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Så har då riksdagen fattat beslut, grundat på regeringens 
proposition som i sin tur var resultatet av utredningen 
– ”En svensk veteranpolitik”.

Förre försvarsministern Michael Odenberg framförde vid ett
seminarium den 26 maj att det gått osedvanligt snabbt från
utredningsdirektiv till riksdagsbeslut. 
Det som nu inträffat är att Sverige har fått en lag som ger

klara direktiv till myndigheterna. En av de viktigaste delarna i
lagen är att Försvarsmaktens ansvar blir livslångt och inte
begränsat till fem år. Tyvärr fick vi inte infört att lagen skulle
vara fullt ut retroaktiv, utan begränsades till att omfatta de
fredssoldatveteraner som skadats efter 1992.

Man kan tycka att riksdagsbeslutet skulle vara slutet på en
mångårig strävan. I mina ögon så är det bara ett delmål! 
Det största arbetet kvarstår – nämligen att nu skall det

genomföras. 

I detta nummer av Fredsbaskern kan vi konstatera att på några
punkter skiljer sig de politiska blocken åt i hur målsättningarna
i riksdagsbeslutet skall kunna uppnås. 
Den rödgröna alliansen anser att det allmänna trygghets-

systemet är tillräckligt för att klara omhändertagandet av
fysiskt och psykiskt skadade veteraner. – Detta skulle betyda att
det i grunden inte blir någon principiell skillnad mot hur det har
varit tidigare. 

Det är nu alla veteraners uppgift att få samtliga blivande riks-
dagsmän att förstå våra frågor. Om vi skall kunna säkerställa
att den nya veteranlagen inte bara blir en pappersprodukt är
det din och min uppgift att kontakta våra politiker i våra val-
kretsar.  
Nu krävs det att du och jag drar vårt strå till stacken. Du

ringer dina riksdagskandidater och jag ringer mina!
Veteraner med anhöriga utgör en betydande del av valman-

skåren, kanske upp mot en halv miljon. När du ringer eller del-
tar på valmöten – är du inte ensam!

Det vi begär är enkelt. Den nya veteranlagen och förarbetena till
lagen måste genomföras i verkligheten och inte stanna på pappret. 

Vi vet också att dagens vårdsystem inte täcker behoven utan att
det krävs ett särskilt veterancentrum med möjlighet till att ge
ett adekvat omhändertagande. 

Vi vet vad ett veteranmonument med central placering skulle
betyda för veteranen, anhöriga och vänner. Att ifrågasätta detta
visar att hela politikerkåren inte inser det ansvar de har gent-
emot veteranen och hans familj. 
Från en annan utgångspunkt förefaller det som att vissa fort-

farande vill hålla svenska folket oinformerat om att Sveriges
deltagande i internationella fredsuppdrag är riskfyllt och ibland
också kostar soldater och andra livet. 
Det är en rimlig begäran att de som offrar livet blir ihågkom-

na - alla från Folke Bernadotte till Johan Palmlöv och Gunnar
Andersson. 
Monumentet kanske uppfattas som en liten fråga men sym-

bolvärdet av att statsmakterna visar sin uppskattning av alla de
som ställt upp när de har behövts för att fullfölja svensk säker-
hets- och utrikespolitik kan inte överskattas.

Vi Fredsbaskrar har – både som organisation och som enskilda
medlemmar, ett stort och ibland också svårt arbete framför oss.
Tillsammans med alla goda krafter måste vi dra vårt strå till
stacken. 

Vid seminariet den 26 maj fick vi mandatet att vara samman-
hållande i skapandet av ett veterancentrum. Av utrymmesskäl
får jag återkomma till detta.

Be careful out there!

Ett delmål är uppnått - nu börjar arbetet!

Bo Wranker
Förbundsordförande
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Styrelseordförande har ordet

Detta är min första ledare som styrelseordförande och vill börja
den med att tacka för förtroendet.
Jag är väl medveten om att det inte kommer att bli en lätt upp-

gift att ta över rodret efter mina företrädare som har jobbat hårt för
att få Fredsbaskrarna att bli det vi är idag. 
Det andra jag vill göra är att tacka alla ni som har jobbat hårt

inom förbundet i tidigare styrelser. Vill även passa på att tacka alla
er ute i landet som jobbar och sliter i era föreningar och på träff-
platser. Jag vet att ni emellanåt jobbar i motvind. Utan er ute i lan-
det så hade vi inte varit det vi är idag, ett förbund på frammarsch. 

Nu när jag tackat klart så är det dags att fortsätta att jobba på. 
Vi har många uppgifter framför oss att lösa. Veteransoldatutred-

ningen kommer att läggas fram i riksdagen. Fråga gärna er lokala
riksdagspolitiker på valmöten vad de har för avsikt när det gäller
veteranpolitiken. Vi måste lyfta frågorna och det bl a av er ute på
valmöten och andra offentliga sammanhang. 

Ytterligare en sak som där er hjälp behövs är att sprida vårt bud-
skap och på så sätt även värva fler medlemmar. Efter årsmötet kan
man bli stödmedlem även om man inte gjort utlandstjänst. 

Så nu år hela ”marknaden” öppen för oss. Det vi inte ska glömma i
sammanhanget är att vi är unika som har gjort en insats för freden. 

Innan jag avslutar denna ledare vill jag passa på att slå ett slag för
denna tidning. Utan er hjälp ute i landet så kommer den att vara
blank. Jag har själv varit redaktör för Fredbaskern och vet vilket
jobb det är. Extra roligt var det när man fick in artiklar som berät-
tade om vad som hade hänt och skett i vårt avlånga land. 
Så jag vädjar till er att dela med av de olika aktiviteter ni har haft

i föreningar och på träffplatser och även vad som kommer att
hända. Vill ni dessutom skicka in en artikel om något som ni upplevt
så är det bara ett plus. 

Jag hoppas nu att vi alla kan kavla upp skjortärmarna och köra på. 
Till alla i vårt avlånga land vill jag avslutningsvis säga:

Fredsveteraner, var stolta över er insats!

Ta hand om er och varandra!
ANDERS RAMNERUP

FÖRBUNDSSTYRELSEORDFÖRANDE
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

020-666 333
är numret till Fredsbaskrarnas kamratstödsjour.

Den är till för alla som gjort internationell tjänst samt deras anhöriga.
Telefonen är bemannad dagligen klockan 18.00-21.00.

Övrig tid finns en telefonsvarare.
Du kan också skriva e-post till kamratstödsjouren:

020666333@fredsbaskrarna.se
Hälsningar Lave Lavesson, kamratstödssamordnare

Du får vara anonym – vi har tystnadsplikt!

Årets Fredsbevarare 2010 
Jonas Jonasson

2010 års styrelse, fr v: ledamot Ulf Corneliusson, ledamot Charlotta Blomberg,
kassör Bo Carlsson, ordf. Anders Ramnerup, ledamot Per Lennartsson, sekretera-
re Lars Andersson, vice ordf. Anders Sundin, ledamot Lave Lavesson, ledamot
Rikard Bengtsson. På bilden saknas Jonas Jonasson och Berndt Åhman. 

Rekryteringsresa till Camp Victoria i Kosovo

KS20 fick besök från Fredsbaskrarna av Bosse Carlsson och Lave
Lavesson under vecka 7-8. Besöket varade i åtta dagar och under den
tiden genomfördes fem infoträffar på Camp Victoria och finska Camp
Ville samt HQ (Filmcity), där vi har våra svenskar stationerade.
När vi inte höll information så var vi ute på patrull i området och

hade patrullsamverkan med amerikanarna. Vi var även med om en
humanitär insats som gjordes till en familj i bergen.
Vi fick se hela området som svenskarna patrullerar och även delar 

av det amerikanska området. Och vi får verkligen skryta över våra sol-
dater som uppträder mycket professionellt med glimten i ögat. 
Det blev en intensiv vecka med många fina intryck. 
Ett stort tack till KS20 från Bosse  och Lave.

Text: Bo Carlsson

Tack alla!  

Jonas Jonasson, uppkrupen på stridsfordon 90 under 
missionen på FS18. Foto: Stefan Bokvist SWECON/ISAF

Major Mikael Wendt, C komp, FS18, representerade
Afghanistan-veteranerna.

ÖB Sverker Göranson förättar Försvarsmaktens krans-
nedläggning.

I ett generöst solsken den 29 maj, mottogs Fredsbaskrarnas heders-
utmärkelse ”Årets fredsbevarare ” i år av Jonas Jonasson. 

Vid sammankomsten förrättades likaså kransnedläggning vid FN-
monumentet vid Sjöhistoriska museet på norra Djurgården, i närvaro av
bl a ÖB Sverker Göransson och rikspolischefen Bengt Svensson.
Allt enligt tradition på den av FN proklamerade ”Peacekeepers Day”. 

Av en enig jury har den nyss hemkomne soldaten från FS18, Jonas Jonasson, utsetts till årets Peacekeeper of The Year!
Motiveringen lyder: "En hängiven fredsbevarare som verkligen brinner för uppdraget. En initiativtagare och veteran, 

aktiv såväl hemma som borta. – Initiativet till Gula Bandet-kampanjen är bara ett exempel."

JONAS JONASSON ÄR SKÅNEPÅGEN som gjorde sin första internationella insats i
Bosnien under BA01 samt BA02 som skyttesoldat, och som 15 år senare hade
missionssuget kvar samt en stark längtan av att återigen vilja göra en insats.
Därför åkte han till Afghanistan för att ingå i FS18 som mekaniker på strids-

fordon 90, en befattning som passade honom perfekt med tanke på hans tidigare
utlandserfarenheter och civila bakgrund som serviceingenjör. 
Strax innan Jonas ryckte in på den förberedande utbildningen inför FS18 i

augusti -09, så startade han Facebookgruppen "Stöd våra svenska soldater som
kämpar för fred i utlandstjänst" som idag har över 15 000 registrerade medlem-
mar. Jonas är en av initiativtagarna till Gula Bandets uppstart i Sverige, och som
vid det här laget knappast behöver någon närmare presentation med över 15 000
sålda pins sedan de blev leveransklara i mitten av oktober 2009. Gula Bandet är
numera tack vare Jonas Fredsbaskrarna Sveriges stolta och etablerade varumärke! 
Vidare är Jonas nyinvald i FBS:s styrelse, och han ser fram emot att nu efter

hemkomsten från Afghanistan bli aktiv med bl a nyrekrytering och veteranstöd
inom förbundet, då den frågan ligger honom mycket varmt om hjärtat. 
Jonas är sedan många år delaktig och mycket aktiv i BBMC, där han är ett

välkänt ansikte och god kamrat bland de motorcykelburna veteranmedlemmarna!
Jonas kommer från och med nu att tillhöra gruppen av tidigare mottagare av

utmärkelsen: Anders Brännström 2005, Roland Rosenqvist 2006, Ingemar
Robertsson 2007, Helge Stålnacke 2008 samt Maria Sääf 2009.

Tre frågor till Jonas:

Hur känns det att vara utsedd till årets fredsbevarare?
– Tack!! Det är verkligen hedrande och kul när mitt arbete för veteranerna

uppmärksammas, och i synnerhet på detta vis i en så etablerad skara som tidiga-
re mottagit utmärkelsen!

För snart ett år sedan startade du Facebookgruppen som idag är rikstäckande
och väletablerad. Vad hände egentligen och hur kunde det bli så otroligt stort
och uppmärksammat på så kort tid?
– Jag tror att tillfället som jag av en ren händelse valde, var en tid när många

sökte efter ett sätt att visa sitt stöd men inte kunde finna ett bra sätt att göra
det på. Samtidigt valde jag Facebook som min väg för att just nå de unga och
soldaterna av idag, då jag är av uppfattningen att de saknas i Fredsbaskrarna
och vi måste fånga fler för att driva förbundet framåt.

Hur vill du beskriva ditt intensiva år som gått med Facebook-gruppen, Gula
Bandet-lanseringen samt din just avslutade mission i Afghanistan?
– Som ett hektiskt och känsloladdat år men samtidigt otroligt utvecklande på

många plan. Jag känner en enorm styrka att fortsätta den civila delen av livet
samt arbetet för att ytterligare öka samhällets positiva och sanna syn på våra
svenska soldaters insatser runt om i världen. 

Text: Charlotta Blomberg
Foto: Kim Svensson Combat Camera
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Färgstarka, fruktansvärda bilder sköljer över oss i den dag-
liga nyhetsrapporteringen. Vår trygga vardag konfronteras
med rörliga bilder av skriande fattigdom, olyckor och
mänskligt lidande.   
Platser långt bort - Afghanistan, östra Kongo och nu

senast Haiti, etsar sig fast och blir en del av vårt kollektiva
medvetande. De snabba och dramatiska händelseförloppen
– som ofta får storpolitisk betydelse – ges en omfattande
medieuppmärksamhet.  
Svenska folket skänker pengar och engagerar sig som

aldrig förr, ”Vad gör Sverige?” är en fråga som ofta ställs.
Svaret är, glädjande nog, att Sverige ofta tar både politiska
och praktiska initiativ som innebär att vi deltar i krishan-
tering på många platser i världen. Detta tar sig olika
uttryck – eftersom olika kriser kräver olika insatser.

Naturlig arbetsdelning
Därför har också svenska myndigheter ansvar för olika typer av
insatser. Det är en logisk, naturlig arbetsdelning mellan myndigheter
med olika kärnkompetens. Men, det är också en källa till irritation
och en möjlig risk för suboptimering. Ibland vet den ena handen
inte riktigt vad den andra gör.
Inom det långsiktiga utvecklingsarbetet har Sida sedan länge

haft en ledande och dominerande roll. Katastrofhjälp och räddnings-
insatser är en specialitet för Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB). Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen hanterar
det militära respektive det polisiära bidraget.
Andra myndigheter bidrar med sin speciella kompetens. Till det

ska läggas ett stort antal engagerade och mycket framgångsrika
enskilda organisationer – från Rädda barnen till Läkare utan gränser.

Bidrar till högre effektivitet
Folke Bernadotteakademin (FBA) skapades ursprungligen för att
bidra till bättre samordning och högre effektivitet i genomföran-
det. Det sker bland annat genom forskning och utveckling, utbild-
ning, samträning och övning samt personalförsörjning och stöd till
pågående fredsinsatser.
Akademins uppdrag rör insatser i konfliktområden, där konflikt-

perspektivet och säkerhetspolitiska behov och medel  står i fokus.
Den akuta krisen på Haiti, som ju är en följd av en naturkatastrof,
ligger därför utanför akademins insatskarta. MSB, Sida och en rad
beundransvärda enskilda organisationer är istället de som står för
det svenska engagemanget.

Säkerheten grundläggande
I Afghanistan är läget det omvända. Här står säkerheten i fokus
och konfliktperspektivet är det centrala. Visst är utvecklings-samar-
bete viktigt också här, befolkningen tillhör världens fattigaste och
livsvillkoren är extrema hårda. Men säkerheten är grundläggande.
Utan säkerhet, ingen varaktig fred och i förlängningen ingen
utveckling. Stabilitet – lag och ordning – att bygga en nation där
människor känner sig trygga och litar på rättssystemet står i
centrum för världssamfundets ansträngningar.
Försvarsmakten bidrar med stora resurser både materiellt och

personellt. Därefter kommer polisen och i ökande grad FBA, men
också MSB bidrar med viktig stödpersonal.

Skyddar civilbefolkningen
I östra Kongo samverkar polisen, Försvarsmakten, MSB och FBA
och bidrar med personal till såväl FN:s som EU:s insatser. 
En central del av det svenska engagemanget i Kongo är att skyd-

da civilbefolkningen.
Framförallt kvinnor är ytterst sårbara och utsatta i konfliktområ-

det där systematiska våldtäkter har blivit en del av krigföringen. 
Svenska civila observatörer och poliser jobbar sida vid sida i

FN:s så kallade Joint Monitoring Teams vars uppgift är att bidra
till uppbyggnaden av en kongolesisk polisstyrka.
Sverige har – till skillnad från en del andra länder – ingen tydligt

utvecklad central ledning av insatser som berör flera myndigheter.
Inom Axel Oxenstiernas stuprörsindelade byråkrati finns i många
fall ingen förenande ”hängränna” förrän i regeringens sammanträ-
desrum i Rosenbad.  

Angeläget och önskvärt
Storbritannien har sedan ett antal år tillbaka en Stabilisation Unit
med personal från såväl brittiska utrikes-, försvars- och biståndsde-
partementen. I Sverige inrättades förra året en samverkansfunktion
i regeringskansliet. Denna kan, utvecklad på rätt sätt, utgöra ett
embryo till en svensk ”Stabilisation Unit” där myndigheter och
regeringskansli samarbetar och i praktiken skapar en svensk insats-
ledning för dagens och framtidens komplexa och multifunktionella
fredsinsatser som kräver både militärt och civilt deltagande.
Detta är både angeläget och önskvärt, inte bara för skattebeta-

larna och oss byråkrater, utan främst för de som drabbats av kriser,
krig och konflikter i världen. De människor vars ansikten vi möter
kväll efter kväll i tv-rutan. De är värda våra yttersta ansträngning-
ar. Och dessa kan i sin tur bli mer effektiva genom en samman-
hållen svensk ledningsstruktur."

Henrik Landerholm
Generaldirektör 

Folke Bernadotteakademin

Fredsbaskrarnas 
26:e årsmöte

Fredsbaskrarnas 26:e årsmöte ägde rum 27-28 mars på Kungsängen/Livgardet i Stockholm. 
Mötet samlade bland andra överste Thomas Karlsson, chefen på Swedint, samt inbjudne BNBB-presiden-

ten Bjarne Hesselberg med fru Lili från Danmark samt övriga inbjudna gäster om c:a hundra deltagare.

Claus Dehlin t v, från FBS Dalarna tar
emot förbundsfana av Bo Wranker.

