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Fredsveteranerna – nu hos regeringen
Sedan förra numret av Fredsbaskern har en hel del hänt som

Den 23 oktober var en dag som markerade både ett slut och en

påverkar såväl veteraner i allmänhet som Fredsbaskrarna i
synnerhet. Jag vill börja med att uttrycka min oro över händelseutvecklingen i Afghanistan. Under en längre period så
rapporterade massmedia om ett flertal eldöverfall mot svenska patruller. Detta kulminerade när fyra svenska soldater blev
skadade när en hemmagjord bomb (IED) utlöstes. Jag hoppas
att Försvarsmakten med stöd av landsting och andra myndigheter har resurser, så att soldaterna får det stöd och den hjälp
som deras rehabilitering erfordrar. Jag hoppas också att deras
familjer känner att de får det stöd som de behöver. Hur dessa
händelser påverkar det svenska förbandet i övrigt vet jag inte,
men är övertygad om att chefer och soldater tar hand om
varandra i missionsområdet samt att Försvarsmakten förbereder sig för deras rotation hem.
Det svåraste för den enskilde kan nog bli separationen
från förbandet och kamraterna när de väl har kommit hem.
Här kan vi fredsbaskrar och särskilt våra kamratstödjare spela
en roll för de soldater som kan behöva ett fortsatt stöd nu
eller i framtiden.

början. Det jag tänker på är att 13 Kongo-veteraner äntligen
fick motta sin välförtjänta medalj för sina insatser under en
operation som syftade till att nå fram till ett inneslutet
irländskt kompani 1961.
Svenskarna understödde med KP-bilar dels ett irländskt,
dels ett indiskt kompani. Båda kompanicheferna uttryckte att
deras förluster enbart hölls nere genom svenskarnas mod och
skicklighet. Jag vill tacka Stig von Bayer för att han aldrig gav
upp utan fortsatte att gräva i arkiven så att vi med fakta på
hand kunde tillskriva ÖB i frågan. ÖB:s medaljkommitté tillstyrkte vårt förslag och efter en del byråkrati fattade ÖB
Sverker Göranson beslut om att tilldela dessa Kongoveteraner
Försvarsmaktens Förtjänstmedalj i guld.
Ceremonin genomfördes på Armémuseums gård och var
en ”känslomässig höjdare”. Direkt efteråt visades för första
gången för en större publik den permanenta utställningen
om Sveriges utlandsmissioner efter andra världskriget.
Utställningen redovisar på ett logiskt och lärorikt sätt vad
som uträttats under de senaste dryga sextio åren.
Se den!

Vi har genomfört Fredsbaskrarnas förbundsråd som var koncen-

trerat runt just kamratstödet. För att understryka detta hade
Z-bataljonen valt att perfekt arrangera mötet på det norska
Veteransentret i Baeria utanför Kongsvinger i Norge.
Det byggdes upp efter andra världskriget och var inriktat
mot veteraner från detta nationella krig. Sedan c:a ett år tillbaka har den norska försvarsmakten tagit över driften och
inriktningen är nu mot veteraner från internationella operationer. Vårt systerförbund i Norge är direkt engagerat i innehållet i verksamheten och gav en inspirerande bild av kamratstödet i Norge.
Under våra överläggningar stod det klart att det finns
behov av fler veteraner som utbildar sig till kamratstödjare
för att vi över tid skall kunna svara upp mot vår målsättning.
– Du som känner dig manad - ta kontakt med Lave
Lavesson i vår styrelse! Ett referat finns längre fram.
World Veterans Federation håller sin världskonferens var tredje

år. I år var vår systerorganisation i Danmark ansvarig för
arrangemanget i Köpenhamn. Ett referat finns längre fram,
varför jag här nöjer mig med att säga att det är viktigt att vi
nu är medlemmar i denna världsorganisation som har två
övergripande målsättningar, alla veteraners väl och ve, samt
att aktivt arbeta för fred.

Slutligen kan jag konstatera att veteranfrågan nu nått interpella-

tionsdebatten i riksdagen. Riksdagsledamoten Green (S) från
Skaraborg ställde frågor till försvarsminister Tolgfors.
I sitt svar försäkrade ministern att utredningen ”En svensk
veteranpolitik” kommer att ligga till grund för en proposition till riksdagen tidigt under 2010.Vad som särskilt värmde
var att ministern förefaller ha förstått Fredsbaskrarnas betydelse för hur effektiv en veteranpolitik kan bli i verkligheten.
Detta blir ännu viktigare i ljuset av mitt samtal nyligen med
ÖB. Som säkert alla vet är han den förste ÖB som själv är
veteran och jag upplevde att han har full förståelse för våra
målsättningar och vikten av vårt arbete och engagemang.
Det som saknas är den
politiska ”välsignande handen”, men försvarsministerns svar är lovande!
Be careful out there!

Bo Wranker
Förbundsordförande

VÅRA SAMARBETSPARTNERS
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Styrelseordförande har ordet
Framåt det bär!
Ja, visst går det framåt. Vår kassör, tillsammans med vår kanslist,
jobbar på ett nytt eget medlemsregister för att på sikt ta över allt
från nuvarande leverantören Payer. Det återstår en del registreringar och kontroller innan allt är klart. Medlemsantalet stiger sakta
men säkert tack vare ett idogt arbete från många, men kanske
framförallt genom en mer personlig service från vår kanslist. Bra
jobbat Birgitta och Bosse!
Ekonomin är fortsatt god och det innebär bland annat att det
finns medel för föreningar och träffplatser att få bidrag till medlemsaktiviteter och arrangemang.Ta kontakt med kassören för mer
information.
Gula bandet, Facebooksidan och pinsen, har satt ordentlig fart
och vi tackar på förhand för alla bidrag som det blir till kamratstödsfonden. Tack Charlotta, Jonas och Claus för era initiativ!

Det finns nu också en Facebooksida som startats under mottot
”Fredsbaskrarna – Sveriges veteranförbund för internationella
insatser”.Tack Claus Dehlin för ytterligare ett bra initiativ!
Nu skall verksamhetsberättelse, verksamhetsplaner, budget och
andra uppgifter inför 2010 och kommande årsmöte tas fram.
Därtill kommer behandling av förslag till medaljeringar samt att
utse ”Peacekeeper of the year 2010”. Vem tycker du skall få
utmärkelsen?
….och Du, Du värvar väl en ny medlem i år, eller hur?
En för alla – Alla för en!
Kolmårdshälsningar Anders Beckman
Förbundsstyrelseordförande

Rättelse – ”Med Bang över den heliga floden”
I artikeln i nr 3 på sidan 19 av Fredsbaskern förekommer en felformulerad mening där det sägs att floden Jordan är gräns mellan länderna Jordanien och Israel.
Rätt formulering är att floden vid Allenby bridge utgör gräns mellan Jordanien och det av Israel ockuperade Palestina. Längre fram i texten blir det rätt med de geografiska begreppen när det sägs att Barbro Alving efter att ha passerat floden Jordan fick ”fatt i en droska som förde henne till Jeriko på Västbanken”.
Bror Rikard Svärd

Kallelse/inbjudan till årsmöte
Den 27 mars 2010 samlas vi, medlemmar och medföljande, hustru, sambo eller partner
på Swedint - Livgardet, Kungsängen!

Logementsplats med festmiddag och brunch på söndag pris 200:-/person
Vid ankomst fredag kostar det 50:- extra för brunch lördag.
Vi kan erbjuda enkelrum med hotellstandard egen toa med dusch för ett tillägg av 200:- per natt.
Om hotellrum önskas hör av er snarast för bokning 0920-31160, 070-6313450
Medföljande betalar samma pris som medlem.
PASSA PÅ!
Nu finns det möjlighet för er att göra en återträff i samband med årsmötet
Vi kan ordna lokal för er sammankomst. Baren har öppet även fredag kväll.
Kompletterande program kommer i FREDSBASKERN nummer 1/2010.
OBS! Motioner ska stadgeenligt vara sekreteraren tillhanda minst en månad före årsmötet,
senast den 26 februari 2010.

Vill du själv delta – eller har du förslag på någon – som vill arbeta
för Förbundet - är du välkommen att ta kontakt med någon
i valberedningen nedan:
Thomas Roos, Trollhättan
Maria Sääf, Göteborg
Charlotta Blomberg, Göteborg

070-944 51 07 (sammankallande)
070-952 57 74
070-650 94 84

E-post: valberedning@fredsbaskrarna.se
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Varmt välkomna
till en helg
med vänner
nya som gamla!

ORIG onsdag nr 4 2009:xxxtidning

09-11-29

14.24

Sida 5

Morgon - Baereiasjön.
Foto: Janne Frisk

Förbundsråd i Baereia
BAEREIA - NORGE 9-11 OKTOBER

Norge 9-11/10
Under större delen av sin existens har Fredsbaskrarna samlat
representanter för föreningar och träffplatser till ett årligt
rådslag, ett förbundsråd. Detta ger en möjlighet för förbundet
att mellan årsmöten känna av stämningar och diskutera olika
aktuella ämnen av intresse för veteranerna.
Vanligtvis har dessa rådslag hållits på militära anläggningar. På
senare år har även olika civila konferensanläggningar utnyttjats och
värdar har förbundets föreningar varit.
I år var turen kommen till Z-bataljonen att stå som värd. Man
valde något helt annorlunda. För första gången förlades aktiviteten
utanför landets gräns, till Forsvarets Veteransenter i Baereia utanför Kongsvinger i Norge.
Baereia är en gammal anläggning som i år firat sitt 50-årsjubileum
men Forsvarets Veteransenter är relativt nytt som huvudman för
verksamheten. I Norge finns det som saknas i Sverige nämligen en
Veteranadministration och den startades 2005.
Veteransenter startade i år. Vid samlingen på fredagskvällen fick
Förbundsrådet en mycket bra briefing om Forsvarets Veteransenter
av dess entusiastiske chef John Peter Bachke. Han gav en redogörelse för läget nu och sina visioner för framtiden: ”Kom tillbaka om
ett år och ni kommer inte att känna igen er!”

Forsvarets Veteransenter och dess entusiastiske chef John Peter Bachke mottar
Fredsbaskrarnas standar av Bo Wranker.

Efter John Peter var det dags för Knut Östböll från Norges veteranförbund för internationella operationer, NVIO. Knut är norska
förbundets kamratstödsledare och är även mycket engagerad i det
nordiska samarbetet. Han beskrev det norska förbundets verksamhet och berättade att deras 53 anslutna föreningar nu blivit 55.
NVIO har ungefär 7 500 medlemmar. Verksamheten stöds med
drygt sju miljoner kronor från den norska staten.
Förbundsordförande Bo Wranker talade om framtiden efter veteranutredningen. Vid sitt möte med ÖB i november skulle han ta upp
Norge och NVIO som ett exempel på den vision av framtiden
Fredsbaskrarna har. Bo tog också upp de olika samarbetsalternativ
förbundet har och behovet av arbetsgrupper som stöder förbundsordföranden och förbundsstyrelsen i det här arbetet.
Nästa samtalspunkt rörde hemsidor på internet. Kongoveteranernas
ordförande Kalle Fransson belyste vikten av att hålla koll på vad
som sägs och skrivs på våra hemsidor och om oss. Det är i olika
publika sammanhang som vårt rykte skapas och då är det viktigt
att god publicism iakttas och balanserar veteransaken.

Knut Östböll beskrev den norska verksamheten på ett allsidigt sätt.

Bo Wranker och Anders Beckman fortsatte gemensamt med att
redogöra mer för den avslutade veteranutredningen och vad detta
betyder för förbundet. En diskussion uppstod kring vår logotyp och
namn med anledning av det norska förbundets namnbyte som skett
nyligen. Förbundsrådet var enigt om att Fredsbaskrarna nu är ett
varumärke och att något byte inte är aktuellt. Däremot kan man
mycket väl göra som i Danmark och komplettera förbundsnamnet
så det förtydligar att vi finns till för veteraner från internationella
insatser.
Förbundsrådets tema var kamratstöd och den punkten föredrogs av
Lave Lavesson och Stefan Ekvall.
Fredsbaskrarnas kamratstöd skall gälla alla veteraner och deras
anhöriga före, under och efter insats. I nuläget är vi mycket inblandade i ”efter” genom deltagande i återträffar. Vi försöker också
göra förbandsbesök i insatsområden. Lave och vår kassör Bo
Carlsson gjorde ett sådant förbandsbesök i Kosovo i våras, (läs mer
i Fredsbaskern nummer tre 2009).

Fortsättning på nästa sida.

Till desserten tog Janne Frisk, ordföranden i Fredsbaskrarna Norrköping, fram gitarren
och drog igång allsången. I förgrunden t. v. Mats Ruderfors Jönköping och Claus Dehlin
Ludvika.
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Omhändertagande av en skadad soldat vid sprängolyckorna i den
svenska ISAF-styrkan i Afghanistan i november.
Foto: Mats Gyllander/LSS/Försvarsmakten

Utlandstjänst ger soldater problem
Var fjärde soldat i utlandstjänst har någon
form av problem, varav nära hälften är av
psykisk art. Mer än var tionde avbryter
också sin tjänst i förtid, utan att Försvarsmakten vet varför. Kvinnor är extra utsatta,
visar en uppföljning av nära 800 utlandsplacerade.

PTSD är ett mycket stort problem inom
amerikanska armén, liksom bland flyktingar i
Sverige som kommer från krigsområden.

Försvaret har tillsammans med sociologiska
institutionen vid Göteborgs universitet precis
avslutat en undersökning av vad som hänt
alla som deltagit i två olika insatser utomlands, under vistelsen och efter. Studien gäller ett så kallat högriskområde, Afghanistan,
och ett lågriskområde, Kosovo.

