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i n l e d a r e n

HÖSTEN HAR INNEHÅLLIT ETT ANTAL spännande möten och seminarier
som rört veteranfrågan och detta fortsätter fram till årsskiftet och
säkert också därefter. Inom Försvarsmakten har ett antal åtgärder
beslutats och är under införande. 
På såväl lokal som central nivå kommer vi att få tydliga kontakt-

punkter. I garnisonsstäderna kommer det att finnas veteransamord-
nare som bland annat skall samverka och samarbeta med våra
lokala föreningar. Hur detta skall se ut i områden som saknar gar-
nisoner är ännu inte känt vilket innebär att myndigheten och vi har
en gemensam uppgift att lösa. 
På central nivå har veteranavdelningen organiserats och beman-

nats. Detta är välkommet och vi ser fram emot att etablera ett
gott och fruktbart samarbete till gagn för veteranen med familj.  
I skrivande stund förbereder jag och styrelsen oss för det första

samverkansmötet där frågor om arbetsfördelning, finansiering m m
står på dagordningen. Detta är såväl utmanande som spännande.

Under hösten har vi också kunnat se att veteranfrågan och vete-
ranpolitiken har tagits upp i media vilket gör att allmänheten för-
hoppningsvis har fått ökad insikt och förståelse för våra frågor.
För oss gäller att vi medverkar där det är möjligt men alltid på
saklig grund. Vi skall informera om och peka på veteranernas
behov och krav men också visa erkänsla för det som politiker och
myndigheter uträttar. Rom byggdes inte på en dag och en fullödig
veteranpolitik kommer att ta tid att skapa. Det vet sannolikt vi
bäst av alla. 
Förbundet har verksamt bidragit i 28 år till att Sverige nu har

kommit igång och det är vår uppgift att fortsätta att argumentera
så att vi i framtiden hinner ifatt våra grannländer.

Vi kan också se att veteranpolitiken har blivit en del av det nord-
iska försvarssamarbetet. Pressmeddelandet som sändes ut efter
försvarsministermötet i Örebro pekade på att veteranfrågan är vik-
tig och att strävan är att vi i Norden skall ha så likartade förhål-
landen som möjligt. Jag välkomnar detta och förutsätter att vi till-
sammans med våra systerorganisationer blir del av detta arbete.
Detta kanske kan ske inom ramen för BNBB, vår nordiska samar-
betsorganisation. 

Ett annat tecken på att statsledningen och Försvarsmakten har
insett veteranfrågans betydelse är att vi har fått stöd för att anmäla
Fredsbaskrarna som kandidat till att anordna World Veteran
Federations nästa generalförsamling i Stockholm under slutet av
nästa år. Om vi får detta hedersuppdrag har såväl regeringskansliet
som Högkvarteret garanterat stöd. Beslut kommer att tas i december
om vi får uppdraget av WVF.

Jag nämnde i inledningen att den nyinrättade veteranavdelningen
har kallat till ett första möte med oss och andra organisationer
som engagerat sig i veteranfrågan. Samarbetet med Soldathems-
förbundet, Invidzonen och Sveriges Militära Kamratföreningars
Riksförbund går framåt. Personligen tror jag att detta samarbete
utgör nyckeln till framgång. Vi måste vara beredda på att dela
med av oss våra erfarenheter och kunskaper i fast förvissning om
att detta kommer veteranen med familj till godo. Jag ser framför
mig att efterhand så kommer vi få till stånd ett praktiskt samarbete
på föreningsnivå – nära veteranen. 

Som den minnesgode kommer ihåg antog årsmötet att organisatio-
ner kan ansluta sig som s k organisationsmedlemmar. Jag kan
meddela att två statliga
myndigheter har hittills gjort
så, Kriminalvården och Folke
Bernadotteakademin. 
Detta ”bevisar” vår egen

uppfattning att alla som sta-
ten sänder ut till oroshärdar
runt om i världen skall ha
samma rättigheter, oavsett
om man uppträder i uniform
eller civilt.

Slutligen, God Jul och Gott
Nytt År och glöm inte 
– be careful out there!

En spännande framtid står framför oss 
för ett ännu bättre veteransamarbete

Bo Wranker
Förbundsordförande

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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ara u får vD
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VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Temat för förbundsrådet (FR) var TRIM och hur vi kan bli bättre
på att attrahera nya medlemmar men även att behålla befintliga.
FR genomfördes den 1-2 oktober ombord på Viking Lines färja
Cinderella, fram och tillbaka Åland. Inför resan hade TRIM tagit
fram frågeställningar som skickats ut till deltagarna och som vi
senare diskuterade. 
Jag redovisar här det som berör tidning och hemsida.

Synpunkter om Fredsbaskern:
- Gör Fredsbaskern mera levande med artiklar från pågående 
insatser
- Ha med tillbakablick från avslutade missioner
- En fråga som kom upp var till vilka, förutom medlemmar, 
som Fredsbaskern skickas 

Svar: Budgeten för tidningen hoppas jag ska kunna höjas, då vi
behöver få möjlighet att använda skribenter som kan skriva en del
artiklar. Önskemål om artiklar som t ex avslutade, pågående mis-
sioner eller andra frågor som rör oss veteraner, kan dessa skribenter
hjälpa till med. Idag skrivs tillbakablickar av er medlemmar och
det ska ni fortsätta med, dock kan vi med lite hjälp få en större
bredd. Tidningen skickas ut till ÖB, HR C, Kosovo, Afghanistan m fl
inom Försvarsmakten, berörda departement, ministrar, samarbets-
partners och medlemmar.

Synpunkter om hemsidan:
- Behöver uppdateras och göras mera intressant
- Kan ha vissa funktioner liknande Facebook
- Kortare webbadress är önskvärd
- Länkar/underavdelning för olika missionsområden
- Lägg ut bilder/info om gamla och pågående missioner
- Nätverk för veteraner
- Måste vara superaktuell

Svar: Samma sak här som med Fredsbaskern, jag förväntar mig
att budgetarbetet den 3 december ska ge möjlighet att genomföra
de ändringar (ny webbportal) som vi i mer än ett år har jobbat
med. Då kommer vi att få en mer attraktiv och interaktiv hemsida
som enkelt kan uppdateras och kommenteras. Därtill kan vi enklare
följas via Facebook, Twitter, andra sociala media, samt ge möjlighet
att lägga upp bilder och länkar själva på vår hemsida. Får vi möj-
lighet att genomföra ”ny webbportal” kommer vi att ha alla chan-
ser att vara superaktuella med vår information och diskussioner. 

Att lägga upp en kortare webbadress är helt klart möjligt, men då
bara som ett komplement till den nuvarande. Dagens sökmotorer
ger bättre sökningar på vår Fredsbaskrarna.se än förkortningar.

FN-dagen
I ett gråkallt Stockholm på FN-dagen 24 oktober deltog runt fem-
tio personer vid ceremonin vid FN-minnesmonumentet vid Sjöhistori-
ska museet på Djurgården. Stig von Bayer höll ett kort anförande
om sina minnen om Dag Hammarskjöld och händelserna kring hans
död. Efter en hedrande tyst minut följde de flesta med för fika på
Sjöhistoriska.

Medalj till veteraner: Sårade i Strid 
Hjälp till att skicka in förslag på vem/vilka som bör få en medalj
för att ha blivit sårade i strid, det är innan 1999 som efterfrågas.
Då Försvarsmakten har bristfällig information om detta, är vi en av
kanalerna för insamlingen av namnen. Se mer information på sidan 7. 

Press och TV
Fredsbaskrarna och olika veteraner har figurerat i tv/tidningar/blog-
gar och andra media under november där fokus har legat på hur
dåligt Försvarsmakten tidigare tagit hand om oss veteraner. Något vi
får hoppas är ett avslutat kapitel i och med den nya veteranlagen.  
Dock får vi inte luta oss tillbaka utan vi måste fortsätta vårt arbete

för ett bättre omhändertagande av veteraner.

Mitt avslut
Nu närmar det sig mitt slut som redaktör för Fredsbaskern. Trist
tycker jag men min tid räcker inte längre till för både jobb (egen
företagare), att vara redaktör och webbansvarig. Jag kommer att
fortsätta som webbansvarig under mitt sista år i styrelsen och för-
hoppningsvis får jag/vi vara med om att utveckla den nya webbpor-
talen som vi pratat så mycket om. Jag gör även nästa nummer av
tidningen och då med den nya redaktör som idag inte finns klar.

God Jul och Gott Nytt År önskar redaktör Lennartsson från solen
på Bali.

Text: Per Lennartsson

FN-dagen den 24 oktober högtidlighölls vid FN-minnesmonumentet vid Sjöhistoriska museet på Djurgården.

FACEBOOK!
Vi behöver flera personer

som kan tänka sig att hjälpa till 
att hålla vår Facebook-grupp aktuell!
Hör av dig till Claus Dehlin på e-post:
claus.dehlin@fredsbaskrarna.se

Följ oss på Facebook – Fredsbaskrarna-Sverige!

OMSLAGSBILDEN: Den svenske 
brigadgeneralen Jan-Gunnar Isberg
och hans chaufför Johannes Saers 
i Kongo 2003-04.

Foto: Johannes Saers.
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JK01
JK01 var nu ett högkvarterskompani (Vakt/TPT/Stab/UH) som
blev stationerat i Sarajevo i mars/april 1992 för att övervaka kon-
flikten Kroatien/Jugoslavien. Kriget i Bosnien-Hercegovina hade då
ännu inte brutit ut i full skala.

Kort historisk bakgrund
I januari 1992 hade en mera bestående vapenvila inletts efter en
överenskommelse kallad Sarajevoöverenskommelsen. I mars månad
samma år, d v s 1992, förklarade sig Bosnien-Hercegovina själv-
ständigt efter en folkomröstning som bojkottats av serberna i
Bosnien. Slovenien och Kroatien hade redan blivit självständiga
efter krigen under sommaren och hösten 1991. Jugoslaviens sön-
derfall var nu ett fullbordat faktum Den 21 februari 1992 hade
FN:s säkerhetsråd antagit resolution 7431 som beslutar om insät-
tande av en fredsbevarande styrka, UNPROFOR. Styrkan gruppera-
des i huvudsak i Kroatien, Bosnien-Hercegovina samt Makedonien. 
Under 1992 bildades sektor Sarajevo och BH Command2 vars

uppgift var att skydda hjälpsändningarna. UNPROFOR:s uppgift är
att säkerställa en demilitarisering av United Nations Protected
Areas (UNPA), skydda befolkningen mot väpnade attacker och
möjliggöra för flyktingar att under säkra former återvända hem.

I maj månad 1992 erkänner EG/EU Bosnien-Hercegovina som
egen stat. Kriget bryter därmed ut i hela Bosnien-Hercegovina.
Efter c:a två månaders fullt krig i Sarajevo dras JK01 ut ur Sara-
jevo och evakueras med hjälp av franska trupper.

Man omgrupperar hela UNPROFOR:s högkvarter till Belgrad i
Serbien vilket inte var så mycket bättre. Överstelöjtnant Rune
Andersson från Halmstad ledde marschen från Sarajevo till Bel-
grad. Visserligen slapp man där direktverkande stridsvagnseld, gra-
nater o s v men Jugoslavien/Serbien var under sanktioner från FN
och man placerade ett FN-högkvarter med militärpersonal mitt i
ett område där hatet var stort mot FN. Efter ett par månader i
denna miljö omgrupperades JK01 till Camp Pleso i Zagreb i Kro-
atien som senare blev huvudcamp för Jugoslavienmissionerna. Sam-
manfattningsvis två månader i Sarajevo följt av c:a två månader i
Belgrad och ytterligare två månader i Zagreb.

JK01:s tid i Sarajevo/Jugoslavien
Lillemor Nilsson berättar att hon när hon anlände till Sarajevo den
10 mars, 1992 upplevde Sarajevos skrämmande förvandling. Då
var Sarajevo fortfarande en fungerande europeisk storstad. Några
veckor senare var den ett förvirrat kaos, behärskad av krypskyttar
och omringad av serbiska förband som bombarderade stadskärnan
med granater. Svenskarna såg från sin bisarra första parkett hur
Sarajevo sköts sönder när inbördeskriget svepte fram. 
Lillemor Nilsson var stabsassistent på JK01 och tillhörde den första

skara FN-soldater som anlände. Det var hennes fjärde mission och
hennes uppgift var att sätta upp ett fungerande högkvarter:   
– Befolkningen välkomnade oss. De trodde inte att kriget skulle

bryta ut när vi var där. Jag kunde röra mig fritt på gatorna, det var
en fin stad. Men oroligheterna låg strax under ytan i hela landet
och situationen blev allt mer spänd. Efter en månad flyttade FN-
svenskarna till Rainbow Hotel som var ett före detta ålderdoms-
hem. I källaren till det märkliga hotellet fanns stadens i särklass
bästa skyddsrum. Det skulle komma väl till användning. Nu var
situationen så kaotisk att vi inte kunde ta oss till arbetsplatserna
utan att använda våra egna transporter. Vi tjejer fick inte heller gå
ut utan manlig eskort.

Evakueringen
Lillemor fortsätter:
– Civilbefolkningen, de vanliga invånarna i och kring Sarajevo,

flydde. I tiggande skaror på jakt efter mat och varma kläder lämnade
de sin stad utan att FN:s minimala bemanning hade den minsta
möjlighet att hjälpa dem. Det utspelades scener som jag aldrig trott
att jag skulle behöva uppleva. Inte ens under mission i Libanon har
jag sett något liknande.

