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I det här numret av Fredsbaskern kan
du läsa Lars Anderssons inlägg om
systemfel i veteranarbetet och vi passar också på att gratulera Louise Weibull, nybliven filosofie doktor. Louise
har framgångsrikt försvarat sin avhandling i vilken hon undersökt svenska
soldater i utlandstjänst och vilka emotionella krav de ställs inför. Jag ser
fram emot fler rapporter som kan ligga
till grund för hur vi på bästa sätt skall
kunna maximera våra resurser.
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Idag var det ljust när jag hämtade min
son från dagis. Våren är snart här.
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AKTUELLT
Sverige skickar flyg till Mali

Vi är framme!
Utvecklingen av svensk veteranpolitik
och vårt förbund under de senaste sex
åren kan beskrivas på många olika sätt.
Att allt hänger ihop är självklart men det
är inte så enkelt att vare sig uppfatta
eller beskriva skeendet. Detta trots att vi
så att säga nu har facit.
Den 22 januari överlämnade undertecknad, Anders Ramnerup och Bengt
Wiktorsson (projektledare PSS) över
förbundets guldmedalj till H.K.H. Prins
Carl Philip, förbundets höge be-skyddare.
Vi hade samtidigt möjlighet att redovisa
vad som hänt under det senaste året. Ett
år som på många sätt markerar att vi nu
har nått fram till det som för sex år
sedan endast var en vision.
För sex år sedan blev Sveriges veteraner
för första gången politiskt erkända.
Genom att den s. k. Veteran-utredningen tillsattes visade den politiska nivån att
vi och våra familjer dels fanns i verkligheten, dels att samhället har ett ansvar
gentemot dem som gör verklighet av

säkerhets- och utrikespolitiken. Utredningen ledde till att Sverige för första
gången fick en veteranpolitik och att
myndighetsnivån fick klara uppdrag att
omsätta politik till verklighet. En viktig
del i detta är att staten visade erkänsla
och respekt för veteranen. Veteran-utredningen kan ses som en av tre pelare som
symboliserar var vi står idag.
Det faktum att prins Carl Philip åtog sig
att bli förbundets höge beskyddare utgör
ytterligare en pelare. Genom detta fick vi
erkännande som veteranorganisation av
det officiella Sverige. Det vill säga att vi
nu har en officiell funktion som ett ideellt
förbund med uppgift att gentemot stat
och myndigheter driva frågor som berör
veteraner och deras familjer. Vi har fått
kvittens på att vi har blivit en accepterad
intresseorganisation.
Den tredje pelaren som gör att vår sexåriga vision nu kan sägas ha blivit verklighet är att förbundet har ett kontrakt med
Försvarsmakten.

Sverige kommer att stödja den internationella insatsen i Mali i form av
transportflyg. (Boeing C-17 Globemaster, red.:s anm.)
Regeringen har gett Försvarsmakten i uppdrag att stödja insatsen med 40
flygtimmar fram till den 31 maj.
– Vi kommer att ställa planen till förfogande för att transportera trupper
och materiel. Vi vet inte ännu vilka trupper vi ska transportera, säger generalmajor Dennis Gyllensporre till TT.
De tre planen, som Sverige äger och bemannar tillsammans med elva
andra länder, är baserade i Ungern. Försvarsmakten har ett tjugotal personer på plats.
– Besättningen kommer att vara en mix av olika nationaliteter. Alla svenskar på plats jobbar i det multinationella förbandet, säger Gyllensporre.
Källa: TT
Foto: Försvarsmaktens medieportal
Bo Wranker
Förbundsordförande

Kontraktet innebär att det som tidigare
endast var förhoppningar nu har förutsättningar att bli verklighet. Vi kan nu
skapa ett kansli som stöd för verksamheten runt om i Sverige. Vi kan stödja föreningsbildande i områden där föreningar
saknas så att den nödvändiga närheten
och kontakten med veteraner kan förbättras. Enligt lag så har FM skyldighet
att hålla personlig kontakt med veteranerna. Kontraktet är ett bevis på att alla
nivåer nu förstår att de ideella krafterna
är en nödvändig beståndsdel i en sammanhållen veteranpolitik.
Ovanstående är ett försök att ta fram
några avgörande faktorer som markerar
milstolpar som vi har passerat. Som alla
förstår så har förbundet nu ett ansvar för
att göra det som vi ”tjatat” om under de
senast åren. Det är inte dags att luta sig
tillbaka – tvärtom!
Be careful out there!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) hanterar övrsvämning i Moçambique
Efter kraftiga regn i Moçambique har den södra delen av landet drabbats av kraftiga översvämningar. Ett tjugotal människor har omkommit
och mer än 100 000 personer har fått lämna sina hem. MSB, som är
på plats i landet för ett långsiktigt utvecklingsprojekt, har nu hamnat i
ett skarpt läge för att hjälpa till i krisarbetet och stödja systerorganisationen INGC på plats.
– Vi har fått lägga vårt långsiktiga projekt åt sidan för att stötta
INGC i skarpt läge. Vi har snabbt fått upp en mobil ledningscentral för
att kunna hantera information, kommunicera mellan olika aktörer och
samordna de insatser som behövs, berättar Leif Jönsson, som har tät
kontakt med svenskarna på plats i insatsområdet.
Källa: MSB
Foto: Lars Johansson

Mixad utbildning om att möta kvinnor
Man missar mycket information om man bara pratar med halva befolkningen. Därför utbildas nu så kallade Mixed Engagement Teams – kvinnliga och manliga soldater som jobbar tillsammans på fältet i Afghanistan.
Den MET-utbildning som nu genomförs är den första där man utbildar
såväl kvinnor som män.
– Det handlar om symbolvärde. Om vi nu ska visa på att män och kvinnor kan jobba tillsammans med den här typen av frågor kan vi ju inte
bara utbilda kvinnorna och använda männen för närskydd. Vi måste ju
föregå med gott exempel, säger Ann-Charlotte Lyman, gender field advisor vid den svenska afghanistanstyrkan.
Källa: Försvarsmakten
Foto: Daniel Jansson

VÅRA SAMARBETSPARTNERS
Övning i att möta morgondagens utmaningar i fredsfrämjande insatser
VIKING 14 är en multinationell och multifunktionell övning med syftet att träna och utbilda övningsdeltagare,
såväl civila, militära och polisiära, att möta morgondagens utmaningar i fredsfrämjande insatser. Planeringen för
den civil-militära övningen intensifierades i och med genomförandet av ”Initial Planning Conference” den 5-7
december i Stockholm. Konferensen samlade deltagare från en rad nationer och organisationer och var den andra
av totalt fyra internationella planeringskonferenser inför övningen som genomförs den 31 mars till 11 april 2014 i
Sverige och ett antal andra länder.
Källa: FBA och Försvarsmakten

RÄTTELSE
I förra numret av Fredsbaskern (nr 4, 2012, sid 19) angavs felaktigt att Gunnar Knutsson upplevt svåra strider i Kongo 1961 och blivit medaljerad i maj 2012.
Rätt namn skall vara Roland Knutsson och ingenting annat. Vi beklagar felet. – Daniel Jansson, redaktör.
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Fredsbaskrarnas engagemang och påtryckningar med utgångspunkt i den pågående studien Mörkertalsutredningen har
skapat förståelse i Högkvarteret.
Den nye insatschefen Anders Silwer har visat att han förstår
att veteranerna och deras familjer behöver stöd och erkänsla
och i en del fall också upprättelse.

En av insatschefens första åtgärder var att
beordra säkerhetsinspektören Anders Emanuelson att göra en fördjupad FMUK-utredning av ett arbetsmiljöfall i Afghanistan som
lett till psykisk ohälsa. Insatschefen vill därmed säkerställa en objektiv och korrekt hantering där tidigare vidtagna åtgärder kontrolleras. Utredningen är avslutad. Den drabbade soldaten har fått en personlig ursäkt
och ger följande kommentar: ”Det som hänt
mig får inte hända igen. Jag har klarat mig
tack vare stöd från mina föräldrar. Alla kanske
inte har sådana bra föräldrar som jag har.”

SÄKERHETSCHEFENS TESTAMENTE
Med FMUK-utredningen i hand har Försvarsmaktens högsta ledning och Fredsbaskrarna en gemensam verklighetsbild vad
gäller Försvarsmaktens förmåga att omhänderta personal i utlandsförbanden. Den arbetsmiljöutredning som insatschefen initierade
blev startpunkt för en utvidgad undersökning. Den 11 december 2012 redovisade
säkerhetsinspektören och hans handläggare
överstelöjtnant Lars-Gunnar Falk den omfattande utredningen på etthundratjuguåtta
sidor (128 sidor) för överbefälhavaren.

LESSONS NOT LEARNED – EN RISK
OCH SÄKERHETSASPEKT
För några år sedan skrev Försvarsmaktens
säkerhetschef Anders Emanuelson och jag
artikeln Lessons not learned – en risk- och
säkerhetsaspekt i Armémuseums årsbok.
Den öppenhjärtliga artikeln väckte stor irritation i Högkvarteret. Beslutsfattarna valde
att lägga locket på eftersom artikeln tydliggjorde en växande kritik mot Försvarsmaktens oförmåga och ovilja att ta till sig Lessons learned vid utlandsstyrkan.
Det fanns tre anledningar till att vi skrev
artikeln: ett fall av psykisk ohälsa som inte
togs på allvar, en stridshandling med dödlig
utgång i Afghanistan och Försvarsmaktens
förhållningssätt till risk och säkerhet. För att
få genomslag och debatt var tonläget i artikeln medvetet provokativt. På förekommen
anledning inleddes artikeln med frågan:

Den sammanfattande slutsatsen i FMUKutredningen är: För att Försvarsmakten ska
kunna uppfyllda sitt särskilda uppföljningsansvar vad avser omhändertagande av
personal med mental ohälsa vid internationella insatser måste identifierade brister
avseende organisation, ledning, samarbetsformer, kompetenser och resurser åtgärdas.

Hur är det ställt i en Försvarsmakt där överbefälhavaren inte får tillgång till information om
händelser och förhållanden som råder vid
internationella insatser?
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Säkerhetsinspektören har gjort sitt jobb.
Han har talat klarspråk och visat stor integritet. På förekommen anledning vill jag
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återupprepa avslutningsorden i artikeln
Lessons not learned:
Nu har vi har nått vägs ände. Nu är det allvar!
Nu får det vara nog! Sluta utreda och börja
verkställa! Vi måste nu skapa den säkerhetskultur som alla vill ha. Nu måste motkrafterna utan egna chefserfarenheter från internationella insatser besinna sig och ta till sig
den beprövade erfarenheten. Det är soldaternas säkerhet och hälsa det gäller. Uraktlåtenheten att handla och höga chefers benägenhet att ensidigt och självständigt utreda inträffade händelser kan få så allvarliga konsekvenser att förtroendet för Försvarsmaktens
högsta ledning riskerar att naggas i kanten.
Därför måste alla i Försvarsmakten ta säkerhetsarbetet på största allvar och rapportera
in alla avvikelser.
PROGRESSIVA CHEFER
Det finns flera progressiva chefer som står
för öppenhet och utveckling. Jag avser här
generalerna Anders Brännström, Karl Engelbrektsson och översten Johan Fölstad. De
har aktivt arbetat för en fungerande Lessons

learned-process. Den general som har bäst
helhetsbild och som har haft stor betydelse
är ställföreträdande insatschefen Berndt
Grundevik. Han kan bli en nyckelaktör i arbetet med att skapa reda i den krissituation
som beskrivs i FMUK-rapporten. En annan
nyckelperson är chefen för Försvarsmaktens
Veteranavdelning, överstelöjtnant Anders
Stach. Med följande uttalande i FMUK-rapporten visar han förståelse för problematiken:
Jag vidhåller att det i dag finns 5-10 ouppklarade ärenden, ärenden som i sitt sammanhang benämns komplexa. Troligen är antalet
ärenden större. Det är av största vikt att
dessa klaras upp och att Försvarsmakten
möter upp den enskilde veteranen. Detta oavsett utfall/fattat beslut om åtgärd. Dessa
ärenden är grundade i tidigare genomförda
internationella insatser.

Fredsbaskrarnas ordförande Bo Wranker
har återkommande lyft problematiken med
psykisk ohälsa till våra högsta beslutsfattare.
Han öppnade i samverkan med riksdagsman
Allan Widman (FP) dörren till Försvarsutskottet.
Av särskild betydelse var Bo Wrankers och
utlandsveteranernas redovisning för förre
försvarsministern Sten Tolgfors. Försvarsministern tog veteranernas lägesbeskrivning
på stort allvar. Hans efterträdare kommer
med största säkerhet att följa upp det fortsatta veteranarbetet med återredovisningar.
Fredsbaskrarnas nästa steg är att redovisa
den oberoende studien Mörkertal i utlandsförbanden.
Säkerhetsinspektören Anders Emanuelsson
gick oväntat i pension vid årsskiftet. Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna tackar honom
för ett föredömligt och framgångsrikt säkerhetsarbete.

Anders Emanuelsson har på ett mycket förtjänstfullt sätt arbetat för soldaterna längst
ute på linan i insatsförbanden.
Det är olyckligt att han just nu lämnar Försvarsmakten. Jag är glad för att jag fått möjlighet att arbeta tillsammans med ”Emma”.
Jag kommer självklart att granska uppföljningen av ”Säkerhetsinspektörens testamente”.
Gärna i samverkan med Insatsledningens avdelning för erfarenhetsanalys.