– Kvinnorna var överrepresenterade när
det gäller anpassningsproblem. Det kanske
delvis förklaras av att männen oftare hade
personlighetsstörningar som narcissism och
psykopati. Männen har i högre grad ledande
befattningar och påverkar arbetssituationen
för många, vi borde bli bättre på chefsrekryteringar, anser Camilla Körner.

Totalt omfattar uppföljningen 780 personer
varav 10 procent är kvinnor. Uppgifterna
bygger främst på olika journaler, dataregister
och uppföljningar samt ett fyrtiotal intervjuer med nyckelpersoner.
Ett av syftena är att förbättra rekryteringen.
Det skulle försvaret även spara pengar på,
enligt studien kostade problem och avhopp
för de två insatserna cirka 10 miljoner kronor.
En av fyra (25 procent) av de utlandsplacerade hade haft sådana problem att de rapporterats, det var ingen större skillnad mellan låg- och högriskområdena. Nära hälften
av problemen handlade om psykologiska
eller psykosociala problem.
– Bara en person hade dock PTSD, posttraumatisk stressjukdom, trots att flera incidenter hade inträffat under perioden, säger
Camilla Körner, psykolog inom Försvarsmaktens Human resource center som gjort
studien tillsammans med sociolog Jonas
Britz vid Göteborgs universitet.

Psykiska problem bland de svenska soldaterna handlade om anpassning,depression,
ångest och personlighetsstörningar.

Av de fysiska problem som rapporteras var
bara en av tio av typen trauma, efter beskjutning, bombfynd och ofta trafikolyckor.
Men i hela tre av tio fall var det besvär med
rygg, nacke, axlar, knän.
– Det är alarmerande. Precis som gravida
kvinnor bär soldaterna alltför mycket tyngd
framåt och bål och rygg är för svag för belastningen. Männen tränar inte rätt, fokuserar för mycket på snygg ”tvättbräda” på
framsidan och utrustningen är fel utformad.
Dessutom saknas sjukgymnaster och kiropraktorer i hälsogrupperna både ute och
hemma, säger Camilla Körner.
Sammantaget alla problemtyper var kvinnorna överrepresenterade.
– Det är tydligt att vi inte har en organisation som tar hand om kvinnorna ordentligt.
Dessutom är vi främst fokuserade på att ta
hand om allvarliga händelser som kan inträffa, men inte tillräckligt förberedda för de
problem som är mest utbredda, menar
Camilla Körner.

Både hon och Jonas Britz påtalar också den
dåliga rapporteringen och uppföljningen av
alla avhopp. Bara 87 procent fullföljer sitt
uppdrag. I de allra flesta fall har man inte
frågat varför resten åker hem. Det man ser
nu är att de som av olika skäl avbryter oftare är högutbildade och fler är singlar än
gifta och sambos.
Text: Annika Engström
Källa: SvD 2009-02-20

FAKTA
Typen av problem som rapporterats
i hela den studerade gruppen om
780 personer:
• 13, 5 procent fysiska problem.
• 9,2 psykiska problem.
• 4,9 procent sociala problem på
grund av hemförhållanden.
• 2,9 procent psykosomatiska.
• 4,2 drogproblem, främst alkohol.
• 7,4 procent konflikter med chef
eller arbetsgrupp.
• 3,8 procent disciplinproblem eller
kriminalitet.
Det blir mer än 25 procent eftersom samma individ kan ha flera
problem.

Fortsättning från föregående sida:
Sedan förra hösten har förbundets jourtelefon 020-666 333 varit i bruk
varje dag 18–21.Till den är även en röstbrevlåda och en e-postadress
kopplad. 020666333@fredsbaskrarna.se är adressen. Hittills har samtalsfrekvensen varit mindre än ett samtal i veckan. Det finns dock exempel
från våra nordiska grannar som har kört jourtelefoner något längre än vi
med lägre samtalsfrekvens.
Lave och Stefan avslutade med en uppmaning till föreningarna att rekrytera fler kamratstödjare och gärna från de senaste missionsområdena.
Före den utsökta middagen tog en del tillfället i akt att ta en promenad
ner till Baereiasjön. Några passade på att ta en simtur i den uppvärmda
bassängen i centrets nedre våning där också bastun finns.
På söndagen stod återträffar, rekrytering och marknadsföring på dagordningen. Behov finns att synas i fler sammanhang och i sammanhang där
veteraner och deras anhöriga finns. Behov finns också av att starta en
särskild informatörsrekrytering och utbilda dessa. Idag är det oftast för-
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bundsstyrelsen eller kamratstödjarna som informerar på återträffar.
Förbundet behöver bredda den här gruppen.
I sitt avslutningsanförande konstaterade förbundsordföranden att
Fredsbaskrarna är ett varumärke i växande. Kamratstödet i vardagen men
också stödet till veteranerna är statens ansvar men vår uppgift.
När det gäller medlemsrekrytering så är det viktigt att nå veteranerna
före, under och efter insats men också att vårda de medlemmar man faktiskt har.
Ett särskilt tack riktades till Jonas Jonasson, BBMC för att han dragit
igång den kampanj på Facebook som på bara ett par månader samlat fler
medlemmar än förbundet självt! Gula bandet har funnits länge i veteransammanhang och det är den danska motsvarigheten, som Jonas och
Fredsbaskrarna hämtat inspiration ifrån.
Text: Claus Dehlin
Foto: Bo Carlsson
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Kamratstöd
En kamratstödjare ger dig utrymme att prata om det svåra
Har du haft upplevelser som är svåra att berätta eller förstår din omgivning inte dina upplevelser och minnen från internationell
tjänst? Behöver du någon att prata med? Vänd dig till en Kamratstödjare. Vi finns i hela landet och finns tillgängliga på telefon
dagligen via vår jourtelefon. Hit kan du vända dig om du känner att du behöver prata om någon specifik upplevelse som du i tankarna ganska ofta återkommer till och som inte riktigt vill släppa taget om dig. Behöver du professionell hjälp och inte vet hur
du ska gå till väga eller vart du ska vända dig och kanske behöver stöd för att komma vidare eller om vän eller anhörig som
behöver hjälp kan du också vända dig till en Kamratstödjare.

Vad är en Kamratstödjare?
- Kamratstödjare utbildas sedan 1998 i Fredsbaskrarnas regi, på uppdrag och med stöd från Försvarsmakten.
- Samtliga kamratstödjare har själva gjort internationell tjänst.
- Samtliga är utbildade för att genomföra avlastningssamtal.
- Samtliga arbetar ideellt.
- Det är helt kostnadsfritt att ta en kamratstödjares tjänster i anspråk.
- Och inte minst viktigt – våra instser står även till förfogande för anhöriga och vänner.
Fredsbaskrarnas kamratstödjare är en ideell organisation som är fristående från Försvarsmakten. Vi rapporterar INTE vidare och
tar heller inte professionell hjälp utan ditt samtycke. Du når kamratstödjarna antingen via mig eller genom att själv ringa till en
kamratstödjare som finns i ditt närområde. Förteckning över aktuella kamratstödjare hittar du på vår hemsida:
www.fredsbaskrarna.se
Du kan även besöka Fredsbarskarnas regionala träffplatser som har träff en gång per månad/kvartal. Mer om dessa träffar kan du
läsa på vår hemsida och i vår tidning.
Bli gärna medlem i Fredsbaskrarna så får du också Fredsbaskern fyra gånger per år och där kan du läsa reportage från olika
internationella insatser och du kan läsa om olika träffplatser.
Tveka aldrig att kontakta oss!
Hälsningar Lave Lavesson
Kamratstödsansvarig
Tel bostaden: 063-804 93 – mobil: 070-298 04 93

020-666 333
är numret till Fredsbaskrarnas kamratstödsjour.
Den är till för alla som gjort internationell tjänst samt deras anhöriga.
Telefonen är bemannad dagligen klockan 18.00-21.00.
Övrig tid finns en telefonsvarare.
Du kan också skriva e-post till kamratstödsjouren:

020666333@fredsbaskrarna.se
Hälsningar Lave Lavesson, kamratstödssamordnare
Du får vara anonym – vi har tystnadsplikt!
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Skottskada förändrade livet för Björn
Trots utbildningar och övning
är det svårt att förstå hur ett
skarpt skott kan förändra
livet.
Björn Eggeblad blev allvarligt skadad i en FN-insats i
Libanon 1991, och led av
posttraumatisk stress i flera
år efter händelsen.
Den 13 september 1991 ligger Björn Eggeblad på golvet
i ett litet skjul i södra
Libanon, bara hundra meter
från gränsen till Israel. Han
är skjuten i båda underbenen,
och eldstriden ska pågå i
Björn Eggeblad
ytterligare en timme innan
ett franskt läkarteam når fram till skjulet där ett dussin FN-soldater
hålls som gisslan. Då har han tappat två liter blod, och varit över på
”andra sidan”, som han berättar i dag.
– Det beskrivs ibland, hur livet passerar revy. Men så var det inte
för mig. Allt blev stilla, och jag förlikade mig med tanken på att aldrig få träffa mina nära igen, säger Björn Eggeblad.
Han och sju andra svenskar ingick i en för tillfället obeväpnad transportpluton, som skulle köra en ”säker” sträcka på tre kilometer för
att hämta förnödenheter i Israel.

Vid gränsen togs de som gisslan av palestinska gerillamän. I striden
som följde vid det lilla skjulet dödades en av Björn Eggeblads kolleger i truppen, och flera ur gisslan skadades. Själv opererades han 16
gånger för sina skador.
Under åren efter händelsen led Björn Eggeblad av PTSD, posttraumatisk stressjukdom. Försvarets stöd vid den här tiden beskriver han
som odugligt, det var en landstingspsykolog i Falun som hjälpte
honom att komma igenom traumat. Mardrömmar, flashbacks och
koncentrationssvårigheter avtog inte förrän efter en debriefing på
plats i Libanon 1993.
Trots utbildningar och övning är det svårt att förstå hur man kommer att reagera i och efter en strid.
I Björn Eggeblads fall var det dessutom extra oväntat, eftersom
området ansågs säkert.
– Jag tror att det är omöjligt att vara helt förberedd. Det är därför
det är så otroligt viktigt att man får hjälp efter varje liten incident,
säger han.
Text:Albin Grahn
Källa: SvD 2009-02-20

FAKTA
Alla erbjuds hjälp. I dag erbjuds alla hemvändande soldater
från högriskområden samtal och läkarundersökning.
Man har rätt till samtal och stöd upp till fem år efter en
incident. Björn Eggeblad var i Libanon två gånger, och var
29 år när han skadades.

Fotnot: Björn Eggeblad är aktiv medlem i Fredsbaskrarna Sverige sedan 1994.

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. Maila till: lars_andersson99@tele2.se

HELGE
STÅLNACKE
2008

MARIA
SÄÄF
2009

?
2010

8

Fredsbaskern nr 4 2009

ORIG onsdag nr 4 2009:xxxtidning

09-11-29

14.24

Sida 9

G L O B A LT
Ralph Bunche: Ingen

kan bättre tala för fred – än den som deltagit i krig!

Världskongress i Köpenhamn
Undertecknad och Fredsbaskrarnas kassör Bo Carlsson deltog i
oktober i World Veterans Federations (WVF) kongress i Köpenhamn. WVF anordnar en världskongress var tredje år. 2006 gick
den av stapeln i Kuala Lumpur, Malaysia och det var då som
Fredsbaskrarna Sverige blev antagen medlem.
Det var alltså lite spännande att åka till kongressen och representera
Sverige för första gången. WVF är organiserat i stående geografiska
kommittéer och vi tillhör Standing Committee on European Affairs
(SCEA). Dessa kommittéer har regionala kongresser i mellanåren.
SCEA hade sin kongress i Lissabon förra året. Om man jämför
WVF och SCEA så diskuterades fler sakfrågor på djupet i Lissabon
än vad som var fallet i Köpenhamn. Detta är naturligt och förtar inte
på något sätt värdet av den ena eller andra kongressen. Jag skulle
väl också nämna att det finns ytterligare en stående kommitté, nämligen Standing Committee on Women. WVF styrelse består av en president, en generalsekreterare, en kassör samt presidenterna i de stående kommittéerna.

I övrigt blev det inga förändringar, varför vår världspresident Hamid
Ibrahim från Malaysia kan fortsätta sitt arbete med att utveckla
veteranernas möjligheter till påverkan.
Utöver förhandlingarna hade våra danska vänner i De Blaa Baretter
organiserat ett mycket bra program. Detta innehöll såväl godis för
själen som för gommen. Det mest minnesvärda inslaget var nog när
samtliga ledamöter samlades vid krigsmonumentet på Holmen.
Kransnedläggning med alla militära hedersbetygelser beledsagat av
militärmusik blev ett minne för livet. Hollands statssekreterare i försvarsdepartementet redogjorde för hur veteranarbetet hade organiserats i Nederländerna efter Srebrenica och det nationella trauma som
denna händelse kom att innebära. Man önskar att Sverige som nu är
ordförandeland i EU kommer att ta upp veteranpolitik vid ministermöten. Statssekreterarens redovisning om hur det är kunde mycket
väl vara Fredsbaskrarnas målsättning!

Agendan var välfylld och innehöll punkter som till exempel
WVF:s styrelses redogörelser för vad som skett under de
tre gångna åren (inklusive ekonomisk redogörelse), val av
styrelse, fastställande av budget för de kommande tre
åren, inval av nya medlemsorganisationer samt behandling
av motioner. I stort sett snarlikt ett årsmöte i vilken organisation som helst.
De frågor som gjorde att det hettade till en aning var frågor som var politiskt laddade. Ett exempel på detta var
inval av KLA, veteranorganisationen från Kosovo. Serbien
och ytterligare någon balkansk stat, var helt emot och slutade i att styrelsen ville undersöka med FN i New York om
den kunde rekommendera att organisationen kunde antas
vid nästa tillfälle, d.v.s. om tre år.