Foto: Bo Carlsson

Förbundsordförande Bo Wranker påbjuder en applåd för de elva närvarande medaljörerna.  
Fr v: Johanne Hildebrandt, Charlotta Blomberg, Henrik Svensk, Bo Carlsson, Anders Sundin, 

Anders Beckman, Ulf Helgesson, Mikael Bagge, Sten Jacobsson, Peter Backéus och Peter Strandman.

Foto: Kim Svensson FBB

Generalen Berndt Grundevik talar med
hela handen i sin intressanta genomgång.

Foto: Kim Svensson, Combat Camera

Ur Grundeviks bildspel: karta över Sveriges
deltagande i pågående fredsmissioner.

Foto: Janne Frisk

BNBB-medaljösen Johanne Hildebrandt
ler ikapp med Bo Wranker.

Foto: Janne Frisk

Henrik Landerholm

Vad gör Sverige?

Förbundsordförande Bo Wranker inledde
med att önska samtliga årsmötesdeltagare
välkomna till mötet som började traditions-
enligt klockan 1300, varefter Bo Wranker
utlyste en tyst minut och parentation över
fredsbevarare som har slutat sina dagar
under året.

Bo Wranker fortsatte därefter med ett
kort tal om Veteransoldatutredningen som
fortfarande males i riksdags- och reger-
ingskretsar men som nu efter tre långa år
av utredning äntligen ser ut att vara på
väg till riksdagen för beslut. Flera olika
försvarsorganisationer anser att Freds-
baskrarna bör ta täten i det framtida arbe-
tet med veteraner.

Årsmötet övergick sedan till att behandla
formalia, d v s årsmöteshandlingarna.
Vår trogne Hans Henriksson från Gis-

laved svingade återigen ordförandeklubban
och detta lika lysande som vid tidigare till-
fällen.

Efter att årsmöteshandlingarna hade
avhandlats övergick mötet till att medalje-
ra ett antal väl förtjänta personer med
2010 års FBS medalj i guld som gick till
Bo Putte Palmgren med motiveringen att
han under många år arbetat för förbundet
men även på lokal nivå.
Ingberth Andersson förlänades också

medalj i guld för att han under många år
arbetat med kansliet och gjort detta på ett
förtjänstfullt sätt. Dessa medaljörer kunde
dock inte närvara utan får sina medaljer
vid senare tillfälle.

Peter Backeus, Sten Jacobsson, Mikael
Bagge och Ulf Helgesson har samtliga
arbetat med kansliet under många år och
gjort detta på ett förtjänstfullt sätt, varför
de också erhöll FBS:s medalj i guld.
Avgående förbundsstyrelseordförande

Anders Beckman erhöll FBS:s medalj i
guld för att han har under många år inne-
haft ett antal ämbeten i Fredsbaskrarna.
Anders Sundin erhöll också FBS:s medalj
i guld för att han under många år arbetat
för förbundet och även på lokal nivå.

Elisabeth Andersson och Peter Stenbäck
erhöll FBS:s medalj i silver för att de har
under många år verkat för förbundet på
lokal nivå i Örebro. Dessa personer kunde
ej närvara vid årets medalj överlämning
utan får sina utmärkelser vid senare tillfälle.
Förbundets kassör Bo Carlsson erhöll
FBS:s medalj i silver för att han verkat
som kassör för förbundet under många år.

Henrik Svensk, erhöll BNBB:s medalj i
brons för att han har grundat soldF. com
och därmed etablerat ett forum för både
blivande och varande fredssoldater.
Charlotta Blomberg fick BNBB:s medalj i
brons för sitt engagemang med Gula
Bandet.

Slutligen förlänades journalisten och för-
fattaren Johanne Hildebrandt BNBB:s
medalj i brons för sitt journalistiska enga-
gemang för svenska veteraner och deras
vardag.

Medaljeringarna kommenterades i ett kort
tal av Bo Wranker som betonade att
medaljerna är ett bevis på att man nu ska
fortsätta på den tidigare inslagna vägen. 
Bo Wranker tackade slutligen avgående

förbundsstyrelseordförande Anders
Beckman för hans arbete samt Hans
Henriksson för ordförandeskapet under
mötet. 
Han vände sig därefter till chefen för

Swedint överste Thomas Karlsson med
övrig personal och tackade för allt stöd
Fredsbaskrarna erhållit inför årsmötet.
Den formella delen av årsmötet avslutades
därmed, och kaffe med tilltugg väntade.

Efter kaffet inledde Arméinspektören
generalmajor Berndt Grundevik en högst
intressant föreläsning om Sveriges pågåen-
de insatser i världen där generalen under-
strök värdet av säkerhet och utveckling i
relation till det delvis försämrade säker-
hetsläget i Afghanistan.

General Grundevik fortsatte föreläsningen
med att tala om Kosovo och Sveriges ten-
tativa utfasning, reducering och neddrag-
ning av styrkan med utgångsperiod från
tre till kanske fem år. Föreläsningen avslu-
tades med en kort reflektion över de områ-
den i världen som kan bli föremål för
insatser i framtiden, däribland delar av
Mellanöstern och kanske Afrika.

Text:
Lars Andersson
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P O R T R Ä T T E T

Victoria kör en fyrhjulsdriven Hyundai
från bostaden i Jerusalem, motorvägen
norrut. Hon är på väg till sitt arbete som
politisk rådgivare på den EU-beskickning
som har som uppdrag att bygga upp polis-
väsendet på Västbanken. Efter en dryg mil
svänger hon av, hamnar på krokiga, gropi-
ga, gator och passerar en vägspärr. Där tar
hon upp sin kommunikationsradio.
– Vi måste alltid meddela när vi kör in i

Ramallah, alltså när vi passerar muren,
och in på Västbanken. Likaså när vi kör ut
ur stan, mot Jerusalem. Det är av säker-
hetsskäl. Vi får aldrig åka lokal buss, eller
taxi, alltid våra egna bilar.
Efter kriget i Gaza vintern 2008-2009

var läget mycket spänt på Västbanken och
Victoria och hennes kollegor åkte i konvoj
till arbetet i Ramallah. 

Västbankens polisväsende blev i stort sett
totalförstört efter Israels attack i början
av 2000-talet. Just polisstationerna var
högprioriterade mål, och förödelsen total.
Idag finns en stor uppgivenhet bland de 
7 000 polismännen som många gånger
saknar fordon, datorer, och till och med
papper i skrivmaskinen att skriva anmäl-
ningar på. Samtidigt har Israel som ett av
sina krav för att gå med på palestinsk
statsbildning att det finns en polismyndig-
het som kan garantera säkerheten i landet.
Om en person tar upp ett gevär skall folk i
gemen veta att det är olagligt, att det leder
till polisär åtgärd och påföljd. EU-beskick-
ningen med namnet EUPOL COPPS där
Victoria jobbar, skall bistå den palestinska
myndigheten med detta. EUPOL COPPS
har 43 anställda från olika EU-länder och
17 lokalanställda. De flesta är poliser som
vidareutbildar sina kollegor i brottsutred-
ning, civilrätt, eller radiokommunikation. 
I beskickningen jobbar även åklagare som
utvärderar den rättsliga situationen i stort
på Västbanken. EUPOL COPPS skall hjäl-
pa till att skapa en fungerande organisa-

tion som kan hantera allt från trafikbrott
till organiserad kriminalitet och terrorverk-
samhet.

Victoria Sjölanders uppgift är att hålla
reda på alla politiska beslut som kan ha
betydelse för beskickningens verksamhet
och val av riktning och insatser. 
– Som när EU beslutar att uppgradera

sin relation till Israel, då analyserar jag
vad det kan få för konsekvenser för vårt
uppdrag. Jag är anställd som political
adviser, det kan väl närmast översättas
med politisk sakkunnig. 

Victorias, eller EUPOL COPPS kontor,
ligger liksom de flesta utländska beskick-
ningar i Ramallah, som är administrativt
centrum på Västbanken. Det är en stad på
cirka 60 000 invånare. Runt den gamla
stadskärnan klättrar en rad nya stadsdelar
med myndighetsinrättningar och kultur-
institutioner uppför sluttningarna. Utanför
Victorias kontor blommar rosorna hela
vintern. Det första hon gör på morgonen,
förutom att hämta kaffe, är att kolla alla
nyinkomna mejl och alla relevanta nyhets-
sajter. 
– Al-Jazeera, BBC, CNN, Haaretz, alla

som kan tänkas säga något om den här
regionen. Och det är många. 
Victoria skall analysera nyheterna och

situationen och presentera för chefen, vil-
ken hon står direkt under. Dagarna fylls
ofta av möten. Som nu, när situationen
skärpts har hon möte med palestinska inri-
kesministeriets säkerhetsrådgivare.   
Tillsammans med chefen träffar hon pre-

miärministern och Tony Blairs rådgivare.
Allt för att få veta det aktuella läget.
Ibland får hon hoppa in för pressansvarige. 
Victoria har jobbat här sedan februari

2008 och hoppas få stanna under hela den
tid beskickningens uppdrag gäller till 2011. 

– Jag blev fascinerad av den här regio-
nen redan första gången jag hamnade här
på en resa, sommaren 1995. Jag stannade
flera månader och jobbade på en restau-
rang i gamla stan i Jerusalem.
Det var då hon bestämde sig för vad hon

skulle jobba med i framtiden.  
– Här var allt så annorlunda mot min

skyddade tillvaro hemma i Göteborg. 
Det blev studier i statsvetenskap i Upp-

sala. Det blev arabiska, praktikplats på
ambassaden i Beirut och studier på the
School of Oriental and African Studies i
London. Redan under studierna började
Victoria arbeta på Migrationsverket i
Göteborg och från 2001 har hon anställ-
ning där, men har beviljats tjänstledighet.
Att just Victoria fick det här jobbet beror
förstås på hennes intresse och tidigare
erfarenhet från Västbanken, där hon job-
bat tidigare i ett och ett halvt år för en
civil övervakningsorganisation, TIPH. 
Att jobba i en EU-beskickning på

Västbanken är att ständigt vara utsatt från
olika håll. Från Israels granskning, från
det palestinska samhället, från civila, från
judiska bosättare, som alla vill göra EU
eller Europa ansvarig för vad som sker i
regionen. Men det förtar inte Victorias
positiva inställning till sitt arbete. 
Hon känner starkt att det hon gör är

givande och av betydelse. 
– Här är vi mitt i historien. Detta skall

med all sannolikhet bli en egen stat, och
jag är med om att bygga upp den. 

Text: Bitti Ingemansson 

Tidigare införd i Jusektidningen 
januari 2009

Att vara utsänd
Victoria Sjölander är en av Folke Bernadotteakademins utsända. 
Hon arbetar i en EU-insats, EUPOL Copps. Victoria är politisk råd-

givare och stationerad i Ramallah. Hon är med och bygger upp polis-
väsendet på Västbanken. Ett arbete som innebär att hon har ständig
koll på politiska händelser och nyheter som rör området. 
Det innebär också skottsäker väst och pansarbil vissa dagar och

ett klimat med färska apelsiner eller gurkor året om.

Nya utmaningar för hemvärnet

Det började med att medborgarna under beredskapen ställde krav
på att det skulle finnas ett tillräckligt starkt försvar inte minst för
hemmavarande kvinnor, barn och äldre. I stort sett alla tillgängliga
och värnpliktiga män som var fältdugliga inkallades och bevakade
våra gränser. Efter Tysklands ockupation av Danmark och Norge i
april 1940 blev trycket än starkare, spontant bildades både före
och efter den tidpunkten beväpnade styrkor ute i landet.  
Statsmakterna utredde snabbt behovet och den 29 maj kom

beslutet. Hösten samma år hade över 90 000, främst unga pojkar
och äldre män, anslutit sig. Hemvärnets förste chef på riksnivå
blev överste Gustaf Petri som tidigt fick uppdraget att förbereda
och leda verksamheten.
Hemvärnsmännen fick till att börja med klara sig utan riktiga

uniformer. Det fick räcka med en armbindel. Alla hade inte eget
vapen och dessutom var beväpningen långt ifrån enhetlig. 
Engagemang och försvarsvilja var dock ingen bristvara hos

dessa frivilliga.

Spännande framtid för hela Sveriges soldater
Idag består hemvärnet (soldaterna är fortfarande frivilliga) av c:a
30 000 allt yngre hemvärnssoldater fördelade på 60 moderna
hemvärnsbataljoner. De är spridda över hela landet och har till
uppgift att skydda, bevaka och ytövervaka samt stödja samhället
vid svåra påfrestningar. Skyddsobjekten är viktig infrastruktur som

är nödvändig för ett
fungerande samhälle,
alltså inte bara  
Försvarsmaktens

anläggningar och
installationer.  
Omkring 5 000

man ingår i de hem-
värnsinsatskompani-
er som är rörliga. De
har egna terrängbilar
och bandvagnar, och
kan lösa svårare

uppgifter än huvuddelen av hemvärnets förband. Meniga soldater i
insatsförbanden gör längre utbildning varje år, åtta dygn, vilket är
dubbelt så mycket som för en soldat i de vanliga kompanierna. Ett
tiotal frivilliga försvarsorganisationer rekryterar och utbildar speci-
alister, t ex bilförare, stabsbiträden, sjukvårdare och hundekipage,
till hemvärnet. Dessa och övriga specialister är ungefär en fjärde-
del av numerären. Hela 15% av all personal är kvinnor. Riksdagen
har fattat beslut om att ambitionsnivån ska höjas ytterligare i
hemvärnet. Färre soldater totalt, färre bataljoner men utökade för-
mågor blir resultatet då insatsdelarna, de nationella skyddsstyrkor-
na, ska bli mer än tre gånger så många som idag, d v s 17 000.
Totalt blir det c:a 22 000 man i 40 bataljoner. Sedan 2005 leds
hemvärnet av brigadgeneral Roland Ekenberg.

Övningar i hela landet på Hemvärnets Dag
Sedan i slutet av maj, och även på andra tider i år, visar hemvärnet
upp sig i hela landet på olika sätt: Övningar, förevisningar och
rekryteringsaktiviteter liksom konserter med de många hemvärns-
musikkårerna (de första bildades 1940) genomförs. Hemvärnets
Dag manifesteras så att det märks. Ett gott tecken på att vi har
lämnat skogen.

Rikshemvärnschefens insatsövning med 400 insatssoldater från
olika delar av landet tillsammans med enheter från danskt och
norskt hemvärn gick i Stockholm 26-29 maj med slutövning i cen-
trala stan lördagen den 29. Högvakten, såväl vaktsoldater som
musik, deltog då från hemvärnet och H M Konungen deltog i en
fanceremoni på Yttre Borggården där även en konsert med fyra
sammanslagna hemvärnsmusikkårer kunde avnjutas. Vid Slottet
uppmärksammades några riktiga veteraner. Några som var med
redan 1940 fick då nämligen ta emot 70-års(!) tjänsteårstecken.

Text: Sune Ullestad
C Info HKV PROD RIKSHV

Victoria hälsar här på den Palestinske Premiärministern Salam Fayyad. 
I mitten står Head of Mission, HOM, Henrik Malmquist, i EU-basker och svenska polisuniform.                                     

Foto: Ahed Izhiman 

Den 29 maj fyllde folkrörelsen hemvärnet 70 år. Den dagen 1940 beslutade Sveriges riksdag att ett hemvärn
skulle bildas. Hemvärnet är idag en modern och vital del av Försvarsmaktens insatsorganisation och utgör en
territoriell bottenplatta för vårt nationella försvar på hemmaplan. 

Rikshemvärnstinget som är högsta beslutande organ inom hemvärnets medinflytandeverksamhet har
beslutat att 29 maj dessutom fr o m 2010 ska proklameras som Hemvärnets Dag.

H. M. Konungen delar ut 70-årsmärket till 
veteraner. 

Foto: Johan S/www.hemvärnet.se
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– Vi tigger inte pengar – vi ger männi-
skor möjlighet att bidra till en bättre
värld! 
Det säger Ulrika Lehmann, 37, som nyli-

gen anställts som Svenska FN-förbundets
första insamlingsansvarige. Att insamling
ibland utmålas som något fult och nega-
tivt, en form av tiggeri, gör henne arg. 
– Det är inte schysst mot alla de männi-

skor som har valt att göra en insats genom
att bidra med pengar. De regelbundna
givarna är otroligt viktiga för alla organi-
sationer. Man får betänka att utan insam-
ling skulle FN-förbundet inte kunna stödja
de projekt runt om i världen som man
stödjer idag, som gjort att tusentals barn i
Etiopien och Kambodja får skolmat och
att minfält röjts på olika platser, säger
hon.
– Jag tror att det håller på att ske en

förändring i folks attityder och att man
förstår allt mer varför insamling är viktigt
och nödvändigt. Men man stöter fortfaran-
de på en del personer som tycker att det är
tiggeri när en organisation skickar ut ett
insamlingsbrev.

BÖRJADE 2002
FN-förbundet började med insamling i
liten skala när kampanjen Röj-en-mina
lanserades 2002. Ett par år senare bildade
förbundet en stiftelse, FN-fonden, för att
underlätta ansökningen om ett s k 90-
konto. 90-konton får användas för insam-
lingar bland allmänheten och står under
särskild kontroll av Svensk Insamlings-
kontroll.

Sedan dess har insamlingsverksamheten
långsamt vuxit och det senaste året har
förbundet fått in ca 2,1 miljoner kronor.
Merparten av de insamlade medlen har
hittills gått till förbundets två stora kam-
panjer, Röj-en-mina och Skolmat blir kun-
skap, men ett fåtal andra insamlingar har
också genomförts, t ex i samband med att
cyklonen Nargis ödelade stora delar av
Burma 2008.
Bara några veckor in på Ulrikas anställ-

ning på FN-förbundet inträffade en annan
och mycket omfattande katastrof – jord-
bävningen i Haiti. FN-förbundet beslutade
direkt att öppna sitt 90-konto för Haiti.
Pengarna slussas vidare till FN:s livsme-
delsprogram, WFP, och dess arbete med
att hjälpa katastrofens offer. 

