnas skugga.

Balubapil tas ut. Fältläkaren tar ut balubapilen ur Tom Kennys kropp.
Bild från Roland E. Lindholms privata arkiv.
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Tidigt på kvällen den 8 november inkom ett meddelande
från Niemba till bataljonsledningen i Albertville som löd:
”Löjtnant Gleeson med en patrull på elva man har inte
återvänt till Niemba. Inväntar instruktioner.”
Meddelandet var undertecknat av den sergeant som var
chef för den kvarvarande styrkan vid posteringen. En
första patrull organiserades i Albertville under kvällen
och anlände till Niemba sent på natten. Efter några få
timmars vila fortsatte patrullen i gryningen och nådde
fram till Luweyey-bron. Soldaterna i patrullen röjde först
det av stamkrigarna fällda trädet. Under röjningen dök en
av överlevarna från massakern upp. Det var menige Joe
Fitzpatrick. Han hade under striden rusat in i djungeln
och gömt sig när han insåg att en kvalfull död väntade.
Han var utmattad efter den långa, ensamma natten i den
hotfulla snårskogen, men oskadd och bar fortfarande på
sitt laddade gevär. Spåren av striden och förekomsten av
krigsmålade balubas i omgivningen ledde till att patrullen
tog med Joe Fitzpatrick och återvände till Niemba i
avvaktan på förstärkningar. En större huvudstyrka från
Albertville väntades till Niemba senare.
Några timmar efter soluppgången den 10 november
nådde huvudstyrkan, bestående av irländare och etiopier,
Roland E. Lindholm och Stig von Bayer, tillsammans med de två som överlevde massakern i
fram till platsen för massakern. Flankposter grupperades,
Niemba, Joe Fitzpatrick – nr 2 från vänster – och Tom Kenny – längst till höger. Bilden är
kulsprutor på fordonen gjordes eldberedda, truppen satt
tagen i Dublin den 7 november 2010 – 50 år efter massakern.
av och spred ut sig. Från sin plats i den första jeepen hörde
Stig plösligt ett rop varefter han uppmärksammade att en gestalt
vacklade fram ur djungeln. Det var menige Tom Kenny som stapplaRop av förfäran hördes när soldaterna hittade sina stupade kamrade fram med två pilar i höger skinka. Når han såg ställföreträdanter. Först kroppen efter sergeant Gaynor, sedan de svårt sargade
de bataljonschefen P. D. Hogan i den andra jeepen ställde han sig i
kvarlevorna efter löjtnant Gleeson. Stig följde efter soldaterna. De
enskild ställning och sa: ”Private 57 Kenny reporting, Sir.” Sedan
hittade lik efter lik. Efter ett par timmar hade kropparna efter åtta
föll han ihop och togs om hand av sjukvårdspersonal. En etiopisk
irländska FN-soldater återfunnits. En saknades, menige Trooper
fältläkare skar ut de hullingförsedda pilarna, varunder Kellys hjärtBrowne. Enligt Kenny hade även Brownie i stridens slutskede flytt
skärande skrik var plågsamma – även för åskådarna. Läkaren hade
in i djungeln oskadd och beväpnad.
gett honom morfin före operationen, men morfinet verkade inte i
den uttorkade kroppen förrän flera timmar senare. Därefter evakuTrooper Brownes slutliga öde är fortfarande okänt. Två år senare
erades Kelly från platsen med helikopter.
hittades resterna av en kropp omkring två kilometer från platsen
för massakern. Om det var Brownes kropp har inte kunnat fastställas.
Större delen av de 41 timmar som förflutit sedan massakern hade
Kenny legat avsvimmad på magen i ett träsk som han kröp in i
Text: Bror Richard Svärd
under stridens slutskede. Förutom de två pilarna hade han haft en
Källa:
pil i nacken som en balubakrigare ryckte ut när han låg stilla i
Svensk FN-officer bland kannibaler och minor
träsket. Andra krigare hade slagit ett tjugotal klubbslag mot hans
Kongo 1949-1964. Boken om Stig von Bayer, utgiven 2008.
kropp som vållade honom stora smärtor. Trots denna misshandel
Finns på Fredsbaskerförlaget.
höll sig Kenny stilla och tyst, vilket räddade honom. Balubas trodde
att han var död.

”

Kom ihåg – om du inte kan försvara dig i just det ögonblick, som fienden anfaller – då dör du.
Låt dem därför inte komma för nära.

”

Stig von Bayer – balubakännare.

Telefon: 020-666 333
Ring Fredsbaskrarnas kamratstödjour.
Vi finns för alla som gjort internationell
tjänst samt deras anhöriga. Telefonen
är bemannad dagligen kl. 18.00-21.00.
Övrig tid finns en telefonsvarare.
Du kan också skriva e-post till oss:

020666333@fredsbaskrarna.se

Fredsbaskrarnas kamratstödjour

Hälsningar
Lave Lavesson
Kamratstödsamordnare

DDuu får vvara
ara
anonym
anon
y - vi har
ym
d likt!
ttystnadsplikt!
ystnadsplikt!
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Träffplatser A - Ö
Styrelseordförande har ordet

KANSLI
Tegelbruksgatan 8, 554 50 Jönköping
Tel. 036-71 90 07, fax 036-71 90 06
e-post: kansliet@fredsbaskrarna.se
Medlemsavgift 200:- för 1 år. 900:- för 5 år. 1800:- för 10 år.
Prenumeration på tidningen Fredsbaskern
200:–/år beställes genom kansliet
Postgiro: 19 70 56-5
Kamratstödsfonden: PlusGiro 444 08 91-2
www.fredsbaskrarna.se
MEDLEMSREGISTER
register@fredsbaskrarna.se – eller kontakta kassören