Bo Wranker t v och Bo Carlsson flankerar presidenten för WVF Abdul Hamid Ibrahim., som blev
blev omvald på tre år.

Ekonomi var som vanligt ett hett debattämne. WVF har uppenbarligen levt över sina tillgångart och har därmed blivit tvingat att realisera en del av sina tillgångar. Budgeten som presenterades för de
kommande tre åren hotade att sluka resterande tillgångar och debatten blev het. Slutet blev att budgeten antogs men några länder röstade emot medan några avstod. Sverige och Norge tillhörde dem som
avstod med motiveringen att det inte går att säga ja, och att säga nej
kräver att man har ett vettigt alternativ.
Valen till styrelse var en annan fråga som engagerade. Eftersom
presidenterna i de stående kommittéerna ingår i styrelsen så fokuserades mycket runt dessa val. SCEA fick en ny president, Jan Wilhelm
Steen från Norge som vi gratulerar till ett tufft men intressant jobb!

Att WVF är en respekterad organisation demonstrerades av att vår
president Hamid Ibrahim bjöds in till ett möte med den danska drottningen, en gest inte bara gentemot honom utan gentemot alla veteraner.
En annan sida av att vi numera är representerade i WVF är naturligtvis mötet med veteraner från hela världen och möjligheten att
utbyta erfarenheter. Den gemensamma upplevelsen av att delta i militära operationer skapar en samhörighet som ser förbi skillnader i
religion, hudfärg och kultur. Vi har alla något att bidra med men
också något att lära!
Slutligen vill jag och Bo Carlsson framföra ett stort tack till De Blaa
Baretter i Danmark och alla de danska veteraner som tog så väl
hand om oss ledamöter.
Text: Bo Wranker

WORLD VETERANS FEDERATION (WVF) är en privat, ideell organisation. Politisk och religiöst obunden. Den verkar oberoende av ras, etniskt
ursprung, religion, kön eller nationalitet och tillåter ej heller sina medlemmar att verka i annan anda. WVF är en federation med 170
veteranorganisationer från 89 länder, vilka tillsammans representerar 25-30 miljoner fredsveteraner över hela världen.
Organisationen bildades i Paris 1950. Grundarna bestod av veteranorganisationer från åtta länder: Belgien, Frankrike, Italien,
Luxemburg, Nederländerna, Turkiet, USA och Jugoslavien. Dess ursprungsnamn var: THE INTERNATIONAL FEDERATION OF WAR VETERANS
ORGANISATION.
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FREDSBASKRARNAS PROFILSHOP
FREDSBASKERARTIKLAR
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

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

NYHETER!

26. Baskermärke

100 KR

27. Klisterdekal

25 KR

28. PIN

20 KR

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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A F G H A N I S TA N

Svenskar ser ökad talibaninfluens
Sedan den 16 juni har den svenska truppen i norra Afghanistan varit i strid mer än ett tjugotal tillfällen.
Och mer riskerar det att bli, för talibanrörelsen synes bli starkare i norr. Samtidigt pågår en intern maktkamp mellan två mäktiga lokala makthavare vilket ytterligare riskerar att förvärra situationen i de svenska
truppernas ansvarsområde.
De som angriper den internationella Isaf-styrkan eller hjälporganisationer, lokal polis eller armé, består av olika grupper med olika
intressen. Det är alltifrån etniskt inspirerade rörelser som talibanerna, till kriminella grupperingar, eller diverse lokala makthavare som
ser sin position hotad av en starkare centralmakt.

– Det kan säkert ske flera byten av provinsguvernörer efter valet.
Men det som pågår i norr är den enda konflikt som jag känner till
eftersom den har varit så pass offentlig. Just Atta har gått emot den
president som tillsatte honom och det finns en risk för att han tappar
sin post, säger Torbjörn Pettersson, ordförande i Svenska Afghanistankommittén.

Under ytan
För den svenska styrkan är det ofta svårt att veta med säkerhet vilken grupp som ligger bakom enskilda incidenter. Afghanistan består
av ett mångbottnat lapptäcke av allianser och oförätter som tar lång
tid att penetrera för en utomstående:
– Det är svårt att veta vad som händer under ytan i det här landet.
Till oss säger de ju bara det som behövs, säger överste Olof Granander, chef för den nuvarande svenska styrkan i Afghanistan.
Den svenska styrkan i norra Afghanistan får alarmerande signaler
från sina lokala parter: Den afghanska säkerhetspolisen, byäldstar,
samt guvernörer på distrikts- och provinsnivå.

Kapprustning
Enligt det internationella medieinstitutet Institute for War and Peace
Reporting (IWPR) pågår just nu en uppladdning i Balkhprovinsen.
Atta, som är tadjik, har offentligen anklagat den sittande regeringen
för valfusk och anklagat sin rival Juma Khan Hamdard, som är pashtun, för att distribuera vapen i pashtunska områden i norr.
Hamdard har å sin sida anklagat Atta för att ligga bakom lönnmord på pashtunska klanledare i norr. IWPR citerar invånare i Balkh
som säger att båda sidor börjat samla vapen och att stämningen liknar den under inbördeskriget. Den svenska styrkan känner väl till
ryktena om att de båda rivaliserande grupperna skulle beväpna sig, men har inga bekräftelser på att så skulle vara fallet.
– Vi vet att vapen förs in i det här området söderifrån, men
det är väldigt svårt att veta vad det är för kopplingar på dem.
Det har dessutom pågått under en lång tid och jag relaterar
inte den införseln till just den här maktkampen, säger Olof
Granander.

Begränsade resurser
Samtidigt tror inte Afghanistankommitténs Torbjörn
Pettersson att rivaliteten kommer att gå så långt som till
strid:
– Jag tror inte att det är sannolikt att det kommer till en
väpnad konflikt, säger han, men han menar att det ändå kan
uppstå allvarliga problem i norr, bland annat för att Atta idag
har inflytande över polisen – och hur den agerar vid ett
maktskifte är oklart, vissa poliser kanske skulle gå över linjen
och bli kriminella istället, säger han.
Runt den nordafghanska stade Mazar-i-Sharif, där den svenska huvudbasen ligger, gror en
Just polisen är redan en svag punkt, enligt Olof Granander:
lokal maktkamp som kan försämra säkerhetsläget ytterligare.
– Uppbyggnaden av polisen har gått för långsamt. Det skapar utrymme för motståndsrörelsen att växa till. För armén
kan inte vara överallt, utan de kan bara vara där det är som värst.
– Det som är oroväckande är att allt fler talar om fler talibaninfluOch Isaf kan, precis som armén, inte heller vara överallt utan måste
erade grupper och att talibanledare kommit till regionen från
prioritera sina resurser, säger Olof Granander.
Pakistan. Det kan förklara den ökade hårdheten och komplexiteten i
de angrepp som vi utsatts för under de senaste två månaderna, säger
Olof Granander.

Lokal maktkamp
Samtidigt finns ytterligare en faktor som påverkar utvecklingen i
norra Afghanistan. Presidentvalet i augusti har ökat risken för en
politisk urladdning i norr. Centralprovinsen Balkh, där den svenska
huvudbasen ligger, styrs just nu av guvernören Atta Muhammed
Noor. Atta stödde utmanaren till presidentposten Abdullah Abdullah
i valet och inte den sittande presidenten Hamid Karzai.

Torbjörn Petterson påpekar också att konflikten, i värsta fall, kan
göra att lokalbefolkningen i norr uppfattar centralregeringen som
svag och därför vänder den ryggen, och istället ser talibanerna som
ett mer trovärdigt politiskt alternativ.
Text: Daniel Skoglund
Artikeln har tidigare publicerats i
Officerstidningen nummer 8
och återpubliceras med tillstånd.
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Ett gäng unga poliser från olika delar av norra Afghanistan deltat i EUPL:s utbildning. De får lära sig allt från att skriva rapporter till att hantera skjutvapen.

Afghanistan
Tuffa villkor när EU utbildar poliser
För första gången så är vi nu fler svenska poliser
i EU-tjänst än i FN-tjänst, säger Ulf Strahl.
Till vardags jobbar han på Göteborgspolisen.
Nu sitter vi på varsin ranglig stol i ett svettigt klassrum i polishus nummer fem i
Mazar-i-Sharif i norra Afghanistan. Runt ett
stort bord trängs 20 afghanska poliser i
olika åldrar. Alla är män. De stirrar koncentrerat på Ulfs kollega Mikael Hedin från
Uppsalapolisen som håller i dagens lektion:
ledarskap.

Ulf Strahl från Göteborgspolisen har 25 års erfarenhet
av polisutbildning utomlands.

12
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– Alla i ett team måste dela med sig av
information till de andra, säger Mikael.
Översättaren översätter. Poliserna antecknar.
Ulf Strahl är chef för de sex svenska poliserna i

Afghanistan som är del av EU:s polis-mission EUPOL. Ulf har 25 års erfarenhet av
polisutbildning utomlands, i början alltid
under FN-flagg, på senare år allt oftare i
EU-regi.
Efter talibanernas fall 2001 hamnade frågan om att förbättra landets polis långt ner
på dagordningen. Enkelt ut-tryckt tog USA
hand om det militära och polisfrågan lämnades åt européerna. 2007 skapades
EUPOL med målet att förvandla den
afghanska poliskåren till en styrka som
både kan tjäna folket och stoppa terrorister.
– Det var väldigt svårt i början, säger Ulf
Strahl. Men det har börjat gå bättre.
Efter två år av motgångar, nya chefer och
allmän förvirring om vem som ska utbilda
vem till vad, så tycker EUPOL nu själva att
de kommit igång och fått snurr på hjulen.
Ny utrustning, bättre fungerande löneutbetalningar och bättre utbildning ska ha börjat
gjuta mod i den afghanska poliskåren.
Det behövs. Att vara polis är ett ytterst
farligt yrke här. Sedan början av 2008 har
över 1 000 afghanska poliser dödats i
attacker från talibanerna. I takt med att

den afghanska armén blivit bättre riktar talibanerna alltmer in sig på att attackera polisstationer som har svårare att försvara sig.
– Säkerhetsläget i stort gör det svårt för
oss eftersom vi inte kan röra oss som vi vill,
säger Ulf Strahl. Sedan är vi inte så många
heller. Det här är en förhållandevis liten mission med bara 230 internationella representanter.
När lektionen är slut åker vi iväg för lunch på

Camp Northern Light, där de svenska soldaterna finns. Vi skumpar dit i en bepansrad
jeep och passerar de sedvanliga säkerhetskontrollerna med speglar som ska avslöja
bomber under bilen och höga murar av sandsäckar, taggtråd, fordonshinder och betongfyllda oljefat.
Snart sitter vi i något som ser ut som en
svensk skolmatsal och äter panerad torsk
med kokt potatis och rårivna morötter. De
svenska och finländska soldaterna ser uttråkade ut. Inte heller de är här på FN-uppdrag
utan tillhör ISAF som är en Nato-ledd mission. Precis som med poliserna så har det
aldrig förr varit så få svenska FN-soldater i
tjänst. Av 863 svenska soldater i utlandstjänst under juli 2009 var det bara 26 som
hade en blå hjälm på huvudet.
– Det här med samordningen mellan olika
utbildningsinsatser har varit ett stort problem, säger Ulf Strahl.
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Förutom EUPOL så är även USA, Nya
Zeeland, Kanada, Japan och Norge på plats
för att utbilda poliser – var och en med en
egen vision om vad som bör göras.
För att reda ut den här trassliga situationen finns

det sedan januari i år ett litet samordningskontor i Kabul. I en barack gömd bakom den
sedvanliga taggtråden, sandsäckarna och ett
gäng säkerhetsvakter från Nepal, hittar jag
fransmannen Olivier Neoda. Hans jobb går
ut på att få alla som sysslar med polisreform
i Afghanistan att samarbeta och först och
främst att överhuvudtaget känna till varandras existens.
– Det har inte varit så lätt, säger han nästan urskuldande, men nu finns äntligen en
kultur av att dela med sig av information.
Det är ju en väldig massa aktörer inom polisreformområdet.
Nyligen fick Olivier Neoda av en slump
veta att Nya Zeelands uppbyggnadsteam i
Bamiyan-provinsen också håller på med polisutbildning.
– Det svåra för mig är att hålla koll på
vad alla gör och att få alla att dela med sig
av information. Sedan är det ju väldigt olika
poliskulturer. USA vill ha mer terroristbekämpning medan européerna satsat mer på
att bygga upp en civil polis. Norrmännen håller på med genderfrågor. Det gäller att foga
samman alla viljor, sammanfattar Olivier
Neoda.
De enda som inte bryr sig om vem som
håller i polisutbildningen är talibanerna.
– Talibanerna gör ingen skillnad på EU,
FN, USA eller någon annan organisation
utan skjuter på alla, säger Ulf mellan tuggor
av panerad fisk.
Ännu har dock ingen polisutbildare strukit
med. Kanske för att de är så få.
När maten är uppäten bär det av i konvoj
några mil söderut till den lilla staden Aybach. Här ligger ännu ett nedgånget polishus.

Afghanistans flagga mellan EU:s och USA:s.
Polischefen Abdul Samad, visar upp resultatet av
sitt arbete. Inlåsta på en gammal toalett på
ett övergivet exercisfält förvaras militära
pansarskott och raketer som konfiskerades
vid en razzia dagen innan. De internationella
utbildarna backar undan när de afghanska
kollegerna slarvigt kastar ut troféerna på
marken.
Men Abdul Samad berättar också att hans
mannar inte fått sin lön på tre månader. Nu
oroar han sig för att folk ska börja desertera.
Det finns gott om exempel på hur ambitiösa utbildningsinsatser slagit fel. Poliser som
utrustats med datorer och radioutrustning,
vapen och bilar – som sedan bara försvunnit,
för att istället gå med i någon väpnad grupp
där de får bättre betalt.
– Om jag istället för 100 dollar får 200
eller 300 i månaden på andra sidan så är
det inte så svårt att räkna ut vad som sker,
säger tyske kriminalpolisen Hans Günter
Albrecht som varit här i ett år nu.
Många av deltagarna i missionen är frustrerade.
Dels över att de p. g. a. säkerhetsläget tvingas bo på en militärcamp och inte i ett vanligt
hus. Det enda man kan göra på kvällarna är
att dricka öl på det lilla torget mitt i campen.
Missionen är också kraftigt underbemannad. Det har varit svårt att rekrytera folk
som vill tjänstgöra i Afghanistan. Visionen
att bli 800 man är långt borta.

