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Veteraner i väntan
Söndagen 7 februari 2010 är för alltid inskriven i Sveriges historia av fredsbevarande och fredsskapande insatser.
Kapten Johan Palmlöv och löjtnant Gunnar
Andersson stupade i sin strävan att skapa förutsättningar
för andra människors rätt att leva i sitt land utan fruktan
för övervåld. Tankarna går till de stupade, deras familjer
och vänner men också till deras kamrater och förbandet
i Afghanistan.
De av oss som tvingats uppleva att kamrater och kollegor har gett sina liv i fredens tjänst blir påminda och
känner nästan en fysisk närvaro. Samtidigt som soldater
är medvetna om de risker som en militär operation alltid
för med sig så är det lika fasansfullt varje gång som riskbedömning övergår till kall verklighet.
Tragiken blir större när man följer diskussionen här
hemma. I stället för att tala om att Sverige skall dra tillbaka sina trupper från Afghanistan borde debatten mer
handla om hur vi alla kan stödja våra soldater som är
vårt solidariska bidrag till världssamfundets strävan mot
en bättre värld för alla.
Att lämna Afghanistan skulle inte bara betyda att
Sverige skulle undandra sig sin del av världens gemensamma börda utan också att kasta bort allt positivt som
våra soldater har åstadkommit.Vi borde känna stolthet
över detta och öppet visa vårt stöd. På så sätt skulle vi
bäst hedra de stupade i Afghanistan men också alla de
som gett sitt liv eller blivit skadade under vår nu mer än
femtioåriga historia att med soldater arbeta för fred runt
om i världen.

Utan soldater som Johan Palmlöv och Gunnar Andersson och deras kamrater, kan Sverige inte driva den
säkerhets- och utrikespolitik som riksdag och regering
har beslutat. Det är nödvändigt att soldaternas och veteranernas rättigheter äntligen kommer i paritet med deras
skyldigheter.
Enligt uppgift så pågår utformningen av en proposition
som regeringen skall lämna över till riksdagsbehandling
under våren. Enligt samma källa är en s.k. lagrådsremiss
utsänd till diverse myndigheter och organisationer.
Jag beklagar att Fredsbaskrarna inte är en av de som
får möjlighet att påverka skrivningarna i detta skede.
Särskilt som vi gavs tillfälle att yttra oss över själva utredningen. Jag ser detta som ett tecken på att Myndighetsoch Organisationssverige ännu inte har förstått att vi är
100 000 veteraner, som med våra familjer och vänner
representerar upp mot en halv miljon svenskar.
Det är dags att ta oss på allvar!
Samtidigt är det nu viktigare än någonsin att vi fredsbaskrar och veteraner visar vår solidaritet med våra kollegor som har varit eller är ute världen.
Att bära det Gula Bandet är ett sätt, särskilt som
avkastningen oavkortat går till Kamratstödsfonden.
Vi visar då stöd i flera dimensioner.
Ett annat sätt är att ta steget och bli medlem! Ju fler vi
är desto större påverkan kommer vi att kunna utöva!
Be careful out there!

Det inträffade sätter också veteranernas situation i rampljuset. Under nu snart tre år så har jag skrivit och talat
om utredningen ”En svensk veteranpolitik”.
Jag har framfört uppfattningen att utredningen för
fram en mängd förslag som sammantaget skulle hedra
Sverige och föra oss från ett veteranpolitiskt u-land till
en nation som tar fullt ansvar för sina beslut.

ANDERS SUNDIN, Köpmangatan 4 B, 831 30 Östersund
Tel. 063-514 880, mobil 070-621 85 92
e-post: sundin_anders@hotmail.com
RIKARD BENGTSSON, Armfeltsgatan 3,115 34 Stockholm
Mobil 070-942 65 45
e-post: rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se
PETER LARSSON
Mobil 070-283 95 97
e-post: peter.larsson@foreign.ministry.se
BERNDT ÅHMAN, Hagalundsvägen 11, 810 40 Hedesunda
Tel. 0291-109 37
e-post: 0291.10937@telia.com

Bo Wranker
Förbundsordförande

VÅRA SAMARBETSPARTNERS
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FÖRBUNDSNYTT
Stöd våra SvenSka Soldater
Som kämpar för fred i utlandStjänSt!

Styrelseordförande har ordet
Nu krävs samarbete och förståelse!
Två intressanta och innehållsrika år är till ända. Jag kommer att gå
vidare och måste tyvärr tacka nej till förnyat förtroende som förbundstyrelseordförande. I dagsläget kan jag inte lägga ner den tid
och det arbete som krävs för att forma framtidens Fredsbaskerförbund.
Med, som vi hoppas, kommande riksdagsbeslut angående hanteringen av veteranfrågor går vi in i en ny fas som kommer att ställa
andra krav på oss alla. Vi måste tillsammans arbeta för att bli den
kraftfulla organisation som alla veteraner kräver och behöver.
Naturligtvis skall det finnas plats för olika önskemål och grupperingar, men vi skall samlas under en fana, veteranernas.
Samarbete och förståelse måste bli våra ledstjärnor i framtiden.
Fredsbaskrarna Sverige börjar idag bli ett varumärke som mer och
mer syns, men vad som händer i framtiden bestäms naturligtvis av
medlemmarna.

Framtidens veteranorganisation kommer att ha ett kansli med fast
anställd personal och förhoppningsvis också ett veterancentrum.
Det kommer att ge oss mycket bättre möjligheter att hjälpa och
stödja veteraner och deras anhöriga, ett arbete som idag endast
sker på frivillig basis. Fredsbaskern, vår fina tidning, kommer också
att kunna utvecklas och förhoppningsvis också finna ett bredare
spridningsområde till gagn för veteranfrågorna.
Jag önskar den nya styrelsen LYCKA TILL.
….och Du, Du värvar väl en ny medlem i år, eller hur?
En för alla – Alla för en!
KOLMÅRDSHÄLSNINGAR ANDERS BECKMAN
FÖRBUNDSSTYRELSEORDFÖRANDE

Kallelse/inbjudan

med sällskap till årsmöte
den 27-28 mars 2010 på Livgardet i Kungsängen
PROGRAM
Lördag 27 mars:
12.00 – 13.00
13.00 – 16.00
16.00 – 18.30
18.30
00.00

Samling i filmsalen i skolbyggnaden - följ skyltning (med kaffe/te, smörgås)
Årsmöte
Fria aktiviteter
Samling matsalen, middag
Kaffe på mässen
Mässen stänger

Lördag 27 mars och Söndag 28 mars:
06.45 – 08.30
Frukost i militärrestaurangen
Anmälan senast 8/3 2010!
Bindande anmälan med namn, personnummer, adress, tel, din e-postadress och när Du kommer
(fredag eller lördag), till kanslist Birgitta Carlsson. (e-postadress för utskick av årsmöteshandl.)
E-post: register@fredsbaskrarna.se – telefon: 0920-311 60.
Kostnaden 200:- betalas till plusgiro: 19 70 56-5 senast 8/3 2010.
Medlemsavgiften för 2010 skall vara betald.
Medföljande betalar samma som medlem.
För 200:- får Du: kaffe och smörgås, tvårättersmiddag, övernattning på logement och brunch
söndag morgon.
Den som önskar annat boende än på logement kan vi erbjuda enkelrum med hotellstandard egen
toa med dusch för ett tillägg av 200:- per natt. Bokning snarast dock senast 8/3 2010 och den
som eventuellt har behov av speciell mat, hör av sig till Bo Carlsson. E-post: bcb@tele2.se
Telefon: 0920-311 60, 0706313450.

Varmt välkomna
till en helg
med vänner
nya som gamla!

KAMPANJEN Gula Bandet
Nu har det gått sex månader sedan vår facebookgrupp "Stöd våra svenska soldater som kämpar för
fred i utlandstjänst" drog igång med en rivstart i
slutet av juli i fjol. Och att hösten skulle bli så otroligt rolig och intensiv med all den fantastiska positiva responsen vi har fått är helt överväldigande!
Över 11 000 medlemmar har hittills anslutit sig till gruppen för
att visa sitt stöd till våra utlandssoldater, veteraner samt anhöriga
och vid årsskiftet så hade strax över 10 000 pins sålts sedan de
släpptes till försäljning i mitten av oktober! Veckan innan jul var
klisterdekalerna, som finns i två olika storlekar leveransklara, och
trots att de dök upp mitt i julstöket och julfirandet runt om i landet så kom försäljningen igång bra under julhelgerna med ca 100
dekaler sålda fram till det nya året. Att en liten facebookgrupp så
snabbt kunde växa och bli så stor och betydelsefull i vårt avlånga
land värmer långt in i våra soldathjärtan, då vi vet att alla strävar
mot samma mål: att hjälpa veteraner! Det är en skön känsla att
veta att behållningen går till Kamrathjälpen och att alla som har
köpt en pin eller dekal har bidragit till insamlingen. Det är stort!
Under hösten har jag och Jonas Jonasson (skaparen av facebookgruppen) fått massvis av mejl som strömmat in från våra medlemmar med alltifrån glada hälsningar, positiv kritik och peppning för
det vi gör, till tankar, funderingar och frågor från oroliga flickvänner/anhöriga till soldater främst i Afghanistan.
Vi förstod nog inte vidden av vårt facebookprojekt på en gång,
utan det har fått skaka till sig och sjunka in på vägen! Mitt i allt
detta så inser vi när vi besvarar alla dessa mejl, att Sveriges veteranpolitik måste lyftas fram, effektiviseras samt att Sveriges 115
000 veteraner och deras närmaste anhöriga måste få rättigheter
och resurser till det
stöd de förtjänar.
Behovet kan inte förbises längre. Vi hoppas
och tror att Gula
Bandet kan skapa den
medvetenheten.
I takt med att Gula
Bandet-pinsen började
säljas och spridas
under hösten så har
några olika väletablerade företag samt
kända organisationer
kontaktat oss för att
de gärna vill hjälpa till
att sprida budskapet
genom att länka på
sina hemsidor till
Fredsbaskrarnas köpinformation.Hedrande!

Har Du långt till Kungsängen? Då kan Du komma redan på fredag kväll och övernatta på logement. 50:- tillkommer då för frukost.
OBS! Motioner skall stadgeenligt vara sekreteraren tillhanda både digitalt och i pappersform
med namnunderskrift, per post, minst en månad före årsmötet, absolut senast 26 feb 2010.
Adress: Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör
Valberedning:
Thomas Roos
Maria Sääf-Westin
Charlotta Blomberg

Trollhättan
Göteborg
Göteborg

070-944 51 07
070-952 57 74
070-650 94 84

E-post: valberedning@fredsbaskrarna.se
STYRELSEN
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Eldsjälen Charlotta Blomberg - en av de nöjda
initiativtagarna till Gula Bandetkampanjen.

Det finns även många privata bloggare som lyfter fram Gula
Bandet och vi tackar varmt för det! Även ett stort tack till alla
som skriver inlägg och hälsningar i facebookgruppens logg så den
hålls aktiv och levande! Det är härligt att se allt engagemang!
I början av december roterade Jonas Jonasson ner till Afghanistan
för att påbörja sin mission med FS18 som mekaniker på stridsfordon 90 under 6 månader. Han hälsar att läget, trots de senaste
dödsskjutningarna är stabilt och förhållandevis lugnt i missionsområdet, och att alla har kommit på plats i sina roller och är redo att
göra sin uppgift i ett slitet land.
Jonas uppmanar vidare oss alla att fortsätta att visa sitt stöd här
hemma. Det höjer motivationen hos soldaterna att få uppbackning
hemifrån!
Hjälp veteraner att hjälpa veteraner, samt till att öka medvetenheten hos beslutsfattarna och det svenska folket i allmänhet genom
att köpa dig och din familj varsin Gula Bandet-pin och en klisterdekal till bilen!
TEXT:
CHARLOTTA BLOMBERG
FOTO:
ANDERS JOHANSSON,
D-GEAR
Läs köpinformation på 24!
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KRÖNIKA

Överskottet av Gula Bandet-försäljningen
går till Fredsbaskrarnas konto:

GAZA
ett år efter kriget

KAMRATHJÄLPEN

Cecilia Uddén vid Västbanksmuren 2009.

ÄNDAMÅLET ÄR ATT GENOM enskildas och organisationers bidrag, stödja kamrater och deras familjer, som är
i behov av ekonomiskt stöd p g a skada, fysisk eller psykisk sjukdom, som följd av internationell tjänstgöring och
som beslutats av regeringen på begäran av FN, annan organisation eller av annat land och där annan ekonomisk
hjälp ej utgår.
Det ekonomiska bidraget som kan utgå om Du har skadats eller insjuknat till följd av internationell tjänstgöring kan t ex avse:
- Kostnader som Dina anhöriga får p g a Din skada - t ex besöksresor och hotellkostnader vid sjukhusvistelse.
- Dina egna merkostnader om Du ligger på sjukhus.
- Kostnader under rehabiliteringstid som inte ersätts på annat sätt, t ex kostnader för sjukgymnastik, träningsutrustning
eller vistelse på rehabiliteringscenter eller motsvarande.
- Stöd vid eventuell omskolning/utbildning.
- Tekniska hjälpmedel.
- Ökade levnadsomkostnader till följd av skada eller sjukdom.
- Bidrag till uppehälle i en akut, besvärlig situation.
- Bidrag till vila och rekreation.
Ansökan om bidrag från Kamrathjälpen kan göras direkt till kamratstödsteamet i Fredsbaskrarnas styrelse. Ansökan ska även vid behov
styrkas av berörd myndighet, läkare eller motsvarande. Ansökan prövas av Fredsbaskrarnas kamratstödsteam, som i varje enskilt fall gör en
behovsprövning i enlighet med fondens bestämmelser, varefter ärendet föredras styrelsen för beslut. Ansökan behandlas konfidentiellt.

FÖRETAG OCH ORGANISATIONER SOM STÖDER GULA BANDET OCH DÄRMED KAMRATHJÄLPEN:
D-Gear, Invidzonen, Försvarsutbildarna, Terräng, SoldF.com, FS 18 Anhörigblogg,
Brigadmuseum, Svenska Lottakåren, Yx-prylar ...
... samt ett antal bloggar, ingen nämnd och ingen glömd!
källa: www.fredsbaskrarna.se/gulabandet

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:

– HELA VÄRLDEN HAR VARIT HÄR, Amerika, Frankrike, till och med
Ban Ki-moon och journalister från Kina. I ett år inbillade vi oss att
det skulle hjälpa. Men nu inser jag att det inte spelar någon roll hur
många journalister jag pratar med. Antingen ljuger ni i era rapporter eller så spottar världen på oss och på det ni skriver, säger Ziad
Abu Khader. Hans hem jämnades med marken under kriget och
fram till i december, levde han i tält med sin fru och sju döttrar.
Men när regnet rann in i tältet och blötte ner skummgummimadrasserna underifrån på natten, var det dags att flytta. Abu
Khader har byggt ett litet skjul på ett rum och kök dit familjen flyttat. Han använde sten ur rasmassorna från sitt eget hus, en plåtdörr från det före detta hönshuset och cement som smugglats
genom tunnlarna.
– Nu slipper vi bli blöta när vi sover, säger 12-åriga Rayan, Abu
Khaders dotter, som just återvänt från en privatlektion i engelska.
Både Rayan och hennes lillasyster Basma går till en extralärare
efter skolan. Föräldrarna vill att de ska lära sig engelska perfekt det är en del av biljetten ut ur Gaza, säger Ziad Abu Khader.
Jag träffar honom tillsammans med en en vän till mig, en
palestinsk fotograf, Sami, som dokumenterar förstörelse och återuppbyggnad i Gaza. Än så länge har han inte haft mycket återuppbyggnad att fotografera. Eftersom Israels blockad sätter stopp för
byggmaterial, har ytterst få hem kunnat byggas upp på nytt efter
kriget. Sami följer Abu Khader på sightseeing-tur in i tältet där
familjen bodde i 11 månader. Abu Khader börjar viska för att jag
inte ska höra vad han säger, men det gör jag. Han berättar för
Sami att han och hans fru inte haft sex på ett år. Det finns inget
privatliv i ett tält. Inte heller i skjulet, säger han, där de sju döttrarna
sover i samma rum som föräldrarna.
Vid en stor givarkonferens i mars förra året, skänkte världssamfundet 4 miljarder dollar till Gazas återuppbyggnad. Men pengarna
har inte kunnat användas. Cement, betong, fönsterglas och annat
byggmaterial får inte föras in i Gaza från Israel och klockan har
stått stilla i ett år i Gaza. Människor svälter inte, basförnödenheter
kommer in, men fok har inte råd att köpa toalettpapper och de har
inte råd att leva ett värdigt liv, konstaterar FN:s flyktingorgan
UNRWA. Och Abu Khader säger att det vore värdigare att dö än
att fortsätta leva så här.
Det är lätt att bli paralyserad och sorgsen av situationen i Gaza.
Men under mitt senaste besök blev jag uppiggad av att gå på teater.
JA – det finns teater i Gaza! Klockan 11 på förmiddagen bänkade
jag mig tillsammans med ett par hundra andra kvinnor för att se
pjäsen ALLT ÄR TOPPEN – Kullu shi Tamam – en föreställning
om tre kvinnoöden i Gaza.