STYRELSEN FREDSBASKRARNA SVERIGE
Förbundsordförande
BO WRANKER, Viktoriagatan 17, 371 37 Karlskrona
Tel. 0455-164 48, 073-428 03 72
e-post: bowranker@hotmail.com
Förbundsstyrelseordförande
ANDERS RAMNERUP, Varbergagatan 154, 703 52 Örebro
Tel. 019-505 08 29, 070-792 38 67
e-post: anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

Nytt år, nya tider!
Nu är det snart dags för årsmöte igen. Tyckte vi precis hade årsmöte, tiden går
fort. Jag vet att det är många av er som ser fram emot årsmötet. Det är en helg
där man tar tillfället i akt att träffa gamla vapenbröder och andra ”yxor”.
Det har hänt en del under det gångna året som påverkar vårt förbund. Nu håller
veteranlagen på att implementeras inom försvaret. Vi har en del viktiga beslut att
fatta på årsmötet som berör vår organisation. Om detta har jag och Bo Wranker
skrivit en särskild artikel, se sidorna 18-19. Eftersom världen runt oss förändras
så måste vi också göra det. Vi vet vad vill jobba för och vad som binder oss samman. Nu måste vi jobba för alla veteraner. Det kommer att bli en utmaning och
jag hoppas att styrelsen får ert stöd.
Nu hoppas jag att ni tar med era vänner och kommer till årsmötet i Skövde.
Ta med den som du precis har rekryterat till förbundet. För du har väl rekryterat
en ny medlem? Vi ses där och jag ser fram emot ett spännande årsmöte och ett
trevligt samkväm.
Var rädd om varandra!
Anders Ramnerup
Förbundsstyrelseordförande
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

Vice styrelseordförande
ANDERS SUNDIN, Lugnviksvägen 141, 831 52 Östersund
Tel. 063-514 880, 070-626 41 92
e-post: sundin_anders@hotmail.com
Sekreterare
LARS ANDERSSON, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör
Tel. 0413-239 85
e-post: lars_andersson99@tele2.se, lars.andersson@fredsbaskrarna.se
Kassör
BO CARLSSON, Klubbv. 65, Ersnäs, 975 92 Luleå
Tel. 0920-311 60, 070-631 34 50
e-post: bcb@tele2.se

Fredsbaskrarnas forskningsråd

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

Kontaktperson: Fredrik Steén Eriksson
070-960 29 50

GOTLAND
www.fn-gutarna.se
Kontakt: Per Wallin
0498-29 15 00 och 076-204 93 87

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

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!

SKÖVDE/SKULTORP
bunkernsde@yahoo.se
Jespher Fröhlin, Skövde
0730-218461
Johan Josefsson, Skövde
070-597 76 53

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

STOCKHOLM
Träffplats: Lilla Hasselbacken, mittemot
Skansen. Tag spårvagn linje 7 från city.
Café, restaurang och uteveranda.
08-663 71 82
Första lördagen varje månad. Kom tidigt
eller sent, från kl 15.00 och framåt kvällen.

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

GÄVLE
Träffpunkten saknas. Är ni intresserad att
starta en träffpunkt, kontakta sekreteraren.
GÖTEBORG
Första onsdagen i varje månad träffas
vi på The Rover.
Plats: Andra Långgatan 12, ett stenkast
från Järntorget med bra kommunikationer.
Kontaktpersoner: Maria Sääf-Westin
070-952 57 74
JÖNKÖPING & EKSJÖ
Träffar enligt inbjudan till varje medlem.
KALMAR
Lilla Puben, första onsdagen i månaden.
Kontaktperson: Stefan Johansson
0480-42 03 23, 070-386 45 45
070-359 06 86
KARLSTAD
Sista lördagen i månaden.
Score, Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad.

MALMÖ
The Bishops Arms, Norra Vallgatan 62
(mitt emot järnvägsstationen.)
Första onsdagen i varje månad.
Kontaktperson: Leif-Arne Nilsson
040-54 52 97 och 073-918 69 36

Dessutom i samarbete med Englaklubben,
är vi välkomna till nattklubben Karlsson &
Co på torsdagar. Englaklubben är en kamratklubb för oss som gjort utlandstjänst samt för SOS, ambulans, polis,
brandkår, vården, vaktbolag, kriminalvård
och Försvarsmakten. Bevaka erbjudanden
och specialpriser som vi kan utnyttja.

Kontaktperson: Örjan Noreheim
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
070-592 75 24
SUNDSVALL
Larssons Corner, Kyrkogatan/Tullgatan
Sista tisdagen varje månad, 18.30 - 21.00.

Träffplatser i Norr?
Träffplatser i Västerbotten och Norrbotten
saknas eller är okända.
Hör av dig till register@fredsbaskrarna.se
om du har kännedom om något som är på
gång i ditt län.
Förteckningen uppdateras kontinuerligt.
Meddela nya uppgifter till:
redaktion@fredsbaskrarna.se