Idag kommer man inte ens upp i de beslutade 400 utan ligger på 230.
– Och av dem så sitter 140 i Kabul och
förvaltar sig själva, muttrar Hans Günter
Albrecht.
Han tycker att afghanerna själva har fått allde-

les för lite inflytande över hur utbildningen
utformats. Man har inte tagit hänsyn till
lokala förhållanden och seder.
– Om fem år kommer vi inte att vara kvar
här i Afghanistan, lyder hans dom.
De afghanska polis- och militärstyrkorna
utbildas i rask takt och förbereds för att de
allt mer ska kunna ta över efter ISAF –
samma process som i Irak där amerikanarna
lämnat över ansvaret till irakierna. Men frågan är om några få år räcker för att verkligen hjälpa den afghanska poliskåren på allvar.
– Den allra första svenska polismissionen
började på Cypern 1969. Där blev man kvar
i 29 år. Vi måste ju tro och jag tror att det
går att lyckas här, men det kommer att ta
tid. Det är inget vi löser på ett par tre år,
säger Ulf Strahl.
Text och foto: Marcus Hansson
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FREDSSOLDATER

– en utställning från Gaza till Adenviken

STOCKHOLM DEN 22 OKTOBER
Den nya utställningen på Armémuseum täcker in hela spannet, från
FN:s resolutioner ända ner till de brandgula liksäckarna av plast.
Besökaren får grepp om världens konflikter, ser utrustning och
vardagsföremål. Den tar in skildringar från ett halvt sekels utlandstjänst och lär oss känna några av de män och kvinnor som deltagit.
Utställningens namn är Fredssoldater. Detta är också titeln på museets årsbok som innehåller ett dussin texter om fredsfrämjande verksamhet och kommer att fungera som väsentlig fördjupning av ämnet.
Efter entrén med vägbom möts man av en introduktion och en
infostation som listar samtliga missioner. Utställningsutrymmet
utgörs av nio kryssvalv där de tre mittersta bildar en gång runt en
tidsaxel med angivna svenska missioner, en liggande världskarta och
en jordglob. Om man rör sig medsols hamnar man först i Aktuella
hörnet med Afghanistan och Adenviken. Föremålen, utrustning, vapen
och vardagsprylar visas i stora montrar.

Korthuggna textskyltar står utspridda i utställningen med lättläst
ingress och engelsk översättning. Här tas FN upp, Dag Hammarskjöld, Kalla kriget, Folkhemssverige, Kalla krigets slut, hotbild i
förändring, försvar i förvandling, problem med fredsfrämjande insatser, problem med FN, konflikthärdarna, några särskilda insatsexempel, de svenska soldaterna, veteranerna och deras efterreaktioner,
deras anhöriga, jämförelser mellan det svenska samhället igår och
idag, jämförelse insatser för 50 år sen med idag, redogörelse för kritik och beröm, med mera.
En självstyrd audioguide där man i hörlurar kan lyssna till berättelser om föremål och informanternas upplevelser gör att besökarna
kan ta sig genom utställningen i egen takt. Den framställs både i
svensk vuxenanpassad, engelsk dito och i svensk barnanpassad/lättförstådd version.

Armémuseums årsbok 2008/2009 presenterades.
Foto: Kim Svensson
InfoS
Museipedagog Anders Åborg t. v, guidar bl. a. ÖB general Sverker Göranson och Försvarsmaktens
insatschef generallöjtnant Anders Lindström genom utställningen.
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I samband med öppnandet av utställningen Fredssoldater på Armémuseum medaljerades tretton
personer som deltog i FN:s insats i Kongo på 60-talet. Medaljen som kallas "Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i guld" delades ut av överbefälhavare Sverker Göranson.
Under åren 1960 till 1964 deltog Sverige i FN:s insats i Kongo med trupp. Under de omfattande
stridigheter som svenska förband deltog i, gjordes ett stort antal modiga insatser.
– Jag är särskilt glad att få dela ut medaljer för insatser som skett för nära femtio år sedan, säger
ÖB Sverker Göranson. De soldater som ska medaljeras har i allra högsta grad genomfört berömvärda
insatser i internationell tjänst. De har visat prov på stort personligt mod och har framgångsrikt löst
mycket svåra och riskfyllda uppgifter.
Beslutet att medaljera just dessa personer i efterhand är unikt. Elva militärer fick under 60-talet ta
emot Kungliga Vasamedaljen. De här tretton personerna var också föreslagna, men när handlingarna
skulle kompletteras, hade både styrkan och förslagsställarna roterat, alltså bytts ut, och beslutet verkställdes aldrig. I början av detta år togs så frågan upp igen av Kongoveteranerna genom föreningen
Fredsbaskrarna.
– Det känns tillfredsställande att få slutföra den här saken efter så många år. Personligen ser jag
ceremonin som ett tecken på uppskattning för alla de som gjorde insatser under den här perioden,
säger ÖB Sverker Göranson.
Fyra av medaljerna tilldelades postumt till soldater som avlidit efter hemkomsten från Kongo och
kommer att överlämnas till anhöriga.
källa: www.mil.se
24 oktober 2009

Överbefälhavaren Sverker Göranson.
Foto: Kim Svensson InfoS

Två invigningstalare, Johanne Hildebrandt, krigsreporter och författare, och Robert Egnell,
lektor vid Försvarshögskolan, gav från skilda vinklar sin syn på fredssoldaters villkor.
Ett skönspelande band från Försvarets Fältartister underhöll med fin musik.
Johanne Hildebandt, som redan 1993 bevakade fredsinsatserna på Balkan, bl. a. i Sarajevo,
och nu nyligen kommen från Afghanistan, talade med stor inlevelse och stort hjärta om de
insaser som våra svenska soldater gör. Hon efterlyste ännu mera engagemang, stöttning och
uppskattning från deras uppdragsgivare. Hennes tal avbröts vid flera tillfällen av spontana
applåder.
– Det är mycket hedervärt att Armémuseum, Sveriges piggaste och i mitt tycke bästa
museum, uppmärksammar styrkorna med denna utställning.

Johanne Hildebrandt

Johanne Hildebrandt uttryckte en stark förhoppning att detta dock bara är början och att
politikerna och Försvarsmakten och även allmänheten vaknar till ännu mer när det gäller att
ta hand om våra veteraner på bästa sätt.
Robert Egnell gjorde en akademisk exposé över svenskt fredarbete genom tiderna – dess
effekt och nytta. Talet i sin helhet är återgivet på nästa uppslag.
Försvarets Fältartister, med tidigt ursprung från beredskapstiden på 1940-talet, har alltid
funnits med i alla missionsområden alltsedan Sverige från första gången sände fredsbevarande trupp utomlands. De anfördes den här dagen av Joacim Backman.
Text&foto:
Roland Andersson

Joacim Backman
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Robert Egnells invigningstal på Armémuseum den 22 oktober:

Vilken nytta gör egentligen fredsfrämjan

Intresset för fredsfrämjande insatser har nog aldrig varit större i Sverige än idag. Svenskt deltagande i fredsfrämjande insatser har doc
Ganska jämt fördelat över de senaste 50 åren har cirka 100 000 svenska män och kvinnor tjänstgjort för freden i 60 länder runt om i vä
Stora uppoffringar har också gjorts. Drygt 80 svenskar har avlidit under insatserna och många fler har skadats. Familjer har splittrats
gjort deras civila liv betydligt svårare.
Istället för det väntade hyllningstalet skulle jag vilja ställa en
något obekväm fråga:Vilken nytta gör egentligen fredsfrämjande insatser?
Och tänk vad bra det skulle vara om jag kunde ge ett
entydigt svar på det! Sanningen är att det är en väldigt komplicerad fråga. I typisk forskarstil hoppas jag ändå kunna
belysa ett antal intressanta perspektiv och därmed skapa
både klarhet, viss irritation och inte minst en fortsatt diskussion.

Och det är många som kan peka på hur fredsfrämjande insatser
bör formeras för maximerad effektivitet. Genom robusta
mandat, långsiktighet, starka militära resurser och civil-militär samverkan för en så kallad ”comprehensive approach” så
borde vi väl kunna lösa problemet. Tyvärr är det dock
betydligt svårare än vi tror att förändra och forma politiska,
sociala och historiska skeenden efter vår vilja. Ett annat problem är att det inte är strategierna och metoderna som felar
utan den politiska viljan – vår vilja.
En delförklaring till dessa problem är att internationell politik

inte främst handlar om humanitär idealism där varje insats
sker av solidaritet med de människor som
lider av krig. Istället är det ofta starka nationella och realpolitiska intressen som formar
fredsfrämjande insatser.
Folkmorden i Rwanda och Sudan är tydliga
tecken på att insatser inte sker enligt behovsprövning eller där lidandet och dödandet är
som störst. Istället genomförs insatser där det
finns tillräckligt starka nationella intressen
bland stormakterna för att upprätthålla stabilitet och ordning.
De pinsamma inledande åren i Bosnien –
med svaga mandat, ännu svagare politisk
styrning, och ytterst begränsade resurser för
att hantera konflikter är ett tecken på att det
ibland inte handlar om att maximera nyttan
utan om att ge sken av att åtminstone göra
någonting.
Jag tänker belysa detta genom att ställa
ytterligare en fråga:Vems nytta är det vi pratar om? Detta är inte en retorisk fråga – den är absolut
central!
Foto: Kim Svensson InfoS

Vi har genom årens lopp sett ett antal betydande framgångar.Vi
har också sett ett antal fruktansvärda misslyckanden. Så vad
säger akademin och den senaste forskningen om nyttan?
Tyvärr nästan ingenting! Slutsatserna varierar lika mycket
som resultaten av fredsinsatserna. Det handlar ofta om vilket
perspektiv som väljs. Det är lätt att hamna i kontrafaktisk
historiespekulation.

Det är i vilket fall som helst smärtsamt tydligt att fredsfrämjande insatser inte alltid har den effektivitet eller de
framgångar vi skulle önska. Nyttan skulle helt klart kunna
vara större!

Hur länge hade kriget pågått och hur stort hade lidandet
blivit utan en insats? Vi vet naturligtvis aldrig! Ett annat problem är att framgångar producerar icke-händelser medan
misslyckanden blir spektakulära mediehändelser.Våra uppfattningar blir lätt vridna åt det negativa. Dessutom, det som
kortsiktigt ser ut som framgångar blir ibland misslyckanden
på längre sikt. FN:s insats i Gaza är ett exempel. Samtidigt
vänds ibland tidiga misslyckanden till framgångar på längre
sikt – som i Bosnien.
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väpnade konflikter. Under 90-talet var förhållandet omvänt
med 9 civila på en soldat, och den siffran är förmodligen än
högre idag. Det är civilbefolkningen som lider mest av konflikter och som naturligtvis borde ha mest att tjäna på fredsfrämjande insatser.
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Foto: Roland Andersson

Men förutom de effektivitetsproblem som redan nämnts
så har vi ett annat problem, nämligen att placera många
tusen unga beväpnade män med relativt låg utbildning mitt
bland en sårbar krigsdrabbad befolkning för tyvärr med sig
flera otrevligheter. Sexuella övergrepp, prostitution, trafficking, brott mot mänskliga rättigheter, förvrängda ekonomier
och HIV/AIDS-epidemier – är några exempel.
Kanske är det också därför svenska fredssoldater betytt så
mycket. Trots att det finns många exempel på sådant beteende även från svensk sida så står svenska fredssoldater generellt
sett för mycket goda värderingar och professionellt agerande. Återigen – det är inte där problemet ligger.
Robert Egnell

Vad är nyttan för Sverige i det internationella
systemet?
Det är mycket fult att prata om svenska intressen annan än i
idealistiska termer. Att Sverige skulle ha nationella maktpolitiska motiv till bidrag till fredsfrämjande insatser nämns därför sällan.
Det råder dock inget tvivel om att Sverige som trovärdig
aktör inom internationell politik har gynnats enormt av de
fredsfrämjande insatserna. Dag Hammarsköld var en av dem
som skapade företeelsen. Under 60-talet stod Sverige ensamt
för över 20 procent av FN:s truppbidrag i fredsfrämjande
insatser.Vi åtnjuter fortfarande en ställning långt högre än
ett litet, kallt land i Norden borde – oavsett vårt geostrategiska läge. Sverige, precis som alla övriga truppbidragare,
använder fredsfrämjande insatser som instrument för att öka
sitt internationella inflytande.
Den svenska insatsen i Tchad under 2008 kostade grovt räknat
450 miljoner kronor för 9 månaders arbete med 200 man
och mycket begränsad nytta för lokalbefolkningen. De
pengarna hade betytt en mycket omfattande humanitär
insats om de spenderats på ett annat sätt och om målet verkligen varit att maximera nyttan för människorna i Tchad.
Däremot fick potentiellt sett Sverige en massa guldstjärnor i
Bryssel och EU-kretsen? Det är inte fel att maximera
Sveriges status och trovärdighet i internationella sammanhang och vi skulle nog stödja även det om vi fick förklaringar till varför det är viktigt. Däremot borde vi – det svenska folket – få vara med och avgöra för vilka ändamål som
våra fredssoldater skickas ut för att riskera sina liv i konflikthärdar.