TEXT&FOTO:
fil.dr Lars Anderson
Fredsbaskrarnas
Vetenskapliga Råd

PSS - Peace and
Security Summit
Som tidigare rapporterats kommer World Veterans Federations
(WVF) ”Peace and Security Summit 2013” att äga rum i
Stockholm den 28-31 maj. Planeringen för detta stora evenemang är i full gång. Myndigheter och organisationer med personal utsänd i fredsfrämjande och humanitära insatser har visat ett
glädjande stort intresse för att medverka till att anordna en bra
och innehållsrik konferens. Just nu pågår arbete med att engagera
framstående huvudtalare som kan bidra med sin expertis och till
ett bra innehåll i diskussionerna.
Inbjudan till de 170 veteranorganisationerna i 93 länder skickades ut från WVF:s kansli i Paris medio januari och svar förväntas senast den 5 april. Spänningen är stor kring hur stor uppslutning det kan bli till evenemanget, viket också är en stor utmaning
för oss som arrangörer.

Vi kommer nu att utarbeta en genomförandeorganisation som
kommer att vara i behov av frivilliga krafter i olika positioner.
Mer precis information om detta kommer att levereras till SVF:s
lokala föreningar.
Veterandagen den 29 maj och invigningen av veteranmonumentet kommer att bli en högtidlig händelse och hitresta delegater
från WVF:s medlemsorganisationer kommer att närvara.
Veterandagen 2013 kommer således att ha en mycket internationell prägel.
Mer om Peace and Security Summit 2013 finns att läsa på hemsidan www.pss13.se
Bengt Wiktorsson
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Rapport från Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2013
Folk och Försvars årligen återkommande rikskonferens gick av stapeln den 13-15 januari i Sälen. Temat för årets utgåva var
”Beredskap för en värld i förändring”. H.K.H. Prins Daniel och ett
stort antal ledande aktörer från riksdag, departement, myndigheter

och organisationer hade hörsammat inbjudan – sammantaget deltog
c:a 250 personer. Flera utländska sändebud fanns på plats vilket visar
på att utvecklingen av svensk säkerhets- och försvarspolitik röner ett
betydande intresse i vår omvärld.
Detta samarbete behöver en vitamininjektion. Arbetet
behöver fokuseras mera och större uppmärksamhet
borde ägnas åt EU:s inre säkerhet – nationalismen
och extremismen i Europa måste bekämpas.

Rikskonferensen var välbesökt. - Foto: Ulf Palm/Folk och Försvar

Rikskonferensen fick stort utrymme i medierapporteringen och
många ville föra sina åsikter till torgs. Vår styrelseordförande Anders
Ramnerup lyckades särskilt väl då en debattartikel, som visade på
veteranen som en tillgång för samhället, publicerades i Svenska Dagbladet den andra konferensdagen.
Första konferensdagen handlade om ”Europa i förändring”. Kommissionären Cecilia Malmström framhöll att den ekonomiska krisen i
Europa bl. a. har lett till att Europas ledare i alltför stor utsträckning
lägger skulden på EU för den ekonomiska krisen i stället för att se till
bakomliggande orsaker och att ta ansvar för det europeiska projektet.
Mycket tyder på att EU:s fortsatta utveckling i större utsträckning
kommer att drivas av medlemmarna i euro-gruppen.
EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete drevs framåt i högt
tempo i början av 2000-talet, men har nu tappat kraft.

Andra dagen behandlade ”Insatser, förutsättningar
och förmågor”. Konferensen besöktes av NATO:s
generalsekreterare, Anders Fogh Rasmussen. Budskapet från honom var att Sverige är en av organisationens mest aktiva partners, men samtidigt – när det
gäller att komma till undsättning vid ett eventuellt
angrepp mot Sverige så förutsätter det ett medlemskap i NATO. Huruvida Sverige bör ansluta sig till
NATO är för närvarande en s. k. ”icke-fråga”, det
verkar inte som om försvarsberedningen får uppdraget att diskutera frågan. Det som möjligen kan förvåna är att majoriteten politiker är obenägna att ens
utreda vilka för- och nackdelar medlemskap respektive icke medlemskap innebär.
Sista dagen hade temat ”Beredskap för en värld i förändring”. Skakande beskrivningar av händelserna i samband med orkanen ”Sandy”
och massakern på Utøya skapade en magisk tystnad i lokalen.
Erfarenheterna visade främst på betydelsen av att dra lärdomar från
krisberedskapsövningar, att verkligen implementera erfarenheterna
från övningarna och att de som i verkligheten skall leda krishanteringen
de facto deltar i övningarna, också för att förbättra sin egen ledningsförmåga. Erfarenheterna visade också på hur enskilda personers
robusta insatser kan göra en avgörande skillnad för utvecklingen.
Insatser av frivilliga hade både vid orkanen Sandy och på Utøya stor
och ibland avgörande betydelse. En erfarenhet som passade väl in på
budskapet i Anders Ramnerups debattartikel i Svenska Dagbladet.

Bengt Wiktorsson

Besök hos Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarnas höge beskyddare,
H.K.H. Prins Carl Philip

Prinsen orienterades om utvecklingen av veteranfrågorna i allmänhet,
om verksamheten inom Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna samt
om värdskapet för World Veterans Federation´s Peace and Security
Summit.
Prins Carl Philip tog mycket intresserad del av informationen och önskade vår organisation all framgång i vårt viktiga arbete.
Vid tillfället tilldelades prins Carl Philip förbundets förtjänstmedalj i
guld. Gåvor överlämnades i form av armbandet ”From Soldier to
Soldier” samt Invidzonens halssmycke ”Älskad-Saknad”.
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Förbundsordförande Bo Wranker överlämnar SVF:s gåvor, under överinseende av
Bengt Wiktorsson i mitten.

Louise Weibull.

Emotionella krav och nya perspektiv vid utlandstjänst
Försvarshögskolan kan gratulera en nybliven filosofie doktor. Louise Weibull, forskare på Institutionen
för säkerhet, strategi & ledarskap, har framgångsrikt försvarat sin avhandling, i vilken hon undersökt
svenska soldater i utlandstjänst och de emotionella krav de ställs inför.
Grattis till din doktorsgrad! Vad handlar ditt arbete om?
– Det handlar om utlandstjänstgöring
utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv.
Jag har studerat deltagare i två s. k. lågintensiva missioner i Kosovo och Liberia under
åren 2006-2007 och intervjuat dem inför,
under och efter uppdraget. Avhandlingen belyser de emotionella krav som en utlandstjänstgöring innebär, och betoningen ligger på externa
förhållanden (organisatoriska, sociala, miljömässiga) snarare än individuella.
Och vilka slutsatser har du dragit?
– En sammanfattande slutsats är att deltagande i internationella insatser för de flesta
innebär ett ”arbete” också på det känslomässiga planet. Ett huvudbegrepp i avhandlingen
är emotionsstyrning, vilket innebär att kontrollera och styra sina känslor i en riktning
som främjar uppgiften. Det inkluderar också
att få en eventuell motpart att förändra sina.
Det avhandlingen förespråkar är därmed en
bredare syn på de emotionella krav som ställs
i utlandstjänst, jämfört med tidigare forskning på området.

Tisdagen den 22 januari gavs förbundsordförande Bo Wranker, styrelseordförande Anders Ramnerup och projektansvarig PSS13 Bengt
Wiktorsson företräde för prins Carl Philip.

Bengt Wiktorsson

FOTO: Thomas Wrenngård

Det är väl känt att deltagande i krig och krigsliknande situationer ofta innebär att utsättas för hög stress.

Bredare syn, hur menar du då?
– Det är väl känt att deltagande i krig och
krigsliknande situationer ofta innebär att
utsättas för hög stress som också kan medföra
allvarliga psykiska störningar som t. ex. posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Däremot
har behovet av emotionsstyrning inte berörts
alls i tidigare militär forskning.

Emotionella krav i s.k. lågintensiva missioner
har setts närmast som obefintliga eller i varje
fall något som soldaterna med lätthet klarar
att hantera.
– Men flera citat från intervjuerna motsäger detta optimistiska antagande. Även om de
här soldaterna inte utsatts för beskjutning
eller livsfara så har det funnits andra situal
tioner som utmanat deras känslor och etiska
värderingar, inte minst i mötet med en fattig
civilbefolkning. Insatsreglerna i Liberia förhindrade t. ex. att man gav bort mat, godis
eller personliga ägodelar. Inte ens försvarsmaktsmateriel som ändå skulle kasseras
fick ges bort. De flesta anpassade sig till soldatrollens krav på att förhärda sig, medan
andra valde att bryta mot de formella reglerna
och istället följa vad som i avhandlingen kallas ”sociala känsloregler”.
Du har också undersökt hur soldaterna mår
när de kommer hem?
– Ja, och jag visar i avhandlingen att upplevelser under missionens gång i många fall
påverkar känslolägen och förhållningssätt
även efter hemkomsten. De påfrestningarna
sammanfattas i begreppet Post-Deployment
Disorientation (PDD). Det är inte avsett som
en diagnos, utan är en term som beskriver ett
tillstånd som sannolikt majoriteten av de som
tjänstgör utomlands under likartade betingelser upplever, även om det inte syns i någon
statistik.

– För vissa innebar detta att man aktivt
sökte återanpassa sig till vänner och familj
och samhället i stort, medan andra valde att
bryta med vänner vars värderingar eller
intressen man inte längre delade. Hos några
kom också missionserfarenheten att innebära
nya perspektiv på Sverige och välfärdssamhället. Ibland tog detta sig uttryck i ett slags
moralisk indignation.
– Även om missionstiden av de allra flesta
sammantaget omtalas i positiva termer står
det helt klart att den också har sitt emotionella
pris både under och efter avslutad tjänstgöring.
Vad ska du göra härnäst?
– Jag hoppas kunna forska vidare inom
samma fält, parallellt med undervisning på
Försvarshögskolans kurser i civil-militärt
ledarskap.
Louise Weibull har disputerat vid Avdelningen
för arbetsvetenskap, Karlstads universitet,
med avhandlingen ”Emotion matters.
Emotion management in Swedish Peace
Support Operations” (2012).

Text och foto:
Försvarshögskolan/Info
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Rikskonferensen var välbesökt. - Foto: Ulf Palm/Folk och Försvar

Rikskonferensen fick stort utrymme i medierapporteringen och
många ville föra sina åsikter till torgs. Vår styrelseordförande Anders
Ramnerup lyckades särskilt väl då en debattartikel, som visade på
veteranen som en tillgång för samhället, publicerades i Svenska Dagbladet den andra konferensdagen.
Första konferensdagen handlade om ”Europa i förändring”. Kommissionären Cecilia Malmström framhöll att den ekonomiska krisen i
Europa bl. a. har lett till att Europas ledare i alltför stor utsträckning
lägger skulden på EU för den ekonomiska krisen i stället för att se till
bakomliggande orsaker och att ta ansvar för det europeiska projektet.
Mycket tyder på att EU:s fortsatta utveckling i större utsträckning
kommer att drivas av medlemmarna i euro-gruppen.
EU:s försvars- och säkerhetspolitiska samarbete drevs framåt i högt
tempo i början av 2000-talet, men har nu tappat kraft.

Andra dagen behandlade ”Insatser, förutsättningar
och förmågor”. Konferensen besöktes av NATO:s
generalsekreterare, Anders Fogh Rasmussen. Budskapet från honom var att Sverige är en av organisationens mest aktiva partners, men samtidigt – när det
gäller att komma till undsättning vid ett eventuellt
angrepp mot Sverige så förutsätter det ett medlemskap i NATO. Huruvida Sverige bör ansluta sig till
NATO är för närvarande en s. k. ”icke-fråga”, det
verkar inte som om försvarsberedningen får uppdraget att diskutera frågan. Det som möjligen kan förvåna är att majoriteten politiker är obenägna att ens
utreda vilka för- och nackdelar medlemskap respektive icke medlemskap innebär.
Sista dagen hade temat ”Beredskap för en värld i förändring”. Skakande beskrivningar av händelserna i samband med orkanen ”Sandy”
och massakern på Utøya skapade en magisk tystnad i lokalen.
Erfarenheterna visade främst på betydelsen av att dra lärdomar från
krisberedskapsövningar, att verkligen implementera erfarenheterna
från övningarna och att de som i verkligheten skall leda krishanteringen
de facto deltar i övningarna, också för att förbättra sin egen ledningsförmåga. Erfarenheterna visade också på hur enskilda personers
robusta insatser kan göra en avgörande skillnad för utvecklingen.
Insatser av frivilliga hade både vid orkanen Sandy och på Utøya stor
och ibland avgörande betydelse. En erfarenhet som passade väl in på
budskapet i Anders Ramnerups debattartikel i Svenska Dagbladet.

Bengt Wiktorsson

Besök hos Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarnas höge beskyddare,
H.K.H. Prins Carl Philip

Prinsen orienterades om utvecklingen av veteranfrågorna i allmänhet,
om verksamheten inom Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna samt
om värdskapet för World Veterans Federation´s Peace and Security
Summit.
Prins Carl Philip tog mycket intresserad del av informationen och önskade vår organisation all framgång i vårt viktiga arbete.
Vid tillfället tilldelades prins Carl Philip förbundets förtjänstmedalj i
guld. Gåvor överlämnades i form av armbandet ”From Soldier to
Soldier” samt Invidzonens halssmycke ”Älskad-Saknad”.
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Förbundsordförande Bo Wranker överlämnar SVF:s gåvor, under överinseende av
Bengt Wiktorsson i mitten.

Louise Weibull.