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

BERNDT ÅHMAN, Hagalundsvägen 11, 810 40 Hedesunda
Tel. 0291-109 37, 070-336 65 83
e-post: 0291.10937@telia.com
CHARLOTTA BLOMBERG
e-post: charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se
PER LENNARTSSON, Västra Tunagatan 5A, 632 27 Eskilstuna
Tel. 070-176 30 61
e-post: per.lennartsson@fredsbaskrarna.se
ULF CORNELIUSSON, Sandhamnsgatan 50 A, 115 28 Stockholm
Tel. 08-528 084 84, 03-40 11 40, 070-687 44 93
e-post: ulf.corneliusson@gmail.com
Styrelseledamot/suppleant:
JONAS JONASSON, Bastarp 114, 240 33 Löberöd
Tel. 0415-800 10, 070-431 59 44
e-post: jayj@loberod.com
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I Fredsbaskrarnas nybildade forskningsråd ingår Lars Andersson, fil.dr, expert
militärt ledarskap, tidigare officer; Eva Johansson, fil.dr, chef för FHS ILM i
Karlstad; Per-Olof Michel, docent, tidigare försvarsöverpsykiater och officer, nu
chef för Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala. Gruppen har erfarenhet från uppdrag i Sinai, Cypern, Libanon, Israel,
Bosnien, Kroatien och Kosovo.
Forskningsrådet där Lars Andersson är sammankallande, organiserades efter
förfrågan från Fredsbaskrarna. Under gruppens första möte i Karlstad den 15
oktober 2010 diskuterades forskningsinriktning, forskningsfronten och befintlig
kunskap.

Foto: Zarah Jonsson/Försvarsmakten 2009

Vem tycker du har gjort sig förtjänt av
titeln Årets Fredsbevarare 2011?

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

FN utlyste 2003 just dagen den 29/5 till International Day of
United Nations Peacekeepers. Fredsbaskrarna Sverige vill ge uppmärksamhet åt dagen genom att ge en svensk fredsbevarare
utmärkelsen Årets Fredsbevarare.
Tidigare mottagare av utmärkelsen är Anders Brännström
(2005), Roland Rosenqvist (2006), Ingemar Robertson (2007),
Helge Stålnacke (2008), Maria Sääf (2009) och Jonas Jonasson
(2010).
Utmärkelsen Årets Fredsbevarare tilldelas person som utöver vad
tjänsten normalt kräver gagnat svenska fredssoldater i internationell tjänst eller på annat sätt gynnat fredsutveckling på den internationella arenan.

Nomineringen skickas till:
Thomas Roos: thomasroos@telia.com
Joa Hellsten: joahellsten@hotmail.com

Medlem i Fredsbaskrarna kan nominera person som anses vara
förtjänt härav. Motivering ska bifogas nominering.

Alternativt till postadress: Fredsbaskrarna Sverige
Årets Fredsbevarare, Tegelbruksgatan 8, 554 50 Jönköping.
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Psykologiska operationer i Afghanistan
– intressant föredrag hos Fredsbaskrarna Norrköping

För oss c:a 25 veteraner som samlats berättade David från sin mission 2008-2009 i
Afghanistan där han tjänstgjorde som chef
för den första svenska insatsen i ett taktiskt
psyops-team med uppgift att inhämta uppgifter om lokalbefolkningens attityder och försöka påverka dessa i önskvärd riktning. För
att lösa uppgiften verkade man självständigt
med en liten grupp soldater, ibland långt från
egna trupper för att inte väcka för stor uppståndelse och kunna integrera sig med lokalbefolkningen. David berättade att befolkningen består av tre grupperingar, det finns de

med sällskap till årsmöte 26-27 mars

som är emot regeringen och de allierade
styrkorna, den stora gruppen neutrala, samt
den grupp som stöder regeringen och de
utländska insatserna.
I sitt uppdrag verkade man både mot den
neutrala gruppen och motståndargruppen för
att pejla stämning och attityder och påverka
dem i önskvärd riktning. Mot motståndargruppen gällde det att vara tydlig och poängtera att de allierade styrkorna som var där
hade för avsikt att fullfölja sina uppdrag och
skulle inte ge efter för de stridshandlingar
som vissa falanger inom gruppen företog sig.
Bland alla frågor som ställdes under föredraget fick David frågan om hans namn
väckte anstöt hos afghanerna, men så var
det inte, däremot fungerade inte namn som
Markus och Conny.

på P4 i Skövde
PROGRAM
Postkaptenen Janne Frisk överlämnar en bokgåva
till David Bergman.

Ordförande Janne Frisk tackade honom för
ett mycket tydligt och intressant föredrag
och gav honom boken I fredens tjänst.
Innan föredraget bjöd föreningen på glögg
med tillbehör, baren besöktes flitigt för inköp
av både svaga och starkare drycker. Därefter
intogs en god måltid och Lars Andersson berättade om vad som diskuterats vid Fredsbaskrarnas Förbundsråd tidigare under hösten.

David Bergman upplevde sitt uppdrag i
Afghanistan som mycket stimulerande och
återvänder gärna dit igen.

För Fredsbaskrarna Norrköping:
Nils-Ove Johansson

– Behövs det något annat internationellt veteransoldatsamarbete än det som sker inom ramen för
Board of Nordic Blue-Berets (BNBB)?

World Veteran Federation (WVF) är som en helt världsomspännande
och till FN-systemet knuten organisation, något väsenskilt från
BNBB. När flera hundra delegater från dess medlemsorganisationer
och lika många från försvarsmyndigheter och departement träffades
i Unescos plenisal i Paris i november förra året, så styrdes överläggningarna självklart av samma internationella ordning och regler, som
vid alla andra simultantolkade möten i denna sal. Precis all text som
skulle diskuteras i plenum och nästan varje ord i de resolutioner som
skulle antagas var utarbetad på förhand.
Det internationella formatet är i jämförelse med den nordiska föreningskulturen inom BNBB så hårt uppstyrt att det kan tyckas
meningslöst att närvara på plats.
De danska, finska och norska veteransoldatorganisationerna med
vilka Fredsbaskrarna samarbetar i BNBB var alla närvarande i Paris
med tre till fyra representanter, därtill var samma antal myndighetsoch departementsrepresentanter från vardera nordiskt land på plats.
Detta var ingen tillfällig engångssatsning. I WVF:s styrelse om åtta
personer är två norska medborgare. Under konferensen besatt Finland
funktionärsposter och Danmark presenterade längre inledningar till
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Samling i filmsalen P4, följ skyltning
Årsmöte
Fria aktiviteter
Samling middag i MR Trumslagaren
Kaffe på mässen
Mässen stänger