I skuggan av BA01

För de gamla och mycket unga och deras anhöriga och för alla som
måste stanna blev varje dag ett lotteri med livet som insats och
vinst. Dolda krypskyttar sköt urskillningslöst på barn, kvinnor och
män och FN-personalen såg hur gatorna tömdes under attackerna. 
– Det slog mig ofta hur människorna ändå fortsatte att leva. En

timme efter beskjutningen spelade barnen fotboll igen och de gamla
satt i sina stolar och pratade.
– De serbiska styrkorna och krypskyttarna nöjde sig inte med att

terrorisera civilbefolkningen. Det fanns starka krafter som helst såg
att FN lämnade åt parterna att sköta inbördeskriget och aggressio-
nen mot FN-soldaterna eskalerade. Vid några tillfällen kom beskjut-
ningarna så nära att vi fick ta på skyddsutrustning och sätta oss på
säkrare platser än våra rum eller gå till skyddsrummet. Granater
damp ner i vår förläggning och flera av våra FN-fordon sattes i
brand. 
Droppen, rent säkerhetsmässigt, var då en granat damp ner i mat-

salen minuterna efter frukost. Som genom ett under hade samtliga
hunnit resa sig och gå. En väldigt omskakande upplevelse, även om
ingen skadades.

Beslut fattas om eva-
kuering. Efter att
först ha tillbringat 48
timmar i skyddsrum-
met under serbisk
beskjutning förflytta-
des Lillemor Nilsson
och de andra svens-
karna till Belgrad där
det var lugnare. Inte
ens i samband med
den mest påfrestande

perioden i Sarajevo ångrar Lillemor sin insats. 
– Man kan inte åka om man är rädd, men visst trodde jag att FN

skulle respekteras på ett helt annat sätt, säger Lillemor Nilsson.

Avveckling var aldrig aktuellt
– Chefen för stabskompaniet, major Jan Söderberg kunde inte

heller han förutse den katastrofala utvecklingen och än mindre
snabbheten i den. Det var verkligen tur att vi bodde så säkert, vi var
väldigt lätt rustade och kunde inte göra annat än att skydda oss
själva. Allt gick så fruktansvärt fort när oroligheterna började sprida
sig. Trots det rådande krigstillståndet var en avveckling av JK01
aldrig aktuell. 

Efter förflyttningen till Belgrad kunde kompaniet fortsätta att verka
som det var tänkt. Men inte heller där var situationen enkel. I Sara-
jevo hade civilbefolkningen varit positiv till FN:s närvaro. Men i Bel-
grad och Zagreb var både serber och kroater så negativt inställda
att svenskarna klädde sig ofta civilt under dels arbete och fritid för
att inte röra upp känslorna.
– Jag har aldrig riktigt förstått varför de tyckte så illa om oss,

trots att jag har funderat en hel del på det, säger Jan Söderberg.

Det bortglömda förbandet
– Rapporteringen om svenska insatser i före detta Jugoslavien

har ofta handlat om de stora bataljonerna. Krigssituationer, enskilda
spektakulära händelser och färgstarka ledare har lyfts fram, mindre
förband, som till exempel JK 01, riskerar att glömmas bort. Vi kal-
las i många sammanhang Det bortglömda förbandet.

I själva verket skrevs det mer i utländsk press än i svensk om de
livsfarliga förhållanden som svenskarna i JK01 levde under. Jan
Söderberg avslutar med att säga att han känner flera personer som
riskerade livet och som fortfarande känner sig lite åsidosatta. 
Vid hemkomsten till Sverige är JK01 den första svenska styrka

som fick en debriefing efter sina upplevelser. 

Man tenderar kanske ibland att först bara tänka på FN-bataljon BA01 och år 1993/1994 när insatsen i Bosnien-
Hercegovina förs på tal och dess legendomspunne chef, överste Ulf Henricsson. 
Ingens insats i någon annan mission är att förringa i något som helst avseende men tjugo år efter att krisen kulmi-

nerade i det forna Jugoslavien är det dags med en kort reflektion och tillbakablick på den svenska FN-insatsen JK01.
En FN-insats som delvis kan ha glömts bort bland många andra missioner utom av de personer som tillhörde JK01 och
som aldrig någonsin kommer att glömma denna tid. Man kan kanske fråga sig varför denna första svenska insats i det
forna Jugoslavien inte har blivit mer omskriven.
Vissa tankar fanns under planeringsstadiet att JK01 skulle till omfattningen kunna uppgå till en bataljons storlek,

eventuellt i samarbete med andra nationaliteter där den svenske översten Jan-Gunnar Isberg, numera brigadgeneral,
skulle vara chef för bataljonen, men politiker och övriga höga beslutsfattare ville annorlunda. Styrkan kom slutligen
att omfatta ett renodlat svenskt kompani istället, som nu leddes av major Jan Söderberg. 

Sammanställning och bearbetning: Lars Andersson

1 FN-resolution 743 i säkerhetsrådet av den 21 februari 1992. 
2 Bosnian-Hercegovinian Command. 

Artikeln bygger på material som är delvis omarbetat och har tidigare presenterats i tidningen Norrbottens-Kuriren år 2007.

Materialet är tillställt författaren av Lillemor Nilsson, hemmahörande i Boden och aktiv kamratstödjare hos Fredsbaskrarna Sverige.

Försvarsmaktens medalj för Sårade i Strid (FMSiSM)

Försvarsmakten behöver din hjälp med att få fram namn på personer sårade i strid. Lämna in efterhand så behandlar
Försvarsmakten det löpande. För medaljering under 2012 bör FM ha informationen senast i mars 2012 för att FM ska hinna 
med processen innan 29 maj. Om den kommer senare än så medaljerar vi naturligtvis under 2013 istället alternativt om det finns
särskilda skäl vid annat tillfälle. Viktigt att så utförlig information som möjligt lämnas så att bedömningen enklare kan göras.

Skicka förslag till:
daniel.p.sandberg@mil.se
Förvaltare Daniel Sandberg
HKV/PERSS/Veteran-avdelningen

08-788 84 32

Force Commmander – evakueringen till Belgrad.

Här bygger man sig över ett hinder.

Bombträff i ett gemensamt samlingsrum.

Hotel Rainbow – före och efter beskjutning.
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brukar hända i dessa farvatten. 
Min anställningsperiod blev från mars till sep-

tember med inriktning på materielinspektion vid
logistikbasen i Mombasa. Undantaget var tre
resor till Mogadishu, med början den 16 maj.
Jag får tillfälle att utveckla tiden i Mogadishu
längre fram, med en rapport från tiden vid
UNSOA.
Situationen har ändrats sedan jag lämnade

missionen och Uganda har skickat mer trupp vil-
ket har gjort att missionen till sin karaktär har
blivit mer offensiv.

Vid hemkomsten från UNSOA var tiden inte lång
fram till att fira FN-dagen den 24 oktober. 
Jag tog tillfället i akt att bege mig från Falun

ner till Norrköping, där Fredsbaskrarna med
Janne Frisk och Peter Lindvall i sedvanlig ord-
ning fixat till ett bra program. FN-gudstjänst
med Helge Stålnacke och Kurt Olsson blev en
högst minnesvärd stund. När ljuset tändes för de
som ej längre finns kvar hos oss gick mina tan-
kar till de kamrater jag miste under jordbäv-
ningskatastrofen i Haiti, där jag arbetade i två
omgångar samt till den ugandiske soldaten som
dog framför mina ögon vid inventeringsjobbet på
fältsjukhuset i Mogadishu.
Vid mina civila missioner i Libanon, Haiti, Öst-

timor och Somalia har jag ofta varit med vid
ceremonier, avtackning och avsked av både civila
och militära vilket gett en stark känsla för peace-
keeping.

Rapport från UNSOA1
I slutet av februari 1995 lämnade jag Moga-
dishu, UNOSOM2, och blev förflyttad till Haiti
och FN-missionen UNMIH3. Jag kunde nog ej
tro att jag en dag skulle återvända dit men så
blev fallet vilket närmare nämns senare.
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Återresan till Sinai
Bataljon 74M/E var ju avslutningen av UNEF2, United Nations
Emergency Force 2, i Sinai/Ismailia år 1979 och det har alltid varit
en av mina drömmar att komma tillbaka dit igen eftersom FN-batal-
jonerna som jag gjorde i Sinai har gett mig ett mycket gott minne för
livet. Slutlig avveckling av UNEF2 ägde rum år 1980. 

Tack vare ett idogt arbete av ”Mr Ismailia” himself, Billy Jern blev
det så att säga ett gäng av oss 74:or som gjorde en resa till
Egypten under en veckas tid och besåg platser vi varit vid 30 år
tidigare. Georges bar i Ismailia finns kvar med sin då berömda
shrimp-cocktail. ”Limporna” vid 2:a kompaniet Camp Kung Karl
står kvar som ett minne av israelisk närvaro en gång i tiden. Strax
intill ser vi att Egypt Army stationerat ett stridsvagnskompani, und-
ras om dom kommer att användas. Det är givetvis omöjligt att
besvara. Suezkanalen har ändrat skepnad såtillvida att en tunnel
förbinder Ismailia med Sinai samt att broar finns över kanalen. En
imponerande syn att se fartyg passera under bron över kanalen. 

Till Baluza eller El Arish är det omöjligt att bege sig. Platserna lig-
ger för nära Gaza med sina problem. Smuggling sker ju från områ-

det El Arish-Rafah till Gaza som är ett känsligt kapitel. Kairo är
ett måste då man är i Egypten och dit åkte vi. Vi fann en idealisk
villa efter lite kryssande fram och tillbaka. Byggnaden var ett
bevakningsobjekt under 74M/E och grabbarna som en gång i tiden
tjänstgjorde där som vaktsoldater blev glada att återse platsen.  
”Historiens vingslag” kanske passar in på de platser vi besåg

under resan som påbörjades och avslutades i Hurghada. Minibuss
med driver hyrdes och det blev en minnesvärd vecka. Det hela fläckas
dock ner av allt skräp som finns längs vägarna. 
Öknen tjänar som en av avtippningsstation för sopor med följd av

att plastpåsar och plastflaskor, ”växer överallt”. Man önskar att
någon kunde ta tag i detta elände, men…Möjligheten finns att det
ånyo blir en resa ner till Ismailia, kan nog tro att Billy Jern har
något i kikaren! Bra initiativ Billy! För denna resa, ett stort tack!

Tillbaka i Somalia och Kenya
Under FN-året 2010 blev en anställning vakant vid UNSOA logi-
stikbas i Mombasa. Rekrytering sker från Nairobi som är högkvar-
ter för denna mission. Basen tillför AU-missionen i och kring Moga-
dishu med materiel. Var 14:e dag avseglar ett fartyg från Mombasa
till Mogadishu med materiel, givetvis eskorterat då vi vet vad som

Fortsättning på nästa sida.

Alf Hedbergs 23 år i fredens tjänst 
Efter att ha avslutat peace-keeping i augusti 2008 blev 2009 ett år att ta hand om mig själv, så att säga, både
personligt och medicinskt. Men, sedan 2010 ringt in började det hända en hel del. Ut på nya uppdrag.

Jeep i Sinaiöknen. Foto: Billy Jern.

En soldat från Uganda dör framför ögonen på Alf.  Foto: Privat.

Flygplatsen i Mogadishu 2010. Foto: Privat.

Vy över universitetsområdet där svenska fältsjukhuset var beläget 1992-93. Foto: Billy Jern.
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Den 16 maj 2010, landade jag på Aden Abdulle International Air-
port tidigare kallad Mogadishu International Airport i Somalia.   
Färden skedde med ugandiskt rotationsflyg och orsaken till att

jag återigen befann mig i denna del av världen var materielinspek-
tion av UNOE, United Nations Owned Equipment.
Inflygningen var av en annorlunda karaktär än normalt. Planet

lågsniffar över havet innan landning sker för det har hänt att plan
har blivit beskjutna under inflygning. (Tsunamin år 2004 fick till
följd att havet flyttade sig c:a 100-150 meter närmare landnings-
banan och nu existerar det knappt 100 meter mellan banan och
havet. En mur ska dock byggas för att förhindra fortsatt erosion.) 
Orsaken till spänningsmotsättningar i området var att Al-Shabab,

(arabiska för ”ungdomen”), som är en militant islamistisk organi-
sation, verkade i området för en fördrivning av numera tillbaka-
dragna etiopiska styrkor. Al-Shabab finns fortfarande kvar i Somalia.

Med viss spänning och nyfikenhet steg jag ur planet som var en
Boeing 727 och snabbt som ögat blev jag transporterad i en arme-
rad Toyota till inkvarteringen där registrering skulle ske. 
Jag utrustades med en VHF-radio men avstod erbjudandet om en

skottsäker väst och därefter blev det introduktion innan personalen
kunde börja arbeta. På min lott fanns det ugandiska fältsjukhuset,
där jag tillsammans med en kenyansk läkare kontrollerade listorna.
Det hade inte gjorts någon inspektion eller inventering sedan den
afrikanska unionen skickade dit trupp från Burundi och Uganda år
2007. När inventeringen var klar hade vi hittat 94 procent av mat-
erielen vilket är en mycket bra siffra. Vissa rykten har gjort gällande
att materiel har försvunnit i samband med rotationsflyg vilket kan
dementeras. Det blev totalt tre resor till Mogadishu från min statio-
neringsort som var Mombasa i Kenya. På grund av säkerhetsläget
kunde vi dock inte besöka vissa platser, däribland hamnen.