BÅDE FÖR- OCH NACKDELAR
Kopplingen till FN innebär både för- och
nackdelar för FN-förbundet, menar Ulrika.
Å ena sidan är FN ett stort och starkt
”varumärke” som privatpersoner känner
till och som företag gärna vill associeras
med. Å andra sidan tror många att FN är
en stor koloss som har massor med peng-
ar. Att nå ut till allmänheten med budska-
pet att pengar behövs till olika FN-projekt
är därför en utmaning.
En annan utmaning kan vara att alla

pengar som FN-förbundet samlar in slus-
sas vidare till olika FN-projekt medan
stora och etablerade insamlingsorganisa-
tioner, som Röda Korset eller Rädda
Barnen, har egen fältverksamhet som
pengarna går till. 

– Man ska också ha klart för sig att
FN-förbundet är en liten insamlingsorgani-
sation som inte jobbat med insamling så
länge. Därför är det inte heller så känt
bland allmänheten att vi samlar in pengar.
Så bara att nå ut med den informationen
är ett hinder som måste övervinnas, säger
Ulrika Lehmann.

SAMORDNA OCH UTVECKLA
Ulrika Lehmann kommer närmast från en
tjänst som insamlingsansvarig på
Afrikagrupperna. Dessförinnan jobbade
hon två år i Afghanistan för Svenska
Afghanistankommittén och innan det sex
år på Unicef i Sverige.
Hennes uppdrag på FN-förbundet blir

dels att samordna insamlingsaktiviteterna,
som hittills legat på flera olika personer,
dels att utveckla insamlingsarbetet – hitta
nya målgrupper, nya metoder etc – och dels
att jobba med en långsiktig insamlingsstra-
tegi för förbundet. 

Text: AnnaLena Andrews

Källa: Världshorisont nr 1/2010

Följ med på svenska fredssoldaters stora återträff i Barcelona. Där du kommer att se Zlatan och världens bästa
klubblag med bara världsstjärnorna Zlatan, Messi, Xavi, Iniesta, Henry och många fler trolla med bollen! 

Barca bildades 1899 och är en av världens största klubbar. Klubben har vunnit La Liga 18 gånger och
Champions League två gånger. Barcelona spelar på mäktiga Camp Nou som rymmer 98 772 åskådare. 

Vårt paket till Barcelona i september/oktober (exakt datum kommer när ligans program är satt),
omfattar flyg t/r, 2 nätter på centralt 3* hotell och matchbiljett till Barçelonas hemmamatch.

Paketpris 7 100:-

Englaklubben i samarbete med Fredsbaskrarna och 1biljett.nu 

BLI
BLI MEDLEM I FREDSBASKRARNA SVERIGE – RING MEDLEMSREGISTRET: 

TEL: 0920 - 311 60!  - ELLER MAILA:  register@fredsbaskrarna.se

Medlemsavgift 200:- för 1 år. 900:- för 5 år. 1800:- för 10 år.
Prenumeration på tidningen Fredsbaskern: 200:–/år
Alla adresser etc finns upptill i "blårutan" på sid 2.
Du kan även beställa den nya 6-sidiga informations- och rekryteringsfoldern 
med avskiljbar svarstalong – när Du sedan ska värva en ny medlem!
Du kan även ladda ned den på: www.fredsbaskrarna.se 

Jordbävningskatastrofen i Haiti har gjort att Ulrika Lehmann, 
ny insamlingsansvarig på FN-förbundet, 
har fått göra en rivstart på sitt nya jobb. 

Haiti är den mest omfattande katastrofinsamling 
som förbundet varit engagerat i. 

Foto: AnnaLena Andrews 

ULRIKA först som 
insamlingsansvarig 
på FN-förbundet

Strax före jul anställdes för första gången en
insamlingsansvarig på FN-förbundet. 
Jobbet gick till Ulrika Lehmann, som tror att

förbundet har stor potential som insamlings-
organisation.

FN-förbundets insamlingskonto:
pg nr 90 00 79 – 5

ANMÄLAN: www.1biljett.nu
Log-in nere till vänster. Användarnamn: FN_Grupp och lösen: Barcelona

Höstens stora event: 
Följ med till Barcelona på återträff!
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HAR DU  
DET SOM 
KRÄVS?  

Det kan vara dig vi söker just nu. Vi letar alltid efter talanger som vill utbilda 

någon annan av våra många karriärvägar. Läs mer på www.forsvarsmakten.se 

– Det är coola grejer, säger Malin Wedin
från räddningstjänsten i Ystad efter att klätt-
rat omkring i sex olika sorters bepansrade
band- och hjulfordon. Och jag kan konstatera
att de är trånga och att man måste vara smi-
dig som militär.

Den begränsade platsen gör ett räddningsar-
bete komplicerat. Räddningstjänsten kan inte
klippa upp dörrar och tak som de annars gör
när de behöver ta sig in i olycksdrabbade for-
don. De kan inte heller slå in fönsterrutorna.
Därför är det viktigt att de vet var utrym-
ningsluckorna på fordonen finns.

– Jag har sett de här fordonen på För-
svarsmaktens dag förut, men det är en aha-
upplevelse att yrkesmässigt få titta närmare
på fordonen, berättade Leif Björk, ambulans-
sjukvårdare från Malmö.

Under förmiddagens utbildning fick blåljus-
personalen bekanta sig med fordonen och
Andreas Rubenson från Försvarsmaktens tek-
niska skola informerade och svarade på frå-
gor om stridsvagn 122, stridsfordon 90, split-
terskyddad lastbil, pansarterrängbil 203 och
pansarbandvagnarna 203 och 309.

Inventering av vem som kan göra vad
Man gjorde också en inventering för att se
vem som kan göra vad vid en olycka.
Exempelvis klarade räddningstjänstens lyft-
kudde att lyfta alla de militära fordonen
utom det största, stridsvagn 122. Om strids-
vagnen ska flyttas behöver man ta hjälp av en
militär bärgningsvagn.

Efter lunch fick deltagarna möjlighet att
testa sina nya kunskaper under en övning där
ett stridsfordon 90 kört halvvägs över en 
personbil samtidigt som en stridsvagn vält.
Då sattes också myndigheternas samarbete
på prov. 
– De militära ledningsförhållandena inne-

bär att det alltid bara finns en chef, förklara-
de övningsledaren major Stig Kryhl. 
Vid en sådan här händelse finns också

räddningsledare, sjukvårdsledare och polis-
befäl på plats, förutom den militära chefen.
Därför är det oerhört viktigt att samarbetet
mellan myndigheterna fungerar, avslutar han.

Text och foto: 
Christian Lövgren/Försvarsmakten

Räddningstjänsten, polisen och ambulanspersonal arbetar dagligen med trafikolyckor, där person- och lastbilar är 
inblandade. Men hur ska de agera när olycksfordonet är ett bepansrat militärt fordon? 
Det var vad personal från blåljusmyndigheterna runt om i Skåne fick utbildning på i Köpingebro utanför Ystad 

en dag i maj.

Försvarsmakten övar i Skåne

Utbildning och samarbete mellan myndigheter:
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– Räddningstjänsten är så grymt duktiga, sa
polisaspirant Caroline Larsson efter att hon age-
rat skadad och blivit utlyft genom takluckan på
en bandvagn 309 av bl a Malin Wedin.

Räddningstjänstens lyftkudde hade kraften att
lyfta stridsfordonet tillräckligt för att få loss en
fastklämd övningsdocka.
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O P I N I O N

ATT VI NU FÅR EN VETERANSOLDATSPOLITIK VÄRD NAMNET är i första
hand en rättighetsfråga. Har man tjänstgjort i internationella insat-
ser, och i många fall riskerat livet, ska man givetvis ha rätt till en
bra uppföljning och ett fullgott stöd. Det är staten och Försvars-
makten skyldiga Sveriges veteraner. 

När vi nu går nu över till ett försvar som bygger på frivillighet är
Försvarsmakten beroende av stödet från Sveriges veteraner. 
Jag menar att alla de som varit ute på insatser internationellt är

väldigt bra och viktiga ambassadörer för försvaret. För att Försvars-
makten ska kunna attrahera rätt kompetens i framtiden är det vik-
tigt att man i samhället känner till vad det innebär att arbeta i för-
svaret och vilken nytta vi gör runt om i världen. 

En annan viktig del är att riksdag och regering nu uppmärksammar
den nytta som görs genom frivilliga och ideella insatser när det gäl-
ler kamrat- och anhörigstöd av föreningar som till exempel Freds-
baskrarna och Soldathemsförbundet.  

Att omhändertagandet av veteransoldater tidigare har varit bristfäl-
ligt är ingen nyhet i detta forum. Men, nu tar vi ett helhetsgrepp på
problemen, med de nya förslagen.

Veteranpolitiken tar sikte på att förbättra ett antal nyckelområden.
Dessa är information, kontakt och uppföljning.Tanken är att dessa
områden ska utgöra en kedja som tar ett helhetsgrepp på allt i en
insats från det att man förbereds för att åka ut till avslutad insats
och den hjälp som kan behövas då. 

Informationen före en insats blir nu bättre. Detta är inte minst vik-
tigt för de anhöriga och för den enskilde att kunna bedöma vad
man ger sig in på och vilka konsekvenser som kan tänkas följa.
Detta kan gälla såväl information om själva insatsen, men kanske
ännu viktigare om försäkringar, ersättningar och hur rättigheterna
till stöd efter insatsen ser ut.  

I informationsuppdraget ingår också att Försvarsmakten satsar
mer på att informera om syftet med internationella insatser för att

öka förståelsen hos allmänheten. För att ytterligare höja statusen
och samhällets kunskaper om verksamheten instiftas nya medaljer
för dem som deltagit i internationella insatser. 

Det kommer även att uppföras ett officiellt veteranmonument för
att hedra de som tjänstgjort utomlands och påminna allmänheten
om betydelsen av deras insats.

De anhöriga till den som är ute på en på en insats utgör ett viktigt
stöd för den enskilde soldaten. Därför kommer nu möjligheterna för
de som tjänstgör på fältet att ha kontakt med sina anhöriga hem-
ma att utvecklas. Försvarsmakten kommer att få ansvar för att
organisationer till stöd för anhöriga ska kunna få ekonomiskt bi-
stånd för att driva sin verksamhet.

Slutligen ligger fokus på uppföljningen. Försvarsmakten får nu ett
lagstadgat livstidsansvar för att stödja dem som tjänstgjort utom-
lands. Detta är viktigt. Psykiska och fysiska skador kan i vissa fall
dröja kvar, eller uppkomma, flera år efter avslutad insats. Då är det
viktigt att man kan räkna med stöd från Försvarsmakten.  
Uppföljningen av dem som avslutat en insats ska också bedrivas

mer aktivt och innefatta personlig kontakt. Ett exempel är att
Försvarsmakten kan erbjuda handledning i kontakten med olika
myndigheter man behöver ha kontakt med vid en eventuell skada.

Den nya politiken är en bra start på att förbättra villkoren för
Sveriges veteraner, men mycket återstår att göra. För oss besluts-
fattare är det viktigt att de som varit med och gjort en insats för
Sverige också tas om hand på ett bra sätt. Bara genom att ha med
oss de som faktiskt gör jobbet ute på fältet kan vi politiker fatta
bra beslut om försvarets framtid.

Karin Enström (M)
Ledamot av riksdagens försvarsutskott 

och kapten i Amfibiekåren

Se även bloggen:
http://enstromblogg.blogspot.com

Veteranstöd
en nyckelfråga 
för Sveriges försvar

Karin Enström på riksdagens trappa.                                                   Foto: Elisabeth Ohlsson

Rederier inom handelsflottan hyr
beväpnade soldater till fartyg i
Adenviken som skydd mot pirater. 
På operativa högkvarteret i London

varnar man för att det kan leda till
en upptrappning av våldet.

Piraterna utanför den somaliska kusten fort-
sätter att plåga handelssjöfarten. Under
2009 kapades 47 fartyg och nästan 900
besättningsmän togs som gisslan. Inom sjö-
fartsnäringen börjar man tröttna på situa-
tionen och danska rederiet Clipper har valt
att ta ombord beväpnade soldater.
– Vi har två fartyg i veckan som går

genom Adenviken och då gör vi det med
ryska konvojer. I samband med detta erbju-
der ryssarna soldater ombord på våra fartyg,
och det har vi accepterat, säger rederiets vd,
Niels Mathiesen.

Taktikanpassning
Piratverksamheten i Adenviken har anpassat
sig efter den militära närvaron i området.
Den har flyttat längre ut från kusten och

attacker har skett ända upp till 900 nautiska
mil utanför Somalia. Vid Atalantas operativa
högkvarter (OHQ) i London säger man sig
ha stor förståelse för Clippers agerande.
– Det finns mellan 36 och 40 örlogsfartyg

i området. Det är som om 40 polisbilar som
kör i 40 kilometer i timmen skulle bevaka
hela Europa. Men vapen ombord är ingen-
ting vi uppmuntrar. Om pirater lyckas ta sig
ombord och det finns väpnade vakter på far-
tygen riskerar våldet att bli grövre och fler
kan komma till skada, säger kommendörkap-
ten Anders Kallin, pressofficer vid OHQ.
Men Niels Mathiesen håller inte med.
– Jag tror inte att piraterna vågar försöka

ta sig ombord när vi har ryska marinsoldater
på fartygen, säger han.

Belgare att hyra
Även den belgiska försvarsmakten erbjuder
soldater till belgiskflaggade fartyg, sedan de
drabbades av en kapning i maj i fjol. Inom
48 timmar kan ett fartyg få ombord ett
team och det har spridits inom världshan-
delsflottan. Fästa taggtråd längs relingen,
köra i sicksack, spruta vatten längs fartygs-
sidan eller ansluta sig till någon av de konvo-

jer som anordnas i området föreslås. Utöver
de styrkor i Adenviken som leds av EU och
Nato har också flera enskilda länder, såsom
Indien, Iran, Pakistan, Kina och Ryssland, på
eget bevåg skickat örlogsfartyg, berättar
Anders Kallin.
– De har så mycket trafik i området att de

vill vara där och säkra upp. I första hand
eskorterar de sina egna länders fartyg, men
de hjälper även andra när de har möjlighet.

Text: Linda Sundgren
Artikeln är med tillstånd återpublicerad ur

Officerstidningen nr 2/2010

Legosoldater 
hyrs in 

i Adenviken

FAKTA 
Under 2009 begicks drygt 100 fler piratat-
tacker jämfört med året innan. Av totalt 406
attacker runt om i världen bordades 153
fartyg och 49 kapades. Drygt 1 000 besätt-
ningsmän togs som gisslan, 68 skadades och
8 dödades. Majoriteten av attackerna, 217
stycken, skedde utanför Somalias kust. 
Andra piratdrabbade områden är exempelvis
farvattnen utanför Nigeria och Sydamerika
samt i Sydkinesiska sjön.

Här i Kosovo har vi under KS21 två  sam-
verkansteam som benämns LMT2 och
LMT5. LMT står för Liaison Monitoring
Team, och i namnet beskrivs på ett enkelt
sätt vad vår uppgift består i: nämligen sam-
verkan och monitorering (jag väljer det ordet
eftersom övervakning inte är en bra beskriv-
ning av vad vi gör).
I samverkansdelen ingår exempelvis möten

med företrädare och studenter för universite-

tet i Pristina, polisen, sjukvården, opinions-
bildare men även spontana möten med folk
ute på stan eller i byarna på landsbygden.
När det gäller monitorering handlar det  om
att synas ute i samhällena, både till vardags
och vid större begivenheter. Det kan handla
om allt från att bara närvara vid en invig-
ning av något, någon protest, eller som under
Valborgshelgen som är stor här, synas ute i
parkerna där många människor samlas och

umgås och helt
enkelt se oss om-
kring och samtidigt
vara tillgängliga för
invånarna. Det finns
för närvarande drygt
30 LMT här i lan-
det, varav två är
svenska.

LMT2, som jag själv
tillhör, är organiserat
så att en officer till-
sammans med en
assistent arbetar i
par och har en huvud-

inriktning, eller spår, som vi kallar vi det.
Dessa spår hanterar säkerhet, opionion,
hälsa/sjukvård och slutligen utbildning/nästa
generation.
En vanlig dag på vårt team kan se ut så

här: Vi inleder med ett morgonmöte där vi
går igenom vad morgontidningarna har som
stora rubriker, därefter går vi igenom gårda-
gen och de olika möten som respektive spår
har genomfört, för att sedan gå in på vad
som kommer att ske den aktuella dagen. 
Till skillnad från ett vanligt civilt jobb så

har vi inga fasta arbetstider, utan de enda
hålltiderna vi har är att varje kväll rapporte-
ra från varje enskilt möte, rapporter som
sedan sammanställs och skickas till högre
chef som i sin tur hanterar informationen
som kommer in från alla LMT inom den
battlegroup som regionen tillhör. 
Vi försöker att hålla en viss struktur på

vår vardag, men vi har en flexibilitet så att
om någon större händelse inträffar så kan
det hända att vi får fokusera tillfälligt eller
långsiktigt med hela eller delar av teamet, på
det inträffade och lägga andra saker lite åt
sidan. 

Liaison Monitoring Team i Kosovo

LMT, Liasion Monitoring Team, arbetar med att röra sig ute i samhället i Kosovo 
och prata med människor för att knyta kontakter och bygga broar.

Foto: Magnus Granbom Försvarets Bildbyrå

HMS Malmö eskorterar det nordkoreanska lastfartyget Dae San mellan Boosaaso och Berbera.
Foto: Löjtnant Marcus Olsson Försvarets Bildbyrå

Några gånger varje mandatperiod

beslutar riksdagen att skicka svensk

trupp utomlands eller att förlänga

pågående insatser. Ingen riksdags-

ledamot tar lätt på sådana beslut. 