Den börjar med att de tre ligger på scenen i liksvepning, medan
skuggan av en man förklarar att det är han som bestämmer allt.
Långsamt vaknar liken. Svepningen är elastisk. Man ser konturen
av kvinnornas ansikten, läppar, armar, ben – de rör sig i poser som
vita gipsstatyer. Det är vackert och skickligt. Sen träder de ut, en
och en:
”Min man dödade min bror och min bror dödade min man. Den
ene var Fatah, den andre Hamas. Nu är båda borta, säger den första kvinnan, förtvivlad över sakernas tillstånd, oförmögen att gå
vidare. Vad ska jag säga till mina barn? Att deras onkel dödade
pappa?”
Nästa kvinna berättar om sin olycka i att vara trolovad med en
kusin som bor i Syrien. Han kan inte få tillstånd att komma till
Gaza, hon kan inte resa ut. ”Och min pappa”, säger hon, ”han förbjuder mig från att studera. Jag hade så gärna velat bli ingenjör.
Eller läkare. Eller kärnfysiker.”
Pjäsen är komplex och välspelad. Och efteråt bjuds publiken in att
diskutera. Några av de yngre säger:
– Mitt största problem i Gaza är Gaza. Jag måste härifrån.
En äldre kvinna i gul sjal svarar henne:
– Du måste få ut Gaza ur dig själv. Förändringen måste börja
inifrån – vi kan inte sitta still och vänta på att blockaden ska
hävas, eller att freden ska komma, eller att Hamas och Fatah ska
försonas. Vi måste ta ansvar för våra egna liv!
Skådespelaren Inas al Saqqa sitter nu tyst och lyssnar. Efteråt
frågar jag henne om hon inte haft problem – med sin familj eller
med Hamas – för att hon är skådespelare. Hon får tårar i ögonen
när hon berättar om sin bror. Under flera år hälsade han inte på
mig. Han gick över på andra sidan gatan om vi möttes på stan.
Men idag kommer han på alla föreställningar. Nu har hela min
familj accepterat det jag gör, säger Inas al Saqqa, särskilt mina
döttrar. Det visar sig att hon har sex barn. Och 33 år gammal har
hon ändå lyckats upprätthålla en skådespelarkarriär. Jag förstår
knappt hur det går till någonstans i världen, än mindre i Gaza.
Men Inas bara skrattar och säger: mina barn stöttar mig, de är
stolta över mig och min man är underbar – med hans hjälp har jag
klarat av att stå på scenen gravid, att amma i logen och att läsa
sagor hemma medan han lagar middag.

CECILIA UDDÉN, GAZA

020666333@fredsbaskrarna.se
Hälsningar Lave Lavesson, kamratstödssamordnare
Du får vara anonym – vi har tystnadsplikt!
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Cecilia Uddén är idag Sveriges Radios korrespondent i Mellanöstern, vilket hon även var 1993-98, samt dito korrespondent
i USA 1998-03. Hon har erhållit Stora Journalistpriset 1997, Publicistklubbens Stora Pris 1997, JOLO-priset 2003, Ekopriset 1994,
och 2001, Marcus Ölanderpriset 2003, Sveriges Radios språkpris 2002, IKAROS 1993 och 1996.
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KOSOVO

A F G H A N I S TA N

Miljö- och hälsoskyddsofficer i utlandstjänst

Det händer inte mig
– svenska soldaters syn på de hot de möter i Afghanistan

Att vara Environmental Health Officer (EHO) d v s miljö- och hälsoskyddsofficer i utlandstjänst kräver stor lyhördhet
vad gäller varje enskild soldats upplevda störningar. Förutom att arbeta med störningar av alla slag (t ex buller, ventilation, fukt, mögel etc.) sträcker sig ansvarsområdet över ett mycket större område. Ansvarsområdet rör förutom
hälso-skyddsområdet även förbandets livsmedelshygien, miljöskydd, smittskydd och skadedjursbekämpning.
Kraven på en EHO har även ökat under årens lopp och idag är
arbetsfältet som sagt mycket brett alltifrån infångande av katter
till sanering av förorenad mark. En EHO måste även kunna en hel
del lagstiftning eftersom svensk lagstiftning i huvudsak även gäller i
utlandstjänst. Huvudfokus ligger dock på hälsoskydd, smittskydd,
livsmedelshygien och dricksvattenfrågor d v s den direkta risken för
den enskilda soldaten. Skulle inte dessa områden fungera är risken
stor att ett stort antal soldater blir utslagna och därmed kan förbandets uppgifter inte lösas. Historiskt sätt är just smittor p g a
dålig personlig hygien eller undermålig livsmedelshantering den
största orsaken till misslyckanden i krigsområden.

Ytterst få angav altruistiska motiv. Att kunna bidra och hjälpa till
ansågs av många vara en positiv bieffekt av tjänstgöringen, dock
inte det huvudsakliga motivet. Dessa data styrks av andra undersökningar som genomförts. Då Försvarsmakten gått från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar ställs det krav på yrkesofficerarna
att delta i insatsverksamheten. Att sakna denna erfarenhet uppges
skada officerens trovärdighet och försvårar fortsatt anställning
inom Försvarsmakten. Officerarna upplever inget formellt krav från
Försvarsmaktens sida utan det är det egna kravet på en själv och
ens egen trovärdighet som är störst. Att inte göra internationell
tjänst blir ofta samma sak som att bestämma sig för att lämna
officersyrket. Något som i många fall känns omöjligt då yrket är en
stor del av självbilden. Man jobbar inte som officer utan ÄR officer.

Sanering mot ohyra.

Att Sverige har en sådan civil organisation, med miljö- och hälsoskyddsinspektör i kommunerna, är ganska unikt och egentligen perfekt att nyttja för den svenska Försvarsmakten.

Vakttjänst på Camp Victoria.

På grund av kravet på breddkompetens ställer Försvarsmakten
därför höga krav på både civil utbildning och yrkeserfarenhet vid
anställning av EHO. En EHO ska för det första ha universitetsutbildning i miljö- och hälsoskyddsfrågor d v s hälsoskydd, livsmedelshygien, smittskydd och miljöskydd samt även vara yrkesverksam
inom området. Den yrkesgrupp som praktiskt taget uteslutande
tjänstgör som EHO är därför miljö- och hälsoskyddsinspektörer
som är verksamma i landets kommuner. Arbetsuppgifterna i kommunen är i grunden samma som inom en camp. I princip kan man
likna en camp med en kommun i miniatyr där allt ska fungera med
mat, dricksvatten, boende, arbete och sjukvård.

Under 2008 och 2009 genomförde jag tillsammans med professor
Gerry Larsson en intervjustudie på svenska soldater som tjänstgjort i Afghanistan. Resultatet visar att motiven för att delta i
Försvarsmaktens internationella insatser till stor del handlar om
egna personliga upplevelser och personlig utveckling, till exempel
att få uppleva en annorlunda kultur, utsätta sig för risker eller
vara med om ett äventyr.

Jag har haft förmånen att få tjänstgöra som EHO i Kosovo under
två perioder. Första gången var under KS15 och senast på KS18.
Arbetet är kolossalt stimulerande mycket beroende av den stora
variationen. Exempel på större arbetsuppgifter under mina tjänstgöringar är livsmedelshygien, avfallsfrågor, marksanering, kontroll
av avloppsreningsverk, drickvattenprovtagning, smittspårning, drivmedelshantering, sanering av personal/mtrl, bostadsklagomål, bullerfrågor, luftföroreningar, elektromagnetiska fält, kemikaliefrågor,
bekämpning av skadedjur, infångande av hundar/katter.
Utöver dessa tillkommer en mängd mindre uppgifter inom förbandet samt erfarenhetsutbyte med andra nationer.
Förutom variationen i arbetet är dock den största stimulansen den
speciella förbandsandan som utvecklas vid utlandstjänst.
Det är i första hand den kamratandan, som inte går att förklara
för någon som inte gjort utlandstjänst, som gör att jag kommer att
fortsätta med utlandstjänstgöringar i framtiden.
Då våra insatser bedrivs i länder som idag inte har fungerande
samhällsfunktioner, vilket även gäller miljöfrågor, känns det extra
bra att de lokalanställda på en svensk camp efter ett tag förstår
varför vi arbetar som vi gör med miljöfrågor.
När konflikten en dag är löst i landet måste landet förr eller
senare ta itu med landets miljöfrågor och förhoppningsvis blir de
som arbetat på våra camper sakkunniga inom miljöområdet och får
en tryggad framtid.

Hur ser då dessa individer på riskerna de utsätts för under sin
tjänstgöring? Resultatet från studien visar att förhållningssättet
mot hot och risker i hög grad karakteriseras av fatalism och förnekelse. De i särklass vanligaste svaren när risker diskuterades var
”det händer inte mig” eller ”det är större chans att jag omkommer
i en bilolycka hemma i Sverige”. En medvetenhet om förnekelsen
finns och flera av informanterna i studien pratar om den ”svenska
blåögdheten”. Förnekelse tjänar dock sitt syfte. Det är en försvarsmekanism som hjälper individer att hålla ångest och oro i schack.
Om inte soldaterna till viss del skulle förneka risker och hot, skulle
då Försvarsmakten kunna rekrytera närmare 500 personer till
varje Afghanistaninsats?

Vad händer när riskförnekande individer åker
till Afghanistan för den
egna utvecklingen och
upplevelsens skull och
råkar ut för en allvarlig
händelse, där de själva
eller kamrater skadas
eller omkommer?

Maria Fors.

Foto: Martin Nauclér

Intervjustudien visar att för somliga blir riskerna mer uppenbara
och att de ifrågasätter sin tjänstgöring, medan andra fortsätter förneka riskerna, ”de hände en gång men det kommer inte att hända
en gång till”. Det verkar som om motiven till att göra internationell
tjänst påverkar hur en individ hanterar en incident. Individer med
altruistiska motiv eller högt målmedvetna individer verkar hantera
incidenterna mer gynnsamt än individer med självbildsrelaterade
motiv. De förstnämnda verkar under allvarliga händelser känna att
de behövs i Afghanistan och kan fortsätta att fokusera på sitt mål.
De senare har dock ingen lika stark inre motivator som motiverar
dem att tycka att det är värt att riskera sitt liv.
Troligtvis krävs det ett uns av förnekelse för att klara av att delta i
internationella insatser med risk för sitt liv. Men det krävs också att
individerna går in i dessa åtaganden med öppna ögon och har
reflekterat kring vilka konsekvenser ett sådant deltagande kan få
om ”det händer mig”. Detta kommer att bli än mer angeläget om
den oroliga utvecklingen i Afghanistan fortsätter även i det
svenskledda Mazar-i-Sharif.
TEXT: MARIA FORS,
INSTITUTIONEN FÖR LEDARSKAP OCH MANAGEMENT
FÖRSVARSHÖGSKOLAN
Källa: Folk och Försvar

Vem blir Årets Fredsbevarare 2010?
Årets Fredsbevarare 2009 blev Maria Sääf. Nu är det hög tid att
fundera över vem som skall få den äran 2010. Vem tycker du har
gjort sig förtjänt av titeln Årets Fredsbevarare?
FN utlyste 2003 29 maj till International Day of United Nations
Peacekeepers. Fredsbaskrarna Sverige ger uppmärksamhet åt
denna dag genom att ge en svensk fredsbevarare utmärkelsen
Årets Fredsbevarare.
Den 29 maj valdes därför att FN:s första fredsbevarande insats,
UNTSO, United Nations Truce Supervision Organization, startade
den dagen 1948. Genom åren har över 100 000 svenskar genomfört fredsbevarande uppdrag.
ANDERS
BRÄNNSTRÖM
2005

ROLAND
ROSENQVIST
2006

INGEMAR
ROBERTSON
2007

Utmärkelsen Årets Fredsbevarare tilldelas person som utöver
vad tjänsten normalt kräver gagnat svenska fredssoldater i internationell tjänst eller på annat sätt gynnat fredsutveckling på den
internationella arenan.
Medlem i Fredsbaskrarna kan nominera person som han eller hon
anser vara förtjänt av utmärkelsen. Motivering ska alltid bifogas
nomineringen.
Nomineringen skickas till Förbundsstyrelsen, sekreteraren, senast
1 april 2010. Mejla till: lars_andersson99@tele2.se

HELGE
STÅLNACKE
2008

MARIA
SÄÄF
2009

?
2010

TEXT: ROBERT SANDSVEDEN
EHO KS15 OCH KS18
Kackerlacksfångst.

8

Fredsbaskern nr 1 2010

Fredsbaskern nr 1 2010

9

JERUSALEM

På hal is i Kaanans land
1. BRODERAT MÄRKE
2. KLISTERDEKAL

20 KR
15 KR

3. BÄLTESSPÄNNE *

20 KR

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke

4

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

Det var en februarimorgon anno 1969. Jag var på väg till det forna
brittiska residenset, Government House, söder om staden i en nyss
inköpt äldre Volkswagen. Säljaren var en sentida pilgrim som kört
bilen hela vägen från Sverige och därför försett den med dubbade
vinterdäck. Det var min lycka denna morgon, ty andra bilar på
vägen hade svårt att ta sig fram.
Väl framme vid min arbetsplats UNTSO, det vill säga ”FN:s övervakningskommission i Palestina”, fick jag i ”Duty Room” beskedet
att ingen av FN:s bilar på grund av olycksrisken fick köras förrän
solen töat bort snön på stadens vägar och gator.
Jag hade i UNTSO den omständiga titeln ”Field Service Security
Officer” vilket för tillfället innebar att jag var livvakt och chaufför
åt missionens chef, den norske generalen Odd Bull – en sentida
efterföljare till Folke Bernadotte.
Jag slog mig därför ner på cafeterian och såg fram mot en lugn
förmiddag. Generalens agenda var blank fram till eftermiddagen.
Efter en stund kom generalen in i cafeterian iklädd slalombyxor,
pjäxor, lusekofta och anorak.
– Bror, kan du ta mej med din folkvagn upp till Oljeberget. Jag
tänker företa en skidtur…
Jag svarade att jag skulle försöka köra dit via bakvägen över den
bibliska byn Betania. Ett förslag som vann generalens gillande, ty
han ville att denna resa skulle vara så lite känd som möjligt –
särskilt för den israeliska säkerhetstjänsten.