Emotionella krav och nya perspektiv vid utlandstjänst
Försvarshögskolan kan gratulera en nybliven filosofie doktor. Louise Weibull, forskare på Institutionen
för säkerhet, strategi & ledarskap, har framgångsrikt försvarat sin avhandling, i vilken hon undersökt
svenska soldater i utlandstjänst och de emotionella krav de ställs inför.
Grattis till din doktorsgrad! Vad handlar ditt arbete om?
– Det handlar om utlandstjänstgöring
utifrån ett emotionssociologiskt perspektiv.
Jag har studerat deltagare i två s. k. lågintensiva missioner i Kosovo och Liberia under
åren 2006-2007 och intervjuat dem inför,
under och efter uppdraget. Avhandlingen belyser de emotionella krav som en utlandstjänstgöring innebär, och betoningen ligger på externa
förhållanden (organisatoriska, sociala, miljömässiga) snarare än individuella.
Och vilka slutsatser har du dragit?
– En sammanfattande slutsats är att deltagande i internationella insatser för de flesta
innebär ett ”arbete” också på det känslomässiga planet. Ett huvudbegrepp i avhandlingen
är emotionsstyrning, vilket innebär att kontrollera och styra sina känslor i en riktning
som främjar uppgiften. Det inkluderar också
att få en eventuell motpart att förändra sina.
Det avhandlingen förespråkar är därmed en
bredare syn på de emotionella krav som ställs
i utlandstjänst, jämfört med tidigare forskning på området.

Tisdagen den 22 januari gavs förbundsordförande Bo Wranker, styrelseordförande Anders Ramnerup och projektansvarig PSS13 Bengt
Wiktorsson företräde för prins Carl Philip.

Bengt Wiktorsson

FOTO: Thomas Wrenngård

Det är väl känt att deltagande i krig och krigsliknande situationer ofta innebär att utsättas för hög stress.

Bredare syn, hur menar du då?
– Det är väl känt att deltagande i krig och
krigsliknande situationer ofta innebär att
utsättas för hög stress som också kan medföra
allvarliga psykiska störningar som t. ex. posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Däremot
har behovet av emotionsstyrning inte berörts
alls i tidigare militär forskning.

Emotionella krav i s.k. lågintensiva missioner
har setts närmast som obefintliga eller i varje
fall något som soldaterna med lätthet klarar
att hantera.
– Men flera citat från intervjuerna motsäger detta optimistiska antagande. Även om de
här soldaterna inte utsatts för beskjutning
eller livsfara så har det funnits andra situal
tioner som utmanat deras känslor och etiska
värderingar, inte minst i mötet med en fattig
civilbefolkning. Insatsreglerna i Liberia förhindrade t. ex. att man gav bort mat, godis
eller personliga ägodelar. Inte ens försvarsmaktsmateriel som ändå skulle kasseras
fick ges bort. De flesta anpassade sig till soldatrollens krav på att förhärda sig, medan
andra valde att bryta mot de formella reglerna
och istället följa vad som i avhandlingen kallas ”sociala känsloregler”.
Du har också undersökt hur soldaterna mår
när de kommer hem?
– Ja, och jag visar i avhandlingen att upplevelser under missionens gång i många fall
påverkar känslolägen och förhållningssätt
även efter hemkomsten. De påfrestningarna
sammanfattas i begreppet Post-Deployment
Disorientation (PDD). Det är inte avsett som
en diagnos, utan är en term som beskriver ett
tillstånd som sannolikt majoriteten av de som
tjänstgör utomlands under likartade betingelser upplever, även om det inte syns i någon
statistik.

– För vissa innebar detta att man aktivt
sökte återanpassa sig till vänner och familj
och samhället i stort, medan andra valde att
bryta med vänner vars värderingar eller
intressen man inte längre delade. Hos några
kom också missionserfarenheten att innebära
nya perspektiv på Sverige och välfärdssamhället. Ibland tog detta sig uttryck i ett slags
moralisk indignation.
– Även om missionstiden av de allra flesta
sammantaget omtalas i positiva termer står
det helt klart att den också har sitt emotionella
pris både under och efter avslutad tjänstgöring.
Vad ska du göra härnäst?
– Jag hoppas kunna forska vidare inom
samma fält, parallellt med undervisning på
Försvarshögskolans kurser i civil-militärt
ledarskap.
Louise Weibull har disputerat vid Avdelningen
för arbetsvetenskap, Karlstads universitet,
med avhandlingen ”Emotion matters.
Emotion management in Swedish Peace
Support Operations” (2012).

Text och foto:
Försvarshögskolan/Info
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R
Stödja den afghanska
statsapparaten
Johan Chytraeus deltar i en internationell arbetsgrupp som jobbar med humanitära förbättringar för de som sitter frihetsberövade runt om i Afghanistan.
– Att få jobba här är att få vara med och skriva ett litet stycke historia, säger
Johan Chytraeus, utsänd av Folke Bernadotteakademin för att på uppdrag av EU
arbeta i Afghanistan.
Johan Chytraeus är Rule of Law Adviser med
inriktning på mänskliga rättigheter vid European Union Police Mission i Afghanistan och
utsänd av Folke Bernadotteakademin. Här
berättar han om sitt arbete och vardag i Kabul
och förklarar vad en Rule of Law Adviser egentligen gör.

VAD HAR DU FÖR BAKGRUND?
– Utöver kortare valövervakningsuppdrag
har jag bland annat tjänstgjort vid Sveriges
ambassad i Saudiarabien och kommer närmast från ett uppdrag som EU-observatör vid
EU:s Monitoring Mission i Georgien. Där rapporterade jag om den humanitära situationen
i de delar av landet som fortfarande lider av
den väpnade konflikten med Ryssland för fyra
år sedan.
– Jag har tidigare studerat vid Herzen

University i Sankt Petersburg och Lunds universitet där jag pluggade statsvetenskap, juridik och mänskliga rättigheter.

VAD GÖR EN RULE OF LAW ADVISER?
– En Rule of Law Adviser inom European
Union Police Mission i Afghanistan (EUPOL)
kan ha olika uppgifter, men alla våra medarbetare förenas i uppgiften att vi ska stötta den
afghanska statsapparaten på den slingriga
vägen mot att bli en väl fungerande och rättssäker stat som verkställer de folkvaldas beslut. För min del innebär det ett nära samarbete med Human Rights Department vid
Kabulpolisen där vi bland annat fokuserar på
saker som polisövergrepp och situationen på
överfulla häkten.
– Vi jobbar också för en förbättrad utredningsförmåga av anmälda MR-brott.

Jag är mentor åt den överste som basar över
den här enheten och vi träffas så ofta vi kan
för att diskutera lösningar på aktuella problem.

VAD HAR DU GJORT IDAG?
– I morse skrev jag färdigt en rapport om
den alarmerande humanitära situationen på
centralhäktena i huvudstaden och sen deltog
jag i ett möte på Kanadas ambassad med en
internationell arbetsgrupp som jobbar med
humanitära förbättringar för de som sitter
frihetsberövade runt om i Afghanistan. Jag
blev tyvärr fast på ambassaden under resten
av dagen på grund av oroligheter som lamslog
trafiken i den här delen av Kabul.

VILKA ÄR DINA NÄRMASTE KOLLEGOR?
– Jag jobbar med en holländsk och en brittisk polis samt en finsk åklagare. Tillsammans
utgör vi en liten men vass arbetsgrupp som
försöker ta ett helhetsgrepp kring många av
de utmaningar som det afghanska rätts- och
polisväsendet står inför. Var och en av oss har
ett eget ansvarsområde och i mitt fall är det
mänskliga rättigheter. De andra jobbar med
genderfrågor, korruptionsproblematiken och
förbättringar av åklagarväsendet. Och alltsammans sker i nära samarbete med högre
tjänstemän inom den afghanska statsapparaten.

VILKA UTMANINGAR STÄLLS MAN
INFÖR I ETT KONFLIKTOMRÅDE?
– Det är en radikalt annorlunda arbetsmiljö.
Säkerhetssituationen i Kabul bedöms som relativt stabil även om självmordsdåd och
raketbeskjutningar mot utländska anlägg-

Johan Chytraeus är en av Folke Bernadotteakademins c:a 80 civila utsända till fredsinsatser runt om i världen. Folke Bernadotteakademins personal arbetar bland annat
i insatser som leds av EU och OSSE.

ningar förekommer regelbundet. Den vardagliga arbetsmiljön kan därför upplevas som oförutsägbar och ibland som direkt hotfull.
– Som utsänd i ett konfliktområde måste man vänja sig vid en mycket
begränsad rörelsefrihet och att vara omgiven av missionens livvakter
när man ska på externa möten. Stresstålighet, självkännedom och
humor är därför värdefulla egenskaper att ha med sig för att trivas och
kunna leverera på ett bra sätt på jobbet.

VARFÖR VILLE DU ÅKA TILL AFGHANISTAN?
– Jag har följt utvecklingen i landet en längre tid. När jag såg att
det fanns ett uppdrag inom mänskliga rättigheter med mycket eget
ansvar och utvecklingsmöjligheter så kunde jag inte motstå den möjligheten. Och, jag har inte ångrat en enda dag, inte minst för att vi är
inne i en mycket spännande tid där mycket ska på plats tills afghanerna
själva tar över hela säkerhetsansvaret 2014. Att få arbeta här är att
få vara med och skriva ett litet stycke historia.
Tove Hägg
Folke Bernadotteakademin
www.folkebernadotteacademy.se

FAKTARUTA
European Union Police Mission (EUPOL) är
EU:s polisiära insatser och finns i Afghanistan och Demokratiska republiken Kongo.
Insatsen i Afghanistan startades i juni 2007
och insatsen i DRC initierades en månad
senare. Båda insatsernas fokus ligger på
polisiära reformer och kapacitetsbyggande
inom de nationella polisstyrkorna.

Johan Chytraeus är Rule of Law Adviser med inriktning på mänskliga rättigheter
vid European Union Police Mission i Afghanistan.

Den humanitära situationen på centralhäktena i Kabul är alarmerande, berättar Johan Chytraeus.

10

Fredsbaskern nr 1 2013

Fredsbaskern nr 1 2013

11

INSATS

INSATS

UPPDRAG:

R
Stödja den afghanska
statsapparaten
Johan Chytraeus deltar i en internationell arbetsgrupp som jobbar med humanitära förbättringar för de som sitter frihetsberövade runt om i Afghanistan.
– Att få jobba här är att få vara med och skriva ett litet stycke historia, säger
Johan Chytraeus, utsänd av Folke Bernadotteakademin för att på uppdrag av EU
arbeta i Afghanistan.
Johan Chytraeus är Rule of Law Adviser med
inriktning på mänskliga rättigheter vid European Union Police Mission i Afghanistan och
utsänd av Folke Bernadotteakademin. Här
berättar han om sitt arbete och vardag i Kabul
och förklarar vad en Rule of Law Adviser egentligen gör.

VAD HAR DU FÖR BAKGRUND?
– Utöver kortare valövervakningsuppdrag
har jag bland annat tjänstgjort vid Sveriges
ambassad i Saudiarabien och kommer närmast från ett uppdrag som EU-observatör vid
EU:s Monitoring Mission i Georgien. Där rapporterade jag om den humanitära situationen
i de delar av landet som fortfarande lider av
den väpnade konflikten med Ryssland för fyra
år sedan.
– Jag har tidigare studerat vid Herzen

University i Sankt Petersburg och Lunds universitet där jag pluggade statsvetenskap, juridik och mänskliga rättigheter.

VAD GÖR EN RULE OF LAW ADVISER?
– En Rule of Law Adviser inom European
Union Police Mission i Afghanistan (EUPOL)
kan ha olika uppgifter, men alla våra medarbetare förenas i uppgiften att vi ska stötta den
afghanska statsapparaten på den slingriga
vägen mot att bli en väl fungerande och rättssäker stat som verkställer de folkvaldas beslut. För min del innebär det ett nära samarbete med Human Rights Department vid
Kabulpolisen där vi bland annat fokuserar på
saker som polisövergrepp och situationen på
överfulla häkten.
– Vi jobbar också för en förbättrad utredningsförmåga av anmälda MR-brott.

Jag är mentor åt den överste som basar över
den här enheten och vi träffas så ofta vi kan
för att diskutera lösningar på aktuella problem.

VAD HAR DU GJORT IDAG?
– I morse skrev jag färdigt en rapport om
den alarmerande humanitära situationen på
centralhäktena i huvudstaden och sen deltog
jag i ett möte på Kanadas ambassad med en
internationell arbetsgrupp som jobbar med
humanitära förbättringar för de som sitter
frihetsberövade runt om i Afghanistan. Jag
blev tyvärr fast på ambassaden under resten
av dagen på grund av oroligheter som lamslog
trafiken i den här delen av Kabul.

VILKA ÄR DINA NÄRMASTE KOLLEGOR?
– Jag jobbar med en holländsk och en brittisk polis samt en finsk åklagare. Tillsammans
utgör vi en liten men vass arbetsgrupp som
försöker ta ett helhetsgrepp kring många av
de utmaningar som det afghanska rätts- och
polisväsendet står inför. Var och en av oss har
ett eget ansvarsområde och i mitt fall är det
mänskliga rättigheter. De andra jobbar med
genderfrågor, korruptionsproblematiken och
förbättringar av åklagarväsendet. Och alltsammans sker i nära samarbete med högre
tjänstemän inom den afghanska statsapparaten.

VILKA UTMANINGAR STÄLLS MAN
INFÖR I ETT KONFLIKTOMRÅDE?
– Det är en radikalt annorlunda arbetsmiljö.
Säkerhetssituationen i Kabul bedöms som relativt stabil även om självmordsdåd och
raketbeskjutningar mot utländska anlägg-

Johan Chytraeus är en av Folke Bernadotteakademins c:a 80 civila utsända till fredsinsatser runt om i världen. Folke Bernadotteakademins personal arbetar bland annat
i insatser som leds av EU och OSSE.

ningar förekommer regelbundet. Den vardagliga arbetsmiljön kan därför upplevas som oförutsägbar och ibland som direkt hotfull.
– Som utsänd i ett konfliktområde måste man vänja sig vid en mycket
begränsad rörelsefrihet och att vara omgiven av missionens livvakter
när man ska på externa möten. Stresstålighet, självkännedom och
humor är därför värdefulla egenskaper att ha med sig för att trivas och
kunna leverera på ett bra sätt på jobbet.