För mig personligen är det de en-

skilt mest betydelsefulla och allvarliga

besluten som riksdagen fattar. 

Fortsättning på sidan 27
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1. 

Varför tror Du svenska
män och kvinnor väljer
att deltaga i en svensk
militär internationell
insats?

2.

Är det statens ansvar att
finansiera omhänderta-
gandet av fysiskt och psy-
kiskt skadade veteransol-
dater vid ett svenskt
veterancenter? 

3.

Är Du i försvarsutskottet
beredd att verka för ett
svenskt officiellt veteran-
monument på Artilleri-
gården vid Armémuseum
i Stockholm?

Vi ställde tre frågor till:

Gunilla Wahlén (V)

De jag frågat samma fråga, sol-
dater i tjänst, ungdomar som
funderar på att åka, vill göra en
insats för freden och vara stöd i
återuppbyggnad av krishärjade
områden. Det ger även en spän-
nande och lärorik personlig
erfarenhet.

Ja, eftersom de gör sin insats
för Sverige i högriskområden
bör staten ta sitt fulla ansvar för
såväl fysisk och psykisk vård och
rehabilitering. Det  ska inte fin-
nas någon tidsbegränsning utan
varje skadad måste bedömas och
behandlas individuellt. 
De bör även få nödvändig

hjälp till utbildning som passar
deras möjligheter att komma in
på en ny arbetsmarknad.

Vi kan inte se att det är angelä-
get med nya monument, däre-
mot ska man utveckla och
anpassa de cermonier  och min-
neshögtider som finns för att de
ska passa in till de insatser som
våra soldater gör nu och i fram-
tiden. Särskilt viktig är att höra
med anhöriga hur de önskar att
cermonier ska genomföras. 
Det finns redan i dag ceremo-

nier med anknytning till vete-
ransoldater, framförallt inom
Försvarsmakten. Vidare högtid-
lighålls FN-dagen den 24 okto-
ber vid minnesmonumentet på
Djurgården i Stockholm av FN-
veteraner. 

Anders Karlsson (S)

Jag tror att det finns många
unga män och kvinnor som vill
göra skillnad och hjälpa andra
människor som drabbas innan,
under och efter att en konflikt
har brutit ut.

Samhället ska ta sitt ansvar för
de svenskar och deras anhöriga
som drabbats fysiskt eller psy-
kiskt med anledning av interna-
tionell tjänstgöring. Därför är
det viktigt att Försvarsmakten
har en god personalpolitik. 
Det är också viktigt att vi har

ett fungerande välfärdssamhälle
med en bra sjukförsäkring och
fungerande vård för alla, så att
även anhöriga till drabbade sol-
dater kan få ett gott omhänder-
tagande.

Redan idag finns ceremonier
som anknyter till veteransolda-
ter, och den 24 oktober högtid-
lighålls FN-dagen vid minnesmo-
numentet på Djurgården i Stock-
holm. Därutöver finns flera min-
nesmonument med militärhisto-
risk koppling. Vi kommer inte
att rösta ja till ett nytt monu-
ment.

Peter Rådberg (MP)

Det finns naturligtvis många
olika skäl till varför svenska
kvinnor och män väljer att delta
i en internationell insats. 
Ett skäl att de personer som

deltar vill göra skillnad och
verka i ett sammanhang där
man kan bistå människor som
far illa under och efter en väp-
nad konflikt.

Ja. Det är självklart så att väljer
unga män och kvinnor att lämna
tryggheten i här hemma för att
tjänstgöra i svensk tjänst i ett
konfliktområde då är det statens
ansvar att ta hand om dem som
far illa. 

Miljöpartiet vill att vi endast ska
tjänstgöra under FN-flagg när vi
är ute på internationella upp-
drag. Det finns redan i dag cere-
monier med anknytning till vete-
ransoldater, framförallt inom
Försvarsmakten. Vidare högtid-
lighålls FN-dagen den 24 okto-
ber vid minnesmonumentet på
Djurgården i Stockholm av FN-
veteraner. Dessutom finns olika
minnesmonument med militärhi-
storisk koppling. Vi tycker att
det räcker och är inte beredda
att verka för ett svenskt offici-
ellt veteranmonument på
Artillerigården vid Armémuseum
i Stockholm.

Staffan Danielsson (C)

De vill göra en insats för inter-
nationell fred och säkerhet, och
för Sverige. 

Sverige har självfallet ansvar
för att skadade svenska soldater
får bästa möjliga vård och reha-
bilitering. Ett veterancenter är
ett intressant förslag.

Regeringen har utifrån Allan
Widmans utredning lagt goda
förslag om detta som grund för
beredningen i försvarsutskottet.
Det finns även andra goda för-
slag! 

Allan Widman (FP)

Motiven är flera och tyngdpunk-
ten varierar från soldat till sol-
dat. Det handlar naturligtvis om
solidaritet med de länder och
folk som är mindre lyckligt lot-
tade än vi. Många vägleds av
lojaliteten med Sverige och de
demokratiskt fattade besluten
om deltagande internationellt. 
Åter andra  ser sambanden

mellan svensk och internationell
säkerhet, den personliga utma-
ningen och den spännande
arbetsmiljön.

Ja, ett statligt stöd och delta-
gande är nödvändigt, men inte
tillräckligt. Det finns många för-
delar med ett ideellt, icke-stat-
ligt huvudmannaskap av ett
svenskt veterancenter. 

Jag anser att Fredsbaskrarna
bör få tillfälle att redovisa sin
syn på placeringen av ett min-
nesmonument. Och jag är beredd
att noga lyssna på argumenten. 

Else-Marie Lindgren (KD)

Svenska män och kvinnor har
under långt tid varit ute på inte-
nationella insastser. 
Folke Bernadotte var utsedd

som medlare då de första militära
observatörernasändes ut. Dag
Hammarskjöld, FN:s general-
sekreterare, anses som en av
innovatörerna av den fredsbeva-
rande verksamheten. 
Det finns en lång tradition hos

oss svenskar att vilja göra en
insats inte minst på det sociala
området, men även att skapa
förutsättningar för fred, frihet,
demokrati rättvisa m m i länder
och konfliktområden. De svenska
styrkorna har blivit ett föredöme i
det internationella samfundet. 
Genom att vara med och skapa

fred i andra länder bidrar vi även
till att säkra freden här hemma.  
En bra utbildning gott kamrat-

skap och känslan av att man gör
nytta tillsammans med spänning-
en, har lockat många att pröva
utlandstjänst inte bara en gång
utan flera. Dessa upplevelser gör
att man även berikar sig själv. 

Staten har ett ansvar tillsammans
med andra aktörer. Beträffande
ett veterancenter finns de olika
alternativ. Vi har idag ett modent
kvalificerat försvarsmedicinskt
centrum beäget i Göteborg och
som har samarbete med forskning
på ett av våra universitetssjukhus.

Som ledamot av försvarsutskottet
tar jag inte ställning till frågor av
den här arten.Som enskild person
kan jag se ett intresse av ett min-
nesmärke i någon form.

Karin Enström (M)

Den som väljer att delta har
säkert var och en sina egna skäl
men i grunden ligger säkert en
tro på att man kan vara med och
förändra saker till det bättre
och bidra till fred och säkerhet. 
Ett annat skäl kan vara att

man vill göra något annorlunda
för att utveckla sig som person.
Kamratskapen är säkert också
en viktig faktor. En och annan är
kanske mest lockad av själva
äventyret.

Det ska vara statens ansvar att
ta hand om fysiskt och psykiskt
skadade veteransoldater. 
Rimligen måste det ansvaret

vila på den myndighet som sän-
der ut personalen. Jag ser posi-
tivt på ett inrättande av ett
veteransoldatcentrum som byg-
ger på enskildas engagemang
och erfarenheter. 
Att berörda myndigheter stöd-

jer ett sådant centrum ser jag
som självklart.

Det är viktigt att staten upp-
märksammar alla de som har
tjänstgjort i internationella
insatser. 
Ett minnesmonument är ett

sätt att visa erkännande och en
bra symbol att samlas kring. När
det gäller val av plats är det vik-
tiga att platsen är tillgänglig för
alla och utgör en värdig inram-
ning för monumentet. 

Veteransoldatpolitiken ...               ... nu hos försvarsutskottet

Enkäten är utarbetad av Jens Pettersson, 
veteranpolitisk handläggare 
hos Fredsbaskrarna Sverige.

Veteransoldatpolitik är ett helt nytt begrepp i Sverige. Därför behöver vi som känner för omhändertagandet av veteran-
soldater informera om vad det innebär att vara ute på mission och sedan komma hem. Annars får inte begreppet något 
innehåll. Och eftersom Sverige är ett samhälle extremt inriktat på konsensus, är det alldeles särskilt viktigt att informera
politiker från alla våra partier. Nedan kommer partierna till tals i tre rundfrågor!   

Den 29 april uppvaktade Fredsbaskrarna riksdagens försvarsutskott i dess arbete med beredningen av ”propositionen
om ny personalförsörjning och en samlad veteransoldatpolitik”.

Nu är det dags för oss Fredsbaskrar att direkt – person till person – berätta, förklara och övertyga om vikten av en
fungerande veteransoldatpolitik. Låt oss göra det i årets valrörelse – ute i så många valkretsar som möjligt!  



Lisa Olofsson:

Sheriffen i Vares
Stupni Do i september 1993

Artikelförfattaren Magnus Ernström tjänstgjorde hösten 1993 som ställföreträdande gruppchef, tillika skytt på tung
kulspruta på den svenska FN-bataljonen Nordbat 2, vakt och eskortpluton. 
I slutet av september skickades ett lätt pansarfordon och en pluton från tionde pansarskyttekompaniet akut ned från

Tuzlaområdet. Syftet var att förstärka åttonde pansarskyttekompaniets ansvarsområde i Vares, i södra delarna av det
svenska ansvarsområdet. Detta sedan flera av bataljonens pansarfordon på platsen varit inblandade i stridigheter med
enheter ur HVO. Åttonde pansarskyttekompaniets camp hade även utsatts för eldöverfall.                                           

Enheter ur den svenska bataljonen hade
med jämna mellanrum varit, och blev
fortfarande, utsatta för diverse bakhåll av
”okända” soldater. Ibland sköt man till-
baka. Hela situationen var en balansgång
på slak lina. De flesta SISU-vagnarna
hade ett eller flera däck som plockats
från mindre prioriterade fordon. Däcken
hade sprängts och skjutits sönder i så hög
takt att reservdäcken var slut. I stället
stod nu ett par lastbilar uppallade utan
hjul på campen.

Hus brann lite här och var i Vares med
omnejd. Från ett av bataljonens OP(1)

kunde man se ett eldsken på bergsslutt-
ningen ovanför Vares som av allt att
döma var allvarligare. Det verkade som
om en hel by stod i lågor. Kroatiska styr-
kor spärrade dock tillfartsvägarna och
vägrade släppa någon i närheten av byn.

Stämningen mellan de kroatiska styrkor-
na och den svenska bataljonen var som
sagt inte den bästa. Ännu var dock fiend-
skapen inte formell. Att gå in i byn skulle
däremot innebära öppen konfrontation
med HVO(2). Den svenska bataljonen var
något hundratal man, och förstärkningar
fanns inte att få inom överskådlig tid.
Mot sig skulle man då ha hela den kroa-
tiska Bobovacbrigaden.

En flykting tog sig till Nordbats camp och
kunde berätta att människorna i den brin-
nande byn hade utsatts för fruktansvärda
övergrepp. Byns namn var Stupni Do.  
Ryktet gick dessutom att ett fyrtiotal

invånare från byn hade flytt och befann
sig i skogen några kilometer från byn.
Mitt i frontlinjen. Förmodligen försökte
de ta sig över till den bosniska sidan av
fronten.

Tillsammans med bataljonschefen Ulf
Henricsson och ytterligare några medlem-
mar av hans stab gav vi oss iväg i vår
SISU för att försöka hitta flyktingarna.
Det var mörkt, hus brann omkring oss,
och vi gav oss av mot fronten. Vid ett par
tillfällen förhandlade vi oss igenom
checkpoints tillhörande HVO.
Vi sökte med bildförstärkare, men hitta-

de inte flyktingarna. Vi trodde dock att vi
funnit platsen där de fanns – en kuslig
kyrkogård uppe på den branta bergsslutt-
ningen. Vi såg ingen och kunde ingenting
göra ensamma i mörkret, så vi vände hem
till campen för ett par timmars sömn.
På campen låg all tillgänglig personal i

eldställningar. Åttonde pansarskyttekom-
paniets camp låg belägen i en dal mellan
höga berg och var rena mardrömmen att
skydda mot eldöverfall eller prickskyttar.  
Ett brev hade under dagen överlämnats

där man återigen hotade med att anfalla
campen. Det var bitande kallt ute och det

enda som inte frös var leran, som nådde
straxt över fotknölarna. Dimman låg
tjock och gjorde det omöjligt att se längre
än femtiotalet meter.

Tidigt på morgonen därpå gjorde vi ett
nytt försök att undsätta flyktingarna.
Denna gång hade vi med oss två sjuk-
vårds-SISU och ytterligare en bestyckad
Vakt/Eskort-SISU. Chef för styrkan var
major Daniel Ekberg. 
Vi förhandlade oss igenom ett par

checkpoints och åkte tillbaka till platsen
vi hittat kvällen innan. Där stannade vi
mitt på vägen i en trång dal mellan två
bergssluttningar. Vi signalerade med våra
kraftiga signalhorn och vår tolk Ruzdi
Ekenheim förklarade i en megafon att vi
var från UNPROFOR och var där för att
hjälpa. Ingenting hände. Om flyktingarna
verkligen fanns där var de allt för rädda
för att visa sig. Tjugo minuter förflöt och
vi måste snart ge oss av. 
Om HVO hittade oss låg vi pyrt till.

Precis när vi börjat ge upp hoppet hör vi
rop på hjälp från skogen. 
Efterhand kommer tjugofem frusna,

chockade människospillror fram till oss.   
En kvinna hade dött under natten, men

vi hade ingen möjlighet att ta med hennes
lik. Vi lämnade hennes kropp åt sitt öde.
En söt flicka i tjugoårsåldern kastar sig

gråtande runt halsen på Ekenheim. Hon
berättar att hon tvingats se på när hennes
familj dödats. Hennes pojkvän gick på
kryckor efter en skada, och man tvingade
henne att se på när man dödade honom.
Om hon fällde en enda tår skulle hon
också dödas. Efter detta våldtog man
henne och kastade in henne i ett hus till-
sammans med några andra människor
från byn. Dörren blockerades och huset
sattes i brand.
Flickan levde nu tack vare att sällska-

pet hittat en slägga. Med hjälp av den
hade de, medan huset brann, slagit ett hål
i väggen och lyckats fly upp i skogen på
husets baksida.

Mitt i vår räddningsaktion kommer så en
minibuss full av kroatiska HVO-soldater
körande mot oss i hög fart. Jag riktade
min tunga kulspruta mot den och osäkra-
de. Det varningsskott jag tänkt skjuta
visade sig dock inte behövas. Vid blotta
åsynen av mynningen blev soldaterna så
rädda att de körde av vägen. Vi tillät de
lätt darriga soldaterna att lämna platsen i
sällskap med två andra HVO-soldater
som tillfångatagits och avväpnats av
Vakt/Eskort-SISU:n i andra änden av
kolonnen.

När vi förvissat oss om att vi fått med
oss alla flyktingar och packat in dem i
våra redan fullastade SISU-vagnar, körde
vi över till byn Pominici på den bosniska
sidan fronten. 
Vår SISU var så full av människor att

jag tvingades stå på ett ben hela den
långa vägen dit. 
Eftersom den flyktingfyllda bakvagnen

omöjliggjorde alla försök att minska
målytan genom att sjunka ihop bakom
kulsprutan kändes det som om min över-
kropp var en självlysande måltavla för de
kroatiska prickskyttarna.

Jag kommer aldrig att glömma de
känslor och ansiktsuttryck vi mötte i
Pominici. Människor som desperat letade
en anhörig. Lättnaden av att ha funnit
den man sökte. Förtvivlan när någon inte
fanns där. Jag hade i alla fall fått en kvit-
tens på att vår närvaro här inte bara var
motiverad. Den var nödvändig.

Nu skulle vi bara ta oss tillbaka. Det
skulle visa sig bli betydligt svårare än vi
trott. HVO visste nu vad vi gjort. De tyck-
te inte om att vi ”valt sida” genom att
hjälpa flyktingarna. Förmodligen var det
dessutom mot FN:s direktiv i området. 
I en checkpoint i södra utkanten av

Vares blev vi stoppade. Major Ekberg frå-
gade om råd via radio. Ulf Henricsson
gick själv in och svarade:

– This is Victor Lima One, finns det
några minor där?
– Svar nej!
– Ge dem två minuter – sen kör ni över

skiten!
Detta blev den första – men långt ifrån

sista – vägspärr som krossades under den
nordiska bataljonens pansarfordon.

Vi löpte gatlopp genom Vares innan vi
stoppades mitt i staden av soldater med
pansarvärnsvapen. Fyra soldater stod som
en solfjäder framför konvojen. Stämning-
en var så laddad att en enda oförsiktig
rörelse omedelbart hade utlöst rena
fältslaget. 
Då jag stod vid den tunga kulsprutan i

det främsta fordonet insåg jag att jag var
den första som skulle falla. Kulsprutan
satt dessutom monterad i ett luftvärnssta-
tiv helt utan pansarskydd. Jag var ett lätt
mål. Samtidigt insåg jag att mitt vapen
var det enda som kunde ta oss därifrån
om det brakade loss. 
Jag började förbereda min död genom

att ge order och fördela mål till de andra
i bakvagnen. Det viktigaste var att någon
tog mitt vapen när – inte om – jag fallit.

