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Det utförs ett enormt arbete på alla
nivåer ute i landet. Föreningar, kansli-
personal och eldsjälar som verkligen
brinner för att hjälpa andra bidrar till
att driva det viktiga veteranarbetet
framåt. Nu har dessutom en ny styrelse
utsetts som samlar kompetens och
erfarenhet från en bredare skara av
veteraner inom både civila och militära
områden. Känn stolthet över detta vik-
tiga arbete och dessa duktiga individer
som inte sällan arbetar på ideell basis.

I över ett år har Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF) tillsammans med
andra aktörer förberett sig för att stå
värd för World Veteran Federation,
Peace and Security Summit - ett arbete
som i slutet av april mynnade ut i ett
mycket lyckat och internationellt beva-
kat event i Stockholm. Samtidigt fira-
des den årligt återkommande Veteran-
dagen där deltagare som H.M. Kung
Carl Gustaf, Prins Carl Philip, ÖB Sver-
ker Göranson och försvarsminister
Karin Enström gav en tydlig signal att
Sveriges regering, riksdag och andra
krafter tar veteranfrågan på allvar.
Sverige skall känna stolthet.

Mot bakgrund av Veterandagen och
WVF-konferensen handlar detta num-
mer av Fredsbaskern mycket om just
detta där vi får träffa Sveriges äldsta
veteran, 99-årige Berndt Enström samt
Årets veteran Rikard Johansson. Vi tar
också del av en intressant artikel om
hur privata säkerhetsföretag alltmer
tar över traditionella militära uppgifter.

Jag vill betona att det finns stora och
viktiga frågor att lösa i veteranarbetet
både gällande attityder, bemötande,
forskning och uppföljningsansvar. Vi är
på väg åt rätt håll med stora utmaningar
framför oss, det gäller att se framåt,
men inte heller glömma att stanna upp
och känna stolthet över vad vi hittills
har åstadkommit. 

Jag önskar dig en trevlig och avkopplande
sommar, vi är tillbaka med ett nytt num-
mer av Fredsbaskern vecka 39. Hör gärna
av dig med synpunkter och förslag till
redaktion@fredsbaskrarna.se så ser vi
tillsammans till att skapa en riktigt bra
medlemstidning!

Daniel Jansson
redaktör

Se framåt, men
glöm inte att
känna stolthet!
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Till att börja med ber jag att få tacka för
det stora förtroendet att vara förbunds-
ordförande i Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna. Kort om mej själv: 
Jag är 63 år och var officer i flygvap-

net fram till 2005 då jag gick i avtals-
pension. Mina erfarenheter från freds-
främjande insatser är som observatör i
Kashmir år 1991 samt som samverkan-
sofficer i Natos strategiska högkvarter,
SHAPE i Belgien, åren 2000–2003.
Sedan fem år tillbaka är min fru Gunilla
och jag bosatta i Solna, och vi har två
vuxna döttrar.

Årsmötet i mars är en viktig milstolpe i
SVF:s utveckling. Vi antog nya stadgar,
vilket bl.a. innebär att styrelsen nu har
anställt en generalsekreterare, som i sin
tur har etablerat och bemannat vårt
kansli i Örebro. Vi har en bra bas i form
av goda krafter i kansliet som kan driva
verksamheten framåt. Vi har en styrelse
med ledamöter som har sin bakgrund i
Försvarsmakten, Folke Bernadotteaka-
demin och polisen, vilket är en god början
för att vi ska betraktas som en veteran-
organisation som omfattar all personal
som deltar i fredsfrämjande och humani-
tära insatser, militära såväl som civila.
Det ger oss möjligheter att utveckla vår
organisation.

Basen för verksamheten är medlemmarna
och föreningarna ute i landet. Där finns
träffplatserna, där finns kamratstödjarna
till hands och där finns de som kan hjälpa
anhöriga med råd och dåd. Ett aktivt och
efterfrågat arbete lokalt ger oss de bästa
rekryteringsmöjligheterna – och vi behö-
ver bli betydligt fler medlemmar.

Vår verksamhet vilar på en enkel och
mycket stabil värdegrund: Kamrat-
skap–Omtanke–Medmänsklighet Den
är så rak och tydlig att den inte behöver
några invecklade analyser för att tilläm-
pas. Vi ska emellertid komma ihåg att
återkalla den i minnet då och då för att
hålla den levande. Då blir värdegrunden
det kitt som förenar civila och militärer,
kvinnor och män, anhöriga och veteraner
till den helhet som vi vill uppnå.

Den sista veckan i maj hade vi förmånen
att stå värd för World Veterans Feder-
ations Peace and Security Summit. Där
gjordes avstampet för att lyfta fram den
resurs för samhällets positiva utveckling
som finns tillgänglig bland veteraner. Nu
ska vi själva konkretisera detta, vilket är
en viktig dimension i vårt fortsatta arbe-
te med att utveckla vår organisation.

I slutet av året kommer Allan Widman
att överlämna slutbetänkandet i Veteran-
utredningen. Vi ser med spänning fram
emot resultatet som med all säkerhet på
olika sätt kommer att påverka oss de
kommande åren. Vi har således en genu-
int spännande tid framför oss, men vi har
också kommit en bra bit på väg. 

En stor del av äran för det som åstad-
kommits under senare år kan tillskrivas
min företrädare, Bo Wranker. Jag vill av-
slutningsvis tacka Bo för en mycket gedi-
gen gärning under sex år som förbunds-
ordförande och önskar all lycka i framti-
den.

Med tillönskan om en fin sommar  
– och ta hand om er ute i missionerna!

Bengt Wiktorsson
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INLEDAREN

Grunden är lagd 
– nu går vi vidare!

Bengt Wiktorsson
Förbundsordförande

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

En intensiv vecka för Sveriges och världens veteraner

Stor gåva till förmån för veteranarbetet 
Smycketillverkaren Aagaard skänker 560 000 kronor till Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarnas stödarbete för utlandsveteraner. Pengarna kommer från företa-
gets försäljning av armbandet From Soldier to Soldier. Den stora checken delades
ut av Johanne Hildebrandt till styrelseordförande Bengt Wiktorsson i samband
med firandet av Veterandagen. 

Foto: Therése Särnbäck
vcvcvvcvcv

Peace and Security Summit, Veterandag och invigning av veteranmin-
nesmärket – det var en intensiv vecka i Stockholm i slutet av maj med
deltagare från kungafamiljen och regeringen samt utländska gäster,
föreläsare, allmänhet och veteraner. 

Veterandagen är en årlig ceremoni med statsceremoniell status som
genomförs varje år den 29 maj vid Sjöhistoriska museet i Stockholm
för att hedra svenska veteraner.

vcvcv

Var tredje utlandsveteran har mötts av oförståelse och brist på respekt
efter sin utlandstjänstgöring och bara 10 procent blivit bra behandlade
av svenska myndigheter. Det framkommer i en undersökning som
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) har överlämnat till
försvarsministern och Försvarsmakten. Bara 43 procent av veteranerna
som ingått i undersökningen tycker att Försvarsmakten har bemött
dem bra eller mycket bra efter deras utlandstjänstgöring. 

22 procent tycker att Försvarsmakten har bemött dem mindre bra
eller dåligt, medan 36 procent ger Försvarsmakten godkänt. Ser man
till övriga myndigheter är det bara 10 procent av veteranerna som
tycker sig blivit bra eller mycket bra bemötta. 24 procent, var fjärde
veteran, säger sig ha blivit mindre bra eller dåligt bemötta. 
Läs mer på www.sverigesveteranforbund.se

Vi lanserar ny webbsida och ny domän
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna implementerar just nu en ny webbsida som bättre
skall möta dagens krav på tillgänglighet, läsbarhet och medlemsadministration. I samband
med lanseringen byter vi också domännamn till sverigesveteranforbund.se för att tydligt mar-
kera att vi nu är en veteranorganisation för alla delar av samhället. I nästa nummer av
Fredsbaskern kommer vi att presentera de nya funktionerna och ingående visa hur du som
medlem kan ta del av förbättringarna. Välkommen till www.sverigesveteranforbund.se 
Den gamla adressen fungerar givetvis även fortsättningsvis.

Dåligt betyg för svenska myndigheter
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...efter 20 år

I den konstnärliga idén med Veteranmonumentet ingår att marmorbänkarna
ska förses med fem till sex texter eller lämpliga citat. Härmed inbjuds
därför veteraner, veteraners anhöriga, och övriga intresserade att lämna
förslag på texter som skall hedra alla veteraner och förstärka Sveriges
respekt och erkänsla för deras insatser.

Texterna bör understiga 180 tecken med blanksteg. Om man föreslår ett
citat från någon måste upphovsmannen anges. Förslagen skickas till: 
texter-veteranmonument@mil.se. Senast 30 augusti 2013. 
Ange även förslagsställarens namn och kontaktuppgifter.

I år är det 20 år sedan den första Bosnienbatal-
jonen förbereddes för insats på Balkan. Det känns
som en evighet sen, men ändå så nära. Jag glöm-
mer det aldrig. Jag har fått en förfrågan om jag
vill bidra med material till en video till bataljo-
nens återträff. Mitt svar är: Ja, självklart! Ett
brev från eskortsoldaten Charlie Stribeck förkla-
rar varför. I brevet beskrev han sina känslor när
han sett ett videoklipp från den första striden i
Bosnien. Han är inte ensam om att få flashbacks.
Det finns många skäl till att vi ser filmen tillsam-
mans.

Så här skrev han: 

I början av filmen var jag mest lycklig över att se alli-
hop, MP, Johansson, Takula, Yttergård, Mangsan, majo-
ren, översten. Ja allihop. Jag tänkte, det här vill jag att
alla, hela gruppen skulle få se. En bit in i filmen började
känslorna komma tillbaka, dessa eviga fjärilar i magen,
koncentrationen och ett slags beskyddarinstinkt mot de
övriga i vagnen. 

Jag fick en oerhörd längtan tillbaka till just den tidpunk-
ten. En längtan att få uppleva detta igen och konstigt
nog en ännu värre situation!?! Jag har nog aldrig varit
så medveten om livet som under denna vecka. Plus
dagar. Jag kommer ihåg allt, speciellt när du filmar i
Sisun. Motorljudet på Sisun väckte en enorm närvaro.
Det kändes som jag var där igen. Jag kände samma
vrede, frustration. Samma koncentration. Jag kommer
också ihåg tröttheten som syns i Takulas ansikte dagen
efter den första striden. Men jag kände också stolthet
att vara en av de få svenskar som i modern tid upplevt
hur det känns att ha varit i olika typer av strider och
kommit hem helskinnad och med psyket på topp. ... Det
enda som berört mig djupt är Johanssons olycka. ...
Ibland längtar jag tillbaka något så fruktansvärt. Jag
hoppas att vi hörs och kan träffas allihop.

DEN FÖRSTA STRIDEN 
I södra delen av det stora bataljonsområdet kunde
man på olika sätt märka att någonting var på
gång. Möjligheten att röra sig i området försvåra-
des. Antalet inrapporterade granatbeskjutningar
ökade. Muslimska truppförstärkningar inrapporte-
rades. 

En stor flyktinggrupp på c:a fem tusen människor
lämnade staden Vares. På kvällen den 20 oktober
1993 grupperade de nyanlända svenskarna en
postering i byn Kopjari. I gryningen anföll musli-
merna i skydd av morgondimman. De stormade in
i byn med understöd av granatkastareld. Försvar-
arna bjöd inte på något egentligt motstånd. De
lämnade sina ställningar när granaterna började
falla. Kvar låg tre döda och en skadad soldat som
krupit fram till den svenska observationsposten. På
bygatan satt ett trettiotal skräckslagna bybor. 

KOMPANICHEFENS FÖRHANDLING 
När kompanichefen Håkan Birger försökte för-
handla sig in i byn träffades hans förhandlingspart-
ner av ett skott som gick igenom hans arm in i
bröstet. De svenska militärpoliserna Gustavsson
och Alselind drog ned kompanichefen i skydd. Med
skotten visslande omkring sig rusade de tillsam-
mans med tolken Torkar tillbaka till Sisun. Från
det ögonblicket blev svenskarna varse att våldet
också kunde drabba dem. De glömmer aldrig det
som hände tjugo minuter i tolv den dagen. Upp-
levelsen av att nästan bli träffad gjorde dem med-
vetna om att de stod mitt i kriget. 