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. TENNISTRÖJA* litet tryck M, L, XL, XXL

160 KR

23. KEPS

100 KR

17

18

19

24

25

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)
200 KR 300 KR för ej medlem

20

21

22

23

VETERANARTIKLAR
26. Baskermärke

100 KR

27. Klisterdekal

25 KR

28. PIN

20 KR

29. Brodyrmärke

30 KR

26

Beställning och betalning görs till PG-nr: 197056-5.
Frakt ingår i priserna. Kom ihåg att skriva beställd artikel(nummer) och antal.
Ange alltid fullständigt namn och personnummer samt adress, för kontroll och distribution.
OBS! MINST EN MÅNADS LEVERANSTID
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En matt solskiva stiger över Moabs berg och uppenbarar att
Jerusalems kullar och platta tak skimrar av vit oskuldsfull
snö. För en gångs skull gör Den heliga staden rätt för sitt
hebreiska namn: ”Fridens boning.”

27

28

29

32'7&-%& 1.02(,&-2

Med skidor och stavar monterade på bilens takräcke och med generalen sittande i det obekväma baksätet rattade jag folkan utför berget El Mukkabirs serpentiner ner till Betania och fortsatte sedan
uppför de branta krökarna på sydsidan av Oljeberget. Det gick sakta
framåt i det decimetertjocka snötäcket men vi kom fram tack vare
dubbdäcken. Inga andra fordon syntes till på vägen.
Odd Bull, som ofta var pressad och upprörd över hur FN behandlades av israelerna, var den här morgonen på ett strålande humör.
Han berättade att när han skeppade sina möbler och sitt bohag
från Oslo till Jerusalem så hade han sett till att en skidutrustning
kommit med.
– Jag läste hemma i Norge
att Jerusalem har ett kraftigt
snöfall ungefär vart tionde år.
Jag tog med skidorna för jag
hoppades att jag skulle få
chansen att åka skidor utför
Oljeberget. Nu blir den drömmen sann. Det blir noe att
berätta for barnbarna!
Vi nådde högsta punkten på
Oljeberget i närheten av det
mäktiga, tyskbyggda sjukhuset
Augusta Victoria. Generalen
krånglade sig ur bilen och
satte på sig skidorna.
– Vänta på mej vid
Snowdrivern Bror Richard Svärd berätGetsemane Hage. Jag är där
tade även FN-minnen för Marianne
Rundström den 16 november 2006
om cirka en timme!

General Odd Bull (i mitten) i överläggning med Israels försvarsminister
Moshe Dayan efter 6-dagarskriget 1967. Till höger om Bull hans politiske
rådgivare, M Marin.

Efter denna order började generalen kryssa mellan bergsluttningens
fåtaliga olivträd med några försiktiga telemarkssvängar.
Jag åkte tillbaka utför Oljeberget till Betania, varefter jag följde
Jerikovägen ner till den översnöade örtagården vid bergets fot och
på botten av Kvidrons dal. Jag anade historiens vingslag.(Det var
här som Jesus kämpade i bön före sitt lidande och blev förrådd av
Judas enligt Mark. 14:32 i Nya Testamentet.)
Sedan jag stannat bilen och parkerat på vägrenen insåg jag att den
fortsatta resan mot Jerusalem skulle bli problematisk.
I backen framför mig från Getsemane till krönet invid Jerusalems
gamla stadsmur rådde ett fullständigt kaos. Tre bussar hade ställt
sig på tvären vid vägkanten och blockerade halva vägbanan.
Sherut-taxis och privatbilar med blanka däck stod och slirade
utan att komma någon vart. Jag insåg att Jerusalems bilförare icke
hade några begrepp om hur man kör i halt väglag. Så fort bilarna
stannade i snömodden gasade de för fullt med påföljd att fordonen
ställde sig på tvären eller kanade ner i diket. Jag övervägde allvarligt att köra bakvägen tillbaka till Government House.
Trött men lycklig kom general Odd Bull kånkade på sina skidor och
gav ordern:
– Bror, kör hem via Old City. Jag skall besöka Post Office vid
Saladin Street.
Med försiktiga rörelser på gas och ratt lyckades jag kryssa folkvagnen uppför Getsemane-backen. På krönet mellan vägen och
stadsmuren låg en marknadsplats. Men marknadsbesökarna –
beduiner i mantlar och kvinnor i slöjor – var denna förmiddag mer
intresserade av de kaotiska scener som utspelades i den hala backen – än att köpslå om kameler och åsnor, får och getter.
När jag nådde krönet med folkvagnen applåderade menigheten.
Detta är enda gången i livet som jag fått applåder för min bilkörning!

TEXT:
BROR RICHARD SVÄRD

i TV-programmet "Gomorron”.
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Finns det fältartister om tio år?

TILL FS 18

Frågan kom upp på ”Muddy Mess” under Fältartisternas senaste tjänstgöring i Kosovo. Inte för att meningen var att ifrågasätta
deras existens, utan det handlade snarare om en frågeställning om behovet och nyttjandet av musik. Hur mycket har förändrats
bara under det senaste årtiondet? Visst har tillgängligheten när det gäller musik ändrats bara under de senaste två åren med
Spotify och nedladdning till både datorer och mobiler som resultat. Men det handlar egentligen om två helt skilda saker där det
ena inte kommer att ersätta det andra.

När vi utbildar blivande fältartister vid våra kurser försöker vi
också förmedla skillnaden mellan den publik man möter i utlandsstyrkan och den man vanligtvis möter här hemma när man arbetar
som musiker.
Det är lätt att tro att publiken på en mäss i Afghanistan eller
Kosovo är precis som den man möter på after-ski eller på en rockklubb hemma. Skillnaden är milsvid! I alla andra fall möter vi musiker en ”uppsökande” publik. Personer som av en eller annan anledning sökt sig just till den klubben eller spelningen för att man gillar
en viss artist eller en speciell musikstil. Utlandsstyrkan är ju som
publik där av en helt annan anledning – en situation som kan vara

Det var med stor bestörtning vi i Fredsbaskrarna tog del av budet
att soldater återigen stupat i Afghanistan. Kapten Johan Palmlöv
och löjtnant Gunnar Andersson finns inte längre bland oss.
Söndagen 7 februari 2010 är för alltid inskriven i vår fredsbevararhistoria som en sorgens dag.
För oss veteraner väcker detta minnen från liknande offer i fredens tjänst. Lika plötsliga, lika tragiska. Saknaden känns alltid
bottenlös. Det vittnar de medlemmar om som på olika sätt tagit
kontakt med oss. De kanske inte kände Johan och Gunnar men
saknaden och sorgen känner de igen bara alltför väl.
Våra tankar går till de stupade soldaterna, den skadade soldaten som vårdas för sina skador, den afghanske tolken och deras
anhöriga och kamrater här hemma och borta, samt till övriga
svenskar i Afghanistan.

Mottag därför
Veteranförbundet Fredsbaskrarna Sveriges kondoleanser.
Facebookgruppen ”Stöd våra svenska soldater som kämpar för
fred i utlandstjänst”, idag med över 13 000 medlemmar, sänder
också sina kondoleanser.
Stockholm och Kolmården 2010-02-10
Bo Wranker
Förbundsordförande

Anders Beckman
Styrelseordförande

Stupade hedrades på Ärna flygplats
På Ärna flygplats utanför Uppsala hölls 10 februari en
ceremoni för att hedra de stupade officerarna, kapten
Johan Palmlöv och löjtnant Gunnar Andersson. De hade
eskorterats hela vägen från Afghanistan av kollegor från
förbandet FS 18.

När Sverige 1958 för andra gången skickades ut en grupp artister
för att underhålla svensk trupp i Gaza hette det att man skickade
en ”nöjespatrull” Att gruppen i sin sammansättning bestod av den
tidens mest etablerade musiker och sångare kan man nog vara
övertygad om. Men hur väl förberedd gruppen var för sin uppgift
och på hur det skulle bli att möta sin publik, kan kanske diskuteras.
Försvarsmakten säger idag att fältartister är en efterfrågad resurs
inte bara vid utlandstjänstgöring utan även här hemma i Sverige.
Något som vi som frivilligorganisation verkligen märker av. Behovet
av utbildning och nya fältartister ökar i takt med att vi efterfrågas
exempelvis i samband med övningar på utbildande förband, men
också vid återträffar för utlandsstyrkan och när Försvarsmakten
satsar på marknadsföringskampanjer. Ett sätt att utveckla användandet av fältartister skulle kanske vara att produktionsplanera in
spelningar vid terminsavslutningar på de utbildande förbanden, för
att från en scen exempelvis kunna förmedla alla de positiva erfarenheter och intryck man får av en utlandstjänstgöring.
Att Försvarsmakten är nöjda och efterfrågar oss är naturligtvis
positivt, men det som vi själva mest fokuserar på är naturligtvis:
Vad tycker den verkliga ”kunden” alltså den enskilde soldaten
om det vi levererar från scenen? På 90-talets början ställdes vi
inför faktumet att den musik som spelades när vi tjänstgjorde i
utlandsstyrkan kanske inte låg helt i linje med det som verkligen
efterfrågades. Det är lätt att köra i vana spår och kanske inte
märka av att det behövs en förändring både när det gäller åldern
på medlemmar och även en föryngring när det gäller det musikaliska innehållet. Sedan dess är vi nog mer medvetna om det finns
ett ständigt behov av förändring när det gäller utbudet av olika
musikstilar.
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De musiker som vi idag tar in som medlemmar i Fältartisterna är
kanske också lite bredare i sin musikaliska skolning.
Man behärskar alltså fler musikstilar och är inte så genreinriktade som förr. Dessutom är musikkonsumenten av idag mycket mer
detaljerad i sin smak. Det musikaliska utbudet har blivit oändligt
mycket större bara de senaste 10-15 åren. Nya musikgenrer har
dykt upp och det som kanske var otänkbart för tio år sedan med
att exempelvis blanda hårdrock med rap är idag en självklarhet.
Men det ställer ju också högre krav på oss när vi rekryterar medlemmar i form av artister och musiker. Inom vissa musikstilar är
det fortfarande svårt att rekrytera medlemmar kanske beroende på
ett något samhällskritiskt och ifrågasättande sätt som kan återtolkas i exempelvis texter.

KS20

Foto: Tomas Johansson

minst sagt förvirrande för en artist och också svår att förklara för
någon som inte ännu upplevt en spelning för soldater i utlandstjänst.
Det gör också sammansättningen av repertoar lite speciell.
Även om man repeterar in ett antal låtar som man genom erfarenhet eller ”magkänsla” vet kommer att fungera, så måste det finnas ett stort utrymme för spontanitet och flexibilitet.
I rollen som fältartist är man ju också en del av kontingenten
man tjänstgör vid. Vi ses inte heller numera bara som besökare, utan
är en naturlig del av ”missionen” Att få träffa andra människor,
höra om deras upplevelser, vardag och också musiksmak gör alltid
att det kommer upp förslag på låtar ”under resans gång” och det
måste vi kunna leva upp till och leverera på plats. Något som gör
uppgiften ännu roligare.

Kistorna med stoftet efter de avlidna togs emot av de anhöriga
samt representanter från Försvarsmaktsledningen.
– Vi är samlade för att ta emot och hedra kapten Johan
Palmlöv och löjtnant Gunnar Andersson. De har betalat det
yttersta priset för sin insats för freden och andra människors
säkerhet och trygghet. Det är en uppoffring vi bär med oss för all
framtid, sa ÖB Sverker Göranson vid ceremonin.
Överbefälhavaren medaljerade därefter de stupade officerarna
postumt med Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld.
Hemkomstceremonin för de stupade hölls i enlighet med
Försvarsmaktens ceremonireglemente. En överflygning genomfördes med JAS 39 Gripen. Överflygningen skedde i formationen
”Förlorad kamrat i strid” där ett flygplan lämnade formationen
medan de övriga fortsatte framåt.
källa: www.mil.se: 10 februari 2010
Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera/Försvarsmakten

Fältartister i Gaza 1958

Så med intrycken och den underbara publikresponsen man alltid får,
sett från vår horisont, från en kanske improviserad scen någonstans,
känner vi oss minst sagt privilligerade när vi får spela för en speciell
och väldigt härlig publik.
Vi tror att vi fyller en funktion, trots att vi fått Spotify och tillgång till musik i mobilen.
KS20

Foto: Tomas Johansson

TEXT: MATS HERMANSSON
FÄLTREGISSÖR OCH FÖRBUNDSSEKRETERARE

Vid akten medverkade honnörsstyrka, fanvakt och musikkår, samtliga från
Livgardet i Kungsängen, det regemente som de båda stupade tillhörde.

Fredsbaskern nr 1 2010

13

FREDSSOLDATER

Våra veteraner vill

– en utställning om svenskar på FN-uppdrag

ha någon som stöttar

På FN-dagen 24 oktober 2009 slog
utställningen Fredssoldater upp portarna för allmänheten. Projektet
innehåller även skyttegruppschef
Daniel Jönssons blogg direkt från
Afghanistan på www.fredssoldater.se,
en tjock bok med tolv fördjupande
artiklar i ämnet utlandstjänst samt
en audioguide med personliga
berättelser.
Redan sommaren 2007 fick Armémuseum
välja bland 1 500 föremål som svenska soldater i utlandstjänst skänkt till Fredsbaskrarna. Förbundets Gun Lindén hjälpte till
och 150 föremål kom att ingå i museets
samlingar. Nu finns många av dem på plats i
utställningen. En samlad redogörelse för
svensk fredsfrämjande verksamhet har inte
funnits tidigare. Armémuseums utställning
sträcker sig tillbaka till tiden för FN:s bildande. Några exempel är till och med hämtade från fredsfrämjande insatser under
1800-talet. Det finns mycket att berätta om.
Ungefär 100 000 svenska män och kvinnor
har lämnat det lugna Sverige för att dämpa
konflikter i andra länder. Hur har de haft
det? Hur kändes det att kastas in i inbördeskrigets Kongo 1961? Eller att övervaka
vapenvilan på Cypern 1987? Hur hjälpte soldaterna civilbefolkningen i Kosovo 2004?
Svenska FN-soldater har haft växlande uppgifter, som Krigare, Spanare och Hjälpare.
Miljöscener med dockor i naturlig storlek
berättar om uppdragen. Framför elefantgräset i Kongoscenen står en sårad svensk FNsoldat och röker. Majoren Eric Bonde som
skottskadades vid ett tågöverfall 1961 har
inspirerat utformningen. I Cypernscenen spejar en svensk soldat ut över landskapet i
sällskap av en postiljon på studiebesök.