Den kroatiske militärpolis som ledde
HVO-soldaterna kom fram med ett par
kumpaner för att förhandla. Han hade
tjugofem skåror i kolven på sin Kalasjni-
kov. En för varje fiende han dödat. 
Major Ekberg och tolken Ekenheim

hade klivit ur SISU:n och diskuterade nu
med kroaterna. Läget var spänt. Mycket
spänt. Efter en stunds förhandlande ver-
kade stämningen lätta något. Vi trodde
faran var över – men som ett brev på
posten kom då en psykiskt labil HVO-sol-
dat körande i en vit VW Golf. Något hade
gått snett i hans huvud när hela hans
familj utplånats av en granat. Av någon
anledning hatade han nu FN, eller kanske
världen – för detta.
Han klev ur sin bil bland de förhand-

lande svenskarna och kroaterna, arg som
ett bi, och ryckte åt sig ett av HVO-solda-
ternas pansarskott för att bränna av
detta mot SISU:n bakom vår. På ett
ögonblick eskalerade situationen, och jag
hann tänka: ”Jävlar, nu händer det!”

Lätt pansarskyttefordon (SISU) från
vakt/eskortpluton på åttonde kompaniets
camp efter ett eldöverfall inne i Vares
stad. Träffar syns i fronten och höger
framruta. Om jag inte minns fel passerade
en kula som rikoschetterade i taket des-
sutom mellan fingrarna och över axeln på
skytten vid den tunga kulsprutan.

Jag smusslade upp kameran, vände mig
om och tog snabbt denna bild strax innan
vi bestämde oss för att ge upp och åter-
vända till campen i tron att inga flykting-
ar fanns kvar. Ruzdi Ekenheim ropar till
förmodade flyktingar från Stupni Do via
megafon.

Vår lilla konvoj efter att ha lämnat av vår
livsavgörande last av trasiga människor.
Ett av mitt livs mest rörande ögonblick. Vi
hade för första gången gjort skillnad.
Stämningen var dock högst dämpad. Vi
var tagna av allvaret i situationen, men
beslutna att göra något åt det efter vad
vi sett. Nu var det färdigförhandlat. Den
SISU som står närmast förstördes några
dagar senare efter att den sprängts av en
fordonsmina. Sjukvårdaren Peter Enström
skadades svårt, medan lt Magnus Heed
och föraren Anders Backans (som syns på
bilden) klarade sig undan med någon
vecka på fältsjukhus.

Stämningen i Vares var otäck och mycket hotfull. Inga civila människor rörde sig överhuvudtaget 
utomhus och det var hela tiden nära, för nära, att vi förlorade kontrollen över hela situationen  
– om vi nu hade någon kontroll. Vi var några hundra svenskar mot en hel kroatisk brigad.

Ulf Henricsson
Foto: Lasse Sjögren 
FBB
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Mynningen är riktad rakt mot HVO-sol-
datens panna och av hans min att döma
måste den ha tett sig lika stor som vore
den mynningen på en haubits. Ekenheim
simultanöversätter Henricssons rungande
utskällning. Lustigt nog med samma ani-
merade armrörelser.

Hela vagnens bemanning står i luckorna
i anläggning mot checkpointpersonalen.
En man står t o m i knästående skjut-
ställning på SISU:ns tak. Våra bistra
miner och beslutsamma blickar får HVO-
soldaterna att inse att det är slutdiskute-
rat. Ingen av dem vågar röra sina vapen.
Nordbat förhandlar inte mer idag.
När ingenting händer lyfter överste
Henricsson själv bort den första minan
från vägen och slänger den vårdslöst mot
en trave däck vid en husvägg. Han tar
ytterligare en mina som åker samma väg.
Till slut tvingar han checkpointens chef
att som ett sista nederlag ta bort den
sista minan själv. Med krökt rygg lunkar
HVO-soldaten bort med minan i händer-
na. Vägen är fri och vi fortsätter.

I samma vansinnestempo fortsätter vi
sedan vår framfart i Vares ytterligare
några dagar. Nordbat 2 förhandlar inte
längre om den ”freedom of movement”
som FN har rätt till enligt avtal med de
stridande parterna. Den som står i vägen
kör vi över. 
På order av överste Henricsson gäller

omedelbar verkanseld. Med hans egna
ord: -”Varningsskottet sköt vi i torsdags”
.
Under tre dagar sover vi sammanlagt ett
par timmar. Det lilla vi sover blir som
regel i eldställning på campen med sov-

säckar virade runt kroppen för att inte
frysa ihjäl. Vi äter frusen pyttipanna som
vi hackar loss med gaffeln ur stora kon-
server. Gaffeln blir alldeles spretig. Då
inser någon plötsligt att vi av den svenska
skattemyndigheten förmånsbeskattas för
fri kost och logi. Med samma belopp som
om vi låg på Scandic Hotel i Alingsås och
mumsade i oss entrecote.
De kanadensiska trupper vi fått som

förstärkning anser oss redan första dagen
galna och lämnar oss i sticket då de
anser läget livsfarligt. Vi får i stället ett
par dagar senare förstärkning av ett kom-
pani från den franska främlingslegionen.

De utländska FN-generalerna, som tidi-
gare varit skeptiska till Nordbat 2 ändra-
de efter Vares attityd i en handvändning.    
Kamrater från min pluton skjutsade

några dagar efter händelsernas kulmen
Ulf Henricsson till FN-högkvarteret i
Kiseljak utanför Sarajevo.

I det gamla OS-hotell som hyste ”BH
Command” fanns en stor matsal där all
personal åt. När en liten grupp svenska
soldater med överste Henricsson i spetsen
ställer sig i matkön reser sig hela matsa-
len, från meniga till generaler, och applå-
derar. Nordbat 2 hade gjort sig ett namn i
Bosnien!

***
Den brittiske generalen och FN:s befäl-
havare i Bosnien sir Michael Rose, tidiga-
re chef för 22 SAS Regiment (och en av
de från början starkaste kritikerna till
svenskarnas närvaro) vill senare att den
svenska bataljonen ingår i en snabbin-
satsstyrka för att kunna sättas in i sär-
skilda situationer var som helst i Bosnien. 
Den svenska regeringen avslår dock

hans begäran. 
Sir Michael Rose skriver senare debat-

tinlägg, där de svenska soldaterna
omnämns som lysande exempel på att
även ett värnpliktssystem kan producera
soldater av högsta internationella klass.

***
En av de ”självmordsbenägna” journalis-
terna på plats i Vares var Anthony Lloyd,
själv före detta soldat i brittiska armen
och veteran från Nordirland och Gulfkriget
1991.
I hans bok ”My war gone by, I miss it

so” omnämns svenskarna på följande
sätt:

”The men inside (the APC) might
have been UN but they were playing
by a completely different set of rules.
They were Swedes; in terms of 

individual intelligence, integrity 
and single-mindedness. 

I was to find them among the most
impressive soldiers I had ever en-
countered. In Vares their moment
had come.”

Text och foto: Magnus Ernström

Översten av 1:a graden, Ulf Henricsson, ut-
vecklade i BA01/Nordbat 2 ett ledarskap som
blev stilbildande och ett mönster för efterföl-
jande Balkanmissioner.  

Henricsson har bl a tilldelats Försvarsmaktens
medalj för internationella insatser i guld i blått
band med svärd i guld och Kungliga Krigs-
vetenskapsakademins guldmedalj.
Benämningen ”Sheriffen i Vares”, lär ha 

myntats av dåvarande ÖB.*
Redaktören

Kommentarer till denna berättelse, finns bl a
på Magnus Ernströms blogg:
http://morgonsur.wordpress.com/stupni_do/

Det var ett av de ögonblick i ens liv då
tiden står helt stilla. Jag såg i ögonen på
den kroatiske soldat som befann sig i sik-
tet på min kulspruta att han förstod vad
som skulle hända. Nu trycker jag av…
Men – bråkdelen av en sekund innan de
första projektilerna från min tunga kul-
spruta skulle ha slagit in i bröstet på den
förste av de fyra pansarskottsbeväpnade
soldaterna femtio meter framför oss, lyck-
ades en av kroaterna sänka den folkilskne
mannen med en rak höger och ta av
honom pansarskottet. Jag släppte tillbaka
avtryckaren och kände att jag måste ha
legat precis på tryckpunkten. Så förban-
nat nära! Det skulle kanske inte bli något
dödande ändå?

Alla drog en suck av lättnad – hade han
hunnit rikta pansarskottet mot SISU:n
hade ett händelseförlopp satts igång som
omöjligt kunnat sluta förrän vi eller kroa-
terna var de enda som stod upp. 
Jag kände hur mina ben skakade oav-

brutet. Dels av den psykiska anspänning-
en, dels av utmattningen av att ha stått i
exakt samma ansträngda position i en
halvtimme.

Den folkilskne mannen lämnade platsen
– om möjligt ännu argare – med en rivs-
tart i sin Golf. Läget lugnade ner sig
något, men var fortsatt spänt.
Den pansarvärnsskytt jag hade på kor-

net gillade inte att jag siktade på honom
och bytte position. Inte så konstigt efter
incidenten med den ilskne ”pansarskotts-
tjuven”. Jag följde honom med pipan.
Han visade med tydliga gester att han
kände sig provocerad. Jag struntade i vil-
ket. Vi spände blickarna i varandra, och
ingen ville vara den som vek först. 

Mitt i vår psykologiska tvekamp lutade
jag mig ut bakom kulsprutan, blinkade
med ena ögat och log mot honom. 
Jag vann slaget!
Han blev så paff att han inte visste rik-

tigt hur han skulle bete sig, och började
trampa runt som en yr höna.

Plötsligt dyker Ulf Henricssons jeep upp
från ingenstans. Den kortväxte – men ack
så kraftfulle – översten kliver ut och bör-
jar skrika order till både svenskar och
HVO-soldater. HVO-männen ser närmast
förvånade ut, och som i ett trollslag
dominerar Henricsson platsen på ett sätt
som få människor kan. 
Han tar över och desarmerar situa-

tionen fullkomligt. 
Vi åker helt sonika därifrån. Kvar står

en stor samling gapande HVO-soldater.

Vi återvänder till campen för att avrap-
portera vad flyktingarna berättat om
Stupni Do. 
Slutsats; nu SKALL vi in i byn!

Två pansarskytteplutoner från åttonde
och tionde pansarskyttekompanierna väljs
ut för uppgiften. För första gången på
mycket, mycket länge får svensk trupp
order att gå i ställning, beredda att ta ter-
räng. Plutonerna tilldelas norra respektive
södra infarten till Stupni Do och ger sig
av. Samtidigt skjutsar vi överste Henrics-
son till Bobovacbrigadens högkvarter i
vår SISU. Kroaterna får en sista chans
att släppa in oss frivilligt. Annars går vi in
ändå. Exakt vad en mycket sammanbiten
Henricsson sade till Bobovacbrigadens
befälhavare vet jag inte – men befälhava-
ren kommer personligen ut och kör före
oss i sin vinröda Vaz Niva för att se till
att vi släpps in i byn.

Tämligen odramatiskt möter vi upp den
pansarskyttepluton som tilldelats norra
infarten till byn. Där finns också en pan-
sarjeep från ett närmast ”självmordsbe-
näget” tv-team. 
Henricsson bestämmer sig för att ut-

nyttja tillfället och bjuder med tv-teamet
för att dokumentera vad som hänt. Övers-
ten går tillsammans med journalisterna
före vår SISU när vi sakta rullar in i
Stupni Do.

Inte ett hus i byn hade skonats. Allt hade
sprängts, bränts, förstörts. Vid en första
anblick verkade byn helt tom på männi-
skor, men efter bara några minuter hittar
vi de förkolnade resterna av en människa.  
Efter noggrant letande hittas totalt ett

tjugotal lik, däribland ett ihjälsparkat
barn i åtta-tioårsåldern. Tre kvinnor som
försökt gömma sig i en potatiskällare
hade fått sina halsar avskurna. De hade
sedan skjutits i huvudet. Liken höll fortfa-
rande krampaktigt varandras händer. När
pionjärplutonen senare skall bära ut liken
hade man försåtminerat genom att stop-

pa en osäkrad handgranat i armhålan på
ett av liken. Den ramlar ut på golvet utan
att detonera.
Hela byn var fullständigt utplånad.

Någon enstaka ko och en katt hade på
något underligt sätt undgått förintelse.
Rök pyrde upp från husgrunderna. Vattnet
stod bisarrt nog och rann i avsprängda
vattenledningar. En ensam gul barnstövel
låg i slänten utanför ett av husen. 
Jag undrar fortfarande vad som hänt

med det barn som bara för någon dag
sedan ägnat sig åt glada lekar. Kanske var
barnet en av de små flickor som sades ha
bränts levande med bensin till mördarnas
förnöjelse?

Henricsson klev åter in i SISU:n. 
Vi skulle nu åka till Pominici för att

förhöra flyktingarna ordentligt. Vi var alla
mycket sammanbitna. En HVO-soldat var
inte längre värd vatten i Nordbats ögon.
Den respekt vi möjligen känt var fullstän-
digt bortblåst. När vi kör ut genom södra
infarten till Stupni Do har HVO minerat
den viadukt under järnvägen vi måste
passera. På andra sidan står pansarskyt-
teplutonen som tilldelats den södra utfar-
ten. Överste Henricsson ger närmaste
HVO-soldat en rasande utskällning.
Soldaten försvarar sig skräckslagen med
att han ”bara är soldat”. Han vägrar
dock fortfarande flytta minorna och vi
kör i stället helt sonika upp för branten
och över järnvägen. Mitt på rangerban-
gården hälsar vi pansarskytteplutonen
som är på väg åt andra hållet.

Vi stoppas återigen vid den checkpoint vi
forcerat tidigare under dagen. Man tänker
inte bli överkörda igen och har lagt minor
över vägen. En rasande Henricsson hop-
par ut ur SISU:n tillsammans med sin
tolk Ekenheim. Henricsson förklarar att
minorna skall bort, annars ”blåser vi
skallen av er”. Han pekar menande på
min tunga kulspruta. 

Åttonde pansarskyttekompaniets camp.

Överste Ulf Henricsson och tv-teamet
på väg in i Stupni Do.

Stupni Do. Förmodligen världens tystaste
– och dystraste – plats i det ögonblick
denna bild togs.

Den minerade viadukten. Överste Ulf
Henricsson befinner sig när bilden tas
inne i tunneln i full diskussion med den
post som ansvarade för vägspärren.
Överste Henricsson syns således inte på
bild. I det fall detta varit ljudfilm hade
han med säkerhet hörts…

Vares centrum, hösten 1993.

The men inside (the APC) might
have been UN but they were
playing by a completely different
set of rules.
They were Swedes; in terms of 

individual intelligence, integrity 
and single-mindedness I was to
find them among the most im-
pressive soldiers I had ever
encountered. – In Vares their
moment had come!

* Källa: sid 73 i ”Utlandsstyrkan i fredens tjänst”
ISBN 91-7843-225-1

Fortsättning från föregående sida.



Missionen i Gaza började
som de allra flesta fredsbeva-
rare vet år 1956 men få kän-
ner kanske till att den 350
man starka bataljonen leddes
av överstelöjtnant Ingmar F.
Stevenberg från I11. 
Stevenberg,föddes i Alings-

ås 1910 och avled i Åhus
1976 och skrev på detta sätt
in sig i de svenska historie-
böckerna genom att vara den
person som ledde den första
svenska beväpnade FN-batal-
jonen. Överstelöjtnant Steven-
berg har också varit utbild-

ningschef för Kejsar Haile Selassie av Abessiniens-/Etiopens  garde
i Addis Abeba under tre års tid. 

***

År 1960 inträffade Kongo-
krisen där FN:s dåvarande
generalsekreterare, svensken
Dag Hammarskjöld vände sig
till svenska regeringen som
beslutade att del av den styr-
ka som skulle behövas i
Kongo skulle tas från den
existerande bataljonen i Gaza
som nu var den åttonde mis-
sionen i området.
Överste Jonas Waern,

1915-2003, från I20, senare
I12, får representera den
12:e bataljonen och den
andra bataljonen i Kongo där

han efterträdde överste Anders Kjellgren från I19. Jonas Waern
skulle komma att rekapitulera på sin befattning som bataljonschef
och stannade således i Kongo från juni månad 1961 till maj månad
1962. Överste Waern var en mångsidig herre som vid sidan av sin
utbildning till officer även hade en fil.kand. i konstvetenskap. Waern
var i sin befattning i Kongo brigadchef då han även var chef för de
irländska och indiska trupperna. Jonas Waern lämnade Kongo men
skulle när Cypernkrisen bröt ut 1964 även komma att bli chef för
bataljon 24C såväl som 26C. Överste Waern hade nu varit bataljons-
chef under fyra bataljoner och i två olika konfliktområden, Kongo
och Cypern. År 1957 utnämndes Waern till adjutant åt Kung Gustav
VI Adolf och 1974 utnämndes han till kabinettskammarherre.

***

År 1973 utbröt oktoberkriget mellan främst Egypten och Israel där
Sverige återigen skulle komma att skicka trupper till Sinaihalvön.
Överste Per-Olof Hallqvist, född år1931 och som hörde till Armé-
stabens FN-avdelning får representera 1970-talet och det fjärde

nämnda konfliktområdet, där
han blev chef för bataljon
52M. Bataljon 52M efter-
trädde styrka 50CM i
december månad 1973.
50CM var den lilla styrka
som skickades till Ismailiya i
Egypten från Cypern under
ledning av överstelöjtnant
Lennart Önfelt. Överste
Hallqvist ledde bataljon 52M
fram till juni månad 1974.
Per-Olof Hallqvist är för
övrigt en av Sveriges yngsta
överstar genom tiderna men
lämnade sedermera försvaret genom att begära avsked av sin när-
maste chef, dåvarande arméchefen Carl-Eric Almgren som beklaga-
de att överste Hallqvist inte stannade kvar i försvaret då han var
aktuell för befordran till general. Överste Hallqvist inledde en civil
karriär genom att bli sjukhuschef i Lund och arbetade senare för
Unwra i Mellanöstern.  Per-Olof Hallqvist har även skrivit boken
”Eld upphör: med FN-trupp i Sinai”. Den utkom 1977. 

