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i n l e d a r e n

SÅ ÄR SOMMAREN PÅ VÄG att övergå i höst. Slut med att måla
hus och i övrigt förbereda oss för vintern. 
Istället övergår vi till att  på ett mer ordnat sätt återuppta

arbetet med att arbeta för veteransoldaterna och deras famil-
jer. Det gäller för oss alla att hålla målet klart i sikte och inte
låta oss splittras. Försvarsmakten har ju nu med kraft påbörjat
arbetet med att implementera den sedan 1 januari gällande
veteranlagstiftningen. I vissa avseenden har stora framsteg
gjorts i andra så återstår stora delar. Det blir för oss en viktig
uppgift att se till att veteranen och hans familj står kvar i
centrum och att avdelade resurser fokuseras på detta. 
Vi och andra organisationer är nödvändiga delar av en

helgjuten veteranpolitik – all internationell erfarenhet pekar
entydigt på att myndigheter och ideella organisationer måste
gå hand i hand om effekten skall bli den avsedda. 
Genom vårt samarbete med andra veteranorganisationer kan

vi få tillgång till hur andra länder har lyckats (eller misslyck-
ats) med att organisera upp veteranarbetet. Särskilt samarbe-
tet inom Norden är genom våra länders relativt stora likheter
här viktigt. När du läser detta så har BNBB haft sitt möte på
Korsö i Stockholms skärgård. En av punkterna som diskutera-
des var om och hur BNBB skall kunna ikläda sig en regional
roll inom ramen för den europeiska delen (SCEA) av världsor-
ganisationen World Veterans Federation. Den nuvarande presi-
denten i SCEA besökte tillsammans med Fredsbaskrarna för-
svarsminister Sten Tolgfors den 24 augusti och diskuterade 
bl a vilken ömsesidig nytta vi kan ha av varandra. 

Veteranfrågan är numera en del av det organiserade samarbe-
tet inom Nordic Defence Cooperation och behandlas på såväl
regerings- som myndighetsnivå. Vi förutsätter att veteranerna 
t ex genom BNBB kommer att engageras i arbetet framöver.

Som framgår på annan plats i detta nummer så blir det mer
och mer uppenbart att kamrater som deltagit i bl a Bosnien-
missioner har drabbats av effekter som kräver såväl samhäl-
lets som vårt stöd. Vårt krav på att målmedvetna och samord-
nade forskningsinsatser för att skapa en klarare bild av hur
läget ser ut i Sverige står kvar och måste arbetas för. 

I Danmark har forskningen pågått ett tag men även Norge har
startat med särskild inriktning på Afghanistanveteraner.
Behovet av veteranstatistik framstår som allt större.  
Undertecknad och vår forskningssamordnare Lars

Andersson har i skrivande stund ett möte inplanerat med
Arméinspektören för att bl a lyfta denna viktiga fråga.
Vi var med rätta glada när Sverige fick en modern veteran-

lagstiftning men som också framgår på annan plats behöver
denna redan ses över; särskilt den diskriminerande gränsen som
utesluter veteransoldater som
tjänstgjort före 1992 från
statens ansvar gentemot sina
utlandssoldater. 
Som framgår är arbetet

långt ifrån färdigt och kom-
mer väl aldrig att bli det hel-
ler. Med idogt arbete så kom-
mer vi steg för steg att
närma oss målet – en
modern och flexibel veteran-
politik som märks där vete-
ranen och hans familj lever
”någonstans i Sverige”.

Be careful out there!

Laga för läge!

Bo Wranker
Förbundsordförande

Som soldat, sjöman eller officer har du ett utvecklande och 
utmanande arbete. Du måste kunna lösa dina arbetsupp-
gifter under mycket svåra förhållanden. Det kräver stort  
engagemang, men du får mycket tillbaka. Du blir delaktig i 
att säkra människors rätt att leva i fred, frihet och demokrati 
både i Sverige och i andra länder. Dessutom är du del i en 
organisation med god kamratskap och sammanhållning. 
Läs mer om vår verklighet på forsvarsmakten.se

Fredsbaskrarnas kamratstödjour

Du är inte ensam!
Telefon: 020-666 333
Ring Fredsbaskrarnas kamratstödjour. 
Vi finns för alla som gjort internationell 
tjänst samt deras anhöriga. Telefonen 
är bemannad dagligen kl. 18.00-21.00.
Övrig tid finns en telefonsvarare.

Du kan också skriva e-post till oss: 

020666333fredsbaskrarna.se

Du får vara 
anonym - vi har 
tystnadsplikt!stnadsplikt!

ym - vi har 
yt

y     
d likt!
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Världen står inför stora utmaningar.
Många av dessa problem hänger ihop 
och går inte att lösa var för sig. 
Ju fl er vi blir, desto mer kan vi göra. 
Bli medlem i Svenska FN-förbundet.

Just nu pågår 
Hej!

kvinnoförtryck
och miljöförstöring.

Just nu pågår
svält, terror, 

kvinnoförtryck

svält, terror,
likgiltighet,

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Det har gått en hel sommar sedan senaste numret och med vilken
fart. Kan knappast tro att sommaren är över igen. Ser fram emot
en lång vinterledighet som kommer i december. Denna gång Malay-
sia, Singapore och Bali. Vi blir borta jul-nyår och det ska bli så
skönt. 

Annars arbetar styrelsen med att försöka att föryngra förbund/för-
eningar och nå ut till de yngre som är ute på insats. 
Vi tänker hemsida, tidning, Facebook och andra sociala medier.

Förhoppningsvis kommer årets Förbundsråd att hjälpa oss framåt,
du som medlem kom gärna med förslag. 
Fredsbaskrarna övertar ordförandeskapet i Board of Nordic Blue

Berets (BNBB) som är ett forum för samarbete mellan organisa-
tionerna för veteraner från internationella operationer i Norden. 
I två år leds arbetet nu av vår förbundsordförande Bo Wranker. 

Viktiga dokument
Vill tacka Olle Brennius för sitt oerhört viktiga tidsdokument som
du med mycket engagemang och känsla producerat. Det gäller en
bok och tre häften om Sveriges insats i Suez 1956-57. Boken
”Operation Suezkanalen” 2001, häftena ”En resa med Sveriges
första FN-bataljon” 2007, ”En resa med Sveriges första FN-bataljon
– soldater organisation och utrustning” 2008 samt ”176 dagar i
Suezbataljonen” 2011. 
Efter att ha läst trycksakerna är det slående med alla olika

möten med människor och framförallt möten med barnen, du får
också med alla problem som fordon, mat, sand, värme och flyg kan
ställa till med.

Forskning och konferens
Den 1 juli 2011 startade Högskolan i Kristianstad Centrum för
forskning & stöd till veteransoldater och deras familjer.  
Initiativtagare till detta centrum är Fredsbaskrarna men för

anslagen till verksamheten står Högskolan i Kristianstad. 
Fredsbaskrarna representeras på centrumet genom Stefan Ekvall

som är anställd som forskningsassistent. Utöver Stefan är i dagsläget
tre disputerade forskare knutna till centrumet. 
Den 10-11 november anordnas en samrådskonferens dit berörda

organisationer inbjuds. Mer information hittar du på www.hkr.se. 
Innan detta ordnar Försvarsmakten Veteranseminarium nr 2 och
det hålls på Karlberg 25-26 oktober.

Som avslutning vill jag med anledning av Hammarskjölds dödsdag
lyfta fram en intressant bok i ämnet, se info nedan. Annars hoppas
jag att ni får en skön höst och glöm inte bort FN-dagen 24 oktober,
på plats i Stockholm eller någon annanstans.

Text: Per Lennartsson
Foto: Roland Frid

Midnatt i Kongo – Dag Hammarskjölds 
förlorade seger 

I "Midnatt i Kongo" vill
författarna Rolf Rembe
och Anders Hellberg fram-
för allt ställa tre frågor: 
- Vad ville Hammarskjöld i
Kongo? 
- Vem vållade hans död?
- Varför har Sverige under
alla år varit så passivt? 
------------------
Bokförlaget Atlantis
ISBN:9789173534963 

Den 2 juli togs beslut att bilda SWEDINT- kamratföre-
ning och vi i den nyvalda styrelsen tackar för förtroen-
det att få arbeta med att starta upp och utveckla före-
ningen.
Det är vår förhoppning att så många gamla och nya

SWEDINT-are som möjligt blir medlemmar och där-
med också deltar i föreningens aktiviteter.
Vi är naturligtvis också intresserade och tacksamma

för Dina synpunkter på aktiviteter och annat som gör
kamratföreningen aktiv och intressant.
Välkommen som medlem i SWEDINT-kamratförening!

Claes Bernhorn
Ordförandekamratforeningswedint@yahoo.se

SWEDINT – Kamratförening
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På observation vid Suezkanalen, i bakgrunden det svenska fartyget Kyoto som blev instängt under ett antal månader.
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Under de första dagarna på Livgardet hade man ett stations-
system där kadetterna genomförde en eskort, en patrull samt en
förhandlingsstation. På dessa olika täter fick kadetterna uppleva
hur det kan vara att förhandla med en lokal polischef, en byäldste.
Under fotpatrullen kom man i kontakt med olika situationer där
man måste kunna de ROE man styrs av för att lösa situationerna.
På pappret kan det tyckas vara enkelt, men med ett antal slipade
veteraner som vet hur man försätter någon i olika dilemman så är
det som en kadett uttryckte det: ”Strid är mycket enklare än det
här”. Under eskortövningen fick kadetterna planera och genomföra
en eskort som under sin framryckningsväg mötes av ett antal olika

situationer. Veteranerna anpassar sitt agerande efter hur kadetterna
agerar och spelar även in nya infallsvinklar. 
Efter dagarna på Livgardet genomfördes en slutövning i Nyköping

/Oxelösund, där alla vapengrenarna jobbade tillsammans, och vetera-
nerna aktiverade kadetterna så väl till lands som till sjöss, dygnet
runt. Vår förhoppning som veteranfiguranter på övningen är att vår
erfarenhet skall bidra till att våra nya svenska officerare ska få en
försmak över det komplexa arbete som väntar dem när de gör sin
första mission. 

Text och foto: Johan Eckervad 

Under åtta dagar i juni utbildade veteraner de blivande officerarna på MHS K i ett internationellt koncept. 
Kursen benämns UNJOC och är framtagen och genomförs av Swedint. Till sin hjälp tar de ett antal veteraner och 

några kvinnliga proffsfiguranter. Kursdeltagarna får utbildning dels i teori men även praktiska moment som grundar 
sig i veteranernas självupplevda erfarenheter från utlandsmissioner. 

Den 17 juni invigdes Arsenalen -
Sveriges Försvarsfordonsmuseum 
i Strängnäs av H.M. Konungen.

Fredsbaskrarna och Kongoveteranerna
fanns på plats i form av Gun Lindén och
Stig von Bayer. Själv närvarade under-
tecknad lördag 18 juni och blev mycket
imponerad av vad de hade åstadkommit
med museet, här finns något för alla!
Förhoppningen är att Fredsbaskrarna

och Kongoveteranerna ska medverka till
att avdelningen med fordon från våra
internationella uppdrag ska bättras avse-
värt då vi har en hel del föremål som bör
användas och inte ligga i förvar. Möte
mellan Arsenalen, Fredsbaskrarna och
Kongoveteranerna kommer att ske under
hösten.
Läs mer på: www.arsenalen.se

Text: Per Lennartsson
Foto: Sune Lindén och Per Lennartsson

Arsenalen - Sveriges Försvarsfordonsmuseum

Haiti

Kriminalvårdens dåvarande genraldirektör, Lars Nylén, på besök vid nationalfängelset i Port-au-Prince. Från vänster: Jacques Mwepu, (chef kriminalvårdens utlandsgrupp), 
Lars Nylén, Fredrik Holmgren (kriminalvårdsinspektör och sekonderad på Haiti) och Andreas Björklund (sekonderad kriminalvårdare från Sverige) .

FÖRORD OCH BAKGRUND av LARS NYLÉN, 
Kriminalvårdens förre generaldirektör:

Bara ett par dagar innan upploppet i Nationalfängelset var jag
tillsammans med personal från vårt huvudkontor på besök i fäng-
elset med våra svenska utsända. Det gör det lätt att förstå den
extremt svåra situation som förelåg och den oerhörda dynamiken i
upploppet samt betydelsen av det arbete Fredrik Holmgren och
hans amerikanske FN-kollega utförde. Jag är övertygad om att
deras handlande vid upploppet i kombination med det förtroende
de byggt upp under missionen förhindrade ett veritabelt blodbad
och räddade deras egna liv.

Inom FN har man under senare år genomfört en översyn av sina
insatser och beslutat ge fredsbefrämjande arbete i preventivt syfte
en högre prioritet med tyngdpunkt på rättskedjan. I linje med detta
så tillfrågades bland annat Sverige om möjligheten att bidra med
kompetens inom detta område. Kriminalvårdens utlandsgrupp gick
därför i omedelbar anslutning till katastrofen ut med en intressean-
mälan. Syftet med kriminalvårdens utlandsgrupp är bland annat att
snabbt kunna erbjuda personal till FN och EU i samband med han-
teringen av internationella kriser där ”Rule of Law”, det vill säga att
etablera och upprätthålla lag och ordning, är en viktig del. 

Vilka uppdragen är för svenska kriminalvårdare samt vad som hän-
der i de olika missionerna varierar. Exempel på arbetsuppgifter kan
vara att ge råd och stöd i återuppbyggandet av ett fängelsesystem

eller utvecklandet av en modern lagstiftning, driva ett fängelse, ut-
veckla alternativa påföljder eller på annat sätt etablera en rättssäker
kriminalvård.

Den 12 januari 2010 drabbades Haiti av en jordbävning med en
magnitud av 7,8 på Richterskalan. Minst 250 000 människor
dödades, varav 96 anställda av FN. Detta gör därmed tyvärr jord-
bävningen till den enskilda händelse då flest FN anställda avlidit.
Dessutom skadades cirka 300 000 människor och cirka en miljon
människor blev hemlösa. Mängder av byggnader rasande, förutom
bostäder så ödelades också många myndigheter, sjukhus och servi-
ceinrättningar. Ett redan utsatt och fattigt land hade på ett brutalt
sätt drabbats ytterligare. Sverige fick strax därefter frågan från FN
om att sekondera fyra kriminalvårdare per omgående till det kris-
drabbade området för att vara den nationella fängelseorganisatio-
nen behjälplig i deras svåra arbete.