FAKTA
Armémuseum ligger på Riddargatan
13, Stockholm.
Öppettider tis 11-20, ons-sön 11-17.
Alla under 19 år har fri entré
– övriga 50 kr.
Boka gärna en visning av utställningen på 08-5195 63 03.
Närmaste t-bana Östermalmstorg,
buss 47, 62 eller 69 till NybroplanTel 08-5195 63 00
www.armemuseum.se
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Där finns allt från uppbyggda scenarier, en liksäck och en soldat
som bloggar från Afghanistan Det är så ett museum ska vara, saker
sätts i kontext och handlar inte enbart om föremål i en monter.
Några soldater som tjänstgjorde i Kongo tog livet av sig, likaså en
soldat som var i Bosnien. Hur det kommer att gå med dem som
precis kommit hem från Afghanistan vet ingen. Flera söker nu jobb
på en arbetsmarknad som inte direkt omfamnar före detta skyttesoldater.
Trots att Försvarsmakten har lovat att stötta veteranerna är det de
anhöriga som får dra det tyngsta lasset. De som varit hemma och
oroat sig, tagit hand om barn och all marktjänst, ska nu alltså
lägga sin energi på att backa upp de hemvändande soldaterna.
Många anhöriga är rejält bittra över att de själva inte får något
stöd, vilket är förståeligt.
sällskap av en postiljon på studiebesök.
Här har furir Johan Andrée och signalist
Gun Lindén delat med sig av sina erfarenheter från 1980-talet. I spillrorna av ett utbombat hem i Kosovo sitter en apatisk kvinna. En svensk soldat räcker henne en plastflaska med vatten. En underrättelseofficer
som vill förbli anonym har hjälpt till med
Balkanscenen.
Utställningen berättar också om bakgrunden till olika konflikter. En tidsaxel går
genom utställningens mitt och listar de hittills 21 svenska truppinsatserna.
Knappstyrda lysdioder på en liggande
världskarta visar platserna. Vilka är tankarna och syftet bakom utlandsuppdragen, vilka
problem har uppstått?
I mer än 50 år har väpnad trupp använts
för att förhindra krig. Till vilket pris? Hur ser
vi på FN:s roll idag? Vad innebär det att
Sverige alltmer övergår till ett insatsförsvar?
Det är frågor som utställningen tar upp och
vill starta diskussion om.
I scener och montrar visas fordon, utrustning och vardagsföremål kopplade till
utlandstjänst. Allt från blå baskrar, zippotändare, stridsvagnsminor, stridsklubbor med
cykelkedjor till träningsoveraller och liksäckar.
Hur många känner till att en svensk FNbataljon hade kamelburen patrull i Sinaiöknen under 1970-talet? På Armémuseum
finns deras standar. Vad är en yxring och vad
menas med en gammelyxa?
Utställningen visar soldatliv och förklarar
FN-slang. Hur får man kontakt med kvinnorna i ett land där många går i heltäckande
burka och inte ens får se åt en man?
Lyssna till löjtnant Caroline Cordshagen i
hörlurar och titta samtidigt på hennes uniform från Afghanistan!

Johanne Hildebrandt - journalist/krigskorrespondent och författare.
Foto: Roland Andersson

Nyligen avslutade jag det mest givande och rörande projekt jag
arbetat med på länge, en kortfilm som kommer att visas på
Armémuseum. Tre generationer soldater beskriver sina erfarenheter från krig!

Flera av föremålen bär på en personlig
berättelse. Unika fotografier och klipp från
dokumentärfilmer speglar tillvaron för svenskar på utlandsuppdrag.
I en alldeles färsk film av krigsreporter
Johanne Hildebrandt delar tre soldater med
sig av sina erfarenheter. Rolf Norberg berättar om flyktingläger i Kongo, Jan Almgård
minns krigsförbrytelser i Bosnien, Robin
Prince funderar över det ständiga dödshotet
i Afghanistan och hans flickvän Malin
Grönberg berättar om oron på hemmaplan.
Projektet Fredssoldater uppdateras och
utvecklas ständigt, med audioguide, blogg, filminslag m m.
I vårens föredragsserie debatteras nyttan
med de svenska utlandsinsatserna, hur väl
förberedda är egentligen de svenska soldaterna och hur är det sedan att komma hem
till Sverige?
Utställningen är en direkt fortsättning på
Armémuseums kronologiska redovisning av
historien. Samtidigt som den landar rätt i
vår egen tid.

Rolf åkte till Kongo 1961 där svenska soldater hamnade i eldstrid
för första gången på 150 år. Jan var plutonchef i Bosnien på 90talet och hamnade mitt i en massaker. Robin har precis kommit
hem från Afghanistan.

Därför hoppas jag verkligen att Stiftelsen Jespers minne kommer
lyckas starta ett veterancenter dit människor med erfarenheter och
trauman från utlandstjänst ska kunna vända sig för att få stöd och
hjälp med både fysisk och psykisk rehabilitering.
100 000 svenskar har gjort utlandstjänst, lägg till hjälparbetare,
UD-personal och anhöriga så är det en ansenlig mängd människor
som är berörda. Ändå har de inte haft någonstans att vända sig, vilket är bedrövligt. Ständigt detta blundande för verkligheten.
Förhoppningsvis kommer det nu bli ändring på det.

JOHANNE.HILDEBRANDT@AFTONBLADET.SE

Deras berättelser är skrämmande lika, och välbehövliga i ett land
som inte varit i krig på 200 år och ignorerat de soldater som skickats ut i världen och sedan hamnat i strid. Självklart är varken politiker eller Försvarsmakten intresserade av att lyfta fram den råa
och skitiga verkligheten, sådant ger ju inga popularitetspoäng.
Därför är det imponerande att Armémuseum, av alla ställen, inte
backar för det brutala utan försöker förklara och gestalta krig på
nya sätt.

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

TEXT:
ANDERS ÅBORG OCH ANDREAS OHLSSON
FOTO: ARMÉMUSEUM
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Lisa Olofsson:

att vara en därhemma
–

om känslor, oro och rädsla

Ensam, men inte i hjärtat
Omgivningen tror att den som är
hemma känner ständig oro. Så är det
och så är det inte!
Det är lätt att utgå ifrån att den
som är anhörig till någon som gör
utlandstjänstgöring i ett högriskområde ständigt skulle vara orolig. Känslor
som oro, rädsla och längtan ligger väldigt nära varandra. Då en situation i
sig innebär många olika känslor, är det
inte alltid lätt att sortera ut vad som är
vad. Jag vill berätta om några belysande situationer:
Mikael var ute på rekognoseringsresa, så kallad rekresa, ett par månader
före själva missionen. Svenskarna hade
inte själva byggt den svenska campen
utan det var engelsmännen som var
ansvariga i området där den svenska
kontingenten skulle ta över.
Innan Mikael åkte hade jag fått ett
telefonnummer, som jag kunde använda om det hände något akut.
En förmiddag ringde telefonen och
på en raspig ledning hör jag Mikael
säga:
”Hej, det är jag! Lyssna bara till vad
jag säger, men fråga ingenting. Det har
inträffat något. Jag är okej!” Så bröts
linjen.
Nu då jag återger händelsen kan
jag återigen känna rädslan och hur
kallsvettig jag blev, när han ringde.
Det var som om något sög tag om
mig och höll mig i ett järngrepp.
Då, den gången rusade jag till
datorn för att kolla på olika nyhetssidor. Jag slog på text-tv och läste, men
det stod inget om att det skulle ha
inträffat något. Jag sökte på Försvarsmaktens hemsida. Men, ingen information, ingenting!
Jag ringde det telefonnummer, som
jag hade fått, men ingen svarade. Jag
lämnade meddelanden och bad dem
höra av sig. Ingen hörde av sig. Jag
ringde numret för ”ständigt uppdaterat läge” men, inget hade inträffat.
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Där började också den förnuftiga
delen av hjärnan att arbeta. Klart att,
förklarade den, om det inträffat något
kan det ta ett tag innan informationen
bearbetats och kommer ut här
hemma.
Mikael hade ringt. Det var absolut
hans röst. Han var okej.
Järngreppet släppte något och
övergick i ilande, eller snarare smärtande oro.
Jag hade svårt att släppa. Jag fortsatte att leta information på nätet och
sent samma kväll hittade jag, det jag
sökte. Det fanns på BBC. Det visade
sig att händelsen som hade inträffat
även innehöll dödlig utgång. Min
rädsla och oro sög tag i mig och mina
tankar. Det var svårt att hantera. Det
gick ett dygn innan Mikael hade
möjlighet att höra av sig igen och då
på en säker telefonlinje. Jag fick veta
mer.
Tiden som återstod av Mikaels
rekresa blev för mig en lärdom i hur
jag hanterar mina känslor, min oro
och rädsla. Hur jag reagerade, vilka
tankar som irrade runt i huvudet på
mig och hur jag till varje pris sökte
och ville veta mer. Det hade jag stor
nytta av senare under Mikaels nio
månader långa mission i Afghanistan.
Att hantera känslorna som rädsla
och oro då något specifikt har inträffat, det är en sak. Men, att hantera
oron i vardagen är en helt annan.
Skillnaden för mig var, att då något
inträffade, som till exempel en händelse ute i missionen, kunde jag fokusera
i mer logiska tankar. Men, när oron
kom smygande in i mitt vardagsliv,
blev den betydligt svårare att hantera.
Det började som en rastlöshet. Jag
måste få röra mig fysiskt. Det blev ett
sätt att stå ut.Våra hundar fick väldigt
mycket motion under den perioden!

Om längtan
Längtan efter Mikael visade sig bli
mycket svårare att förhålla sig till.
En sak i livet är underskattad och
det är att tillåta sig och ta sig tid att
sucka...!
Eftersom Mikael hade varit på
utlandsmission tidigare visste jag om
min längtan. Under hans första mission hade jag stickat en tröja, där jag
arbetade in all min längtan efter
honom. Tröjan plockade jag fram när
Mikael åkte till Afghanistan. Längtan
och saknaden blev starkare och väldigt
påtaglig på olika platser som vi tillsammans alltid brukar besöka. På
sommaren tog jag fram tröjan och
besökte ”våra” stränder.
Jag har alltid känt mig trygg vid
och i närheten av vatten. På kvällarna,
den sommaren, drog jag på mig min
”missionströja”. Jag gick upp på berget, tittade ut över vattnet och satt där
i kvällssolen och suckade. För mig var
det viktigt att få sucka ut all min längtan. Saknaden kändes lättare att bära
just där vid havet och med ”missionströjan” på!
Vissa kvällar gick jag till vår kyrka,
satte mig en stund och skrev ofta ett
par rader i gästboken. Ibland då jag
var ute och sprang kunde jag springa
in i kyrkan, sätta mig ner, skriva en
rad och sedan springa vidare. Men det
fanns dagar när det inte hjälpte med
vare sig tröjan, motionen eller logiken.
I svarta stunder och med mörka
tankar när ingen tröst fanns, fanns bara
tårar. Jag grät en hel del. Inte tårar av
självömkan och inte tårar av ilska för
att Mikael var borta, utan tårar av
längtan. Tårar av saknad, men också av
tacksamhet för var dag som var en bra
dag.
”Gråt flicka lilla så får du vackrare
ögon”, sa alltid min farmor till mig.
”Ögonen är själens spegel och ibland
behöver människan lätta på sinnet.”

Lisa Olofsson (född 1950) bor på ön Utö i Stockholms skärgård. Hon har arbetat i Försvarsmakten bland annat i ett förband med att göra hälsoprofiler av dem som varit i utlandstjänst. Förbandets engagerade personal byggde upp ett
stöd för anhöriga i missionsverksamheten, vilket är hennes referens och grund. Hennes engagemang för de anhöriga
som inte har samma förutsättningar som hennes är stort. Hon vill bidra med sin personliga historia för att främja stöd
och utveckling för de anhörigas situation.
www.utokompaniet.se

Om hans/hennes oro ute
i missionen
Det är lätt att ha fokus på sin egen
och andra anhörigas oro. Men vad
känner och tänker de som är på missionen om oro, rädsla och längtan?
Jag ställde frågan till Mikael: ”Vad
är din värsta tänkbara oro för oss här
hemma, då du är borta på missionen?”
Hans svar har varierat. Första gången
som han var ute, hade vi ett
nybyggt hus. Det var så nybyggt, dessutom av Mikael själv, att vi bara hunnit bo ett par månader i det.
Den gången var svaret: ” att värmepannan går sönder”, sedan var det oro
för mig och för djuren i nu nämnd
ordning.
Eftersom han och jag är trygga i
vår relation och att jag jobbat mycket
med individer som varit iväg, så finns
tryggheten hos Mikael, att jag har
kunskap om sammanhanget och hur
det kan fungera. Jag tror att svaret är
beroende av var i livet individen står
och var han eller hon är i sin relation.
Vi skrattade åt hans svar då och vi
skrattar åt det idag. För – värmepannan gick sönder!
Vid Mikaels andra mission var det
annorlunda. Missionen var i ett
högriskområde och händelsen på
rekognoseringsresan låg i färskt minne.
Det hade satt spår hos oss båda, men
på olika sätt. Mikael hade fått en skarp
upplevelse av den verklighet han
under nio månader skulle verka i och
jag hade fått uppleva på vilket sätt den
kunde påverka mig på hemmaplan.
Denna gång var svaret:”Om det
skulle hända mig något.” För att få
grepp om och kunna hantera rädslor
och oro, kom vi överens om att använda en kodfråga. Det var ”Houston,
we have a problem?”
Var svaret ”ja” betydde att det var
riktigt allvarligt.Var svaret ”nej”, då
var situationen okej!

Det visade sig vara mycket klokt
för oss båda. För det inträffade händelser både i missionsområdet och
hemma.
Under ett rutiningrepp på sjukhuset
gick det snett och jag blev väldigt
sjuk. Jag var nära att dö.
När jag hade skrivits in berättade
jag att min man var på mission. Jag
lämnade också Försvarsmaktens telefonnummer till de officiella kanalerna
för oss anhöriga. Jag hade dessutom
fått ett nummer av Mikael, att brukas
enbart om det var ”Huston, we have a
problem!”
När läget för mig blev kritiskt, beslöt
läkaren att försöka få tag i Mikael. Det
gick inte att få kontakt med honom
genom de officiella telefonnumren via
Försvarsmakten. Läkarna blev tvungna
att använda det akuta numret. Mikael
satt på andra sidan jordklotet och fick
ta emot samtalet. En främmande röst
berättade, att det var angeläget att han
kom hem så snart det var möjligt,
eftersom jag var allvarligt sjuk.
Han lyckades ta sig hem, men det
tog ett tag för honom. Det fanns inga
direktförbindelser. Möjligheterna att
ringa, under det dygn som det tog att
ta sig till Sverige, var starkt begränsade. Han kom direkt till sjukhuset. Mitt
tillstånd hade tack och lov under hans
resdygnet vänt till det bättre. Men, det
blev en skräckupplevelse för honom!
Under själva missionen hade Mikael
goda möjligheter att höra av sig hem,
som under de perioder de inte var ute
och rullade på uppdrag. I den befattning han hade, fanns det även möjlighet för mig att nå honom i ett eventuellt akut läge. Det svenska campområdet byggdes upp allt eftersom och
möjligheterna att ringa och mejla från
missionsområdet utvecklades.

Fotoarbete:
Tomas Hjertén

Artikeln är återgiven ur
Armémuseums årsbok
2008/2009
”FREDSSOLDATER”
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Om leave

Om ilska

Inför en ”leave” är tankar och känslor
som ett lapptäcke. (En” leave” är när
de i missionen får lämna stationeringsorten och resa hem. Under en
”kortleave” kan de få roa sig i ett närliggande land eller stad under en helg.)

Jag har inte varit arg över att Mikael
gör utlandstjänstgöring. Men, jag har
träffat anhöriga som känner en stor
ilska över att deras partner har åkt ut.