***

Överstelöjtnant Jarl Lund-
gren, 1938- får representera
1980-talet och insatsen i
Libanon under bataljon 94L
där han efterträdde överste
Gorm Wigforss som varit
chef under bataljon 92L,
1987. 
Jarl Lundgren är kanske

inte det FN-befäl som haft
flest befattningar utomlands
men är den svenske officer
som kanske haft flest befatt-
ningar i högre tjänstegrad än
någon annan. Jarl Lundgren
började sin utlandsbana som

plutonchef i Kongo, fortsatte sin utlandstjänst på Cypern och i Sinai
som stabschef. Jarl har efter Libanontiden tjänstgjort som observa-
törschef i Guatemala, Kroatien och Bosnien, operationschef i Iran
och Abchazien samt insatschef för ett bro-, väg- och minröjnings-
projekt i Angola.

***

1990-talet kom i hög grad att präglas av Bosnienkriget där överste
Ulf Henricsson, f. 1942, ledde den första svenska bataljonen BA01
i Nordbat 2 som ingick i UNPROFOR från september 1993 till
april månad 1994 (JK01 i Kroatien och som föregick BA01 förtjä-
nar  ett särskilt omnämnande men tyvärr inte i denna text). 

BA01 och i synnerhet övers-
te Ulf Henricsson, har blivit
legendarisk för sina insatser
i Bosnien där han fick smek-
namnet Sheriffen i Vares.
Efter hemkomsten från
BA01 befordrades Ulf
Henricsson till överste1.
Under perioden 1999 till
2001 var Ulf Henricsson
även chef för OSSE
Department for Regional
Stabilization i Sarajevo.
Henricsson har även varit
chef för (SLMM), Sri Lanka
Monitoring Mission under del av 1996. Ulf Henricsson har tillde-
lats "Försvarsmaktens medalj för internationella insatser i guld
iblått band med svärd i guld”, med motiveringen: "Som chef visat
upprepat personligt mod som inneburit betydelsefullt föredöme
under tjänstgöring september 1993-april 1994". Vad som kanske
är mindre känt är att överste Henricsson var chef för NA01-
Namibia-missionen 1988/1989, men fick aldrig åka på grund av
Sydafrikas veto mot ett svenskt deltagande.

***

Slutligen, 2000-talet, Kosovo och det sjunde konfliktområdet av
dessa valda områden.

Överste Anders Brännström,
f. 1957, från I5 i Östersund
tjänstgjorde i Kosovo från
2003 till 2004 och som
chef för en av brigaderna i
den internationella fredsstyr-
kan. Överste Brännström är
för övrigt befordrad till
generalmajor i dessa dagar.
Anders Brännström inledde
sin officersbana med exa-
men vid Karlberg den 28
september, 1979. Tidigare
utlandstjänstgöring långt
innan Kosovo, var en mission
på Cypern under 1980-talet. Anders Brännström tjänstgjorde för
övrigt i Kosovo den 17 mars, 2004 då tusentals kosovoalbaner var
på väg mot byn Caglavica med stenar, järnrör, pistoler och gevär
och hotade att bränna byn med dess c:a 1 200 kosovoserber.
Anders Brännström fattade beslutet att försöka stoppa angriparna
genom att larma chefen för fredsstyrkan och inom sju timmar
fanns svenska, norska, irländska, finska och tjeckisk-slovakiska
skyttesoldater på plats utanför byn. Beslutet att hejda folkmassan
med våld kunde inneburit många soldaters död men vid midnatt
backade mobben.

Avslutningsvis, i denna kavalkad, som spänner över sex decennier
med sex valda bataljonschefer i sju konfliktområden, är det oerhört
svårt att välja någon som får representera de övriga, icke namngiv-
na cheferna. Låt mig därför säga att ingens insats är att förringa i
något avseende överhuvudtaget. Sist men inte minst bör jag
kanske nämna överste Lars Lavén från P1 som var bataljonschef
på Cypern under 1960-talet under totalt sett sex missioner och
avslutade sin tid på Cypern i april månad 1970.

Källa: Wikipedia

Överste Jonas Waern – ONUC.
Foto: Hans Wahlman / Bror Svärds Arkiv

Miliseum i Skillingaryd
Skillingaryd är mest känt för sin månghundraåriga militära
övningsplats, den så kallade Slätten. 
Här övades indelta soldater redan under 1600-talet. I dag

är både byggnader och miljö inom Skillingaryds läger statligt
byggnadsminne. Militär verksamhet pågår dock fortfarande. 

På Miliseum kan man följa de indelta soldaternas och deras
familjers öden genom Sveriges historia och uppleva deras
hårda levnadsvillkor, både hemma på soldattorpet och under
krig, övningar eller arbetskommenderingar. 
De flesta svenskar har någon indelt soldat som förfader.

Hitta Din soldat i det digitala Soldatregistret! Passa också på
att besöka soldattorpet Lillemo från 1800-talet.

Under 1900-talet har artilleriet varit det truppslag som synts
och hörts mest i Skillingaryd. På Milisum finns exempel på de
kanoner som använts och de terrängbilar som dragit dem.  
Emellanåt förevisas de även utomhus. Några exemplar är

riksunika.

Besökaren fascineras över Ingenjörtruppernas verksamhet och
förundras över deras omfattande historia som borg- och fäst-
ningsbyggare och deras spännande teknik. De är experter på
att bygga broar och vägar samt att oskadliggöra minor och
oexploderad ammunition. Ingenjörstruppernas nationella
museum är en del av Miliseum.

Riksförbundet Sveriges Militärhistoriska Föreningar (RSMF)
etablerar sitt nationella centrum i anslutning till museet och
bedriver övningar på Slätten – precis som det gick till för flera
hundra år sedan. 

Fredsbaskrarna Sverige planerar också verksamhet inom läg-
ret i anslutning till museet, uppger Janne Runesson för Freds-
baskern.

Redaktören

Sju konfliktområden, sex decennier och sex bataljonschefer
– porträtt av en handfull bataljonschefer genom åren

Här tecknas en liten historisk tillbakablick med början i Gaza, till Kongo följt av Cypern 
och Sinai, därefter Libanon, Bosnien och fram till Kosovo på 2000-talet. 

av: Lars Andersson

Överste P-O Hallqvist – UNEF II.

Överste1 Ulf Henricsson – UNPROFOR.

Överste Anders Brännström – UNMIK.

Överstelöjtnant Jarl Lundgren – UNIFIL.
Foto: Jan Bergström
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Överstelöjtnant Ingmar F. Stevenberg 
UNEF I.
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hade skannat och redige-
rat ett bildkollage av de
foton som soldaten
Ragnar Rosander tog
1960 i Ghaza, Leo, E-ville
Kamina och Pweto. Bror
Svärd redogjorde för kam-
ratföreningens historia.
Han inledde med tankar
om varför det tog 20 år
innan föreningen bildades.
Det berodde på att våra
insatser i Kongo ifrågasat-
tes vid hemkomsten liksom
våra berättelser – därför
blev vi tysta och stumma.
Under senare år har
Kongo-veteranernas insat-

ser uppmärksammats av det officiella Sverige. Vid en högtidlig cere-
moni utanför Armémuseum i Stockholm den 23 oktober 2009 dela-
de ÖB, general Sverker Göranson ut Försvarsmaktens belöningsme-
dalj i guld till sju Kongosoldater för deras modiga insatser vid sep-
temberstriderna i Katanga 1961. Rolf Lindberg befann sig då utom-
lands. Nu fullföljde ÖB denna ceremoni genom att förära Rolf
Lindberg från Bjuråker medaljen för hans insatser bland annat vid
bron över floden Lufira där indisk och irländsk trupp undsattes i ett
svårt läge av svenska KP-bilar.

Efter nära 50 år blev denna Kongoinsats synliggjord. Det hedrar ÖB,
general Sverker Göranson, att han handlade snabbt i denna fråga
när den äntligen kom på hans bord. Det markerar även att en ny
veteranpolitik är på väg hos regeringen och Försvarsmakten.

En högtidlig minnesstund 
Jubileumsmötet avslutades med korum som hölls av militärpastor
Stefan Sundbäck. Västmanlands hemvärnsmusikkår svarade för
musiken. Psalmerna ”Härlig är jorden” och ”Bred dina vida vingar”
sjöngs unisont. Efter korumet följde en högtidlig minnesstund för de
kamrater som gav sitt liv i Kongo. Veteranen Bengt Rahm, bat. 10K,
läste upp namnen på de 19 kamrater som stupade eller omkom
samt namnen på de sex svenska besättningsmedlemmar som omkom
tillsammans med Dag Hammarskjöld när hans FN-plan störtade i
Ndola den 17 september 1961. För varje omkommen som Bengt
Rahm nämnde satte pastor Sundbäck ett tänt ljus i en skål på podi-
et. Därefter reciterade Bengt Rahm Karin Boyes dikt ”Önskan.”
Som avslutning sjöngs nationalsången Du gamla du fria.

Bankett och artisteri
Kvällens bankett hade samlat 170 deltagare. Det högsta antalet
någonsin. Det blev en glad tillställning med god mat och flera tal.
Toastmastern, Arne Björklund, läste upp ett telegram från Kungen,
varefter Konungens skål intogs gemensamt av alla närvarande.
Katangakorset utdelades till Bo Wranker, Per Lennartsson, Sten
Johnsson och Alf Görsjö. Tidigare under dagen hade utmärkelsen
utdelats till Sverker Göranson, Peter Wallenberg, Lena Hallin och på
fredagskvällen, Johanne Hildebrandt. 
Fältartisten, som roade oss i Kongo, Git Skiöld, hade stor show i

baren tillsammans med ”Black and White” ett spelglatt gäng som
framförde låtar med ”afrikansk touch”. Veteranerna kunde därför
gå till sängs efter en upplevelse- och minnesrik dag med kongolesisk
musik ringande i öronen – som en påminnelse om flydda ungdoms-
dagar i det fjärran Kongo.

Text: Bror Svärd
Foto: Rolf Larsén

En lovande upptakt
På eftermiddagen fredagen den 7 maj samlades över hundra-talet
Kongo-veteraner i befälshotell och logement på Ledningsregemen-
tet i Enköping för det årliga riksmötet. Stämningen var god och
förväntansfull, ty nu var det fråga om att celebrera ett dubbelt
jubileum. 
Stor var nyfikenheten på kvällens gäst vid kamratträffen på

mässen, Johanne Hildebrandt. Hon har verkat som krigskorrespon-
dent vid världens krishärdar under de senaste 19 åren – alltifrån
Bosnien till Afghanistan. Hon producerade en kortfilm för
Armémuseum i samband med utställningen ”Fredssoldater” som
öppnades på hösten 2009. I filmen berättar Rolf Noberg från bat
14K, om sina upplevelser under decemberstriderna i E-ville 1961.
I sitt anförande berättade Hildebrandt att filmen handlade om

hur tre generationer FN-soldater beskrev sin verklighet. Förutom
Rolf var det Jan, som var plutonchef i Bosnien på 90-talet och
Robin, nyss hemkommen från Afghanistan. Hildebrandt framhöll
bland annat att det är skrämmande att Sverige, som inte varit i
krig på 200 år, så kapitalt har ignorerat de soldater som skickats
ut i världen och sedan hamnat i strid. 
Det beror bland annat på att varken Försvarsmakten eller politi-

kerna är intresserade av att lyfta fram krigets råa verklighet – det

skapar ingen popularitet. Johanne hoppades att hon genom sin film 
och sitt författarskap kan bidra till att vår verksamhet i Kongo för
50 år sedan äntligen till fullo skulle respekteras. 
Samvaron på mässen blev angenäm och behaglig även för plån-

boken. Paj och dryck serverades; ett resultat av Larry Chiborns
energiska jakt på sponsorer. Även huvuddelen av lotterivinsterna
hade Larry samlat in.

Årsmöte med doktor Peter Wallenberg
Det årliga traditionella årsmötet när föreningens verksamhet och
ekonomi behandlas, när styrelse väljs och övriga frågor dryftas,
tog sin början på lördagen klockan 10. I skrivande stund finns ej
något protokoll från årsmötet, varför rapporteringen från detta får
anstå till nästa nummer av Fredsbaskern. Strax efter avslutningen
av årsmötet infann sig doktor Peter Wallenberg. Under en timme
berättade han om sin tid i Afrika på 1960-talet. 
Bakgrunden till att föreningen inbjudit Wallenberg som heders-
gäst till mötet finns klargjord i artikeln ”Oss Afrikaveteraner
emellan…” i Fredsbaskern nr 1/ 2010, skriven av Larry Chiborn. 
Wallenberg arbetade i Afrika för Atlas Diesel (Atlas Copco) sam-

tidigt som svenska FN-bataljoner verkade i Katanga. Wallenberg
var bosatt i Sailsbury (Harare) i dåvarande Syd-rhodesia. 
Efter Kongos självständighet den 30 juni 1960 reste Wallenberg

flera gånger inkognito till Elisabethville där hans företag hade ett
kontor. Det var riskabla resor med livet som insats i en risig cheva
– en finare bil skulle ha blivit konfiskerad i vägspärrarna eller blivit
stulen av stråtrövare. Under besöken i E-ville kom han i kontakt
med överste Jonas Waern, som beklagade sig över att de order han
fick från FN i New York var huvudlösa och väldigt svåra att
genomföra. I augusti 1961 – knappt en månad före septemberstri-
derna i E-ville – besökte tolfte bataljonens fotbollslag såväl Nord-
som Syd-rhodesia för två fotbollsmatcher mot lag i Lusaka,  res-
pektive Salisbury. Efter matchen i den sistnämnda staden blev det
svenska laget bjuden på fest i Wallenbergs villa. Några av fotbolls-
spelarna som var med när det begav sig fanns på årsmötet, bland
dem Torgny Svedberg. Han glömmer aldrig den generositet och
värme som Wallenberg visade fotbollslaget vid detta tillfälle. Peter
Wallenberg imponerade på oss genom sitt enkla, naturliga och
spontana uppträdande.

ÖB medaljerade Rolf Lindberg
Efter lunchen började jubileumsmötet klockan 1430 i närvaro av
ÖB, general Sverker Göranson, och chefen för Ledningsregementet,
överste Lena Hallin. Mötet inleddes – efter ett kongolesiskt trumso-
lo – av Karl-Olof Fransson som berättade hur det gick till när batal-
jon 8 kommenderades från Ghaza till Kongo i juli 1960. Rolf Noberg

50 år sedan bat. 8 och 10K sändes till Kongo – 30 år sedan kamratföreningen bildades

Kungl. Slottet, Stockholm, i maj 2010

Kamratföreningen FN-veteranerna Kongo

Till Kongoveteranerna, samlade i Enköping
den 8 maj 2010 för att celebrera att 50 år
har förflutit sedan Sverige sände sin första
FN-trupp till Kongo, framför jag min stora
uppskattning för det mod som visades och
de offer som gjordes i fredens tjänst.

Jag sänder mina bästa välgångsönskningar.

Carl Gustaf

Karl Olof Fransson dekorerar ÖB, general Sverker Göranson och överste Lena
Hallin med Katangakorset.

ÖB, Sverker Göranson, överlämnar till Rolf
Lindberg diplomet som medföljer
Försvarsmakt-ens belöningsmedalj i guld. 

Publikbild från jubileumsmötet. I främre raden från höger förbundsordförande
Bo Wranker, örlogskapten Lars Enander, ÖB, general Sverker Göranson och
överste Lena Hallin.

Johanne Hildebrandt i samspråk med Karl Olof Fransson och Stig von Bayer
efter hennes anförande.
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Folke Bernadotteakademin är en statlig myndighet med den övergripande uppgiften att stärka och utveckla den svenska och internationella förmågan inom området internationell kon�ikt- och krishantering. Våra kontor ligger på Sandö och i Stockholm.

Ibland fungerar  
elektriciteten �era timmar  
i sträck på de kontor  
vi söker experter till.

Det är aldrig för sent att plocka fram sina ideal. Världen skriker efter civila experter som kan hantera konflikter 

och bygga upp raserade stater. Med lämplig bakgrund och rätt inställning kan du göra skillnad.

Gå in på www.folkebernadotteacademy.se läs mer om våra internationella uppdrag. 

Lagrådet ska nu få säga sitt om reger-
ingens lagförslag som ska leda till att
värnplikten avskaffas. I samma lag-
rådsremiss föreslås de lagförändringar
som krävs för att avskaffa utlandsstyr-
kan som begrepp.

– De nya lagförslagen syftar till att
modernisera Försvarsmaktens personalför-
sörjning genom en mer ändamålsenlig re-
krytering och grundutbildning och genom
att stärka skyddet för personal som deltar i
internationella insatser, säger försvarsminis-
ter Sten Tolgfors i ett pressmeddelande.

Bort med utlandsstyrkan
Alla unga män och kvinnor kommer att
vara skyldiga att lämna uppgifter till
Pliktverket, men själva mönstringen och
plikttjänstgöringen kommer endast att
tillämpas om regeringen beslutat att det
krävs med hänsyn till försvarsberedskapen.
De som har genomgått frivillig eller pliktba-
serad utbildning alternativt varit anställda
inom Försvarsmakten, kan krigsplaceras. 
De som i framtiden genomgår frivillig re-

kryttjänstgöring, ska erhålla förmåner mot-
svarande de som idag ges till plikttjänstgö-
rande.

Remissens andra del handlar om att utlands-
styrkan ska avskaffas som begrepp. Istället
kommer en ny lag som handlar om vad som
gäller deltagande i en internationell militär
insats utomlands. Det innebär att det är
verksamhetens art och inte anställningsfor-

men som styr om du lyder under lagen, till
skillnad från idag, när anställning i just
utlandsstyrkan är den definierande parame-
tern.