Söndag 27 mars:
09.30 – 10.15

Brunch i MR Trumslagaren

Anmälan: senast 11/3 2011
Bindande anmälan med namn, personnr, adress, tel, din e-post och när du kommer (fredag kväll eller lördag) till kanslist
Birgitta Carlsson (e-post för utskick av årsmöteshandlingarna) e-post: register@fredsbaskrarna.se – telefon 0920 - 311 60.
Kostnad 250:- betalas till plusgirot 197056-5, senast 11/3 2011.
Vid ankomst fredag tillkommer 50:- för brunch lördag.
Medlemsavgiften för 2011 ska vara betald.
För 250:- får Du:
Kaffe och smörgås, fika, trerätters middag, övernattning på logement och brunch söndag morgon.

Världsveteranfederationen 60 år 2010

Samarbetet inom BNBB omfattar i huvudsak konkret erfarenhetsutbyte mellan Fredsbaskrarna Sverige och motsvarande organisationer
i Danmark, Finland och Norge. För att motivera detta samarbete, så
räcker det med att konstatera att vi för vårt kamratstöd fått utbilda
svenska fredsbaskrar vid det norska veterancentrumet i Bæreia utanför Kongsvinger. Det hade nog gått denna hjälp förutan, men det
hade tagit flera år längre tid och kostat oss dyra lärpengar.

Lördag 26 mars:
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00
16.00 – 18.30
18. 30 -

två av de tre workshops som ingick i programmet. Att synas och få
genomslag i en organisation som WVF är alltid resultatet av ett
långsiktigt och tålmodigt arbete.

Den som eventuellt har behov av speciell mat hör av sig till kansliet 0920-311 60 eller Bosse Carlsson 070-631 34 50
Mässen är öppen fredag kväll 18.00 – 24.00.
Den som önskar annat boende än logement får ordna detta själv.
Vi kan hjälpa till med bokning av hotellrum i Skövde genom Bosse Carlsson: bcb@tele2.se eller 070-631 34 50 kostnad 670:enkelrum och 850:- dubbelrum/natt.
OBS! OBS! Motioner skall stadgeenligt vara sekreteraren tillhanda både digitalt och i pappersform med namnunderskrift,
per post, minst en månad före årsmötet, absolut senast 4 mars 2011.
Adress: Lars Andersson, Majorsgatan 14B, 243 31 Höör.
Valberedning:
Thomas Roos
Trollhättan
Maria Sääf Westin Göteborg
Ola Nilsson
Örebro

Alla nordiska företrädare efterlyste ett mer
aktivt svenskt deltagande i WVF i
framtiden. Om så
bara för att de
trodde att Sverige
företrätt av
Fredsbaskrarna
samt svenska myndigheter och politiker skulle prioritera
samma konkreta och
praktiska frågeställningar
som de själva.

070-944 51 07 (sammankallande)
070-952 57 74
070-792 07 22

Norrbotten

För delegater från fortfarande aktiva konfliktområden är de internationella konferenserna istället i första hand ytterligare en arena för
att sprida nationalistiska och ideologiska budskap.
Den svenska delegationen i Paris bestod av undertecknad och en
delegat med fru från Svenska Koreaambulansen. Denna organisation
var länge Sveriges enda röst i WVF innan Fredsbaskrarna valdes in.
TEXT: Jens G. Pettersson

Nu har vi tagit fram en Gula
Bandet
Nu
kan dumössa!
toppa med en Gula Bandet-mössa!

Foto: Bosse Carlsson

Torsdag den 11 november hade föreningen i
Norrköping besök av kapten David Bergman från Ledningsregementet i Enköping
där han till vardags är yrkesofficer och
arbetar med psykologiska operationer och
utbildning. Han har magisterexamen i psykologi och sociologi från Umeå universitet
och är psyops-utbildad vid de amerikanska
specialförbanden och har examen från John
F Kennedy Special Warfare Center & School
i Fort Bragg i Californien, USA.

Kallelse/inbjudan

Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson med fru Lena, mottog
Fredsbaskrarnas Gula band vid öppet hus på trettondag jul på
residenset i Luleå.

Den kostar 100 kr inklusive porto!
Märk din beställning med ”GB-mössa”
samt ditt namn + adress.
Betalas till Plusgiro 197056-5.
Överskottet går, precis som med våra
övriga Gula Bandet-produkter, oavkortat
till Fredsbaskrarnas Kamrathjälp.
Veteraner hjälper veteraner!
Välkommen med din beställning!
Beanie-modell, one-size.
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S V E R I G E I VÄ R L D E N

FRAMTID

Bo Wrankers anförande på
Folk och Försvars rikskonferens
i Sälen 17 januari 2011:

Jag tycker att Sverige har en god förmåga att förbereda och att
under tjänstgöring ta hand om våra soldater och sjömän.
Vad vi däremot kan göra mycket bättre är att se till att vi tar ansvar
för dem efter tjänstgöring. Här finns fortfarande mycket att göra.