VARFÖR VILLE DU ÅKA TILL AFGHANISTAN?
– Jag har följt utvecklingen i landet en längre tid. När jag såg att
det fanns ett uppdrag inom mänskliga rättigheter med mycket eget
ansvar och utvecklingsmöjligheter så kunde jag inte motstå den möjligheten. Och, jag har inte ångrat en enda dag, inte minst för att vi är
inne i en mycket spännande tid där mycket ska på plats tills afghanerna
själva tar över hela säkerhetsansvaret 2014. Att få arbeta här är att
få vara med och skriva ett litet stycke historia.
Tove Hägg
Folke Bernadotteakademin
www.folkebernadotteacademy.se

FAKTARUTA
European Union Police Mission (EUPOL) är
EU:s polisiära insatser och finns i Afghanistan och Demokratiska republiken Kongo.
Insatsen i Afghanistan startades i juni 2007
och insatsen i DRC initierades en månad
senare. Båda insatsernas fokus ligger på
polisiära reformer och kapacitetsbyggande
inom de nationella polisstyrkorna.

Johan Chytraeus är Rule of Law Adviser med inriktning på mänskliga rättigheter
vid European Union Police Mission i Afghanistan.

Den humanitära situationen på centralhäktena i Kabul är alarmerande, berättar Johan Chytraeus.

10

Fredsbaskern nr 1 2013

Fredsbaskern nr 1 2013

11

ARTIKEL

ZANDERS HISTORIA

KRIGSVETERANERNA

En osannolik historia om att göra skillnad

TAS INTE TILLVARA I SVERIGE

Han föddes 1912 i en av Sveriges rikaste familjer med en tryggad
framtid. Som barn får han höra talas om Nobelpristagaren Fridtjof
Nansen som räddade livet på miljontals människor med hjälp av en
passhandling. Tjugo år senare skulle han själv göra samma sak.
Vi talar om Raoul Wallenberg. Han började
aldrig jobba i trygga banken. Istället reste
han ut i världen. Studerade i USA, arbetade i
Palestina och återvände till Stockholm. Året
är 1941 och förfärliga grymheter utspelar sig
i världen. På sina resor kom han i kontakt
med tyska judar som vittnade om den tilltagande förföljelsen i Tyskland. Wallenbergs
affärspartner var en ungersk jude som berättade att det inte var lika illa för judarna i
Tysklands bundsförvant Ungern.

FOTO: Anders Lindell

De som gjort militär utlandstjänst ges ofta en offerstämpel där diskussionerna handlar om de trauman som många har upplevt.
Men många har till största delen positiva erfarenheter som samhället helt
missar. Allmän forskning visar att 5-15 procent av en traumatiserad population drabbas av PTSD. Samtidigt visar 75-90 procent av traumaöverlevarna
någon positiv följd av traumat.
De senaste decennierna har forskare därför börjat intressera sig för PTG –
Posttraumatic Growth – en positiv personlighetsutveckling efter trauma.

Sammanfattningsvis tar PTG sig uttryck i att
personen hittar gömda styrkor eller förmågor
och känner sig starkare, stärks i sina goda
relationer och kommer närmre sina nära vänner och anhöriga samt ändrar sina prioriteringar och filosofier i positiv riktning och blir
bättre på att leva i nuet och prioritera sina
nära och kära.
Vi vet att utlandstjänst, trots allt vad som
skrivs i medierna, är en positiv erfarenhet för
de allra flesta svenska kvinnor och män som
gör den. Vi vet att de kommer hem som rikare
människor med större självinsikt och självkännedom och med en unik erfarenhet. Det
gör dem till en stor resurs för samhället som
i dag helt försakas och i stället för att tas till
vara ges en offerstämpel i någon slags kollektiv tycka-synd-om-mentalitet, inte minst i medierna.
En veterans erfarenheter är unika och positiva
för såväl veteranen själv som för den organisation eller det samhälle som vet att dra nytta
av dem. Dessa konkreta exempel på där en
utlandsveteran lyft ett helt samhälle finns, vi
måste bara lära oss att lyssna på dem.

12

Fredsbaskern nr 1 2013

Det är lätt att tänka sig scenarion där en veterans speciella förmågor och erfarenheter
borde värdesättas:
• Självkännedom bedöms på de allra flesta anställningsintervjuer.
• Utlandsveteranens praktiska erfarenheter av
möten över kulturella gränser och att lösa de kulturkrockar som uppstår borde vara ovärderliga för
såväl företag som kommuner och andra samhällsorganisationer.
• Veteraner kommer med ett annat perspektiv på
vardagens alla frågor, såväl privat som i arbetet,
som berikar de arbetsgrupper där de är aktiva.
PTG är ingenting som kommer av sig självt.
För att få ut allt det positiva ur utlandstjänstgöringen, och kunna bli en ovärderlig resurs
för samhället, behöver veteranen stöd när den
kommer tillbaka hem. Hon eller han behöver
få prata om sin utlandstjänst och höra andra
med liknande erfarenheter. Därför finns
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Vi
ger veteraner möjlighet att hemma få samma
gemenskapskänsla som under utlandstjänstgöringen. Vi har kamratstödjare med jour
dygnets alla timmar, årets alla dagar.

När Hitlerregimen fick veta att Ungern i
hemlighet försökt gå över till de allierades

sida kom vändpunkten. I mars 1944 ockuperades Ungern av Tyskland. Nu började man
en utrotningskampanj vars siffror är svåra
att smälta. På två månader deporterades
nästan 500 000 judar.
Den amerikanska organisationen War Refugee Board hade sitt Stockholmskontor
bredvid Wallenbergs handelsbolag. Man ville
skicka en person från ett neutralt land som
var belevad, språkkunnig och som kunde
hålla huvudet kallt. Valet föll på den 32-årige
Raoul Wallenberg. Han skulle bara följa
utvecklingen och rapportera.

FOTO::
Daniel Jansson

I juli 1944 kom Raoul Wallenberg till Budapest och började genast organisera utgivandet av skyddspass. Han ägnade stor möda åt
att förhandla med företrädare för utrotningssystemet. Det gällde att få passdokumenten
godkända. Wallenberg organiserade en stab
som införskaffade speciella hus som förklarades vara svenskt territorium. Där fick upp
till 4 000 judar skydd.
När de sovjetiska styrkorna närmade sig
Budapest intensifierades utrotningstakten.
Wallenberg skyndade mellan de fullpackade
godstågen på väg mot lägren. Med skyddspassen kunde man påvisa att det fanns svenska
band till somliga personer. Dessa kunde ibland
räddas i sista stund. Samtidigt drog grupper
av pilkorsorderns antisemitiska medlemmar
runt och mördade judar. I mitten av januari
1945 gick de sovjetiska trupperna in i Budapest.
När Wallenberg ombads följa med lär han ha
sagt att han inte visste om han var ryssarnas
gäst eller deras fånge.
Därefter blev hans öde alltmer höljt i dunkel.
Han fördes till Lubjankafängelset i Moskva.
Vittnen anger att han var i livet 1947. I efterhand riktades kritik mot hur Sverige bevakade
hans försvinnande. Minnet av vad han uträttade lever vidare. År 1981 blev han hedersmedborgare i USA och från 2013 hålls i Sverige
en minnesdag den 27 augusti varje år.

Det behövs, och vi jobbar ständigt med att
utveckla omhändertagandet och erbjuda våra
erfarenheter till myndigheterna så att de kan
ta fram ordentliga handlingsplaner för hur
utlandsveteraner ska tas om hand efter tjänstgöringen.
PTG är alltså vanligt, och kan Sverige bli
medvetet om den resurs som det gör utlandsveteraner till, har hela vårt samhälle mycket
att vinna. På Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna kommer vi att fortsätta vårt arbete
för att ta hand om Sveriges veteraner och för
att ge veteranerna de verktyg som behövs för
att de ska må bra och nå sin potential. Nu är
det upp till Sverige att vara stolt över sina
utlandsveteraner och ta till vara deras unika
erfarenheter, möjligheter och förmågor. Att
inte göra det är ett oacceptabelt slöseri med
erfarenhet, kunskap och vår svenska ekonomi.

Historieberättaren Peter Zander
– intendent på Armémuseum.

För den som är nyfiken på att veta mer om
Raoul Wallenbergs insatser rekommenderas
ett besök på Armémuseum där vi har en permanent Wallenbergutställning.
Raoul Wallenberg i sitt. kontor i Budapest hösten 1944. Foto: Armémuseum.

Anders Ramnerup
styrelseordförande
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Detta är en förkortad version av artikeln
som publicerades i SVD den 13 januari
2013.
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FOTO: Anders Lindell
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FOTO::
Daniel Jansson
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UTE I LANDET

Kallelse/Inbjudan
Med sällskap till årsmöte 23-24 mars 2013
vid Södra skånska regementet P7 på Revingehed

STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET

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

MEDLEMSREGISTER
register@fredsbaskrarna.se
– eller kontakta kassören
– mottar adressändringar

STYRELSEN
Förbundsordförande
BO WRANKER, Viktoriagatan 17,
371 37 Karlskrona
Tel. 0455-164 48, 070-694 75 61
bowranker@hotmail.com
Förbundsstyrelseordförande
ANDERS RAMNERUP, Varbergagatan 154,
703 52 Örebro
Tel. 019-505 08 29, 070-792 38 67
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se
Vice styrelseordförande
ANDERS SUNDIN, Lugnviksvägen 141,
831 52 Östersund
Tel. 063-514 880, 070-626 41 92
sundin_anders@hotmail.com

Nu är det dags igen för ett årsmöte!
Jag vill inleda denna lilla text med att rikta ett
stort tack till alla föreningarna i förbundet för
det gedigna arbete ni har lagt ner på vår organisation och hur vi ska se ut i framtiden.
På de remisser vi har skickat ut ser jag vilket
otroligt engagemang som finns! Jag är otroligt
stolt över att vara en del i detta arbete. Nu återstår det lite jobb tills vi har en färdig proposition
klar till årsmötet. De sista ”skruvarna och muttrarna” sätter vi på plats på den kommande ordförandekonferensen.
Vi har nu ett avtal med Försvarsmakten som inbringar en del pengar till vår organisation och
verksamhet. Vi jobbar nu med att göra en budget
som kommer att generera mer pengar till verksamhet ute i landet, d.v.s. till föreningarna.

DATUM

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

Nu har vi snart ett årsmöte framför oss och jag
hoppas att många av er kommer dit. Läs kallelsen här intill. Jag hoppas få se många gamla bekanta men också många nya ansikten på P7!
Var rädda om er och varandra!
Väl mött på årsmötet!

Anders Ramnerup
förbundsstyrelseordförande
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

SVF:s händelsekalender 2013

Sekreterare
LARS NYBLOM, Täbo 171,
748 95 Örbyhus
Tel. 076-309 80 30
lars.nyblom@fredsbaskrarna.se
Kassör
BO CARLSSON, Klubbv. 65, Ersnäs,
975 92 Luleå
Tel. 0920-311 60, 070-631 34 50
bcb@tele2.se

Det är ute hos er som vår viktigaste verksamhet
finns och det ska stödjas på alla sätt.

22/2

AKTIVITET

PLATS

Sista dag för motioner

22/2

Förbundsstyrelsemöte

Örebro

23/2

Ordförandeträff

Örebro

26/2

FB Stockholm årsmöte

Stockholm

5/3

FB Stockholm träff

Engelen

7/3

FB Örebro träff

Fredsgatan

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

13/3

Veterankväll

Gotland

23/3

Förbundets årsmöte

Revinge P7

4/4

FB Örebro träff

Fredsgatan

CHARLOTTA BLOMBERG
charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se

17/4

Anhörigträff FS24

Boden

18/4

Anhörigträff FS24

Stockholm

19/4

Anhörigträff FS24

Halmstad

20/4

Anhörigträff FS24

Revinge P7

21/4

Anhörigträff FS24

Skövde

2/5

FB Stockholm träff

Engelen

BBMC årsmöte

Skillingaryd

PSS 13

Stockholm

Veterandagen

Stockholm

PER LENNARTSSON, Västra Tunagatan 5 A,
632 27 Eskilstuna
Tel. 070-176 30 61
per.lennartsson@fredsbaskrarna.se
KENNETH ERNSTEDT, Brobyvägen 10,
289 31 Knislinge
Tel. 044-601 34, 070-810 96 53.
kenneth.ernstedt@telia.com
kenneth.ernstedt@fredsbaskrarna.se
ÖRJAN NOREHEIM, Artillerigatan 69 3 tr,
114 45 Stockholm
Tel. 08-6625467, 070-5927524
orjan.noreheim@fredsbaskrarna.se
EWA ZACHAU, Sonnarpsvägen 24 D,
286 32 Örkelljunga
Tel. 073-180 78 48
ewa.zachau@fredsbaskrarna.se
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17-19/5
26-30/5
29/5
3-19/7

Fredsbaskermarschen

11-14/7

ÖS20 Summer Briefing 20

Fredag 22 mars:
18.00 – 23.00
Officersmässen öppen (By 61) (kaffe och baren öppen).

Lördag 23 mars:
11.00
Buss från Lund C till P7 (ca 25 min tp).
Buss från Sturups flygplats till P7 (ca 40 min tp).
11.45
12.00 – 13.00
Samling i militärrestaurangen (By 12) (fika) följ skyltning.
13.00 – 16.00
Årsmöte i Filmsalen, Skolhuset (By 15).
16.00 – 18.30
Fria aktiviteter.
Samling middag i militärrestaurangen.
18.30 Kaffe på officersmässen (By 61) (baren öppen).
24.00
Mässen stänger.

Söndag 24 mars:
09.00 – 10.15
Brunch i militärrestaurangen.
09.30
Buss från P7 till Sturups flygplats (ca 40 min tp).
10.15
Buss från P7 till Lund C (ca 25 min tp).