Läs den gripande berättelsen som kriminalvårdsinspektör Fredrik Holmgren skrivit om sin tid som FN-kriminalvårdare 
på Haiti förra året, där han blev tagen gisslan av beväpnade intagna under ett upplopp på hans arbetsplats. 

”De fortsätter att slå mig i huvudet och på kroppen med väs-
sade armeringsjärn och knytnävar. De intagna är utrustade
med automatvapen som de hotar oss med, spett, machetes,
knivar, yxor, stålrör, träpåkar och stenar… Då riktades plöts-
ligt en Uzi mot mig och upphittaren som stod alldeles intill.
Mannen med vapnet tryckte av men vapnet klickade.”

Bebyggelse efter jordbävningen. 
Fortsättning på nästa sida.

Stig von Bayer signerar böcker på en Bandvagn 208

Kongoavdelningen under uppbyggnad.

Invigning med en mängd fordon, här en KP-bil i full fart.

Jubileumsresa till Cypern

I oktober 2012 firar vi att det är 25 år sedan
Sverige lämnade Cypern. Detta uppmärksammar
vi med en jubileumsresa där du är välkommen.

Givetvis går det idag inte att ge något exakt pris
ett år i förväg men inriktningen är att kunna få
en vecka med flyg och hotell (dubbelrum, men ev
även trippel för den som vill bo billigare) med
frukost och transfer. I första hand reguljärflyg
från Stockholm, men finns det intresse kan även
Göteborg bli aktuellt. En dagsutfärd med buss
till Nicosia och över till Kyrenia (exkl. mat).  
Eventuellt kommer det även att finnas möjlig-

het att besöka gamla Camp Victoria. – Allt detta
för mindre än 7000:- / person. Givetvis är även
”respektive” välkomna.
Men allra första steget är att anmäla ett icke

bindande intresse till: markalarsson@telia.com        
Telefon: 076-2778040
Glöm inte att ange din mejladress.
Notera då även om Du kan förlänga resan på
egen hand med t ex en vecka i Fig Tree Bay etc.
DU HÄNGER VÄL MED?

Camp Victoria.                                Foto: Mikael Hvinlund
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mycket adrenalin som rusade i kroppen. Det var faktiskt först
efteråt som jag insåg att jag blödde och hade ont i hela kroppen.

Jag minns också att jag användes som en mänsklig sköld. I fängel-
seentréns sluss fanns en ståldörr med en lucka där mitt huvud
trycktes igenom. Jag befann sig därmed mitt i skottlinjen, och fick
ögonkontakt med de militär- och fängelsestyrkor som i det läget
besköt fängelset utifrån, skotten ven runt mig och jag var rädd för
alla rikoschetter som studsade kring mig i det trånga utrymmet.

Gisslandramat fick sitt slut då den haitiska kriminalvårdens insats-
styrkor gjorde en inbrytning och vi lyckas slå oss fria. De skjuter
över oss medan vi springer, djupt nedhukade, ut ur fängelset. 
Där tar alltså gisslandramat slut. Men inte mina egna arbetsupp-

gifter. Som mentor och rådgivare anser jag att jag fortfarande har
ett stort ansvar för personalen. Ingen annan fick gå in i det avspär-
rade fängelset. Jag och min amerikanska kollega är den enda län-
ken mellan fängelsepersonalen, FN och militären. Tillsammans med
insatsstyrkan gick jag och min kollega omedelbart tillbaka in i
fängelset. 

Ytterligare tre, fyra timmar arbetade vi med att eskortera in brand-
kåren för att släcka anlagda bränder. Vi räknade intagna och letade
reda på dem som gömt sig. Vi kväste kvarvarande oroshärdar. Vi
såg till att föra ut döda och skadade intagna, och vi hjälpte åklaga-
ren att genomföra vittnesförhör. Att gå in i trängseln i cellerna igen
var en oerhört speciell känsla. Jag hörde de intagna någonstans i
mängden högt spela musik på min stulna mobiltelefon för att på så
sätt demonstrera sitt förakt och nyvunna självförtroende. Jag var
sjöblöt av svett, var sönderslagen och hade blodiga kläder. Så varför
gå in i helvetet på jorden igen, denna gång frivilligt? Mitt svar är
att jag ville säkerställa att de mänskliga rättigheterna följdes. Det
var viktigt för mig och grundläggande i mitt uppdrag. Vi ville abso-
lut inte att intagna skulle avrättas för det som hänt!

I efterhand så är jag stolt över min tid på Haiti och det jag uträttade
där. Jag inser också att de stora problem jag brottades med kom-
mer att ta lång tid att lösa. Vi måste ha tålamod och uthållighet.

Jag vill avsluta med att berömma svenska kriminalvårdare för det
goda jobb de gör i mission, sett ur ett internationellt perspektiv. Vi
är duktiga i svensk kriminalvård. Alltifrån vårt säkerhetsarbete, hur
vi professionellt behandlar intagna till hur vi arbetar med utsluss-
ningsmöjligheter. Vi är hyfsat självgående, vana vid att driva projekt,
är jämställda och har en human människosyn. Vi har ett gott anse-
ende utomlands och kan bidra med mycket kunskaper. 

Text & foto: Fredrik Holmgren

Textavslut
Fredrik Holmgren är nu åter i sin ordinarie tjänst som
Kriminalvårdsinspektör på Kronobergshäktet i Stockholm.
Han är också mycket engagerad i Kriminalvårdens
Utlandsgrupp och medverkar bland annat som instruktör
vid Kriminalvårdens missionsförberedande utbildning
UNPriPOC (United Nations Prison and Probation Officers
Course). Generaldirektör Lars Nylén tilldelade honom
medaljen In Servitio Pacis med guldvalör för hans extra-
ordinära insatser vid fängelseupploppet.

H A I T I
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Fredriks berättelse om sin tid vid MINUSTAH (FN:s stabiliserings-
mission i Haiti)
Det stora askmolnet som spridit sig från vulkanutbrottet på Island
försenade flygtrafiken i hela världen, först den 3 maj 2010 landade
jag och mina tre svenska kollegor i Haitis huvudstad, Port-au-Prince.
Veckorna av väntan hade börjat gå mig på nerverna. Jag ville börja
arbeta med en gång. Vi var alla ute på vår första mission och där-
för spända av förväntan på vad arbetet inom FN skulle innebära.
Första intrycket var – kaos. Den oerhörda värmen slog emot mig,
över 40 grader varmt. Den heta, dallrande, fuktiga luften genom-
trängdes av höga ljud och starka, fräna lukter. Utanför flygplatsen
trängdes en blandning av djur, fattiga och hemlösa människor, bilar
som irriterat tutade, färgglada bussar, motorcyklar och högljudda
taxichaufförer som drog i våra kläder för att få in oss i just deras
bil. Det som stack ut var alla rena, hela och välklädda barn. Trots
katastrof och elände så spelar barnen en central roll i det haitiska
samhället.

Även om vi var förberedda – missionen på Haiti bedöms vara en av
FN:s farligaste, där kidnappning, rån och mord kan räknas som
vardag – blev det en tuff start på vårt uppdrag. Här stod jag på
flygplatsen, i ett kaos där inga telefoner fungerade och ingen som
kom och mötte oss. Efter timmar hopträngda i en taxi genom den
hysteriska och livsfarliga haitiska trafiken så hittade vi till slut vår
bas. Missionen kunde börja!

Väl installerad i Port-au-Prince intervjuades jag och fick mitt per-
sonliga uppdrag formulerat av chefen för Correction units: ”Åk till
Nationalfängelset och starta vilket projekt du vill. Vad du än gör så
är det positivt.”

Nationalfängelset i Port-au-Prince kallas för Helvetet på jorden.
Redan innan jordbävningen räknades det som ett av världens mest
vidriga fängelser. Vid tiden för mitt uppdrag var förhållandena kata-
strofala. I de få byggnader som gick att använda trängdes cirka 
1 600 intagna. Var och en hade i snitt 0,29 kvadratmeter att vistas
på – alltså enbart ståplats. De intagnas ben svullnade av värmen
och av brist på rörelse och motion. Det fanns inga toaletter, utan
urin och avföring fick hällas eller kastas ut genom dörrgallren.
Stanken var fruktansvärd. Smittsamma sjukdomar som tuberkulos
och kolera härjade bland de intagna. Andra dog i aids eller av våld.
Vad hade jag gett mig in på? Jag försökte samla mina tankar efter
det första mötet med intagna som kastade avföring efter mig. 

Det stora nationalfängelset i Port-au-Prince blev närapå helt rase-
rat under jordbävningen. Murar, vakttorn och de flesta byggnaderna

blev oanvändbara, nästan 4 500 intagna rymde och samtliga per-
sonakter över de intagna var förstörda. Mer än 90 procent av de
intagna hade ännu inte mött någon domare eller var inlåsta av
oklara skäl.

Den första tiden var naturligtvis oerhört tuff. Det var långa, varma
och krävande arbetsdagar, sju dagar i veckan. Det gällde att hitta
rätt vägar i byråkratin, och i det sociala spelet: Vem var ansvarig?
Hur får jag kontakt med rätt myndighetspersoner? Vilka knappar
kunde jag trycka på? Hur gör jag för att nå bäst resultat och för
att kunna påverka långsiktigt?

Ett återkommande problem när man talar om mänskliga rättighe-
ter i kriminalvården på Haiti är att standarden inte kan vara högre
innanför murarna än utanför. Att prioritera att bygga fängelsebygg-
nader när en miljon människor är hemlösa är inte självklart. Men
att upprätta lag och ordning – Rule of Law – är viktigt för att
skapa en stabilitet i landet. Kriminalvården måste få legitimitet hos
befolkningen och då måste man ha med sig fängelsepersonalen.
Bygger man en toalett och dusch för intagna, måste man även
bygga en för personalen. Många hade förlorat sina hem och en eller
flera familjemedlemmar och på kvällarna kunde de leta efter för-
svunna släktingar. Att lägga ner energi på intagna i det läget var
imponerande. Den haitiska kriminalvårdsstyrelsen skall här också
ha en eloge för sitt, trots knappa resurser, intensiva arbete för att
försöka komma tillrätta med de problem som fanns. 

De projekt jag personligen var inblandad i uppgick till ett 25-tal.
Allt från stora byggprojekt till mindre som handlade om att få
igång en fungerande inskrivning och registrering på fängelset till
vattenreningsprojekt.

Söndagen 17 oktober visade jag min arbetsplats för fem svenska
poliser. Efter en rundvandring i fängelset var vi på väg tillbaka till
entrén: Pang! En kraftig smäll som en explosion hördes. Jag får
syn på en beväpnad vakt uppe på fängelsemuren som springer och
skjuter med sitt automatvapen – rakt ner i massan av intagna som
befinner sig på gården.

Ett fängelseupplopp! De har kommit över vapen! Vakterna på
murarna uppmanar oss att ta skydd och gömma oss – lättare sagt
än gjort, inlåsta inne på fängelset som vi är. Efter en stund blir vi
naturligtvis upptäckta och fängelsevakternas eldgivning kan inte
längre hålla upprorsmakarna på avstånd. En grupp intagna som är
oerhört aggressiva och desperata tar oss till fånga, de har inget att
förlora. De kastar sig över vår grupp, misshandlar oss och plundrar
oss på värdeföremål. Allt från vigselring, pengar och telefon och
pengar till klädesplagg och livremmar plockas av oss. De fortsätter
att slå mig i huvudet och på kroppen med vässade armeringsjärn
och knytnävar. De intagna är utrustade med automatvapen som de
hotar oss med, spett, machetes, knivar, yxor, stålrör, träpåkar och
stenar.

Jag kände mig helt tom, men jag hade en klar plan. Stå upp och
håll ihop gruppen, var min tanke. De dödade oss inte direkt, alltså
handlar det om att vinna tid. Jag förhandlade på franska, engelska
och kreol. Provade de tekniker jag lärt mig i inledande förhandling.
De fungerade! Det var viktigt att visa att jag var människa, med
behov och känslor. ”Vi är här för att hjälpa till.” 

Jag kommer ihåg att jag trycktes upp mot en gallergrind när de
fann min mobiltelefon. En annan intagen och gängledare krävde att
få den, men upphittaren vägrade lämna den ifrån sig. Då riktades
plötsligt en Uzi mot mig och upphittaren som stod alldeles intill.
Mannen med vapnet tryckte av men vapnet klickade. I efterhand
visade det sig att han fått eldavbrott då en patron satt sig på tvä-
ren. Jag tänkte aldrig på att jag höll på att bli avrättad, jag hade så

Nationalfängelsets entré. Personerna väntar på att få lämna in matpaket.

Delar av fängelset efter jordbävningen och första upploppet.
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V E T E R A N F R Å G A N V E T E R A N F R Å G A N

Danska försvaret har mångårig erfarenhet av hemvändande solda-
ter och deras psykiska status, men det är först nu man fått veten-
skapliga belägg för hur personalen påverkas under utlandsuppdrag.
Enligt en undersökning från danska försvarsmakten klarar sig de
allra flesta väl under insats och uppvisar inga ohälsotecken. Men
det finns också de som påverkas negativt och såväl antalet fall av
PTSD (posttraumatisk stress) som depression ökade hos deltagarna.
Det är dock inte främst under eller direkt efter insats som man bör-
jar må dåligt; många mådde till och med bättre direkt efter att de
kom hem än innan de åkte ut. Men sju åtta månader efter hem-
komst hade det skett en markant ökning av ohälsotalen. Mette
Bertelsen, psykolog vid danska försvaret, ansvarade för studien.
– Man har sett liknande tendenser även i andra studier. I en

kanadensisk undersökning fortsatte antalet PTSD-fall att öka upp
till tolv månader efter hemkomst, säger hon. 
Bertelsen har tittat på förekomst av depression, PTSD, själv-

mordsbenägenhet samt missbruk av alkohol och hasch. Deltagarna
bestod av 610 soldater som första halvåret 2009 gjorde en sex
månader lång insats i Afghanistan. De undersöktes före, under och
direkt efter insatsen. Nya mätningar gjordes sedan tre till fyra
månader efter hemkost samt ytterligare en gång efter sju till åtta
månader. Hälsoutvecklingen hos soldaterna följde ungefär samma
mönster för samtliga studerade faktorer, med en u-kurva som fort-
satte stiga mot slutet av undersökningsperioden. Exempelvis led 3,3
procent av soldaterna av PTSD innan avresa, under insatsen sjönk
det till 1,9 procent. Vid hemkomst hade kurvan vänt uppåt igen till
2,4 procent och efter sju åtta månader hade 5,1 procent drabbats. 