Inne i byn satt skräckslagna åldringar och barn
tätt ihopkrupna. De hade tagit med sig det allra
viktigaste. Några gamla kvinnor hade tagit på sig
något som såg ut som nationaldräkter. En kvinna
försökte släpa med sig en mjölsäck. En annan
kvinna vädjade om hjälp. Det brann i två hus. Inne
i skogen var det kraftig skottlossning. Fem, sex gra-
nater slog ned i husen nedanför. Folk sprang åt alla
håll. Ute på ett fält galopperade en hop förvirrade
hästar omkring. Det overkliga spelet pågick mitt
framför ögonen på oss utan att vi kunde påverka
det. Passiva tvingades vi åse det som hände. Uppe
i backen började man fira. Slivovits-flaskorna gick
runt bland de anfallande soldaterna. Deras chef
ropade segervisst: ”Vi ses i Vares om tre dagar”. 

Lars Andersson 
SVF:s Vetenskapliga råd

Ur avhandlingen: 
Militärt ledarskap – när det gäller

Vi glömmer aldrig den första striden i byn Kopjari den 20 oktober 1993.

F L A S H B A C K S

Hans Blix, en av huvudtalarna vid konferen-
sen, tidigare FN:s vapeninspektör i Irak, sva-
rar:  
– Veteraner fungerar som reportrar från en

bister verklighet. Vi behöver fler ögonvittnen
som kan berätta om krigets fasor. Jag kan inte
se någon mission i världen som är viktigare än
de allra första raderna i inledningen till FN:s
stadgar: ”Vi medlemmar i FN är fast beslutna
att rädda kommande släkten undan krigets
gissel.” Den andre huvudtalaren var Jan Ege-
land, Europachef Human Rights Watch som
bl a talade om problemen i Darfur och Libanon. 

Prins Carl Philip, SVF:s höge beskyddare in-
vigde konferensen den 28 maj på Fotografiska.
Han imponerade på alla utländska gästerna
med att vara med vid invigningsmiddagen till
slutet. – Det hade aldrig hänt i mitt hemland
säger en av deltagarna från Mellanöstern. 

Konferensen lockade närmare 150 delegater
från mer än 30 länder. Invigningen inramades
av svensk folkdans, folkmusik, skogar och
sjöar. Därtill så framförde familjekören till-
sammans med delar ur polisens kör och en
barnkör från Lemshaga akademi, Uti vår
hage, Abba-medley och den egenkomponerade
sången Bortom bergen. 

Konferensen belyste att veteraner är en till-
gång som samhället skall ta till vara på ett
bättre sätt och man antog det som kallas
Stockholm Declaration. Den går ut på att
veteranernas erfarenheter i högre grad än vad
som är fallet i dag ska tas tillvara för att mot-
verka framtida krig och väpnade konflikter
inom stater.

Stockholm Declaration  
Veterans have experienced the horrors of war and
have to live with the consequences for the rest of
their lives. They deserve help, support and recog-
nition from their society.  
On the basis of this understanding, the Peace and
Security Summit in Stockholm opened a new
dimension in the discussion of veteran affairs.
Veterans can give a lot to their societies having
served under severe circumstances worldwide
and demonstrated skills that can be of benefit to
all parts of their societies. The Summit demands
that the countries represented within the WVF
and the international community exploit and make
best use of these experiences and capabilities,
which should come to bear to prevent the use of
force, during conflict and thereafter. Veterans
should also be involved to prevent ethnic crises

and in support of integration processes within
their societies. The message of the veterans, voi-
ced individually, through their organisations or the
WVF should be listened to in all crisis situations.          

Stockholm May 30, 2013. 

Avslutningsmiddagen hölls på Clarion Hotel
Stockholm där även konferensen till största
delar höll till. Fältartisterna underhöll under
kvällen och många presenter delades ut där
presidenten i WVF nog behövde ett extra plan
att ta hem allt i. Alla såg nöjda och glada ut
efter kvällen och vi får anse att SVF inklusive
dess medlemmar har gjort ett storartat jobb.
Utan er hade vi aldrig kunnat genomföra
denna konferens. Det märks att kamratskap
och omtanke finns i hela vårt led. Veteraner
för veteraner!

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) stod värd för World Veterans
Federations Peace and Security Summit den 28-31 maj 2013 i Stockholm. Temat för
konferensen var ”Hur kan veteraner bidra till fred och stabilitet i samhället?”

SVF är den organisation som är Sveriges företrädare i
World Veterans Federation. Organisationen representerar
c:a 42 miljoner veteraner från fler än 180 medlemsorgani-
sationer och från fler än 100 länder. 

Ibraim Hamid från Malaysia är president för WVF. 
Läs mer om Peace & Security Summit på www.pss13.se 
Läs mer om WVF på deras hemsida: www.wvf-fmac.org

Hans Blix, var en av huvudtalarna vid konferensen,
Han var tidigare FN:s vapeninspektör i Irak.

ÖB Sverker Göranson och försvarsminister Karin
Enström deltog på veterandagen.

Minnesmonumentet Restare behöver din hjälp!
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Sex Kongoveteraner medaljerades 
på Veterandagen
På Veterandagen den 29 maj 2013 erhöll sex Kongoveteraner
Försvarsmaktens medalj ”Sårad i strid” i valören silver, åttonde stor-
leken. Samtliga sårades i striderna i Elisabethville mellan FN-styr-
korna och Katangas gendarmeri i september och december 1961:
Leif-Ove Larsson, Slöinge (16 december); Bo Lennart Andersson,
Kista (17 december); Sonny Ek, Älvsjö (13 september); Hans Mååg,
Falun (9 december); Arne Ehn, Blomstermåla (10 december) och
Erik Härtel (tidigare Johansson), Jönköping (16 december).
Medaljerna utdelades av H.M. Konungen vid en statsceremoni i sam-
band med invigningen av det nya veteranmonumentet vid Sjöhistori-
ska museet på Norra Djurgården i Stockholm. Kongoveteranerna var
vid ceremonin representerade med fanvakt och ett fyrtiotal veteraner
bärande blå basker.
Ett halvt sekel av tystnad och glömska från det officiella Sverige

är över för våra nu medaljerade kamrater.
Bror Richard Svärd

Årets veteran 2013

ÖB Sverker Göranson omgiven av Kongoveteraner. Från vänster Sonny Ek, Leif-Ove
Larsson, Stig Högberg, Bo Lennart Andersson, ÖB, Hans Mååg, Arne Ehn och Karl-Olof
Fransson.

Foto Carl-Johan Ehn.

– Jag är naturligtvis väldigt glad och
stolt. När jag fick beskedet blev jag
nästan ställd, det var verkligen inte
någonting jag hade väntat mig, säger
Rikard Johansson, Årets veteran 2013.
Rikard Johansson har tagit initiativ

till flera olika projekt för att hjälpa
veteraner. 
I januari 2012 startade han Träff-

plats Helsingborg, där veteraner kan
träffas och utbyta erfarenheter. Träff-
platsen har blivit väldigt upp-skattad
och har redan samlat 60 medlemmar.
– Jag gick på en träff i Varberg och

ställde efteråt frågan till mig själv
varför det inte fanns i Helsingborg. Så
jag pratade med hotellet och frågade
om vi fick äta frukost där en söndag.
På första träffen var vi 5 personer,
men nu är det mellan 15 och 25 varje
gång. Det är extra roligt att träffarna
har levt vidare även när jag själv varit
borta, säger Rikard Johansson.

I julas skulle Rikard själv åka till
Afghanistan för en ny insats, och ville
passa på att få med sig julklappar till
alla tre-fyrahundra soldater och ob-
servatörer på campen. På kort tid
organiserade Rikard tillsammans med
några kamrater en julklappsinsamling
och såg till att alla julklappar slogs in
och kom med flyget från Västerås till

Afghanistan. Det blev allt ifrån godis,
böcker, verktyg, ficklampor och andra
bra att ha-saker.

Priset Årets veteran är den svenska
parallellen till det som internationellt
kallas Peacekeeper of the Year och
delas ut på Veterandagen 29 maj
varje år. Priset har delats ut sedan
2005, och hette fram till 2012 Årets
fredsbevarare. Priset går till någon
som har engagerat sig mer än vad
tjänsten normalt har krävt för att
gagna svenska fredsveteraner, i stort
eller i smått, eller på annat sätt gyn-
nat fredsutveckling på den internatio-
nella arenan.

SVF Fredsbaskrarna säger grattis och
tackar för Rikards stora engagemang!

Jag mötte ett antal män och kvin-
nor i olika befattningar och åldrar,
allt ifrån chefen för FS24 Michael
Claesson till operativ chef, präst,
sjukvårdare och soldater. Därtill
träffade jag också ambassadör
Henrik Landerholm, svenska poli-
ser ur EUPOL, militära och politis-
ka rådgivare utsända av UD. Jag
fick även tillfälle att gå på en
patrull utanför campen för att
möta lokalbefolkning och byälds-
tar. Därtill blev det en förmiddag på
skjutbanan där jag fick möjlighet
att se lite mer av Afghanistan, även
om det var från baksätet i Galten. 

– Kamratskap tar jag med mig
hem säger en av soldaterna när vi
talas vid. Tillsammans med andra i
sin grupp håller han på att vårda
sina CV90-vagnar. Det är snart
dags för ”hemåt det bär” och en
del av vagnarna ska skickas hem
till Sverige. Skyttekompanierna
reduceras och afghanska armén tar
nu över allt mer av ISAF:s områ-
den. 

– Nu är vi bara backup om de
behöver vårt stöd, säger soldaterna
när vi fortsätter att prata om hur
de har haft det här nere. En snabb
replik blir att det har varit väldigt
lugnt under deras sex månader. Det
har blivit mycket tid för träning,
något som avslöjas av killarnas
biceps. 

Snabbt kommer vi in på hur många
som tänkt fortsätta sin anställning. 

Någon nämner den låga lönen,
svårt att hitta bostäder och att stu-
dera som anledningar till att lämna
Försvarsmakten. Att 50 procent av
ett kompani sticker ser inte För-
svarsmakten som ett problem. 

– Ingen försöker förhindra det,
säger nästa soldat. 
– Att vi har stor kunskap och har

gjort fler insatsvändor i både Ko-
sovo och Afghanistan räknas inte,
säger nästa kille. Att erfarenhet och
kunskap saknar värde anser fler
som jag möter. 

– Efter fem år i firman är man
värd 1 000 kronor mer än GMU.
Då har man tillhört insatsförban-
det och varit i Kosovo och ett antal
svängar i Afghanistan. Inte kons-
tigt att grabbarna och tjejerna
drar!

Jag får många bevis för att kam-
ratskap och förbundets kamratstöd
fungerar och det värmer i ett gam-
malt soldathjärta. Är nöjd och glad
när jag lämnar Afghanistan men
inser att vi har mycket kvar att
göra för att lyfta och få bredd i ar-
betet kring veteraner och deras
anhöriga. 

Tack FS24 för ert mottagande och
öppenheten under vistelsen nere i
Afghanistan. Jag längtar redan till
nästa resa eller är det kanske dags
att söka sig en ny utlandstjänst?!

Text och foto: Per Lennartsson

Rikard Johansson från
Helsingborg får utmärkelsen
Årets veteran för sitt engage-
mang för veteraner både
hemma i Helsingborg och i
Afghanistan. Priset delades ut
på Veterandagen den 29 maj.

Kamratskap och avveckling i Afghanistan
För en månad sedan reste Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna tillsammans med Invidzonen och Svenska
Soldathemsförbundet till Afghanistan. Syftet med resan var att öka förståelsen för vad som sker med och i
familjen och med den enskilda människan före, under och efter en utlandsinsats, för att vi ska kunna ge ett
så anpassat stöd som möjligt utifrån våra olika uppdrag.