Svenskar som tidigare varit verksamma vid det svenska fältsjukhuset
i Somalia kan säkerligen erinra sig området. Jag hade själv ett kon-
trakt med UNOSOM och stränderna var ett populärt resmål under
helgerna, men nu finns det bara vassa klippor och koraller. 
Säkerhetsläget i och kring Mogadishu är som vi vet mycket be-

svärligt och AMISOM4 har stundtals en högst besvärlig uppgift i
detta mer eller mindre laglösa land. En utökning av missionen kom-
mer dock att ske men med hur många och vilka nationaliteter är
inte klart i skrivande stund. Nigeria är ett av de länder som har
flaggat för förstärkning av den befintliga truppen. Uganda har för-
lorat totalt sett 22 soldater sedan mars månad år 2007.

I Ugandas huvudstad Kampala utfördes en terroristattack den 11
juli i samband med finalen i VM i fotboll. Högkvarter för AMISOM
ligger för övrigt i Addis Abeba i Etiopien.
I skrivande stund är det dock inte helt klart med ytterligare resa

till Mogadishu och uppföljning av en sändning reservdelar som an-
kommit, samt besök vid fältsjukhuset i fråga. I början av augusti
skall 60 fordon samt 140 ton materiel skickas över till Mogadishu i
händelse av någon eventuell större insats. Om det blir ytterligare en
insats för mig i inspektions- och mottagningsgruppen återstår att se.
Den som lever får se.

Haiti
Från 15 november 2010 till 6 januari 2011 genomförde jag en
resa till Haiti och Dominikanska republiken. Syftet med resan var
dels att återse f d arbetskamrater vid Haiti-missionen vilken är
känd som MINUSTAH5, samt att hälsa på en bekant som bor per-
manent i San Pedro de Macoris på Haiti. I Dominikanska repub-
liken äger jag ett litet hus som skulle besökas.
Dessförinnan arbetade jag på Haiti under två olika perioder räk-

nat från år 1995 till år 2000 samt år 2004 till 2008, vilket gör att
jag känner landet väldigt väl. Att återvända till Haiti efter jordbäv-
ningen var inte helt lätt men jag tog buss från Santo Domingo i
Dominikanska republiken till Port-au-Prince på Haiti. Restiden var
c:a sju timmar, varav två timmar vid gränsövergångarna vilka var
väldigt röriga med mycket folk och mycket trafik. Vid ankomsten
till Port-au-Prince möttes jag av Håkan Malmström som är en FN-
kamrat, från dels Sinai, men också Libanon. Håkan arbetar numera
vid Field Service. 

Jag tillbringade två dygn hos Håkan innan jag tog inrikesflyget till
Les Cayes för vidarebefordran till Port-Salut, som är beläget i den
sydvästra delen av landet. En veckas sol och bad med färsk hum-
mer och friterade bananer samt sallad till ett pris av c:a 60 kronor.

Koleran grasserade i landet men jag märkte inget av detta. Efter en
vecka väntade återresa till Port-au-Prince där jag återigen bodde
hos Håkan och även hälsade på några högst förvånade f d arbets-
kamrater och övriga vänner som fortfarande bor kvar trots jord-
bävningen i landet. 

Haitis första demokratiska val efter jordbävningen ägde rum den
28 november och all FN-personal var tillsagd att stanna hemma
men jag som turist berördes inte av detta utan körde runt lite under
dagen i en hyrbil där det stod ”Press” på vindrutan. Det var en
satsning som gick hem! Det blev dock lite stökigt i en gatukorsning,
men tack vare god lokalkännedom lyckades jag ta en annan väg.

Jordbävningen har inneburit att FN-missionen MINUSTAH har
flyttat viss administration till Santo Domingo i Dominikanska 
republiken.

Jag hade även förmånen och tillfället att göra ett besök vid konto-
ret där och gissa om folk som jag känner blev överraskade. Jul och
nyår firades och det blev en högst minnesvärd avslutning på FN-
året 2010 som inneburit resor i Egypten, Kenya, Somalia, Haiti och
Dominikanska republiken. 
Vad FN-året 2011 ger vet jag inte ännu, avslutar Alf Hedberg

och summerar därmed totalt sett 23 år i fredens tjänst.

Texten i samtliga avsnitt är helt och hållet Alf Hedbergs egen, 

men viss redigering har gjorts av Lars Andersson.

1 UNSOA - United Nations Support Office for AMISOM4.
2 UNOSOM - United Nations Operation in Somalia.
3 UNMIH - United Nations Mission in Haiti.
4 AMISOM - African Union Mission in Somalia.
5 MINUSTAH - United Nations Stabilization Mission in Haiti.

Fredsbaskrarna har återigen fått en inbjudan att föreläsa i ämnet
FN-kunskap och utlandstjänst. Dagen till ära var det på FN-dagen
den 24 oktober också.

Det är dock inte alla gånger som vi har möjlighet att ställa upp vil-
ket beror på dels platsen i fråga och dels tiden för föreläsningen. 
För några år sedan fick Fredsbaskrarna en inbjudan att föreläsa

vid Rönnowska gymnasiet i Helsingborg där en skara elever i sista
årskurs på gymnasiet hade valt FN-kunskap som sitt specialarbete.  
Denna gång kom inbjudan från Hagalidskolan i Staffanstorp någon

mil utanför Lund, där fem klasser i grundskolans sista årskurs
ägnade en hel dag åt studier och redovisningsarbete om FN som
organisation. 

En av eleverna vid namn Brikenda Xhemajli hade på egen hand
men i samråd med ansvarig lärare, Gunilla Lundahl, skickat ett
mejl som efter hand nådde Fredsbaskrarna, där eleverna önskade
besök av en fredssoldat som kunde berätta om utlandstjänst.   
Brikenda mötte mig när jag kom till skolan och var glad över att

jag kunde anta skolans inbjudan, som var skriven av henne på
samtliga deltagande elevers vägnar. 

Några få elever har föräldrar som tidigare gjort utlandstjänst. Det
var sammanlagt fem klasser om c:a tjugo elever i varje klass som
var väldigt vetgiriga, varav flera trodde sig kunna göra utlandstjänst
i en avlägsen framtid. 
Från Fredsbaskrarnas sida kan vi bara säga "Varmt Tack" för att

vi får möjlighet att föreläsa om FN och Fredsbaskrarna och utlands-
tjänst på detta sätt. 

Text: Lars Andersson

FN-kunskap på Hagalidskolan i Staffanstorp

Håkan Malmström och Alf Hedberg på Haiti.

Kvaddad bil från Haiti, avskräckande exempel på dålig bilkörning.  Foto: Privat. 

Somalia



när de kom från trygga Sverige till Kongo, som bland annat Bernt
Karlsson beskrev. Ett annat exempel var hur allt det okända uppfat-
tas av en yngling första natten i Kongo, som Ulf Crantzén berättade
om. Bo Holmberg beskrev detaljerat upplevelsen av att vara i strid
och att få förluster i form av egna skadade och döda i sin omedel-
bara närhet. Vidare beskrev han hur han grävde en eldställning med
hjälp av hjälm och bajonett i en park på ett sätt som fick mig att
förstå deras verklighet på ett tydligt sätt.

Den tyska krigsteoretikern Carl von Clausewitz sammanfattade så
genialt en av alla krigs sanningar till ett enda ord: friktioner. Det
vill säga allt det som skiljer teoretiskt krig på papper med verklig-
heten… När man sänder en bataljon från Sverige till Kongo, dess-
utom med moderna ögon sett ett minimalt understöd hemifrån är
friktionerna många! Men allt från akut ammunitionsbrist, över det
faktum att FN var tvungna till att hålla sig till insatsregler som inte
begränsade motståndaren, till improviserade multinationella grup-
per som fick gå i strid utan förövning, verkar ha löst sig med vad
som av alla beskrevs som svenskarnas unika förmåga att sätta upp-
giften främst och med ett flexibelt synsätt få saker och ting gjorda. 
Många av dessa friktioner blir dessutom till roliga berättelser nu i

efterhand, som t ex Ulf Crantzéns vådliga vagnstrid sittandes på så
många stridsvagnsminor och sprängämnen att ett enda misstag
skulle innebära att han skulle blivit världsberömd som den första
människan i rymden…

Det som beskrevs var också en svensk armé som var ovan att
skicka trupp utomlands och att få hem krigsveteraner. 

Det som vi under 1990-talets Balkanmissioner grundlade och först
under 2000-talets Afghanistan-missioner färdigställde i form av
omhändertagande före, under och efter genomförd mission fanns
överhuvudtaget inte för dessa veteraner. Beskrivningar av hur de
efter avrustning på dåvarande I10 i Strängnäs blev ”demobiliserade”
utan ens hemtransport ordnad var smärtsamt att höra. Vittnesmålen
om hur medaljberedningar och pappershantering inte gjorts på rik-
tigt sätt, eller förkommit, gör att man önskar att någon kunde
gräva i krigsarkivet och göra ett snyggt avslut på det hela – det för-
tjänar dessa veteraner.

Sammanfattningsvis beskrevs kamratskap, upplevelser, mod och
stridens verklighet på ett sätt som gör att jag i deras fotspår stolt
kan kalla mig för en svensk soldat.

Ett stort tack för att jag och min hustru fick privilegiet att dela ert
50-årsjubileum tillsammans med er. 

Text: Conny Hansen
Övlt
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Hur exotiskt och främmande detta land måste ha tett sig för 50 år
sedan när de unga svenska FN-soldaterna ur 1. pluton, 3. kompaniet i
XII bataljon steg av planet och för första gången trampade Afrikas
röda jord kan jag bara ana. Men 1961, när charterturism till Medel-
havet var i sin linda och de flesta svenskar bara rest till våra skandi-
naviska grannländer och långt före tv-kanalerna började kabla ut
bilder från konflikter över hela världen mer eller mindre i realtid,
måste ankomsten till Kongo ha varit som att stiga av på en annan
planet.

Även om det kan vara abstrakt för mig att förstå den verklighet
som mötte dessa FN-soldater i Kongo – jag som inte ens var
påtänkt när Sveriges XII bataljon i Kongo sattes upp – finns det
både universella och tidlösa förhållanden som jag som svensk sol-
dat/officer/Afghanistan-veteran kan känna igen mig i. Det främsta
är kamratskapet. Det unika kamratskap som jag har svårt att se
kan formas på många andra ställen än just i militära förband som
svetsats samman under svåra yttre omständigheter. För visst hade
50 år förflutit, men det var tydligt att när de återsamlas så var de
alla återigen svenska FN-soldater under ledning av sin plutonchef,
Carl-Gustaf Bergenstråhle. 

Att få lyssna till de genomgångar som hölls av Carl-Gustaf Ber-
genstråhle, Christina Doctare och Stig von Bayer, kryddat med bil-
der och souvenirer från missionen, var både intressant och lärorikt.
Dessa mer formella genomgångar förstärktes sedan med personliga
skildringar från det egna perspektivet av övriga deltagare. 
Det följande är ett axplock av de intryck och slutsatser jag bär

med mig från dagen och kvällen.

Varför åker man frivilligt till en krigszon som Kongo? Svaren är
högst individuella, men precis desamma som för dagens svenska

soldater. Man åker för freden, som medmänniska, för att göra en
insats och göra skillnad för någon. Men också för äventyret, för att
se om man fungerar som soldat ”på riktigt”, eller för att få ett
kvitto på sin militära utbildning. En som åkte för att ”göra nytta”
och som gjorde det under ett flertal missioner till i Kongo, Biafra
och andra platser, var Bertil Lindberg. För mig var Bertil en person
som för mig personifierade urtypen för begreppet ”FN-yxa” på ett
positivt sätt – jag förstår att ett flertal efterföljande chefer valt att
ha med Bertil i sitt förband.

Om jag skall ge mig på ett försök att sammanfatta konceptet för
den värnpliktsutbildning och missionsträning som föregick (och
säkert fortsatt övades i Kongo), såsom som jag uppfattade den, är
det att soldaterna drillades hårt i de grundläggande färdigheterna
med högt krav på disciplin. I dessa grundläggande strids- och
vapenfärdigheter lämnades lite utrymme för egna idéer och impro-
visation. Detta kombinerades sedan med motsatsen när det gäller
det stridstekniska/taktiska uppträdandet – där improvisation och en
anda att lösa tilldelade uppgifter på bästa sätt, med det som fanns
att tillgå – uppmuntrades. Att arbeta i överfulla flyktingläger med
knappa resurser kräver synnerligen god förmåga att improvisera
och att ”tänka utanför reglementet”, vilket Stig von Bayer, Arne
Sahlberg med flera, vittnade om.

Vidare gav den trygga grundkombinationen av att komma från
Sverige och vara välutbildad soldat möjligheten till ett fast och
resolut handlande. Jan-Erik Holmgren berättade om en inbrytning i
ett radiohus och just hur ett fast (skånskt) uppträdande kan försätta
berg och leda till seger även om oddsen skulle vara emot en.

Men jag fick också en inblick i hur krigets verklighet upplevs av
individen. Den brutala verklighet som träffade dessa unga soldater

Kongo – ett ord, starkt förknippat med det mest exotiska av Afrika, men också med det värsta av kontinentens historia.
Ett land med alla naturresurser jorden erbjuder, men där århundraden av misskötsel, kolonialism och krig gjort stora

delar av dess befolkning till fattiga, interna flyktingar, har skapat ett land med stora orättvisor.