– Sådan här fördröjning av symptomen ser man nästan aldrig
inom det civila, men det är ganska vanligt bland militärer. Det kan
bero på att man utsätts för olika sorters trauman. När någon drab-
bas av PTSD i det civila handlar det ofta om fullständigt oväntade,
starka och chockartade upplevelser, som en bilkrasch. I insatsområ-
den händer det grejer hela tiden och soldaterna är extremt vaksam-
ma under väldigt lång tid, vilket kan ge en ackumulerad effekt av
en rad trauman. Att soldater trots allt inte mår sämre än de gör
beror nog på att de är bra förberedda och att det de utsätts för inte
är helt oväntat, säger Mette Bertelsen.  
Men hon tror att flera faktorer bidrar till fördröjningseffekten. 

– En del väljer att lämna försvaret efter en insats och då finns
risk att man börjar må dåligt. Så länge du är kvar i tjänst omges
du av folk som förstår dig, de vet hur det är att vara i krig och du
har kanske kamrater kvar från utlandstjänsten. När man slutar
upplever många att det är svårt att anpassa sig till det civila livet
och man tycker att ingen riktigt förstår en.
– En annan förklaring kan vara det manliga sättet att se på psy-

kisk hälsa. Man vill inte låtsas om symptomen och hävdar att man
mår bra fast man inte gör det. Men till slut börjar man inse att
man faktiskt har problem. 
Ungefär hälften av de soldater som deltog i studien hade gjort

insats tidigare, andra halvan var iväg för första gången. Någon
större skillnad i hur individerna i de båda grupperna påverkades var
det inte.

– Vi trodde kanske att veteranerna skulle må lite sämre på grund
av tidigare traumatiska upplevelser, men tendensen var snarare det
omvända. Men det ska inte tolkas som att krig gör en starkare. Det
handlar nog mer om en naturlig selektering där de som mått dåligt
under en insats valt att sluta, säger Mette Bertelsen. 

PTSD kan utlösas av traumatiska händelser. Den som har diagno-
sen känner rädsla och vanmakt; typiska symptom är sömnproblem,
ökad vaksamhet, irritabilitet och koncentrationssvårigheter. Det är
också vanligt att återuppleva traumat i tankar och drömmar. PTSD
är en allvarlig diagnos som kan ge långtgående konsekvenser både
socialt och yrkesmässigt. Mette Bertelsen säger att den som drab-
bats kan bli återställd, om än i varierande grad. Två faktorer avgör
hur väl en behandling löper ut, dels hur allvarliga symptomen är
(PTSD bedöms efter en skala från 17 till 85), dels hur snabbt man
får hjälp. 
– Generellt gäller att mellan 15 och 20 procent kan hjälpas gans-

ka enkelt och de blir helt återställda med mediciner och psykotera-
pi. En större grupp, 50-60 procent, blir i princip av med sympto-
men. De kan leva ett ganska normalt liv, men kan fortfarande ha
vissa problem och de kanske inte kan återgå till yrkeslivet. Sedan
har vi en liten grupp på 5, 10 eller 15 procent som varken svarar
på mediciner eller andra behandlingar och de är mycket svåra att
hjälpa. 

Bland de danska veteraner som har drabbats hårdast av PTSD
finns en överrepresentation av soldater som deltog i Balkankriget,
berättar Mette Bertelsen. 
– De har sökt hjälp väldigt sent, det har kanske gått 15 år innan

de kommer till oss. Under tiden har de förlorat jobb, hus och fru,
tappat kontakten med barnen och börjat dricka. De har dragit på
sig många sociala problem och det är mycket svårt att hjälpa de
här personerna. 
I Danmark får alla soldater som varit i insats genomgå ett obli-

gatoriskt återanpassningsprogram under fyra månader direkt efter
hemkomst. 
– Under den tiden har vi både enskilda samtal och gruppsamtal

där man talar om deras upplevelser men också om de problem man
kan möta när man kommer hem och ska tillbaka in i samhället.   
Programmet är obligatoriskt och ger oss tillfälle att upptäcka

och fånga upp dem som mår dåligt. 
Att låta någon som en gång drabbats av PTSD skickas ut på nya

insatser är Bertelsen mycket tveksam till; det gäller även om perso-
nen är återställd och symptomfri. 
– Vi vet att den som haft PTSD är mer sårbar och lättare drab-

bas av det än andra, säger hon. 
Studiens primära syfte var att ta reda på hur soldaters psykiska

välbefinnande påverkas under insats. Men man ville också försöka
hitta faktorer som kan knytas till benägenheten att utveckla PTSD
och annan psykisk ohälsa för att använda vid framtida rekryteringar.
Men hittills har sambanden varit för vaga för att kunna användas i
praktiken, säger Mette Bertelsen.  
– Det är vanskligt att plocka ut enskilda faktorer och säga att det

är just dessa som avgör om du är lämplig för insats eller inte. Men
vi ska titta närmare på detta och hoppas kunna ge tydligare svar. 
Studien om insatssoldaters mentala hälsa ska fortsätta. Under

senhösten kommer Mette Bertelsen att göra nya uppföljningar av
den undersökta gruppen. Det kommer då att ha gått cirka två och
ett halvt år sedan Afghanistaninsatsen. 

Även soldaternas bruk av alkohol och hasch ingick i undersökning-
en. Antalet storkonsumenter (20 enheter eller mer per vecka) av
alkohol var oförändrad före och efter insats (cirka 5 procent).
Antalet haschrökare ökade från 4 procent före insatsen till 6,6 pro-
cent några månader efter hemkomst. Under insatsen hade soldaterna
varken tillgång till alkohol eller hasch. 

Text: Linda Sundgren 

Publicerad i Officerstidningen nr 5, 2011

Foto: Linda Sundgren (Mette)
Foto: Nicklas Gustafsson – Combat Camera (Soldat)

Dansk studie om soldater i insats:

Fördröjd effekt 
av traumatiska
händelser

Före Under     Direkt    Efter    Efter  
efter      2-3 m   7-8 m

PTSD*: 3,3 % 1,9 % 2,4 %   2,7 %   5,1 %
Depression: 2,3 % 1,8 % 2,3 %   3,7 %   5,9 %
Självmordstankar: 0 % 0 % 0 % 0 %   0,7 % 

Psykologiska reaktioner i samband med allvarliga händelser i krigsområden kan komma
långt efter avslutad insats. Det visar en dansk studie om soldaters mentala hälsa. 

Traumatiska händelser kan utlösa PTSD.

Mette Bertelsen.

* Förekomsten av PTSD hos hela befolkningen beräknas till mellan en 
och två procent.

”Sådan här fördröjning av

symptomen ser man nästan

aldrig inom det civila, men

det är ganska vanligt bland

militärer. Det kan bero på

att man utsätts för olika

sorters trauman.”

Fakta: Rapportresultat 
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Uppföljning och forskning före, under och efter … och sedan
Det har nu gått snart 20 år sedan den första Bosnienbataljonen BA
01 gjorde en minst sagt berömvärd insats för befolkningen i Bos-
nien. I belysning av den veteranlag som riksdagen har fattat beslut
om finns det anledning att studera de konsekvenser som blivit
Bosnieninsatsens eftermäle. Angelägenhetsgraden har ökat eftersom
den danska försvarsmakten har redovisat en studie som beskriver
fördröjda reaktioner av traumatiska händelser (se sidan 12-13). 
De danska forskarna skriver att bland de danska veteraner som

drabbats hårdast av PTSD finns en överpresentation av soldater
som deltog i Balkankriget. De konstaterar vidare att veteranerna har
sökt hjälp väldigt sent och att det har gått kanske 15 år innan de
sökt hjälp. 

Fredsbaskrarnas vetenskapliga råd som följt de första Bosnienförban-
den över tid har gjort liknande iakttagelser. Detta har gjort att ord-
föranden i Fredsbaskrarna Bo Wranker har slagit larm. Under ett
möte med försvarsminister Sten Tolgfors i april ställde han krav på en
oberoende forskningsinsats med fokus på de första Bosnienförbanden.
Ett krav som han upprepade i sitt tal under Försvarsmaktens veteran-
dag den 29 maj eftersom Försvarsmaktens uppföljningsansvar före,
under och direkt efter uppdraget nu också innefattar sedan. Det vill
säga, lång tid efter uppdraget.

Försvarsmaktens uppdrag
Vid Fredsbaskrarnas årsmöte redovisade och förklarade Försvars-
minister Sten Tolgfors Försvarsmaktens uppföljningsansvar i följande
tre punkter:

– uppsökande ansvar att finna både fysiska och psykiska problem.
– slopad tidsgräns för de som skadats
– extra stöd till svårt skadade t ex vägledning

Den svarta lådan, behovet av forskarstöd och samordning
Från ett externt betraktarperspektiv kan varje utlandsinsats ses som
”en svart låda” i den meningen att när befäl och soldater gått in i
ett utlandsuppdrag är det som om de försvunnit för att sedan
komma ut i offentligheten igen efter ett halvår. Angelägna frågor
som berör psykisk ohälsa är obesvarade. Den forskning som gjorts
visar att Försvarsmaktens uppföljningar, i ljuset av nu gällande vete-
ranlagstiftning, hittills varit ofullständiga och bristfälliga. Angelägna
frågor som berör psykisk ohälsa är obesvarade. 

Utlandsuppdragen kan i vissa avseenden liknas vid ”en svart låda”.

Försvarspsykiatern vid Försvarsmedicincentrum Helena Prochazka
har reagerat och har i olika upprop rapporterat att alltför lite är
känt om soldaternas mentala hälsa. I en rapport skriver hon:
”Mentalt hälsoarbete i svenska Försvarsmakten är splittrat, man
arbetar parallellt utan att samverka, samordna eller informera
varandra. Till skillnad från övriga nationer saknar vi statistik beträf-
fande veteranernas självmordsfrekvens och posttraumatiska skador.”

Många varningsklockor
Psykiatern Thomas Eriksson, bataljonsläkare vid den första
Bosnienbataljonen BA 01, var den förste att slå larm. Beslutsfattarna
i Högkvarteret tog trots larmrapporter och stora svarta rubriker i
media då inte detta på det allvar som det förtjänade.  

Högkvarteret reagerade inte heller när förre försvarsöverpsykiatern
Per Olof Michel rapporterade om stressreaktioner i bataljonsstaben.
Tillsammans med dåvarande bataljonsläkaren Claes Mejer konstate-
rade han att personal i staber drabbats särskilt hårt. I en rapport
skriver försvarsöverpsykiatern ”två av de patienter som behandlades
vid det norska fältsjukhuset kom från bataljonsstaben”. I den belys-
ningen som nu sker kan Försvarsmakten göra omtag. En samordnad
forskarinsats ger nya möjligheter att följa upp den personal som var
engagerad i de många mycket tramautiska händelserna som bataljo-
nen ställdes inför – t ex massakern i Stupni Do, bevakningen av
mentalsjukhuset i Bakovici och gisslandramat i Dastansko. 

En Bosnienveteran sammanfattade sin situation så här

För lite tid till återhämtning. Återhämtning är lika med vård. Man
orkar inte jobba dygnet runt när kriget rasar hårt runt oss. Jag
var t ex i Stupni Do och plockade upp 18 avrättade människor
men ingen verkade bry sig om det eller fråga hur det kändes efter
ett sådant uppdrag. Somliga befäl bör lära sig mera om mänsklig
psykologi!

I larmrapporten Den första striden, rapporterade forskarna
Andersson, Michel och Westling att personalen drabbades av två
typer av stressreaktioner: A – akut stress som inträffade efter en
plötslig, mycket omskakande händelse eller stridssituation, när man
varit mycket nära att träffas, nära att mista livet och B – kumulativ
stress som inträffade efter en lång period av kontinuerlig, relativt
hög, påfrestning till följd av faktiskt eller upplevt hot. Det kan vara
gisslanliknande situationer, beskjutningar, oro för dem där hemma
eller för kamrater på uppdrag, frustration, låg självkänsla, ett miss-
lyckande etc. I dag – efter snart 20 år – kan vi konstaterat att per-
sonal drabbats av PTSD. 

Stressreaktioner under och nu också långt efter insats. 

Det senaste året har ett antal veteraner som drabbats gett sig till-
känna. Vid Fredsbaskrarnas årsmöte i Skövde anmälde en av solda-
terna som togs som gisslan i Dastansko att han var behov av extra
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stöd. Han är inte ensam. Åtminstone två personer till som var med
vid gisslandramat drabbades av psykisk ohälsa. Vid Försvarsmaktens
Veteranseminarium på Karlberg tidigare i år berättade en av våra
mest meriterade veteraner att han sökt psykologstöd, tjugo år efter
en traumatisk period i Sarajevo.

Från Powerpointpresentation till handling
Försvarsmaktens uppföljningsansvar är inte längre tidsbegränsat. 
Nu måste beslutsfattarna gå från ord till handling – från Powerpoint-
presentationer till ”verkstad”. 

En utmärkt utgångspunkt för att lösa uppdraget – ett uppsökande
ansvar – är att ta tag i grundmaterialet till doktorsavhandlingarna
Militärt ledarskap – när det gäller, The Unknown soldier och The
Swedish soldier och Per Olof Michels Rapport om psykisk ohälsa vid
militära internationella insatser i Veteranutredningens slutdokument
En svensk veteranpolitik del 2. SOU 2008:9. 
I dag – efter snart tjugo år – kan vi fortfarande konstatera att per-

sonal drabbas av PTSD.