Anmälan: senast den 9/3 2013
Bindande anmälan med namn, personnr, adress, tel, din e-post och när du kommer
(fredag kväll eller lördag) till kanslist Birgitta Carlsson (vi behöver e-post för utskick
av årsmöteshandlingarna) e-post: register@fredsbaskrarna.se – telefon 0920-311 60.

OBS! Glöm inte att meddela vid anmälan om du önskar speciell mat.
Kostnad 150 kr betalas till plusgirot 197056-5 senast 9/3 2013.
Registrering sker när inbetald avgift inkommit.
Vid ankomst fredag tillkommer 50 kr för brunch lördag.
Medlemsavgiften för 2013 ska vara betald.

För 150 kr får Du:
Kaffe och smörgås, fika, 3-rätters middag, övernattning på logement och brunch
söndag morgon.
OBS! Medtag eget badlakan och handduk.
Det finns möjlighet att boka enkelrum för 100 kr (Ej toalett eller dusch på rummet).

OBS! Motioner skall stadgeenligt vara sekreteraren tillhanda både digitalt och i
pappersform med namnunderskrift, per post, minst en månad före årsmötet, senast
den 22/2 2013.
Adress: Lars Nyblom, Täbo 171, 748 95 Örbyhus
e-post: lars.nyblom@fredsbaskrarna.se

Kostnader:
Ankomst fredag 200 kr
Ankomst lördag 150 kr
Tillägg enkelrum 100 kr/natt

Halmstad

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

VÄLKOMNA!

Varmt välkomna
till en helg med vänner,
nya som gamla!
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e-post: lars.nyblom@fredsbaskrarna.se
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Halmstad

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

VÄLKOMNA!

Varmt välkomna
till en helg med vänner,
nya som gamla!
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SVF:S TRÄFFPLATSER A - Ö
BLEKINGE
Mattias Hansson, 070-240 57 81
mattiashansson81@hotmail.com
FALUN
Polishuset ”Pub KASK” första torsdagen i varje
månad kl 19.00, feb, mars, april, okt, nov.
Myckelmyra tjärn samma tid maj, juni, aug, sept.
dec julbord hos Mats.
Januari och juli semester.
Kontaktperson: Mats Berglind
mats@mattsb.com
FB NORR
Träffplatserna varierar från gång till gång, på
grund av det stora upptagningsområdet. Plats
presenteras på Fredsbaskrarnas hemsida, under
föreningar samt vid utskick till medlemmarna.
Bosse Carlsson 070-631 34 50
bcb@tele2.se
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com
GOTLAND
www.fn-gutarna.se
Ordf: mats.ekeroth@swipnet.se
070-517 58 65
Sekr: ingemar-fransson@telia.com
070-747 87 39
GÄVLE
Träffpunkt saknas. Är ni intresserad att starta en
träffpunkt, kontakta sekreteraren.
GÖTEBORG
Vi träffas på olika platser och tider under året.
Kontakta Maria för deltagande och vidare information. Kontaktperson Maria Sääf-Westin
070-952 57 74
HELSINGBORG
Grand Hotel, Stortorget, Helsingborg.
Första söndagen i månaden, kl 0900 och framåt.
Månadsvärd möter upp.
Kontaktperson: Christer Jönsson, csjj@telia.com,
alt 073-022 60 72

Vi finns också på Facebook: FN-träffar
i Helsingborg.
JÖNKÖPING & EKSJÖ
Vi träffas på John Bauer Hotel, Södra Strandgatan 15 i Jönköping, första onsdagen i månaden kl. 19.00. Månaderna som gäller är februari, mars och april under våren och september,
oktober och november under hösten.
Kontaktpersoner är Björn Claesson 070-515
02 84 och Mats Ruderfors 073-941 09 86.
Som vanligt försöker vi hitta någon intressant
föredragshållare till dessa kvällar. Se vår hemsida www.fredsbaskrarna-f.se för information.
KALMAR
Lilla Puben, första onsdagen i månaden.
Kontaktperson: Stefan Johansson
0480-42 03 23, 070-386 45 45
070-359 06 86
KARLSTAD
Sista lördagen i månaden.
Score, Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad.
Kontaktperson: Fredrik Steén Eriksson
070-960 29 50
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
STOCKHOLM
Restaurang Engelen
Kornhamnstorg 59 B Gamla Stan,
08-20 10 92 första tisdagen varje månad,
18.00-21.00.

VARBERG
Wärdshuset, Kungsgatan 14 B, Varberg, första
tisdagen i månaden.
Kontaktpersoner: Tor-Björn Johansson
070-244 40 35, Lars-Åke Johansson
070-519 52 54
Nu också som Facebook-grupp!
VÄSTERVIK
Kontakta föreningens ordförande, Göran Nilsson
eller vår kontaktman Bo Hagman alternativt
FBS:s förbundskansli om det är något du undrar
över.
Göran Nilsson, 0490-192 69
go.nils@telia.com
Bo Hagman, 0490-196 43
bo.lena.hagman@hotmail.se
ÖREBRO
Vi träffas första torsdagen i månaden
kl 19.00 på Fredsgatan 13, Örebro.
Kontaktperson: Peder Stenbäck
peder.stenback@swipnet.se
070-767 32 19
ÖSTERSUND
Captain Cook, Hamngatan 9, första
tisdagen varje månad kl 18.30.
Kontaktperson: Lars Björklin
063-51 54 57

Veterandagen

29 maj, 2013













 






































  



















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

Även restaurang Lilla Hasselbacken
Djurgårdsslätten 78, första lördagen varje
månad, 15.00-18.00.
Kontaktperson: Örjan Noreheim
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
070-592 75 24

Vem tycker Du har gjort sig förtjänt av en medalj 2013?
Förslag om utdelning av utmärkelser kan göras av enskild
medlem eller till förbundet ansluten förening skriftligen med
motivering före 1 mars 2013.
Medaljkommittén består av Rikard Bengtsson, Ola Nilsson
och Jonas Jonasson.
Kontakt:
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se
Eller brev till: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Medaljkommittén, Fredsgatan 13, 703 62 Örebro.
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ÅRETS FREDSBEVARARE 2013

?

Vem tycker du
har gjort sig
förtjänt av titeln?

UTE I LANDET

ÖS20 – SUMMER BRIEFING, 11-14 juli

Nominera årets
Fredsbevarare
2013!

År 2003 utlyste FN 29 maj till International Day of United Nations Peacekeepers. Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
(SVF) vill ge uppmärksamhet åt dagen genom att ge en svensk fredsbevarare utmärkelsen ”Årets Fredsbevarare”.
Nedan återfinns tidigare års mottagare av utmärkelsen:
ANDERS BRÄNNSTRÖM
2005

ROLAND ROSENQVIST
2006

INGEMAR ROBERTSON
2007

HELGE STÅLNACKE
2008

MARIA SÄÄF-WESTIN
2009

JONAS JONASSON
2010

STIG VON BAYER
2011

HENRIK BLOMBERG
2012

Välkommen till Sveriges största och äldsta veteranträff på Ringenäs skjutfält utanför Halmstad.
11-14 juli är alla veteraner oavsett insats välkomna.
I år firar vi 20 år som träff, så det kommer att bli en del speciella evenemang i år.
Välkommen till västkustens pärla i soliga Halmstad
Mer info: http://fn-traffen.snabber.se
(Vi kommer att ändra namn på vår hemsida)

Invidzonen har tillsammans med C Stockholm tagit fram ett
halssmycke för anhöriga som har eller har haft någon nära på
insats utomlands.

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

18
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Hjälp SVF uppmärksamma de som är därav förtjänta, nominera ditt förslag till Årets Fredsbevarare.
Mejla namn och motivering före 1 april 2013 till:
Förbundsstyrelsen, sekreteraren,
e-post till: lars.nyblom@fredsbaskrarna.se
Eller brev till: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Sekreteraren, Fredsgatan 13, 703 62 Örebro.

Det heter Älskad/Saknad och är en enkel kedja med en platta
med texten älskad på ena sidan och saknad på den andra.
Smycket passar både för män och kvinnor, gamla, unga och
är en perfekt present för både anhöriga som soldater.
Varje gång du köper ett ”älskad/saknad-smycke” skänker
Invidzonen 100 kronor till KAMRATHJÄLPEN.
Kamrathjälpen är till för veteraner och anhöriga som behöver
extra ekonomiskt stöd.

Fredsbaskern nr 1 2013
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FB Norr tar emot gåvor
I slutet av 2012 fick FB Norr ta emot gåvor av två helt olika givare.
Båda uppskattar det arbete som Fredsbaskrarna bedriver och valde
därför att skänka sina insamlade pengar för fortsatt verksamhet.
Ett stort och varmt tack för dessa gåvor!

MEDALJSPECIALISTEN
Skövde

PUZZELRINGAR

Gåva från Föreningen Pansar Polaris, I 19 Boden
Den första gåvan var från Pansar Polaris och lämnades över av ordföranden kapten Anders Möller. Pansar Polaris är en kamratförening som
startade när förbandet P5 upprättades i Boden 1957. Syftet var att få
en sammanhållning mellan tillresta officerare från övriga pansarförband i Sverige under uppbyggnadsskedet och har sedan levt vidare med
olika umgängesformer. När man träffas inför julens PP-kaffe lämnar
alla en slant vid dörren i den stora hylsan. Denna hylsa öppnades vid
årsskiftet och summan av 2 000 kronor räknades samman och skänktes till föreningen FB Norr.

Ordföranden i Pansar Polaris, Anders Möller, sökte upp en styrelserepresentant för att skänka insamlade pengar till föreningen FB Norr.

Gåva från FS23 till SVF:s Kamratstödskonto
Den andra gåvan överlämnades i valutan dollar av kapten Gustav Lundqvist när FS 23 kom hem till I 19 i Boden. Han var, utöver sin ordinarie befattning, ansvarig mässofficer på den svenska campen i Mazar-e
Sharif. En enig mässtyrelse beslutade att överskottet från mässkassan
skulle skänkas till Fredsbaskrarnas Kamratstödskonto. När dollarn växlats mot svenska kronor uppgick summan till dryga 20 000 kronor.

www.medaljspecialisten.com
info@medaljspecialisten.com
Tel: 070-604 06 09

www.me-trading.com

KAMRAThjälpen

Gustav Lundqvist till vänster och en kollega lämnar över en diger bunt dollarsedlar till FB Norr-representanter vid hemkomsten av FS 23

Plusgiro 444 08 91-2

BILD

FREDSBASKRARNAS
F
REDSBASKRARNAS
KAMRATSTÖDJOUR
K
A M R AT S T Ö D J O U R

inte

Du är

insändare

ensam

”Kongoveteranerna” Rufus
och Emil Strandell, bosatta i
Helsingfors, poserar i

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

välsittande persedlar.
Fotograf och tillika pappa
Denis Strandell, har bidragit

Telefon: 020 - 666 333

med fotot genom Larry
Chiborn.

Du kan också skriva e-post till oss på
020666333@fredsbaskrarna.se
Hälsningar
Lave Lavesson, Kamratstödsamordnare
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Du får givetvis vara anomym.
Vi har tystnadsplikt.

Redaktionen tackar
för insändaren.
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Fredsbaskrarna Halland firade jul
Fredagen den 7 december samlades ett 40-tal glada kamrater till en
trevlig kväll i Friskusstugan Varberg. Som traditionen bjuder serverades glögg och pepparkakor – ja, det fanns två sorters glögg att välja
på. Nils ”Oskis” Oscarsson välkomnade alla och Lars-Åke Johansson
informerade om kvällens lotteri och vilka våra sponsorer var. Denna
julfest var den trettonde i följd som festkommittén höll.
Då vi nu under året startat Fredsbaskrarna Halland som den lite yngre
generationen håller i, informerade Jackie Ragnarsson om att nästa år
får det nya gänget ansvar för julfesten 2013. Festkommittén avtackades för tretton goda år med en blomma och en butelj vin. Oskis,
Jackie, Lars-Åke och Lennart O tackade för detta och önskade de nya
lycka till. Under tiden hade maten från Monarkresturangen dukat upp
ett klassiskt svenskt julbord, verkligen välsmakande. Som vanligt på
våra sammankomster var stämningen snabbt i topp.

Många köpte Gula bandet-pins och lotterna till vårt stora prisbord
gick också åt. Lottdragningen var ett äventyr i sig men avlöpte till
belåtenhet med glada tillrop.Vår musikant spelade trevlig musik under
kvällen. Så sänktes ljuset och en trivsam stämning anades, här gör
Varbergs Lucia med tärnor sin entré och underhåller oss med sedvanliga julsånger – ett skönt och vackert avbrott i kvällens fest. Senare
fick vi ett uppträdande av Anders ”Lady Gaga” och hennes väninna
Tobbe ”Dream Girl”, väl uppklädda för ett bejublat sångnummer,
vackert klädda i det senaste och högst sevärt. Senare på kvällen dök
Johan S upp direkt från Afghanistan i uniform och allt. Kul att han
kunde nå fram i tid.
En trevlig kväll med kamrater av båda könen, varav en del rest en
bra bit. Ett stort tack till alla som gjort kvällen minnesvärd. Ingen
nämnd och ingen glömd.

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

www.byaagaard.com

Design Claus Scheelke

Lars-Åke Johansson

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

Johan S tog flyget direkt från Afghanistan och medverkade i julfirandet.

(1952 - 2013)

Gula Bandet

En gammelyxa har vandrat vidare. Lars Mårtensson
har den 1 januari 2013 lämnat familj, släkt och vänner i stor sorg och saknad.
Lasse gjorde sin första mission på Cypern 1974 och
sin artonde och sista på MA11 i Makedonien 1998.
Genom åren blev det sex missioner på Cypern, en i
Sinai, fyra i Libanon och sju i f. d. Jugoslavien (Bosnien, Kroatien, Makedonien).