”Vi möter ett låginten-
sivt operativt arbete där
skyttekompanierna redu-
ceras och afghanska
armén tar över allt mer
av ISAF:s områden.”

AKTUELLT

Vad ska du göra det kommande året? 
Eftersom jag precis kommit hem från FS24 blir det semester
fram till september därefter ska jag tillbaka till P7, Revinge-
hed. 

På semestern ska jag försöka varva ner och komma i ordning
med huset på landet som jag och Isabell nyligen flyttat till.
Jag ska även gå på veteranträffen i Helsingborg, som är första
söndagen varje månad. Fredsbaskermarschen drar snart igång
och det är en del förberedelser kvar som ska göras.

Vad saknar du inom veteranarbetet?
Jag tycker jag får ut det jag vill med veteranarbetet som t. ex.
träffarna Fredsbaskrarna har runt om i landet. Jag tycker att
det är viktigt att nå ut till de yngre veteranerna så att även
de känner att de kan bidra med någonting. Många veteraner
har olika åsikter och kommer med många förslag som det gäl-
ler att ta tillvara på så att veteranerna själva får känna sig
delaktiga i veteranarbetet. 

Vad tycker du fungerar bäst inom veteranarbetet idag?
Jag kan se skillnad bara under det senaste året. Veteranerna
har fått mer fokus, fler och fler "Svensson" vet vad en vete-
ran är för något. Det tycker jag är oerhört viktigt.

Hur har du blivit bemött av svenska myndigheter?
Även här måste jag säga att det blivit bättre. När jag kom hem
från min första insats visste inte samtalsledarna vad vi gjorde i
Afghanistan. De visste inte heller vad vi hade för materiel, for-
don och vapensystem. Idag är de pålästa innan de kommer och
pratar med oss så att vi kan koncentrera oss på att prata om
de uppdrag vi utfört under insatsen.

FAKTARUTA
Namn: Rikard Johansson
Ålder: 26
Aktuell: utsedd till Årets veteran
Bor: Axelvold, två mil utanför Helsingborg
Familj: sambon Isabell
Fritidsintressen: promenera i skogen med Isabell och 
hundarna, umgås med familjen, fixa i trädgården, 
veteranträffar runt om i Skåne
Yrke/sysselsättning: skyttesoldat på P7, Revingehed, 
sekreterare i Fredsbaskrarna Skåne

Foto: Therése Särnbäck
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INSATS

Säkerhetspolitik
på entreprenad

Siffror saknas på hur mycket de privata
säkerhetsföretagen omsätter i dag. Men en
uppskattning visar att den ökar. Antalet före-
tag som går in där stater eller oljebolag är i
behov av säkerhetslösningar har fördubblats
sedan mitten av 1990-talet. Tvåhundrafemtio
säkerhetsföretag har skrivit på en slags upp-
förandekod, International Code of Conduct
for Private Security Providers.
Joakim Berndtsson, forskare vid Göteborgs

universitet och verksam på Institutionen för
globala studier, har levererat en rapport till
Försvarsmakten om den privata säkerhets-
sektorn i internationella operationer.
– Det upplevda behovet av vålds- och säker-

hetsrelaterade tjänster är långt större än vad
myndigheter och organisationer själva kan
tillfredsställa, säger han.

FLEXIBLA OCH PROFESSIONELLA
De privata säkerhetsföretagen erbjuder flexibla
och kvalificerade tjänster, i många finns solda-
ter och officerare med erfarenhet från speci-
alförband. I Afghanistan arbetar i dag om-
kring sextiotusen proffs i privata säkerhetsfö-
retag.
    – Karzai vill ha bort dem. Men de efterfrå-
gas, bland andra av företag som är leverantö-
rer till Försvarsmakten.

Svenska Afghanistankommittén anlitar obe-
väpnade säkerhetsrådgivare. UD köper säker-
het av Vesper Group. Säkerhetsföretagen är
effektiva och kan hantera lösningar för såväl
privata organisationer som civila myndigheter
och militära förband.

– De fyller en uppenbar lucka. De statliga
militära förbanden är slimmade och har inte
resurser att själva lösa sina och andra myn-
digheters eller organisationers behov av
säkerhet och trygghet.

BLACKWATER SOLKADE 
Stater och försvarsmakter köper trygghet.
Säkerhetsföretagen levererar allt från riskbe-

dömningar till beväpnat personskydd, i alla
konfliktområden. På vilka grunder?

– De tvåhundrafemtio företag som själva
frivilligt skrivit på uppförandekoden har
denna att gå efter. I Irak och Afghanistan gäl-
ler regler som delvis satts upp av regimerna
själva, men som också starkt påverkats av
amerikanarna, säger Joakim Berndtsson.

Det finns en bild, eller nidbild, av legosoldater
i säkerhetsföretag. Blackwater och Nisoor
Squaremassakern 2007 gjorde det inte lättare
för seriösa deltagare i branschen.

– Många medarbetare har gedigen militär
erfarenhet men det finns också kriminella ele-
ment i de här företagen.

I Sverige och många andra demokratier är vi
vana vid att staten har ett våldsmonopol över
polisens och det militära försvarets verksam-
het. Är det på väg att uppluckras?
– Historiskt är ett statligt våldsmonopol ett

undantag. Vi förknippar det med demokrati,
att den politiska makten ska kontrollera mili-
tär och polis. Grader av det synsättet har för-
svunnit. Många olika omständigheter har lett
till den utvecklingen.

SVENSKA OFFICERARE
Joakim Berndtsson gjorde i samband med
rapporten en enkätundersökning, för att se
vilka uppfattningar svenska officerare med
utlandserfarenhet har om privata säkerhets-
företag. Då visar det sig att bara tre procent
anser att sådana företag ska få medverka vid
förhörstjänst och vid militära operationer. 73
procent upplever att privata säkerhetsföre-
tags verksamhet ”delvis” är negativ för säker-
hetssituationen. 29 procent skulle inte ha
något emot att ta anställning i ett säkerhets-
företag.
– De tjänar tre till fyra gånger så mycket i

ett privat företag, de har längre ledighet och
det kan finnas en uppfattning att de får
utnyttja sin utbildning mer i skarpa situa-
tioner och en äventyrskänsla.

Detta är en fråga för beställaren av rappor-
ten, Försvarsmakten. Hur ska officerare och
soldater hanteras som varit ute och tjänst-
gjort i ett privat säkerhetsföretag? Som
kanske är drabbade av stressyndrom?
Frågan om den statliga kontrollen är en
annan.

– Vissa företag har blivit mer eller mindre
ökända för sin inblandning i uppmärksammade
och våldsamma incidenter, trots det håller
trenden i sig mot ett ökat beroende av kom-
mersiella aktörer, säger Joakim Berndtsson.

Text och foto: Per Lunqe

Artikeln har tidigare publicerats i 
Aktuell Säkerhet (3/2012)

Branschen är stor. Den bygger på att stater inte själva kan ge sina militära för-
band, ambassadpersonal eller NGO:er säkerhet och trygghet. Privata säker-
hetsföretag finns i alla högriskområden världen över.

Joakim Berndtsson forskar om privata säkerhetsföre-
tag i militära högriskmiljöer. 

Han var väl inte riktigt krigartypen, menige Enström från Visby. Nitton
år gammal deltog han i FN-föregångaren Nationernas förbunds första
internationella insats. Att han ställde upp som frivillig berodde mest på
att han var pank och behövde pengar till juridikstudierna skriver SVT
Sydnytt.
– Det var första gången min pappa var stolt över mig, säger han och

skrattar åt minnet.

Året var 1934 när orosmolnen drog ihop sig över tyskspråkiga Saar-
området. Femton år efter första världskriget skulle invånarna i en folk-
omröstning få avgöra om de ville tillhöra Tyskland, Frankrike eller
fortsätta förvaltas av NF. Propagandan var hätsk, inte minst från Tysk-
lands nye ledare, och NF beslöt sända trupp för att övervaka omröst-
ningen.
– Man var orolig för vad Hitler kunde tänkas ställa till med. Även

om ingen ännu insett den fulla vidden av hans ondska fanns farhågor
om att utvecklingen i Saar kunde äventyra världsfreden, berättar
Berndt Enström för SVT Sydnytt.

BLEV GODA VÄNNER
Till all lycka avlöpte uppdraget lugnt. Saarborna valde med stor majo-
ritet att uppgå i Tyskland och de tuffaste drabbningarna soldat En-
ström kunde avrapportera hem till lokaltidningen på Gotland utspelade
sig vid bordtennisborden.
– Vi blev väldigt goda vänner med civilbefolkningen och umgicks fli-

tigt med dem på traktens värdshus. Det är en vänskap som hållit i sig.
Jag har flera gånger senare besökt Saar och hälsat på gamla bekanta,
säger Berndt.

TRÄFFADE KUNGEN PÅ VETERANDAGEN
Den 29 maj lämnade den nu 99-årige Berndt hemmet i Kristianstad
för att träffa kungen under veterandagen i Stockholm. Han är den
ende NF-soldaten i skaran av gamla svenska utlandskämpar, alla
andra ställde upp under FN-flagg.
– Det känns lite yrvaket att plötsligt vara äldst. På den tiden var jag

ju näst yngst i den svenska Saarbataljonen.

Text: Daniel Jansson

99-årige Berndt är Sveriges äldste veteran
Sveriges äldste veteran, 99-årige Kristianstadbon Berndt
Enström, hängde av sig miltäruniformen på 1930-talet. 

Man var orolig för vad Hitler
kunde tänkas ställa till med! 

Berndt Enström

Försvarspolitiskt café under Almedalsveckan
I anslutning till seminarielokalen kommer SVF Fredsbaskrarna att arrangera Försvarspolitiskt café. Här kan alla försvars- och
säkerhetspolitiskt intresserade mötas över en kopp kaffe. Pengarna går direkt till SVF Fredsbaskrarna!  
Caféet är öppet måndag till fredag och det finns gott om tid före och efter seminarierna att fortsätta och fördjupa 
diskussionerna tillsammans med oss.

Läs mer på: www.forsvarspolitiskarena.se
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Berndt Enström.

”

Foto: SVT
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Beslutet om allmän manlig värnplikt fat-
tades stegvis och genomfördes 1901. De
värnpliktiga skulle ges en militär utbild-
ning som var upp till ett år lång. Inget
beslut har förändrat livet i Sverige lika
mycket som detta. Runtom i landet bygg-
des nya regementen dit tusentals unga
män från landets alla hörn reste. För de
flesta var det första gången de var mer än
någon mil hemifrån. För de allra fattigaste
var det troligen första gången de fick äta
tre mål mättande mat varje dag i ett helt
år. Det blev en sorts rikslikare där i stort
sett samtliga män fick en i dubbel bemär-
kelse ganska uniform upplevelse. Men vad
var nu så märkvärdigt med detta?

Detta var en stor fråga som engagerade
alla politiska partier. Förenklat kan man
säga att konservativt sinnade försvarade
värnplikten medan arbetarrörelsen hellre
talade om rösträtt. Förespråkare av värn-
plikt såg den som fostrande och moralhö-
jande. Arbetarrörelsen ansåg att den gick
emot de pacifistiska idealen.

Beslutet om den allmänna värnplikten var
en kompromiss. Hjalmar Branting fick
arbetarrörelsen mer välvilligt inställd men
parollen ”en man, en röst, ett gevär” fick
en något omkastad ordning. Poeten Verner
von Heidenstam gav sig passionerat in i
debatten och diktade att det var en stor

skam att svenska män med vapen i hand
skulle försvara sitt land utan att få rätt att
rösta. Från konservativt håll tyckte man
det räckte med den rösträtt som redan
fanns där inkomsten avgjorde hur många
röster man hade eller om man alls fick
rösta.

År 1909 lyckades man enas om allmän
rösträtt. Nu fick äntligen alla rösta. Ja, alla
som hade fullgjort sin värnplikt. Alltså all-
män rösträtt! 

För kvinnorna återstod ytterligare tio
års envis kamp. Att många såg rösträtten
som något man förvärvade genom att
göra sin värnplikt fördröjde processen.  