Den 30 april i år reste 29 förväntansfulla 100-veteraner till Lib-
anon. En resa som redan 2006 var planerad men som av rådande
läge i landet fick ställas in. 
Resan bestod av olika mål bland annat, Beriut och en stadsvand-

ring, Chateau de Beaufort, Khiamfängelset, Tyr, Tripoli, Bekaa-
dalen, Zahle och Baalbek, cederskogarna på Baroukberget,
Moussas slott, palatset i Beiteddine samt det viktigaste: campen i
Naqoura, och som Hasse Zettby sammanfattar i slutet av sin rese-
berättelse:
– Våra åtta dagar i Libanon närmar sig sitt slut och det är med

sorg vi lämnar varandra och detta underbara land som gett oss så
mycket under dessa dagar men även under tiden vi gjorde vår mis-
sion i landet. En sådan här resa sätter djupa spår och den har gett
oss minnen för hela livet.

L 100 planera att träffas snart igen inom två år i trakten av
Ljungbyhed i Skåne.
Hans Zettby har skrivit en mycket omfattande och intressant

reserapport som vi av utrymmesskäl inte kan publicera. Läs hela
hans berättelse på: http://www.zettby.se/hasse/lib_artikel16.html

Text: Redaktionen, Foto: Hasse Zettby

Återträff för L 100-veteraner i Libanon

www.byaagaard.com

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

Design Claus Scheelke 

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

Utlandsuppdragen kan i vissa avseenden liknas vid ”en svart låda”.

Stressreaktioner under och nu också långt efter insats. 

Fortsättning på nästa sida.

Deltagarna på återresan till Libanon maj 2011.

Yallan. Mycket har förändrats sedan
1989. Endast ett fåtal butiker finns kvar.

Anders Johansson, observatör från Lin-
köping, guidar.

Text och bild: Lars Andersson
Fil Dr/Expert militärt ledarskap.
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Torbjörn Björlund (V)

A. Ja, om det kan ge mer upp-
märksamhet och blir lättare att
organisera.

B. Nej. Borde gå mycket fortare.

C. Ja, det borde vara självklart
att de som arbetat för fred även
innan 1992 ska omfattas.

D. Vi vill att Sveriges insatser i
fredsbevarande insatser ska öka.
Om det fördubblas är ju svårt att
avgöra, det beror ju på det
behov som finns vid varje givet
tillfälle.

Mikael Jansson (SD)

A. Vi kan tänka oss att ändra
riksdagsbeslutet om statscere-
moniell veterandag 29/5 tilll
sista söndagen i maj. 

B. Vi anser att det är rimligt att
det ska ta två år att iordnings-
ställa ett statligt veteranmonu-
ment. 

C. Vi anser att veteransoldater
skadade innan utgången av
1992 ska omfattas av statens
stöd. Hur detta stöd ska kon-
strueras behöver diskuteras.

D. Vi anser inte att det är ett
självändamål att ha många sol-
dater i internationell tjänst.
Behovet måste avgöra detta.
Vårt eget försvar måste enligt
vår mening återskapas och det
kräver resurser ur försvarsbud-
geten.

Peter Hultqvist (S)

A. Vi tycker att det är viktigt att
de veteraner som varit i tjänst
för Sverige i internationella
insatser hedras på lämpligt sätt.
Dock anser vi att detta är en
fråga för Försvarsmakten att
ordna på bästa lämpliga sätt i
samverkan med veteranorgani-
sationerna så att det fungerar
väl för de inblandade. Vi är dock
öppna för den förändring som
föreslås.

B. Vi anser att ett sådant monu-
ment ska uppföras så snart det
är möjligt.

C. Ja.

D. Omfattningen av de interna-
tionella insatserna måste be-
stämmas av våra reella möjlig-
heter att delta.

Peter Rådberg (MP)

A. Det är bra att Sverige har
fått en dag, den 29 maj, för den
årliga officiella veteranceremo-
nin. Vi ser inte nödvändigheten
av att ändra till sista söndagen i
maj. När FN instiftar speciella
dagar för att uppmärksamma
viktiga frågor så firas dagen all-
deles oavsett veckodag. 

B. Nej, det kan uppfattas som
onödigt lång tid. 

C. Ja, det är rimligt att alla
svenskar som skadats i fredsupp-
drag bör omfattas av statens
stöd om behovet finns, alldeles
oavsett när skadan skett. Sänder
vi ut unga män och kvinnor på
internationella uppdrag i fre-
dens tjänst har staten alltid ett
ansvar.

D. Ja, Miljöpartiet är i sin för-
svarspolitik mycket positivt till
att Sverige ska delta i FN-sank-
tionerade insatser där nöden och
behovet är som störst. Just nu
tar ISAF-insatsen i Afghanistan
det mesta av våra militära re-
surser trots att det finns många
andra platser på jorden där vi
skulle kunna bistå med trupp.
Aldrig tidigare har så få svens-
kar tjänstgjort i "rena" FN-upp-
drag som just nu. Det vill vi
ändra på.

Staffan Danielsson (C)

A. Detta är nog ingen partipoli-
tisk fråga, utan mer en fråga av
praktisk karaktär. Om det visar
sig att den modell som vi har
idag inte fungerar, är jag förstås
öppen att diskutera andra lös-
ningar.

B. Nej. Det är bra att det har
gått snabbare efter Allians-
regeringens proposition.

C. De förbättringar som Allians-
regeringen har genomfört för
ökat stöd och skydd för veteran-
soldater var nödvändiga och
angelägna. Normalt sett genom-
förs reformer som syftar framåt
men jag är öppen att för att ta
upp även denna fråga till diskus-
sion. Det viktiga är att stödet till
dem som tjänstgjort under
svensk flagg ska fungera.

D. Vi anser att Sverige ska ta ett
betydande ansvar i internatio-
nella fredsinsatser, gärna större
än idag. Centerpartiet vill öka
antalet insatser under FN-flagg.

Allan Widman (FP)

A. Ja, annars kommer högtidlig-
hållandet att försvåras fem av
sju år då den 29 infaller en var-
dag.

B. Nej. 

C. Hade det funnits en ordnad
dokumentation om vilka som
gjort insatser och vilka som till
följd därav fått psykiska eller
fysiska skador hade den finansi-
ella omfattningen av en sådan
reform kunnat kartläggas.
Sannolikt är det fråga om myck-
et begränsade kostnader. En
kompletterande utredning om
stödet till våra soldater borde
bland annat titta på just denna
fråga.

D. Ja. Vi ligger långt ifrån de
målsättningar som de senaste
regeringarna haft. Sverige har
ett globalt, humanitärt och
säkerhetspolitiskt ansvar. 
De förmågor som vårt försvar
har bör nyttjas för dessa ända-
mål.

Mikael Oskarsson (KD)

A. Många minnes- och hög-
tidsdagar är knutna till ett
visst datum, såsom
Förintelsens minnesdag
(27/1) och FN:s familjedag
(15/5). Detta behöver inte
vara en nackdel, utan kan
leda till mer uppmärksam-
het och fler arrangemang.
Samtidigt förstår vi att
detta kan skapa vissa pro-
blem, men i dagsläget är vi
inte beredda att ändra gäl-
lande riksdagsbeslut.

B. Det borde kunna gå
betydligt fortare än så, vil-
ket tillkomsten av andra
minnesmonument i Sverige
visat. Här har Danmark
också visat vägen, och vi
kristdemokrater är beredda
att göra vad vi kan för att
påskynda tillkomsten av ett
statligt veteranmonument.

C. Ja, det menar vi vore
rimligt.

D. Svensk säkerhet kommer
i allt högre grad att byggas
bortom våra territoriella
gränser, och vi anser därför
att Sverige ska öka sitt del-
tagande i internationella
insatser för fred och säker-
het. Däremot är vi inte be-
redda att tala i termer av
en matematisk fördubbling,
utan menar att det är de
insatser som efterfrågas
och vår förmåga att klara
säkerhetsläget även hemma
som måste vara styrande.

Cecilia Widegren (M)

A. Alliansregeringen är den första reger-
ing som tagit veteranfrågorna på stort
allvar. Därför är det mycket positivt att
Sverige nu har en veterandag och med
en officiell ceremoni visar erkänsla för
alla dem som tjänstgjort i fredens tjänst.
Den 29 maj är ett datum som lämpar sig
väl som minnesdag och som dessutom
har internationell förankring i den inter-
nationella dagen för FN:s fredsbevarare.

B. Ett minnesmonument är tillsammans
med veterandagen en viktig symbol för
vår erkänsla och uppskattning till alla
dem som deltagit och tagit stora risker,
flera med livet som insats, i internatio-
nella fredsfrämjande insatser. Det viktiga
är att vi får ett monument på plats som
tillmötesgår så många önskemål och
intressen som möjligt och där alla som
vill kan hedra minnet av gjorda insatser
och de människor som utfört dem. Att
enskilda riskerar sina egna liv för att
rädda/hjälpa andra, ska uppmärksammas
på riktigt!

C. Lagen om Försvarsmaktens personal
vid internationella militära insatser tar
fasta på de avvägningar som gjorts vid
tidigare lagstiftning, och som även den
gällde de veteransoldater som skadats
efter 1992. Idag föreligger inget förslag
att ändra detta.

D. Sverige ska försvara Sverige, vara
aktiv i sitt närområde och värna svenska
intressen globalt. Därför anser modera-
terna att Sveriges förmåga att genomfö-
ra in-ternationella militära insatser ska
fördubblas. Förändringen av försvaret till
mer användbart, tillgängligt och flexibelt
gör nu också detta möjligt inom ram.
Samtidigt är det viktigt att säga att det
inte bara är en fråga om kvantitet utan
även kvalité och att det är den samlade
effekten av svenska bidrag, militära såväl
som civila, som är det viktiga. 

Veteransoldatpolitiken i försvarsutskottet

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

The International Day of the United Nations Peacekeepers, som fastställdes 2002 genom generalförsamlingens resolution
57/129 och i regeringens proposition 2009/10:160 och benämns som Internationella fredssoldatdagen, är med riksdagsbe-
slut fastställt, som datum (29 maj) för Sveriges årliga officiella veteranceremoni. Det innebär att den ska firas en tisdag 2012.

A. Kan Ni tänka Er att ändra riksdagsbeslutet om statsceremoniell veterandag 29/5 till sista söndagen i maj?  

B. Finner Ni det rimligt att det i Sverige antas ta cirka tio (10) år att iordningsställa ett statligt veteranmonument? * 

C. Vill Ni att även veteransoldater, skadade innan utgången av 1992, ska omfattas av statens stöd? 

D. Vill Ni som Svenska FN-förbundet, att antalet insatta svenskar i internationella insatser ska fördubblas? ** 

I Fredsbaskern nummer 2, 2010, svarade de dåvarande partirepresentanterna i försvarsutskottet 
på tre vetansoldatpolitiska frågor inför valet hösten 2010. Till partiföreträdarna i denna mandat-
periods försvarsutskott ställs nu fyra nya frågor.

* För Danmark tar det två (2) år från start till invigning 
i september 2011, av ett veteranmonument i centrala Köpenhamn.

** Relaterad internetlänk: 
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/sverige-behovs-i-fler-konflikthardar_6252326.svd
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Dag Hammarskjöld tillträdde posten som generalsekreterare år
1953 som den andre generalsekreteraren i FN:s historia. Han hade
varit nummer tolv på en lista över presumtiva kandidater och den
förste på denna lista som av stormakterna ansågs vara helt neutral
utan kopplingar till varken öst eller väst och var därmed den person
som samtliga stormakter kunde enas om. FN:s förste generalsekre-
terare, norrmannen Trygve Lie, 1896-1968 ledde FN under åren
1946-1953 och när han välkomnade Hammarskjöld till New York
och FN var det med orden: ”Välkom-men till Världens mest omöjliga
arbete”. Hur möjlig och omöjlig denna befattning var, skulle svens-
ken Dag Hammarskjöld upptäcka vid ett flertal tillfällen.

Ett av dessa tillfällen ägde rum år 1960 när Nikita Sergejevitj
Chrusjtjov, dåvarande Sovjetunionens partisekreterare och i prakti-
ken landets främste härskare, gjorde ett av sina mera spektakulära
och nu mytomspunna framträdande i FN:s generalförsamling i New
York, där han genom att banka i bordet med sin ena sko ville fästa
delegaternas totala uppmärksamhet på svensken Dag
Hammarskjöld, som Chrusjtjov omgående bad avgå. 
Chrusjtjov anklagade Hammarskjöld för att gå USA:s ärende i

inbördeskriget i Kongo och krävde hans avgång. Hammarskjöld
kontrade med att han inte gick någons ärende, framför allt inte
någon stormakts, eftersom det var de små staterna och inte stor-
makterna som behövde FN:s skydd. När Hammarskjöld deklarera-
de att han inte alls tänkte alls avgå möttes han av stående ovationer
och de starkaste spontana hyllningarna någonsin i FN:s historia.
Sovjet kom senare i fem fräna punkter, 14 februari 1961 att

lägga fram sin syn på en kulminerad kris i Kongo och återigen
kräva FN-chefens avgång vilket Dag Hammarskjöld även denna
gång vägrade att hörsamma. Krisen i Kongo 1960-1964, denna 
f d belgiska koloni, var med andra ord ett av Hammarskjölds största
problem och kravaller uppstod i New York, Paris och Kairo. 

Dessförinnan och hade Hammarskjöld gjort ett offentligt genom-
brott som generalsekreterare med en resa till Peking i januari
1955, där han sökte utverka frigivning av elva amerikanska piloter
och besättningsmän som skjutits ned under Koreakriget.
Amerikanarna hade internerats i Kina och i november 1954

dömts till långa fängelsestraff för spionage vilket framkallade skar-
pa reaktioner i USA. President Eisenhower ansåg att ansvaret på
flygarnas öde låg på FN eftersom de stått under FN-befäl i Korea.
Generalförsamlingen i FN hade gett Hammarskjöld mandat att
verka för fångarnas frigivning och en timme efter beslutet sände
Hammarskjöld ett telegram till Kinas stats- och utrikesminister
Chou-En-Lai där han bad om ett personligt sammanträffande i
Peking. 
Chou-En-Lai svarade positivt och sade sig vara beredd att 

”i fredens och den internationella avspänningens intresse ta emot
Hammarskjöld i Peking för att diskutera relevanta frågor”.  
Samtalen avlöpte väl och vid återkomsten till New York förklara-

de Hammarskjöld att samtalen inneburit en öppning till en framtida
lösning av problemet. Hur väl samtalen avlöpte mellan dessa två
intellektuella giganter förklaras senare när samtliga amerikanska
piloter och besättningsmän släpptes två dagar efter Hammarskjölds
50-årsdag den 29 juli 1955, med ett försenat gratulationstelegram
från Chou-En-Lai till Hammarskjöld.