Merparten av missionerna gjorde Lasse som militärpolis då hans civila yrke var polis, men i sina yngre år
tjänstgjorde han även på andra befattningar (skytte,
transport, PX).
Mellan 1998 och 2012 arbetade Lasse inom UN
Security med tjänstgöring i Bosnien, Kosovo, Elfenbenskusten, Eritrea, Etiopien och avslutningsvis i
Kenya/Somalia.
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Fredsbaskrarna Halland firade jul
Fredagen den 7 december samlades ett 40-tal glada kamrater till en
trevlig kväll i Friskusstugan Varberg. Som traditionen bjuder serverades glögg och pepparkakor – ja, det fanns två sorters glögg att välja
på. Nils ”Oskis” Oscarsson välkomnade alla och Lars-Åke Johansson
informerade om kvällens lotteri och vilka våra sponsorer var. Denna
julfest var den trettonde i följd som festkommittén höll.
Då vi nu under året startat Fredsbaskrarna Halland som den lite yngre
generationen håller i, informerade Jackie Ragnarsson om att nästa år
får det nya gänget ansvar för julfesten 2013. Festkommittén avtackades för tretton goda år med en blomma och en butelj vin. Oskis,
Jackie, Lars-Åke och Lennart O tackade för detta och önskade de nya
lycka till. Under tiden hade maten från Monarkresturangen dukat upp
ett klassiskt svenskt julbord, verkligen välsmakande. Som vanligt på
våra sammankomster var stämningen snabbt i topp.

Många köpte Gula bandet-pins och lotterna till vårt stora prisbord
gick också åt. Lottdragningen var ett äventyr i sig men avlöpte till
belåtenhet med glada tillrop.Vår musikant spelade trevlig musik under
kvällen. Så sänktes ljuset och en trivsam stämning anades, här gör
Varbergs Lucia med tärnor sin entré och underhåller oss med sedvanliga julsånger – ett skönt och vackert avbrott i kvällens fest. Senare
fick vi ett uppträdande av Anders ”Lady Gaga” och hennes väninna
Tobbe ”Dream Girl”, väl uppklädda för ett bejublat sångnummer,
vackert klädda i det senaste och högst sevärt. Senare på kvällen dök
Johan S upp direkt från Afghanistan i uniform och allt. Kul att han
kunde nå fram i tid.
En trevlig kväll med kamrater av båda könen, varav en del rest en
bra bit. Ett stort tack till alla som gjort kvällen minnesvärd. Ingen
nämnd och ingen glömd.
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FN-veteranerna Kongo
Ordförande: Karl-Olof Fransson, 036-649 68, 070-633 49 63
Sekreterare: Stig Högberg, 08-618 34 09
Kassör: Rune Brink, 036-703 66, 070-590 25 18
Hemsida: www.kongoveteranerna.se
PlusGiro: 441 1974 -1

Kongoveteranernas plakett invid Dag Hammarskjölds minnesmonument i Ndola.
Foto: Gullmar Svensson.

Tillbaka i Kongo efter 50 år
Under tiden 19 november – 3 december
2012 anordnade Pelle Mohlins resebyrå
en resa till Kongo för veteraner och
historiskt intresserade. Med på resan
var elva veteraner. Stig Högberg har
skrivit en grundlig reserapport, som textmässigt är för lång för att publiceras i
Fredsbaskern. Här följer de väsentligaste
avsnitten i hans berättelse:
NDOLA
Efter bussresa till Ndola besökte vi först
guvernören för området som hälsade oss välkomna till landet. Därefter åkte vi vidare med
bussen till The Dag Hammarskjöld Living

Memorial School. Skolan startades i februari
2003 och ligger i anslutning till platsen där
Hammarskjölds plan störtade. Den har c:a
500 elever från 1:a till 9:e klass. De välkomnade oss med en sång (We welcome you) och
vi svarade med vår nationalsång. Vid en ceremoni vid minnesplatsen avtäcktes en minnesplatta som var täckt med en svensk flagga och
en FN-flagga. Plattan är en gåva från oss
Kongoveteraner. Dessutom skänktes till skolmyndigheten en kamera och medel till en
dator som dr Peder Wallberg donerat. Vi överlämnade också privata gåvor till skolbarnen,
tre fotbollar blev de mest uppskattade. På
kvällen åt vi middag med guvernören.

LUBUMBASHI (ELISABETHVILLE)
Under färden från tullpassagen till Lubumbashi frapperades vi av hur mycket människor
som fanns överallt, samt all tung trafik. En
förklaring är att när vi var där för 50 år
sedan fanns det c:a 15 miljoner invånare och
nu finns det ca 65 miljoner i Kongo. Vi upplevde
också att de delar av staden som vi såg är helt
förstörda. Skräpigt och inga hela gator någonstans. Vårt hotell låg på vägen ut mot flygfältet. Ingen av oss kunde identifiera Sabena
Guest House. Bland det första vi gjorde när vi
hade installerat oss på vårt hotell var att
beställa var sin Simba-öl. Den smakade som
vi kom ihåg den. Dagen efter åkte vi med bussen och vår eskort till ”Tunneln”, där Gullmar

Tunneln i E-ville där enheter ur bat 14K utkämpade hårda strider med Katangas gendarmeri. Foto: Gullmar Svensson.

Den översvämmade bäcken, som forcerades under anfallet mot Camp Massart är
i dag ett kloakdike. Foto: Gullmar Svensson.

Svensson och Åke Mattsson, berättade för oss andra hur det var i de
olika stridssituationerna. De berättade hur de kröp i de betongdiken
som fortfarande finns kvar och hur de var tvungna att springa utan
skydd när de skulle passera olika infarter. Tunnelns sidor är numera ett
enda stort affärsstråk.
Därefter försökte vi se var ”Finamacken” kunde ha legat, men vi
kom inte på det. Vi kunde inte heller hitta 2:a kompaniets postering
närmast Tunneln där vi fick vårt ”elddop”. Nästa stopp blev gamla
campen. Vi fick inte komma in på området, utan kunde bara konstatera
att även den är helt förfallen.
Av flyktinglägret syntes ingenting. Det är helt bebyggt och förbuskat.
Ända från Tunneln och förbi flyktinglägret har man byggt upp murar,
så man ser ingenting av husen utmed vägen. Även flyktingsjukhuset är
omgärdat av murar, men vi kände igen det i alla fall. Därifrån åkte vi
upp till Ruashi, för att därifrån visa hur stort lägret hade varit. Efter
lunch besökte vi ett museum om Kongos historia och Albert Park, som
nu är helt förslummad.

son och Gustafsson till ”Leo 2” för att beställa bord till kvällens middag. Efter ett tag var hela gruppen samlad på vårt gamla ”stamlokus”. Middagen på kvällen gjorde ingen besviken. Vi hade vår eskort
med även då. Det var vår sista kväll i Kongo.
En enkel sammanfattning av intrycket från resan är: Landet har stått
stilla i 50 år. Den enda utvecklingen jag kunde se var att det kommit
upp mobilmaster på många platser.
Det var planerat att vi genom att flyga via Goma skulle besöka Panzisjukhuset i Bukavo med Dr Mukwege. Men när det var så dags hade
terrorgruppen M 23 intagit Goma och all personal på Panzisjukhuset
hade evakuerats. De sista dagarna gav många intressanta upplevelser
i Rwanda och huvudstaden Kigali. Där fick vi bland annat besök av representanter från Panzisjukhuset, som informerade oss om sin verksamhet och tackade för de penningmedel som Kongo-veteranerna insamlat till sjukhuset.
Text: Stig Högberg
Mer information om Kongo-resan kommer på årsmötet.

KAMINA OCH KAMINAVILLE
Dagen efter – resa med flyg till Kamina och landning på Kaminabasen.
Vi möttes av chefen för Kaminabasen, en mycket märklig person, klädd
i mjukisbyxor med en skjorta som hade något slag av gradbeteckningar
och med batatofflor istället för skor. Ingenting fungerade på basen. Vi
fick vänta i nästan två timmar innan den beställda bussen kom. På vår
färd in till Kaminaville, passerade vi gamla HQ, vilket alla ville fotografera. Vi hade knappt stannat förrän vi blev kontrollerade av, som de sa,
säkerhetstjänsten. Ingen visade någon legitimation och alla var civila.
De tog hand om alla kameror och en efter en raderade de alla kort som
var tagna på flygbasen och bilderna på HQ. Trots alla handlingar, som
Stig von Bayer visade, hävdade de att vi var på militärt skyddsområde
och inga foton fick tas. Under detta tumult ”försvann” det en kamera
som inte kom till rätta (Bengt Wikséns kamera). Vägen mellan flygfältet och Kaminaville var på vår tid en fin asfalterad väg där våra
”Tunnor” kunde starta och landa. Nu återstår en smal remsa asfalt i
mitten på vägen. Framme i Kaminaville blev vi inkvarterade på en
katolsk prästskola. Där fick de flesta av oss enkelrum med den standard vi var vana vid från vår tid i Kongo. Samma dag besökte vi järnvägsstationen i Kamina och träffade chefen för järnvägsområdet.
Han var mycket stolt när han kunde berätta att det gick två tåg i
månaden till Lubumbashi. . . Dagen efter besökte vi polis-campen, men
vi fick inte komma närmare än att vi kunde se den berömda flaggstången, där någon från bataljon 18 hade klättrat upp och satt fast
FN-flaggan i samband med att svenskarna intog Kaminaville.

CAMP MASSART
Åter i Lubumbashi besökte vi dagen efter Camp Massart. Vi kom fram
till den omtalade bäcken, som nu är ett enda stort kloakdike. Vi gick
framåt med hjälp av vår poliseskort och hade stränga order: inga bilder mot Camp Massart, som var förfallen näst intill oigenkännlighet.
Jag kände igen valvet där vi avlöste tolvans grabbar i mörkret. Efter
lunchen på en modern restaurang gick jag tillsammans med Hjalmars-

Årsmötet på Ledningsregementet i Enköping
den 26-28 april. Preliminärt program:
26 april:
1600
1800-2300

Incheckningen börjar
Kamratträff i mässen

27 april:
0700-1000
1000-1200
1230
1400
1800
1900
2400

Frukost och incheckning
Årsmöte i hörsalen
Lunch
Föredrag i hörsalen
Baren öppnar i mässen
Middag i matsalen
Tapto

28 april:
Fm

Brunch och avslutning

Inbjudan med fullständiga uppgifter om program,
priser etc kommer att sändas till alla medlemmar
i slutet av februari.
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET
Styrelsen, FN-veteranerna Kongo

Posttorget i E-ville, på vars tak striderna mellan FN och Katanga började den 13 september1961. Foto: Gullmar Svensson.
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Porträtt av EN UNIK FREDSAPOSTEL

Kallelse till årsmöte

2013-05-17 – 2013-05-19 – SKILLINGARYDS LÄGER

Överstelöjtnant Per-Erik Waldemar Korström med smeknamnet ”Pekka” och Fredsbaskrarnas förre förbundsordförande behöver väl knappast någon utförlig presentation – men vem är han egentligen?
Svaret är att Per-Erik Korström föddes i Finland i början av 1940-talet men i likhet med
många andra barn i Finland vid denna tidpunkt kom han till Sverige. Per-Erik är uppvuxen i Kolsva utanför Köping där han tog
studentexamen vid allmänna läroverket, men
stod därefter inför valet att börja en utbildning till gymnastikdirektör som titeln löd vid
denna tid, eller officersbanan. Per-Erik satsade
efterhand på officersyrket. I början av 1960talet när Kongokrisen rasade som värst sökte
Per-Erik redan då tjänst i Kongo där han
skulle tjänstgöra som plutonchef men officerare i karriären och ännu inte helt klara med

fortsatte sin fredsbevarande gärning efter
tiden i Kuwait 1991 och besökte FN-mission
UNIKOM igen år 1995, där flera kvarvarande
civila befattningshavare uttryckte sin stora
uppskattning för det arbete som KW01 en
gång i tiden under främst Per-Erik Korströms
och Kjell Rydeheds suveräna ledning lagt ner
vid UNIKOM. År 1993 utsågs Per-Erik till
militär rådgivare till ”Department of Political
Affairs” i Georgien, där han verkade som observatör i den krutdurk som Georgien utgjorde
vid detta tillfälle. Konflikten i detta område
som var ett obegripligt grymt krig mellan en
georgisk regeringssida och abchaziska utbry-

Pekka Korström

tacksamhet och detta i en officiell skrivelse
till konungariket Sverige för de insatser som
Korström gjorde för Abchaziens folk. Eduard
Sjevardnadze har också tackat svenska UD
för Per-Erik Korströms insatser. Rysk TV
framställde Korström som ”Den blå ängeln”:
”Han kom från himlen och stillade striden.”
Överstelöjtnant Per-Erik Korström tilldelades senare Försvarsmaktens guldmedalj för
internationella insatser med motiveringen,
”för upprepat personligt mod som utgör ett
föredöme”.
Under senare del av år 1993 och fram till
1996 verkade Per-Erik som utbildningschef
vid SWEDINT. År 1998 utsågs Per-Erik till
chef för UNGCI/United Nations Guards Contingent in Iraq, vilket var ett synnerligen
smickrande uppdrag för en svensk överstelöjtnant. Det fanns nämligen få kvalificerade
människor av högre militär grad än överstelöjtnant och med den unika erfarenhet som
Per-Erik besitter vid detta tillfälle varför uppdraget att leda UNGCI gick till en överstelöjtnant.
Per-Erik lämnade omsider svenska försvaret
men har under det senaste decenniet verkat
som konsult i internationell konflikthantering
där arbetet har fört honom till fler länder än
vad utrymmet i denna artikel ger plats för;
allt från Argentina till Sydafrika till Thailand
och Mongoliet. År 2008 blev Per-Erik uppmanad att ställa upp som svensk kontingentchef och Field Commander i Georgien i EU:s
monitor, detta efter femdagarskriget mellan
Ryssland och Georgien. Femdagarskriget var
ett krig där Ryssland stoppade Georgiens aggression mot Sydossetiens huvudstad Tschinvali. En snabb rysk militäroperation tvingade
Georgien till fred.