Fredssoldaterna behöver folkets fulla stöd före, under
och efter en insats. Dessutom måste samhället kunna hantera
plötsliga och omfattande förluster i utlandsstyrkan. Detta blir
svårt om vi inte varit öppna med alla motiv till insatsen.
Låt mig nu avsluta med några hyllningsord trots allt. De går

naturligtvis till fredssoldaten – som också tillägnats Armémuseets fantastiska utställning. Det är nämligen centralt att
skilja den problematiska nyttan på den strategiska nivån från
mikronivån där enskilda soldater med stort mod och självuppoffring gör sitt yttersta för att minska lidandet i olika
konflikthärdar.
Det finns otaliga exempel på små och stora hjältedåd av
svenska soldater i utlandsstyrkan. Många, om än inte samtliga,
svenska fredssoldater kan berätta om liv som räddats, tak som
byggts och glädje som återvänt till de områden där de arbetat. Att dessa insatser inte ackumulerats till samma nytta på
makronivån har politiska och strukturella orsaker och kan
inte lastas fredssoldaterna.
Det är också därför vi inte får betrakta det fredsfrämjande
instrumentet med idealistiska skygglappar.Vi bör ständigt
pressa våra beslutsfattare till att förklara målen och medlen i
fredsfrämjande insatser för att försäkra oss om att de enorma
individuella insatser som våra fredssoldater utför på fältet får
så stor effekt som möjligt – oavsett vems nytta det är vi siktar på.
Robert Egnell
lektor i krigsvetenskap
vid Försvarshögskolan
Stockholm
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FN-dagen manifesterades på Djurgården
STOCKHOLM DEN 24 OKTOBER

1995 invigdes Minnesstenen på Folke Bernadottes väg i
Stockholm för att hedra omkomna och stupade soldater i
Utlandsstyrkan. Därefter hölls varje år en högtidlig manifestation vid Minnestenen där Försvarsmakten ställde upp med
musikkår, honnörsstyrka, fanvakt och högtidstalare – ofta en
general. Även Rikspolisstyrelsen samt Fredsbaskrarna och
Kongo-veteranerna deltog med fanvakter. 2008 bröts den
traditionen i och med att Försvarsmakten förlade ceremonin
till den 29 maj som av FN 2003 proklamerats som
Peacekeepers´ Day.
FN-veteranerna Kongo vidmakthåller traditionen genom att genomföra en ceremoni vid Minnesstenen på FN-dagen – och så skedde
även i år. Till vår stora glädje hade inte bara Kongo-veteraner infunnit sig när ceremonin tog sin
början klockan 11.30. I
vimlet fanns veteraner från
UNEF I – bland annat bat
IX G - och flera yngre fredsbaskrar bland annat från
BBMC. Deltagarna representerade verkligen svensk
FN-historia – från Sinai till
Afghanistan.
Fanbärarna – James
Manns, Rolf Larsén och
Clas Högliden – bildade en
fond framför Minnesstenen
med FN:s, Kongo-veteranernas och Fredsbaskrarnas
Karl-Olof Fransson inledningstalar. I bakgrunden – "ständige" fanvakten James Manns. fanor.

Vår ordförande Karl-Olof Fransson tog till orda och hälsade alla
hjärtligt välkomna. Därefter överlämnade han ordet till mig, som läste
en dikt ur Dag Hammarskjölds verk ”Vägmärken”, varefter jag
nämnde namnen på de åtta svenskar som förolyckades tillsammans
med Dag Hammarskjöld i Ndola den 18 september 1961 och
därpå läste upp namnen på de 19 kamraterna som stupade eller
omkom under FN-missionen i Kongo under åren 1960-64.
Jag avslutade med att framhålla att vi i dag tänker på alla svenskar som givit sina liv för fredens sak i skilda missioner runt om i
världen.
Efter en tyst minut för de stupade nedlade Karl-Olof Fransson från
FN-veteranerna Kongo och Alf Gustavsson från UNEF-kamraterna
blommor vid Minnesstenen.
Före FN-veteranerna Kongos ceremoni hade medlemmar från bat
IX G, representerade av Stig Dahllöf. nedlagt blommor vid Minnesstenen.
Text: Bror Svärd
Foto: Roland Andersson

BBMC-deltagarna i vördnad samlade vid Minnesstenen.

Fredsbaskrarna önskar alla sina medlemmar
anhöriga och samarbetspartners samt alla ni som är ute på mission
en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
Fredsbaskern nr 4 2009
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FN-veteranerna Kongo
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

Kongomedaljerna utdelade
I Fredsbaskern nr 1 - 2009 i en artikel med rubriken
”Kongomedaljer – efter 48 år” redogjordes för de åtgärder som vidtagits bland annat av vår förening i medaljfrågan för tretton soldater som gjorde heroiska insatser
under septemberstriderna i Katanga i september 1961.
Bakgrunden till insatsen och hur svenskarna agerade
framgår av artikeln. Att de tretton svenskarna skulle
medaljeras för sina modiga insatser föreslogs från
irländskt och indiskt håll – men det glömdes bort.

Fienden sköt på alla håll med granatkastare och automatvapen
och anföll oss till slut rent fysiskt, då de var överlägsna i antal;
dessa två (svenska) pansarbilar blev vår räddning; det var tack
vare modet, uthålligheten och djärvheten hos dessa svenskar på
pansarbilarna som höll fienden stången. Och på så sätt skyddades
och räddades den gemensamma kolonnen. Denna dag var kolonnen utsatt för flera dödsfällor på många platser och vid flera tillfällen från såväl marken som luften.
Mitt hjärta är fullt av beröm för dessa ungdomar som kämpade likt lejon och räddade kolonnen från fullständig förintelse.
Ännu har jag inte fått tag på någon medalj, men jag skall överlämna en sådan till er snarast möjligt.

Fredagen den 23 oktober 2009 blev frågan efter många turer änt-

Därefter delade ÖB ut Försvarsmaktens belöningsmedalj i guld

ligen löst vid en högtidlig ceremoni på Artillerigården utanför Armémuseum i Stockholm då de medaljerades.
Karlbergs musikkår medverkade. Fyra veteraner paraderade med ÖB:s tretungade fana och FN-fanan samt Fredsbaskrarnas och Kongo-veteranernas föreningsfanor.
Medaljutdelaren, Sveriges ÖB, general Sverker Göranson,
yttrade bland annat:
- Jag vill läsa några rader ur det brev som skrevs av det
indiska kompaniets chef Major Sham Manglas den 25 september 1961, i samband med operation Morthor i Jadotville
för att ge ett exempel på vår svenska insats:

för internationella insatser till Per-Arne Andersson, Gävle, Bo
Holmer, Mjölby, Sven-Erik Lundahl, Forsbacka, Arne
Björklund Örebro, Lennart Gavelin, Kalix, Lennart
Holmgren, Gamleby och Ivan Johnsson, Hovmantorp. Icke
närvarande var Bertil Swärd,Våxtorp och Rolf Lindberg,
Bjuråker. De medaljeras senare.
Fyra av de soldater som ÖB beslutat att tilldela medalj
finns inte längre bland oss. De är: John Jonsson, Hudiksvall,
Ivar Kaati, Juoksengi, Rune Ekberg, Götene och Torsten
Kers, Leksand. Medaljerna kommer att överlämnas till anhöriga i särskild ordning.
Den högtidliga ceremonin bevittnades av
ett hundratal personer varav ett sjuttiotal veteraner med blå baskrar.
Den var ett led i invigningen av
utställningen Fredssoldater på
Armémuseum, som därefter kunde
besökas.
ÖB gav därefter middag för
medaljörerna och särskilt inbjudna
på Restaurang Borggården på
Armémuseum.
Text:
Bror Svärd

Medaljörerna från vänster: Lennart Holmgren, Ivan Johnsson, Arne Björklund, medaljutdelaren ÖB Sverker
Göranson, Bo Holmer, Sven-Erik Lundahl och Lennart Gavelin. Ej närvarande: Per-Arne Andersson.
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Harry Jonasson
– helikopterpilot 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 likaså 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.
Under Kongo-krisen 1960–1964 tjänstgjorde ett fyrtiotal svenska
helikopterförare i kortare eller längre perioder vid FN-styrkan
ONUC:s Helicopter Squadron i Kongo. Som support hade de ett 50tal tekniker samt några chefer och förrådsmän. I helikopterstyrkan
fanns även piloter och tekniker från Norge och Danmark.
Med bland andra Sikorsky- och Bell-helikoptrar, som ställts till
FN:s förfogande av USA, svarade styrkan för varjehanda uppdrag
exempelvis räddning och spaning efter saknade i det vilda, väglösa
landet, 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.
En uppsjö av andra säregna uppdrag förekom såsom att flyga lotsar till fartyg på Kongo-floden vid Matadi, transportera presidenter
och stamhövdingar till möten och konferenser i det vidsträckta landet och svara för besprutning från helikopter av insektsdödande
medel i utsatta områden.

Helikopterföretaget Sikorsky Aircraft tilldelade Harry ett diplom.

En av helikopterpiloterna var Harry Jonasson, född 1935 i Linsell i
Härjedalen, numera bosatt i Vidsel i Norrbotten.
Han verkade i Kongo från januari 1961 till mars 1963. Hans bakgrund är ganska typisk för de unga män från norra Sverige som
sökte det stora äventyret i Kongo på 60-talet.
Efter uppväxt och folkskola i Svartåsvallen började han att arbeta
i skogen. I början på 50-talet var han sysselsatt med att hugga den
stormfällda skogen i Gästrikland. Därefter jobbade han en tid vid ett
sågverk. I samband med att han fullgjorde värnplikten satsade han
på en militär karriär. När han gick på befälsskolan i Sollefteå blev
han uppkallad till stabschefen, som föreslog att han skulle delta i ett
prov för att utbilda sig till helikopterförare. Provet klarade han med
glans och han antogs på premiärkursen för utbildning på arméhelikoptrar.

Harry Jonasson framför en av FN:s Sikorsky-helikoptrar under Kongooperationerna.

Armén hade inga egna helikoptrar på den tiden, varför utbildningen
skedde i samarbete med marinen och helikopterföretaget Ostermans.
När beskedet kom i december 1961 att han var uttagen till Kongo
var han stationerad i Boden. När han reste därifrån var det 36
minusgrader, vilket fick till följd att han var iklädd långkalsonger när
han landade i det bastuheta Kongo.
Helikopterförarna levde ett tufft och strapatsrikt liv i Kongo. Så
gott som varje dag blev FN-helikoptrarna beskjutna, men fiendens
träffar var turligt nog sällsynta. Harry fick vid ett tillfälle en träff på
600 meters höjd som åstadkom ett hål i rotorbladet. Trots det kunde
han fortsätta flygningen.
I den mån det fanns kartor så var de mycket bristfälliga. Med
tiden blev helikopterpiloterna skickliga på att finna en lösning på de
ständigt uppdykande problemen i tjänsten. Men ibland gick det
snett….
I mars 1961 var Harry stationerad vid Matadi, en ort i
närheten av Kongoflodens breda utlopp i Atlanten. Den 3
mars fick han i uppdrag att med en Bell 47 föra den svenske
vicekonsuln, Lars Löv-ström, till en grundstött svensk tanker i
Kongo-deltat. Helikoptern kunde inte landa på fartyget på
grund av ledningar som hängde över däcket. Harry förde då
helikoptern till Boma. När de landade där blev Harry, vicekonsuln, och två andra svenskar, arresterade av odisciplinerade
soldater ur Armée Nationale Congolaise (ANC).
Svenskarna fördes nakna till en trång cell utan fönster, c:a
1x2 meter, med sittutrymme på en bänk för endast tre personer fast de var fyra. Sedan Harrys kamrater trängt sig ner på
sätet återstod endast golvet för Harry. Golvet bestod av pösig
jäslera, som han måste lägga sig på. Det blev senare till en
fördel, ty han kunde sova om nätterna. Det kunde inte kamraterna. De satt för trångt. Behandlingen var omänsklig, de blev
ofta slagna. På nätterna kom ofta hotfulla ANC- soldater och
gjorde mantelrörelser på sina vapen. Harry och kamraterna
blev frigivna efter en vecka och återvände till helikopterdivisionen för nya uppdrag. Krishantering och vila efter en sådan
omänsklig pärs förekom inte för de FN-anställda i Kongo på den
tiden. Händelsen väckte stor uppmärksamhet i den svenska pressen.
DN:s förstasida hade som rubrik den 5 mars 1961: ”Svenska flygare
fängslade i Kongo.”
En eftermiddag i december 1961 flög Harry en Sikorsky från
Luluabourg. Helikoptern fick ett servobortfall och tvingades nödlanda i en liten by. Landningen måste göras vid en liten öppen plats intill
en hydda, ty det var tät skog runtomkring. Tyvärr skadades hyddans
tak när han satte ner helikoptern och en kvinna som bodde i hyddan
blev så upprörd att hon gav Harry ”däng”.
Fortsättning på sid 25.
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Både här och där
I Skåneland
Efter en snabb vägrek från Stridh, som sedan tog täten, åkte vi till
Axvall. Dagen där bestod av uppvisningar av ett antal vagnar som
rullade förbi till tonerna av en speaker som berättade historik och
detaljer för de c:a 2 000 besökare som tagit sig dit.
Efter en trevlig dag med bra underhållning, fin utsikt, gott fika och
trevligt umgänge tog vi en tur på fina småvägar på landsbygden runt
Skövde med #17 Johan Josefsson i täten.
Några timmar senare stod vi vid dagens slutdestination Bunkern,
där det blev en trevlig fika.
Text: Jerker Furuskog DO Väst BBMC

Stopp i Skånska skogen

I Roslagens famn

En solig lördag i mitten av augusti samlades ett glatt gäng vid
Preem-macken i Höör för att avnjuta några trevliga mil på våra
järnhästar tillsammans. 16, män och kvinnor, var väl rustade för att
kunna bege sig ut i vildmarken där ordet Visakort aldrig uttalats på
någons läppar.
Första anhalten blev en vacker plats i nordöstra skogen vid Dagstorpssjön. Vid denna plats finns också en minigolfbana som är känd
ifrån en filmklassiker: ”Plötsligt i Vinslöv”. Om man lyssnar riktigt
noga så kan man höra hur någon spelar på en banjo här.
Resan gick sedan vidare ut mot östra Skåne där vi hittade ett fik
som lämpligt nog hette just MC-fiket.
Fiket ligger mellan orten Huaröd och ett överkört ormskelett, mitt
inne i skogen. Trevlig personal gör utsökt kaffe på sin silverblänkande
espressomaskin.
Utflykten avslutades sedan två timmar senare i naturreservatet
Rövarkulan med korvgrillning och saft till barnen.
Text:#145 Groo

I Skaraborg

Lagbild i Roslagen

Den sista lördagen i augusti träffades c:a 15 veteraner med support
vid Statoil, Järva Krog för att där starta en tradition under ledning
av vår egen ”local” d.v.s jag själv.
Eftersom syftet med vårt run var att visa det fagra Roslagen med
dess snirkliga småvägar och insprängda vikar, var det extra roligt att
de flesta som kom inte varit i denna del av Sverige tidigare.
Efter ett första depåstopp vid Roslagsstoppet där det inhandlades en
trave kokosbollar från den närbelägna fabriken, så fortsatte vi mot
Älmsta vid Väddö kanal där vi åt lunch på det lokala haket.
Mätta och belåtna fortsatte sedan turen på Väddö förbi Väddö
skjutfält ner till Simpnäs på Björkö.