Några ord efter återträff med 1. pluton, 3. kompaniet 
ur Sveriges XII FN-bataljon i Kongo 1961

FN-soldaterna på bilden heter från vänster: Carl-Gustaf Bergenstråhle, Halmstad, Bernt Karlsson, Hässleholm, Bo Jeppsson, Ängelholm, Bosse Carsbrant, Falkenberg, 
Ulf Krantzén, Tostared, Arne Sahlberg, Moheda, Bertil Lindbergh, Ånimskog, Georg Weddig, Tvååker, Jan-Erik Holmgren, Halmstad och Bo Holmer, Mjölby.

Från vänster: Stig von Bayer, Christina Doctare och artikelförfattaren Conny Hansen.Bo Holmer, dekorerad med bl a Försvarsmaktens belöningsmedalj i guld, 
för internationella insatser. 
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Att komma hem
I en dialog på ett webbforum med en hemkommen veteran som var lite i otakt
med sina känslor efter hemkomsten, skrev jag lite om mina egna personliga
reflektioner kring att komma hem – och att bli en del av samhället igen. Jag har
bestämt mig för att sprida mina tankar här – i omarbetad version – då jag vet att
det finns åtskilliga veteraner från internationell tjänst som läser min blogg. 

Min förhoppning är att någon kan ha nytta av mina tankar i
det egna arbetet med att komma hem. För det är inte lätt
att kliva tillbaka in i samhället efter att ha levt med nerverna
utanpå kroppen dygnet runt – med en konstant närvarande
inre aggressionsnivå som knappast lämpar sig för det civila
samhället. Många nyblivna veteraner som kommer hem efter
en slitsam mission i internationell tjänst upplever att det är
svårt att sluta vara soldat.

Jag påstår att det inte ens är möjligt.

Den akuta adrenalinabstinensen brukar för all del gå över
med tiden – om man inte låter den ta över ens liv helt och
hållet.
Många bär på jobbiga upplevelser eller aggressivitet man

inte fått utlopp för. Det är bara att erkänna att det är job-
bigt att bli beskjuten. Det är bara att erkänna att det är
extra jobbigt om man hela tiden måste svälja och ta emot,
och det är bara att erkänna att det känns förlösande att
skjuta tillbaka, förutsatt att man gör det när det är befogat.
Att skjuta tillbaka utgör skillnaden mellan att vara ett

offer – och att vara soldat. Och det är alltid oerhört mycket
tuffare att beordras vara ett offer än att beordras vara sol-
dat. Men inget av alternativen lämnar någon oberörd.

Oavsett vad du upplevt som gjort dig till soldat kommer
du alltid att förbli en sådan. Har soldaten i dig en gång
blivit väckt går det aldrig att göra det ogjort. Det går
inte att få honom att somna om igen.

Det går dock alldeles utmärkt att leva ett fullt normalt och
lyckligt civilt liv även som soldat. Men det tar lite tid, det

kräver vilja – och man måste själv göra valet att man fak-
tiskt vill rota sig i ett civilt liv. Många soldater väljer istället
att fortsätta leva sina liv i krigets skugga på olika sätt.
Båda valen är minst lika rätt, och inget av dem är oåter-

kalleligt. Det går alldeles utmärkt att ändra sig. Flera gånger
i livet, rentav. Det viktiga är vad du själv vill i olika perioder
av livet. Du själv. Egentligen.

Men – vad du än väljer kommer grunden för hela din
identitet och existens att vara att du innerst inne, under
all fernissa och alla lager av karriärval och social kosme-
tika, alltid kommer att vara just soldat.

Det är en titel man förtjänar. Som sådan är den inget du
vare sig kan, bör, eller behöver ge upp. Någonsin. Men det
går alldeles utmärkt att leva ett framgångsrikt civilt liv som
slumrande soldat. Jag tror personligen inte det är möjligt att
vara likgiltig inför denna dolda identitet. De flesta är – livet
ut – innerst inne stolta över sin ”riktiga” identitet. Även om
de flesta också behåller den för sig själv, och aldrig mer visar
den för andra än sig själva – och andra soldater.
Om du istället för att känna stolthet skäms för din slum-

rande soldatidentitet har du ett problem du nog bör ta itu
med. Blanda inte ihop detta med att skämmas för något du
sagt eller gjort. Alla soldater har åtskilliga gärningar de
skäms över – men få skäms över själva soldatidentiteten.

Förfasa dig heller inte över att du för resten av livet
kommer att vara begåvad med en synnerligen effektiv
”på-knapp” som på en mikrosekund triggar soldaten i
ditt inre vid plötsliga höga ljud. Det är inte hela världen
om du råkar vara lättskrämd. Eller lättstartad, skulle jag
vilja kalla det.

Oavsett om man är soldat eller ej, händer det oss alla ibland
att man hamnar i obalans mellan sina livsval och sina
känslor för dem. Den klassiska konflikten mellan hjärta och
hjärna. Det mest självklara och logiska val kan få en att
känna sig tom, och det mest dumdristiga kan utgöra en nära
nog oemotståndlig lockelse.
Det viktiga är att reda ut om det är ens livsval eller

känslorna för dem man behöver ändra på. För jag är fullt
övertygad om att man själv kan göra valet att påverka sina
egna känslor. Jag säger inte att det är lätt, men det går.
Världen är föränderlig. Så också våra känslor för den.
Hur som helst väljer var och en hur man uppfattar sitt

eget liv. I varje situation – hur fången man än må känna sig
– finns ett val. Har du inget annat att välja på så kan du
ändå alltid välja ditt sätt att uppfatta och reagera på din
omvärld. Vad man än ställs inför här i livet finns det oftast
ett oändligt antal sätt att välja rätt. Det finns nog faktiskt
färre sätt att välja fel, och de sätten känner man ofta in-
stinktivt på sig vilka de är. De brukar gå under samlingsnam-
net självdestruktivitet. En bra indikator för ”fel lösning” på
livsleda, olust, depression eller missnöje är om du börjar leta
efter lösningen på andra ställen än i dig själv och ditt eget jag.

Var framför allt vaken på vad du kan hantera själv och
inte. För även om du själv alltid är den som ytterst äger
lösningen är det inte alltid du hittar den, utan hjälp
utifrån. Om du känner dig osäker bör du söka hjälp –
professionell sådan, eller bara ett djupare snack hos
någon medmänniska du har förtroende för. 

Ett gott råd till alla som läser detta är att eftersöka den
hjälpen på ett direkt, rakt och soldatmässigt sätt och

inte via antydningar eller att försöka signalera behovet
genom destruktivt beteende.

Oavsett man själv tycker sig behöva assistans eller inte är
det för övrigt alltid livgivande med att någon man känner
förtroende för ger en sina perspektiv på ens egen situation.
Det gäller vare sig man är soldat eller inte. Och det gäller
livet ut.
Det är bra om man hittar ett jobb där man får odla och

nyttja sina bästa egenskaper och drivkrafter. Och du; man
behöver inte vara intresserad av småaktigt trams i det civila
jobbet. Se det som en gåva att för alltid vara distanserad
från den förbannelse många andra bär – att tro att livet är
förstört om tåget är trettio minuter försenat, om man måste
omorganisera till en annan avdelning eller om firman du job-
bar på går i konkurs och du får kicken.
Jag har upptäckt att det är riktigt livgivande både för kar-

riär och själ att betrakta det civila yrket mer som en ”kul
hobby” än som livets mening och min identitet. Det gör att
man faktiskt vågar göra jobbet bättre och inte är så himla
rädd om det egna skinnet hela tiden.

Och alldeles oavsett; jag är soldat. Och kommer alltid
att så vara. Även om jag sannolikt kommer att glida
runt på kontor resten av livet. 

Jag har dessutom valt att vara en djupt lycklig människa –
och har lärt mig vara det också. Det måste man lära sig
själv. Men man behöver inte göra hela jobbet ensam.

FÖR 50 ÅR SEDAN FANNS INTE DEN KUNSKAPEN, varken om PTSD eller
konsekvenserna för de anhöriga. 
Vid mitt möte med de anhöriga till de PTSD-drabbade Kongoveter-

anerna, kunde många berätta om dels, att deras män hade berättat
vad de hade varit med om, men det fanns också fruar vars män ald-
rig hade berört vad de hade upplevt i Kongo under kriget. Det varie-
rade alltså. Det gemensamma var att kvinnorna upplevde att på de
senare åren, alltså i samband med männens åldrande, så kom mer
aggressivitet fram och som då drabbade de som stod närmast, alltså
fruarna. Några satte det i samband med att deras män inte hade be-
arbetat det som hänt och kunde bemöta ilskan och vreden, men för
en del å andra sidan, var det ofta obegriplig ilska som kom fram. 

Jag fick tillfälle att berätta vad som händer i hjärnan och den
hjärnstress som uppstår vid PTSD och om hur både kroppen och sjä-
len påverkas. Det var många som uttryckte det som att ”tänk om vi
hade vetat detta tidigare!”.
Det blev en stund av gemensamt berättande och ”sharing” att man

delar med sig av sina egna erfarenheter. För de deltagande blev det
en lättnad att äntligen möta sina gelikar och känna att de inte var
ensamma med den börda de burit som anhöriga under de gångna
femtio åren. 

Min slutsats är att anhöriga också är värda en medalj för sina ovär-
derliga insatser!

Text: Christina Doctare

PTSD och anhöriga 
När en människa drabbas av PTSD, så drabbas en hel familj. Alla de nära och kära
påverkas av de symptom som visar sig hos den ”Identifierade patienten” IP. 
Detta är ett känt faktum, så därför görs numera bearbetningar av de traumata som

hänt, inte bara med den som direkt har drabbats, utan också med familjen, och ibland
också arbetsplatsen. 

Christina Doctare.

Text: Magnus Ernström
http://morgonsur.wordpress.com
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Från att ha varit powerpoint-presentationer och tätskrivna PM går
nu veteranarbetet över i en aktiv fas där olika organisationer och
aktörer tillsammans engagerar sig och samverkar för att förverkliga
veteranutredningens (SOU 2008:91) och försvarsministerns uppdrag.

Organisationerna som har ett uttalat ansvar att ge veteranerna och
deras anhöriga stöd är: Försvarsmaktens alla förband med veteran-
handläggare och Försvarshälsan, Personalstaben med Veteranavdel-
ningen och HRC. 

De fyra officiellt namngivna intresseorganisationerna är Fredsbask-
rarna, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksorganisation, SMKR,
Invidzonen och Soldathemsförbundet. En oberoende aktör är Kunga-
fonden.Vi presenterar här bilder på de för dagen viktigaste aktörerna
som på olika sätt arbetar för öppenhet präglat av samverkan, sam-
arbete och informationsutbyte.

Text och foto: fil.dr Lars Andersson,
Fredsbaskrarnas Vetenskapliga Råd

Fredsbaskrarna har genom sin förbundsordförande Bo Wranker vid flera tillfällen och i olika sammanhang ställt krav på oberoende 
forskning – av myndigheten icke beställd forskning. Hans uttalade krav är att de obesvarade frågor som ställdes i Veteranutredningen 
(SOU 2008:91) för tre år sedan, snarast måste besvaras. Först ut på den oberoende akademiska arenan är Högskolan i Kristianstad 
som redan genomför akademiska kurser i Veteranarbete, (7,5 akademiska poäng). 

Den 10-11 november arrangerade Institutionen för Socialt arbete ett dialogseminarium med veteranerna och deras anhöriga i fokus. 
Det välbesökta och lovordade seminariet präglades av nya perspektiv och verklig dialog, där alla hade möjlighet att uttala sig. 
De konkreta resultaten av seminariet var:

• Att högskolans unga studenter gav dialogerna en ny dimension som tidigare seminarier saknat. Studenternas engagemang – både   
militära kadetter och civila studenter – är grovt underskattat.  

• Att riksdagsledamoten Roza Güclü Hedin (S) som deltog under seminariet tar med sig de viktigaste frågorna in i Riksdagshuset samtidigt 
som hon öppnade dörren till Förvarsutskottet, där hon kan agera tillsammans med Allan Widman (FP).

• Att dörren till nordiskt samarbete öppnades genom det norska deltagandet. 
• Att två militära förband sade sig vara villiga att arrangera Dialogkonferens 2012.
• Att snarast starta ett aktionsforskningsprojekt vid ett aktuellt förband. 

Text och foto: fil.dr Lars Andersson,
Fredsbaskrarnas Vetenskapliga Råd

Försvarsministerns uppdrag till Försvarsmakten
– en samlad veteranpolitik tillsammans med andra

FÖRSVARSMAKTENS UPPFÖLJNINGSANSVAR:

• Uppsökande ansvar att finna fysiska och psykiska problem 
• Slopad tidsgräns för ansvaret för de som skadats
• Extra stöd till svårt skadade
– Tolgfors Skövde, 2011-03-26.

VETERAN- OCH ANHÖRIGORGANISATIONERNA:

”Regeringen pekar i propositionen också särskilt på samarbete 
med veteran- och anhörigorganisationerna.”

– Tolgfors i brev om budgetpropositionen, 2011-10-05.

Försvarsminister Sten Tolgfors. Departementsråd Eva 
Hjortendal-Hellman.

Verkställarna vid förbanden: HRC-veteran och anhörigsamordnare Emma Wiik och Diana Samuelsson. Veteranhandläggare Steve Fogderud K3. HR-specialist vid Livgardet
Karin Ås-Lindgren. Chefen Livgardet Håkan Hedlund. Livgardet IntUtb Anders Sundin. Kamratstödjaren i Fredsbaskrarna Michael Calmhede.