alla militära skolor fick han vackert finna sig
i att vara hemma och utbilda beväringar. PerErik anställdes således som fänrik vid I 3, år
1964. Han avancerade till kapten år 1972,
major 1975 och utnämndes till överstelöjtnant vid infanteriet 1989. Per-Erik gjorde en
av sina första tjänstgöringar i internationell
tjänst på Cypern där han tjänstgjorde som
kompanichef vid FN-bataljon 82 C, år 1983.
Förutom Cypern har Per-Erik tjänstgjort som
FN-tjänsteman i Syrien och i Libanon. År
1991 axlade Per-Erik Korström ansvaret
som kontingentschef vid UNIKOM i Kuwait
efter Gulfkriget 1990/1991.
CO för den svenska styrkan KW01 i Kuwait
år 1991 var major Kjell Rydehed. Per-Erik
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tare höll bland annat på att kosta den georgiske presidenten och förre sovjetiske utrikesministern Eduard Sjevardnadze livet. Detta
krig på Kaukasus som till en början var en
regional konflikt kunde dock relativt lätt ha
utvecklats till en större konflikt med en rysk
fredsstyrka, rebelliska abchazer och frivilliga
kosacker inblandade. Mitt i detta ”Dantes
inferno” befann sig svensken Per-Erik Korström som ende observatör. Ingen vet hur
många människor som Per-Erik Korström
räddade livet på genom sitt absoluta handlande
vid flera tillfällen men han kom senare att
föreslås en georgisk hjälteorden – något som
Korström inte kunde ta emot i sin egenskap
av rollen som neutral FN-observatör. Abchaziens ministerråd har senare uttryckt sin

Höör den 20 januari 2013.
Lars Andersson

Källor:

Nu är det dags för vår årliga återträff. Vi kommer att köra med
vårt vinnande koncept under den tredje soliga helgen i maj.
Tävlingar, lotterier, grillning, musik fredag/lördag och givetvis en
massa mingel i mässen med kända och okända.
Datum: lördagen den 18 maj 2013
Plats:
årsmötet äger rum på mässen i Skillingaryd Läger
Tid:
start kl. 13.00

Motioner: motioner skall vara sekreteraren Rose-Marie Larsson tillhanda senast den 18 april 2013. Mejla sekreteraren@bbmc.se
Anmälan: skall göras senast den 12 maj 2013 till ordförande
Maria Sääf-Westin på ordforande@bbmc.se
Kommendantur: boende i enkelrum/dubbelrum alt. logement
Givetvis är det självkostnadspris på boende och mat.
Vi återkommer med prisuppgifter, se hemsidan www.bbmc.se
Alla medlemmar och stödmedlemmar samt veteraner hälsas
hjärtligt välkomna!

Efterlysning från Kongotiden

”....Jag hoppas nu att ni sex frivilliga lever och har hälsan.
Det skulle vara mycket trevligt att få tala med er...”

Under åren 1960 - 61 var jag signalunderofficer
på bataljonen 10K och en kort tid även på 12K.
Då var mediernas omvärldsbevakning inte lika
omfattande som idag. Bara ett fåtal tidningar
rapporterade om FN-truppernas uppdrag
utomlands.

Samtidigt öppnade de eld, och tåget besköts från
båda sidor. Våra soldater på tåget besvarade elden
omedelbart. En belgisk följeofficer dödades. Vår
kompanichef majoren Kurt Skoog, tolken Erik
Bonde och kulspruteskytten Lennart Lundgren
sårades svårt. Några av soldaterna skadades lindrigt. Och själv är jag troligen en av de få som överJag deltog i många av uppdragen i Kongo, men levt att få en kula genom hjälmen. Den fastnade i
framför allt blev det minnet av en speciell händel- svettremmen och orsakade bara mindre blessyrer.
se som kom att sticka ut. Det var när andra kompaniet på 10K med tåg eskorterade flyktingar mellan Tidigare hade jag tjänstgjort på Fallskärmsjägarolika stammar. Besvärligast att hantera var Baluba- skolan i fyra år, och nu vaknade blodet i den gamla
stammen. Nära Bukama den 15 januari 1961 tving- fallskärmsjägaren. Jag ropade efter sex frivilliga,
ades vi stoppa tåget. Balubas hade tagit bort räl- vilka genast anmälde sitt intresse.
sen framför oss.

www.fredsbaskerforlaget.se

Vi smög in i bushen och öppnade eld mot angriparna
från sidan. Till slut lyckades vi skrämma iväg dem.
Med denna händelse blev kompaniet förmodligen
den första svenska trupp som deltog i reguljära
strider sedan 1809 (eller 1813).
Jag hoppas nu att ni sex frivilliga lever och har hälsan. Det skulle vara mycket trevligt att få tala med er.
Sven Sterneld, 88 år, Danderyd.
Jag nås på telefon: 08-85 83 86.
PS. Detaljerade uppgifter om striderna finns att läsa i
boken ”Svensk FN-officer bland kannibaler och minor”.
(Fredsbaskerförlaget)

SKEPPAREGATAN 29 602 27 NORRKÖPING TEL 011 – 18 80 88

På vår webb finner Du Kongoklassikerna ”SVENSK FN-OFFICER BLAND KANNIBALER OCH MINOR”, ”MUCKA INTE MED
TROLLDOKTORN”, ”FN-SOLDAT I KONGO” - liksom jubileumsboken ”UTLANDSSTYRKAN I FREDENS TJÄNST”, utgiven av
Försvarsmakten 2005, ”FREDSKOCKARNA” och ”FREDSSOLDATER”, vari bland många läsvärda kapitel även Lars ”laken”
Anderssons kapitel ”Lessons not learned” ingår. Här finns även böcker från Afghanistan/Irak, Cypern, Kashmir och
Mellersta Östern. Och annat smått & gott! Det finns även minnesböcker från olika missioner. Maila en förfrågan om Du söker
någon bok från en speciell mission: info@fredsbaskerforlaget.se

http://swedish.ruvr.ru/2011/08/08/5433
6236.html.
Källhänvisning: textsammanställningen
har gjorts av Lars Andersson.
Material från tiden före 1995 grundar
sig på Sven-Åke Haglunds artikel i tidningen Försvarsnytt 1994 och artikel i
SDS av den 5 juli, 1993.
Material efter år 1995 är baserat på
delvis egna anteckningar om Per-Erik
Korström.
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UTE I LANDET

UTE I LANDET

Porträtt av EN UNIK FREDSAPOSTEL

Kallelse till årsmöte

2013-05-17 – 2013-05-19 – SKILLINGARYDS LÄGER

Överstelöjtnant Per-Erik Waldemar Korström med smeknamnet ”Pekka” och Fredsbaskrarnas förre förbundsordförande behöver väl knappast någon utförlig presentation – men vem är han egentligen?
Svaret är att Per-Erik Korström föddes i Finland i början av 1940-talet men i likhet med
många andra barn i Finland vid denna tidpunkt kom han till Sverige. Per-Erik är uppvuxen i Kolsva utanför Köping där han tog
studentexamen vid allmänna läroverket, men
stod därefter inför valet att börja en utbildning till gymnastikdirektör som titeln löd vid
denna tid, eller officersbanan. Per-Erik satsade
efterhand på officersyrket. I början av 1960talet när Kongokrisen rasade som värst sökte
Per-Erik redan då tjänst i Kongo där han
skulle tjänstgöra som plutonchef men officerare i karriären och ännu inte helt klara med

fortsatte sin fredsbevarande gärning efter
tiden i Kuwait 1991 och besökte FN-mission
UNIKOM igen år 1995, där flera kvarvarande
civila befattningshavare uttryckte sin stora
uppskattning för det arbete som KW01 en
gång i tiden under främst Per-Erik Korströms
och Kjell Rydeheds suveräna ledning lagt ner
vid UNIKOM. År 1993 utsågs Per-Erik till
militär rådgivare till ”Department of Political
Affairs” i Georgien, där han verkade som observatör i den krutdurk som Georgien utgjorde
vid detta tillfälle. Konflikten i detta område
som var ett obegripligt grymt krig mellan en
georgisk regeringssida och abchaziska utbry-

Pekka Korström

tacksamhet och detta i en officiell skrivelse
till konungariket Sverige för de insatser som
Korström gjorde för Abchaziens folk. Eduard
Sjevardnadze har också tackat svenska UD
för Per-Erik Korströms insatser. Rysk TV
framställde Korström som ”Den blå ängeln”:
”Han kom från himlen och stillade striden.”
Överstelöjtnant Per-Erik Korström tilldelades senare Försvarsmaktens guldmedalj för
internationella insatser med motiveringen,
”för upprepat personligt mod som utgör ett
föredöme”.
Under senare del av år 1993 och fram till
1996 verkade Per-Erik som utbildningschef
vid SWEDINT. År 1998 utsågs Per-Erik till
chef för UNGCI/United Nations Guards Contingent in Iraq, vilket var ett synnerligen
smickrande uppdrag för en svensk överstelöjtnant. Det fanns nämligen få kvalificerade
människor av högre militär grad än överstelöjtnant och med den unika erfarenhet som
Per-Erik besitter vid detta tillfälle varför uppdraget att leda UNGCI gick till en överstelöjtnant.
Per-Erik lämnade omsider svenska försvaret
men har under det senaste decenniet verkat
som konsult i internationell konflikthantering
där arbetet har fört honom till fler länder än
vad utrymmet i denna artikel ger plats för;
allt från Argentina till Sydafrika till Thailand
och Mongoliet. År 2008 blev Per-Erik uppmanad att ställa upp som svensk kontingentchef och Field Commander i Georgien i EU:s
monitor, detta efter femdagarskriget mellan
Ryssland och Georgien. Femdagarskriget var
ett krig där Ryssland stoppade Georgiens aggression mot Sydossetiens huvudstad Tschinvali. En snabb rysk militäroperation tvingade
Georgien till fred.

alla militära skolor fick han vackert finna sig
i att vara hemma och utbilda beväringar. PerErik anställdes således som fänrik vid I 3, år
1964. Han avancerade till kapten år 1972,
major 1975 och utnämndes till överstelöjtnant vid infanteriet 1989. Per-Erik gjorde en
av sina första tjänstgöringar i internationell
tjänst på Cypern där han tjänstgjorde som
kompanichef vid FN-bataljon 82 C, år 1983.
Förutom Cypern har Per-Erik tjänstgjort som
FN-tjänsteman i Syrien och i Libanon. År
1991 axlade Per-Erik Korström ansvaret
som kontingentschef vid UNIKOM i Kuwait
efter Gulfkriget 1990/1991.
CO för den svenska styrkan KW01 i Kuwait
år 1991 var major Kjell Rydehed. Per-Erik
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tare höll bland annat på att kosta den georgiske presidenten och förre sovjetiske utrikesministern Eduard Sjevardnadze livet. Detta
krig på Kaukasus som till en början var en
regional konflikt kunde dock relativt lätt ha
utvecklats till en större konflikt med en rysk
fredsstyrka, rebelliska abchazer och frivilliga
kosacker inblandade. Mitt i detta ”Dantes
inferno” befann sig svensken Per-Erik Korström som ende observatör. Ingen vet hur
många människor som Per-Erik Korström
räddade livet på genom sitt absoluta handlande
vid flera tillfällen men han kom senare att
föreslås en georgisk hjälteorden – något som
Korström inte kunde ta emot i sin egenskap
av rollen som neutral FN-observatör. Abchaziens ministerråd har senare uttryckt sin

Höör den 20 januari 2013.
Lars Andersson

Källor:

Nu är det dags för vår årliga återträff. Vi kommer att köra med
vårt vinnande koncept under den tredje soliga helgen i maj.
Tävlingar, lotterier, grillning, musik fredag/lördag och givetvis en
massa mingel i mässen med kända och okända.
Datum: lördagen den 18 maj 2013
Plats:
årsmötet äger rum på mässen i Skillingaryd Läger
Tid:
start kl. 13.00

Motioner: motioner skall vara sekreteraren Rose-Marie Larsson tillhanda senast den 18 april 2013. Mejla sekreteraren@bbmc.se
Anmälan: skall göras senast den 12 maj 2013 till ordförande
Maria Sääf-Westin på ordforande@bbmc.se
Kommendantur: boende i enkelrum/dubbelrum alt. logement
Givetvis är det självkostnadspris på boende och mat.
Vi återkommer med prisuppgifter, se hemsidan www.bbmc.se
Alla medlemmar och stödmedlemmar samt veteraner hälsas
hjärtligt välkomna!

Efterlysning från Kongotiden

”....Jag hoppas nu att ni sex frivilliga lever och har hälsan.
Det skulle vara mycket trevligt att få tala med er...”

Under åren 1960 - 61 var jag signalunderofficer
på bataljonen 10K och en kort tid även på 12K.
Då var mediernas omvärldsbevakning inte lika
omfattande som idag. Bara ett fåtal tidningar
rapporterade om FN-truppernas uppdrag
utomlands.