Jag representerar just nu alla de soldater som statsmakterna har
skickat ut på olika militära operationer sedan 1956 och som efter
det att dom kommit hem har blivit veteransoldater – det vill säga
alla de som borde omfattas av den lag som riksdagen antog i maj
förra året. Jag återkommer till detta lite senare!
Den stora majoriteten av dessa soldater har kommit hem som mer
erfarna individer och med större förståelse för människor och människors olika förutsättningar runt om i världen. Deras erfarenheter
utvecklar också deras omgivning – Sverige blir bättre samtidigt som
världen förhoppningsvis har blivit lite bättre genom deras insatser.
Som alla numera är medvetna om så drabbas tyvärr en del soldater
av psykiska och/eller fysiska skador. De psykiska skadorna kanske
inte visar sig förrän efter 5-30 år, det visar bl a de internationella
erfarenheter som finns. Det måste vi vara medvetna om när vi arbetar med denna fråga.
Fredsbaskrarna är en organisation som nu funnits i 27 år. En organisation som skapades av soldater för soldater. Redan från start var
mottot: ”En gång fredssoldat alltid fredskamrat.” Redan från början
så strävade man efter att bygga upp ett stöd till dem som drabbats.
Arbetet med detta har gått framåt. Med stöd av sponsorer och Försvarsmakten så har vi kommit en bit på vägen men det behövs fler
och mer målmedvetna insatser. Under senare år har flera andra ideella
organisationer insett att detta är ett viktigt område. Stöd till veteraner och deras familjer före, under och efter insats är ett arbetsområde
som delas men som behöver samordnas väsentligt bättre i framtiden.
Gör man inget på myndighetsnivå så agerar andra intressenter och
resultatet blir att statsmakten kritiseras för att man inte gör något.
Den erfarenhet som jag fått under de snart fyra år som jag varit
engagerad i Fredsbaskrarna har lärt mig en sak – ingen veteranpolitik kan bli verksam utan veteranernas eget engagemang. Myndighet
kan organisera, ge riktlinjer och allokera resurser men veteranen och
familjen kommer i första hand att söka stöd och hjälp hos andra
som delar deras erfarenheter. Flera är det som säger rent ut att jag
vill inte gå till FM eller min arbetsgivare och visa min svaghet, tyvärr
uppfattar många att i vårt svenska samhälle är psykiska åkommor
just en svaghet.
Som jag tidigare sade har idag flera organisationer som t ex Soldathemsförbundet, Invidzonen, Jesper Lindbloms Minne, Fredsbaskrarna
men även traditionella kamratföreningar i våra garnisoner i större
eller mindre omfattning engagerat sig i att bygga upp ett trovärdigt
veteran- och familjestöd för framtiden.
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Dessa och andra organisationer skulle med
ömsesidigt stöd och i
samverkan med
Försvarsmakten kunna
bygga en veteranorganisation som motsvarar det ansvar som statsmakterna och myndigheterna har för dem som i praktiken genomför svensk säkerhets- och
utrikespolitik i dessa avseenden.
När vi nu går från att det var plikt att rycka in, men frivilligt att åka
ut, till att det är frivilligt att rycka in men plikt att åka ut, blir veteranomhändertagandet än viktigare. Jag är övertygad om att de som blir
Försvarsmaktens bästa rekryterare kommer att vara framtidens veteransoldater – ett bra veteranomhändertagande är en förutsättning
för att unga människor skall vilja bli soldater och sjömän!
Dagens veteransoldatlag omfattar bara soldater – vi anser att ni bör
utvidga den att omfatta alla som staten skickar ut i internationella
operationer. Vi har redan i dag medlemmar som tjänstgjort i polis
eller andra funktioner och som söker såväl stöd som möjlighet att
stödja kamrater.
Dagens veteranlag har undvikit att ta upp behovet av ett veterancenter – jämför våra grannländer Danmark och Norge – de har lite
olika lösningar så vi kan säkert skapa en bra svensk modell!
Jag sade tidigare att lagen borde omfatta alla som ställt upp för
Sverige. Lagen bör kompletteras så den omfattar alla som varit ute i
fredens tjänst sedan 1956 och bör i slutändan omfatta alla som är
sekonderade i statlig tjänst.
Slutligen bygger såväl den politiska nivån som myndighetsnivån och
den ideella nivån, idag på våra egna föreställningar och gissningar.
Sverige kan visa förtänksamhet innan det blir helt nödvändigt!
Det är hög tid att vi startar upp ett brett forskningsprogram så att vi
kan stå på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
Politiker, myndigheter och ideella organisationer – nu fortsätter vi att
implementera och förbättra lagen i samverkan!
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JUBILEUM

JUBILEUM
FN-veteranerna Kongo
Ordförande: Karl-Olof Fransson, 036-649 68, 070-633 49 63
Sekreterare: Rolf Larsén, 070-568 06 16
Kassör: Rune Brink, 036-703 66, 070-590 25 18
Hemsida: www.kongoveteranerna.se
Plusgiro: 441 1974 -1
Bankgiro: 368 - 8298

Förfriskningar med tilltugg serverades efter ceremonin där vi fick
tid att träffa våra Kongokamrater efter 50 år.

Årsmötet på Ledningsregementet
i Enköping 27-29 maj.

TV-inspelningar och pressintervjuer om våra uppdrag i Kongo med
de irländska styrkorna tog nästan en hel dag i anspråk. Vi fotograferades tillsammans med de två överlevande från massakern i
Niemba. Irländsk media var verkligen intresserade av våra upplevelser i Kongo. Nästa dag var det besök vid kyrkogården där de FNsoldater som stupade i Kongo är begravda. Deras namn finns även
där inristade på ett minnesmonument. Ett kort tal hölls av ordförande för IUNVA varefter musik spelades på säckpipor.