Ersättning till anhöriga
Det föreslås även att anhöriga till insats-
tjänstgörande under vissa omständigheter
ska kunna erhålla ersättning från Försvars-
makten, samt att myndigheten ska ha en
sammanhållen planering för anhörigstödet.
Avseende uppföljningsansvaret vill reger-

ingen att myndigheten ska ha ett femårigt
uppföljningsansvar, men att det i vissa fall
inte nödvändigtvis finns någon bortre tids-
gräns.
Officersförbundet anser att nuvarande

formulering avseende anhörigstöd och reha-
bilitering är tillräckligt stark.
– Regeringen följer i stort vad vi har öns-

kat. Sedan har vi ju en viss tradition i hur
lagar formuleras i Sverige som gör att
lagstiftaren exempelvis skriver ”bör” istäl-
let för ”ska”, men skrivningarna borde vara
tillräckligt tydliga för att Försvarsmakten
ska ta ett ökat ansvar för frågorna, säger
Peter Löfvendahl, förbundsdirektör på
Officersförbundet.
Däremot tas frågor om obligatorium för

anställda i försvarsmakten att tjänstgöra i
utlandsinsatser och därtill hörande frågor
inte upp. Sådana frågor ska, enligt remis-
sen, behandlas av den personalförsörjnings-
utredning som ska redovisa sina slutsatser
första december i år.

Lagändringarna avseende plikten föreslås
träda i kraft första juli 2010. Lagändring-
arna avseende utlandsstyrkan föreslås träda
i kraft första januari 2011. Efter att lagrå-
det lämnat synpunkter kommer regeringen
att skriva en eller flera propositioner som
måste behandlas av riksdagen innan försla-
gen kan bli lag.

Text: Daniel Skoglund
Foto: Katja Öberg 

Försvarets Bildbyrå

Artikeln är med tillstånd återpublicerad ur
Officerstidningen nr 2/2010

Utlandsstyrkan kan avskaffas
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FALUN
Polishuset ”Pub KASK" 1:a torsdagen i
varje månad kl 1900, febr, mars, april, okt,
nov. Myckelmyra tjärn samma tid maj, juni,
aug, sept. Dec julbord hos Mats.
Januari och juli semester.
Kontaktpersoner: Ulf Lissjanis: 
tel: 070 557 19 43 ulf.lissjanis@spray.se 
Mats Berglind mats@mattsb.com

GOTLAND
www.fn-gutarna.se
Kontakt: Per Wallin
Tel: 0498-291500/076-204 9387

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

GÖTEBORG
Byns Bistro Bar & Restaurang, på Tredje
Långgatan 13. Ett stenkast från Järntorget
med bra kommunikationer. 
Kontaktpersoner: Maria Sääf-Westin 
tel: 070-9525774
Onsdagen den 3 mars testar vi en ny pub
som heter Rover
Plats: Andra Långgatan 12
Tid: Från kl 1800
Webben: www.bynsbistro.nu

JÖNKÖPING & EKSJÖ
Träffar enligt inbjudan till varje medlem.

KALMAR
Lilla Puben, 1:a onsdagen i månaden.
Kontaktperson: Stefan Johansson 
tel: 0480-42 03 23 mobil: 070-386 45 45
Tel: 070-359 06 86

KARLSTAD
Sista lördagen i månaden. 
SCORE,Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad.
Kontaktperson: Fredrik Steén Eriksson
Tel: 070-960 29 50

MALMÖ
The Bishops Arms, Norra Vallgatan 62 
(mitt emot jvg. stn.)
Första onsdagen i varje månad.
Kontaktperson: Leif-Arne Nilsson
Tel: 040-54 52 97 och 0739-186 936 

NORRKÖPING
Hemvärnsgården F13 Bråvalla. Varannan
månad (ej maj-augusti), se FBS hemsida.
Kontaktperson: Janne Frisk
Tel: 011-311188 och 0708-970145 

SKÖVDE/SKULTORP
E-post: bunkernsde@yahoo.se 
Jespher Fröhlin, Skövde 
Tel: 0730-218461        
Johan Josefsson, Skövde
Tel: 0705-977653

STOCKHOLM
Träffplats: Lilla Hasselbacken, mittemot
Skansen, buss 47 från city. 
Café, restaurang och uteveranda. 
Tel: 08-6637182. 
Första lördagen varje månad. Kom tidigt
eller sent, från kl 1500 och framåt kvällen.

Dessutom i samarbete med Englaklubben,
är vi välkomna till nattklubben Karlsson &
Co på torsdagar. Englaklubben är en kam-
ratklubb för oss som gjort utlands-
tjänst samt för SOS, ambulans, polis,
brandkår, vården, vaktbolag, kriminalvård
och Försvarsmakten. 

Bevaka erbjudanden och specialpris som vi
kan utnyttja.
Kontaktperson: Örjan Noreheim 
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
Tel: 070-592 75 24

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

VARBERG  
WÄRDSHUSET Kungsgatan 14 B,
Varberg, 1:a måndagen varje månad. 
Kontaktpersoner: Tor-Björn Johansson
Tel: 070-244 40 35, Lars-Åke Johansson
070 519 52 54
Nu också som Facebook-grupp! 

ÖREBRO
Vi träffas vi första torsdagen i månaden 
kl 1900 på Fredsgatan 13, Örebro.
Kontaktperson: Peder Stenbäck 
E-post: peder.stenback@swipnet.se 
Tel: 0707-673219

ÖSTERSUND
Captain Cook, Hamngatan 9. 1:a tisdagen
varje månad kl 18.30.
Kontaktperson: Lars Björklin
Tel: 063-51 54 57

Träffplatser i Norr?
Träffplatser i Västerbotten och Norrbotten
saknas eller är okända. 
Hör av dig till register@fredsbaskrarna.se

om du har kännedom om något som är på
gång i ditt län.

Förteckningen uppdateras kontinuerligt. 
Meddela nya uppgifter till: 

redaktion@fredsbaskrarna.se

Träffplatser A - Ö

Förutom planerade och oplanerade möten
åker vi även ut i vårt ansvarsområde på s k
”area recce” och kan på så sätt se om något
skiljer sig från normalbilden.

En av KFOR:s egna beskrivningar av vårt
jobb är att LMT känner pulsen på Kosovo.
Den beskrivningen har en del att göra med
bakgrunden till varför LMT skapades och
går tillbaka till kravallerna i landet 2004
som överraskade KFOR. Vårt jobb är att
samtidigt som vi arbetar med vad som hän-
der idag, även känna av strömningarna i lan-
det så att man på ett tidigt stadium kan
identifiera eventuella embryon till oroligheter
eller andra våldsamheter. Kravallerna 2004
är nu inte den enda anledningen till att man
skapade LMT, men det ingår som sagt i bak-
grunden.

Den typen av arbete som vi gör ställer stora
krav på förmågan att först få den man sam-
talar med att öppna sig och faktiskt vilja
berätta något, och sedan kommer förmågan
att ”lyssna aktivt” som god tvåa. Det är ju
ofta i det som sägs mellan raderna som man
kan hitta viktig information. Men allt hand-
lar ju inte om formella möten på kontor. 
Det kan handla om att man hälsar på

hemma hos någon och sitter runt ett bord
och samtalar över en kopp kaffe. Folket här,
oavsett folkgrupp, är väldigt gästvänligt och
att tacka nej till en kopp kaffe är inte ens att
tänka på eftersom gästfriheten är ett så
starkt inslag i kulturen och det anses oartigt
att tacka nej när man blir erbjuden något.

Eftersom det här är min första mission så
har jag inget att jämföra med, men jag kän-
ner mig enormt priviligierad som får jobba

just på ett LMT och det är en tjänst som jag
varmt kan rekommendera till den som vill
prova på något annat i ”grönkläderna” än
den lite mer ordinära skyttetjänsten och jag
hoppas få fler tillfällen att jobba med sam-
verkan i Utlandsstyrkan, antingen här i
Kosovo eller på andra ställen.

Text: 
Krister
Hedrén,
Liaison 
assistant
LMT2
Kosovo

Lagförslaget innehåller ett ökat ansvar för stöd till
anhöriga till tjänstgörande i utlandsstyrkan. Bild från
Afghanistanstyrkan FS17:s hemkomstmedaljering.

Fortsättning på sidan 14
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B O K N Y T T

Beställ Gula Bandet på PG: 197056-5

Köpinformation:

– Pins, 25 kronor/st. 
– Klisterdekal, 10 cm. 20 kronor/st. 
– Klisterdekal, 15 cm. 25 kronor/st. 
– T-hirt, OBS - beställes i vår profilshop.
Porto är inkluderat i priserna! 

Beställ så här:

– Märk insättningen med texten "Gula Bandet". 
– Ange därefter VILKEN/VILKA produkter som du vill köpa! 
(extra viktigt då pins + stor dekal har samma pris!) 
– Kom ihåg att ange ditt namn och adress! 

Har du frågor angående din leverans av Gula Bandet 
är du välkommen att mejla till: register@fredsbaskrarna.se
Leveranstiden är ca 1 vecka!

Välkommen med din beställning!

Stöd våra veteransoldater!

PIN                                         T-shirt

Klisterdekaler, 15 resp 10 cm,                           

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com

Den grundläggande orsaken till FN:s tillkortakommanden, menar
Weiss, är nationalstaternas starka ställning. I en alltmer globalise-
rad värld blir detta alltmer problematiskt – särskilt som mänsklig-
hetens största utmaningar är av det slag att de måste hanteras på
det globala planet. Den nationella suveräniteten, menar Weiss, ”är
en kronisk åkomma för FN och kanske en dödlig sjukdom för pla-
neten”.
Weiss listar fyra breda områden där åtgärder kan och bör sättas

in för att FN ska bli en starkare och mer effektiv organisation.

För det första måste termen ”nationellt intresse” omdefinieras och
statssuveräniteten måste på olika sätt pressas tillbaka i betydelse.
Ett exempel som visar att detta faktiskt är möjligt är utvecklingen
av begreppet skyldighet att skydda (responsibility to protect,
”R2P”) som kortfattat innebär att det i situationer av storskaligt
våld mot civila kan vara viktigare att skydda människor än att ta
hänsyn till staters suveränitet. R2P är ett gott exempel på den typ
av lösningar som måste till för att föra utvecklingen framåt, menar
Weiss.

För det andra måste nya allianser byggas och gamla block – som
Nord och Syd – brytas upp, menar han vidare. Exempel på frågor
där helt nya konstellationer av stater och aktörer gått samman är
kampanjen mot landminor och etableringen av Internationella

brottmålsdomstolen, ICC. I båda fallen
har framgång nåtts i svåra sakfrågor
just på grund av att de invanda block-
gränserna förkastats, hävdar Weiss.

För det tredje måste FN-systemet
”centraliseras och konsolideras”. FN
måste bli mindre fragmenterat och dra
mer åt samma håll. Makt måste flyttas
från de olika separata organen till en
starkare central organisation. 
Bretton Woods-institutionerna t ex,

tillhör formellt FN-systemet men står i praktiken helt utanför. De
behöver knytas närmare FN. En stående militär snabbinsatsstyrka
till FN:s förfogande skulle behövas och mer centralisering behövs
vid hanteringen av olika katastrofer.

För det fjärde måste rutiner förändras och satsningar genomföras
så att personalstyrkan vid FN:s sekretariat vitaliseras. Ett grund-
läggande krav måste vara att kompetens ska vara den främsta
grunden för rekrytering till olika tjänster. Tidsbegränsade förord-
nanden och rotation kan behövas på en del områden. Vissa funktio-
ner behöver skyddas från påtryckningar av regeringar. 

Boken, utgiven av Polity Press, rekommenderas till alla som söker
fördjupad kunskap om FN:s förutsättningar och problem i dag och
i morgon.  

Text: AnnaLena Andrews

Källa: Världshorisont nr 1/2010

Din bästa guide till att bo på Cypern:

www.pafilia.com
P R O P E R T Y  D E V E L O P E R S

1. BRODERAT MÄRKE 25 KR
2. KLISTERDEKAL 15 KR
3. BÄLTESSPÄNNE * 20 KR

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke 100 KR

5. PIN Fredsbaskrarna 15 KR

6. PIN FN-logo 20 KR

7. PIN FN-basker 20 KR

8. ÖRHÄNGEN FN-basker 30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna 30 KR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker 40 KR

11.SLIPSKLÄMMAFN-logo 40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna 35 KR

13. NYCKELRING 30 KR

14. NYCKELBAND 25 KR

15. ÖLGLAS 57 cl (säljes enbart på träffar) 35 KR

16. STANDAR 16x45 cm 260 KR

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

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

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

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

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

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

23. KEPS 100 KR

24. PIN- Gula Bandet 25 KR

* = utgående sortiment

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

26. Baskermärke 100 KR
27. Klisterdekal 25 KR
28. PIN 20 KR
29. Tygmärke 30 KR
30. Brodyrmärke med metalltråd 150 KR

NOBELMEDALJEN
för Dig som gjort  FN-tjänst  t o m  1988-12-
10.
24. Medalj 35 mm med släpspänne     
400 KR   – 500 KR för ej medlem
25. Medalj 16 mm (miniatyr)                 

17 18 19

20 21 22 23 24

26 27

24 25

28 29 30

4

NY!

NY!

NY!

FREDSBASKRARNAS PROFILSHOP

FN:s fel och hur de ska fixas
”What’s wrong with the United Nations and how to
fix it” är titeln på en bok av den amerikanske profes-
sorn och FN-experten Thomas G Weiss.
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Den 30 april lämnade Försvarsmakten årets första kvar-
talsredovisning till regeringen. Resultatet för vår verksam-
het följer planen och våra uppdrag utförs inom ekonomisk
ram. Vi genomför insatser på platser runtom i världen, vi
värnar svenskt territorium och stöder både civil verksam-
het och andra myndigheter. Vi tar fortsatt stora krafttag
när det gäller personalreformen och samtidigt inför vi suc-
cessivt vårt resurs- och ekonomiledningssystem PRIO som
ska möjliggöra bättre styrning och kontroll.

Det är inte många månader kvar till dess att skiftet från plikt till
frivillighet sker. Man kan tala om en stundande kulturrevolution
när Försvarsmakten blir en av Sveriges största rekryterare och
det förutsätter att vi blir en än mer attraktiv arbetsgivare. Därför
arbetar vi för att våra chefer och ledare ska vara väl förberedda
att ta emot Sveriges unga kvinnor och män i ett frivilligt försvar.
Det finns glädjande siffror som visar att cirka 80 procent av den
sista kullen värnpliktiga frivilligt vill fullfölja sin utbildning.

En annan god nyhet är att det första kvartalsresultatet medger att
vi tidigarelägger anställningen av 300 soldater från och med 
1 augusti, anställningar som i planen var tänkta att ske först
2011. Om verksamheten fortsätter att utvecklas positivt så efter-
strävar vi att tidigarelägga anställning av ytterligare 300 soldater,
men beslut tas först senare under våren. Anställningarna ger bättre
stabilitet i utveckling och bemanning av vår nya insatsorganisation.

Regeringens vårproposition gav ett antal viktiga besked, inte minst
det om nästa ubåtsgeneration. Den kanske största frågan som vi
just nu bereder är en eventuell anskaffning av ny medeltung heli-
kopter. Regeringen begär riksdagens bemyndigande för att fatta
beslut efter halvårsskiftet och innan dess ska Försvarsmakten
redovisa konsekvenser i materielplanen. En anskaffning av ett
befintligt inarbetat system innebär att vi kontinuerligt kan ha heli-
kopterförmåga i internationell insats.

Vi har i dagarna fått regeringsbeslut om anskaffning av ny taktisk
obemannad flygfarkost, TUAV, som vi hoppas ha på plats i Afg-
hanistan hösten 2011. Det är ett mycket viktigt bidrag för att få
nödvändiga underrättelser i insatsområdet.

Av faktarutan nedan framgår i korthet de huvudsakliga aktiviteter
som vi bidragit med nationellt och internationellt. 
Jag vill särskilt framhålla att vi i många olika internationella

sammanhang får mycket stor erkänsla för det vi utför. Tyvärr
kommer det sällan fram i den offentliga debatten, utan fokus
hamnar ofta på våra problemområ-
den. Visst återstår många utmaningar,
men det finns många goda resultat att
ta fasta på.

Text: Jan Salestrand
Chef för ledningsstaben
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Torsdagen den 4 februari samlades ett
50-tal intresserade hos Fredsbaskrarna
Norrköping för att lyssna på översten1,
Ulf Henricsson, bl a legendarisk batal-
jonschef vid den första svenska bataljo-
nen på Balkan. 

Innan föreläsningen, avhölls öreningens
första årsmöte. Anders Beckman valdes
till mötesordförande och klarade snabbt
av årsmötets formalia.

Ulf Henricsson började med att säga att
han borde ha läst Jonas Waerns bok om
Kongo innan avresan, ty där stod ju
redan om ett antal problem som senare
skulle dyka upp, men nu i Bosnien. 
Han berörde också flera av de problem

uppstod i samband med förberedelserna
inför det nya uppdraget och hur man
lyckades bemästra dessa. 
Han betonade mycket det goda samar-

betet mellan honom och kompanicheferna
och vi förstod hur stolt han var över
dessa, samt deras manskap. En bra med-
hjälpare var den tolk man hade till förfo-
gande. 