Fikastund i Axvall

En lördagsmorgon vid tiotiden hade vi samling vid Varnhems kloster
utanför Skövde. Målet för dagen var ett samlat besök på Pansarmuseet i Axvall, innan detta läggs ner och flyttas.
Sextiofem sms skickades ut till medlemmar i Västra Sverige. Jag
hade fått c:a åtta svar om intresse på ett eller annat sätt, så förhoppningen var att det kunde dyka upp ett femton-tal medlemmar
som sedan gemensamt kunde åka till museet.
Väl framme vid mötesplatsen blev det en milt sagt trevlig överraskning, när 25-talet hojar hade mött upp och det blev en fin samling
veteraner.

Då koffeinbehovet började göra sig påmint, blev nästa stopp där.
Med Ålands hav alldeles intill, Arholma bakom ryggen, solsken och
kaffe med tilltugg framför oss, så kunde vi mått sämre.
Nu var det bara den sista etappen kvar till Överlöpe utanför
Norrtälje, till välbehövlig vila och kontroll av vätskebalansen.
Efter en god middag på ribs med tillbehör fortsatte sedan kvällen
med terrassvärmaren och i fotogenlampornas trolska sken med historier från olika missioner, hojträffar, ÖS och motsvarande. Jösses –
vilka historieberättare vi har i våra led!
Efter en helg i sadeln hade man lika ont i mag- som sätesmusklerna. Lördagen övergick i söndag och tröttheten tog överhand.
Söndagen präglades av att först äta en rejäl frukost för att sedan
grensla våra järnhästar och köra mot våra olika slutmål, allt ifrån
Skövde till Livgardet.
Jag tror att alla med mig inser att Roslagen räcker till många fler
turer, utan att behöva åka på samma vägar två gånger. Tack till alla
som kom från när och fjärran. Nästa år kör vi igen.
Text: Lars Borwin – DO Mitt, BBMC
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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. I två avsnitt berättar nu Håkan Mäss-Olsson för
Fredsbaskern om vad som mötte honom och kamraterna Erling Jernberg och Rolf Cronberg ute i öknen.

Tillbaka i Sinaiöknen efter 30 år
Vad skulle möta oss när vi efter drygt 30 år
åkte tillbaka till den plats som vi så väl vårdat minnena av? Minnen från tiden i öknen
och alla äventyr som vi var med om?
Vi har genom åren tittat på gamla gulnade
fotografier och i tankarna åkt tillbaka. För
att åka tillbaka i verkligheten har alltid
känts omöjligt. Vi var tre FN-kamrater som
ändå bestämde oss för att göra det, ovetande
om vad vi skulle möta. Skulle det se likadant
ut och skulle vi känna igen oss? Fanns det
möjlighet att hitta de ställen där vi bodde?
Skulle vi upptäcka några spår efter oss själva och de andra FN-kamrater som levde här
nere på 70-talet?

Position 553 år 1978....

Via kompaniets hemsida och vår senaste
återträff märkte jag att några fler i gänget
gått i samma tankar – att åka tillbaka. Att
vi överhuvudtaget kom på idén kan vi tacka
internet och programmet Google Earth för.
På Google Earth såg vi att vägarna vi hade
åkt på för 30 år sedan fanns kvar och att
byggnaderna på Baluza och Camp Kung
Karl fortfarande existerade. Men vi såg
också att norra delen av vårt gamla område
höll på att uppodlas. Det gamla saltträsket
hade blivit åkermark och en sötvattenkanal
hade byggts genom öknen. Vi insåg snart att
om vi vill hitta det Sinai som vi mindes,
måste vi åka så snart som möjligt, för öknen
är på väg att försvinna.
Ismailia, staden vid Suez-kanalen, var vår
bas för planerade dagsutflykter. Vi kunde nå
ökensidan av kanalen på en dryg halvtimme
via den nybyggda Mobarak Peace Bridge.
Redan när vi åkte över den gigantiska bron
såg vi att saker hade hänt i öknen. Den f. d.
grusvägen Qantara Road är idag en bred
asfalterad landsväg som går genom gröna
odlingar och är kantad av ny bebyggelse.
Efter att ha passerat en checkpoint, där
polisen efter att ha sett våra pass hälsade

oss välkomna, närmade vi oss området där
position 553 låg. Det tidigare så ändlösa
ökenlandskap som vi mindes, fanns inte längre. Nu såg vi nybyggda hus och gårdar. Men
mellan nybyggen såg vi beduiner med kameler vid palmbladshyddor och undrade stilla
hur de kände sig när deras öken krympte.
Beduinbyn som legat bredvid vår huvudcamp
Tre Kronor (Baluza) kallades allmänt för
Tensta p. g. a. att beduinhyddorna, på vår tid,
där var byggda av plåt istället för palmblad.
Plåten kom från det närliggande flygfältets
f. d. byggnader. Tensta idag har vuxit avsevärt och har både trevåningshus, moské och
affärer. Vi var så begeistrade av det vi såg
att vi passerade Baluza utan att märka det.

... och samma område idag.

När vi vände tillbaka så såg vi att campen
såg likadan ut som på vår tid, om än med
vitmålade hus istället för sandfärgade.
Baluza är en numera en egyptisk militärförläggning men vi tvekade inte att svänga in
framför grindarna och fråga vakten om det
gick bra att kliva på. En officer anlände
snart och förklarade att det gick tyvärr inte
alls, trots att han förstod att vi varit där för
över 30 år sedan, och han bad oss genast
lämna stället. När vi skulle vända bilen för
att åka därifrån stannade två större bilar
framför oss och ut kom ett gäng högre officerare, där vi tippade att den som gick först
måste ha varit minst överste. Vi förstod att
de givetvis inte kunde ha släppt in oss i ett
sådant läge och funderade efteråt på om
chansen funnits ifall de inte fått finbesök.
När vi svängde ner på Supply Road blev vi
prejade av en bil med en kille som hoppar ut
och börjar tala arabiska med oss. Med de få
engelska ord han fick ur sig förstod vi att
han ville veta var vi gjorde där men han fattade aldrig vad vi svarade, hur mycket vi än
försökte. Och vi har aldrig kunnat tala tillräckligt med arabiska för att få någon att
begripa att vi var tre gamla f.d. FN-soldater

på återbesök. Istället började han nervöst att
ringa på sin mobiltelefon. När han fick svar
lämnade han över luren till mig och en röst
som talade bra engelska frågade efter vår
avsikt med besöket. Jag förklarade så gott
jag kunde och han sa okej, men det hade
samlats fler runt omkring oss och alla hade
en ovilja att låta oss åka därifrån. En kille
bjöd in oss på kaffe och första reaktionen
var att åka vidare men vi tacakde ja för att
visa god vilja. Kaffestunden var trevlig och vi
satte oss i bilen efter en halvtimme.

På Dodge Hill 2009. Fr v: Håkan Olsson, Rolf Cronberg
och Erling Jernberg.

Det var inte utan hjärtklappning vi åkte nerför Supply Road, vägen som gick genom hela
öknen via alla de dåvarande ländernas bataljoner ner till Röda havet, mestadels likadant
ut. Visserligen var vägen även här kantad av
nybyggda hus och odlingar, men vi kände
igen de gamla oaserna som vi alltid åkte igenom för 30 år sedan. Vi spanade efter det
gamla vattentornet som tidigare stått längs
vägen, men såg inte ett spår efter det.
Efter en halvtimme kom vi till Dodge Hill,
den sista höjden innan Camp Sinai, och först
här så kunde vi se ut över en orörd öken.
Den enda skillnaden var att Dodge Hill nu
var obebott. De beduiner som tidigare bott
här hade flyttat.
Vilken syn, helt fantastiskt! I fjärran låg
oasen bredvid vår gamla skjutbana och den
såg precis likadan ut som förr. Jag tittade
mot nordväst och där låg fortfarande sanddynen som var stort som ett berg, sanddyner
flyttar tydligen inte på sig med någon större
hastighet. Vi tog ett foto på oss själva med
dalen och ökenlandskapet som fond och
kände att vi äntligen var framme vid det
första målet på resan.
Fortsättning i nr 1/2010
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BOKNYTT
Brottstycken ur mitt liv

FREDSSOLDATER

- berättelser av en Legal Adviser

- Armémuseums årsbok

Från 1948, då FN sände sina
första militära observatörer till
Mellanöstern, fram till våra
dagar har diplomater, generaler,
bataljonschefer, officerare, flygare och meniga soldater i böcker
skildrat sina insatser och upplevelser ”in the service of peace”.
I denna bok är det juristen
Bengt Lindeblad som ger sin syn
på sina FN-uppdrag i Korea,
Gaza, Kongo och Cypern.

Fredssoldater är temat för
Armémuseums årsbok, en
extra stor volym för de två
åren 2008/2009.

Här skildras även Lindeblads karriär som jurist vilken avslutades
med tjänsten som chefsrådman vid Göteborgs tingsrätt.

Lång väntan där ingenting
händer och hjälpande insatser i
svårt härjade krigsområden är
olika sidor av en fredssoldats
uppdrag.

På Försvarsmaktens hemsida sägs det att 1 800 svenskar gör
utlandstjänst varje år. I det moderna försvaret ska oroshärdar stoppas där de uppstår och konflikter begränsas från att spridas över
stora områden.

Några korta episoder inifrån rättsalen berättar med värme och
ömsinthet om mänskilga svagheter och tillkortakommanden.

Armémuseum vill genom denna bok ge ett historiskt perspektiv på
operationerna och även ge aktuella inblickar i svenska utlandsinsatser av idag.

Lindeblad, född 1918, uppehåller sig även minnesrikt om barndomens
händelser och förhållanden i Borås- och Svenljungatrakterna.

De tolv artiklarna i boken berättar utförligt om utlandsstyrkan, dess
historia och utveckling och i flera fall utifrån personliga erfarenheter.

Den internationella karriären inleddes i Korea 1954 när han var juridisk rådgivare (överstelöjtnant) i FN:s övervakningskommission, som
hade till uppgift att övervaka gränsen mellan Nordkorea och Sydkorea.

Frågor som ställs i artiklarna och i försök att besvaras är till exempel:

I Gaza/Sinai tjänstgjorde han som Legal Adviser såväl 1959 som
1974. 1960 gick färden till Kongo där han var chefsjurist (Judge
Advocate General) vid ONUC:s högkvarter i Leopoldville till 1963.
1974 var han jurist hos den svenska bataljonen på Cypern.
En jurists vardag kan förefalla tråkig och formell. Men av detta finns
intet i Lindeblads skildring. Han berättar koncist, humoristiskt och
medryckande om sina upplevelser i FN-tjänsten – och om sina möten
med legendarer som Dag Hammarskjöld.

- Vad gör vi för nytta?
- Har vi förmåga i värnpliktsarmén att hitta soldatmaterial?
- Vilka uppgifter har kvinnorna i defredsbevarande operationerna?
- Hur är det att komma hem?
- Har vi lärt oss någonting?

Boken är en aktuell och intressant fördjupning i ämnet.
FredsbaskerFörlaget – 395 sidor, rikt illustrerad, inbunden
ISBN 918478419

FredsbaskerFörlaget – 84 sidor, illustrerad, limbunden
ISBN 978-91-85609-08-6

Succén fortsätter! 5 000 st redan beställda!

FREDSBASKRARNAS RABATTAVTAL
MED TALLINK SILJA LINE

GULA BA NDET
Pris: 25:Symbolen för det Gula Bandet är ett
metallmärke av typen PIN - att fästa
på rockslag eller motsvarande.
Behållningen går till KAMRATSTÖDSFONDEN
Beställning och betalning görs på PlusGiro:
197056-5.