Idag är värnpliktssystemet avskaffat sedan
några år och snart talar ingen längre om
lumpen. Utom på Armémuseum. Där talar
vi istället om det mer och mer. Under
nästa år öppnar en ny utställning om min-
nen och berättelser från en hundraårig
epok. Är det förresten någon av er som
har sett lumpen? 

På Armémuseum ställer vi ut den ökända
uniformen modell 1910. Ökänd för att den
satt lika illa på alla som bar den och där-
för blev kallad ”lumpen”. 

1900-talet 
– ett reformfulländat århundrade

Historieberättaren Peter Zander
– intendent på Armémuseum.

Under 1900-talet genomdrevs reform efter reform som förändrade livet för
människor. Det blev semester för alla, pension för alla, tv för alla och allra
främst blev det rösträtt för alla. Men först blev det faktiskt värnplikt för alla
och året var 1901. Begreppet ”alla” var vad gäller värnplikten en sanning med
viss modifikation eftersom det enbart gällde män.

SISTA AGHANISTANSTYRKAN
övade på Gotland
Lördagen den 23 mars var hemvärnspersonal och Fredsbaskrarna
Gotland inbjudna att följa FS25:s (Fortsättningsstyrka 25) finslipning
inför avresan till Afghanistan om någon månad.

Utbildningschefen överstelöjtnant Stefan Sandborg hälsade besökarna
välkomna och inledde med att beskriva Försvarsmaktens internationella
engagemang som i allt väsentligt domineras av Afghanistaninsatsen
där Sverige för närvarande bidrar med ett skyttekompani och en del
stabsbefattningar.
Den svenska Afghanistanstyrkan håller emellertid på att fasas ut. År

2014 skall den svenska insatsen vara avslutad. Styrkan som nu övar
och förbereder sig för insats är ett reducerat kompani.
År 2014 begränsas Sveriges internationella engagemang till ett antal

stabsbefattningar och observatörer. Då står man där med en utbild-
ningsorganisation om 38 man som inte har några blivande internatio-
nella styrkor att utbilda. Det vill man råda bot på och då Sverige aspi-
rerar på en plats i FN:s säkerhetsråd 2017 kommer man sannolikt att
erbjuda FN-organisationen en svensk styrka att sättas in i någon pågå-
ende FN-mission.
Därmed har man kanske räddat rekryteringen av soldater ytterligare

några år. Det har nämligen visat sig svårt att rekrytera kompetent per-
sonal till armén. Det som får många att söka som yrkessoldat är just
möjligheten att delta i en utlandsinsats. 

Det kan synas märkligt men det är vad som lockar unga män och i viss
mån kvinnor idag. Äventyret måhända.
Efter denna inledande information var det dags att bege sig till skjut-

och övningsområdet. Övningsledningen beskrev hur ett typiskt strids-
scenario kunde gestalta sig i Afghanistan. Det vanligaste är att de
internationella styrkorna utsätts för eldöverfall i kombination med att
man utlöser minor, vägbomber eller pansarbrytande vapen. Eldöver-
fallet kan vara från långt eller kort håll. Övningens upplägg var att
efter-likna en sådan situation. 

Övningen kom så småningom igång och åskådarna kunde beskåda
övningen från en upphöjd och något distanserad position. Det var lätt
att tänka att nästa gång dessa soldater gör något liknande så är det
på riktigt och med kulor ämnade att träffa. Man kan bara önska dem
lycka till och hoppas att de här dagarna på Tofta skjutfält skall göra
dem väl förberedda för uppgiften.
På väg hem dröjde sig övningsledarens ord kvar, nämligen, det här

hade vi inte kunnat öva om vi inte hade haft Tofta skjutfält. Det är ju
för väl att politikerna i Region Gotland inte har lyckats i sin ambition
att lägga beslag på skjutfältet och göra det till en vindkraftspark.

Stig Skallak

Fredsbaskrarna Gotland

Uniform modell 1910 ”lumpen” med en karolinerinspirerad
huvudbonad. Soldaten på bilden bär upp den bättre än dess
rykte. Kanske är den ny för dagen?

Foto: Armémuseum.
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

KANSLI

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsgatan 13 
703 62 ÖREBRO
Tel: 08-255 030
e-post: kansliet@fredsbaskrarna.se
Medlemsavgift: 200:-/ 1 år
900:-/ 5 år, 1800:-/ 10 år
Prenumeration av tidningen Fredsbaskern:
200:- /år, beställes genom kansliet
Pg: 19 70 56-5
Kamratstödskonto: Pg 444 08 91-2
www.sverigesveteranforbund.se 
Medlemsregister och adressändringar
kansliet@fredsbaskrarna.se
eller tel: 08-25 50 30

ANDERS RAMNERUP
Generalsekreterare
Tel direkt: 070-879 90 87
E-post: anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

LARS NYBLOM
Ekonomi/verksamhetsutveckling
Tel direkt: 070-879 90 84
E-post: lars.nyblom@fredsbaskrarna.se

DANIEL MELLBERG
Föreningsansvarig
Tel direkt: 070-879 90 89
E-post: daniel.mellberg@fredsbaskrarna.se

PER LENNARTSSON
Information och marknadsföring
Tel direkt: 070-879 90 86
E-post: per.lennartsson@fredsbaskrarna.se

BJÖRN EGGEBLAD
Kamratstöd
Tel direkt: 070-879 90 85
E-post: björn.eggeblad@fredsbaskrarna.se

LOTTIE NORDSTRÖM
Tel direkt: 070-879 90 83
E-post: kansliet@fredsbaskrarna.se

STYRELSEN 

BENGT WIKTORSSON
Förbundsordförande
Tel: 073-142 11 56
E-post bengt.wiktorsson@fredsbaskrarna.se

ALVI OLSSON
Vice Förbundsordförande
E-post: alvi.olsson@fredsbaskrarna.se

LEDAMÖTER

BO CARLSSON
E-post: bo.carlsson@fredsbaskrarna.se

STURE FREDELL
E-post: sture.fredell@fredsbaskrarna.se

RIKARD BENGTSSON
E-post: rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

MIKA SÖRENSEN
E-post: mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

SUPPLEANTER

ÖRJAN NOREHEIM
E-post: orjan.noreheim@fredsbaskrarna.se

JOHAN SUNDIN
E-post: johan.sundin@fredsbaskrarna.se

Årsmötet antog på Revinge en helt ny organisa-
tion och nya stadgar. Nu jobbar vi för fullt för att
genomföra det årsmötet beslutade. I Örebro är
det nu upprättat ett kansli med ett antal funktio-
ner. Det finns en kamratstödansvarig, förenings-
ansvarig, informationsansvarig, administratör
samt en ekonomi- och verksamhetsutvecklare.
Kontaktuppgifterna hittar ni här vid sidan om,
med e-post, namn och telefonnummer. 

Jag vill tacka alla er som engagerade er i det
arbete som ledde fram till vår nya organisation
och gjorde årsmötet till en mycket trevlig helg.
Ett särskilt tack till P7 för det fina mottagande
vi fick där.

Nu är även Veterandagen och PSS genomförda.
Det blev två mycket bra arrangemang, trots väd-
ret på Veterandagen. Det var mycket glädjande
att se så många veteraner komma till Djurgården.
Dessutom har det runt i landet firats Veteran-
dagen på andra håll. 

På PSS så var det många av er i föreningarna
som ”nappade” på inbjudan och deltog. Jag hop-
pas att ni fann det intressant att se hur det inter-
nationella veteranarbetet fungerar. Inte alltid lätt
att ena många länder från olika kontinenter och
bakgrund, som blir som ett FN i miniatyr. 

Jag vill rikta ett stort tack till er som gjorde det
möjligt att genomföra både Veterandagen och
PSS. Utan ert engagemang hade det inte varit
möjligt att genomföra. 

Nu blickar vi framåt mot sommarens event. För-
bundet kommer med stöd av FB Gotland att
delta på Almedalsveckan. Sedan är det så klart
den årliga träffen i Halmstad samtidigt som
Fredsbaskermarschen genomförs. Det blir en
intressant veteransommar. Jag hoppas att vi ses
på något av dessa arrangemang. 

Jag vill slutligen be om en tjänst. Sprid vår infor-
mation till andra veteraner som inte ännu vet vad
vi gör och har förstått vikten med att vara delt-
aktig i Sveriges Veteranförbund. Värva dem som
inte är medlemmar så vi blir fler. Desto fler vi är
desto mer tyngd blir det i det vi vill genomföra. 

Önskar er alla en riktigt bra sommar!

Anders Ramnerup
Generalsekreterare

Förbundet har gått in i en ny fas
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Om det är någon aktivitet som vi bör ha med i kalendern, kontakta Anders Ramnerup.

2-7/7 Almedalsveckan Visby

3-17/7 Fredsbaskermarschen Ystad - Göteborg/Hindås

11-14/7 Summer Meet - ÖS20 Halmstad

15/7-2/8 SEMESTERSTÄNGT PÅ KANSLIET Örebro

DATUM AKTIVITET PLATS

SVF:s händelsekalender 2013

NYHETER – Gula Bandet – läs mer på sid 29!

I samband med f d Belgiska Kongos självständighet (30 juni 1960)
uppstod oroligheter i landet. På FN:s begäran ställde Sverige en svagt
utrustad bataljon till förfogande för fredsbevarande uppgifter.

Så småningom blev det istället en fredsframtvingande uppgift med
tidvis hårda strider och under de fyra år som FN-trupp fanns i Kongo
omkom 243 soldater/befäl. Cirka 70 av dessa, varav två svenskar, togs
om hand av kannibaler.
En enträgen begäran från bataljonschefen om 12 cm grk, 40 mm luf-

tvärn samt en ambulans rönte ingen framgång hos armeledningen. 12
cm grk samt 40 mm luftvärn påstods vara krigsplacerade och kunde
inte avvaras! Istället kunde man avvara några 8,5 cm grk samt några
20 mm luftvärnspjäser.

Ej heller uppfylldes chefen F22:s (Kongoflottiljen) begäran om ett
räddningsfordon för Tunnorna (9 st J29 och 2 st S29). Så småningom
ställde USA en räddningsbil till F22:s förfogande.

Då bataljonernas soldater var civila i Sverige fanns olika yrkeskun-
skaper. Därför iordningställdes en nödtorftig ambulans av de yrkeskun-
niga soldaterna. Ambulansen blev unik på så sätt att drivmedelskällan
var förnyelsebar samt koldioxidneutral.

Hälsningar Larry Chiborn, i Kongo 1961-1963

Tillbakablick Kongo

BENGT WIKTORSSON
Ålder: 62 år.
Bor i Solna. 
Utlandserfarenhet: Observatör United
Nations Military Observer Group in India
and Pakistan, stabsofficer Internationella
avdelningen/HKV OPL m m.
Familj: Gift med Gunilla sedan 1978. Två
döttrar.
Yrke: Överstelöjtnant i FM (pensionerad
2005), därefter konsultuppdrag och VD. 

ALVI OLSSON
Ålder: 65 år.
Bor i Helsingborg.
Utlandserfarenhet: Har gjort fyra missioner
varav två i Bosnien och två i Georgien.
Senaste missionen i Georgien avslutades i
mars 2011.
Familj: Son, svärdotter och hund.
Yrke: F d kriminalinspektör.

BO CARLSSON
Ålder: 63 år.
Bor i Luleå.

Utlandserfarenhet: C53, C73.
Familj: Gift med Birgitta och två barn och
barnbarn.
Yrke: Pensionär.

RIKARD BENGTSSON
Ålder: 43 år.
Bor i Stockholm.
Utlandserfarenhet: JK04, KS20.
Familj: Fru och två barn.
Yrke: Yrkesofficer.

STURE FREDELL
Ålder: 68 år.
Bor i Skövde.
Utlandserfarenhet: C80, BA02, MA13.
Familj: Hustru och två utflugna barn.
Yrke: Före detta officer. Numera pensionär.