Suezkrisen 1956 blev ytterligare en framgång för Hammarskjöld
där han i samarbete med kanadensaren Lester Pearson som vid
detta tillfälle var Kanadas FN-ambassadör, tog initiativet till FN:s
första fredsbevarande styrka och ett instrument som sedan dess har
använts vid otaliga konflikter världen över. Ungernrevolten vid
samma tidpunkt visade dock på svagheter i FN och dess begräns-
ningar. Huruvida Hammarskjöld hade inspirerats av den tidigare
svenska NF-insatsen i Saar-området i Tyskland år 1934-1935 2 får
vi dock aldrig veta. 

Med Hammarskjöld i FN inleddes en i flera fall tyst diplomati och
hans metod var att föredra i vissa läger framför öppna debatter
som ofta ledde till svåra motsättningar. Hammarskjöld ville även
försöka lösa problemen tidigt för att undvika alltför komplicerade
motsättningar. Ämbetstiden i FN präglades av svåra kriser i världen
men Hammarskjöld kunde med sin auktoritet mildra följderna av
Suez-krisen 1956, konflikterna i Libanon 1958 samt Laos under
detta årtionde.

Världen förlorade en suverän ledare när Hammarskjölds flygplan
”Albertina” störtade vid Ndola3 natten till den 18 september
1961, då inte bara Hammarskjöld avled utan även övriga sexton
besättningsmän och passagerare. Hammarskjöld begravdes slutligen i
Uppsala. Han tilldelades postumt Nobels fredspris detta år.

Sir Brian Urquhart skriver i sin bok Ett liv i krig och fred att Dag
Hammarskjölds död lämnade ett gapande tomrum i FN. Han hade
varit själen i institutionen även under sista året av kritik och hårda
angrepp och utan honom härskade en ohygglig tomhet. (Urquhart,
1987:196).

Text: Lars Andersson

Källhänvisning: Ett liv i krig och fred.
Urquhart. 1987. Bonniers förlag.

Internetkällor: http://www.kb.se/samlingarna/
UR-samlingarna/hammarskjölds 2011-03-09.
http://www.daghammarskjold.se/ 2011-03-14.

Vi som tidigare tjänstgjort i FN:s fredsbevarande styrkor hade haft
Dag Hammarskjöld som högste chef. Hans handlingskraftiga led-
ning medförde att vi hade ett stort förtroende för honom. Var än vi
svenska FN-soldater befann oss i slutet av 1950-talet, förknippades
vi med FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld. Denne svensk
var välkänd och beundrad över hela världen.
När Försvarsmakten sökte frivillig personal till hedersvakt vid

Dag Hammarskjölds begravning, var det många f d FN-soldater
som anmälde sig. Jag tillhörde den grupp av 32 man som togs ut.
Vi snabbutrustades vid I1 i Sörentorp, strax norr om Stockholm.  

Kistan med Dag Hammarskjölds kvarlevor
anlände till Bromma flygplats. Den 28 septem-
ber, strax före 13.00, anlände ett vitt Pan
Americanplan, eskorterat av J 29:or från
Uppsala, till Bromma flygplats i Stockholm. 
Den stora DC7:an landade och taxade fram

mot den norra delen av flygplatsen. Där väntade
anhöriga, representanter från regeringen, heders-
vakt, journalister, fotografer m fl.
Personal som medföljt under transporten steg

ur planet, vilket sedan drogs in i en hangar. De
tio kistorna lastades ur och placerades på gran-
risklädda katafalker framför hangaren. Fem kis-
tor med olycksplanets omkomna besättning hade
tidigare på dagen lämnats av på Bulltofta flyg-
plats i Malmö.
Dag Hammarskjölds kista stod framför de

andra. Efter ceremonin, där bl a statsminister
Tage Erlander och Dag Hammarskjölds bröder
deltog, skildes kistorna åt. Dag Hammarskjölds
stoft fördes med bil till Uppsala.
Stoften av övriga svenskar som omkommit vid

flygolyckan, FN-soldaterna Carl-Eric Rosén, Stig
Hjelte och Per Persson, transporterades till sina hemorter
Sundbyberg, Stadforsen och Bollnäs.

De sex kistorna med Dag Hammarskjölds utländska medarbetare
togs in i ett smyckat utrymme på Bromma flygplats brandstation.
Där beordrades vi FN-soldater att hålla vakt till nästa dag.
Flygtransporter skulle då ske till respektive hemländer.

Begravningen i Uppsala 
Dag Hammarskjölds statsbegravning i Uppsala domkyrka den 29
september 1961 kunde följas av människor över hela världen.
Vi i hedersvakten stod uppställda utanför domkyrkan med skyld-

rade gevär. De första som släpptes in kyrkan var 400 personer från
allmänheten som tilldelats inträdeskort. När orgeln började spela
kl.14.00 ökade strömmen av människor uppför gången. Höga FN-
tjänstemän, diplomater, militärer, kända svenskar och regeringsre-
presentanter från olika länder.
Det svenska kungaparet, kung Gustaf VI Adolf och drottning

Louise eskorterades in i kyrkan av ärkebiskopen Gunnar Hultgren.
Efter kungaparet följde kronprins Carl Gustaf, prins Bertil, prins
Wilhelm och prinsessorna Margaretha, Désirée och Christina. Där-
efter anlände statsminister Tage Erlander och utrikesminister Östen
Undén med fruar.

Bland de utländska gästerna minns jag FN:s generalförsamlings
nye president, Mongy Slim, biträdande generalsekreterare Ralp
Bunche, förre generalsekreteraren Trygve Lie, FN-ambassadören
Adlai Stevenson och USA:s vicepresident Lyndon Johnson.
Naturligtvis hade vi FN-soldater annat att göra än att iakttaga

gästerna, men i detta historiska ögonblick, var det svårt att låta bli
att följa skådespelet. Dock hade vi ingen möjlighet att se jordfäst-
ningsakten inne i domkyrkan, vilken började kl. 15.00. tusenals
människor kantade det avspärrade området framför domkyrkoplanen.

Efter begravningsakten fördes Dag Hammarskjölds stoft ut ur
domkyrkan till den väntande katafalkvagnen. Hedersvakten och
frackklädda studenter med blågula band bildade häck från västpor-
talen fram till katafalken på Domkyrkoplan.

Gravsättningen skedde omedelbart efter sorgeakten. För första
gången användes den kungliga katafalkvagnen till en icke kunglig
person. Dag Hammarskjöld kista var svept i den svenska flaggan
och dekorerad med vackra blommor.
Kortegevägen till Gamla kyrkogården var kantad av paraderande

studenter som ville ge en sista hyllning till FN-chefen. Vid den ham-
marskjöldska graven hölls en kort ceremoni innan kistan sänktes
ned i jorden. Förre detta ärkebiskopen Erling Eidem talade. 
Kl. 17.55 började Sveriges alla kyrkklockor att ringa och på sla-

get sex inträdde en tyst minut över hela landet. En gripande hyll-
ning till Dag Hammarskjöld, vår tids störste fredsmäklare och den
ende svensk som i modern tid påverkat världshistorien.  

Det är min förhoppning att f d FN-personal på något sätt kan del-
taga vid minnesgudstjänsten på 50-årsdagen av Dag Hammar-
skjölds jordfästning. 

Text: Olle Brennius (G 1 + G 2) 
Tel: 0155 - 320 14 

Så minns jag Dag Hammarskjölds begravning 1961
Budskapet om generalsekreterare Dag Hammarskjölds tragiska död den 17 september 1961 väckte sorg och bestörtning i hela
världen. Flygolyckan vid Ndola i Zambia innebar även ett stort avbräck i FN:s fredsarbete. I Sverige sänktes flaggorna på halv
stång och tunga förberedelser började för hemkomsten och begravningen av Dag Hammarskjölds stoft.

Dag Hammarskjöld – 29/7 1905 – 17/9 1961

En kort tillbakablick på en av våra mest kända svenskar, 50 år efter hans bortgång:

1. OEEC/Organization for European Economic Co-Operation.  Etablerades 16 april, 1948.

Byggde på den tidigare amerikanska Marshall-planen om europeisk återuppbyggnad efter andra

världskriget.

2. År 1935 skulle det hållas en folkomröstning i Saarområdet i Tyskland huruvida befolkningen

skulle höra till Frankrike eller Tyskland när nu krigsskadeståndet till Frankrike ansågs betalat

efter första världskriget och då huvudsakligen med kol från det kolrika Saarområdet. Sverige var

ett av de truppbidragande länderna. Artikel om Saar införd i Fredsbaskern nr. 1. 2007.

3. Ndola. Stad i dåvarande Nord-Rhodesia och nu en av republiken Zambias största städer.

Dåvarande riksbibliotekarie Uno Willers lade ner krans, hedersvakten på 32 man i bakgrunden.
Foto: Gösta Glase 

Dag Hammarskjöld föddes i Jönköping men växte upp i Uppsala där fadern var landshövding. Efter studentexamen och uni-
versitetsstudier disputerade han i ämnet nationalekonomi vid den tidiga åldern av endast 28 år och blev samma år, d v s 1933,
docent i nationalekonomi. Han avlade även en jur-kand examen år 1930. 
Karriären var otroligt snabb och han verkade som statssekreterare vid Finansdepartementet från 1936 till 1945. Han var

därefter svensk delegat vid OEEC 1 -förhandlingarna 1947-1948, kabinettssekreterare 1949-1951 och konsultativt statsråd 1951-
1953. Dag Hammarskjöld gjorde sig även känd som översättare och medlem av Svenska Akademien såsom en av de aderton.



Fira Internationella FN-dagen!
Stund: Fredag 21 oktober till söndag 23 oktober 2011.
Ställe: Bunkern – Skultorp, utanför Skövde.
Styrka: Fredsveteraner.
Slag: MC, tåg eller bilburna veteraner.
Sysselsättning: Umgås, prata minnen, inmundiga drycker, 
hedra stupade kollegor m m.
Symbol: Fredsbevarande veteraner.
Sagesman: Jespher Fröhlin.
Pris: Övernattning i logement, mat och drycker kommer att finnas till självkostnad.
Först till kvarn angående sängar.
Baren öppnar 18.00 på fredagen. På lördagen blir det livemusik. 
Det kommer förhoppningsvis finnas vedeldad badtunna hela helgen, då till självkostnad.
Mer info kan finnas i gruppen Bunkern på Facebook.
Anmälan och frågor: Jespher Fröhlin 0730-21 84 61 eller på mejl

founder.bbmc@gmail.com
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S V E R I G E  I  VÄ R L D E N

Alla som någon gång varit utsänd av statlig svensk myndighet 
för internationell insats i Afghanistan och som vill delta i ett
nätverk för Afghanistanveteraner inom Fredsbaskrarna 
uppmanas att ta kontakt med:

johan.eckervad@fredsbaskrarna.se

Finns det specifika erfarenheter före, under eller efter 
insatserna i Afghanistan, som borde tas tillvara inom Fredsbaskrarna? 
Känner Du att Afghanistanveteranerna borde bilda en egen förening inom
Fredsbaskrarna?

Text: Johan Eckervad
FS 17, FS 19B, FS 20A, samt BA09, KS01, KS04, KS14, LA03, IA01-03 

och AB01

Höstens träffar i Örebro
Fredsbaskrarna Örebro träffas första torsdagen i
månaden kl: 19.00 i vår lokal på Fredsgatan 13
Örebro.
1/9   19.00 Träff på Fredsgatan 13.
6/10 19.00 Träff på Fredsgatan 13.
13/10 Baskermästerskap 2011 i bowling på Strike
19.00. Föranmälan till Peder Stenbäck 070-767 32 19
eller, peder.stenback@swipnet.se senast 9/10.
3/11 19.00 på Fredsgatan 13 med Höstmiddag.
1/12 19.00 Julmys med glögg m m Fredsgatan 13.

Även anhöriga är välkomna att följa med på våra
träffar.

Välkomna!
Elisabeth Andersson Ordf FBÖ 073-984 84 56.

eliza070@comhem.se

Kriminalvården har sedan ett antal år tillbaka en utlandsstyrka. Man har deltagit
i missioner ibland annat Kongo, Elfenbenskusten, Liberia, Kosovo och Haiti.  
Svensk kriminalvård är ledande på att utbilda andra nationer till att delta i

detta arbete för FN och EU. Nu är Kriminalvården medlem i Fredsbaskrarna för
att delta i arbetet att stödja dess veteraner och deras familjer. 

Vi har ett förbundsråd framför oss. Jag hoppas att samtliga föreningar kommer
så vi att tillsammans kan fortsätta arbetet med att nå ut med vår intention och
vårt budskap. Vi vet alla att vi har en stor ambition och att vi värnar om alla
veteraner. Det svåra är att få ekonomin i samma takt. Även om vår kassör gör ett
enormt arbete med ekonomin så behöver vi mer pengar.  Det kostar att vara ett
modernt förbund. 

Bildandet av nya föreningar pågår alltjämt. Det håller på att bildas en förening i
Stockholm och förhoppningsvis blir den sjösatt under hösten. Det finns även intres-
senter till en förening i Skåne. Landet börja sakta men säkert täckas av regionala
föreningar. Det glädjer mig. Det finns även intresse av att blida en förening för
Afghanistanveteraner. Det finns en kallelse om detta nedan. 

Jag vill att alla ni som är medlemmar i Fredsbaskrarna nu går ut och värvar fler
personer som vill stödja vårt arbete i att stödja våra veteraner och deras familjer
före, under, efter en insats men även långt senare. Vi vet idag att tecken på stress
med anledning av utlandstjänst kan komma många år efter. Det är då vi ska fin-
nas för våra kamrater och till det behövs resurser i form av pengar. Vi ska synas,
inte bara på garnisonsorterna, utan i hela landet. 