Förväntan och lyckan att få mötas
igen är stor. Men oro för hur det skall
bli och sorg över ett nytt avsked ligger
tätt intill. Båda parter har det här
lapptäcket av känslor, fast utifrån olika
verkligheter och behov.
När Mikael kom hem på leave från
sin andra mission, beslöt vi att säga till
alla som ville komma på besök att den
första dagen ville vi vara ensamma.Vi
var på annan ort. Det var skönt.
Mikael tyckte att han fick landa
och ställa om fokus. Detta första dygn
är så viktigt och för oss som par att få
vara tillsammans.Vi behövde vara
ensamma och hitta till varandra under
lapptäcket av alla känslor. En annan
sak står också klart, att på leave är
partnern hemma fysiskt, men mentalt
är han/hon fortfarande kvar i missionsområdet. Det är ju en fullständigt
normal reaktion i en sådan extrem
situation.

I mitt tidigare arbete med att sammanställa hälsoprofiler av personal
som varit i utlandstjänst och i mitt
nuvarande volontärarbete som anhörigstödjare, har jag märkt att denna
reaktion inte är ovanlig.
Ilska är svår att bära och hantera.
Det är den för både den som åker och
för den som är kvar hemma. Särskilt
svår är den om den är förknippad
med en känsla av att ha blivit övergiven.
Att känna oro, rädsla och sorg,
ensamhet och ilska är alla normala
reaktioner på en onormal situation.
Enbart vetskapen om att det är
okej att känna så, är viktig. Att sedan
få hjälp med att förhålla sig till situationen och att hitta ett sätt att få tillvaron hanterbar hemma är nödvändig.
Det är en nyckel som kan rädda!
Min ilska har varit riktad mot omgivningen!

Om omgivningen
Jag hade aldrig kunnat drömma om
att Mikaels utlandstjänstgöring skulle
röra upp så mycket känslor hos vänner och bekanta. Reaktionerna var allt
ifrån ett ifrågasättande om varför han
åkte, till ett kraftigt fördömande, både
av Mikaels tjänstgöring och hur jag
kunde ”tillåta” att han åkte.
Gång på gång kom jag på mig med
att försvara situationen. Detta ständiga
försvar tog en massa onödig energi
som jag behövde bättre för de vardagliga sysslorna.
Jag kan fortfarande bli upprörd
över omgivningens agerande. Jag blev
arg när vänner tog sig rätten att värdera och fördöma mitt och Mikaels
beslut om att han skulle göra utlandstjänst.
Under tiden Mikael var borta var
det till exempel ingen självklarhet att
jag skulle bli medbjuden under helger
eller till högtider. Det var heller ingen
självklarhet, att när jag träffade någon
på gatan eller i affären fråga mig hur
jag hade det. Eller till exempel:
”Behöver du hjälp med något?”
Gå sakta, kom fort tillbaka!
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Ibland ville jag bara ställa mig uppe på
berget och skrika ” Hallå där, jag finns
och existerar faktiskt, även om Mikael
inte är hemma!” Varje individ reagerar naturligtvis utifrån sin bild av
omvärlden.
De som kunde visa intresse även
för min situation var lätt räknade.
Men så viktiga. För med dem visste
jag att jag inte behövde försvara situationen.
Oavsett om man har barn eller inte är
det svårt att värja sig för omgivningens värderande. Denna händelse var
en av många med liknande inslag:

Lika lång tid som den senaste missionen
varit, lika lång tid tog det att ”hitta
hem”.
Samma tillvaro som den var före
missionen kommer det aldrig att bli
igen. Men det behöver inte betyda
katastrof. Det blir annorlunda. Båda parter har utvecklats, bara inte på samma
ställe.
Jag är oändligt stolt över Mikaels val
att göra peacekeeping mission, fredsbevarande utlandstjänst, och jag är stolt
över att som anhörig vara en viktig del
i det jobbet.

Om Försvarsmakten
Under en av Mikaels missioner åkte
jag på en återträff och mötte gamla
vänner från förr.Vi hade inte setts på
många år och jag gladde mig mycket
över att få ”catch up on old times”
och komma ifatt.
Jag berättade om hans nya mission
och var totalt oförberedd på reaktionen: ”Hur kunde jag skicka iväg
honom?” och ”Hur kunde han bara
lämna mig hemma med hus, jobb och
djur?” och ”Hur kunde Sverige skicka
soldater och officerare till så farliga
ställen?” och ”Är det verkligen till
sådant våra skattemedel går!?”
Det spelade ingen roll hur jag försvarade och förklarade om fredsinsatser, om de humanitära projekt som
kontingenten hade. De ville inte höra,
de ville inte lyssna. Det blev ingen bra
reunion. Jag åkte därifrån. Jag var arg,
ledsen och besviken.

Om hemkomst
Dagen, som nio månader tidigare
känts så avlägsen, var äntligen där.
Min ”travelling soldier” kom hem
hel och välbehållen. Förväntningarna
från bägge håll var stora. Behoven
olika.Vi gjorde som på leaverna.Vi
åkte bort, var för oss själva och för en
gemensam landning under det första
dygnet.
Väl hemma igen dök vännerna
upp med tusen frågor. Alla ville höra,
alla ville fråga. Som anhörig var jag,
för omgivningen, bara en bakgrundsfigur under Mikaels första tid hemma.
Han ville inte konfronteras med alla
frågor hela tiden.Vi skärmade av omgivningen ett tag, tills den mentala
kraften återvänt.

Från den dagen då ett beslut tas att
någon skall göra en utlandstjänstgöring
är ena benet redan i missionsområdet,
säger Mikael.
Den som skall åka utbildas under en
tid speciellt för sin uppgift. De anhöriga
därhemma utbildas inte i mission at
home. Processerna från dag ett blir olika
och behoven olika. Försvarsmakten
ordnar anhörigträffar. De är i storforum
och det är bra, men inte på långa vägar
tillräckligt.
Jag och Mikael har jobbat med ett
förband, numera nerlagt, där vi ordnade
ett anhörigstöd med olika personalkategorier. Detta skapade både trygghet och
stöd för de anhöriga. Regelbundna träffar och aktiviteter för familjer utvecklade en samhörighet.
P10 anhörigstöd blev en modell för
kommande missioner som andra förband ansvarade för. Detta var under
BA- och Kosovo-missionerna.
Jag vet att behoven som anhöriga har
är olika beroende på var i livet man står.
Barnfamiljer har särskilda hjälpbehov
som till exempel barnpassning och stöd
i att svara på ett barns alla tusen frågor.
En barnpsykologkontakt knuten till
utlandsstyrkan skulle ge en viktigt signal
och ett bra stöd till de familjerna.
Den unga/unge soldaten som åker
iväg och har flickvän eller pojkvän
hemma kan ha behov av att få prata
med någon erfaren anhörig i ett mindre
forum för att våga ställa frågor. Föräldrar
har sina funderingar kring sonens/dotterns utlandstjänst. Det kan gälla allt
ifrån försäkringsfrågor till hur de kan
eller ska agera då sonen/dottern kommer hem från tjänstgöringen. Frågorna
är skiftande och många.

Familjer utan barn är utan sin
vanliga tvåsamhet i vardagen.
Min erfarenhet efter samtal
med många är att ensamheten
är tung att bära. För trots en
stor bekantskapskrets kan vännerna sällan förstå. De är i en
annan situation. Det har visat
sig att det finns ett stort behov
av att tillhöra ett sammanhang
med anhöriga i samma situation.
Oavsett hur familjebilden ser
ut vill alla anhöriga bli sedda,
känna trygghet och få svar på
sina frågor. Försvarsmaktens
anhörigträffar är på sitt sätt
informativa, men den informationen räcker inte.
Försvarsmakten borde möjliggöra anhörigorganisationerna att bli delaktiga och vara
en resurs för utlandsstyrkan.
Detta kan ske genom samverkan och ekonomiska
medel.
”Vi rekryterar inte familjer
utan den enskilde.”
Det är ett mycket olyckligt
uttalande av Försvarsmakten.
Den enskilde är en del av en
familj och hela familjen
påverkas. Den som åker vill
Ensam, men inte i hjärtat.
göra ett bra jobb i missionsområdet och förutsättningarna
för det ökas om tryggheten för
de som är hemma säkras. Den som har
mission at home vill leva och inte bara
• Ta hjälp av:
överleva!
Svenska Soldathemsförbundet,
Invidzonens volontärarbetare och
Fredsbaskrarna Sverige.

Olika möjligheter

Ulandsstyrkan har erfarenhet av att
utbilda för mission. De som gör missionen har erfarenhet av att vara på mission. Anhöriga har erfarenhet av hur det
är hemma under en mission.

Det skall vara en självklarhet att alla
dessa samverkar. Alla gör sin insats för
freden!

• Utbildning för anhöriga är en viktig
del av förberedelsen och för att känna
delaktighet. Engagera andra anhöriga
som hjälp vid utbildningen.
• De förband som kan bli ansvariga för
en mission kan bygga upp ett anhörigstöd som har till uppgift att skapa
kontakter och aktiviteter före, under
och efter missionen.
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FN-veteranerna Kongo

Citatet:

Ordförande: Karl-Olof Fransson 036-649 68, 070-633 49 63
Sekreterare: Rolf Larsén 013-522 12
Kassör: Rune Brink 036-703 66, 070-590 25 18
Hemsida: www.kongoveteranerna.se
Plusgiro: 441 1974 -1
Bankgiro: 368 - 8298

– Svenskarna gjorde sig kända (i Kongo)
som goda och lugna soldater med förmåga
att uppträda självständigt i små enheter ( ...)
Uttrycket "för uppgiften krävs en indisk
bataljon, ett irländskt kompani eller en
svensk pluton" myntades.
Övlt Jarl Lundgren i Armemuseums årsbok
”Fredssoldater” 2008/2009.

Oss Afrikaveteraner emellan ...
Under våren 2009 sökte jag kontakt med Dr Peter Wallenberg.
Jag visste att han hade arbetat i Afrika under den tid då svenska
FN-bataljoner var i Kongo. Wallenberg var då chef för Atlas Diesel
(Atlas Copco) i Nordrhodesia (Zambia), Sydrhodesia (Zimbabwe),
Nyasaland (Malawi) samt Katanga i Kongo. Wallenberg var bosatt i
Salisbury (Harare) i Sydrhodesia och var i Afrika åren 1959-62.
Jag blev inbjuden till hans kontor på Investor AB i Stockholm och
vi träffades den 23 september. Ordförande Karl-Olof Fransson gjorde mig sällskap till vårt möte.
Det var en mycket intresserad Peter Wallenberg som bjöd på
kaffe/te och började berätta utifrån sina upplevelser i Afrika och vid
inkognito-besöken i Elisabethville.
Efter Kongos självständighet 30 juni 1960 blev det väldigt riskfyllt
att åka dit – men Wallenberg var tuff och tänkte inte onödigtvis på
riskerna. Reservdelar skulle fram till gruvindustrin.
I sin gamla cheva passerades gränsen till Kongo (Katanga) många
gånger och Wallenberg blev vän med tull- och passkontrollanterna.
Första gången efter självständigheten blev dessa väldigt förvånade
att någon ville åka till Katanga då tusentals flydde från Katanga.
Vägspärrar passerades – där ofta nyckfulla Katangagendarmer var
synnerligen hotfulla. Men allt gick bra även om incidenter förekom.
Värre gick det när svenska FN-soldater skulle passera spärrar.
I Elisabethville, ofta på Sabena Guest House, brukade Wallenberg
inkognito och på tu man hand, träffa den svenske bataljonschefen
överste Jonas Waern. Erfarenheter och nulägesanalyser utbyttes.
På frågan om Wallenberg hade kunnat berätta för någon om sina
stundtals äventyrliga upplevelser – ibland med fara för livet, blev svaret: ”Det kunde jag inte för då hade de trott att jag ljugit.”
För första gången efter 47 år – blev vårt möte en nästan två och
en halv timme lång debriefing för Peter Wallenberg. Vi hade gärna
lyssnat ytterligare lika länge till. Vi Kongoveteraner hade samma problem efter vår hemkomst.

Från vänster: Karl-Olof Fransson, Dr Peter Wallenberg och Larry Chiborn.

Wallenberg erbjöd sig generöst att komma till Kongoveteranernas
årsmöte 2010 och utifrån sina upplevelser berätta om sin Afrikatid.
År 1961 var fotbollslaget från bataljon 12 inbjudna till Syd- och
Nordrhodesia och spelade med framgång några fotbollsmatcher i
huvudstäderna Salisbury och Lusaka. Efter en match bjöd Wallenberg laget på en uppskattad middag. Han vill nu gärna träffa några
av spelarna på kommande årsmöte.
Kongoveteranerna hälsar Peter Wallenberg mycket varmt välkommen
till dubbeljubileumsårsmötet 2010!
TEXT:
LARRY CHIBORN (BAT 14, 16, 18 KONGO)
CHIBORN@HOTMAIL.COM
FOTO:
AGNETA MOGREN

Jubileumsåret
År 1960 sände Sverige sin första FN-trupp till Kongo. Först ut var soldater från FN-bat VIII, förlagda i Gaza, vilka begav sig frivilligt till
Afrika sedan Dag Hammarskjöld den 17 juli begärt att svensk trupp
skulle ingå i ONUC. Fyra dagar senare var de på plats i Leopoldville.
År 1980, efter två års förberedelser, bildades vår kamratförening vid
ett årsmöte i Gävle.
Under den kommande årsmöteshelgen den 7-9 maj 2010 kommer
vi således att fira ett dubbelt jubileum: 50 år sedan den svenska
insatsen inleddes i Kongo, 30 år sedan första årsmötet.

Styrelsen eftersträvar att årsmötet får ett något annorlunda program än vad som varit vanligt under de senaste åren för att markera
att årets möte är unikt.
I skrivande stund är inte programmet klart i alla detaljer. Ännu återstår frågor att lösa bland annat med Försvarsmakten.
Mötet kommer att hållas på Ledningsregementet i Enköping den
7–9 maj 2010. En inbjudan med fullständigt program kommer att
skickas ut till samtliga medlemmar i början av mars månad.

STYRELSEN

Gösta Kersmark
– färdmekaniker i Kongo
Med Sikorsky- och Bell-helikoptrar svarade en helikopterstyrka för räddning och spaning efter saknade i det vilda, väglösa och vidsträckta landet.
Styrkan utförde också transporter av mat, förnödenheter och medicin till
FN:s marktrupper ute i bushen samt transporter av läkare, medlare, tolkar
och andra specialister till avlägset belägna byar. Harry Jonasson från
Vidsel i Norrbotten var en av de skickliga piloterna.