Kom ihåg att skriva önskat antal.
Ange fullständigt namn och adress.
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Rabatten på 10% gäller dagligen vid ordinarie priser på reguljära
resor samt kryssningar, och på förbokade resor mellan destinationerna Helsingfors, Mariehamn, Riga, Stockholm, Tallin och Åbo.
Vid bokning av resor skall avtalsnummer 33581 användas för att
rabatt skall erhållas.
Medför resan övernattning på hotell i Estland, Finland, eller Lettland
erhåller Fredsbaskrarna specialpris på Tallink Hotels samt övriga
hotell som Tallink Silja AB samarbetar med enligt företagets hemsida www.tallinksilja.se Där hittar du även aktuella kampanjer.
Bokning skall ske via Tallink Silja AB:s egna försäljningskontor, eller
via centralbokningen 08-222140.
Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden under samma
tidsperiod och gäller inte vid specialkryssningar såsom jul- och
nyårskryssningar med extern samarbetspartner, t. ex. Silja Rock,
Monday Bar och Tidningen Vi.
Kontakt Fredsbaskrarna: Bo Carlsson 0920-31160, 070-6313450
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Oförklarliga händelser är vanliga i Centralafrika
Mucka inte med Trolldoktorn
– en ny publikation, sammanställd av Stig von Bayer och Christian Braunstein

Den som bedriver verksamhet i Centralafrika – det må vara vägbyggen eller fredsarbete bland stridande stamkrigare – kommer i
kontakt med häxkraft och andra ockulta ting som utövas av trollkarlar.
Stig von Bayer fick sådana erfarenheter redan som 16-åring då han
hade till uppgift att genom jakt förse de infödda arbetarna på ett
vägbygge med kött. Vägbygget leddes av hans far, civiljägmästaren
Hans M Hansson.
I Mwana-Kaseya, norr om Katanga, drabbades Stig av en trollkarls förbannelse därför att han försåg vägbyggarna med kött.
Bakgrunden var att vägarbetarna som tillhörde en i området ”fel”
stam hade varit alltför närgångna mot byns kvinnor. Stig brydde sig
inte om förbannelsen, som han tyckte var rena vidskepelsen – men
jaktlyckan var borta. När Stig gick ut på jakt med sina spårare, två
halvpygméer, såg de rikligt med vilt som hastigt försvann innan de
kom i skotthåll.
”En gång försvann en flock antiloper in i en dalgång utan
någon annan väg ut – men när vi kom längst in var hela flocken
borta. Helt omöjligt.”
Efter flera motgångar med jakten uppsökte Stig häxdoktorn och
hade en hel dags allvarligt samtal med honom. Det resulterade i att
häxdoktorn skulle häva förbannelsen mot Stig om byn tilldelades 25
procent av det kött som jakten gav. Dessutom skulle Stig köpa en
get att offras i fullmånens sken nästa natt. Dagen därpå sköt Stig
sin första buffel…
Av händelsen lärde sig Stig att man måste visa respekt för trolldoktorerna, vilket han hade stor nytta av under sina dramatiska fyra
år som svensk FN-officer under Kongokrisen på 1960-talet.
I publikationen berättar han om möten med häxdoktorer när krigstillstånd rådde exempelvis i Elisabethville1961, i Kwilu 1963-1964
och i Bukavu 1964.
Äldre svenska officerare som var i Kongostatens tjänst under åren
1883-1910 berättar om sina oförklarliga upplevelser. Även internationella officerare som tjänstgjorde i Kongo under 1960-talet citeras.
En av dem är Bob Denard, fransman och sydafrikan, som bland
annat verkade som kompanichef i Katangas gendarmeri i Kongolo,
ett område som inte kontrollerades av FN-trupp.

Motståndarna utgjordes av de
fruktade BBK-krigarna Baluba
jeunesse). De intog före striderna en odödlighetsmedicin tillagad av häxdoktorn på manstestiklar och knark (dawa) och
lukuti (hembränt) och upplevde
därefter sig själva som osårbara.
De gick till strid helt nakna, ty
fiendens kulor fick inte passera
klädesplagg eller annat enligt trolldoktorn. De skrek mai-mai vilket
betydde: ”Era kulor blir till vatten”.
Trots att kulorna i verkligheten gick rätt igenom dem fortsatte de
ofta rakt fram, kände ingen smärta och mycket lite blod kom ut.
Tack vare narkotikan kunde de springa långt innan de dog och det
föreföll då för omgivningen, som om de verkligen var odödliga.
Trots att kompanichefen Denards infödda gendarmer var bättre
utrustade och beväpnade började de att under strid uppträda på
samma sätt som BBK-jeunessen. De slet av sig kläderna, drack lukuti och knöt ett grässtrå runt karbinpipan före drabbningen. Dessa
primitiva reflexer förklarades med den fruktan de kände för balubas,
som när de fick tag på någon av sina fiender, utan nåd högg av
armar och ben, slet ut hjärtat och åt upp fiendens lever.
Bob Denhard gjorde som sina krigare, drack lukuktu, tog av sig
kläderna, knöt grässtrået runt karbinpipan, smorde in ansiktet med
lera och gav skrikande order om stormning – varvid balubas flydde.
Genom att acceptera sina soldaters udda seder – helt främmande
för västerländskt tänkande – blev Bob Denards förband det bästa i
Katangas gendarmeri – ty hans krigare var beredda att gå i döden
för honom.
Skriften Mucka inte med Trolldoktorn förtjänar uppmärksamhet
och många läsare – då den behandlar en företeelse som inte tas riktigt på allvar i vår rationella tid. Ingenting har ändrat sig sedan
1800-talet. Samma problem kan uppstå även i dag för dem som
verkar i fredens tjänst eller i annan verksamhet i Centralafrika.
Text. Bror Rikard Svärd
FredsbaskerFörlaget – 50 sidor, illustrerad, häftad
ISBN 978-91-85609-06-2

Fortsättning från sidan 21:

Helikoptern hade opererat ensam och var vid landningen utom räckvidd för radion, varför ingen undsättning var att vänta inom rimlig
tid. Risken var stor att byborna skulle bränna upp helikoptern, vilket
skett tidigare vid nödlandningar i Kongo – och att FN-besättningen
skulle bli tillfångatagna av ANC-soldater.
Harry beslöt sig för att hämta hjälp på ett ovanligt sätt. Han
inspekterade byns alla cyklar till dess han fann en som verkade
brukbar och pålitlig. En lämplig hyressumma betalades till ägaren
av cykeln och en vägvisare anlitades som följde Harry till Luluabourg. Det blev en 85 km lång äventyrlig färd längs stigar och småvägar med en ständig risk för att bli tillfångatagen av kringstrykande ANC-soldater. Men allt gick väl och Harry och vägvisaren nådde
fram till Luluaborg sent på kvällen. I gryningen nästa dag äntrade
Harry en ny helikopter med reservdelar och flög tillbaka till haveriplatsen. Helikoptern reparerades och flögs sedan hem till basen.

Av helikopterföretaget Sikorsky fick han ett diplom, se sid 21, för
att han på den angivna dagen fullföljde en riskabel landning med
och därefter lyckades föra en svårt sårad FN-soldat till ett sjukhus
trots att helikoptern var utsatt för fientlig eldgivning.
Efter hemkomsten återvände Harry till Boden och fortsatte med
att rädda liv både militärt och civilt.
Många är i dag tacksamma för Harrys insatser i den svenska fjällvärlden. Sedan han gjort nära 11 000 flygtimmar avslutade han sin
karriär. Åren före pensioneringen verkade han som lärare vid
Räddningsverket runt om i Sverige.
Text: Bror Rikard Svärd
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LIBANON
Återträff L100 sjukhuskompani 18
Lördagen den 26 september samlades 23 tappra själar i Göteborg på Göteborgs
Garnison/FörMedC. Undertecknad tog vid ett svagt ögonblick på mig att försöka
samla vårt kompani från missionen i Libanon. Det var ju trots allt 20 år sedan vi
skildes åt. Med hjälp av Eva Wedin som nu tjänstgör på FörMedC lyckades vi få
fram personallistor som vi haft i missionen.
Nu startade nästa detektivarbete med hjälp av internet och RSV fick jag fram ett antal adresser.
Mässen bokades. Som tur är så fick vi hjälp av
Anders Pedersen på EBG – Elfsborgsgruppen – som
UNIFIL – medaljband
jag som hemvärnssoldat har mycket med att göra.
Utskicket gick iväg och mycket lite hände, sommaren
gick och man började få kalla fötter. Skall jag stå med en bokning av mässen, mat
mm med fem personer? Som väl var så kom anmälningarna in och den knuten i
magen släppte.
Tiden gick och anmälningar och avbokningar kom och gick. Utan att veta hur det
gick till så var det dags för dagen vi väntat på.
Vi samlades i vakten. Trots att 20 år passerat var det inte många som ändrat sig.
Det var ett i mitt tycke mycket avslappnat möte, men det fanns säkert de som
kände pirrningar i kroppen. Vi började med lunch som tillagades på Garnisonens
grillplats. Tyvärr visade Göteborgsvädret inte sin bästa sida, uppehåll men blåsigt,
varför lunchen avnjöts i By 129. Hemvärnet fick ställa upp med fikarummet, men
några privilegier skall man väl ha som DCO i Skärgårdsbataljonen?
Lunchen hade jag plockat ur min libanesiska kokbok typ mezze, hommus, tabbouleh, limekyckling, fiskspett kryddade med koriander och spiskummin, kofta på nöt
och pitabröd. Som avslutning på lunchen kokade Eva arabiskt kaffe: 50/50 socker,
kaffe och kardemumma resten vatten – en ekvation som är svår att få ihop men
gott blev det.
När maten var avklarad var det tid för inkvartering. Vi fick låna kasern D, vilket vi
är mycket tacksamma för, från Garnisonskompaniet. De var också mycket hjälpsamma vid ”inryckningen”. Det blev de karakteristiska blå-vit-rutiga sängkläderna
att sova i. Efter iordningställandet av förläggningen började förberedelserna till
middagen på mässen.
Väl nere på mässen, som kvällen till ära bemannades av Maria Sääf, kom nästa
överraskning som Hyg. Lennart fixat:
Almaza i mässen berättade och visade film från Nacoura från när han var där
för några år sedan.

Du kan bidra till en värld
utan minor!
Var med och skapa en global
opinion mot användning av landminor och samla in pengar till FN:s
minröjning.
Tanken med Röj-en-mina är att
vem som helst ska kunna delta i
arbetet. Du kan medverka genom
att manifestera mot landminor och
genomföra lokala aktiviteter.
På Röj-en-minas hemsida
www.rojenmina.nu får du tips och
information om hur du kan starta
din egen lokala kampanj.
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Här såddes nästa frö till verksamheten, en organiserad pelikanresa
till AO:t. Jag är glad att jag inte
skall organisera den…..
Middagen intogs och minglet tog
över. Det var en munter skara som
gick tillbaka till sina förläggningar
fram emot småtimmarna.
Sedan var det bara avskedet
kvar! Tack till alla som kom och
förgyllde vår återträff!
Som avslutning vill jag tacka alla
på Göteborg Garnison, EBG, mässen och FörMedC som hjälpt oss i
våra ansträngningar att få till
denna träff.
Text:
Ronald Modde Blomgren
C Staff/ Sign Sqdr
L100

1859
Henry Dunant, en helt vanlig bankman, får se tusentals skadade soldater
på fälten i Solferino. Det ger honom
idén att starta en hjälporganisation.
Vi har försökt göra världen lite bättre
i 150 år. Du kan vara med och göra den
ännu bättre. Bli medlem på redcross.se
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INSÄNDARE
Medaljer?
Förbundet Fredsbaskrarna Sverige hade årsmöte i mars 2009 där
det var en utdelning av medaljer, främst av The Board of the Nordic
Blue Berets (BNBB) förtjänstmedalj i guld och silver, i en omfattning som aldrig tidigare skådats.
I nummer 2/2009 av Fredsbaskern kunde vi sedan läsa om
”medaljregn”. 10 guld- och 4 silvermedaljer av den nordiska
medaljen tilldelades kreti och pleti. Vi som undertecknat denna
insändare, var med vid ändringen av de stadgar/regler som ännu
gäller för utdelning av BNBB:s guld och silvermedaljer.
Krav för guld är främst att vederbörande ska ha gjort:
- exceptionella/särskilda avgörande insatser i fredsoperationer
och/eller i internationellt fredsarbete
- exceptionella/särskilda insatser för nationellt och nordiskt
veteranarbete
- exceptionellt/särskilt stöd till nationellt och internationellt
veteranarbete.
Motsvarande gäller för silver men i något lägre grad. Man talar då
t. ex. om utmärkta insatser osv.

uppfyllts. Vi har talat och diskuterat med flera av seniorerna främst i
Danmark och Norge och de håller alla med om, att detta förfaringssätt kraftigt devalverar BNBB-medaljernas värde.
Många av dem som under årsmötet fick den nordiska förtjänstmedaljen har inte, så vitt vi känner till, verkat eller arbetat inom den
nordiska gemenskapen. Åsidosättandet av stadgarna gör att de som
tidigare fått dessa medaljer känner att de fått lägre värde. Den som
till äventyrs tror att en tilldelning av utmärkelserna skulle öppna dörrar har inte bara negligerat stadgarna utan betett sig ganska naivt.
Nu måste BNBB:s förtjänstmedaljers värde och höga status återupprättas. Alla vi talat med i de nordiska länderna är överens om
detta. Det enklaste sättet är att se till att stadgarna följs framöver.
Yttersta ansvaret för detta ligger hos den som är ordförande för
BNBB. Även varje nationell ordförande måste känna till vad som
står i stadgarna, och följa dem. Anser man att de behöver ändras så
ska det förslagsvis tas upp snarast möjligt på ett nordiskt möte.
Det är vår bestämda uppfattning att man inte ska använda den nordiska medaljen, i guld och silver, när någon ska uppmärksammas för
insatser gjorda på det nationella planet.

Vid nominering av mottagare för guld- och silvermedaljerna skall det
i varje enskilt fall finnas en skriftlig motivering som ska bifogas vid
godkännande av nationerna ingående i BNBB. Detta har, så vitt vi
vet, åsidosatts.