Samtidigt öppnade de eld, och tåget besköts från
båda sidor. Våra soldater på tåget besvarade elden
omedelbart. En belgisk följeofficer dödades. Vår
kompanichef majoren Kurt Skoog, tolken Erik
Bonde och kulspruteskytten Lennart Lundgren
sårades svårt. Några av soldaterna skadades lindrigt. Och själv är jag troligen en av de få som överJag deltog i många av uppdragen i Kongo, men levt att få en kula genom hjälmen. Den fastnade i
framför allt blev det minnet av en speciell händel- svettremmen och orsakade bara mindre blessyrer.
se som kom att sticka ut. Det var när andra kompaniet på 10K med tåg eskorterade flyktingar mellan Tidigare hade jag tjänstgjort på Fallskärmsjägarolika stammar. Besvärligast att hantera var Baluba- skolan i fyra år, och nu vaknade blodet i den gamla
stammen. Nära Bukama den 15 januari 1961 tving- fallskärmsjägaren. Jag ropade efter sex frivilliga,
ades vi stoppa tåget. Balubas hade tagit bort räl- vilka genast anmälde sitt intresse.
sen framför oss.

www.fredsbaskerforlaget.se

Vi smög in i bushen och öppnade eld mot angriparna
från sidan. Till slut lyckades vi skrämma iväg dem.
Med denna händelse blev kompaniet förmodligen
den första svenska trupp som deltog i reguljära
strider sedan 1809 (eller 1813).
Jag hoppas nu att ni sex frivilliga lever och har hälsan. Det skulle vara mycket trevligt att få tala med er.
Sven Sterneld, 88 år, Danderyd.
Jag nås på telefon: 08-85 83 86.
PS. Detaljerade uppgifter om striderna finns att läsa i
boken ”Svensk FN-officer bland kannibaler och minor”.
(Fredsbaskerförlaget)

SKEPPAREGATAN 29 602 27 NORRKÖPING TEL 011 – 18 80 88

På vår webb finner Du Kongoklassikerna ”SVENSK FN-OFFICER BLAND KANNIBALER OCH MINOR”, ”MUCKA INTE MED
TROLLDOKTORN”, ”FN-SOLDAT I KONGO” - liksom jubileumsboken ”UTLANDSSTYRKAN I FREDENS TJÄNST”, utgiven av
Försvarsmakten 2005, ”FREDSKOCKARNA” och ”FREDSSOLDATER”, vari bland många läsvärda kapitel även Lars ”laken”
Anderssons kapitel ”Lessons not learned” ingår. Här finns även böcker från Afghanistan/Irak, Cypern, Kashmir och
Mellersta Östern. Och annat smått & gott! Det finns även minnesböcker från olika missioner. Maila en förfrågan om Du söker
någon bok från en speciell mission: info@fredsbaskerforlaget.se

http://swedish.ruvr.ru/2011/08/08/5433
6236.html.
Källhänvisning: textsammanställningen
har gjorts av Lars Andersson.
Material från tiden före 1995 grundar
sig på Sven-Åke Haglunds artikel i tidningen Försvarsnytt 1994 och artikel i
SDS av den 5 juli, 1993.
Material efter år 1995 är baserat på
delvis egna anteckningar om Per-Erik
Korström.
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PROFILSHOP

STÖD FREDSBASKRARNAS ARBETE!
1. BRODERAT MÄRKE
2. KLISTERDEKAL

25 KR
15 KR

3. BÄLTESSPÄNNE *

20 KR

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke

100 KR

5. PIN Fredsbaskrarna

15 KR

6. PIN FN-logo

20 KR

7. PIN FN-basker

20 KR

8. ÖRHÄNGEN FN-basker

30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna

30 KR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker

40 KR

11.SLIPSKLÄMMA FN-logo

40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna

35 KR

13. NYCKELRING

30 KR

14. NYCKELBAND

25 KR

16. STANDAR 16x45 cm

260 KR

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

140 KR

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

140 KR

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

140 KR

4

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

140 KR

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

100 KR

24. PIN- Gula Bandet

25 KR
32

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

17

18

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

19

NY!
26

25
20

21

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

22

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

33

23

24

NY!

27

28

29

30

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

31

34

* = utgår ur sortimentet
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PROFILSHOP

STÖD FREDSBASKRARNAS ARBETE!
1. BRODERAT MÄRKE
2. KLISTERDEKAL

25 KR
15 KR

3. BÄLTESSPÄNNE *

20 KR

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke

100 KR

5. PIN Fredsbaskrarna

15 KR

6. PIN FN-logo

20 KR

7. PIN FN-basker

20 KR

8. ÖRHÄNGEN FN-basker

30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna

30 KR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker

40 KR

11.SLIPSKLÄMMA FN-logo

40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna

35 KR

13. NYCKELRING

30 KR

14. NYCKELBAND

25 KR

16. STANDAR 16x45 cm

260 KR

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

140 KR

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

140 KR

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

140 KR

4

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

140 KR

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

100 KR

24. PIN- Gula Bandet

25 KR
32

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
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26. Medalj 16 mm (miniatyr)
200 KR – 300 KR för ej medlem
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27. Baskermärke
28. Klisterdekal
29. PIN
30. Tygmärke
31. Brodyrmärke med metalltråd
32. Mössa Gula Bandet
33. Tröja, Gula Bandet S, M, L, XL, XXL
34. Tygmärke Gula Bandet

22

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

PÅ KORNET

3 frågor till TRE VETERANER

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

Nr 1/2013

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

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?

Om du vinner – kryssa för
önskad vinst nedan!
Smycket ”Älskad – Saknad”, sid 19

Boken Svenskar i strid
Fredssoldater
Gula Bandet PIN
Lösningen sänds senast
26 maj till:
Redaktör Fredsbaskern,
Daniel Jansson
Alphyddevägen 5
171 51 Solna

Vi gratulerar de fem
vinnarna i YXXRYSS 4/2012:

Christer Arvidsson
Skultuna
Hans Johansson
Söderåkra
Svante Wallius
Stockholm
Göran Bergljung
Norrköping
Torbjörn Titus
Eksjö

Rätt lösning till nr 4/2012

Emelie Pettersson 31 år

Staffan Johansson 30 år

1

1
FS11, därefter på kortare uppdrag i Mellanöstern och Afrika.

KS07

2
Det är fantastiskt att få lära känna sig själv
och andra genom att bo och arbeta ihop. Man
får lära sig mycket om hur människor interagerar. Självklart har det också gett perspektiv
på hur man uppfattar sin omvarld. Man ska ge
sig tid att reflektera over de intryck man fått,
efter att man kommit hem igen.

3
Landet i sig själv är otroligt vackert, och jag
har många fina minnen av landskapet. I kontrast till det, minns jag människorna som
bodde och grävde efter användbara saker
bland vårt skräp på soptippen i Pristina. Jag
minns också den kamrat som tyvärr inte kom
med oss hem igen. Självklart minns jag joggingturerna på campen och i närområdet,
mina första turer bakom ratten i lastbilen på
Kosovos gropiga vägar, grus grus grus, de
tysta finska soldaterna som vi samarbetade
med, de högljudda norrmännen, trängseln av
människor på marknaderna och de första vårdagarna. Ett annat starkt minne är från min
födelsedag – grabbarna samlades på kontoret
som helt plötsligt blev alldeles fullt, och sjöng
för mig. Jag var garanterat röd som ett stoppljus i ansiktet.

Lars ”Laken” Andersson 70 år
1
Cypern 1986 en halvhalt på väg till Israel, L 91,
L 92, BA 01, BA 06, KS 01, KS 02, KS 03, SWE
Helly Unit Kosovo

2
Jag lärde mig otroligt mycket av den internationella miljön och den främsta handlar om
samarbete. Min roll underlättades otroligt
mycket av gott samarbete med i huvudsak den
norska och den tyska kontingenten. Ett samarbete som vi skapade på plats. Något som aldrig formaliserades (vilket man ofta tror är lösningen) utan uppstod i viljan att nå samma
mål. Styrkan i en sådan drivkraft är oslagbar!
Det har jag tagit med mig till mitt nuvarande
jobb inom verksamhetsutveckling.

2
Nödvändigheten av en fungerande sjukvård
både fysiskt och psykiskt. Det finns inte en
soldat som kommer att gå i strid utan att vara
övertygad att bli omhändertagen om han/hon
skulle bli skadad.
Höga chefers utsatthet och bristande stöd när
det krisar. Försvarsmakten måste bli än mer
ödmjuk och lyssnande. En lärande organisation med en fungerande Lessons learnedfunktion.

3
Sammantaget är nog upplevelsen av att få
träffa människorna i Afghanistan det mest
fantastiska. Att trots de stränga vintrarna och
torra somrarna, trots utländska invasioner
och inhemska militanta grupper, trots avsaknaden av kommunikation och infrastruktur,
trots bristen på utbildning och lika behandling, trots allt detta, så möter man människor
med ett leende. Barn som leker och vuxna som
skrattar. Människor, precis som du och jag.

3
Henricsson och hans personal. Jag har levt
med minnena sedan dess. I år är det 20 år
sedan. Jag hoppas att det uppmärksammas.
Stridigheterna, oktober 1993 i Vares, Kopjari,
Stupni Do. Ledningskrisen i bataljonsstaben i
februari 1994 när bataljonschefen var i Sverige
på Folk och Försvarkonferensen.

Du är inte ensam
Namn: ...........................................................................................

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

FREDSBASKRARNAS
KAMRATSTÖDJOUR

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

Telefon: 020 - 666 333

Du får givetvis vara anomym.
Vi har tystnadsplikt.

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

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

PÅ KORNET

3 frågor till TRE VETERANER

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

Nr 1/2013

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

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?

Om du vinner – kryssa för
önskad vinst nedan!
Smycket ”Älskad – Saknad”, sid 19

Boken Svenskar i strid
Fredssoldater
Gula Bandet PIN
Lösningen sänds senast
26 maj till:
Redaktör Fredsbaskern,
Daniel Jansson
Alphyddevägen 5
171 51 Solna

Vi gratulerar de fem
vinnarna i YXXRYSS 4/2012:

Christer Arvidsson
Skultuna
Hans Johansson
Söderåkra
Svante Wallius
Stockholm
Göran Bergljung
Norrköping
Torbjörn Titus
Eksjö

Rätt lösning till nr 4/2012

Emelie Pettersson 31 år

Staffan Johansson 30 år

1

1
FS11, därefter på kortare uppdrag i Mellanöstern och Afrika.

KS07

2
Det är fantastiskt att få lära känna sig själv
och andra genom att bo och arbeta ihop. Man
får lära sig mycket om hur människor interagerar. Självklart har det också gett perspektiv
på hur man uppfattar sin omvarld. Man ska ge
sig tid att reflektera over de intryck man fått,
efter att man kommit hem igen.

3
Landet i sig själv är otroligt vackert, och jag
har många fina minnen av landskapet. I kontrast till det, minns jag människorna som
bodde och grävde efter användbara saker
bland vårt skräp på soptippen i Pristina. Jag
minns också den kamrat som tyvärr inte kom
med oss hem igen. Självklart minns jag joggingturerna på campen och i närområdet,
mina första turer bakom ratten i lastbilen på
Kosovos gropiga vägar, grus grus grus, de
tysta finska soldaterna som vi samarbetade
med, de högljudda norrmännen, trängseln av
människor på marknaderna och de första vårdagarna. Ett annat starkt minne är från min
födelsedag – grabbarna samlades på kontoret
som helt plötsligt blev alldeles fullt, och sjöng
för mig. Jag var garanterat röd som ett stoppljus i ansiktet.

Lars ”Laken” Andersson 70 år
1
Cypern 1986 en halvhalt på väg till Israel, L 91,
L 92, BA 01, BA 06, KS 01, KS 02, KS 03, SWE
Helly Unit Kosovo

2
Jag lärde mig otroligt mycket av den internationella miljön och den främsta handlar om
samarbete. Min roll underlättades otroligt
mycket av gott samarbete med i huvudsak den
norska och den tyska kontingenten. Ett samarbete som vi skapade på plats. Något som aldrig formaliserades (vilket man ofta tror är lösningen) utan uppstod i viljan att nå samma
mål. Styrkan i en sådan drivkraft är oslagbar!
Det har jag tagit med mig till mitt nuvarande
jobb inom verksamhetsutveckling.

2
Nödvändigheten av en fungerande sjukvård
både fysiskt och psykiskt. Det finns inte en
soldat som kommer att gå i strid utan att vara
övertygad att bli omhändertagen om han/hon
skulle bli skadad.
Höga chefers utsatthet och bristande stöd när
det krisar. Försvarsmakten måste bli än mer
ödmjuk och lyssnande. En lärande organisation med en fungerande Lessons learnedfunktion.

3
Sammantaget är nog upplevelsen av att få
träffa människorna i Afghanistan det mest
fantastiska. Att trots de stränga vintrarna och
torra somrarna, trots utländska invasioner
och inhemska militanta grupper, trots avsaknaden av kommunikation och infrastruktur,
trots bristen på utbildning och lika behandling, trots allt detta, så möter man människor
med ett leende. Barn som leker och vuxna som
skrattar. Människor, precis som du och jag.

3
Henricsson och hans personal. Jag har levt
med minnena sedan dess. I år är det 20 år
sedan. Jag hoppas att det uppmärksammas.
Stridigheterna, oktober 1993 i Vares, Kopjari,
Stupni Do. Ledningskrisen i bataljonsstaben i
februari 1994 när bataljonschefen var i Sverige
på Folk och Försvarkonferensen.

Du är inte ensam
Namn: ...........................................................................................

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

FREDSBASKRARNAS
KAMRATSTÖDJOUR

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

Telefon: 020 - 666 333

Du får givetvis vara anomym.
Vi har tystnadsplikt.

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

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

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

Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal
Nya OV-uniformen

Skyddsutrustning

Kommunikation

Tekniska hjälpmedel

Vi erbjuder omgående
leverans av den nya
uniformen för ordningsvakter, givetvis i godkänd
färgkod.

Vi har den nya batongen från
Bonowi på lager tillsammans
med skyddsvästar, knivskyddshandskar och andra
skyddande tillbehör.

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

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

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

SRSB
SVERIGE AB

Vi levererar trygghetslösningar med
lokal förankring och socialt ansvar.

www.srsb.se