Veteranavdelningen, forskare och media: HR-strateg Jessica Gussarvius. Försvarspsykiater Helena Prochazka. Fil.dr Lars Andersson, fil.dr Eva Johansson och docent 
Per-Olof Michel, Fredsbaskrarnas Vetenskapliga Råd. Försvarsöverpsykolog Mats Liljegren. Redaktören i Fredsbaskern Per Lennartsson.

Anhörig- och veteranorganisationerna: Cesilia Karlsson Invidzonen. SMKR ordförande Christer Olofsson och Fredsbaskrarnas Förbundsordförande Bo Wranker. Familje-
stödskoordinator Andreas Philipsson, Soldathemsförbundet. Kungafondens ordförande Gunnar Nyberg.

Beslutsfattare: FM projektledare Peter Öberg och ÖB Sverker Göranson. FM personaldirektör Per-Olof Stålesjö. Forskningssamordnare Anders Clareus. Arméinspektören
Berndt Grundevik och riksdagsman Allan Widman (FP).

Dialogkonferens på Högskolan i Kristianstad
– ett första steg mot ett samhälleligt engagemang

Studenten Patric Janhammar och veteranen Michael Calmhede. Veteranen och forskaren Stefan Ekvall. fil dr Lars Andersson Fredsbaskrarnas Vetenskapliga Råd och 
Bo Wranker Fredbaskrarna. Ingela Bernholtz Kristianstads kommun, Kuno Larsson, Södra Skåningarnas Kamratförening P 7.

Försvarspsykiater Helena Prochazka, Förvarsmaktens Medicinska Centrum och Kuno Larsson, Södra Skåningarnas Kamratförening P 7. Annica Sandberg, Invidzonen, 
försvarsöverpsykolog Mats Liljegren, Victoria Lundgren, Soldathemsförbundet och professor Eric Olsson. Utredningssekreterare Ingela Bernholtz Kristianstads kommun 
och forskningsassistent Stefan Ekvall.

Fil.dr Eva Johansson Försvarshögskolan. Anne Mette Blix, veteranen och studenten Timmie Mattsson och Irene Ulstein Solheim, Norges veteraner. HR-strateg Jessia
Gussarvius, Försvarsmaktens Veteranavdelning och studenten Jenny Haskel.

Docent Vesa Läppänen, forskningsassistent Stefan Ekvall och Fredsbaskrarnas 
förbundsordförande Bo Wranker vid Högskolan i Kristianstad – tidigare P6.

Riksdagsledamot Roza Güclü Hedin (S).
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L12:s jubileumsfest i Varberg 9-11 september 2011
Så har vi avklarat denna träff, den 12:e i ordningen sedan hösten 1986! 
De två första åren hade vi två träffar per år, sedan en per år för att
nu ha ungefär vart femte. Och nu har vi alltså firat 25-årsjubileum!
Det kan man inte tro – att det var så länge sen vi träffades för första
gången!  
Eftersom vi träffats så pass ofta känner vi direkt igen varandra,

även om vi ”vuxit om lite”, och skulle man inte komma på vem som
står framför en så ger det sig efter ett tag. ”Same, same but different!”
Antalet deltagare har naturligtvis varierat under åren men vad jag
minns har vi aldrig varit färre än 35. 
Vi har varit på olika ställen i landet på våra träffar; Östersund 2 ggr,

Varberg 2 ggr, Stockholm, Göteborg, Uppsala, Eksjö 2 ggr, Linköping,
Gränna, Borås, Vindeln och nästa gång kommer det att bli i Örebro-
trakten! Själv har jag missat en träff (gjorde ett felval – kommer
inte att hända en gång till!) men vi har medlemmar som kommit
varje gång, t ex min ”barrekompis” Marianne – kanske hon är den
enda med full pott i antalet träffar?!

Med denna lilla artikel vill jag TACKA alla som varit med på träffar
genom åren. Utan deltagare – ingen träff! Och ett stort tack också
till alla arrangörer, de som varit och kommande. Hoppas vi ses snart
igen!

098 Anderstig, L12

… så vill jag skriva några rader till er
veteraner.

Vi har genom arbete och uppoffringar i
fredens tjänst tjänat vårt land. Det
finns många runt om i världen som
tack vare vår gemensamma insats kan
uppleva sina högtider och fortsätta leva
ett värdigt liv, och som vi också vet är
tacksamma för detta, och det är lön
nog för oss. 
Det vi i Fredsbaskrarna, Sveriges

Veteranförbund för personer som gjort
utlandsmissioner gör, är att finnas för
varandra och bevara den kamratskap
som skapades. 
Vi för också er talan in i de olika

system som finns i vårt samhälle.
Vi är också ett stöd genom våra

kamratstödjare till de som av olika
anledningar inte mår bra efter tjänst-
göringen. Vi finns där som ett stöd för
att kunna få den hjälp som vi som
arbetstagare har rätt till från vår
arbetsgivare, precis som i vilket före-
tag som helst.
Veteraner stödjer veteraner, man

snackar med någon som förstår språ-
ket och som själv vet vad det handlar
om och har kontakterna in i systemet.

Det har gått ytterligare ett verksam-
hetsår och vi står snart inför ett nytt
årsmöte. Berga blir vår plats för vårt
nästa årsmöte. Jag räknar med att ni
är många som kommer dit. Ta chansen
att vara med och påverka och varför
inte dra ihop ett gäng från din mission
och gör det till en återträff. 
Våra gemensamma ambitioner är

höga, och vårt uppdrag i styrelsen är
att förverkliga det som beslutas av
medlemmarna på årsmötet. Allt detta
kostar pengar och förbundets inkoms-
ter är våra gemensamma medlemsin-
täkter, och med det är det viktigt att vi
får er hjälp med att värva fler med-
lemmar. 
Har skrivit det förut, men tänk om

kanske hälften av oss, 2 500 personer,
nästa år bestämmer oss för att värva
minst en ny medlem, hur svårt kan det
vara…Detta skulle betyda 500 000 kr
i ökade intäkter.

Kom ihåg att det är ingen annan
som betalar för vår verksamhet än vi
själva.
I tillägg till att värva minst en per-

son nästa år kan du också ge bort
något fint i julklapp till den där kam-
raten som betydde lite extra för dig i
just den där specifika stunden, ett
medlemskap i Fredsbaskrarna. Och är
det så att personen redan är med i
Fredsbaskrarna så kan du ju sätta in
motsvarande summa på Kamratstöds-
fonden, eller varför inte bara ringa
eller ta kontakt och snacka lite. 
Kom ihåg att den stig som inte

trampas växer snart igen, men har
man en missionskamrat är det ingen
risk att stigen växer igen, det finns all-
tid en väg…

Vi får visst stöd från FM för tjänster
vi utför, vilket vi ju är tacksamma för,
men jämfört med våra nordiska gran-
nar så är det en droppe i ett stort hav.
Vi är i diskussioner om hur vi kan få

mer medel och hur vi kan samarbeta
än mer, och det har varit mycket
”snack” ett långt tag. Nu väntar vi på
lite resultat också.
Vi har dock en sponsor, BAE, som

totalt under tre år har sponsrat oss
med 1,2 mnkr. För dessa pengar har vi
kunnat utveckla vår verksamhet på ett
mycket positivt sätt. Vi är i förhand-
lingar om ett fortsatt sponsorskap från
BAE, men i dagsläget är det inget som
är klart, och om det är så att vi inte
får något i fortsättningen så kommer
vi att få dra ner drastiskt på vår verk-
samhet.

Med dessa rader så önskar jag er en
God Jul och ett riktigt Gott Nytt År.  

Ta hand om varandra och var stolta
över er insats och så syns vi på Berga!

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

KENNETH ERNSTEDT, Brobyvägen 10, 289 31 Knislinge
Tel. 044-601 34, 070-810 96 53.
e-post: 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

I väntan på tomten

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
Träffplatserna varierar från gång till gång,
på grund av det stora upptagningsområdet.
Plats presenteras på Fredsbaskrarnas hem-
sida, under föreningar samt vid utskick till
medlemmarna.
Bosse Carlsson 070-631 34 50 
bcb@tele2.se
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com

GOTLAND
www.fn-gutarna.se
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:s förbundskansli om det är
något du undrar över.
Göran Nilsson, 0490-192 69
go.nils@telia.com
Bo Hagman, 0490-196 43
bo.lena.hagman@hotmail.se

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

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

Förteckningen uppdateras kontinuerligt. 
Meddela nya uppgifter till: 

redaktion@fredsbaskrarna.se

Träffplatser A - Ö

18 Fredsbaskern nr 4  2011

U T E  I  L A N D E T

18 19Fredsbaskern nr 4 2011

U T E  I  L A N D E T



20 21Fredsbaskern nr 4  2011 Fredsbaskern nr 4 2011

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

En första veteranträff i kretsen av Fredsbaskrar har
genomförts i Umeå på FN-dagen 24 oktober. 
Denna träff hade flera syften. Initialt var avsikten att

starta upp veteranträffar i Umeå. När planering för träf-
fen pågick fördes det samtal mellan några veteraner om
att det kanske fanns anledning att komma ihåg en händelse
för 50 år sedan, när en från Umeå bördig FN-soldat för-
svann i Kongo.

Att det är 50 år sedan Dag Hammarskjöld omkom i en flygkrasch
är det många som ihågkommit, bl a FN:s generalsekreterare Ban
Ki-moon genom besök vid Dag Hammarskjölds grav i Uppsala.

Att Sg Lars Liedgren, Sg Egon Åberg och Fk Carl Böttiger till-
fångatogs av ANC 26 april 1961 är det inte av alltför många
ihågkommet. Den 27 april kom Lars Liedgren och Carl Böttiger
att för alltid föras bort medan Egon Åberg lyckades fly, springande
barfota, hoppande i en flod och simmande iväg under beskjutning.
Egon klättrade bl a upp i en palm för att gömma sig samt vila.
Han blev sedan uppfångad av ANC men då transporterad med flyg
till FN-förband.
Egon Åberg sändes hem för en kortare återhämtning varefter

han återvände till Kongo och fullföljde sin tjänstgöring.

Träffen inleddes vid en minnessten, Norra kyrkogården i Umeå, på
vilken det bl a står ”Försvunnen i FN-tjänst”. 
Med benäget bistånd från Kongoveteranerna fick jag låna deras

fana, för att vara med på minnesstunden när händelsen i Kongo i
april månad för 50 år sedan uppmärksammades.

Veteranträffen fortsatte sedan i Umeå garnisonsmuseum med
medaljutdelning till fyra Finlandsveteraner. Dessa fyra medaljörer,
Fritz Bergman, Rolf Furback, Irma Larsson och Ethel Furu, fick
alla Finska Försvarsmedaljen i guld med släpspänne för sina insatser
under vinter- samt fortsättningskriget i Finland 1939-44. 

Vid samtal med fika under kvällen kunde tre Kongoveteraner, en
ksp-skytt på KP-bil, en skyttesoldat samt en grk-soldat, konstatera
att de varit med om en gemensam händelse i Kongo för c:a 50 år
sedan, men aldrig tidigare träffats efter sin FN-tjänst.

För mig känns det angeläget att vi ser på alla veteraner, FN-vete-
raner, Finlandsfrivilliga och utlandsstyrkeveteraner, på samma sätt.
Jag avslutade veteranträffen, där 18 personer deltog, med att in-
bjuda till en ny träff våren 2012.

Text: Torbjörn Lundkvist
Övlt (C88004)

ÅRSMÖTE HOS FB NORR

Fredsbaskrarna Norr genomför årsmöte vid Soldathemmet O II 
i Boden 2012-02-01 klockan 1900.

Det går bra att skicka in motioner och de ska vara oss tillhanda
senast 2011-12-31.

Alla är varmt välkomna och vi ser fram emot att få tips och idéer
om vår kommande verksamhet.

Styrelsen.

Veteranträff och minnesstund hos FB Norr med anledning av 50 år efter FN-soldaters 
försvinnande i Kongo

Yngve Hedström
Borgaregatan 18
921 31 Lycksele

Yngve önskar boken: Utlandsstyrkan 
i fredens tjänst.

Bo Ericson
Bellevuevägen 45 A
217 72 Malmö

Bo önskar boken: Fredssoldater -
Armemuseums årsbok 2008-2009.

Göran Bergljung
Morängatan 8

603 86 Norrköping
Göran önskar boken: Fredssoldater -
Armemuseums årsbok 2008-2009.

Fanborgen vid minnesstunden på Norra kyrkogården i Umeå med
Kongoveteranernas fana till vänster samt till höger Finlandsfrivilligas.

Medaljutdelning i Umeå garnisonsmuseum, från vänster Fritz Bergman,
Rolf Furback och Irma Larsson.

Ethel Furu erhöll sin medalj i bostaden och medaljutdelare var Övlt
Torbjörn Lundkvist, tillika anordnare av veteranträffen samt artikelförfattare.

F-län i samarbete med Göta ingenjörregemente i Eksjö

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.

Vid bildandet av Fredsbaskrarna F-län år
2004 slöts ett samarbetsavtal med vårt
”lokala” regemente, Göta ingenjörregemente.
Avtalet går ut på att vår förening har för-

månen att låna mässar, lektionsalar och
logement. Samarbetet kröntes med att
Fredsbaskrarna F-län stod som värd för ett
förbundsårsmöte och ett förbundsråd. Båda
förlades på Göta ingenjörregemente i
Eksjö.

På initiativ av dåvarande regementschefen
överste Tommy Karlsson har under hösten
samarbetet utvecklats på en rad punkter.