Till nästa höst hoppas jag att någon kan ge mig ett tips på bra svampställen. Där
jag letat fanns det inte en svamp. Ha en underbar höst, för även hösten har sin
charm. Så nu vet ni vad ni ska göra i höstmörkret, ni ska gå in till grannen och få
dem att bli medlemmar. Om inte annat så stödmedlem!

Var rädd om er och varandra!

Anders Ramnerup
Förbundsstyrelseordförande

anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

Styrelseordförande har ordet

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

MEDLEMSREGISTER 
register@fredsbaskrarna.se – eller kontakta kassören

STYRELSEN FREDSBASKRARNA SVERIGE

Förbundsordförande
BO WRANKER, Viktoriagatan 17, 371 37 Karlskrona  
Tel. 0455-164 48, 070-694 75 61
e-post: bowranker@hotmail.com

Förbundsstyrelseordförande
ANDERS RAMNERUP, Varbergagatan 154, 703 52 Örebro
Tel. 019-505 08 29, 070-792 38 67
e-post: anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

Vice styrelseordförande
ANDERS SUNDIN, Lugnviksvägen 141, 831 52 Östersund
Tel. 063-514 880, 070-626 41 92
e-post: sundin_anders@hotmail.com

Sekreterare
LARS ANDERSSON, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör
Tel. 0413-239 85
e-post: lars_andersson99@tele2.se, lars.andersson@fredsbaskrarna.se

Kassör
BO CARLSSON, Klubbv. 65, Ersnäs, 975 92 Luleå
Tel. 0920-311 60, 070-631 34 50
e-post: bcb@tele2.se

STYRELSELEDAMÖTER

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

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

CHARLOTTA BLOMBERG
e-post: charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se

PER LENNARTSSON, Västra Tunagatan 5 A, 632 27 Eskilstuna
Tel. 070-176 30 61
e-post: per.lennartsson@fredsbaskrarna.se

JONAS JONASSON, Bastarp 114, 240 33 Löberöd
Tel. 0415-800 10, 070-431 59 44
e-post: jayj@loberod.com

KENNETH ERNSTEDT, Brobyvägen 10, 289 31 Knislinge
Tel. 044-601 34, 070-810 96 53.
epost: kenneth.ernstedt@telia.com
kenneth.ernstedt@fredsbaskrarna.se

JOHAN ECKERVAD, Lilla Fiskebäck, Liljebäck, 566 91 Habo
Tel. 0415-800 10, 070-431 59 44
e-post: johan.eckervad@fredsbaskrarna.se

Vi hälsar Kriminalvården välkomna!

U T E  I  L A N D E T

Upprop till Sveriges Afghanistanveteraner

F R A M T I D

,

BLEKINGE
Mattias Hansson, 
070-240 57 81
mattiashansson81@hotmail.com

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

FB Norr
Bosse Carlsson 070-631 34 50 
bcb@tele2.se
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com

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

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

GÖTEBORG
Vi träffas på olika platser och tider under
året.
Kontakta Maria för deltagande och vidare
information.
Kontaktperson Maria Sääf-Westin 
070-952 5774

JÖNKÖPING & EKSJÖ
Träffar enligt inbjudan till varje medlem.

KALMAR
Lilla Puben, första onsdagen i månaden.
Kontaktperson: Stefan Johansson 
0480-42 03 23, 070-386 45 45
070-359 06 86

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

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

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

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

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

Dessutom i samarbete med Englaklubben
är vi välkomna till Kvarnen/Södermalm på
112 kvällarna. Första tisdagen varje månad
med start den 6 september.
Englaklubben är en kamratklubb för oss
som gjort utlandstjänst samt för SOS,
ambulans, polis, brand, vård och krimi-
nalvården. Bevaka erbjudanden och
specialpriser som vi kan utnyttja. 
www.englaklubben.se

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

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

VARBERG  
WÄRDSHUSET, Kungsgatan 14 B,
Varberg, första tisdagen i månaden. 
Kontaktpersoner: Tor-Björn Johansson
070-244 40 35, Lars-Åke Johansson
070-519 52 54
Nu också som Facebook-grupp! 

VÄSTERVIK
Kontakta föreningens ordförande, Göran
Nilsson eller vår kontaktman Bo Hagman
alternativt FBS förbundskansli om det är
något du undrar över.
Göran Nilsson, 0490-192 69
go.nils@telia.com
Bo Hagman, 0490-196 43
bo.lena.hagman@hotmail.se

ÖREBRO
Vi träffas första torsdagen i månaden 
kl 19.00 på Fredsgatan 13, Örebro.
Kontaktperson: Peder Stenbäck 
peder.stenback@swipnet.se 
070-767 32 19

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

Förteckningen uppdateras kontinuerligt. 
Meddela nya uppgifter till: 

redaktion@fredsbaskrarna.se

Träffplatser A - Ö
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Ingen sommar utan ÖS!

Att fjolårets träff (ÖS17) blev lite annorlunda och senare förlagd
med en annan samlingsplats och datum fick många trogna och
återkommande deltagare på årets ÖS18 att glida runt på Ringenäs
skjutfält med ett extra stort leende på läpparna och känna att allt
är i sin ordning igen och precis som det ska vara! I år inföll vete-
ranhelgen mellan fredag till söndag den 15-17 juli, men redan
under torsdagen droppade det in c:a ett 80-tal deltagare såväl bil
som motorcykelburna, som fightades i det ihållande regnet med att
slå upp sina tält. Årets väder blev lite sisådär, med en och annan
regnskur, men förhållandevis bra och soligt med uppehåll under
främst fredagen och lördagen, innan regnet kom ikapp oss igen
under söndagen när det var dags att riva förläggningarna och bege
sig hemåt i väntan på ÖS19!

Peacekeeper Of The Year Stig von Bayer var inbjuden att under
lördagseftermiddagen hålla ett intressant föredrag om delar av sin
tid som FN-officer i Kongo, och strax före kl 15.00 fylldes matsa-
len med strax över hundra veteraner som förväntansfullt ville lyssna
på Stigs erfarenheter när han med inlevelse delade med sig av sina
berättelser till den yngre veterangenerationen. Under helgen gästa-
des även ÖS av veteranen och tatueraren Larz Karlsson som driver
Ghost Inc. Hos honom kunde veteraner i god tid innan ÖS boka en
tid för tatuering, och Larz hade fullt upp hela helgen med att bok-
stavligt talat märka veteraner för livet! Vid hans sida fanns också
hans kollega veteranen Sanna Noreklint från Carlstad Tattoo
Removal, som tar bort gamla tatueringar med laser.

Yxikonen Thomas ”Berkan” Bergqvist var också en mycket upp-
skattad inbjuden gäst som kl 21.00 under lördagskvällen äntrade
scenen i partytältet och rev av några av sina gamla godingar! Han
hade inte med sig Yallakören, men publiken var inte sena att ta över
deras roll och sjunga med när främst ”Hemåt det bär” spelades för
full fyr! Efter Berkans uppträdande klev Elvis 4 ever upp på scenen
och körde Elviscovers på löpande band! Som alltid så avlöpte ÖS-
träffen lugnt under mycket trevliga former! I år kunde den upp-
märksamme lägga märke till att det fanns både en o-ordningsvakt
samt en VB bland deltagarna... OM och framförallt HUR de samar-
betade förblir nog deras egen lilla hemlighet!

Avslutningsvis och som alltid så finns det två stycken hjältar och
tillika eldsjälar som roddar allt detta för oss! Det är de hårt arbe-
tande TONY & RALLE som, tillsammans med sitt minst lika hårt
arbetande CREW som troget finns med dem bakom kulisserna,
bygger upp detta event år efter år och ser till att veteranträffen kan
genomföras. Tony & Ralle vill tacka BBMC för den fina plaketten
för gott samarbete, samt hälsar glatt att det är ingen ÖS utan er
alla som brukar dyka upp! Och vi som brukar dyka upp är inte
sena med att enigt svara att det blir ingen riktig sommar utan ÖS!

Text: Charlotta Blomberg. 
Foto: Per Lennartsson, Charlotta Blomberg 

och BBMC

1968 arrangerade SSU den första värnpliktsriksdagen efter det att förslaget om en
årlig värnpliktskonferens med försvarsministern avslagits av den dåvarande socialde-
mokratiska regeringen.

Fredsbaskrarna vill som Sveriges Veteransoldatförbund ha en öppen och levande dia-
log med ett brett urval av aktörer och intressenter. Förutom Fredsbaskrarna var
också den nybildade organisationen Svensk Soldat www.svensksoldat.se representerat
i ABF-huset i Stockholm.

Text och bild: Jens Pettersson

Fredsbaskrarna på SSU-kongressen

Under mycket lyckade dagar 17-20 augusti deltog Fredsbaskrarna
Sverige i Ystad International Military Tattoo. Där fanns Kenneth
”Ernie” Ernstedt, Kristoffer Saxin, Per-Olof Malmsten, Madde
Olsson, Mattias Nilsson, Sven Nelson, Sigurd Wester, Carlos Boets och
Per Modin i Frivilligorganisation-tältet på Österportstorg. De sålde
Gula Bandet och profilprylar, och ett antal nya medlemskap tecknades.

www.ystadtattoo.se
Text: Redaktionen

Bild: Kenneth ”Ernie” Ernstedt

Ystad International Military Tattoo

Inte visste vi 1959 att vi skulle hålla kontakterna i över 50 år, det
är verkligen en unik händelse. Första gången vi hade sammankomst
efter tjänstgöringen var 1964, det var efterlängtat och trevligt att
ses igen. Vid den träffen lade undertecknad fram ett förslag att vi
kunde väl ses igen om fem år. När förslaget godtogs bildades klubb-
2000, vilket innebar att vi skulle träffas vart femte år fram till år
2000, så blev det och lite till! Efter år 2000 har vi träffats vartan-
nat år, sådan är sammanhållningen. Nästan alla har någon gång
kunnat vara närvarande på träffarna, många kommer om tiden finns.
Det har varit olika mannar som fått uppdraget att ordna mötena

för att sprida det geografiskt, för vi i kompaniet kom från hela landet.

Vi har varit i Örebro, Uddevalla, Göteborg, Stockholm och lilla
Askersund. Vid varje tillfälle har det varit, för oss ett trevligt pro-
gram. Det har alltid pratats minnen och dråpliga situationer. 

Kort och diabilder som tagits från platser där vi varit har vi alltid
kikat på. På semester, för det hade vi, kunde man fara till Cypern,
Sharm el Sheik, Kairo, Beirut och Jerusalem. Vi hade det ganska
lugnt, några riskfyllda händelser förekom. Men inte katastrofala, det
är värre idag. I nuläget när vi samtliga är pensionärer och kommit
till åren, händer det andra saker som är meningen med livet, många
har lämnat jordelivet, dom hedrar vi alltid med en tyst minut när vi
träffas. Vi kommer med all säkerhet att träffas till siste man, för det
finns sådant go i veteranerna.

Vi träffades den 4 juni 2011 i Askersund på Hotell Norra Vättern, vi
har haft kalas där två gånger tidigare, där trivs vi verkligen.

FN-soldat 1428, Tor Oswald
070-237 67 72

Historik och händelser från återträffar med FN-bat 6, 3 kompaniet, Gaza

Flygvy över Hotell Norra Vättern i Askersund.

För artonde året i rad anordnades FN-träffen i Halmstad under en helg i juli, där veteraner i blandade åldrar och från
spridda genomförda insatser samlas, umgås, pratar och vårdar minnen och det starka kamratskapet med varandra,
samt helt enkelt är sig själva för en stund på veteraners vis!

Från vänster: Per Modin, Roy från Tayforth Pipes & Drums Skottland, 
”Ernie” Ernstedt  och Carlos Boets.
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FN-veteranerna Kongo
Ordförande: Karl-Olof Fransson, 036-649 68, 070-633 49 63
Sekreterare: Rolf Larsén, 070-568 06 16
Kassör: Rune Brink, 036-703 66, 070-590 25 18
Hemsida: www.kongoveteranerna.se
Plusgiro: 441 1974 -1  
Bankgiro: 368 - 8298

U T E  I  L A N D E TU T E  I  L A N D E T

Årsmöteshelgen 27-29 maj, vid Ledningsregementet i Enköping

Fredag 27 maj
Under eftermiddagen samlades ett hundratal medlemmar i de två
logementsbyggnader som ställts till vårt förfogande. Alla samlades
under kvällen i mässen där föreningen bjöd på dryck och tilltugg.
Pelle Mohlin, arrangör och reseledare tillsammans med Stig von
Bayer informerade om den planerade Kongo-resan i mars 2012.
Fina bilder visades från den rek-resa som gjorts och deltagarna
kunde konstatera att inte så mycket har hänt på 50 år.  
Infrastrukturen är mycket eftersatt, bl a finns för närvarande

bara två asfalterade vägar från Lubumbashi (f d Elisabethville) och
ut på landsbygden. Resan är fulltecknad med 31 deltagare och
några finns på väntelistan.