I FN-missionen i Kongo under åren 1960-64
deltog det svenska flygvapnet med stridsflyg
med beteckningen UN Fighter Squadron 22
(F 22) vars verksamhet under decemberstriderna i Katanga 1961 blev mycket uppmärksammad och välkänd. Mindre känt är att
många svenskar verkade inom transportflyget i Kongo, som hade en stor uppgift i ett
land med bristfälliga och utslagna markkommunikationer. FN:s eget transportflyg opererade med DC:3or och med plan av typen
Fairchild 119 Flying Boxcar. De svarade tillsammans med bland andra det svenska charterbolaget Transair för de tyngre transporterna av trupp, tungt gods, tyngre vapen och
material i detta vidsträckta land, större än
Europa. För de lättare transporterna svarade det så kallade ”buskflyget” med helikoptrar och lätta flygplan.
Gösta Kersmark ,född 1928, tjänstgjorde i
Kongo som färdmekaniker på ett Otterplan.
Sitt flygarliv hade han påbörjat redan som
16-åring då han antogs som volontär vid F5
i Ljungbyhed där han utbildades till flygplanstekniker.
I många år före Kongotiden arbetade han
med enmotorigt propellerflyg. Han hade
sergeants grad och var en framgångsrik
skytt. Han blev F5-mästare på pistol och kpist.
Kersmark tjänstgjorde i Kongo från december 1963 till juli 1964. Som färdmekaniker
fick han följa med på flygningarna för att
biträda piloten, Gunnar Elg, senare kapten
på Linjeflyg.
Uppgiften var att fixa de tekniska problem, som kunde uppstå på Ottern samt att
kontrollera tankning, lastning och lossning.
En del av sina upplevelser i Kongo har
Kersmark skildrat i Svensk Flyghistorisk
Föreningstidning på 70-talet. Här följer
några citat:
Under första hälften av 1964 försämrades situationen i Kongo och i en del av provinserna rådde ren anarki. Grupper av
kringströvande rövarband mördade och
plundrade Kivuprovinsen. Förband ur landets egen armé – ANC – mördade och brände ner byar i bl.a. Kwilu-provinsen som

Gösta Kersmark

någon slags repressalie för vad som skedde
där.
I mars flög vi med all slags last som Röda
Korset kunde tänka ut, äggpulver i säckar,
förnödenheter åt ANC samt flyktingar med
bagage – och vilka bagage ...
Vid ett tillfälle påstod mina kamrater att
jag hade tio olika sorters löss samtidigt.
Löss i håret, i kläderna, på huden, i huden.
Svenska FN-bataljonens avlusningspatrull
i Luluabourg räddade oss från en ömklig
död.
I början av maj stationerades vår Otter i
Kivu, längst österut i ”det mörkaste
Afrika.” Konstigt nog på Kamembe-fältet
som låg nära provinshuvudstaden Bukavu
men i grannlandet Ruanda. En stor del av
provinsen befann sig i upplösning. ANC-förbanden var militärt sett helt värdelösa och
de s.k. rebellerna härjade ohämmat.

”Herre Gud, oljetrycket stod på noll och
jag glodde stumt på Gunnar och pekade.
Han hade börjat svänga tillbaka norrut.
Vi anade hur oljan sprutade ut genom
kulhålet, vi rök som en puderkärra!”

Ett tiotal mil söderut från Bukavu, uppe i
höglänt terräng, fanns den svenska missionsstationen Lemera omringad av rebellstyrkor. På stationen fanns ett 20-tal skandinaver, vuxna och barn, och hundratals
unga afrikanska elever. Än så länge ansågs
de dock ganska säkra eftersom en pluton ur
ANC förlagts dit.
Den 22 (maj) avsåg man att evakuera
Lemera dels med hjälp av en ny ANC-trupp,
dels med en konvoj, som skulle utgå från
Bukavu. Vi skulle övervaka från luften och
ha med oss ANC:s bataljonschef, majoren
Yossa ,som skulle leda den militära verksamheten.
Enligt den order som FN:s lokale befälhavare, österrikaren Kunitzberger, gav till besätt-

ningen på Ottern skulle de observera konvojen från Lemera och sedan landa på Luvungi-fältet där ny kontakt skulle ske med
Kunitzberger. Men Elg och Kersmark kände
stor olust över den ordern, ty de hade landat
där några dagar tidigare och varit ytterst
nära att bli anfallna av rebeller – med några
sekunders marginal hade de fått upp planet i
luften.
Strax före avfärden infann sig ytterligare
två man som fått tillstånd att medfölja planet för att kontrollera evakueringen från
Lemera, en amerikansk överste från CIA och
en direktör från UNESCO. Även en svensk
radiotekniker, Mats Granlund, fanns ombord.
Sammanlagt var det således sex personer i
det enmotoriga Ottern när de lyfte.
Kersmark igen:
Vi startade söderut och följde landsvägen,
kollade särskilt broarna och passerade stället där ett 20-tal stupade låg kvar sedan
lokala strider hade ägt rum där några dagar
tidigare. Vis av erfarenhet från många tidigare beskjutningar höll vi hela tiden 400
meters höjd. Ganska säkert – som vi trodde.
På Luvungistråket var det tomt och ytterligare fem kilometer söderut hade vi vägkorset där Lemeravägen åt höger slingrade upp
i bergen. Men just vid korsningen stod en
gul lastbil som inte synts där tidigare. Den
måste vi ta en titt på.
Det stod några män vid sidan av lastflaket
och plösligt fick jag se att en av dem sköt
mot oss. Uppenbarligen hade han ett automatvapen, krutröken oscillerade fram som
en tratt ur pipan när han tömde magasinet.
PANG! Inte trodde jag att en träff från en
automatkarbin kunde ha sådan anslagskraft
på vår höjd. Det var som om hela Ottern
hoppade till, säkert var det den skarpa smällen som bedrog sinnena. Blixtsnabbt kollade
jag att Gunnar inte var träffad, sen vände
jag mig om för att konstatera att alla i kabinen klarat sig. Sekunden senare var blicken
på instrumenten. Herre Gud, oljetrycket stod
på noll och jag glodde stumt på Gunnar och
pekade. Han hade redan börjat svänga tillbaka norrut. Vi anade hur oljan sprutade ut
genom kulhålet, vi rök som en puderkärra!
Fortsättning på sidan 25.
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Fredsmissionerna UNEF I (United Nations Emergency Force), åren 1956-67 och UNEF II, 1973-79, med
beteckningarna G, resp M, hade sina missionsområden i Gaza och på Sinaihalvön. Tre medlemmar ur FN-bat
68M, 1:a komp gjorde i oktober ett återbesök på sin gamla förläggning i öknen, Camp Sinai. Området är
numera egyptiskt territorium. Här följer det andra och sista avsnittet, där Håkan Mäss-Olsson berättar för
Fredsbaskern om vad som mötte honom och kamraterna Erling Jernberg och Rolf Cronberg ute i öknen.

Tillbaka i Sinaiöknen efter trettio år – del 2
Efter drygt trettio år bestämmer sig tre f.d.
FN-soldater att återvända till sin gamla
camp i Sinai-öknen. I förra numret av
Fredsbaskern berättade vi om resan ner och
upplevelsen av den oerhörda förändring som
den norra delen av öknen går igenom, med
vattenkanaler, uppodlad mark och nybyggen. Gamla huvudcampen Tre Kronor låg
kvar oförändrad i Baluza men vad skulle
finnas kvar av Camp Sinai?

Vi åkte ner till avtagsvägen där Camp Sinais
checkpoint hade legat och svängde västerut
in på campområdet. Det första vi såg var
den taggtråd som omgärdade hela campen
men på en del ställen har vind, väder och
rost ätit upp de övre taggtrådsbågarna så
bara små stumpar stack upp i raka led.
Det nästa vi såg var en betongplatta och där
parkerade vi. Kökets gamla betonggolv låg
alldeles öppet och från den punkten kunde vi
överblicka och orientera oss var allt annat
tidigare hade legat. Strax bredvid hittade vi
plintarna till sambandscentralen och de låg i
fina rader, orörda sedan 30 år tillbaka.
Känslan av att stå på denna plats var helt
omtumlande och hjärtat pulserade och tankarna for genom skallen. Det fanns faktiskt
spår efter campen, detta som vi hade varit
oroliga för att inte finna.
Vi gick över vägen mot den plats där mässen låg och där kom en betongplatta i dagen
med några bokstäver som nästan lyste klart:
68M. Fyra par med initialer ihop med bokstäverna 68M var beviset! Vi har varit här.

bataljon. Vår Stf CompC Kn Sabel hade
lyckats byta till sig cementen mot en påse
namnbrickor hos Ghanbat som låg söder om
SwedBat.

ut som om militärerna tyckte det var okej
men en dem, en civilklädd Tony Curtis-lik
kille med svarta glasögon, propsade på att vi
skulle åka därifrån.

Vi fortsatte över sanden och fann att marken
var full av glassplitter och sönderslagna eternitplattor. Vi kunde inte riktigt förstå varför?
Jag mindes inte att vi hade haft någon eternit över huvudtaget, men mässen byggdes om
efter vi hade varit där så det måste ha kommit till senare.
På avstånd såg vi en putsad tegelbyggnad
med sönderslagna väggar sticka ur marken
och vi gick närmare. Först när vi kom fram
insåg att det var hundgruppens hundgård.
Att väggarna delvis var raserade tror vi
beror på att luftkonditioneringens vattenrör
(hundarnas gårdshus hade air condition)
gick genom desamma och att beduinerna,
eller andra, knackat ner väggarna för att
komma åt rören.
Vi fortsatte förbi där mek-tältet stått och
här hittade vi en tältbit som stack upp ur
sanden. Den plockade vi givetvis med.
Plintarna för trossens prefab-hus låg kvar
och vi undrade varför ingen hade tagit plintarna till husen. Allting annat hade plundrats
så varför inte ta dessa?

Redan 11.30 fick det lustfyllda besöket på
Camp Sinai ett mycket olustigt slut. Jag fick
sätta mig i deras bil och en av deras killar
satte sig i vår. I hög fart åkte ut ur öknen via
Hemingway Road och passerade gamla positionen 555 som vi också hade tänkt att titta
närmare på. Undrar vad vi kunnat hitta där?
Vi togs till en militärförläggning i Qantara
där vi förhördes av militären som också tittade på de filmer och bilder vi tagit och gick
även i genom de kartor, med utritade vägar,
som låg i bilen. Vi bemöttes mycket trevligt
och de förstod vår förklaring till varför vi
var där. Vid 15.00 så var militärerna klara
med oss och sa tack och adjö.
”Tony Curtis” var däremot inte färdig med
oss utan vi fick följa med till ett välbevakat
hus i Ismailia för att stängas in i ett rum
med beväpnad vakt utanför. Inget besked om
vad som skulle hända gavs och vi bad att få
kontakta svenska ambassaden. De tog ingen
notis om detta så vi tog våra mobiltelefoner
och försökte ringa själva. Ambassaden svarade inte, ej heller på det jourtelefonnummer
som telefonsvararen gav. Frustrationen växte
än mer när de kom in och tog våra telefoner
ifrån oss.
Vi gick i genom vad som hade hänt under
dagen och förstod att någon av de vi mötte i
Tensta hade trott att vi var inkräktare eller
eventuella spioner och larmat militären.
Kanske rent av han som jag talade med i
telefonen. Ingen annan hade reagerat negativt, inte checkpointen på Qantara Road, inte
Baluza-militären (mer än att vi störde besöket av deras höga chefer) så vi började ana
att vi arresterades bara för att de ville djävlas. De kunde ju inte, efter att ha åkt den
långa vägen ut till öknen, släppa oss utan
rapporteringen om tillfångatagandet var nog
bara för visa att de gjorde något över huvudtaget. I huset vi var inlåsta i verkade det inte
hända så mycket annat. Vi gissade oss till att
vi hade hamnat hos den egyptiska motsvarigheten till militära säkerhetstjänsten, men var
inte riktigt säkra.
Det kändes tråkigt att ha blivit frihetsberövade men vi höll humöret uppe med att
berätta gamla minnen, och hade bara platsen
och situationen varit annorlunda hade vi sett
denna kväll som fantastisk trevlig.

Hundgårdens ruin.

Initialer i golvet på mässens förråd.

Det kändes fånigt att bli så sentimental men
hela denna resans mål var att hitta just
dessa lämningar. Betongplattan var golvet till
förrådet i mässen som byggdes under vår
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De skulle ha kunnat använts till nya hus eller
annat, men vi var givetvis glada för att de
fortfarande ligger kvar.
Vi såg även rester efter campplutonens
grillhörna men inte ett spår av var tälten
hade stått.
På väg mot infogruppens gamla tillhåll
såg vi en bil svänga in på vägen i hög fart
och ur steg tre militärer och två civila män.
Onda aningar besannades snabbt då de talade om att vi inte fick vara där. Vi försökte
förklara att några skyltar om besöksförbud
inte fanns någonstans under vägen och att
svenska ambassaden i Kairo intygat att
Sinai var fritt. För ett ögonblick så såg det

Camp Sinai 1979.

Inget hände förrän 21.00 när Erling Jernberg togs in på förhör på en kvart under väldigt avslappnade former. Han berättade än
en gång om vår avsikt med besöket och frågade förhörsledaren (en annan kille, då Tony
Curtis hade stuckit) om det verkligen var
förbjudet att vara i den gamla zonen och
fick svaret nej.
Men de lät oss inte gå. Humöret hade
varit på topp men senare under kvällen blev
vi mer och mer oroliga för att vi skulle få
stanna här länge. När Cronberg bad att få
gå på toaletten blev han anvisad ner i källarvåningen som var en helt annan miljö än det
enkla men förhållandevis trevliga rummet vi
satt i. Vakten öppnade en låst gallergrind
och i halvdunklet kunde Rolf se en korridor
med celler på sidorna under de fuktiga käl-

larvalven. Toaletten låg i änden av korridoren och där var det i stort helmörkt. Smuts
och skit överallt och stanken av avföring var
olidlig.
Vi var glada att vi inte behövde sitta nere i
någon av cellerna men humöret sjönk och vi
började tänka på våra anhöriga som förväntat sig att vi skulle hört av oss under eftermiddagen då vi kommit tillbaka. Vi började
få onda aningar om att kanske hållas kvar i
flera dagar men vi antog till slut att ett dygn
i ofrihet var att vänta. Skulle de också föra
in oss i register över oönskade utlänningar
och grusa eventuella framtida visumansökningar? Egypten är ju ett av svenskarnas
populära semestermål. Ovissheten var det
värsta.
Först 00.30 släpptes vi efter att fått tillbaka vår beslagtagna utrustning. Alla bilder
och filmer vi tagit fanns kvar orörda, vilket
var glädjande, men däremot var det skador
på våra kameror. De hade varit minst sagt
oförsiktiga med utrustningen och vi fick allt
tillbaka liggande i plastkassar. När vi gick
skakade vi hand med killen som lät oss gå
och tackade för besöket. Det var ingen idé
att bråka.
Väl tillbaka på hotellet kunde vi kontakta
anhöriga och vi hann också med två Stella
innan vi stupade i säng.

För att inte riskera liknande behandling igen
så lade vi ner planerna på ett nytt besök i
öknen dagen efter, vi fick ju ändå hela 20 (!)
minuter på Camp Sinai. I stället spenderade
vi fredagen med att titta lite på Ismailia och
ligga vid hotellets pool.
På lördagen hade vi en heldag i Kairo med
pyramidbesök och souvenirshopping. En fin
avrundning på vår resa.
Frustrationen över det nesliga bemötandet
från den egyptiska militären höll i sig efter
hemkomsten.
Först efter ett antal dagar föll poletten
ner och vi förstod vad vi hade missat – den
internationellt så vanliga ädla konsten av
mutor.
I odemokratiska länder har polis och militär väldigt låg inkomst, men desto större
befogenhet att ta emot mutor. Det förstod
inte vi då men det gör vi nu.
För sent!
TEXT OCH FOTO:

Håkan Mäss-Olsson
1 COY, 68M

www.68m.se - Din oas i webb-öknen!