Regementet och Fredsbaskrarna F-län har
kommit överens om följande samarbete:
Då förband från regementet återvänder

från utlandstjänstgöring skall föreningen
medverka vid hemkomstceremonin samt vid
informationstillfällen. Likaledes skall före-
ningen närvara vid s k återträffar med för-
banden.

Regementet kommer att högtidhålla Peace-
keepers Day och där kommer Fredsbask-
rarna F-län att medverka.
Vidare kommer vår förening att medverka

och presentera sig vid regementets kommande
anhörigdagar samt vid den s k Garnisonens
dag.

Fredsbaskrarna F-län har redan presenterat
förbundets och föreningens målsättning och
verksamhet vid regementets stora personal-
genomgång den 7 oktober. Vidare har före-
ningen deltagit och informerat vid återträff
med KS22 den 21 augusti.

Styrelsen för fredsbaskrarna F-län ser fram
emot det kommande samarbetet med Göta
ingenjörregemente i syfte att presentera vårt
veteranförbund och vår veteranförening.

Träffar inom F-län
I övrigt har föreningen haft en rad träffar 
under hösten. Givetvis firades FN-dagen på 
John Bauer hotel i Jönköping. 

En god middag intogs och dessförinnan hade
kommunalrådet i Jönköping, Andreas Stures-
son, med förflutet i FM/MUST, berättat om
skillnader och likheter med att arbeta inom
politiken och Försvarsmakten. Mycket intres-
sant!
Inför vårens aktiviteter kommer medlem-

marna att få brevledes kallelse. v

Ordförande Mats Ruderfors flankeras av Thomas
Salmén och Stefan Söderberg från KS22.

VINNARNA I YXXRYSS NR 3

Vinsterna är skänkta av FredsbaskerFörlaget.se
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Jubileumshelgen 7-9 oktober skulle firas i Skillingaryds läger som härstammar från 1600-talet, och varit en mötes-
plats för armén, dels som skjutfält och övningsfält, där jag sedan 1958 tills pensioneringen har tjänstgjort drygt 
45 gånger, senast 1989 på sommaren som skoladjutant på A1:s kadettskola. Helgen präglades av enkel samvaro 
på veteraners vis!

Jag anmälde mig hos lägerchefen Kapten Axel Forthmeiier och
lägerassistent Susanne Samuelsson där jag fick lite allmänna in-
struktioner hur vi skulle ”sköta oss”, samt hur vi skulle gå tillväga
vid och innan avresan på söndagen. Jag fick nycklarna till mässen
och till köksregionerna, bastun samt nycklar till mitt rum. Övriga
nycklar fick jag på fredag förmiddag. Vädret var inte något vidare –
mulet med lite duggregn, så jag kände mig ganska ruggig så här på
eftermiddagen.

Den första anhalten var mitt i Skillingaryd – en affär med den
kända gröna skylten, för att inhandla måltidsdrycken till supén på
lördag kväll. Därefter gick jag till Hemköp, som hade byggt sin
affär cirka 200 meter ifrån lägermässen. Jag gick in i affären och
sökte upp butikschefen – presenterade mig och visade upp mitt
kundkort från Hemköp i Göteborg, och förklarade att jag ville
handla mat till vårt FN-kompani. Men mitt problem var att jag inte
hade någon bil. ”Inga problem”, sa butikschefen, ”jag fixar det
imorgon bitti. Jag kommer klockan 0815 – är det okej?”
”Perfekt”, sa jag.

Fredag: Förmiddagen gick åt till att bära upp sängkläder, sätta upp
namnlappar på dörrarna, och förläggningsplan samt program för
jubileumshelgen. Till lunch kom kompanichefen Kalle Andersson
och några kamrater till. Vi åkte in till Skillingaryds centrum för att
äta lunch. Tillbaka i lägret hade några kamrater tillkommit. När
alla hade kommit intog var och en förläggningen. Senare gick jag
igenom ”kommenderingsuppgifter” för helgen. 

Uppgiften var att laga: vickning fredag kväll, frukost lördag, biträda
cateringfirman vid lunchen lördag, biträda cateringfirman lördag
supé, frukost söndag. Köket på mässen var rikt utrustad med köks-
utrustning. Förbud var att laga mat, eftersom ventilationsanlägg-
ningen inte klarar av matlagning/stekning. 
Det enda vi skulle göra var att koka korv, koka ägg, brygga kaffe

samt duka fram allt i frukostväg: bröd, juice, filmjölk, cornflakes,
olika pålägg m m. Att få kamrater till ”kommenderingsuppgifterna”
var inga problem, utan listan var snabbt klar. Att sköta diskmaski-
nen krävdes utbildning, och där anmälde sig direkt kompanichefen,
som hade förarbevis på denna diskmaskin från många år på
Högkvartet. 

De som hörsammat denna kallelse till jubiléet var Kalle Andersson,
Michael Bohman, Håkan Backlund, Krister Ekberg, Thord Wed-
man, Henrik Skogersson, Patrik Blom, Barbro Isaksson, Tommy
Andersson, Mats Larsson, Matti Virkkunen, Kenneth Svensson,
Daniel Lundin, Anders Larsson, Jan Andersson, Gunnar Jörgens-
son, Björn Eggeblad, Markku Inkinen, Ken Sellén och Nils
Wallentoft. Tyvärr ringde Barbro Isaksson på fredag kväll och med-
delade att hon hade problem att komma till vår träff.

Fredag kväll var ju redan planerad med tv-sänd fotboll, nämligen
”Kval till EM”, där Sverige skulle möta Finland i Helsingfors, och
vi som skötte köket denna kväll var Kalle Andersson, Håkan
Backlund och undertecknad. Vi serverade kokt korv med bröd och
tillbehör. Under kvällen visade också Henrik Skogersson film från
Libanon-tjänstgöringen. En mycket trevlig kväll.

Återträff och tjugoårsjubileum med Förrådskompaniet Libanon 108

Lördag:Frukost serverades av Henrik Skogersson och Matti
Virkkunen (han försov ju sig), och bestod av bufféfrukost. Efter fru-
kosten var det promenad i Skillingaryd samt i lägret. Tiden gick fort
för helt hastigt var vi framme vid lunchen. Lunchhandräckning var
Anders Larsson och Gunnar Jörgensson som hjälpte Madeleine
Gustavsson på Järnvägshotellet, som serverade pannbiff med lök,
kokt potatis, sallad, egen måltidsdricka och kaffe. 

Och maten var helt suverän. Riktigt hemlagad pannbiff. Efter lun-
chen var det – för de som önskade – bastu. Övriga var ute och pro-
menerade i omgivningarna.

Min mobiltelefon ringde – det var f d majoren Lars Nyblom ifrån
vår bataljonstab från 108 som sa att styreleordförande i Freds-
baskrarna ville tala med mig. Det var uppskattat att Anders Ram-
nerup ringde och gratulerade oss till detta jubileum. Tack skall Du
ha Anders!

Supén vankades klockan 1900, och handräckningen var Micke
Bohman och Markku Inkinen, som skötte sig med bravur. Jag för-
beredde drinken som var ”Vargtass”, och skulle serveras klockan
1900. Micke och Markku dukade efter alla konstens regler med vit
duk, brutna servetter, blommor och ljus. Vi hade ingen speciell bords-
placering, utan fri sittning. Kalle Andersson och jag höll korta tal,
och föreslog en tyst minut för de kamrater som avlidit. Maten som
serverades var örtfylld baconlindad fläskfilé serverat med rödvinsås,
grön sparris och potatisgratäng. Till detta serverades rött vin, vatten
och medhavd öl. Till dessert serverades fransk äpplekaka med
vaniljsås och kaffe.

Att supén var fantastisk är helt rätt. Chefen för Järnvägshotellet–
Madeleine Gustavsson med sin kock – hade verkligen överträffat sig
själva. Potatisgratängen tog slut och Madeleine åkte direkt till re-
staurangen och kom sedan med mera potatisgratäng. Uppskattat av
alla. Det var ju så f… gott!

Vi var flera som inte såg filmerna från Naqouras på fredag kväll så
denna kvällen gick som övrigt i nostalgins tecken med flera filmer
från vårt halvår i Libanon. Tack Henrik Skogersson som låg bakom
denna filmvisning.

Söndag: Bufféfrukosten ordnades av Björn Eggeblad, Daniel
Lundin, Tommy Andersson, Patrik Blom och Ken Zellén. Stor
handräckningsstyrka som också skulle göra ”särskild tillsyn” på
köket efter frukosten. Att köket minst skulle vara i samma skick
som vi tog över det i torsdags-fredags.

Efter frukost var det uppbrott från lägermässen. Jag behövde inte
ge direktiv, utan det bara städades i förläggning, mässen, köket
samt övriga lokaler vi hade varit i. Vid tolvtiden var allt klart, och
efter min visitation samlade jag ihop samtliga nycklar – att dörrar
till lägermässen var låsta, och att det var släckta ljus. Därefter la
jag nycklarna på avsedd plats i expeditionsbaracken.

Att jag sedan fick skjuts ifrån Skillingaryd till min bostad i Göte-
borg av Michael Bohman var mycket skönt, för jag var alldeles
urlakad efter en trevlig helg. Tack Micke!

Stort tack till Skillingaryds läger och chefen Axel Forthmeiier och
ett speciellt tack till lägerassistenten Susanne Samuelsson som ställt
upp för oss med en fin service. Detta läger vill jag återkomma till. 

Ett inlägg i debatten: Att ta bort värnplikten tycker jag var
synd, om jag ser det till ett förband för internationell
tjänstgöring, så var det en styrka att de värnpliktiga som
gjorde tjänstgöring internationellt, var soldater med myck-
et bred utbildning inom sina civila yrken. Kompaniet var
som ett litet samhälle med duktiga yrkesmän inom sina
civila yrken, och duktiga som soldater. De som togs ut var
de bästa till tjänst utomlands. Och dessutom frivilligt.

Jag är stolt över förmånen att få tjänstgöra och lära känna dessa
personligheter på Förrådskompaniet Libanon 108, som tjänstgjorde
ihop sommaren 1991. 
Tyvärr kunde ”bara” 19 komma, men rakt igenom var det ett

fantastiskt kompani. Nästan bara med värnpliktiga soldater som
tagit på sig Basker Blå.
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De 19 upprymda jubileumsdeltagarna.

U T E  I  L A N D E T

Artikelförfattare: Nils Wallentoft, tjänstgörande kvartermästare på kompaniet sommaren 1991 i Naqoura, Libanon, och arrangör av jubileet.
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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  
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Till Dag Hammarskjölds minne
Den 18 september 1961 omkom FN:s generalsekreterare, Dag
Hammarskjöld, när hans flygplan störtade i Ndola i dåvarande
Nordrhodesia, i dag Zambia. Minnet av denna tragiska händelse
har under hösten manifesterats med två kransnedläggningar vid
hans grav i Uppsala. På FN-dagen den 24 oktober hedrades Dag
Hammarskjöld vid kransnedläggningen vid Minnesmonumentet i
Stockholm.

Söndagen den 18 september 2011
Femtio år efter Dag Hammarskjölds död anordnade Kongo-vetera-
nerna en minnesstund vid hans grav på Uppsala gamla kyrkogård.

Styrelseledamoten Bengt Wicksén hälsade deltagarna välkomna
och överlämnade sedan ordet till Bror Svärd som i ett kort tal
berättade hur tragiskt det var att få dödsbudet i Elisabethville där
tolfte svenska FN-bataljonen utkämpade hårda strider med
Katangas gendarmeri. Bataljonen hade räknat med att få ett gläd-
jande besked från Ndola om att striderna skulle upphöra – i stället
kom det ofattbara beskedet att Dag Hammarskjöld omkommit –
och striderna fortsatte.
”Inga andra svenskar – utanför Dag Hammarskjölds familjekrets

– upplevde nog förlusten av Dag Hammarskjöld så smärtsamt som
de svenska FN-soldater som i september 1961 låg nedgrävda för
strid i termitstackar och skyttegravar i Katangas röda jord.” 
Dessutom innehöll talet följande passus:
”För oss FN-veteraner var Dag Hammarskjöld en garant för att

allt skulle gå rätt till när vi begav oss ut för peace-keeping i Suez,
Gaza och Kongo. Kamrater som tjänstgjorde i Gaza under julhel-
gerna 1957 och 1958 har berättat om vilket starkt intryck Dag
Hammarskjöld gjorde när han besökte skilda länders soldatposter-
ingar och när han deltog i soldaternas fältmässiga julfirande.”
Bror avslutade talet med att läsa två strofer ur Dag Hammar-

skjölds postumt utgivna diktsamling ”Vägmärken”.
Assisterad av Bengt Wicksen lade Torgny Svedberg ner Kongo-

veteranernas krans i FN-färgerna vitt och blått på Dag Hammar-
skjölds grav. Kransen hade blå och gula band med texten ”FN-vete-

ranerna Kongo”. Efter kransnedläggningen läste Torgny dikten ”Vid
Hammarskjölds bår” av Karl Asplund.
FN-veteranen Olle Brennius, Oxelösund, deltog i minnesstunden.

Han tjänstgjorde i de två första svenska FN-bataljonerna till Gaza
och var hedersvakt vid statsbegravningen för Dag Hammarskjöld i
Uppsala domkyrka den 29 september 1961. Olle höll ett kort tal
och nedlade en bukett på Dag Hammarskjölds grav med texten
”Soldater ur första svenska FN-bataljonen”.
Minnesstunden avslutades med en tyst minut. 