MIKA SÖRENSEN
Ålder: 49 år.
Bor i Tranås.
Utlandserfarenhet: L100, L110, SO03,
UNTSO, BA09, DB07, OHR, KS02, UNMIK,
UNMISET, SLMM, EUEOM, UNMIN,

EUPOL AFG, TIPH.
Familj: Gift med Nana Sörensen och två
söner.
Yrke: Bitr. utbildningschef på Folke
Bernadotteakademin.

ÖRJAN NOREHEIM
Ålder: 57 år.
Bor i Stockholm.
Utlandserfarenhet: 69C, 73C, 76C, L04,
L05.
Familj: Gift med Sonja (träffades i Libanon
1982), två barn Edwin och Dawid 24 och
20 år.
Yrke: Försäljare Systembolaget.

JOHAN SUNDIN
Ålder: 47 år.
Bor i Varberg.
Utlandserfarenhet: JK08, DB04, DB12,
FS04.
Familj: Världens finaste flickvän.
Yrke: Hisstekniker.

Säg hej till nya styrelsen
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Årsmöte utöver det vanliga
Södra Skånes Regemente P7, Revingehed bjöd på strålande vackert
men kallt väder under årsmötet, helgen 22-24 mars, 2013. Våra inbjud-
na gäster var från Försvarsmakten och Invidzonen. Innan mötet börja-
de tände Insatschefen Anders Silwer minnesljuset och Bo Wranker
läste, efter en tyst minut upp HKH Prins Carl Philips välgångsönsk-
ningar. Dan Bertilsson, ställföreträdande regementschef på P 7 väl-
komnade oss till Revingehed och lyckönskade vårt årsmöte. 

Anders Silwer sade i sin presentation att Försvarsmakten anser att en
veteran är en resursstark person, av vikt för samhället. 
I sitt anförande berättade han om veteraner och om Försvarsmaktens
internationella verksamhet. Han omnämnde bland annat Jonas Waern
och Torsten Stålnacke som förebilder, och framhöll Johanne
Hildebrandts arbete med att lyfta soldaternas arbete i Afghanistan.

Därefter följde ett bra årsmöte med närmare hundra medlemmar på
plats. Ett antal personer och medlemmar följde mötet via vår
livesändning och några ur svenska styrkan FS24 i Afghanistan, följde
mötet till större delen via telefonlänk. 

Ny styrelse valdes och den presenteras mer utförligt på annan plats i
tidningen. Medaljer (mottagarna återfinns i årsmöteshandligarna)
delades ut och nya stadgar fastslogs och klubbades av mötesordfö-
randen Mats Ekeroth. De nya stadgarna finns på vår hemsida, de kan
även rekvireras från kansliet.

Chefen FS24 Michael Claesson, fick också möjlighet att via telefon
berätta om verksamheten i Afghanistan, mycket intressant och väldigt
uppskattat av åhörarna. Deras deltagande kunde inte ske med bild
men likväl lyfte deras närvaro och vår livesändning mötet till en ny
nivå.

Kvällens middag på mässen måste särskilt nämnas. En godare måltid
och ett trevligare arrangemang går inte att tänka sig.

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

FALUN
Polishuset ”Pub KASK” första torsdagen i varje
månad kl 19.00, feb, mars, april, okt, nov.
Myckelmyra tjärn samma tid maj, juni, aug, sept.
dec julbord hos Mats.
Januari och juli semester.
Kontaktperson: Mats Berglind 
mats@mattsb.com

FB NORR
Träffplatserna varierar från gång till gång, på
grund av det stora upptagningsområdet. Plats
presenteras på Fredsbaskrarnas hemsida, 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
Ordf: mats.ekeroth@swipnet.se 
070-517 58 65 
Sekr: ingemar-fransson@telia.com 
070-747 87 39

GÄVLE 
Träffpunkt 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 infor-
mation. Kontaktperson Maria Sääf-Westin 
070-952 57 74

HELSINGBORG
Grand Hotel, Stortorget, Helsingborg.
Första söndagen i månaden, kl 0900 och framåt.
Månadsvärd möter upp.
Kontaktperson: Christer Jönsson, csjj@telia.com,
alt 073-022 60 72

Vi finns också på Facebook: FN-träffar 
i Helsingborg.

JÖNKÖPING & EKSJÖ
Vi träffas på John Bauer Hotel, Södra Strand-
gatan 15 i Jönköping, första onsdagen i måna-
den kl. 19.00. Månaderna som gäller är febru-
ari, mars och april under våren och september,
oktober och november under hösten.
Kontaktpersoner är Björn Claesson 070-515
02 84 och Mats Ruderfors 073-941 09 86.
Som vanligt försöker vi hitta någon intressant
föredragshållare till dessa kvällar. Se vår hem-
sida www.fredsbaskrarna-f.se för information.

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

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

STOCKHOLM
Restaurang Engelen
Kornhamnstorg 59 B Gamla stan,
08-20 10 92 första tisdagen varje månad,
18.00-21.00.
Kontaktperson: Örjan Noreheim 
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
070-592 75 24

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
SVF: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

SVF:S TRÄFFPLATSER A - Ö
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Z-bataljonen i samarbete med Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, SVF ordnar busstransport från

Östersund till Halmstad och ÖS Summer Briefing 20, 11-14 juli.

Avresa från Östersund torsdag 11 juli kl. 05.00.

Bussen kommer att köra via Sveg-Mora-Vansbro-Filipstad-Kristinehamn-Mariestad-Skövde-Halmstad.

Först till kvarn!!!!!!!!!

Hemresa söndag 14 juli kl 09.00.

Övriga upplysningar och anmälan till bussresan, kontakta Anna Sundberg på e-postadress:
sundberg.anna@comhem.se 

Anmälan om deltagande till och information om träffen gör ni direkt till arrangören.

Info: fn-traffen.snabber.se se även Fredsbaskern nr 1 2013 sid 19.

VÄLKOMMEN OMBORD! 

Styrelsen Z-bataljonen och Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna, SVF.

Lördagen den 17 augusti är det återigen dags för
HÖSTTRÄFF på SkytteC, som ligger strax utan-
för Östersund på vägen mot Lit.

Vi samlas klockan 12.00 och strax därefter går 
bussen till vårt utflyktsmål Teknikland, där vi besöker
museum m. m.

Klockan 18.00 äter vi middag och senare på kvällen
grillar vi.

På söndag äter vi frukost innan vi skiljs åt.
Allt till ett pris av 150 kr.
Öl finns att köpa.

Det finns möjlighet att övernatta i barack så tag med
sovsäck och liggunderlag. Har Du husvagn/husbil så
går det bra att ställa den på SkytteC. 
Sista anmälningsdag 8 augusti.

Ring Lave 063-804 93 eller 070-29 804 93.

VÄLKOMMEN – Styrelsen Z-bataljonen

Kom och åk med Z-bataljonen till Halmstad!

Höstträff 2013

Aagaard: 560 000 kr
Catharina von Blixen Finecke (Sturup): 500 kr  
Mässen FS24 Afghanistan: 19 042 kr
(torrlagd mission utan alkohol)
ODTAA International AB (Ängelholm): 5 000 kr
Ulf Lundberg (Sigtuna): 500 kr
Tempelherreorden: 10 000 kr

Tempelherreorden har dessutom instiftat ett upprop där de
uppmanar företag, organisationer och privatpersoner att aktivt
stödja SVF Fredsbaskrarnas arbete genom ekonomiskt bidrag.
Stödet skall till 80 procent gå till barn till stupade och allvar-
ligt skadade veteraner och till 20 procent stödja administratio-
nen kring den svenska utlandsveteranverksamheten.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
har tacksamt emottagit följande gåvor:

Vi besöker flyghallen på Tekniklandet.
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Fredsbaskrarna Gotland genomförde temakväll

Före mötet var massmedia inbjudna för att få
inblick i den veteranverksamhet, som är under
uppbyggnad nationellt och lokalt och
Fredsbaskrarna Gotlands roll i den verksam-
heten.

Mötet inleddes med att Fredsbaskrarna
Gotlands ordförande Mats Ekeroth tecknade
en bakgrundsbild om veteranverksamheten.
Därefter berättade överstelöjtnant Anders
Stach, chef för Högkvarterets Veteran-avdel-
ning, om avdelningens organisation och upp-
gifter. Begreppen veteran och veteranverk-
samhet är ju nya och fortfarande lite oklara,
varför mycket arbete återstår innan grunden

är lagd och man kan gå vidare. 
Näste talare var major Anders Eckerberg

från Gotland, som har färska erfarenheter
som kompanichef för ett skyttekompani i Afg-
hanistan. Han berättade initierat om vilka åt-
gärder man vidtog före, under och efter mis-
sionen för att så långt som möjligt förbereda
personalen på de påfrestningar man visste
skulle komma och för att kunna hantera stress-
reaktioner. Han lovordade bl. a. den mycket
realistiska utbildningen förbandet genomförde
på Livgardet före insatsen.
Anders Stach illustrerade sin berättelse med

några exempel på hur förbandet hanterat fall

där enskilda soldater eller personer runt dem
råkat ut för personskador och/eller psykisk
ohälsa. Hans berättelser väckte onekligen
auditoriets förståelse för vikten av en funge-
rande veteranverksamhet.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas
(SVF) generalsekreterare Anders Ramnerup
avslutade framställningarna med att redogöra
för SVF:s verksamhet, avtalet man har med
Försvarsmakten och vad det innebär av ömsesi-
diga åtaganden. Vilket i sin tur för med sig
ökade krav på Fredsbaskrarna Gotland. 
Att mycket arbete återstår innan allt är på

plats är det ingen tvekan om. Efter att lätt
förtäring intagits, gavs möjlighet att ställa
frågor till panelen, som utökats med Eija
Suhonen, beredskapshandläggare på länssty-
relsen. Region Gotlands representant hade
tyvärr förhinder att delta på grund av sjuk-
dom.

Kvällens möte har förhoppningsvis rätat ut en
del frågetecken hos åhörarna och ökat förstå-
elsen för hur viktigt det är att vara lyhörd för
de reaktioner som våra veteraner kan få efter
fullgjorda uppdrag. Det är dock viktigt att
komma ihåg, att den överväldigande majori-
teten av veteraner i första hand är en resurs
med många nya erfarenheter och förståelse
för andra kulturer, resurser som samhället i
stort kan ha stort utbyte av. 

Fredsbaskrarna Gotlands uppgifter har bara
börjat.

Text: Rutger Edwards
Foto: Göran Hellström             

På föreningens fjärde årsmöte och veteran-
träff den 21 februari hade vi besök av Denise
Zahn, som till arbetar med personalfrågor
vid Livgrenadjärgruppen Malmen. Hon
berättade intresseväckande om sin mission
vid FS20 i Afghanistan 2010-11.

Denises uppdrag var att som personalvårds-
befäl ge stöd åt personalchefen och övriga
enheter i humanitära frågor. Sedan 2010 del-
tar bataljonen i uppbyggnad av den civila
verksamheten i landet genom att man för-
bättrar säkerhetsläget och jobbar tillsam-
mans med civilbefolkningen så att den kan
börja ägna sig åt sin verksamhet. Detta sker
oftast genom att fotpatrullera i byar och träf-
fa befolkningen och diskutera deras var-
dagsproblem. Denise deltog ofta i sådana upp-
drag och upplevde det mycket inspirerande.
Manliga afghaner har svårt att ta till sig vår

kvinnosyn och att kvinnor kan vara kollegor
med män och delta i samma patrull och upp-
drag. 

Därför pratade männen mest med de manliga
soldaterna i gruppen. Eftersom de manliga
soldaterna i gruppen oftast inte får se eller
mindre prata med afghanska kvinnor fick
Denise och hennes kvinnliga kollegor ibland
möjlighet att bli inbjudna och prata med
afghanska kvinnor när deras män inte var
med. Detta upplevdes från båda håll mycket
givande och framgångsrikt. 

Det inträffade många incidenter under
tiden, soldater blev skadade vid beskjutning
eller minsprängning men dessbättre ingen
med dödlig utgång. Finska bataljonen förlorade
dock en soldat.