Årsmöte i Skillingaryd
Inbjudan till Blue Berets MC Sweden 9:e årsmöte
Stund: Årsmötet startar 1300 lördagen den 1 maj 2010.
Ställe: Skillingaryds skjutfält, cirka 50 km söder om Jönköping.
Styrka: Alla medlemmar i BBMC Sweden.
Slag: MC eller bilburna veteraner.
Sysselsättning: Årsmöte, föreningsmästerskap och grillfest.
Symbol: Fredsbevarande veteraner.
Sagesman: #1 J Fröhlin.
Pris: Övernattning i logement och mat kommer att finnas till självkostnadspris.
PX: Vi kommer att ha försäljning av våra föreningsprylar.
Upplägg: Från fredagskvällen kan man komma, under kvällen kommer det finnas mat och dryck att tillgå i baren. Vi kommer ha styrelsemöte
under fredagskvällen. På lördagen är det årsmöte, därefter någon typ av föreningsmästerskap. Senare på kvällen blir det grillning med prisutdelning och lottdragning. Vi får se om det blir någon live-musik detta år.
Nu är det således dags att kontakta era gamla missionskamrater och se till att de kommer hit och umgås under denna helg!
Självklart får man ta med sig flickvän, pojkvän, fru eller liknande under denna helg.
Tyvärr så har Fortifikationsverket tagit hand om alla lokaler och då tyvärr höjt hyran för oss, så boendet kommer kosta lite mer, än vad vi är
vana vid.
Motioner till årsmötet skall skickas senast den 1/4 till #51 Sekreterare Maria Sääf-Westin.
Anmälan och frågor görs till: sekreterare #51 Maria Sääf-Westin: sekreterare@bbmc.se el.0709-525774.

Sista anmälningsdagen är fredagen den 23 april!!!!
Fredsbaskern nr 1 2010

23

BOKNYTT

Beställ Gula Bandet på PG: 197056-5
Det har alltid varit och kommer alltid att vara viktigt för soldaterna att känna stödet från nära, kära och folket i allmänhet då de utför en
ofta tuff uppgift för att hjälpa någon annan – som en pusselbit i den stora bilden. Veteraner hjälper veteraner!
Köpinformation:
– Pins, 25 kronor styck.
– Klisterdekal, 10 cm. 20 kronor styck.
– Klisterdekal, 15 cm. 25 kronor styck.
Porto ingår!

Har du frågor ang din leverans av Gula Bandet så är du välkommen att
mejla till: register@fredsbaskrarna.se
Leveranstiden är ca 1 vecka!
Tack för att du vill stödja Sveriges veteraner!

Beställ så här:
– Märk insättningen med texten "Gula Bandet".
– Ange därefter VILKEN/VILKA produkter som du köper!
(extra viktigt då pins + stor dekal har samma pris!)
– Glöm inte att ange ditt namn och adress!
Välkommen med din beställning!
PIN

Träffplats-ABC
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: Byns Bistro Bar & Restaurang
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
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Klisterdekaler, 15 resp 10 cm.

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.
Cafe, 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 kamratklubb för oss som gjort
utlandstjänst 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
Harrys, Kungsgatan 18. 1:a måndagen
varje månad.
Kontaktperson: Tor-Björn Johansson
Tel: 070-244 40 35.
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.

Denna förteckning uppdateras
kontinuerligt. Mejla nya uppgifter till:
redaktion@fredsbaskrarna.se

Schweizergardet
Var finner man egentligen världens äldsta fredsbevarande
styrka? I nummer 3 av Fredsbaskern/Bataljonsbladet årgång
år 2007 finns en artikel om den svenska Saarbataljonen
som verkade i Saarland i Tyskland år 1934/1935.
Det var ett förband som tillhörde Nationernas förbund
(NF). Flera år senare skickade bl.a. Australien med flera
länder ut fredsbevarare och från svensk sida blev greve
Folke Bernadotte år 1948 FN:s sändebud i det oroliga
Mellanöstern. Inte att förglömma alla andra insatser världen över vid denna tidpunkt.

ansvarar för själavården inom förbandet, en major som stabschef,
två kaptener som kvartermästare och slutligen en fältväbel som gardesadjutant. Tjänstespråket är som tidigare nämnt tyska men de
högre officerarna ska vara flerspråkiga, d v s kunna tala landet
Schweiz´ övriga språk.
Utöver dessa officerare återfinns sergeanter som ställföreträdande
skvadronschefer, gruppchefer med ställföreträdare och slutligen de
77 meniga gardisterna som här kallas hillebardiärer.

Schweiz blev först medlem av Förenta nationerna för ca tio år
sedan efter en folkomröstning där majoriteten nu tyckte att Schweiz
skulle ansluta sig till skaran av medlemmar i FN.
Detta lilla alpland har dock haft en skara soldater stationerade
utomlands alltsedan år 1506 och även om styrkan inte kallas fredsbevarande på samma sätt som FN-styrkor, är ändock styrkan tämligen unik.

Orsaken till att styrkan en gång i tiden upprättades beror på att den
dåvarande påven Julius II irriterades över att be om hjälp varje
gång kyrkostaten hotades. En tidigare allians mellan påven Sixtus
IV och det schweiziska edsförbundet, (Die Schweizerische Eidgenossenschaft) som Schweiz egentligen heter, gav påven möjlighet
att rekrytera schweiziska legosoldater.
Första gången gardet visade sitt mod var under skövlingen av
Rom då staden plundrades av kejsar Karl V:s armé om 20 000
man. 189 gardister hade samlats i Peterskyrkan och samtliga massakrerades men dåvarande påven undkom.

För att bli schweizergardist måste man vara schweizisk medborgare
av manligt kön och av romersk-katolsk tro, ha genomgått schweizisk
militär utbildning, vara mellan 19 och 30 år gammal, minst 174 cm
lång, ogift och ha avlagt yrkesexamen eller studentexamen.
Uppgiften för den 110 man starka styrkan är att skydda påven och
hans residens. Gardet skall även eskortera påven på hans resor,
bevaka tillträdet till Vatikanstaten och medverka till att ordningen
upprätthålls inne i Vatikanen. Gardets tjänstgöring är uppdelat i
vakttjänst, paradtjänst, ordningstjänst och personskydd. Tjänstespråket är tyska.

Faneden svärs alltid den 6 maj och styrkans motto är Acriter et
fideliter – ”Tapfer und treu” (Tapper och trogen). De har samma
förpliktelse mot det heliga kardinalskollegiet som mot påven.

I modern tid minns man säkerligen främst en av gardets kaptener
vid namn Alois Estermann som år 1981 räddade påven Johannes
Paulus den II:s liv när han ställde sig i vägen som en levande sköld
då terroristen Mehmet Ali Agca försökte döda påven med en pistol.
Den 22 januari år 2006 välsignade påven Benedictus den XVI sitt
garde på 500-årsdagen av dess upprättande. Fredsbevarande eller
ej…. I varje fall en världens äldsta styrkor……

Gardet är organiserat i en stab och tre skvadroner av plutons storlek. Gardeskommendanten är en överste med en överstelöjtnant som
ställföreträdande chef och utbildningschef, en gardeskaplan som

PUZZELRINGAR

TEXT: LARS ANDERSSON
Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/schweizergardet

www.me-trading.com

Fortsättning från sidan 21:

– Hur länge går hon? sa Gunnar i oväntat behärskat tonfall. Tusen tankar blixtrade i min hjärna.
– Har han inte ens vett att bli rädd? Är
det bara jag som begriper att det här pekar
rätt åt h-e?
– I någon minut om vi drar lite, svarade
jag och drog av gasen till hälften och försökte utan resultat att få ned varvtalet.
Kulan hade tydligen bl.a. träffat tryckoljeledningen till propelleromställningen.
Vi låg nu i motorplané norrut över vägen
och förde en förvånansvärt sansad debatt
om var vi skulle landa. Jag ville förmå
Gunnar att landa på Luvungi-fältet och
menade att där kunde vi i alla fall komma
ned med livet i behåll även om vi kunde
räkna med strid, men jag antydde att jag

var känd vida omkring som en verklig snitsare på k-pist.
– Nä fy fasen, sa Gunnar, där flår dom
oss levande. Vi tar landsvägen.Efter knappt
två minuter och på tio meters höjd började
motorn skära under våldsamma vibrationer. Jag satte upp fötterna i spjärn mot
instrumentbrädan och upptäckte att klacken från en 43:a passade precis i horisontgyroglaset.
Gunnar hade tagit ut startklaff under
planén och jag tänkte att han måtte väl inte
glömma att ta ut resten nu och sneglade
under armen. Nej då, hans hand tog femsex snabba tag på klaffpumpen. I nästa
ögonblick touchade vi första hindret. Vi
dunsade ner på vägen med 70 knop, rutschade iväg ett 50-tal meter innan höger

vinge träffade ett bastant träd och slets
loss. Ottern vräktes av vägen åt höger i ett
dike. Där strök det fasta landstället.
Dunder och brak.
Slutet på historien blev att alla i planet
otroligt nog klarade sig både vid flygkraschen och på den farliga vandringen genom
fiendeland norrut till säkerheten i Bukavu.
Även evakueringen av skandinaverna från
missionsstationen i Lemera gick bra.
Göran Kersmark pensionerades från
Flygvapnet 1989.
TEXTEN SAMMANSTÄLLD AV:
BROR RICHARD SVÄRD
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Kongos FN-förbund besökte Sverige:

”Freden måste byggas underifrån”
Millenniemålen är bra, men utveckling kräver fred. Det är ingen poäng att bygga en skola om den förstörs dagen efter.
Det säger Cissa Wa Numbe, generalsekreterare för Kongos FN-förbund, som i september 2009 besökte Sverige.
Sedan tre år tillbaka stödjer Svenska FNförbundet demokrati- och försoningsarbete i
Kongo genom ett samarbete med kongolesiska FN-förbundet. Samarbetet handlar
främst om att skapa ökade möjligheter för
befolkningen att engagera sig i fredsprocessen.

Bygga underifrån

Cissa Wa Numbe, generalsekreterare för Kongos FNförbund. Foto: Gustav Julander

Fem miljoner människor har dött sedan kriget i Demokratiska republiken Kongo inleddes 1998. Idag råder fred i större delen av
landet men i de östra delarna fortsätter striderna. FN-styrkan i landet, MONUC, är den
största i världen och kämpar bl a med uppgiften att skydda civilbefolkningen.

– Fred måste byggas underifrån. Att höga
ledare skriver på ett papper räcker inte. Vi
vill hitta och använda traditionella metoder
för fred och försoning som kompletterar
västvärldens synsätt. Dessutom vet inte folket vad det är som makthavarna har skrivit
under på, säger Cissa Wa Numbe.
– Vi i det kongolesiska FN-förbundet
arrangerar folkliga forum där vi söker efter
mekanismer som fungerar lokalt. Samhället
är djupt splittrat efter de många åren med
krig och att folkgrupper försonas är vår
främsta prioritet. Millenniemålen är bra,
men freden måste komma först. Utan fred
blir utvecklingen inte varaktig, fortsätter
han.

Kampanj mot investeringar
i klustervapen

Sverige får kritik för
MR-brott

I oktober inleddes en ny kampanj mot investeringar i klustervapenindustrin. Samtidigt
presenterades en omfattande rapport om
klustervapen från två organisationer i
Nederländerna och Belgien. Rapporten ställer 138 finansiella institutioner i skamvrån
för deras innehav i företag som producerar
klustervapen. De fyra svenska investerare
som granskats får godkänt.
Arbetet mot klustervapen har fått ny kraft
sedan Konventionen mot klustervapen
antogs i december 2008. 98 procent av dem
som dödas av klustervapen är civila.
– Konventionen måste ratificeras av 30
länder för att den ska träda i kraft. Bara sju
länder ytterligare krävs. Sverige måste
skyndsamt ratificera avtalet, säger
Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska
FN-förbundet.
I november arrangerade Nätverket mot
klustervapen ett frukostseminarium om hur
finansiella institutioner ska kunna avveckla
sina innehav i klustervapenindustrin samt
vilken makt och ansvar de har.

När FN:s nya råd för mänskliga rättigheter
inrättades 2006 infördes också en ny
granskningsmekanism, UPR (Universal
Periodic Review). Den innebär att rådet
regelbundet ska granska hur alla FN:s medlemsländer efterlever de s k kärnkonventionerna. I maj 2010 är det för första gången
Sveriges tur.
I november publicerade FN-förbundet och
16 andra frivilligorganisationer en rapport
med sin version av läget. Enligt rapporten
har personer med utländsk bakgrund svårt
att få sina rättigheter tillgodosedda i
Sverige. Kvinnor i invandrar- och minoritetsgrupper är, liksom funktionshindrade kvinnor, särskilt utsatta för våld.
Vidare menar organisationerna bakom
rapporten att Sverige måste bli bättre på att
motverka hatbrott, våld mot kvinnor och diskriminering mot samer och romer. I rapporten föreslås 40 konkreta åtgärder för att
förbättra situationen.
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Rapporten kan laddas ner från www.fn.se

Vår lilla men mycket livaktiga förening har lagt ännu ett
verksamhetsår bakom sig. På årsmötet behandlades, förutom
den vanliga agendan, ett förslag till stadgeändring.
Numera framgår det klart och tydligt att alla som gjort
någon form av utlandstjänst är välkomna som medlemmar.
Årsmötet avslutades som vanligt med lite gott att äta samt
trevlig samvaro.

Flydde genom skogen
Cissa Wa Numbe beskriver hur han själv en
dag för många år sedan flydde genom skogen med sin höggravida hustru och sitt barn
som han bar på ryggen. Han fick då se en
kvinna som låg på marken och blödde kraftigt. Barnet som hon bar på ryggen hade
skjutits och dödats. Han beskriver sin vanmakt och hur förtvivlad han var över att inte
kunna göra någonting för att hjälpa kvinnan.
”Du kan berätta om oss”, svarade hon.
– Sedan den dagen har jag inte vilat, säger
Cissa Wa Numbe.
Han beskriver hur Kongos FN-förbund
arbetar med en bredd av aktiviteter från fred
och försoning till jämställdhet, distribution
av myggnät och översättning av grundläggande dokument om mänskliga rättigheter.
Kvinnor och ungdomar är prioriterade målgrupper.

Humanitär katastrof
Både Hillary Clinton och den svenska
biståndsministern Gunilla Carlsson har nyligen talat om läget i Kongo som ”en humani-

Soldater från FN:s fredsbevarande styrka i Kongo, MONUC, passerar en by
där barnen gör honnör mot soldaterna. Foto: FN/Marie Frechon

tär katastrof”. Cissa Wa Numbe vill rikta en vädjan om stöd
till hela det svenska samhället.
– Alla insatser behövs. Det finns olika grupper som kämpar
med att organisera sig och som har bra idéer. Vi i Kongos FNförbund kan hjälpa till med kontakter.
TEXT: ANNALENA ANDREWS
källa: Världshorisont nr 4/09

Vill du ge ett bidrag till FN-förbundets
samarbete med Kongos FN-förbund?
Sätt in pengarna på pg nr 90 00 79-5
(ange ”Kongo”).

Föreningen har varit representerad på förbundsrådet i
BAEREIA, NORGE 9-11 oktober, samt vid veteranträffen i
Stockholm 24 oktober.
Årets höstfest var en resa till Säffle-operan och musikalen
Zorba.Vi åkte med ett veterantåg kallat teatertåget.
Artisterna från Säffle-operan underhöll oss med vacker
sång och musik, dessutom fanns det trubadur samt dragspelare som höll i allsången. Vår klubbmästare Sten-Erik Peterson
trollade fram delikata lunch-boxar och kall öl ur sin rymliga
kylbox.
Väl framme bjöds vi på ouzo och grekisk buffé. Många
kända artister medverkade i föreställningen och den var
mycket uppskattad. När vi kom till tåget för att resa hem låg
det en baguette och en flaska vin på varje säte, omtänksamt
eller hur?
Traditionell avslutning på verksamhetsåret är julbuffén i
Varberg. Mer välbesökt än någonsin. Mycket god mat, stoj
och glam, men också högtidligt när Varbergs lucia med tärnor
besökte oss.
Årets hederssejdel överlämnades till vår nye kassör Erik
Karlsson.
ERIK WESTERBERG
ORDFÖRANDE

Margot Wallström får nytt toppjobb i FN
Barnkonventionen 20 år
Den 20:e november fyllde FN:s mest framgångsrika konvention, Barnkonventionen, 20
år. Detta uppmärksammas bl a genom en ny
bok, Självklart barnens rättigheter, som ges
ut av Rädda Barnen i samarbete med FNförbundet och stiftelsen Allmänna
Barnhuset. Boken är skriven av Simone Ek
och handlar om spelet bakom kulisserna
under de tio år då texten till konventionen
förhandlades fram.
För att uppmärksamma jubileet har FNförbundet också tagit fram ett nytt material
för barn om barnkonventionen, FN-filurens
kalender. Det riktar sig till barn upp till tolv
år och kan användas i förskolan och grundskolan. Till kalendern hör en handledning
med FN-filurens berättelser till varje bild.