Preliminärt program
27 maj
28 maj

50-årsjubileum i Dublin:

Irlands president hyllade svenska Kongo-veteraner
Irish United Nations Veterans Association sände en inbjudan till Stig von Bayer och
Roland E. Lindholm för att närvara vid 50-årsjubileet i anledning av de irländska FN insatserna i Kongo under åren 1960-1964. Stig och Roland tjänstgjorde under denna
tidsperiod som tolkar samt koordinerare för irländska och svenska FN -trupper i Kongo.
Här kommer Rolands rapport om besöket:
Vi blev mottagna som hjältar vid ankomsten och transporterades till hotellet där vi träffade FN-kamrater från Kongotiden. Många upplevelser ventilerades. Bilder visades från
våra uppdrag i norra Katanga, som gjorde att vi återupplivade och delade med oss minnen
från den tiden.
Dagen efter ordnades en ceremoni med kransnedläggning för de stupade FN-soldaterna
under massakern i Niemba i norra Katanga. Representanter från regeringen samt de olika
försvarsgrenarna deltog. Efter ceremonien marscherade c:a 200 veteraner genom Dublin
till domkyrkan där en gudstjänst hölls med c:a 600 besökare. FN-veteraner läste upp
namnen på de stupade kamraterna, varefter en tyst minut följde. Därefter tackade Irlands
ÖB alla som tjänstgjort i FN under Kongokrisen. En marsch genom Dublin följde med
säckpipblåsare till officersmässen där det serverades dricka med tilltugg. Dagen efter
hade IUNVA vid sitt huvudkontor ordnat en ceremoni med kransnedläggning för de stupade FN-soldaterna i Kongo. Deltagare var representanter från regeringen, den diplomatiska kåren, anhöriga till de stupade, samtliga militära organisationer, Kongos ambassadör
och Sveriges militärattaché i Dublin, Jörgen Forsberg, samt många övriga besökare.
Stig och jag som representerade de svenska Kongo-veteranerna, lade ner en krans vid de
irländska veteranernas minnesmonument med texten: ”From the Swedish Congo-Veterans
1960-1964 with deepest sympathy for our fallen comrades in Niemba.” På monumentet
finns namnen på alla de 28 i Kongo stupade FN-soldaterna.
Stig von Bayer överlämnar Kongo-veteranernas
standar till Irlands president Mary McAleese.

Irlands president, Mary McAleese, hade inbjudit IUNVA att besöka
presidentpalatset. Femtio FN-veteraner fick möjlighet att hälsa på
och tala med presidenten. Även jag fick den stora äran att hälsa på
henne. Hon tackade mig för mina uppdrag för irländska FN-trupper
i Kongo. Stig framförde hälsningar från Sverige samt överlämnade
de svenska Kongo-veteranernas standar. Presidenten höll ett fantastiskt tal till oss alla och hyllade oss för våra insatser för FN i världen och önskade oss lycka till i framtiden. Guidning genom slottet
samt kaffe/förfriskningar med tilltugg avslutade besöket i palatset.

29 maj

28

Fredsbaskern nr 1 2011

Incheckningen börjar
Kamratträff i Mässen
Frukost + incheckning
Årsmöte i Hörsalen
Lunch
Föredrag i Hörsalen
Baren öppnar i Mässen
Buffé i Matsalen
”Tapto”
Brunch och avslutning.
Tillfälle att resa till
Stockholm, för att kl. 1400
deltaga i ”Peacekeepers´
Day” vid Minnesstenen.

Inbjudan med fullständiga uppgifter om program, priser
etc kommer att sändas till alla medlemmar under mars
månad.

Vi vill slutligen tacka IUNVA för ett mycket proffsigt organiserat
50-års FN-jubileum, för all värme och kamratskap vi upplevde med
våra forna FN-kamrater, vilka vi samarbetade med under mycket
svåra förhållanden i norra Katanga under Kongokrisens år på
1960-talet.

VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET!
Styrelsen
FN-veteranerna Kongo

TEXT: Roland E. Lindholm
FN tolk/koordinerare Kongobat. VIII, X, XII

KOMMENTAR:
Kammarrättens utslag är en kränkning av Torsten Stålnacke – och alla
svenskar som riskerar liv och lem i
utlandsstyrkorna.
Sverige tar inte ansvar för de konsekvenser som kan drabba nationens
unga soldater när de sänds ut till
världens krishärdar i fredens tjänst!

Gula Bandet

Roland E. Lindholm med de svenska Kongo-veteranernas krans vid minnesmonumentet i Dublin där stupade irländska soldaters namn är ingraverade.

Fm

1400

Efter fem dagars besök i Dublin återvände vi hem till Sverige med
många minnen och upplevelser som vi aldrig kommer att glömma.

TORSTEN STÅLNACKE, som skadades vid en eldstrid i Elisabethville
i september 1961 och förlorade stora delar av ansiktet, kan icke få
någon livränta förrän från år 2005, två år tillbaka från det han
ansökte om livränta. Torsten hade yrkat att han skulle beviljas såväl
högre invaliditetsgrad som livränta från 1961 när skadan inträffade.
Kammarrätten fattade detta beslut i december 2010 trots att den
funnit att det finns en anmälan om olycksfall som kom in till Riksförsäkringsverket redan år 1961. Men det fattades en viktig byråkratisk petitess för Kammarrätten: Stålnacke ingav år 1961 ”inte
någon framställan om ersättning. Kammarrätten ser därför ingen
möjlighet att bevilja livränta förrän år 2005 och fastställer därmed
underinstansernas beslut.”