Med vänlig hälsning
Walter Meijer och Hans Lillerskog
---------------------------------------------------------------------------------------

Vi har under en längre tid försökt få veta vilka motiveringar som
fanns, genom att skriva till ordförandena för BNBB och eget förbund. Svaren som inkommit efter flera påstötningar, har varit mycket
ofullständiga, och vissa frågor har man undvikit att svara på.
Förbundsordförande redovisade motiveringar endast för dem som
representerade Försvarsmakten och regeringen. Han hänvisar till en
utveckling avseende utnyttjandet av medaljen utanför den egentliga
veterankretsen. Detta skulle ha startat i Danmark. Vi tror att här
avser man att harangering ska öppna dörrar. Förvisso har vi hört att
man varit mycket frikostig med utdelningen även i vårt sydliga
grannland.

Först vill jag beklaga att Walter Meijer tycker att beslutet att tilldela honom BNBB:s medalj i guld skulle kunna tolkas som något
annat än stor tacksamhet för vad han gjort för Fredsbaskrarna
genom åren.

I medlemstidningen skriver förbundsordförande att det var trevligt
att träffa och medaljera grundarna. Då ska man ha klart för sig att
dessa redan är harangerade för detta, med förbundets egen guldmedalj. Flera av medaljmottagarna har själva suttit i olika medaljkommittéer varför man kunde tänka sig att de kan stadgarna och skulle
reflektera över varför de fick sin medalj. Är det så, att få medalj
berusar, och att man då inte klarar av att tänka på varför?

Svar!

Formellt så anser jag att stadgarna har följts. De övriga organisationerna i Norden har samtliga accepterat att de föreslagna medaljörerna tilldelas BNBB:s medalj i den valör som föreslagits. Att det blev
ett ”medaljregn” just vid 25-årsjubileet kan lika väl vara ett tecken
på att vi varit alltför restriktiva tidigare. Att väl kvalificerade personer kan få mer än en medalj för sina insatser är inget ovanligt och
att ifrågasätta detta får nog stå för sägaren. Vad gäller uttalandet
rörande ”öppna dörrar” så håller jag helt med insändarskribenterna.
Ingen skall få medalj om de inte har ÖPPNAT dörrar, d. v. s. det är
genomförd handling som medaljeras inte något som förhoppningsvis
skall komma att inträffa. Om något fel har blivit begånget så tar jag
på mig hela ansvaret och kommer (även) fortsättningsvis att följa de
stadgar som styr vår verksamhet.

När vi under senvåren samtalade med nuvarande ordförande i
BNBB, tog vi upp detta med den svenska medaljutdelningen och han
medgav att det blev fel. Stadgarna har inte följts, och kraven har inte

Med vänlig hälsning Bo Wranker
Förbundsordförande

Vem tycker Du har gjort sig förtjänt av en medalj 2010?
Medaljutskottet består av Thomas Roos och Joa Hellsten.
Förslag på medaljörer emotses senast 26 februari 2010.
Kontakta:
Thomas Roos: thomas.roos@fredsbaskrarna.se
Joa Hellsten: joahellsten@hotmail.com
Alternativt till postadress: Fredsbaskrarna Sverige
Medaljutskottet, Tegelbruksgatan 8, 554 50 Jönköping.
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F Ö R E N I N G A R / T R Ä F F P L AT S E R
Dalarna
Himlen var klarblå och solen sken varmt över Dalregementets
övningsområde, träden lyste ännu mer av guld och höstsprakande
färger. Femton veteraner hade samlats i Falun 17/10 från vitt skilda
insatsområden till konstituerande medlemsmöte för att nystarta
kamratföreningen i Dalarna.
Kamratföreningen som startades 1996 har under 2009 fått en
nytändning och den tillfälliga styrelsen hade kallat till medlemsmöte
för att ta nya stadgar och genomföra namnbyte. De församlade veteranerna beslutade enligt styrelsens förslag och nu heter föreningen
Fredsbaskrarna Dalarna och kommer att anslutas till förbundet.
Efter inledning och en tyst stund för bortgångna kamrater inleddes
förhandlingarna. Ordföranden Claus Dehlin framförde en hälsning
från förbundsledningen och särskilt då kamratstödsteamet som efterlyste fler kamratstödjare.
Torbjörn Blixt vann boken "Med FN på Cypern" på lotteriet, t h Claus Dehlin.

Den nya styrelsen:
Ordförande: Claus Dehlin, Ludvika
Sekreterare: Björn Eggeblad, Sundborn
Kassör: Mats Berglind, Borlänge
Ledamöter: Leif Persson, Gustafs och Anders Uhlin, Borlänge
Suppleanter: Ulf Lissjanis, Svärdsjö och Torbjörn Petersson, Falun
Revisor: Jan Lindholm, Ludvika, ersättare Per Alkevad, Saxdalen.
Valberedning: Åke Eriksson, Linghed och Torbjörn Blixt,
Grängesberg.
Fredsbaskrarna Dalarna är medlemsförening i Svenska FN-förbundets Daladistrikt och detta är något vi önskar utveckla under 2010.
Ett stort tack riktas till alla närvarande som offrat tid en solig lördagsförmiddag och särskilt Ulf Lissjanis och Leif Persson som stått
för kommendanturen.

Träffplats Dalarna
Finns det fler träffplatser än Falun i vårt län? Är du kanske intresserad av att ordna en där du bor? Kontakta då oss i styrelsen. Vi ser
också till att Fredsbaskrarnas hemsida uppdateras med information
från Dalarna.
Fredsbaskrarna på Facebook
Sedan en tid tillbaka finns inte bara Fredsbaskrarna Sverige på
Facebook utan även vi i Dalarna. Har du tillgång till internet och
intresse av att följa oss även där så är du varmt välkommen även i
denna gemenskap. Kamratföreningen finns i Dalarna för alla veteraner från internationella insatser!
Claus Dehlin, ordförande Fredsbaskrarna Dalarna
070-559 51 38, claus.dehlin@fredsbaskrarna.se

Norrköping
Fredsbaskrarna Norrköping möttes 22/10 på Hemvärnsgården
Bråvalla. Sjutton fredsbaskrar deltog.
Kvällens gäst och föreläsare var kapten Robert Sandsveden, som
civilt arbetar som hälsovårdsinspektör i Norrköpings kommun.
Robert är nyligen hemkommen från sin andra mission i Kosovo där
han tjänstgjort som hygienofficer.
De som har sin utlandstjänst ett antal år bakom sig, fick veta hur
hälso- och hygienjobbet har utvecklats och bedrivs idag. Robert
berättade om förebyggande miljöarbete, som efter avslutad mission
tas över av lokal admininstration.

Nästa träff äger rum den 4/2
2010, då vi gästas av överste
Ulf Henricsson, bl a legendarisk
bataljonchef vid den första
balkanmissionen, BA01.
Ulf kommer att tala under
rubriken:

Myterna
och
verkligheten
Ulf Henricsson

Nils-Ove Johansson rapporterade
från Förbundsrådet, som finns
refererat på sid 5-6.
Kvällen avslutades med en hälsning till den kamrat från Norrköping som sårades nyligen i
Afghanistan.

Årsmöte med början klockan 1800 kommer att hållas i samband
med denna träff.
Anmälan senast 1/2 till: Janne Frisk.
011-31 11 88, 0708-970 145
janne.frisk@bostream.nu
Till er alla från oss alla i Östergötland – God Jul & Gott Nytt År!
Janne Frisk
ordförande Fredsbaskrarna Norrköping

Robert Sandsveden
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MIXED
Örebro

Mälardalen

FB Örebro önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År!
Vi tackar alla medlemmar för ett trevligt år. Vi gläds nu åt att
vi äntligen har tillgång till en föreningslokal.

Enligt mångas önskemål har vi nu bytt träffplats och dag.
Lilla Hasselbacken (mittemot Skansen, buss 47 från city).
Cafe, restaurang och uteveranda. Telefon 08-6637182.
Tommy med personal hälsar oss välkomna!
Vi träffas första lördagen varje månad. Kom tidigt eller sent,
från kl 1500 och framåt kvällen.

Vi kallar samtidigt till årsmöte i föreningslokalen tisdagen
den 3 februari 2010 klockan 19.00.
Motioner ska ha inkommit till styrelsen skriftligt eller digitalt
senast en månad före årsmötet.
Styrelsen / Anders Ramnerup

Jan Fahlander - åter mästare i Baskermästerskapet
Den 21 oktober spelades det årliga Baskermästerskapet i bowling. Efter uppvärmning, axelmassage och bensträck var det
dags. Inledningsvis var kampen jämn och humöret på topp hos
spelarna. Strikarna haglade men efter ett tag tog kraften och
koncentrationen slut hos vissa. Huvuden började hänga och
klotet ville inte riktigt gå den rätta vägen…
Slutligen utkämpades en fruktansvärt hård strid mellan
André Wiik och Jan Fahlander där Jan till slut avgick med
seger, och för andra året i rad blev FBÖ:s Baskermästare i
bowling. Han fick åter igen mottaga vandringspriset, den fina
blå FN-hjälmen.
1.
2.
3.

Jan Fahlander
André Wiik
Fredrik från Värmland

Och sen kom vi andra…
Vi hoppas att det nästa år blir en lika hård kamp och att fler
vill komma och utmana Jan och ta hand om vandringspriset.

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.
Välkommen!
Örjan
Kontaktperson: Örjan Noreheim (69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
Telefon: 070-592 75 24

Jag var där...
Den 24 oktober var det premiär för Träffplats Mälardalen på
ny den nya träffplatsen.
Det är ett lugnt, skönt och trevligt ställe där man kan samtala med vanlig röstnivå. Det finns flera utrymmen att välja på.
Denna gång samlades vi, 7-8 kamrater, i restaurangen. De av
oss som var hungriga och törstiga kunde njuta av god mat och
dryck. Här kan man föra ett samtal utan att bli avbruten av
högljudd musik. Jag tycker platsen är mysig och har atmosfär.
I likhet med Örjan Noreheim, som ordnat denna förträffliga
plats, hoppas jag att flera hittar hit.
Med vänliga hälsningar
Walter Meijer

/Lotta Öhrn

T I L L

M I N N E

BO KARLSSON
Bo Karlsson avled den 24
juni 2009. Han efterlämnar
livskamraten Anna-Greta
samt barn och barnbarn.

EVA OLSSON-BANCK
Den 8 september avled en kär
medarbetare från L09. Vår
hygass Eva Olsson-Banck
Linköping, gick bort efter en
kort sjukdomstid.

Begravningen ägde rum den
24 juli i Mosjö kyrka, söder
om Örebro. Anhöriga, släkt,
vänner och grannar var närvarande.

Eva var en synnerligen populär
kamrat, alltid pigg och glad
samt hjälpsam på alla sätt.

Fyra FN-kamrater deltog:
Åke Karlsson, Aimo Pettersson, Kalle Malm och Olle Johansson. Kalle Malm paraderade med FN-fanan.
Bosse var under hela sitt liv mycket engagerad inom olika
intresseområden. Som exempel kan nämnas artikeln ”FN-post
under Suezkrisen”, införd i tidskriften för frimärkssamlare
”Nordisk Filateli” nr 5 2009. Där berättade Bosse på ett
fängslande sätt om både FN-post och FN-frimärken under
Suezkrisen 1956. Deltagarna i förtruppen fick varsitt ex genom
Bosses försorg. Han var en god skribent och skrev även dikter.
Vi FN-kamrater saknar dig Bosse – må du vila i frid.
Text: Olle Johansson

Hennes engagemang och kunnighet gjorde att hon blev
mycket omtyckt och uppskattad av övriga kontingenter inom
UNIFIL.
Vi kommer alla att minnas hennes glada glittrande ögon,
hennes spralliga sätt och hennes omtänksamhet för oss alla.
Vi var ett antal kamrater från L09 som tog avsked av Eva
vid en ljus ceremoni i Landeryds kyrka utanför Linköping den
24 september.
Våra tankar går till Evas söner samt övriga anhöriga och vi
kommer att minnas henne som en glad och kärleksfull kamrat.
Text: Bosse Palmgren & Mirja Offesson

Fredsbaskern nr 4 2009

29

ORIG onsdag nr 4 2009:xxxtidning

09-11-29

14.26

Sida 30

www.fredsbaskerforlaget.se

SKEPPAREGATAN 29
602 27 NORRKÖPING
TEL 011 – 18 80 88

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

341:100:298:-

176 sidor. Rikt illustrerad
av Christian Braunstein

Mucka inte med Trolldoktorn

Information om vikten av att anpassa sig
50 sidor - häftad
av Stig von Bayer & Christian Braunstein
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CD:n
161:-

med klassikerna:
- Hemåt det bär
- Soldaten och kortleken

198:-

- Skyttesluskvisa
- Basker Blå
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ANNONSER
I DETTA NUMMER:

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

110:-

PG: 129 1805-8

Fredsbaskrarna Sverige

10

www.fredsbaskrarna.se

BAE Systems

18

www.baesystems.se

Svenska FN-förbundet

26

www.fn.se

Röda Korset

26

www.redcross.se

FredsbaskerFörlaget

30

www.fredsbaskerforlaget.se

Försvarsmakten

32

www.mil.se

Vill DU annonsera i Fredsbaskern? – Kontakta redaktionen!
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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!
FREDSSOLDATER
- årsbok 2008/2009
CD:n Hemåt det bär, med
Soldaten och kortleken etc
Mucka inte med
Trolldoktorn

Vi gratulerar vinnarna
i YXXRYSS 3/2009
Kent Öberg,
Kummingatan 38 C
754 48 Uppsala
FREDSKOCKARNA

Bernt Åstrand
Domherrestigen 1 A
614 31 Söderköping
FREDSKOCKARNA

Örjan Aspgren,
Norrgårdsvägen 46 B
836 31 Lit
CD-SKIVA

MED

HEMÅT

DET BÄR

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

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

Rätt lösning till
nr 3/2009

Postnr..................... Ort: ...............................................................
Lösningen sänds senast 24 januari 2010 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