Denise upplevde sin tid vid FS 20 som mycket
lärorik och intressant. Hennes ambition var
att utöver det vanliga livet på campen få delta
i så många uppdrag och operationer som möj-
ligt och upplevde att hon hade stor nytta av
sin civila utbildning. Janne Frisk avtackade
henne med en bok.

Vi var 28 veteraner som deltog i årsmötet och
lyssnade på Denises intressanta upplevelse.
Det var första gången vi hade en kvinnlig före-
läsare som varit ute på en mission, och det
blev ett litet annat upplägg och nyans på
framförandet.

Nils-Ove Johansson
SVF Fredsbaskrarna Norrköping

På vår sista veteranträff för våren, den 4
april, hade vi besök av Rolf Larsén som bl a
varit chefstekniker i Flygvapnet vid F1 Väs-
terås och avdelningsdirektör vid Försvarets
materialverk, FMV. Rolf har även gjort FN-
tjänst vid bataljon 10 i Kongo 1960-61. 

Rolfs föredrag handlade om stridlednings-
historik inom Flygvapnet från 1950-60-talen
och vad som bidrog till utveckling och förbätt-
ringar. Under det kalla kriget på 1950-talet
växte fram ett starkt behov att få en bättre
kontroll över luftrummet.
Vi hade varit utsatta för angrepp från dåva-

rande Sovjet med bl a nedskjutningen av
DC3: an och senare det Catalinaplan som var
ute och letade efter DC3:an.
Den spända situationen krävde nya och bättre

system. Till exempel krävde flygning i mörker
radar. Flera modernare radarstationer bygg-
des upp och ett antal luftförsvarscentraler upp-
rättades som kommunicerade med radarsta-
tionerna. 
Stridsledning 60 (Stril 60) genomfördes vil-

ket innebar enklare kommunikation till flyg-
planen, snabbare plan krävde snabbare infor-
mation. Radargruppcentraler tillkom varifrån
man kunde ge indikation om målet direkt till
luftförsvarscentralen. 

Därifrån kunde sedan textmeddelanden skickas
direkt till flygplanen.

I början på 1990-talet började avvecklingen
av Stril 60 till ett modernare system kallat
Stril 90. Den centrala delen där utgörs av en
Stridsledningscentral. Där finns moderna ser-
vrar och arbetsplatserna är datoriserade.
Systemet är utvecklat så det kan fungera med
radarspaningsplanet och JAS 39.

Efter Rolfs nostalgiska föredrag om Stril 50
och 60 visade han en film från Kongotiden
med titeln ”Långpatrull i Kongo med 3 komp
3 pluton, mars 1961”. Filmens producent är
Tommy Nilsson men bygger på Rolfs filmer.
Filmen handlar om ett flera dygns strapats-

fyllt patrulluppdrag som genomfördes i
Katanga norr om dåvarande Elisabethville. De
s k vägarna var på flera ställen rena gyttjehå-
len som krävde god körförmåga, men fastkör-
ningar kunde inte undvikas. 
Uppdraget var bl a att kontrollera Balubas

härjningar i området (man påträffade byar
som hade blivit angripna och övergivna), samt
att visa att FN fanns i området. Inga anfall
eller strider förekom dock mot patrullen. 

Vi var 35 veteraner som fick lyssna till Rolfs
intressanta föredrag om Stril, och se den väl-
gjorda filmen från Kongo. 
För oss Kongoveteraner var det extra intres-

sant att se bilder från svenska campen, Elisa-
bethville och Katanga som togs för över 50 år
sedan. Det var många igenkännande kommen-
tarer och kvällen blev sen. Rolf avtackades
med en bok och en stor applåd.

Nils-Ove Johansson
SVF Fredsbaskrarna Norrköping

Årsmöte med veteranträff 
hos SVF Fredsbaskrarna Norrköping 

Intressant föreläsning av Rolf Larsén vid veteranträff 
hos SVF Fredsbaskrarna Norrköping 

Fredsbaskrarna Gotland, som hösten 2012 nybildades ur kamratföreningen FN-gutarna, genomförde tisdagen den 12 mars 2013 sitt första
egentliga medlemsmöte. Temat för mötet var ”Veteraner – en resurs eller en belastning?” Mötet var öppet för samtliga kamratföreningar 
samt allmänheten. Sammanlagt deltog ett trettiotal personer.

Denise Zahn presentades av ordföranden Janne Frisk
med boken ”Fredssoldater”.

Rolf Larsén presentades av ordföranden Janne Frisk
med boken ”Svenska flygvapnets skolor och förband
under 1900-talet”.

Fr v Mats Ekeroth, Eija Suhonen, Anders Stach, Anders Ramnerup och Anders Eckerberg.

Fredsbaskrarnas kamratstödjour �nns till för alla som gjort 
internationell tjänstgöring samt deras anhöriga. 

Telefonen är bemannad dagligen mellan kl. 18.00 och 21.00.

Telefon: 020 - 666 333
Du kan också skriva e-post till oss på

020666333@fredsbaskrarna.se

Du är inte ensam

FREDSBASKRARNAS
KAMRATSTÖDJOURRUOJDÖTSTTSARMAKKA

SANNARARRAKKRSSKABBASDDSEEDRFFR
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Missa inte chansen fredagen den 4 oktober 2013, att under en 
dygnskryssning från Stockholm till Åbo med Silja Galaxy, umgås
med dina kompanikamrater eller varför inte någon från övriga
bataljonen?

Träffens program är i skrivande stund ännu inte riktigt spikat.
Därför är det viktigt att du skickar din e-postadress till din kompani-
kontaktperson, för att få löpande info om höstens träff. 

Tag nu kontakt med era missionskompisar och boka in denna helg,
det kan ju också vara så att vi inte har fått tag i alla berörda. 

Har ni några frågor eller bara vill prata lite är det bara att ringa
någon av kontaktpersonerna nedan:

Förrådskompaniet 
Kenneth (Nilsson) Lövberg, 0435-50651, 070-3150451        
kenneth.lovberg@telia.com
Björn Claesson, 036-50284, 070-5150284       
bjorn.claesson@jonkoping.se

Sjukhuskompaniet
Gunilla Karlsson, 073-0573573
gunka451@gmail.com                   
Eva Göransson, 070-204 30 13     
goranssoneva@hotmail.com 

STR, BAT STAB, UNIFIL-HQ OCH UNIFIL-MP
Benkt Sjödahl, 0470-257 80, 0706-38 57 80
benkt.sjodahl@blixtmail.se       

Transportkompaniet
Raimo Leinonen, 0498-221307, 070-6424249 
rtl@telia.com

Ing. kompaniet
Dennis Blom, 063-511386, 070-2520500 
dennis.blom@multichallenge.se
Sten Jakobsson, 036-60766, 070-3407267
sten.jakobsson@telia.com

När åker vi: 
Avgång från Värtahamnen i Stockholm med Silja Galaxy fredagen
den 4/10 kl.19.30. Åter Stockholm lördagen den 5/10 kl.18.15.

Kostnad:
Från 1 018 kr/person i del av 4-bäddshytt (B-hytt).

Ingår i priset:
Välkomstdrink, smörgåsbord inkl vin/öl/vatten, förläggning i fyr-
bäddshytt, frukost, lunchbuffé inkl vin/öl/vatten och en himla massa
trivsel.

Anmälan:
För att vi skall kunna genomföra Bataljonsträffen som planerat är
det viktigt att du anmäler och  bokar in dig och kompisarna före den
20/9.

Boka på telefon 08-6663333, bokningskod B96L eller på 
www.tallinksilja.se 

I samband med bokningen går det även bra att mot kostnadstillägg
uppgradera till annan hyttkategori, eller boka förmånlig buss-
anslutning till och från Värtahamnen, Stockholm.

Hjärtligt välkomna till vad vi tror blir höstens höjdare, 
ha en skön sommar!

Nillon, Björn, Gunilla, Eva, Benkt, Raimo, Sten och Dennis 

MEDALJSPECIALISTEN
Skövde

www.medaljspecialisten.com
info@medaljspecialisten.com

Tel: 070-604 06 09

PUZZELRINGAR

www.me-trading.com

Bataljonsåterträff 96L The Reindeer Battalion
Nu har det redan gått fem år sen sist, nu är det dags igen!

SKEPPAREGATAN 29  602 27 NORRKÖPING  TEL 011 – 18 80 88www. f redsba sker for l a ge t . s e

Under våren har två nyutgivna böcker tillkommit, nämligen den

första delen i Christian Braunsteins trilogi om ”Svenska arméns

uniformer” och dels ”I Kongostatens tjänst 1906-1909”, recense-

rad på sid 28, och med en initierad sammanfattning av Stig von

Bayer. – Ett mindre antal av jubileumsboken ”UTLANDSSTYRKAN I 

FREDENS TJÄNST”, utgiven av Försvarsmakten 2005, finns fortfa-

rande i lager, liksom FREDSKOCKARNA” och ”FREDSSOLDATER”.

250:- 195:-250:- 200:-

NY! NY!195:- 195:-

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 10% av värdet till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 

Sveriges Veteranförbund

Fredsbaskrarna (SVF)
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Ett storartat årsmöte
Årsmötet 2013 genomfördes på Lednings-
regementet i Enköping lördagen den 27
april. Det blev ett storartat möte tack vare
det stora deltagarantalet, de sansade debat-
terna, en utomordentlig föredragshållare,
flera färgstarka gäster, goda arrangemang
och en chosefri och kamratlig stämning. Hela
130 veteraner var samlade till mötet, en
gång tidigare har vi varit fler – 150 deltagare
vid jubileumsåret 2010.

Årsmöteshelgen inleddes med en kamratträff
med hela 100 deltagare på officersmässen på
fredagskvällen. Som vanligt blev det de över-
raskande mötenas och nostalgins kväll. Plöts-
ligt träffas vapenbröder, som kanske inte setts
på 50 år. De som inte ville prata kunde ägna
sig åt ett kortare bildspel av Lars Erkstam
från Kongoresan på senhösten 2012.
Årsmötet avhölls på lördag förmiddag. Ett

sammandrag av årsmötesprotokollet samt en
faktaruta över styrelsens sammansättning
finns i en särskild artikel, som redovisar de
viktigaste besluten på mötet.

ÖVERSTEN HÄLSADE VÄLKOMMEN
Chefen för Ledningsregementet, överste
Thomas Nilsson, inledde lördagseftermidda-
gens program med en hälsning till Kongo-
veteranerna. Han kände sig stolt över att vete-

ranerna numera kallar Ledningsregementet
för ”sitt regemente”, vilket är en följd av att
kamratföreningen haft årsmöten på regemen-
tet sedan 2002. Han harangerade oss för våra
insatser under Kongokrisen för 50 år sedan,
som han känner till enbart genom Kongo-lit-
teraturen, ty han föddes 1963. Han avslutade
med en förhoppning om att Kongoveteranerna
även i framtiden kommer till regementet för
sina årsmöten.
Karl-Olof Fransson tackade för den respons

föreningen alltid möter på regementet och
tilldelade Thomas Nilsson vårt hederstecken –
Katangakorset.

FÖREDRAG AV AMBASSADÖR HANS
CORELL
Ambassadör Hans Corell var under åren 1994-
2004 FN:s undergeneralsekreterare för rättsliga
frågor. Hans föredrag hade temat: ”Förmår
FN leva upp till organisationens ändamål? Ett
framtidsperspektiv.” 
Ambassadören gjorde en fyllig genomgång

av FN:s stadga samt FN-organen och deras
verksamhet. Han beskrev hur FN-arbetet
skall bedrivas enligt stadgan för att uppnå
fred och stabilitet i världen – men det är inte
alla gånger det lyckas. Vanligen beror det på
att nationerna sviker de avtal de antagit i och
med medlemskapet. Särskilt allvarligt är det
när någon av stormakterna i säkerhetsrådet
gör det.
Så skedde 2003 då USA tillsammans med

Storbritannien och en del andra stater anföll
Irak trots att FN ville att deras vapeninspek-
törer skulle fortsätta att verka i landet och
komma till en fredlig lösning.
Efter en omfattande frågestund avtackades

Hans Corell med applåder. Han tilldelades
Katangakorset av vår ordförande Karl-Olof
Fransson.