Utöver att han hade en hög stämma
kunde han även alla fula ord, vilket fick
alla inblandade att lyssna på honom.   
Genom sin bataljonsläkare, som var

psykiatriker, fick Ulf både råd och stöd.
Denna vänskap kvartstår än idag.
Äventyret att få de danska stridsvag-

narna på plats löstes genom Ulfs erfaren-
heter av fordonet och dess förmåga att ta
sig fram i terrängen. De fick köras på
vägar som inte var vägar, vilket blev
mycket överraskande för de som försökte
stoppa deras framryckning.
Vi fick även en mycket bra beskrivning

över strapatserna upp till Stupni Do.
(Se även artikel på annan plats.)
Efter försvarandet av Vares, döptes

stadens skola om till "Nordbat 2" som
tack från staden till svenska och danska
försvarare. Detta säger en del om missio-
nens betydelse för stadens innevånare.
Efter en mycket uppskattad föreläsning

avtackades Ulf Henricsson med boken
FN på Cypern, skänkt av Fredsbaskrarna
Sverige

Text: Peter Lindvall
Foto: Janne Frisk

På tu man hand – sjuksköterskan och kamratstödjaren 
Kerstin Beckman lyssnar intensivt på kvällens gäst.

Ulf Henricsson besökte Fredsbaskrarna Norrköping

Kapten Fröberg höll deltagare från Y-
bataljonen samt deltagare från frivilliga
försvarsorganisationer i ett spännande
grepp, då han berättade om den aktuella
situationen i området runt Sheberghan –
Jowzjan. 
Sheberghan är en stad i norra Afg-

hanistan, som ligger i det svenska skydds-
området och är ungefär lika stort som
Skåne. Den svenska styrkan räknas inte
som stridande förband, utan som en part
och hjälp till de lokala myndigheterna,
samt inhämtare av information och un-
derrättelser i området. 38 svenska solda-
ter är placerade i staden och kapten Sjö-
berg är deras chef.

Under en fängslande föreläsning i en och
en halv timme med bildvisning, fick delta-
garna en uppfattning om svenskarnas
problem och lösningarna på dessa. 
Vi fick också veta att skyddsutrustning,

vapen samt transportmedel väsentligt
förbättrats under det senaste året.
Vi tackade Urban Fröberg med en

applåd och ett medlemskap i Fredsbask-
rarna, och önskade honom fortsatt skön
leave i Njurundas natursköna kustområde.
Ävenledes vill vi ha honom helskinnad

tillbaka till Y-bataljonen och Fredsbask-
rarna efter avslutad mission.

Text & foto: Bill Ström
Kapten Urban Fröberg

HAR DU DET
SOM KRÄVS?

Mer information på www.hemvarnet.se

Då är du välkommen 
till Hemvärnet.

FAKTA

I kvartalsrapporten kan man bland annat läsa att
Försvarsmakten under årets första tre månader hanterat
fyra kränkningar av svenskt luftterritorium och tre situa-
tioner där fartyg befann sig på svenskt territorialvatten
utan tillstånd. Myndigheten genomförde åtta insatser i
enlighet med lagen om skydd mot olyckor och stödde civil
verksamhet i 37 insatser. Stöd till Banverket lämnades i sam-
band med snöröjning på flera orter i Sverige.

I Afghanistan inträffade en allvarlig incident i februari, då
två svenska soldater och en afghansk tolk stupade. Trots
detta bedöms att det svenska styrkebidraget påtagligt
bidrar till att normalisera och stabilisera säkerhetsläget i
ansvarsområdet. Det svenska styrkebidraget till ISAF
består av cirka 500 befattningar. 

I Kosovo har förberedelser för avveckling av Camp Victoria
inletts. Det svenska styrkebidraget till KFOR uppgår till
461 befattningar. 

I Adenviken utanför Somalias kust baserades Sveriges styr-
ka ME02 i operationsområdet. Det svenska styrkebidraget i
EU-insatsen Eunavfor, operation Atalanta, uppgår till 183
befattningar. I Eunavfor deltar tolv länder och Sverige leder
insatsen från mitten av april till mitten av augusti.

Försvarsmaktens resultat första kvartalet 2010

Hemvärnsgården Bråvalla ger en fin inramning till förenings-
träffarna i Norrköping.
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Blue Berets Motorcycle Club (BBMC) är en internationell organisation med medlemmar från
Sverige, Danmark och Färöarna. BBMC drivs som en ideell intresseförening för män och kvinnor
med FN/NATO/ EU-bakgrund och med ett stort MC-intresse. 
Föreningens mål är att behålla och stärka kamratskapet från utlandstjänsten såväl nationellt som

internationellt. Nationellt i samarbete med redan existerande FN/NATO/EU-veteranföreningar.
Internationellt genom BBMC`s systerföreningar.

www.bbmc.se

BLUE BERETS MC SWEDEN

ISAF-styrkan i Sheberghan 
Kapten Urban Fröberg gästade Y-bataljonens träff i Sundsvall den 24 mars
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Jens beskrev även de
till synes osofisktikera-
de – men effektiva
metoder – som rederi-
erna tillämpar för att
freda sig mot angripa-
re: höga fribord, efter-
som piraternas stegar
för att borda, nämli-
gen inte är längre än
6-7 meter; att rigga
upp taggtråd runt ut-
sidorna och vatten-
slangar med högtrycks-
effekt; samt akterom
släpande metallskrot. 
Kan så fartyget även göra över 15-20 knop i fart, göre sig pira-

ter med ”klena” utombordsmotorer icke besvär överhuvudtaget!

Efter en böljande och mycket givande frågestund, där det även
framkom att en veteran – minsann på 1960-talet – deltagit i pirat-
bekämpning utanför Västafrikas kust, tackades Jens av ordförande
Janne Frisk och en bokpresent överlämnades.

Text: Roland Andersson

Vi blev husvilla då vår träffplats Harry´s fått nya ägare och stängt
för renovering ett par månader. Efter lite funderingar tog vi kontakt
med Carina och Jim som driver Wärdshuset. Här blev vi erbjudna

att få vara i ett inre
ljust och trevligt rum. 
Vi kan här också

stänga för med ett gla-
sat skjutparti om vill
avhandla något i
enskildhet.
Tack vare en god

sponsring från PG
Carlsson hos 4 Sign
här i Varberg har vi
fått en fin och trevlig
tavla som är upphängd

på väggen. Tavlan ger oss god PR då den är synlig för övriga gäster.
Här får vi även förvara våra bordsflaggor,foton m m. 
Ett stort tack till PG och även flickorna hos Karlsson & Dahl som

bjöd på inramningen.

Trivseln har varit god från början, och vid aprilträffen samlades 25
glada kamrater.Vi gjorde en röstning om att stanna kvar här
och alla tyckte så. Styrelsen för UNEF-kamraterna har haft ett
arbetsmöte här på Wärdshuset, och de gillade lokalerna.

Alltså, nu gäller WÄRDSHUSET Kungsgatan 14 B, Varberg –
och som tidigare – första måndagen i månaden.
Väl mött Fredskamrater

Text: Lars-Åke Johansson
Foto: "Oskis" Oskarsson

Fredsbaskrarna Västervik/Kalmar län, avhöll onsdagen den 17 mars
2010 sitt årsmöte i koloniföreningens stuga i Västervik. Tf ordf.
Björn Hansson hälsade 16 kamrater välkomna och utlyste en tyst en
tyst minut för våra stupade kamrater och deras tolk i Afghanistan.
Kvällens ordförande Hans Ellervik genomförde professionellt

förhandlingarna. 
Till ny ordförande valdes Göran Nilsson tillika föreningens

"bat.läkare". Göran Nilsson påpekade i sitt inledningsanförande vikten
av att litet oftare skänka våra kamrater i fredsbevarande tjänst våra
tankar. Han önskade flera förslag till temata för våra kommande
möten.

Kvällen avslutades under
stort gemyt och Björn
Hansson avtackades för
sitt ordförandeskap tillika
sekreterare under 2009,
dessutom för det delikata
buffébordet med tillhöran-
de drycker.

Text: Jan Kullander
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Varberg

Årsmöte på Wärdshuset i Varberg
Årsmötet var välbesökt. 21 kamrater kom, det är c:a 20% av alla
medlemmar, vilket får anses som en bra uppslutning.
Förutom sedvanliga punkter konfirmerades också en stadgeänd-

ring från förra årsmötet. Alla som gjort någon form av utlands-
tjänst kan nu bli medlemmar i UNEF-kamraterna. 
Vi har redan fått ett antal nya medlemmar och flera är på gång.
Det beslutades vidare att höstfesten förläggs till Väla 21-22/8.

Mer info följer. Årets teatertåg till Säffleoperan avgår den 30
oktober. Antalet platser är begränsat. 
Är du intresserad ring mig snarast!

Med kamratliga hälsningar 
Erik Westerberg, ordförande

VästervikNorrköping

Redaktionellt...

–

Hans Ellervik välkomnar nye ordföranden för
Fredsbaskrarna Västervik/Kalmar län, Göran
Nilsson .

Lars-Åke Johansson, en av eldsjälarna i Varberg.

Avgående kassör Sture Pettersson avtackades med blommor av ordföranden.

Somaliska pirater gillar inte taggtråd!
Den 8 april träffades ett 35-tal veteraner till vårträff på Hem-
värnsgården Bråvalla. Anders Beckman informerade om det nya
begreppet/möjligheten till ”stödmedlemsskap” i Fredsbaskrarna
och vidare om framgångarna med Gula Bandet.
Peter Lindvall berättade om den planerade tema/fältgudstjäns-

ten i Hedvigs kyrka på FN-dagen, med sponsring av bl a FBS och
Norrköpings kommun. Två bataljonspräster, med sammanlagt över
femtio missioner på meritlistan, kommer att leda denna högtid.

Kvällens gästföreläsare var örlogskaptenen Jens Norblad från
Karlskrona. Rubriken för hans framträdande var ”Pirater i sikte”.
Jens var under våren/hösten 2009 stabsofficer ombord på HMS

Trossö, som är ett stödfartyg med huvuduppgift att assistera
stridsfartygen med tekniskt stöd eller
annan hjälp som kan behövas för att de
ska kunna lösa sin stridsuppgift i svenska
marinens insats i Adenviken, Operation
Atalanta. 

Utrustad med ett synnerligen välgjort
bild- och ljudspel tog Jens oss med
bakom kulisserna i missionen. Vi fick bl a
se och höra bilder från den 26 maj i fjol,
då korvetten HMS Malmö med stor 
framgång avvärjde en piratattack mot
ett lastfartyg.

... mellan syrenhäck och midsommarblomster
Sommaren står väntande vid grinden och mitt uppdrag som vikarierande redaktör för Fredsbaskern, i de senaste fyra
numren, är i och med denna utgåva avslutat. – Jag kan se tillbaka på en lärorik, utmanande och stimulerande tid. 
Till hösten kommer Per Lennartsson, vän och branschkollega sedan flera år, att ansvara för det redaktionella 

arbetet. Per invaldes på årsmötet som ledamot i styrelsen – se hans kontaktuppgifter och bild på sidorna två, resp fyra.
Jag tycker att Per med sitt kunnande, utgör ett mycket positivt tillskott i styrelsekretsen – för att där driva arbetet

framåt med tidning, webb och IT. Och jag ser fram emot samarbetet med honom i det mångsidiga tidningsmakeriet!

Välkommen till Z-bataljonens höstträff! 
Lördagen 28 augusti är der återigen dags för HÖSTTRÄFF på
SkytteC, som ligger strax utanför Östersund, på vägen mot Lit.
Vi samlas klockan 12.00 och börjar med kaffe. Därefter startar vi

med olika aktiviteter klockan 13.00. 
Klockan 18.00 äter vi middag och senare på kvällen grillar vi. 

På söndag äter vi frukost innan vi skiljs åt. Allt till ett pris av 100:-
Det finns möjlighet att övernatta i barack så tag med sovsäck och

liggunderlag. Har Du husvagn/husbil så går det bra att ställa den på
SkytteC. – Sista anmälningsdag 12 augusti.

Ring Lave: 063-804 93 eller 070-29 804 93 om du har några 
frågor! 

Styrelsen Z-Bataljonen 

OBS: 1:a tisdagen varje månad träffas vi på Captain Cook

Kongoveteranerna begåvades till sitt årsmöte med 
en stilfull jubileumslogo, ritad av Sten Johnsson.

Bertil Carlsson har gått ur tiden
Bertil Carlsson avled den 27 januari 2010 i en ålder av nästan 70
år, vilket han skulle ha fyllt den 4 juni i år. 
Begravningen ägde rum i Ljusets kapell i Alingsås måndagen

den 8 mars 2010. Vid begravningen deltog Bo Hellqvist, Sture
Petters-son och Erik Westerberg från UNEF-kamraterna.
Officiant var Katarina Sandblom. Undertecknad talade vid

kistan. Många ljusa minnen efter mer än 40 års vänskap. 
Det erinrade också om allt arbete Bertil lagt ner på vår före-

ning. Han var ju bl a kassör under många år. Bertil var född i
Bohuslän. Solisten Johan Ivarson framförde ”Så skimrande var
aldrig havet” samt ”Inbjudan till Bohuslän”. Mycket vackert och
stämningsfullt. 
Bertil gjorde sin FN-tjänst på Cypern 26C, 32C.

Erik Westerberg, ordförande

Göte Fröding har gått ur tiden
Göte Fröding avled den 28 januari 2010 i en ålder av nästan 90
år, vilket han skulle fyllt den 8 oktober i år.
Begravningen ägde rum i Söndrums kyrka i Halmstad fredagen

den 26 februari 2010. Vid begravningen deltog Bo Hellqvist och
Sture Pettersson från UNEF-kamraterna.
Som ingångsmusik spelades ”Adagio”, efter detta följde ”Så

skimrande var aldrig havet”. Officiant var Gunnar Blidö. Vid kistan
i kyrkan sjöng ett av barnbarnen, som bor i Schweiz, en fransk
sång. Innan uttåget ur kyrkan var det solosång ”En ton från him-
len”, därefter följde ”Amazing grace” på orgel. När de anhöriga
hade tagit farväl av Göte ute vid graven, togs ett sista farväl med
honnör av UNEF-kamraterna. Därefter sjöngs psalmen ”Härlig är
jorden” unisont.
Vid minnesstunden efter begravningen talade Götes dotter Britt-

Marie Fröding. Där framkom att Göte förutom Korea 1950-51
(han hette då Johansson), och G1, även varit hygienkontrollant i
Irak, denna syssla hade han även i Korea och Gaza.

Bo Hellqvist, sekreterare

Jens Norblad 
Foto: Janne Frisk

Ett av de 30 000 fartyg som årligen passerar
Afrikas horn, här utrustat med avbärande taggtråd. 

Foto: Jens Norblad

Fotnot: 
Fribord är den del av ett fartygs sidor (bordläggning) som är ovanför vattenlinjen.

Källa: Wikipedia

PS
Redaktionella bidrag till Fredsbaskern sändes till: 
redaktion@fredsbaskrarna.se 
DS

Med sköna sommarhälsningar!
Roland Andersson,

leverantör av grafisk form och original
roland.andersson@informera.se
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YXXRYSS  
Nr 2/2010

De tre först dragna
rätta lösningarna får
vardera välja en bokvinst
från FredsbaskerFörlaget

Kryssa för EN önskad vinst!  

Vi gratulerar vinnarna 
i YXXRYSS 1/2010:

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

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

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

Lösningen sänds senast 22 augusti till: 
Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör

FREDSSOLDATER
- årsbok 2008/2009

Fredskockarna

Utlandsstyrkan i
fredens tjänst

ANNONSER 

I DETTA NUMMER:

SKEPPAREGATAN 29
602 27 NORRKÖPING  

TEL 011 – 18 80 88  
w w w . f r e d s b a s k e r f o r l a g e t . s e

Det går även 
att beställa våra böcker 
via förskottsbetalning 

på PlusGirot!

ANGE:
- boktitel
- antal

- namn och adress 

PORTO INGÅR I PRISERNA

PG: 129 1805-8

– SVENSKA FREDSMISSIONER UNDER 50 ÅR
– MINNESBÖCKER FRÅN BL A BALKAN OCH LIBANON
– VHS-FILMER

PS

198:-

261:-

298:-

Med e
tt 10

-tal 
popu

ära r
ecep

t!

216 
sidor

, 4-fä
rg.

Christer Björk
Hagagatan 4
703 40 Örebro
FREDSSOLDATER - ÅRSBOK
2008/2009

Anna Söder
Vattentornsvägen 20
181 56 Lidingö
MUCKA INTE MED TROLLDOKTORN

Magnus Nilsson
Hult 560
305 94 Halmstad
MUCKA INTE MED TROLLDOKTORN

176 sidor.  Rikt illustrerad
av Christian Braunstein

1biljett.nu 11 www.biljett.nu

Försvarsmakten 12 www.mil.se

Folkebernadotteakademin 26 www.folkebernadotteacademy.se

Middle East Trading 28 www.me-trading.com

Pafilia 28 www.pafilia.com

Fredsbaskrarna Sverige 29 www.fredsbaskrarna.se

Rikshemvärnet 30 www.hemvarnet.se

FredsbaskerFörlaget 34 www.fredsbaskerforlaget.se

Svenska FN-förbundet 36 www.sfn.se

Rätt lösning till 
nr 1/2010

269:-

Vill DU annonsera i Fredsbaskern? – ring 070-818 87 88 !

278:-

+DVD
78 min

241:-
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige

Tegelbruksgatan 8,  554 50 JÖNKÖPING

36 Fredsbaskern nr 2   2009

Vi behöver 
50 nya minröjare!

Bli en minröjare så får  
du en t-shirt!
Bli en av våra minröjare genom 
att bli autogirogivare! Då ger du 
automatiskt 50 kronor i månaden, 
pengar som räcker till att röja  
5 kvadratmeter mark, varje månad. 

På så vis kan du skapa både hopp och ökad trygghet för 
människor i Etiopien och Kambodja. 

Anmäl dig genom att mejla namn och adress till 
mina@fn.se så skickar vi ett autogiromedgivande och 
mer information. Vi skickar din t-shirt så snart vi fått ditt 
autogiromedgivande.

Du kan också ge ett engångsbelopp genom att sätta  
in ditt bidrag på 90 00 79-5. Ange koden REM.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