Besök av Ban Ki-moon 
Den 12 oktober gjorde FN:s nuvarande generalsekreterare Ban Ki-
moon ett blixtbesök i Sverige bland annat för att lägga en krans på
Dag Hammarskjölds grav. Av säkerhetsskäl var förannonseringen
för evenemanget blygsam. Vid ankomsten till Gamla kyrkogården i
Uppsala mottogs Ban Ki-moon av landshövdingen Peter Egardt
och kommunstyrelsens ordförande Gunnar Hedberg. Sedan Ban Ki-
moon nedlagt en blomsterkrans på graven i färgerna grönt, vitt och
lila höll han ett mycket personligt tal om sin djupa respekt för Dag
Hammarskjölds gärning.
Utrikesdepartementet hade till Kongo-veteranerna framfört öns-

kemål om hedersvakter vid Hammarskjölds grav under kransned-
läggningen. Roland Lindholm, Torgny Svedberg och Bror Svärd,
vilka tillhörde FN-bataljon tolv och som deltog i striderna i Elisa-
bethville när Dag Hammarskjöld omkom i Ndola, svarade för detta
hedersuppdrag.
Sveriges Television hade ett programinslag om händelsen som

finns på Svt Play. Skriv i sökrutan ”Ban Ki-moon vid Hammar-
skjölds grav”. 

FN-dagen den 24 oktober
Även vid Fredsbaskrarnas och Kongoveteranernas manifestation vid
Minnesmonumentet i Stockholm på FN-dagen stod minnet av Dag
Hammarskjöld i centrum. Årets talare, Stig von Bayer, som tillhör-
de staben under septemberstriderna i Kongo 1961, framhöll att
Dag Hammarskjöld hade sagt till de närmaste medarbetarna före
sin avresa till Kongo: ”Gör inget förrän jag kommer till Kongo.”
Trots detta gavs ordern att delar av Katangas regering skulle
arresteras, vilket misslyckades när Katangas gendarmeri var förvar-
nade och gjorde väpnat motstånd. När Hammarskjöld anlände till
Kongo var striderna i full gång, varför han tvingades att göra den
tragiska resan till Ndola för fredsförhandlingar med Katangas pre-
sident, Moise Tshombe. Han kom aldrig fram. Stig menade att det
var vansinnigt av den högsta FN-ledningen i Leopoldville att i det
rådande läget fullfölja striderna mot Katanga av två skäl: FN-trup-
perna hade brist på ammunition och Katanga hade luftherravälde.
Ett femtio-tal veteraner deltog vid minnesstunden och kransned-

läggningen vid FN-monumentet. Kransnedläggare var Mats Nord-
gren, Fredsbaskrarna, Karl-Olof Fransson, Kongo-veteranerna och
Arne Larsson, Blue Berets MC. Fanbärare var Clas Högliden och
Alf Gustavsson. FN-dagen avslutades med en kamratträff på Sjö-
historiska museets café.

En kommande Kongo-bok
Folke Bernadotteakademin anordnade den 5 oktober en konferens
på Armémuseum i Stockholm på temat ”Sverige i fredsbevarande
insatser”. Talare var bland andra krigskorrespondenten Johanne
Hildebrandt och före detta FN-ambassadören Pierre Schori vilka
höll anföranden om och debatterade om framtida fredsinsatser.
Dessförinnan hade konferensen inletts med en tillbakablick på tidi-
gare fredinsatser långt tillbaka i tiden. Doktoranden Andreas Tull-
berg från Lunds universitet redogjorde för sin avhandling ”Den
svenska fredsinsatsen i Kongo 1960-1964”.
Han framhöll att avhandlingen inte handlar så mycket om vad

som hände i Kongo utan om hur svensk media, allmänhet och den
stridande bataljonen uppfattade konflikten på olika sätt. Kriget kom
som en stor överraskning för svenska politiker, svensk allmänhet
och svensk press. Den ängsliga frågan som ställdes och diskuterades
var: Kunde verkligen det neutrala Sverige var inblandat i krigshand-
lingar? 

Avhandlingen kommer att utges i bokform i maj 2012 och arbetsti-
teln är ” We are in the Congo now”. 
En intressant läsning att se fram emot.

Text: Bor Rikard Svärd
Platser lediga på Kongo-resan
Pelle Mohlin Travel AB meddelar att det finns några platser kvar
på resan till Kongo i mars på grund av att de fått tillgång till ett
plan med fler sittplatser. Intresserade kan anmäla sig till Pelle
Mohlin, Sundbyvägen 37, 645 51 Strängnäs. Tel. 070-671 96 11.

Årsmötet 2012 FN-veteranerna Kongo 
Årsmötet 2012 blir som vanligt på Ledningsregementet 
i Enköping den 4 maj - 6 maj 2012. 

Styrelsen

Under en av Pelle Mohlin Travel AB:s resor – ”Historisk kryssning till Åbo”, 22-24
oktober, överlämnades 36 000 kr som överskott från resan, till Kongo-veteranerna,
för att skickas till Panzi-sjukhuset i Bukavu, Kongo. Stig von Bayer, Karl-Olof Frans-
son och Alf Gustafsson visar här stolt upp checken.

Karl-Olof Fransson lägger ner kransen vid Minnesmonumentet på Djurgården.

Torgny Svedberg och Olle Brennius före kransnedläggningen.  Foto: Felicia Svärd.

Efter kransnedläggningen tackade Ban Ki-moon veteranerna för deras medverkan. Fr v: Torgny Svedberg, Roland Lindholm, Ban Ki-moon och Bror Svärd. Foto: Helen Fält
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Personalia Gunnar Gustafsson:
Bat 1: löjtnant, plutonchef november 1956 – maj 1957
Bat 2: major, kompanichef maj – november 1957

En vårdag i år bestämde Nils ”Oskis” Oskarsson och undertecknad
oss för att åka till Mölle i Skåne. Vi skulle hälsa på Gunnar Gustafs-
son, som varit chef under vår FN-tid i Sinai/Gaza 1956-1957.
Dagen tillsammans med Gunnar blev mycket ”minns du det?”. 

Att helt privat få umgås med vår militärchef i hans hem var en fan-
tastisk upplevelse. Tänk att säga ”du” till en major! Det var inte
tänkbart 1956-57.
Tack Gunnar för en trevlig dag och en god middag på kvällen. De

över 50 åren som förflutit sedan vår tid i Sinai var helt bortglöm-
da. Allt var som i går.

Här kommer några axplock från vår tid tillsammans: 
Bat 1: Gustafsson var Oskis plutonchef på 1 komp. 1 plut. 

Den 21 november 1956 landade den första svenska truppen på
Afrikas jord. Platsen var Abu Suweir. I början av december gjorde
bataljonen intåg i Port Said. I mitten av januari 1957 gick färden
över till Asien.  
Förflyttning pågick i stort hela tiden med mål Gaza. Sinaiöknen

var väldigt svår att forcera. Bland annat genomförde de en öken-
vandring med kameler som transporthjälp. Det är första och enda
gången en svensk armé har anlitat kameler för en sådan hjälp. 

Den 6 mars påbörjades
inryckning i Gaza, vilken
är en historisk dag i
FN:s historia.
Bat 2: Gustafsson

stannade kvar i bat 2,
nu som kompanichef för
1 komp. Undertecknad
var placerad på 2 plut.
Vår tjänstgöring de
första månaderna varie-
rade med vakthållning
mellan HQ, general Burns bostad och vårt läger i Gaza. Efter mid-
sommar förflyttades 1 komp till Sharm el Sheik. Vi skulle avlösa 
2 komp. Med en karavan på 25 lastbilar, med Gustafssons jeep i
täten, förflyttades hela 1 komp, från tält till minsta pryl. Allt skulle
med. Resan tog två dagar genom Sinaiöknen. Natten tillbringade vi
ute i det fria utmed Suezkanalen. På grund av den höga dagstem-
peraturen, c:a 45 grader, fick vi bara vara i Sharm El Sheik en må-
nad i sänder. Andra kompaniet avlöste oss och vi förflyttades tillba-
ka till Gaza.

Text och foto: 761 Jack/Jackie Ragnarsson

Minnesanteckningar från 1:a och 2:a FN-bataljonen

Oskis och Gunnar.

UNEF-kamraternas höstträff 3 september
I år blev det ingen höstfest p g a det låga deltagarantalet, däremot hade
vi en höstträff som blev mycket lyckad, vi var nio deltagare. 

Vi började med lunch i matsalen i anslutning till högskolan i Varberg.
Därefter åkte vi längs kustvägen till Falkenberg. Där besökte vi fotomuseet
Olympia, som är inrymt i en nerlagd biograf som nästa år fyller 100 år.
Museet var en upplevelse att se. Där fanns en stor samling av kameror och
fototillbehör. Vi guidades genom utställningen av museets ägare Rolf Håkans-
son. Efter guidningen drack vi kaffe i museet. 
Efter detta gick vi en tur i gamla Falkenberg innan vi for till Varberg,

där vi intog middag på Wärdshuset. Det var en lyckad dag, synd bara att
inte flera hörsammade kallelsen.

Text och foto: Bo Hellqvist 

Sven arbetade på hovrätten i Göteborg. När man besökte honom
där, var han mycket strikt och formell. Däremot på våra ölstötar
och fester, där han spelade med egen orkester, var det annat liv i
luckan. Han hade en mycket speciell humor. Hans mest omtalade
uttryck kräver en historisk tillbakablick för att komma till sin rätt.
UNEF-kamraterna var med och bildade The Nordic Blue Berets
1970. Nordiska sommarmöten hölls 25 år i rad. När vi var värdar
1973 på KA 4 i Göteborg gästades vi av två officerare från Öster-
rike. De hade så trevligt att de på stående fot bjöd oss till Krems. 
Tillsammans med våra nordiska vänner hyrde vi en buss för

resan. När vi åkte med färjan hände en incident: På den tiden lås-
tes dörrarna ut till däcken nattetid och Sven hade gått ut för att

hämta en nypa luft och blev utlåst. På morgonen när vi skulle räkna
in ”fåren” saknades Sven. Dåvarande ordföranden Georg Caspers-
son och undertecknad tillsammans med två befäl från färjan,
undersökte denna från för till akter. Ingen Sven. Stor uppståndelse.
Plötsligt öppnas presenningen på en livbåt och ut tittar Sven. Jag
blev mycket arg, men då säger han: Skäll inte, jag är alltid så orolig
på sjön att jag vill ha dubbla skrov. Slutligen vår förenings motto: 

Heder och Tack!
Text: Erik Westerberg

ordförande

Det blev en brokig hojsäsong i år. Lyckades att tuffa runt c:a 300
mil i alla fall, varav större delen färdades i totalt ösregn. Det har
dock blivit en och annan gemensam träff, ÖS, Västervik och Sunne.
Man får vara glad för det lilla. Satsar på att knäna håller bättre
nästa år. Det kanske är dags att byta ut några reservdelar… Hasse
förärade mig i år med en muffinskudde att sitta på (som om man
inte vore tillräckligt polstrad). Man sitter som en prinsessa. Nu är
vintern här och knackar på dörren. 

Man får väl gå ner i garaget, titta på hojen och
drömma om nästa säsong och hoppas på att
den blir både bättre och längre.

Jag önskar er alla en God Jul och 
ett Gott Nytt År.
#51 Maria Sääf-Westin
Eder ordförande BBMCS

Året som gick…

Varmt välkomna 

till en helg 

med vänner

nya som gamla!

Rikard Bengtsson, Stockholm  070-942 65 45   (sammankallande)
Ola Nilsson, Örebro  070-792 07 55
Maria Sääf Westin, Göteborg 070-952 57 74

E-post: valberedning@fredsbaskrarna.se

Vill du själv delta - eller har du förslag på någon som vill arbeta för Förbundet 
- är du välkommen att ta kontakt med någon i valberedningen nedan: 

Logementsplats 3-8 bäddar med festmiddag lördag kväll och brunch på söndag pris 350 kr.
Vid ankomst fredag kostar det 50 kr extra för brunch lördag.

OBS! Sängkläder finns, medtag eget badlakan och handduk.

Vi kan erbjuda enkelrum utan ARA-standard (gemensam toalett och dusch) 
för ett tillägg av 100 kr per rum. 

Om enkelrum önskas hör av er snarast för bokning 0920-311 60, 070-631 34 50
Medföljande betalar samma pris som medlem.

PASSA PÅ
Nu finns det möjlighet för Er att göra en återträff i samband med årsmötet.
Vi kan ordna lokal för er sammankomst. Baren har öppet även fredag. 

Kompletterande program kommer i FREDSBASKERN nummer 1/2012.   

OBS! Motioner ska stadgeenligt vara sekreteraren tillhanda minst en månad före årsmötet, 
senast den 24 februari 2012, digitalt och skriftligt.   

Kallelse/inbjudan till FBS årsmöte 2012

Lördagen den 24 mars 2012 samlas vi, medlemmar och medföljande, hustru, 
sambo eller partner på Amf 1 Berga!

Uppskattad spelning av Behind the Covers. Alla trivdes i Bunkern den 22 oktober. Ett glatt gäng i baljan. 

FREDSBASKRARNA DALARNA 
Vi kallar till ordinarie årsmöte 1 mars 2012 i samband med torsdagsträffen på polishusets mäss, 
Sabel & Kask i Falun. Årsmötesförhandlingarna inleds klockan 1800 och därpå går vi in på mässen 
för en enklare förtäring.

Välkommen!
Styrelsen Fredsbaskrarna Dalarna

Gunnar 90 år
2011-01-09.

Vid dukat bord.