ÖVRIGA GÄSTER 
En annan av årets gäster var dokumentärfil-
maren och journalisten Marika Griehsel. Hon
presenterade ett avsnitt av den tv-dokumen-
tär, som hennes filmteam arbetar på. Två av
hennes medarbetare, Mikael Hedlund och

Mats Karlén, medföljde på veteranernas
Kongoresa på senhösten 2012, varvid de
dokumenterade resan med filmupptagningar
och intervjuer med en del veteraner. Marika
upplyste om att fler Kongo-veteraner skulle bli
intervjuade, en del redan samma kväll. Hon
uppmanade alla, som önskade berätta om
sina upplevelser i Kongo, att anmäla sig till
teamet. Marika uppgav vidare att det var
svårt att få finansiärer till filmarbetet, men
att teamet blivit så intresserade av de svenska
insatserna i Kongo att de känner det som en
plikt att fullfölja projektet. Dokumentären
kommer förhoppningsvis att visas i SVT:s
program någon gång i framtiden.
Studie- och minnesresan till Kongo satte på

många sätt sina spår vid årsmötet. Resan
arrangerades av Pelle Mohlins resebyrå och
Pelle själv deltog i årets möte. Han gjorde sig
hörd både under debatterna och som försång-
are till snapsvisor under den avslutande ban-
ketten. Resan till Kongo hade förutom de elva
veteranerna flera historiskt intresserade per-
soner som deltagare. Flera av dem besökte
mötet, vilket var mycket stimulerande. En av
dem, Lars Erkstam, hade fotograferat flitigt
under resan och sammanställt ett omfattande
bildspel, som blev avslutningen på lördagens
program i föreläsningssalen. Det var mycket
intressant att ta del av hans bilder, särskilt de
som skildrade händelserna vid Dag Hammar-
skjölds minnesmonument i Ndola – samt hur
det i dag ser ut vid platser som Posttorget,
Tunneln och Camp Massart i Elisabethville
samt vid Kamina-basen och Kaminaville. Lars
avtackades med applåder.

FINALEN
Den avslutande banketten på officersmässen
blev festlig. Lars Frost berättade roliga histo-
rier. Styrelsen delade ut föreningens
hederstecken Katangakorset till Pelle Mohlin.
Följande veteraner fick utmärkelsen: Stig
Högberg, Bo Wilder, Christer Waltari och Jan
Hedman. En anställd på regementet, Ray
Lindahl, fick utmärkelsen på fredagskvällen. 

Nytt för i år var unisont sjungna snapsvisor ur 
Pelle Mohlins repertoar. Det höjde stämningen.
En av visorna kan ses som ett inlägg i den
aktuella försvarsdebatten och får avsluta
detta reportage om årsmötet 2013:

DEN NORDISKA BALANSEN. 
Melodi: Kovan kommer, kovan går...

Finland fångar upp allt ryskt/ Vilken tur, 
vilken tur/ Danmark tar sig an allt tyskt/
Eller hur, eller hur/ Norge skyddar oss mot

britter/ Vi kan lyss till fågelkvitter/
Äta gott och ha det bra/ och den 

lilla snapsen ta.      

Slutet gott – allting gott – även denna gång.

Text och foto: Bror Richard Svärd

ÅRSMÖTETS PROTOKOLL I SAMMAN-
DRAG
Sedan Karl-Olof Fransson hälsat välkommen
och äskat en tyst minut för under året avlidna
medlemmar valdes Bengt Wicksén att leda
förhandlingarna och Stig Högberg att vara
sekreterare.

I förväg utdelad verksamhetsberättelse och
ekonomisk redogörelse godkändes liksom
revisorernas berättelse, varefter styrelsen
beviljades ansvarsfrihet.

Jan Olof Gustafsson hade i en motion
föreslagit att föreningen skulle agera till för-
mån för de tolkar som arbetat med den svenska
styrkan i Afghanistan för att förmå regeringen
att bevilja tolkarna asyl i Sverige. Styrelsen
yrkade avslag på motionen eftersom frågan
är politisk och kamratföreningen enligt stad-
garna skall verka neutralt i politiska frågor.
Mötet biföll styrelsens avslag.

Under diskussionen före beslutet föreslogs
att den som så önskar kan skriva under hand-
lingen som privatperson. Jan Olof åtog sig att
sända skrivelsen till rätt myndighet.
Mötet beslutade att årsavgiften skulle vara

oförändrad, 225 kr/år och att inga styrelsear-
voden skall utgå.
Styrelsens ledamöter efter valet redovisas i

faktarutan ovan.
Karl-Olof Fransson och Bengt Wicksén

redogjorde för de förhandlingar styrelsen haft
med Fredsbaskrarna. Styrelsen fick årsmötets
mandat att säga upp nuvarande avtal och att
förhandla fram ett nytt avtal under året.

Karl-Olof Fransson redogjorde för det omfat-
tande programmet på Veterandagen den 29
maj i Stockholm. Ett trettio-tal medlemmar
förklarade sig intresserade att delta.
Karl-Olof Fransson tog upp olika alternativ

på hur vi kan få medel till vår hjälpfond och
nämnde Pelle Mohlins hjälp samt Torgny
Svedbergs släkts agerande. Karl-Olof uppma-
nade oss alla att när vi skriver ”Vita kuver-
tet” skall vi ha vår hjälpfond i tankarna.
Glenn Altsten föreslog att vi skulle ändra i

stadgarna så att även skolan i Ndola skulle
kunna få medel från vår hjälpfond. Styrelsen
skall fundera på detta.
Som avslutning gav mötet styrelsen uppdra-

get att besluta om tid och plats för nästa års-
möte.

Vid protokollet: Stig Högberg.
Sammanfattning : Bror Richard Svärd.

RÄTTELSE 
I artikeln om Kongoresan i förra numret av
Fredsbaskern blev Dr Peter Wallenbergs
namn felstavat, vilket beklagas. BRS

DEN NYA STYRELSENS SAMMANSÄTTNING:

Ordförande: Karl-Olof Fransson

Vice ordf: Stig von Bayer

Kassör: Rune Brink

Sekreterare: Stig Högberg

Vice sekr: Alf Gustafsson

Ledamot: Bengt Wicksén

Revisorer: Rolf Noberg, Bengt Kjellman

Revisorssuppeleant: Glenn Altsten

Valberedning: Lars Frost, Arne Björklund

Överste Thomas Nilsson hälsade veteranerna 
välkomna till Ledningsregementet.

Pelle Mohlin deltog i debatten och presenterade
några snapsvisor inför kvällen.

Ambassadör Hans Corell tilldelades Katangakorset efter föredraget.

Marika Griehsel redogjorde för tv-dokumentären om Kongoveteranerna.

Från banketten, från vänster Marika Griehsel, Karl-Olof Fransson, Per Hedberg (hovmästare) 
och Bengt Wicksén.



Min far Karl-Gustaf Styrman 
(f 1927) avled på Sunderby
sjukhus den 27/3 i år.
Han hade varit i FN-tjänst på
Bataljon 74 M/E i Sinai 1979-
1980 och var engagerad i någon
sektion (jag vet tyvärr ej vilken)
till Fredsbaskrarna då de betydde
mycket för honom. Jag skulle upp-
skatta om ni kunde meddela era
kamrater detta då det är säkert
finns flera av era medlemmar som var min fars vänner/kollegor och som vi
privat inte har kunnat underrätta om dödsfallet. Karl-Gustaf är känd för den
FN-Jeep, se bilden, som han fick med sig hem från Sinai och som han då och
då tog till möten, även i Mälardalen. Han bodde själv i Haparanda. 

Med vänliga hälsningar
Mattias Styrman 
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UNEF-medlemmars jämna födelsedagar under 2013:

55 år 15/2 Mats Petersen Kronoborgsvägen 7 C Malmö
65 år 16/12 Kenneth Carlsson Floragatan 6 4tr. 1304 Örebro
70 år 14/3 Dag Legnesjö Södra Rejdemyrsvägen 39 Lysekil

14/7 Jan Larsson Kyrkvägen 14 Ljung
75 år 20/1 S-B Andersson Nedre Fogelbergsgatan 7 B Göteborg

16/4 Kurt Persson Blåklintsstigen 8 Varberg
9/9 Leif Knutsson Borgaregatan 9 Göteborg
10/12 Rolf Larsén Olskroksgatan 19 4tr Göteborg
13/12 Per-Olof Wikström Allmänna Vägen 35 Sjömarken
21/12 Erik Karlsson Löparegatan 20 B Landskrona

80 år 1/10 Bertil Stener Blåklockestigen 7 Varberg

Vid en stämningsfull ceremoni den 26 april, fördes Karl-
Gustaf Styrman till den sista vilan i Karl Gustafs kyrka i
Karungi. 
I kyrkan var, förutom närmaste familjen, många ur släkten
och nära vänner representerade jämte det föreningsliv han
var aktivt medverkande i. Fredsbaskrarna var närvarande
och hedrade med blommor. Till tonerna av ”Finska rytteriets
marsch” fördes sedan Karl Gustaf till den sista vilan.

Vid efterföljande minnesstund på Haparanda stadshotell
(där Karl Gustaf var född och även varit källarmästare)
berättades minnen från hans rika liv som laxfiskare, militär,
FN-tjänst , polis, källarmästare, bokhandlare liksom konsten
att navigera en bogserbåt. Eftersom anhöriga i dödsannonsen
angett ”tänk på Fredsbaskrarnas kamrathjälp” lästes ett
stort antal minnesdresser upp med gåvor till Fredsbaskrarna.
Vila i frid! 

Jan. Söderberg – FB Norr

Till Karl Gustaf Styrmans minne

En legend i FN-sammanhang har avlidit.
Jag träffade honom aldrig, men historierna efter speci-
ellt hans tid som United Nations Chief Liaison Officer var
många. Han lär har gjort en av de snabbaste militära
karriärerna, från kapten till överstelöjtnant på tre måna-
der i samband med befälsreformen 1973 samt oktober-
kriget och utnämningen till UNCLO. 

R.I.P. – Med fältjägarhälsning Michael

Till minne av 
Per-Gösta "PG" Björlin

General Lars-Eric Malcolm Wahlgren föddes
den 14 maj 1929 i Åsele i Västerbotten och
slutade sina dagar den 101 oktober 1999
efter ett långt framgångsrikt liv i försvarets
tjänst. Hans närmaste är hustrun Gunilla som
han gifte sig med år 1957. De fick två dött-
rar vid namn Susanne och Monica. 

Lars-Eric Wahlgren blev år 1953 officer vid
pansartrupperna och Skånska Dragonregemen-
tet P2 i Hässleholm. Han genomgick Militär-
högskolans stabskurs åren 1963-1965 och
utnämndes till kapten i Generalstabskåren.
Under de närmast kommande åren växlade
han mellan olika stabs- och truppbefattningar.
Under åren 1967-1968 utbildades han vid
amerikanska krigshögskolan Command and

General Defence College i Fort Leavenworth.
Han fick 1974-1975 sin första befattning vid
Förenta nationerna i egenskap av bataljons-
chef vid FN-bataljon 56M vid det svenska
FN-förbandet i Mellersta östern. Lars-Eric
utnämndes till överste 1977. 
Åren 1977-1980 var han försvarsattaché i

Oslo och under samma år dessutom chef för
UN Staff Officers Course i Strängnäs. 
År 1980 inledde Lars-Eric Wahlgren en era

som chef för Gotlands regemente P18 och
detta under en längre period. 
År 1983 befordrades han till generalmajor

och chef för Gotlands Militärkommando.
Lars-Eric Wahlgren etablerade sig väl i den
gotländska miljön och gjorde sig till uppskat-
tad tolk för gotländskt försvar och frivilligrö-

relse. Han hade samtidigt skaffat sig en god
internationell erfarenhet. 