1600
1800 – 2300
0700 – 1000
1000 – 1145
1230
1430
1800
1900
2400

Bror Richard Svärd

Torsten Stålnacke.
FOTO: Torbjörn F. Gustafsson 2006

Postgiro:
197056-5

Närbild på Kongo-veteranernas krans vid minnesstenen över de stupade vid
Niemba.
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UTE I LANDET

UTE I LANDET

God fortsättning på det nya året
Kamrater, med nytt år följer nya målsättningar, nya förhoppningar
men tyvärr även nya utgifter. Jag vädjar därför till er att snarast
betala in medlemsavgiften. Avgiften är oförändrad 200:-, samma
som alla liknande föreningar. Inbetalningen görs på UNEF-kamraternas pg: 52 59 44-5 Mottagare UNEF-kamraterna. I samband
med kallelsen till årsmötet, bifogas också ett inbetalningskort. De
som redan har betalat, får då sitt medlemskort i detta brevet. Vi är
ju Sveriges äldsta veteranförening. Det innebär att några kamrater
lämnar oss varje år.

Den 10/12 2010 var det åter julbord i Varberg.
Vi var 47 personer som samlats för att äta och
dricka gott tillsammans. Monarkrestaurangen
hade som vanligt dukat upp ett digert julbord
med sedvanliga julrätter. Trettioen av oss är FNveteraner, vi har tillsammans gjort 70 missioner,
allt från 1:a bat i Gaza 1956 till de senaste återvändarna från Kosovo och Afghanistan. Efter
maten fick vi besök av Varbergs Lucia och hennes tärnor, som underhöll med vacker sång.
Kvällen avslutades med stort lotteri, som blev till
glädje för många. Tack Oskis för din fina planering av årets julfest. Detta var 11:e gången som
du håller i trådarna, och som vanligt blev det en
trevlig kväll.
Text och bild: Jackie Ragnarsson

Några av våra medlemmar ger varje år ett frivilligt bidag för att ekonomin skall gå ihop. Om alla värvade EN ny medlem vore mycket
vunnet. Ni har säkert bekanta, barn eller barnbarn som gjort någon
form av utlandstjänst. Ni som har e-postadress, men ännu inte skickat den till föreningen. Vänligen gör detta till:
bo.hellqvist@goteborg.utfors.se
Erik Westerberg
ordförande UNEF-kamraterna

De julfestande UNEF-kamraterna i Varberg.

FÖDELSEDAGAR 2011
50 år
60 år
65 år
70 år

75 år

80 år
90 år
95 år

30

1961-08-14
1951-03-16
1951-03-23
1946-04-20
1946-01-05
1941-01-18
1941-02-01
1941-03-26
1941-04-05
1941-05-17
1941-05-22
1941-06-10
1941-06-21
1941-10-02
1941-10-20
1941-11-11
1936-03-17
1936-03-18
1936-05-25
1936-10-18
1936-11-03
1936-11-21
1936-12-10
1931-03-17
1931-05-05
1921-12-03
1916-08-07

Rönnbom Kees
Johansson Birgitta
Ottosson Arne
Bodholm Jörgen
Hällegard Oa
Westerberg Erik
Olsson Lennart
Adielsson Rune
Berglund Staffan
Gustafsson Alf
Korström Per-Erik
Marcus Hans
Alexandersson Kenneth
Boox Lars
Jansson Karl-Axel
Thunell Kurt
Edlund Sören
Andersson Bengt
Johansson Lars-Åke
Engelbrektsson Jan
Josarp Ewert
Larsson Karl-Axel
Carlsson Sture
Engdahl Sven
Bohman Stig
Didong Börje
Ekeroth Bengt
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Ottostorpsvägen 28
Bäckvägen 16 B
Tombolavägen 11
Briggen 4
Teknikringen 62
Befälsgatan 8
Fågelvägen 6
Flyttblocksvägen 7
Stiftelsevägen 9 C
Björnsgården
Ljungby 2
Sveagatan 7 B
Kavlabrovägen 2
Ridderstenshöjden 4, lg 13
Box 2134
Vasagatan 35 B
Kramersvägen 4
Bandholtzgata 42
Möllevägen 1 G:a Köpstad
Dukared
Topasgatan 7
Kungsgatan 10
Månsagårdsvägen 8
Torallagatan 5 B
Mölle Hamnalle 28 B
Enbäcksvägen 12 A, 1 tr.
Drömvägen 5

434 97 KUNGSBACKA
682 34 FILIPSTAD
126 31 HÄGERSTEN
444 30 STENUNGSUND
114 28 STOCKHOLM
415 05 GÖTEBORG
432 35 VARBERG
436 40 ASKIM
458 94 STIGEN
523 99 HÖKERUM
457 93 TANUMSHED
432 42 VARBERG
561 32 HUSKVARNA
443 33 LERUM
433 02 SÄVEDALEN
382 32 NYBRO
217 45 MALMÖ
432 52 VARBERG
432 76 TVÅÅKER
510 22 HYSSNA
432 37 VARBERG
503 33 BORÅS
439 36 ONSALA
431 41 MÖLNDAL
260 42 MÖLLE
761 52 NORRTÄLJE
261 61 LANDSKRONA

Det kommer att tryckas svarta t-shirts kortärmade och långärmade samt hood-tröjor med dragkedja med silvergrå logga på vänster sida till jubileet.
Kläder med priser kommer att läggas ut på vår hemsida: www.bbmc.se. Beställningen som är bindande kommer att kunna göras på hemsidan via länk.
Motioner skall vara sekreteraren tillhanda senast den 28 april.
Alla är hjärtligt välkomna.
Maria Sääf Westin, sekreterare BBMCS
Fredsbaskern nr 1 2011
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FBS HÄNDELSEKALENDER 2011