U T E  I  L A N D E T

Sven Engdahl till minne
Sven Engdahl, en av våra äldsta veteraner har lämnat oss. Sven blev 80 år.
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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.SLIPSKLÄMMA FN-logo 40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna 35 KR

13. NYCKELRING 30 KR

14. NYCKELBAND 25 KR

16. STANDAR 16x45 cm 260 KR

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

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

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

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

20 21 22 23 24

27 28

26

29 30 31

32

4

FREDSBASKRARNAS PROFILSHOP

25

L108 (L22) har gjort det igen – Reunion efter 20 år
Första helgen i oktober (30/9 - 2/10) träffades 48 kamrater från sjukhuskompaniet i Libanon, bataljon L108/L22 (1991), i Skillingaryd. 

Efter 20 år var det fantastiskt att så många hade hörsammat kallelsen från vår QM Hans Johansson. Tack vare ett bra arbete av Kristin med
att upprätta ett adressregister kunde en kallelse skickas ut till nästan alla. Tyvärr har några gått ur tiden och det uppmärksammades med en
tyst minut. 
Denna gång var hela kompaniledningen, förutom SMO (Senior Medical Officer), representerade, CO Olof, DCO Bosse och Head nurse Eva.

”Efter gängse rutin” genomfördes tipspromenad, som vanligt an-ordnad av Lena, Helena och Lena, och bastubad. 
Jacob (Sten Jacobsson) fanns som vanligt i köket och styrde, tillsammans med QM och olika matlag, upp frukostservering, kaffekokning,

disk och städ och middagsar-
rangemang. 
På lördagskvällen återupp-

stod för några timmar mässen
Yellow fever och med hjälp av
delar av Mats Bengtssons
vinylsamling (totalt lär Mats
ha c:a 6 000 skivor) blev det
fullt ös. 
Trevlig samvaro med många

härliga diskussioner och åter-
upplevelser av stunderna i
Libanon, en tid som för de fles-
ta alltid kommer att finnas i
våra hjärtan. Om tiden står oss
bi så ser i alla fall jag fram
emot ytterligare träffar och då
gärna i Skillingaryd.

Enligt uppdrag: 
Anders ”Pi” Beckman

Glada 108:or framför mässen i Skillingaryd.

U T E  I  L A N D E T

JANUARI       VERKSAMHET PLATS

21            FBS styrelsemöte Prel Livgardet

1 FB Norrköping årsmöte och föreläsning om UNTSO av Major Anders Johansson      Hemvärnsgården Norrköping

1 FB Dalarna årsmöte Polishuset Falun i Sabel & Kask

1 FB Örebro träff 19.00 Fredsgatan 13

23-25 FBS årsmöte  Amfibieregementet Berga

5 FB Örebro träff 19.00 Fredsgatan 13

2 FB Örebro årsmöte     Fredsgatan 13

2 FB Norr årsmöte     Soldathemmet O II Boden

4-6 FN-veteranerna Kongo årsmöte och kamratträff                                          Ledningsregementet Enköping

MARS            VERKSAMHET PLATS

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

APRIL           VERKSAMHET PLATS

MAJ             VERKSAMHET PLATS

JUNI             VERKSAMHET PLATS

12-13 25-årsjubileum L 15 Tylebäck/Halmstad

29 International Day of UN Peace-keepers FN-monumentet Djurgården 

7             FB Örebro Korvgrillning Naturens Hus 

FBS HÄNDELSEKALENDER 2012

FEBRUARI      VERKSAMHET PLATS

3 FB Örebro träff 19.00 Fredsgatan 13
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1. 
L114, del av BA01, BA04, BA06 samt KS01.
Sedan har jag varit med i ett antal bered-
skapsstyrkor såsom EN01, EN02, EN03, EN04 
m fl. Har därefter arbetat med internationell
humanitär minröjning/ammunitionsröjning
med Räddningsverket i Irak samt Libanon. 
Jag har jobbat i Angola med DCA och även
med Handicap International i Libanon.

2. 
Erfarenheterna var ju många och man lär sig
nya saker hela tiden, det gäller ju en själv
också, ju äldre man blir så ändrar man vär-
deringar. Jag fick nog lära mig att visa hän-
syn mot andra eftersom man bor i ett stort
kollektiv när man är ute. Det som är viktigt är
att alltid försöka vara ödmjuk och aldrig tro
att man kan allt. Livet är ju en skola. Det är
väldigt lätt att åka ut på mission eftersom
hemma så blir vardagen trist efter ett tag. 
Det beror väl på att man tappar lite av den
sociala biten mer och mer efter varje resa
man gör. Till slut så blir missionen familjen. 

3.
Mitt bästa och starkaste missionsminne är
utan tvekan BA04, Vakt/eskort-pluton.
Plutonen var sammansvetsad och jag låg i en
grupp som hade hur kul som helst tillsam-
mans. Vi åkte mycket eskorter ner till Split
(Kroatien). Ja alla missioner har något
särskilt minne!

1.
BA01 som stf skyttegruppschef, och som fältartist
2008.

2.
Att det är milsvida skillnader mellan övningar i
Sverige och skarpa lägen utomlands, att det på
Balkan är socialt accepterat att dricka orimliga
mängder hembränd sprit varje dag, samt att
många som gör utlandstjänst köper sex när de är
på leave. De pratade om det helt öppet, och en
visade till och med foton från en helg i Budapest.
Det var lite äckligt.

3.
När jag nyvaken och bakfull drack mitt eget urin.
Jag hade för vana att om jag vaknade mitt i nat-
ten och var kissnödig, istället för att ta på mig
träskor och värmerock och hasa bort en bra bit
till toaletterna, så kissade jag i en tom vattenflaska
som jag sedermera tömde på morgonen. Efter en
kväll på mässen där många av oss, mig själv
inkluderad, gravt överstigit det tillåtna antalet öl
vi fick dricka (2 st), somnar jag och vaknar några
timmar senare. Nämnda rutin utspelar sig, men
den här gången fyller jag nästan två vattenflas-
kor. Ytterligare några timmar går, morgonen kom-
mer och jag vaknar med svår huvudvärk och
snustorr mun. Min enda tanke är: ”Vatten. Måste.
Ha. Vatten.” Utan att öppna ögonen, famlar jag
efter någon av vattenflaskorna som brukar stå
överallt, skruvar av korken och tar ett par rejäla
klunkar innan jag tänker: ”Det här vattnet smakar
utspädd öl.” Ungefär fem sekunder hinner gå, och
jag tänker: ”Jag tror minsann att jag drack mitt
eget piss.” Därpå följer kväljningar, hulkningar,
svordomar och en märklig skam. Jag är osäker på
reglementet kring scenarier som detta, men jag
kan bara hoppas att preskriptionstiden för att ha
brutit mot alkoholreglerna samt att ha druckit sin
egen urin, inte är längre än tretton år!   

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.

Katarina Hedman, 27 år
Nyexaminerad vid Malmö högskola på en 
3-årig Transport Management-utbildning.

Bo Brovall, 41 år
Technical Advisor i Mine Action.

Martin Soneby, 35 år
Ståuppkomiker och programledare i tv.

1. 
Har deltagit i KS15 som transportgruppchef
på Camp Ville och just nu är jag i Kosovo på
KS24 som admin/bilförare på Camp Film City. 

2.
Har fått möjligheten att arbeta multinatio-
nellt under båda missionerna, vilket jag sett
som en fördel inför framtida arbeten, samti-
digt som det ibland kan vara en utmaning där
synsättet över vissa saker kan skilja sig mar-
kant länder emellan. Att växa som person och
träffa väldigt intressanta människor, som jag
förmodligen aldrig skulle träffat annars, har
också gett mig väldigt mycket. 

3. 
Det var när jag fick flyga Black Hawk över
Kosovos berg och dalar och trodde jag skulle
dö, dock med ett stort leende på läpparna! 

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?

Lördagen den 3 september var vi c:a 20 medlemmar från
Linköping, Mjölby och Norrköping som i buss/bil tog oss till
Västervik där vi hade en gemensam medlemsträff med Freds-
baskrarna där. Det blev en mycket intressant och uppskattat dag
tack vare ett väl framtaget program av kamraterna i Västervik.

Vi samlades vid Kulbackens museum där medlemmar från Väster-
vik anslöt till en gemensam fika. Under tiden berättade f d örlogs-
kapten Tony Wärdig, numera Medborgarskolan, intressant om
”Armékåren i Slesvig 1849-50” (norra Tyskland) som förmodligen
var den första svenska insatsen i ”fredens tjänst”. I styrkan ingick
bland andra Första Livgrenadjärregementet från Linköping som
utskeppades från Västervik för sitt uppdrag.
Christer Warfvinge från Flottans män tog oss sedan med på en

guidad vandring genom staden, med början vid den gamla slottsrui-
nen Stegeholm som uppfördes i mitten på 1300-talet.
Christer berättade inspirerande om dess betydelse, uppgång och

fall. Först som försvarsanläggning fram till mitten av 1500-talet,
men restaurerades sedan som slott för grevskapet Västervik. År
1677 tog dock den epoken slut då danskarna kom och brände ner
både slottet och staden. Därefter har slottsruinen fört en tynande
tillvaro och åderlåtits på byggnadsmaterial till andra byggprojekt i

staden. Sedan c:a femtio år har den dock ett uppsving varje som-
mar då Västerviks visfestival går av stapeln där.  
Vidare besökte vi bl a de berömda gamla båtsmansstugorna som

visar på att Västervik varit en betydande hamnstad, samt det vack-
ra rådhuset från mitten av 1700-talet och S:ta Gertruds kyrka. 
Senare på eftermiddagen tog vi oss ut till Gertrudsvik (tidigare

Norra sjukhuset eller S:ta Gertruds sjukhus, som förr varit mental-
sjukhus). 
Nu har området restaurerats på ett smakfullt sätt och blivit ett
attraktivt område för bostäder, konferenser och restaurang. Här
intog vi en buffé, vilken smakade mycket bra efter all historia och
kultur vi fått under dagen. 
Efter maten visade f d Övlt Hans Ellervik bilder och berättade

intressant om sitt deltagande från en mission i Libanon 1978. 
Hans förband kom som förtrupp från Sinai till Libanon där man

stötte på många problem i förhandlingarna mellan Israel och fram-
förallt den kristna milisen i Libanon.

Vi tackar kamraterna i Västervik för en trevlig samvaro och det
välkomponerade dagsprogrammet. Det var helt perfekt!

Text: Nils-Ove Johansson

Fredsbaskrarna Norrköping på medlemsträff hos kamraterna i Västervik   

Många strikar i Örebro
Nu har hösten kommit och Örebroföreningen har haft sin årliga
bowlingturnering på Strike. Vi var ett glatt gäng som rullade klot
åt alla håll.
I år var det Måns som rullade sitt klot bäst, och han får nu ha

den blå hjälmen hemma hos sig i ett helt år. Nästa höst kommer vi
att utmana honom och jag hoppas vi blir ett stort gäng som tävlar
om vandringspokalen.

Hälsningar Elisabeth

Hej alla veteraner!
Örebroföreningen har haft sin årliga Ärtsoppa & punch-kväll. 
Vi hade en mycket trevlig kväll där mycket ärtsoppa inmundiga-

des och sköljdes ner med varm och god punch. Nu får vi vänta till
nästa år med att äta ärtsoppa i vår lokal. Då vill vi att det kom-
mer ännu mer veteraner till vår fina lokal på Fredsgatan 13 i 
Örebro.

Hälsningar Elisabeth

Ett glatt gäng veteraner på rundvandring i det idylliska Västervik.

1:a Måns Lööv och 2:a Elisabeth.

3:a Sven-Erik. Delad 4:a Lotta & Aimo.

U T E  I  L A N D E T



POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige

Fredsgatan 13, 703 62 Örebro

Vem tycker Du har gjort sig förtjänt av en medalj 2012?
Förslag om utdelning av utmärkelser kan göras av
enskild medlem eller till förbundet ansluten förening,
skriftligen med motivering senast 31 januari 2012.
Medaljutskottet består av Rikard Bengtsson, 
Ola Nilsson och Jonas Jonasson. Kontakta:

rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se
eller postadress: Fredsbaskrarna Sverige
Medaljutskottet, Fredsgatan 13, 703 62 Örebro.
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Nominera Årets Fredsbevarare!
Vem tycker du har gjort sig förtjänt av titeln Årets Fredsbevarare?

Foto: Zarah Jonsson/Försvarsmakten 2009.

FN utlyste 2003 29/5 till International Day of United Nations Peacekeepers. Fredsbaskrarna Sverige 
vill ge uppmärksamhet åt dagen genom att ge en svensk fredsbevarare utmärkelsen Årets Fredsbevarare.

Tidigare mottagare av utmärkelsen:

Utmärkelsen Årets Fredsbevarare tilldelas person som utöver vad tjänsten normalt kräver, gagnat svenska
fredssoldater i internationell tjänst eller på annat sätt gynnat fredsutveckling på den internationella arenan.
Medlem i Fredsbaskrarna kan nominera person som anses vara förtjänt härav. Motivering ska bifogas nomi-
nering – hjälp Fredsbaskrarna att uppmärksamma de som är därav förtjänta, nominera ditt förslag till Årets
Fredsbevarare! Sänd namn och motivering innan 27 april 2012 till: 

Förbundsstyrelsen, sekreteraren,
e-post till: lars_andersson99@tele2.se
eller till postadress: Fredsbaskrarna Sverige 
Sekreteraren, Fredsgatan 13, 703 62 Örebro.