Lördag 28 maj
På fm besöktes vi av Maria Bard från Panzi-sjukhuset i Bukavu,
som informerade om sina erfarenheter och arbetet vid sjukhuset.
Maria, f n barnledig, arbetar där som projektledare med att koordi-
nera, samordna och leda ett 70-tal personer.
Under de senaste åren har i Kongo två- till femhundratusen kvin-

nor, barn och män blivit utsatta för våldet, på tjugotusen kvinnor är
det 5 män som blir utsatta. Till sjukhuset söker sig omkring tio per-
soner per dag, hälften har utsatts för sexuellt våld. Maria betonade
att vi måste ha ett verklighetsbaserat förhållningssätt till detta.
Det var ett mycket känslofyllt framförande, Maria berättade

historien om en 15-årig flicka som på väg till skolan bortfördes av
gerillan. Hon utnyttjades, mycket grovt, sexuellt under en längre tid,
och gavs senare bort till en man som hans ägodel. Hon blev gravid
och vid en attack mot byn började förlossningen. Hon överlevde för-
lossningen, med svåra skador, men barnet var förlorat. De skador
hon ådrog sig under förlossningen resulterade i en fistel som med-
förde inkontinens, avföring och at urin rann ur henne. Hon luktade,
kände en stor skam, fick ingen stöttning och tvingades lämna byn.
Hon kom till Panzi-sjukhuset, fick mat och kläder, träffade dok-

tor Denis Mukwebe som berättade att vi kan operera dig. En om-
fattande operation utfördes med lyckat resultat och hon kunde
senare återvända till byn, glad och lycklig. Hon kunde efter en tid
berätta att nu finns det även en man som vill gifta sig med mig.
Maria berättade att respekten för FN ökar. Bland annat genom att
en general vid den pakistanska bataljonen delat ut mat till kvinnorna,
vilket egentligen inte var tillåtet.
På grund av den omfattande brytningen av malmen Koltan i

området vid Kiwu ökar koncentrationen av militära transporter.
Sjuttio procent av våldet utövas av kongolesiska armén. Våldet har
blivit en oundviklig del av kriget.
Margot Wallström, FN:s särskilda representant i kampen mot

sexuellt våld och som även besökt Panzi-sjukhuset, har lyft fram
detta tydligt i sitt arbete. Hon har även tryckt på Kongos ledning
som kan ställas till svars. Hos FN är en förändring på gång hur
man ser på detta.
Psykosocial och juridisk hjälp är mycket viktig för kvinnorna. De

får även stöttning och terapi med hjälp att lära sig hantverk för att
kunna försörja sig. De får även information om att de kan och hur
de skall ställa förövarna inför rätta. Kvinnorna får även lära sig att
de inte skall skuldbelägga sig själva eller känna skam, de har inte

valt att bli gravida på detta sätt.
Maria avslutade: ”Era FN-kollegor på plats gör skillnad. Tack

för att jag fick komma hit och tack för era insatser på 1960-talet. ”

Under årsmötet genomfördes en spontan insamling som inbringade
5 000 kr till föreningens hjälpfond. De pengar som finns på hjälp-
fonden skall överlämnas till Panzi-sjukhuset vilket vi kommer att
besöka vid Kongo-resan nästa år. Efter Maria Bards mycket upp-
skattade framförande startade årsmötesförhandlingarna.

Panzisjukhuset har under flera år stöttats ekonomiskt av FN-
veteranerna Kongo. Alla bidrag är till stor hjälp. Du som vill
hjälpa till kan sätta in ditt bidrag på: FN-veteranerna Kongo,
Hjälpfonden, Plusgiro: 441 1974-1. Ange gåva: Panzi. Tack
för ditt bidrag!

De viktigaste frågorna vid årsmötesförhandlingarna
Ordförande Karl-Olof Fransson förklarade mötet öppnat och hälsa-
de de c:a 130 veteranerna varmt välkomna. För 20 år sedan var
det c:a 70 deltagare på årsmötena. I år var det 12 nya som var
med för första gången. Ordföranden framhöll att det i år är 50 år
sedan Bat 11, 12 och 14 sändes till Kongo.
För att hedra Dag Hammarskjöld som omkom för 50 år sedan

år 1961, våra kamrater som omkommit i Kongo och de medlem-
mar som lämnat kamratkretsen under verksamhetsåret, tändes ett
ljus på podiet och genomfördes en tyst minut. Bengt Rahm fram-
förde därefter dikten ”Önskan” av Karin Boye.

Nedanstående beslut fattades:
Karl-Olof Fransson omvaldes till ordförande på 1 år.
Rolf Larsén omvaldes som sekreterare på 2 år.
Bengt Wicksén nyvaldes som ledamot på 1 år.
Övriga befattningshavare, Stig von Bayer,s Rune Brinks och Alf
Gustavssons mandattider har inte gått ut.
Omval av revisorerna, Rolf Noberg och Bengt Kjellman på 1 år.
Nyval av revisorsuppleant, Glenn Altsten på 1 år
Omval av Lars Frost och nyval av Arne Björklund i valberedningen
på 1 år.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
Årsavgiften höjdes till 225 kr för år 2012.

Starka reaktioner!
Den fråga som väckte mest reaktioner hos mötesdeltagarna var en
artikel ”Ögonvittnen berättar” i tidningen Aftonbladets bilaga, 26-
29 maj, Levande Historia nr 5/2011.
Under rubriken ”Vi sköt på allt som rörde sig” har ”skribenten”

Caroline Hougner återberättat den svenske FN-soldaten Gert Gustafs-
sons berättelse om sina upplevelser i Kongo på 1960-talet.
Många av årsmötets deltagare kände sig kränkta och framförde

sin starka indignation över artikeln och hur den på ett smaklöst och
osant sätt beskriver hur svensk FN-trupp uppträdde i Kongo. Ar-
tikeln innehöll även rena sakfel.
Frågan väcks vad Gert Gustafsson och Aftonbladet vill åstad-

komma eller uppnå med sitt agerande. 

Förtroendet för sanningshalten i kommande artiklar i ”Ögonvittnen
berättar” är helt utraderat. Alla närvarande vid årsmötet tog starkt
avstånd från denna beskrivning och kände inte igen sig i hur svensk
trupp eller enskilda soldater agerat. Dessvärre är det inte första
gången som en vilseledd ”karriärsugen sensationsskribent” framför
osanna påståenden om Kongo-soldater. Styrelsen fick i uppdrag att
snarast agera och markera mötets besvikelse mot artikeln.

Bror Svärd lämnar styrelsen efter 20 år
Ordförande Karl-Olof Fransson och sekreteraren Rolf Larsén
avtackade Bror Svärd som efter 20 års styrelsearbete lämnar sty-
relsen. Bror erhöll skarp ”Katanga-ammunition” som minne.
Bror berättade att han trivts med styrelsearbetet under alla år

men att det nu var dags att söka andra utmaningar i livet. Bror fyl-
ler 80 år i november. 
Tack Bror för dina insatser under åren, Du har tillfört mycket

som person! Bror uppvaktades även under banketten med ett före-
ningsstandar.

Folke Bernadotte-akademin
Johan Landgren och Fredrik Öberg informerade om Folke Berna-
dotte-akademins arbete. Johan är projektledare för det kombinerade
analoga och digitala arkivet. Sedan 2008 kan man söka info på
internet. Ett omfattande arbete pågår för att arkivet skall bli helt
digitalt. Arkivmaterialet består av svenska fredsminnen sedan 1948.
En kavalkad av bilder, ur arkivet, från olika Kongomissioner visa-

des med hög igenkänningsfaktor. Många av deltagarna kände igen
sig själva eller kamrater. Några kändisar från 1960-talet skymtade
förbi som sångerskan Britt Damberg och storskytten Ragnar Skan-
åker.
Johan önskar hjälp ur privata samlingar, vilket är en förutsättning

för arkivet, i form av dagböcker, berättelser, anteckningar, brev och
foton. Detta från alla olika missioner. I dagsläget kan de bara be-
handla stillbilder. Sökning på internet kan endast göras från biblio-
teken. Datainspektionen har beslutat att p g a personuppgifter och
integritet skall inte enskilda kunna ta direkt del av detta via internet.
Är du intresserad, sök på: 

www.folkebernadotteacademy.se/samlingarna
Om du vill lämna info eller material skicka e-post till:
johan.landgren@folkebernadotteacademy.se 

Anders Ramnerup, Fredsbaskrarnas styrelseordförande, som bl a varit
i Bosnien gästade oss
Anders framhöll att han tyckte det var häftigt att besöka sina före-
bilder och vår fina sammanhållning. Han berättade och offentlig-
gjorde att Stig von Bayer skall tilldelas diplomet och utmärkelsen
Peacekeeper of the Year 29 maj vid FN-monumentet på Djurgården
i Stockholm. Anders överräckte även en gåva till ordförande Karl-
Olof Fransson.

Banketten
I år serverades en omtyckt buffé med olika sillinläggningar som
förrätt och efter detta stek med tillbehör. Till detta serverades öl
och Ledningsregementets eget vin, Luigi Righetti. Arne Björklund
var vältalig toastmaster, Lars Frost läste upp brev han skrev till sin
mor under stressen i november 1961 och ett brev som hans kusin
skrev till Lars vid sin mission i Kongo vilket blev mycket uppskattat.
Anders Gabrielsson berättade detaljerat om nedfärden till Kongo
och Bat 14 på sitt speciella sätt, också mycket uppskattat.
Bror Svärd avtackades igen för sitt mångåriga styrelsearbete

med ett föreningsstandar. I mässen efter banketten underhöll Tomas
”Berkan” Bergqvist, känd i FN-kretsar, med sång och gitarrspel
som blev mycket uppskattat.

Söndag 29 maj
Efter en stärkande frukost och byte av sänglinne skingrades delta-
garna. Ett flertal begav sig till Djurgården i Stockholm och den
stundande Veterandagen. Ordförande Karl-Olof Fransson var inbju-
den till ÖB Sverker Göransons mottagning på Sjöhistoriska museet.
Rolf Larsén medverkade som kransbärare tillsammans med
Förbundsordförande Bo Wranker, Fredsbaskrarna som nedlade en
krans vid FN-monumentet. Karl-Olof Fransson förde föreningens
fana tillsammans med Fredsbaskrarnas Claes Högliden i fanborgen
som omfattade alla förband i riket. Stig von Bayer blev tilldelad
utmärkelsen ”Peacekeeper of the Year” vid statsceremonin på
Veterandagen.

Text: Rolf Larsén
Synpunkter angående Veterandagen 29 maj
FN-veteranerna Kongo ställer sig frågande till varför föreningen
inte fick lägga ner en egen krans vid ceremonin? Vid alla tidigare
ceremonier har FN-veteranerna Kongo lagt ner egen krans likväl
som Fredsbaskrarna och UNEF-kamraterna. Kongoveteranerna har
även numerärt varit flest. Veteraner från äldre missioner fick en
undanskymd roll, vilket inte är acceptabelt.
Att flytta bort en krans från monumentet visar på avsaknad av

respekt och visar inte erkänsla för gjorda insatser och uppoffringar
som gjorts. Intressant är att på Försvarsmaktens hemsida på internet
finns en bild på monumentet med en krans. Vilken? Jo, den som
lades dit av Kongoveteraner!
Enskilda Kongoveteraner har samlat in pengar från hela landet

till en minneskrans, som innan ceremonin placerats på monumentet.
Vad som är helt oacceptabelt är att kransen på order av någon
militär flyttades från monumentet, till en undanskymd plats vid
sidan, under ceremonin! Det är bra, och på tiden, att Sveriges
Riksdag och Försvarsmakt har insett betydelsen av att hedra sina
veteraner det har andra länder gjort i många år. Men låt inte de äldre
veteranerna försvinna i bakgrunden p g a ”feltänk”. Tänk om!

Rolf Larsén

P.S. Vi träffas som vanligt på FN-dagen 24 okt. OBS tiden kl
12.00 vid minnesmonumentet vid Sjöhistoriska museet. D.S.

Tack för gångna tjugo år
År 1991 valdes jag till posten som sekreterare i Kongoveteran-
ernas kamratförening. Med uppdraget följde att rapportera om
föreningens angelägenheter i Bataljonsbladet, senare Freds-
baskern, vilket har fortsatt under senare år när jag varit leda-
mot i styrelsen. Vid senaste årsmötet i maj i Enköping lämnade
jag min post i styrelsen.
Förutom föreningsmeddelanden har jag under de gångna

tjugo åren försökt att i tidningen på olika sätt hålla en back-
spegel mot FN:s Kongoinsats, vilket har varit mycket tacksamt
på grund av responsen från såväl Kongo-veteraner som andra
läsare. I avskedets stund vill jag tacka Fredbaskrarna Sverige,
tidningens redaktion och alla läsare för tjugo intressanta år.

Bror Richard Svärd

Karl-Olof Fransson och Rolf Larsén avtackar Bror Svärd med ”skarp” Katanga-
ammunition.                                                                              Foto: Rolf Larsén

Folke Bernadotte-akademin
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Fortsättning på nästa sida.

10 år med BBMC Sweden

Det har varit en intressant resa under tiden, möten med missions-
folk från alla möjliga missioner, veteranträffar, och alla milen på
motorcykeln med likasinnade.
En del evenemang har man ju deltagit i, Fältfesten i Örebro, East

Side Memoriam, ett antal ÖS-träffar i Halmstad, där vi styrde upp
en enkel MC-utställning m m. Besök hos BBMC FO, där vi fick
cirka 45 min sol på fem dagar. Besökte ett barnhem, där vi gav
dem presenter och barnen fick åka med på en MC-tur. 

Det första årsmöten hölls i Hova, sen har det rullat på med Jön-
köping, Skövde, Skillingaryd och i år då i Rinkaby ihop med både
Danmark och Färöarna. Och planerna för det påbörjades redan
året innan. ÖB bjöds in, men vid ett tidigt stadium, så kom det ett
svar att han tyvärr inte kunde medverka. 
Några av oss åkte ner någon dag tidigare för att det skulle funka

smidigt när hela stora massan kom under fredagen. Det var mycket
att ordna innan, med insläpp, sovbaracker, mat, dryck, möten, packa
upp PX-kläder som var specialdesignade till tio-årsjubileet m m.

På fredagens förmiddag började det rulla in medlemmar och stöd-
medlemmar om vartannat. De flesta hade fått regn i olika koncent-
rationer på sig under färden, men de var inte ledsna för det. 
På kvällen var det många som svingade loss till det danska ZZ

Top- coverbandet och jag vet fortfarande inte när de sista gick och
lade sig på morgonen.
Lördagen innehöll till en början vårt årsmöte, där jag då avgick

som ordförande efter tio år, och Maria Sääf-Westin tog över ordfö-
randeklubban, som hon en gång tog med sig från sin mission i
Kongo. Hon har ju suttit som sekreterare i många år, så det kändes
mycket bra. Lycka till Maria!!