Beställ på:
www.fn.se/butik

Den svenska politikern Margot Wallström (S) får ett
nytt toppjobb - i FN. Hon ska bevaka kvinnors utsatta
situation i krig och andra konflikter.
– Sveriges regering har stöttat hennes kandidatur till
det här jobbet, säger Anders Jörle på UD:s presstjänst.
FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon meddelade vid
Afrikanska unionens möte i Etiopiens huvudstad Addis Abeba i
januari, att Margot Wallström blir världsorganisationens
särskilda representant för
att bevaka kvinnors utsatta situation i krig och
andra konflikter.
Wallström får som uppdrag att se till att FN:s
resolution om sexuellt
våld i krigsdrabbade länder beaktas.
– Sveriges regering har
stöttat hennes kandidatur
till det här jobbet, säger
Anders Jörle på UD:s
Margot Wallström
presstjänst.

FÖDELSEDAGAR 2010
70 år
400220 Buller Håkan
Teleskopsgatan 4
415 18 GÖTEBORG

401114 Lundqvist Bengt
Parkgatan 11
532 32 SKARA

400525 Fredriksson Einar
Biblioteksvägen 6 C
435 30 MÖLNLYCKE

75 år

400620 Henrysson Krister
Gyssebergsgatan 53
430 83 VRÅNGÖ
400830 Johansson Kenneth
Häggatorp 3
530 10 VEDUM
400927 Erlandsson Arne
Fridkullagatan 17 G
412 62 GÖTEBORG
401013 Nilsson Sven
Leif Erikssons väg 16
261 62 GLUMSLÖV

350424 Pettersson Sture
Parallellvägen 7A
433 35 PARTILLE
350503 Palm Bengt
Mälby 4, Vallby
745 98 ENKÖPING

80 år
300125 Monander Sven
Sandbäcksgatan 7
653 40 KARLSTAD
300814 Oskarsson Nils
Stamrosstigen 4
432 36 VARBERG

källa: www.expressen.se
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FÖRENINGAR - TRÄFFAR
Årsrapport från Fredsbaskrarna Västervik, Kalmar län
Vi brukar ha våra sammankomster i räddningstjänstens lektionssal
om vi inte har någon utflykt till något intressant mål. Vi avser att ha
träffar i januari, årsmöte i mars, maj, september oktober och så julbord i december. Det brukar komma mellan 12 och 20 Fredsbaskrar
till våra möten.
2009 års första träff var den 21 januari. Ordf. Hans Johansson visade film från Gaza och Sharm El Sheik på 1960-talet. Vi som varit
där kände igen oss och blev lite nostalgiska. Det är alltid intressant
att få ta del av andras upplevelser under sina missioner.
Årsmötet gick av stapel den 18 mars och gästades av förbundsstyrelseordförande Anders Bäckman.
Ordförande Hans Johansson avgick eftersom han flyttat från Västervik. Ordförandeposten blev tills vidare ej tillsatt. Hans avtackades
med bok och blommor. Därefter avslutades mötet med en liten supé.
Den 28 maj konstituerade sig den nya styrelsen som nu består av Tf.
ordf. Björn Hansson tillika sekreterare, kassör Lars Axmon, ledamöterna Bo Hagman och Jörgen Svensson, supl.Tony Wärdig revisor
Axel Nilsson och valberedning Jan Kullander och Ulf Sörbin.
Efter sommaruppehåll träffades vi den 16 september. Efter ett kort
möte överlämnades ordet till kvällens föredragshållare, Tony Wärdig.
Han berättade till vackra och intressanta diabilder från sin jorden-

MIXED
runtresa med minfartyget Karlskrona under 1980-talet.Tony var
second och alltså näst högste chef ombord. Vi fick en inblick i arbetet ombord och i all den planering inför landbesök i olika länder med
officiella bjudningar, m m.
Den 18 november var det ånyo dags för en träff. Denna gång berättade vår fredskamrat Ulf Sörbin om sin yrkesverksamma tid inom
kriminalvården från 1960-talet och fram till sin pensionering. Vi fick
bl.a. inblick i hur vården har utvecklats från Gustav Vasas tid och till
våra dagar.
Året 2009 avslutades med julbord på en lokal i Västerviks centrum.
Trots säsongens första snöoväder kom 19 medlemmar från stan och
norra Kalmar län. Innan vi gick loss på den goda maten beslutade vi
att årsmötet ska vara den 17 mars. Andra möten är ännu inte fastlagda.
Efter måltiden berättade Lennart Holmgren om den högtidliga ceremonin i höstas i Stockholm då han och hans kamrater fick sina
Kongomedaljer. Se förra numret av denna tidning.
Som synes har vi varit aktiva under året som gått och jag hoppas att
det även under detta år blir intressanta och trevliga träffar där även
ni i andra föreningar är välkomna om ni meddelar er närvaro. Vi önskar även nya medlemmar välkomna till våra möten.
BJÖRN HANSSON

TILL MINNE AV KENNETH ROOS
Plötsligt och oväntat nådde oss beskedet att FN-kamraten från
Gaza, Kongo och Cypern, Kenneth Roos, avlidit den 24 november
2009.
Kenneth var född i Göteborg men uppvuxen i Älgarås, Töreboda och
Mariestad. Kenneth var i unga år en duktig idrottsman, han var
Livhusar och utbildades vid Livregementets Husarer till militärpolis.
Han tjänstgjorde vid UNEF1 i Gaza, hamnade i Kongo på 12:e
bataljon 1:a skyttekompani. Han deltog i striderna i Elisabethville
både i operation ”Rumpunch” och ”Mortar”.
Den 13 september 1961 sattes bl a hans pluton in för att tillsammans med MP arrestera utbrytarprovinsens inrikesminister Monogo
(Katangas starke man). Under framryckningen i detta uppdrag till
Albert Park, där Brigadstaben och dess U-plats omgång var grupperad, skadades Kenneth svårt (av en irländsk kula) vid inbrytningen
genom den irländska sektorn av parken. De som var med kommer
aldrig att glömma ropen och skriken från de skadade denna morgon
i den mörka afrikanska natten.
Kenneth var en kämpe och 1963 stod han åter på kongolesisk mark.
De som var med kunde ta emot honom i Kamina, nu som MP på
Bat. 24. Kenneth förflyttades till Cypern då oroligheterna bröt ut där.
Nu tillsammans med arméns närstridsexpert, Allan Mann för underrättelseuppgifter.

Kenneths begravning ägde rum i
Befrielsens kapell på Norra kyrkogården i Örebro måndagen
den 14 december 2009 i närvaro av familj, arbetskamrater,
vänner samt kamrater från
Fredsbaskrarna och
Kongoveteranerna, med respektive fanor.
Kenneth var en trofast vän,
han älskade klassisk musik och
konst. Han var självlärd seglare
i den grunda och steniga
Hjälmaren. Han gillade sin hemstad Örebro. Han och sambon,
Monica, reste ofta för att lyssna till musik och titta på konst.
Höjdpunkten var dock vistelsen i fritidshuset i Dalarna och arrangemang i Fredsbaskrarnas och Kongoveteranernas regi.
Vad livet och stunden gav kan ingen ta ifrån oss. Ditt namn och
insats är för alltid planterat i Sveriges FN-historia.
Tack Kenneth - Vila i frid!
KAMRATERNA
ARNE BJÖRKLUND OCH ANDERS RAMNERUP

Gotland
Den 5/5 har vi Pubkväll på Black Sheep Arms i Visby (gamla Lunkans). Drop- in från kl 18.30. Den 5/6 genomför vi ett besök vid
Försvarsmuseet i Tingstäde. Start kl 14.00. Den 24/10 (FN-dagen) är det sedvanligt årsmöte med föredrag.

Z-bataljonen
Verksamhetsplan 2010.
3 mars Årsmöte. Frivillighuset f.d. F4
13 mars Pimpeltävling Västnår Oviken
17 maj Trondheim
6 juni Nationaldagen
28 augusti Höstträff
21 november Trekamp

EEF

Resultat:
Damer
Herrar
Ungdomar
Kerstin Anderstig Tommy Jakobsson
Andrea Larm
Britta Larm
Marcus Eriksson
Nicolai Larm
Lena Oginder
Göran Molander
Hampus Ingehed
Kerstin Anderstig tog sin tredje inteckning i vandringspriset,
så nu får vi skaffa ett nytt.
Styrelsen Z-bat.

1:a tisdagen varje månad träffas vi på Captain Cook

112-kryssning
Nu är det åter dags för en 112-kryssing. Det är för dig som jobbar
inom polis, brandkår, sjukvård, kriminalvård, är väktare eller har
gjort FN- tjänst.

Denna resa bär av den 13 april, biljetterna är släppta. Boka hos
Silja Line och uppge boknings kod: 112-kryss.
Ni hittar mer information på vår hemsida: www.englaklubben.se
Ni är varmt välkomna till denna happening.
MED VÄNLIGA HÄLSNINGAR KARIN

Skövde - Bunkern, våren 2010
26-28 feb. 5-kamp och Laserdome på Laserdome Actioncenter i
Skultorp. Sen på kvällen är det mingel i Bunkern. Detta i samarbete
med Blue Berets MC.
Läs mer på: www.bbmc.se
Tis. 2 mars. Träff med kaffe å kaka.
Tis. 6 april. Träff med kaffe å kaka.
Tis. 4 maj. Träff med kaffe å kaka.
28-30 maj. Skaraborgstur på MC ihop med Blue Berets MC.
Start/Stopp/Fest i Bunkern.
Tis. 1 juni. Träff med kaffe å kaka.

Inbjudan till återträff och 20-årsfest
SMC L 104
Återträffen kommer att genomföras på Skillingaryds läger 4-6 juni
2010.
Observera att detta är den enda kallelsen så vänligen sprid budskapet
vidare.
Det är öppet för att komma antingen fre 4/6 eller lör 5/6.
Anmälan till peo.bjarnback@telia.com senast 2010-05-01.
Alt 0381-15281 eller 070-557 5281
Med vänlig hälsning PeO Bjarnbäck 2IC Medcoy

Norrköping
Torsdagen den 8 april ses vi på Hemvärnsgården i Norrköping.
Vi gästas av Örlogskapten Jens Norblad, som tjänstgjorde 4 mån
2009 vid Sveriges Örlogsstyrka i Adenviken utanför Somalias kust.
Jens föreläser under rubriken ”Pirater i sikte”
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Välkommen!
Anmälan senast mån 5 april till: Janne Frisk
011-311188, 0708-970145
janne.frisk@bostream.nu

Trekampen 2009 hos Z

Trekampens
bågskyttemoment.

Den 22 november utkämpades trekampen i Gövikenhallen. 37
damer, herrar och ungdomar tävlade. Luftpistol, luftgevär och pilbåge var de tre grenarna i trekampen.

Redaktionellt...
I detta årets och decenniets första nummer av Fredsbaskern, har vi uppehållit oss vid flera missionsområden
och krishärdar – ”nya” som gamla. Vi har varit i Kongo, Kosovo, Israel, Gaza, Sinai och berört Afghanistan.
Och på hemmaplan inte minst. Alla åldrars fredssoldater, av båda könen, och en uppskattad gästkrönikör, har
medverkat med text och bild – precis såsom ambitionen för Fredsbaskern är: geografisk ”spridning” och närvaro av alla pinnarna på åldersstegen! Minnen och nostalgi har blandats med vad våra forskare och andra
kunskapare har att förmedla om peacekeeping och allas vårt väl och ve!
I nästa nummer kommer vi bland annat tillbaka till Balkan och får berättelsen om ”Sheriffen i Vares” – en
episod från 1990-talets Bosnien. Vidare uppmärksammas Rikshemvärnet som fyller 70 år och även vår
svenska medverkan i återuppbyggnaden av Haiti. Vad mer? Ja – det kan Du bäste läsare kanske bidra med.
Idéer och återkoppling från läsekretsen är en viktig del i tidningens liv och vitalitet!
Tyck till – vi ses!
MED VÄNLIG HÄLSNING
ROLAND ANDERSSON
T. F. REDAKTÖR
REDAKTION@FREDSBASKRARNA.SE
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YXXRYSS
Nr 4/2009
De tre först dragna
rätta lösningarna får
vardera välja en bokvinst
från FredsbaskerFörlaget

Kryssa för EN önskad vinst!

www.fredsbaskerforlaget.se

FREDSSOLDATER
- årsbok 2008/2009

SKEPPAREGATAN 29
602 27 NORRKÖPING
TEL 011 – 18 80 88

FN-soldat i Kongo

HÄR FINNS BÖCKER OM SVENSKA FREDSMISSIONER UNDER 50 ÅR.
HÄR FINNS MINNESBÖCKER FRÅN BL A BALKAN OCH LIBANON.
HÄR FINNS VHS-FILMER.

Mucka inte med
Trolldoktorn

269:Vi gratulerar vinnarna
i YXXRYSS 4/2009:

341:-

Meta Palmeberg,
Opphemsgatan 10
582 37 Linköping

298:-

MUCKA

176 sidor. Rikt illustrerad
av Christian Braunstein

198:!

INTE MED

TROLLDOKTORN

Christer Ström
Prästgården 117
523 92 Timmele

PS

161:-

TROLLDOKTORN

Gunnar Norén
Urbergsterassen 26
802 62 Gävle
MUCKA

100:-

INTE MED

Det går även
att beställa våra böcker
via förskottsbetalning
på PlusGirot!
ANGE:
- boktitel
- antal
- namn och adress

CD-SKIVA

MED

HEMÅT

DET BÄR

cept

e
ra r
puä
l po 4-färg.
a
t
10 sidor,
ett
Med 216

Mucka inte med Trolldoktorn

PORTO INGÅR I PRISERNA

Information om vikten av att anpassa sig

PG: 129 1805-8

50 sidor - häftad
av Stig von Bayer & Christian Braunstein

ANNONSER
I DETTA NUMMER:

Fredsbaskrarna Sverige

10

www.fredsbaskrarna.se

Svenska Afghanistankommittén

13

www.sak.se

Middle East Trading

25

www.me-trading.com

FredsbaskerFörlaget

30

www.fredsbaskerforlaget.se

Försvarsmakten

32

www.mil.se

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

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

Vill DU annonsera i Fredsbaskern? – Kontakta redaktionen!
30
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Rätt lösning till
nr 4/2009

Postnr..................... Ort: ...............................................................
Lösningen sänds senast 2 maj till:
Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Tegelbruksgatan 8, 554 50 JÖNKÖPING

HAR DU
DET SOM
KRÄVS?
Det kan vara dig vi söker just nu. Vi letar alltid efter talanger som vill utbilda
VLJWLOORI¿FHUVSHFLDOLVWRI¿FHULQJnLXWODQGVVW\UNDQHOOHUI|OMDQnJRQDQQDQ
DYYnUDPnQJDNDUULlUYlJDULäs mer på mil.se/rekrytering