FREDSBASKRARNAS PROFILSHOP

MARS

VERKSAMHET

PLATS

02

Z-Bataljonens årsmöte

Östersund

05

Fältartisterna årsmöte

Stockholm

19

Pimpeltävling, Z-Bataljonen

Västnor

25

Styrelsemöte

Skövde

26

FBS årsmöte

Skövde

3. BÄLTESSPÄNNE *

26

Konstituerande möte med nya styrelsen em

Skövde

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke

1. BRODERAT MÄRKE
2. KLISTERDEKAL

APRIL

25 KR
15 KR
20 KR
100 KR

5. PIN Fredsbaskrarna

15 KR

08

Återsamling KS 21, FBS kl 1000-1030

FöMedC

6. PIN FN-logo

20 KR

09

Styrelsemöte

Livgardet

7. PIN FN-basker

20 KR

8. ÖRHÄNGEN FN-basker

30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna

30 KR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker

40 KR

11.SLIPSKLÄMMAFN-logo

40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna

35 KR

12

112-kryssning

30- 02 maj

Fotbollsresa med Englaklubben

Milano

MAJ

01

Manusstopp FB nr 2

17

Z-Bataljonen besöker Tröndelag FN-veteranförening

Trondheim

13. NYCKELRING

30 KR

18-20

Kamratstöd, omhändertagande av veteraner

Baereia

14. NYCKELBAND

25 KR

27-29

BBMC årsmöte, 10-årsjubileum

Kristianstad

16. STANDAR 16x45 cm

260 KR
140 KR

27-29

FN-veteranerna Kongo, årsmöte

Enköping

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

29

Peacekeepers´ Day

Djurgården

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

140 KR

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

140 KR

JUNI

03-05

Kamratstödsträff

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

Märsgarn

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

JULI

15-17

ÖS18

Ringenäs skjutfält, Halmstad

Veteranfestival

21

Manusstopp FB nr 3

26-28

BNBB årsmöte

100 KR

24. PIN- Gula Bandet

Ringsted Danmark

NY!

140 KR

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

AUGUSTI

4-7

4

25 KR
32

ESO

Om det är något på gång, som vi bör ha med i kalendern, kontakta ANDERS SUNDIN på e-post: anders.sundin@fredsbaskrarna.se

www.fredsbaskerforlaget.se

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

SKEPPAREGATAN 29 602 27 NORRKÖPING TEL 011 – 18 80 88

17

18

19

20

21

22

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

295:-

120:-

Svensk FN-officer bland kannibaler
och minor Kongo 1949-1964

150:-

175:-

275:-

Mucka inte med Trolldoktorn
av Stig von Bayer

av Christian Braunstein

27

32
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24

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

75:-

120:-

26

25
23

195:-

161:-

264:-

28

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

29

31

30

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

YXXRYSS
Nr 1/2011

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

Kryssa för EN önskad vinst!
Utlandsstyrkan i fredens
tjänst
Svensk FN-officer bland
kannibaler och minor
Suezkrisen

Vi gratulerar vinnarna
i YXXRYSS 4/2010:
Sune Haglund
Hemsjö 139
840 60 Bräcke

MARGALLA - EFTERSKALV
Lars G. Tornberg
Stenborgsvägen 24
984 31 Pajala

Stig von Bayer, 73 år

Ola Björnör, 34 år

Frida Nilsson, 21 år

Pensionär med eget skogsbruk.

Reporter och nyhetsankare på TV4.

Kock ombord på HMS Karlskrona (fortsatt tjänst efter insatsen).

JÄGARE
Hans Johansson
Dundersväg 4
385 97 Söderåkra

JÄGARE

1.
Kongo 1960-64 (Bat 8, 10, 12, 14, 16K och HQ
ONUC 2 år), Cypern 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38
och 39C, Internationella Röda korset i Vietnam 1968-69, Etiopien och Södra Sudan med
UNHCR och Röda korset 1969-73, SWEDRELIEF
i Ghana mm, ECMM i Kroatien och Krajina
1992-93, valövervakare i Sydafrika 1993-94,
UNDCP (United Nations Drug Control
Program) Peru Amazonas 1995.

2.
Vågar du inte försöka om och om igen, får du
heller ingen framgång. Lyssna inte på nejsägarna eller i värsta fall gör sken av att
detta har du ej uppfattat.

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

Rätt lösning till
nr 4/2010

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

Postnr..................... Ort: ...............................................................
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Lösningen sänds senast 1 maj 2011 till:
Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör

3.
Starkaste missionsminnet var räddningsoperationerna av missionärer med helikoptrar i
Kwilu Congo 1964, även striderna i Katanga
1961 och skottväxlingar med nerknarkade
balubakrigare har en framträdande plats.

1.
KS15 i Kosovo 2007 där jag tjänstgjorde som
pressofficer (PIO).

1.
Jag har varit med i Operation Atalanta
(EuNavfor ME02). Min befattning var kock och
tillika sjukvårdsassistent.

2.
Arbetet i Kosovo gav ett ökat intresse för internationella frågor och större förståelse för
andra kulturer. Att sörja en kollega som avled
i en tragisk olycka under missionen gav också
en viktig erfarenhet.

2.
Jag har fått en helt annan livsuppfattning, och
hur världen ser ut och fungerar i olika länder
och kulturer. Att tristess är det jobbigaste när
man är iväg länge på en båt.

3.
Alla tillfällen då unga soldater visade stor
mognad och engagemang i mötet med mycket
fattiga människor.

3.
Oj, jag har så många. Men ett som verkligen
känns bra i själen, det är när vi gjorde Friendly
Approach på en flyktingbåt med 70-90 flyktingar
ihopträngda i en 5 meter lång motorbåt och vi
i köket fick hälla upp mat i spannar för att de
skulle utspisas. Det kändes som en god gärning.

På kornet kommer att vara ett återkommande inslag.
Har ni förslag på någon/några som bör var med?
Hör er av till charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se
eller på redaktionens adress.
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Tegelbruksgatan 8, 554 50 JÖNKÖPING