Efter det var det intervju med en journalist ifrån Allt om MC. Han
fotograferade och intervjuade några andra också, innan vi försökte
få en lagbild på alla deltagare på jubileet. Efter det drog ett stort
gäng iväg på en MC-tur i AOR:et runt vår tillställning. Sedan rullade
det på med vår svenska årliga tävlan om vårt vandringspris, där
årets tävling bestod av pilkastning och vinnare var Benny Wäss.
Därefter var det grillbuffé, lottdragning och lite prisutdelning. Och

till sist på kvällen så spelade bandet ”Small & Tall”, som nästan
har blivit vårt eget husband, efter alla spelningar de gjort för oss
under åren. En tyst minut hölls såklart för stupade kamrater under
kvällen.

På söndagen var det lugn stämning under frukost, och därefter
lämnade alla campen lite då och åt alla väderstreck.

Jag kommer givetvis inte att försvinna, utan kommer alltid att fin-
nas i kulisserna, om inte annat i ”Bunkern” och på vägarna.
Dessutom har jag har fått ett stort antal vänner för livet.

Tack alla för de första tio åren i denna förenings historia och väl
mött i framtiden.

Väl mött, Fredsveteraner!
#1 Jesper Fröhlin
BBMC Sweden

P.S Glöm inte fest i Bunkern 22-23 oktober samt FN-dagen 24
oktober. D.S.

Detta kunde man inte tro när jag, Lenn, Magnus och Marie träffades på Vårgårda Rasta för över tio år sedan. 
Vi kom fram till några grundidéer och Marie hade skissat fram ett förslag på en passande logga till en MC-förening 
för Fredsveteraner.

Söndagen den 29 maj var vår förening inbjuden av Försvarsmakten
att närvara vid högtidlighållandet av Peacekeepers day.

Som brukligt är så hålles den ute på Djurgården vid Minnesmonumentet
över våra stupade kamrater. Det var i år ett mycket stort arrange-
mang. Tyvärr var vi hänvisade till att göra vår uppvaktning för våra
kamrater som givit sitt liv i fredsbevarande tjänst – utanför avgränsat
område. Det hela avslutades med att inbjudna kunde träffa Överbefäl-
havaren inne på Sjöhistoriska museet för lite minglande.

Text: Sture Pettersson, foto: Tommy Andersson

fn-dagEn
24 oktobEr

kongoVEtEranErna 

och frEdsbaskrarna  

inbjudEr  

alla som önskar att dElta 

i fn-dagscErEmonin

Plats: fn-minnEsmonumEntEt 

Vid sjöhistoriska På djurgårdEn,

stockholm

tid: 12.00

EftEr cErEmonin träffas dE 

som har tid och lust för lunch

och litE EftErsnack 

Varmt Välkomna önskar

frEdsbaskrarna och

kongoVEtEranErna !

Ett 40-tal ”något äldre” men glada personer äntrade färjan från
Stockholm till Helsingfors, Kristi himmelfärdsdag, för att fira 30 år
sedan vi lämnade Libanon. Resan blev om inte himmelsk men alldeles
fin, trevlig och minnesvärd.

År 1981 lämnade Sjukhuskompani L 02 Libanon. Efter 12 organise-
rade och ett otal spontana återträffar sågs flera av oss igen efter 30
år. Några nytillkomna och några som deltagit flera gånger. Visst spe-
lade utseendet oss ett spratt! Men rösten, gesterna gjorde att igen-
kännandet inte tog lång tid. Ett varmt återseende!

Även vid denna återträff minns vi våra kamrater som inte längre
finns med oss, med en tyst minut. Dessa kamrater finns med oss i
våra minnen.

Den positiva gemenskapen i Libanon 1981 har satt sina spår!
Många av oss vill att vi ses igen. Frågan är om inte nästa återträff
sker i Libanon? Insha-Allah! Om Gud vill!

Stort tack till Cecilia och Lena för en välorganiserad återträff!

Text: Ingemar Lindbergh

L 02 har gjort det igen!

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com
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1. BRODERAT MÄRKE 25 KR
2. KLISTERDEKAL 15 KR
3. BÄLTESSPÄNNE * 20 KR

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke 100 KR

5. PIN Fredsbaskrarna 15 KR

6. PIN FN-logo 20 KR

7. PIN FN-basker 20 KR

8. ÖRHÄNGEN FN-basker 30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna 30 KR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker 40 KR

11.SLIPSKLÄMMAFN-logo 40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna 35 KR

13. NYCKELRING 30 KR

14. NYCKELBAND 25 KR

16. STANDAR 16x45 cm 260 KR

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

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

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

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

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

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

23. KEPS 100 KR

24. PIN- Gula Bandet 25 KR

* = utgår ur sortimentet

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

27. Baskermärke 100 KR
28. Klisterdekal 25 KR
29. PIN 20 KR
30. Tygmärke 30 KR
31. Brodyrmärke med metalltråd 150 KR
32. Mössa Gula Bandet 100 KR

NOBELMEDALJEN - för Dig som
gjort FN-tjänst t o m 1988-12-10.

25. Medalj 35 mm med släpspänne     
400 KR – 500 KR för ej medlem

26. Medalj 16 mm (miniatyr)                 
200 KR – 300 KR för ej medlem17 18 19
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frEdsbaskrarnas ProfilshoP

25

OKTOBER VERKSAMHET PLATS

1-2 Förbundsråd 2011 Kryssning

6-8 20-årsjubileum Förrådskompaniet L 108 Skillingaryd

22-23 FBS styrelse- och arbetsmöte Prel. Livgardet

24 FN-veteranerna Kongo samlas vid monumentet kl 12.00 Djurgården

24 FN-gutarna årsmöte Visby

25-26 FM Veteranseminarium 2 Stockholm
NOVEMBER VERKSAMHET PLATS

6 Manusstopp FB nr 4

10-11 Veteranseminarium Högskolan Kristianstad

11 Veterans Day

ESO Z-bataljonen trekamp Östersund

3 FBS styrelsemöte Örebro

10 Nobeldagen

Om det är någon aktivitet på gång som vi bör ha med i kalendern, kontakta JENS PETTERSSON
e-post: jens.pettersson@fredsbaskrarna.se

DECEMBER VERKSAMHET PLATS

FBS HÄNDELSEKALENDER 2011

Föreningen Fredsbaskrarna Norr (FB N) har bildats för att skapa
en träffplats för alla som genomfört internationell tjänst där vi
ska kunna träffas, prata minnen och ha trevligt. Vi bildades och
anslöt till Fredsbaskrarna Sverige (FBS) våren 2011. Vår inrikt-
ning är alla som gjort internationell tjänst och just nu koncentrerar
vi oss på norra delen av Sverige – Boden, Luleå, Arvidsjaur.  
Beroende på intresse är vi positiva till att utvidga området.

I september 2010 genomfördes Garnisonens dag i Bodens centrum
med många aktiviteter och där representerade vi Fredsbaskrarna
med diverse försäljning. I april samlades vi på restaurang Ripan i
Luleå.
Vi deltog också aktivt på Peacekeepers Day 29/5 i ett samarbete

mellan Norrbottens Regemente och Norrbottens Artilleriregemente
i Regementsparken I 19. Det var en mycket stilfull ceremoni med
tal av Stf regch tillika Brigadchefen öv Torbjörn Larsson, korum av
Staffan Klingert och fin sång av kören Corisma, kransnedläggning
samt fanvakt och fanborg. Vid ceremonin deltog också Kamratför-
eningen I 19 samt Föreningen Finlandsfrivilliga.  
Ceremonin var mycket värdig och det kändes att syftet var att

hedra stupade, skadade samt de som gjort en insats i internationell
tjänst och inte att förglömma de anhöriga. 
Vid firandet av Sveriges nationaldag i Boden den 6 juni deltog vi

också med vår fana i marsch med musik samt fanborg på Kvarn-
ängen. Därefter var det högtidstal av C A 9, överste Callert och

Föreningen P 5 visade sin
fina stridsvagnsutställning.
Efter avslutad ceremoni
hade FB N inbjudit sina
medlemmar med anhöriga
till en grillkväll i Rege-
mentsparken på I 19. 
Vi grillade, pratade och

hade en trevlig samvaro i
ett strålande fint väder.

Försvarsmakten anordnade
Flygets dag på F 21 i Luleå 
den 19 juni. Ett mycket populärt
arrangemang då det uppskatta-
des att det var c:a 40 000 besö-
kare. Även där deltog FB N med
information och försäljning av
Gula Bandet, t-shirts m m. 
Vi hade många besökare vid

vår information och vi hade dess-
utom celebert besök av vår ÖB,
Sverker Göranson, vilket gladde
oss mycket.

Den 28 september och 30 november har vi planerat ytterligare
medlemsträffar men exakta platser är inte riktigt fastställda ännu.
Numera finns vi presenterade på Fredsbaskrarna Sveriges hemsida
och där kommer vi att uppdatera platserna så snart vi vet.

Text och foto: Lillemor Nisson, FB Norr

Fredsbaskrarna Norr

Peacekeepers Day manifesterades vid soldattorpet i Regementsparken. I bild bl a 
Jan Selberg och stf regch Torbjörn Larsson.

Lillemor Nilsson och ÖB Sverker 
Göranson på Flygets dag.

Medlemsträff med grillning på nationaldagen.
Närmast kameran: Kari Kenttämaa, Lillemor
Nilsson, Peter Ekman, Ulf Bellander, Per Sjö-
ström och stående Annelie Forshage.
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YXXRYSS  
Nr 3/2011

Vi gratulerar vinnarna 
i YXXRYSS 2/2010:

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

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

Postnr..................... Ort: ...............................................................
Lösningen sänds senast 6 november till: 

Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör

Ilmar Mäkk
Spikverksgatan 52
724 79 Västerås
FN på Cypern

Nils-Yngve Oscarsson,
Björnstigen 12,
718 32 Frövi
FN på Cypern

Staffan Trossholmen
Hjortronvägen 37
791 45 Falun
FN på Cypern

Rätt lösning till 
nr 2/2011

De tre först dragna rätta lösningarna får vardera välja en bokvinst! Vinsterna är 
skänkta av Fredsbaskerförlaget och finns presenterade på www.fredsbaskerforlaget.se

Kryssa för EN önskad vinst! 

1. 
KS07, som söksoldat.

2. 
Insikten om vad det innebär, möjligheter och
svårigheter, att bygga upp ett land på nytt när
bomberna slutat falla och nyhetsrapporter-
ingen upphört. Att fredsbevarande insatser
behövs lika väl som fredsframtvingande, och
att det är ett arbete som tar tid och utövas i
vardagen. På ett personligt plan också erfa-
renheten av livet på mission; organisationen,
ledarskapet, arbetet i stort och smått, och
den fantastiska och unika gemenskapen.

3.
När vi genomförde ett sök på en misstänkt
bordell. Att se unga kvinnor och äldre män
lämna huset och sedan söka igenom rummen
som uppenbart tjänade som såväl bostad som
arbetsplats för kvinnorna var känslomässigt
starkt. Det gjorde det nödvändigt att reflekte-
ra över vilka sårbara och utsatta situationer
som kan uppstå och vad som kan pågå i bygg-
nader man passerar på en så gott som daglig
basis.

1.
1983 Kompanichef UNFICYP, Cypern 
1986/87 Observatör UNTSO, Syrien och Libanon 
1989/90 Sectorchef/C Mil Pers UNIIMOG, Iran 
1991 C Log/Kont.chef UNIKOM, Kuwait/Irak 
1992/93 Mil. Rådgivare till DPA FN N.Y, Georgien 
1998 Chef UNGCI, Irakiska Kurdistan 
2008/09 Kont. Chef och Field CO EUMM, Georgien 

2.
Hur långt man kan komma med en god förhand-
lingsteknik och tålamod och åter tålamod.
Nödvändigheten att förstå bakgrunden till konflik-
ten och kultur, traditioner och beteenden. Att
”peace-keeping-attityd” främst relationsbyggan-
de, är en egenskap för framgång. Dom enkla män-
niskornas uppskattning av att kunna ge sin ver-
sion av konflikten till världssamfundet var vikti-
gast i mitt bagage. 

3.
Att som ensam observatör (rådgivare) mitt i ett
inbördeskrig i Abkhasien, i norra Georgien, isole-
rad från omvärlden i veckor har gett minnen som
för alltid finns kvar. Jobbigast är minnet av en
natts artilleribeskjutning med 70 nedslag (jag räk-
nade nedslagen) i det gamla sovjetiska sanatoriet
som var mitt ”hotell” där jag till slut låg under en
madrasslös säng på golvet och såg sprickorna i
taket bli större och större och drog slutsatsen att
nu dör jag. Det mäktigaste och känslosammaste
minnet var när jag en sen kväll i en isolerad gruv-
stad uppe i Kaukasusbergen på trappan till rådhu-
set talade till tusentals lidande människor som
med ljus i sina händer bad omvärlden om hjälp.
Som FN:s ende representant, djupt skakad av vad
jag upplevt av mänskligt lidande, lovade jag att
göra mitt yttersta för att lindra deras nöd. Jag
kom tillbaka några veckor senare med en omfat-
tande humanitär hjälpsändning med rysk hjälp.   

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

Madeleine Olsson, 29 år
Har precis tagit examen från sjöingenjörs-

programmet i Kalmar.

Malin Aktius, 33 år
Civilingenjör, jobbar med säkerhet på 

vattenkraftsdammar.

Per-Erik ”Pekka” Korström, 70 år
Pensionär men sedan 2000 konsult i internationell

konflikthantering (conflict management).

Utlandsstyrkan i fredens 
tjänst

FN på Cypern 

Fredssoldater - Armemuseums
årsbok 2008-09

1. 
KS08: sisuförare/skyttesoldat. KS14B: stabs-
assistent/bilförare på Swedish Helicopter Unit.

2.
Att se bortom folks befattningar och gradbe-
teckningar. Finns så mycket dold kunskap
bland folk i utlandsstyrkan p g a olika yrken,
utbildningar och intressen, och så är det
även hemma. Frågan är hur mycket all denna
dolda kunskap faktiskt utnyttjas.

3. 
När vi firade jul på Camp Bondsteel under
KS14B. Två av helikopterpiloterna vände ut-
och-in på sina uniformer (M90H är orange på
insidan) och smög omkring och var tomtar,
och hade julklappsutdelning! Då tyvärr båda
två är omkomna nu, så är detta ett väldigt
kul minne att ha av dem.

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

3. Vad är ditt starkaste missionsminne?
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