År 1988 var det emellertid tid att lämna
Gotland. Lars-Eric Wahlgren hade utnämnts
till generallöjtnant, biträdande generalsekre-
terare i FN och Force Commander vid UN
Interim Forces i Libanon (UNIFIL).
General Wahlgren ledde UNIFIL vid den tid

när det libanesiska inbördeskriget äntligen
tog slut efter femton långa år med ett freds-
avtal som undertecknades i den saudiarabis-
ka staden Taif i augusti månad 1990. 

I mars 1993 övertog han efter en indisk gene-
ral och i egenskap av Under Secretary Gene-
ral vid FN för en tid den nyinrättade befatt-
ningen som chef för FN-trupperna i det forna
Jugoslavien (UNPROFOR). 

Från högkvarteret i Zagreb kom han att
leda en av största och dyraste och mest kom-
plicerade FN-aktioner någonsin. Styrkan räk-
nade omkring 14 000 man från 21 nationer.
Han gjorde där en uppmärksammad insats

i ett bekymmersamt läge. Det var en svår
tjänst, där han också ställdes inför frågor av
politisk innebörd, som hade att göra med
nationella avvägningar i FN-insatsen. Ons-
dagen den 23 juni 1993 avslutades dock gene-
ral Wahlgrens tid i Jugoslavien efter ett spel på
hög politisk nivå där vår svenske FC ersattes
av en fransk general vid namn Jean Cot2.
General Wahlgren fick dock starkt beröm av
FN:s dåvarande generalsekreterare Boutros-
Boutros Ghali för sina insatser i Jugoslavien.

Lars-Eric Wahlgren, som under hela sin kar-
riär bar med sig en tydlig västerbottnisk dia-
lekt, blev en av Sveriges mest internationellt
inriktade officerare. Han nådde de höga be-
fattningarna och engagerades i olika uppdrag
även efter sin pensionering. 
Från 1995 var han en av de åtta högre offi-

cerare från olika länder som ingick i den
International Defence Advisory Board som
skapades på begäran av försvarsministrarna i de
tre baltiska staterna för att tillhandahålla obe-
roende expertråd i försvarsfrågor. 
Han engagerades också av UNESCO i frå-

gor som hade att göra med skydd av kulturarv
i krigssituationer, en fråga som i riklig mån
hade aktualiserats under striderna i Bosnien. 

Sina visioner av Förenta nationernas möj-
ligheter lämnade han i sin publikation ”FN:s
insatser för fred mot år 2000” (1994). 
Han valdes in i Kungliga Krigsvetenskaps-

akademin år 1983. 

Bäste medlem
Stor avtackning på årsmötet. Fr vänster: Erik Karlsson,  Jack Ragnarsson, Kurt Persson,
Alf Gustafsson,  Leif Monell och Stig von Bayer. 

23 april hölls UNEF-kamraternas årsmöte, denna gången i Kvibergs
Parks samlingslokal Befälsgatan 10, Göteborg.
Deltog gjorde 16 medlemmar. På grund av en stadgeändring skall före-

ningens styrelse bestå av minst tre personer. För att komma i fas så gjor-
des valet enligt de föreslagna stadgarna. Till ordförande omvaldes Erik
Wester-berg, som vice ordförande omvaldes Rune Adielsson, som sekrete-
rare omvaldes Bo Hellqvist, nyval gjordes på kassörsposten, hit valdes Rolf
Larsén som då ersatte Erik Karlsson som avsagt sig omval.
Det blev en stor avtackning med anledning av detta. Dessutom uppvak-

tades en av våra revisorer på sin 75-årsdag nämligen Kurt Persson. 
De i den gamla styrelsen som avtackades var Erik Karlsson, Jack

Ragnarsson, Leif Monell, Stig von Bayer och Alf Gustafsson. Sten-Erik
Petersson kvarstår utom styrelsen som klubbmästare.

Text och foto: Bo Hellqvist

Äntligen har den ovanligt sega vintern släppt greppet och vi
ser fram mot en skön sommar.
Vår förening fyller i år 55, en aktningsvärd ålder.

Tanken är att fira detta i samband med den numera traditio-
nella HÖSTFESTEN på Väla, som skall äga rum 24 augusti.
Alla får personlig kallelse i god tid.
Med anledning av den stadgeändring som gjordes på årsmö-

tet kommer ett extra årsmöte att hållas i samband med festen,
för att konfirmera beslutet.

Jag önskar er alla en skön sommar.

Erik Westerberg
ordförande

Texten i artikeln grundar sig på material av riksarkivarie Erik Norberg vid Krigsvetenskapsakademin och återgiven av Per Lennartsson vid Fredsbaskrarna.
Övrigt material är taget från böckerna ”Soldat i FN”, Forsbergs förlag i Malmö 1978 och ”I fredens tjänst”, JK 03 1993.
Den slutliga textsammanställningen har gjorts av Lars Andersson, Höör den 20 april 2013.
1)Med reservation för eventuellt angivet fel beträffande general Wahlgrens bortgång. 10/10 eller 19/10-1999. 
2) Frankrike hade nämligen fått förfrågan om att utöka sin FN-styrka i Jugoslavien men då ville fransmännen ha en FC från Frankrike istället för en svensk.

En general, väl värd att minnas…

Lars-Eric Wahlgren fick 1974-1975 sin första befattning vid Förenta nationerna i egenskap av bataljonschef vid 
FN-bataljon 56M vid det svenska FN-förbandet i Mellersta östern. Foto: Ingvar Karmhed - stabsfotograf 56M. 
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Fristaten Kongo tillhörde Kung Leopold II av
Belgien under åren 1885-1908, varefter det
övergick till belgiska staten under namnet
Belgiska Kongo. Det vilda och stora afrikanska
landet, till landytan större än Europa, kunde
naturligtvis inte administreras enbart av bel-
gare, därtill var landets invånarantal för litet.
Officerare rekryterades kontinuerligt från
övriga Europa för tjänstgöring i Kongo.
Sexhundra av dem var svenskar. En av dem
var underlöjtnanten i Norrlands dragonrege-
mente, Eskil Sundhage (1882-1943). 
År 2006 lämnade han Sverige och reste till

Bryssel för att genomgå kolonialkursen där
undervisningen bland annat omfattade afri-
kansk exercis, juridik och sjukvård för att i
bästa fall kunna kurera sömnsjuka, malaria,
ormbett, förgiftade pilar. . .

Resan från Europa till Sundhages första
stationering i Avakubi, beläget i hjärtat av
Afrika, tog avsevärd tid. Båtresan från
Antwerpen till Boma vid Kongoflodens myn-
ning tog 19 dagar. I Boma fortsatte den kolo-
niala utbildningen i en månad med bland
annat exercis och ledning av infödda soldater
i fältövningar. Resan från Boma till Leopold-
ville på båt och järnväg tog fyra dagar.
Därefter följde en tre veckor lång resa med en
flodångare till Stanleyville. Den sista mar-
schen till fots genom djungeln tog 22 dagar
innan slutmålet Avakubi var nått. Den sam-
manlagda restiden var således 65 dygn. 
(FN-soldaterna från Sverige på 1960-talet
flögs till Kongo på ett dygn.)
Den största faran för nyanlända till Kongo

var värmen och solstrålningen. Sundhage
insåg snabbt att han måste bära den anbefall-
da korkhjälmen för att undvika solsting (vär-
meslag), som kunde leda till döden eller svåra
psykiska skador. Överhuvudtaget var risken
stor att drabbas av dödliga sjukdomar och
epidemier på grund av det osunda klimatet
och brist på effektiva läkemedel. Jodsprit var

ett universalmedel som användes mot alle-
handa krämpor och sår. Sundhage hade en
stark fysik. Många av hans officerskamrater
avled i Kongo. Sundhage kom hem utan all-
varliga sjukdomar och fick en civil karriär i
Sverige bland annat som kontorschef fram till
1930-talet.

Sundhages uppdrag i Kongostaten var av
mångahanda slag. Han ledde expeditioner
mot upproriska stammar, upprättade på egen
hand nya stationer bland annat i Botongwe,
som låg flera dagsmarscher från Avakubi och
deltog i flera polisoperationer. Vid dessa sände
han i förväg en budbärare till de upproriska
hövdingarna med budskapet att han skulle
komma på besök med väpnad trupp, men att
vapnen endast skulle användas i självförsvar.
Trots detta möttes han ofta vid framkomsten
av ett pilregn från stamkrigarna. När truppen
besvarade angreppet med eld flydde stamkri-
garna. Sundhage stannade kvar i byn, ofta i
flera dygn, tills hövdingen återkom för bot och
bättring. Polisoperationerna företogs för att
förebygga krigiska uppgörelser mellan stam-
marna, överfall och plundringar av karavan-
vägarnas resenärer samt kannibalism. Det är
imponerande att Sundhage som ensam vit
man kunde hålla pli och disciplin på flera plu-
toner infödda soldater långt ut i vildmarken.
I boken finns ett avsnitt med titeln ”Anklag-

elser och missförhållanden i Kongostaten.”
Det visar att kritiken mot den belgiska kolo-
nin i Afrika förekom redan då i Europa och
var känd bland Kongostatens tjänare. 

Kritiken på den tiden riktade sig mot att
infödingarna fick betala skatt till Kongostaten
genom att leverera ett kilo kautschuk
(gummi) per månad. Gummit utvanns genom
att man gjorde en skåra i vissa av djungelträ-
den och satte en behållare under vari gummit
rann ner som en vit vätska. Efter behandling
och torkning levererades gummit till den sta-
ten, varvid infödingen fick lön för mödan med

12 franc per kilo gummi. Det mesta arbetet
bestod i att bära gummit vilket enligt Sund-
hage inte var någon utpräglat krävande upp-
gift. Ett omtyckt tema i agitationen var att
infödingarna lemlästades om de inte levererade
tillräckligt med gummi till exempel att man
högg av ena handen av gummileverantören.
Sundhage anför i denna sak: ”Under de resor,
på hundratals mil, jag gjorde inom landet,
sammanträffade och samtalade jag med
tusentals infödingar av olika stammar även
som med ett stort antal av Kongostatens
tjänstemän, av olika åldrar och grader, men något
belägg för anklagelserna fann jag aldrig.”

Av experter på det koloniala Afrika anses
Sundhages skildring ha stort dokumentariskt
värde därför att den inte anonymiserar plat-
ser och personer vilket ofta förekommer i
samtida skildringar. Sundhages berättelse är
rak och bär sanningens prägel, varför hans
inlägg i debatten om det våld som förekom i
Kongo under hans tid är trovärdigt.

Stig von Bayer har skrivit en inlaga, i vilken
han sammanfattar Kongos koloniala historia
och vad som skett i landet efter frigörelsen
1960. Denna handling medföljer boken om
den rekvireras från Fredsbaskerförlaget.
Hans syn på den koloniala tiden stämmer
överens med Eskil Sundhages och kontraste-
rar starkt mot vad som förekommer i den all-
tid aktuella debatten om Kongostaten, exem-
pelvis i boken ”King Leopolds ghost” av
Adam Hochschild. 

Bror Richard Svärd

En svensk i Kongostatens tjan̈st 

David Bergmans ”36 timmar” är en bok som
håller ett högt tempo och har ett stort under-
hållningsvärde. Spännande från första till sista
sidan och mycket svår att lägga ifrån sig. 
Starka kvinnliga karaktärer och då framförallt
Johanna Lindström, i klassiskt mansdominera-
de miljöer var ett något otippat men väldigt
tilltalande författarbeslut. 
Ser man boken för vad den är, en spännings-

roman, tycker jag att historien är trovärdig.
Den har mycket hög teknisk nivå, är läskigt
aktuell och den får en att fundera. 

En sak är dock säker, förtroliga samtal kom-
mer jag aldrig mer föra utan att ta ut mitt bat-
teri ur min mobiltelefon.
Jag kan varmt rekommendera detta äventyr

som semesterläsning i sommar!

Per Lennarsson

Författare: David Bergman 
Förlag: Lind & Co 
Utgiven: april 2013
ISBN13: 9789174611687

David Bergmans 36 timmar

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 distri-
bution. 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
33. Tröja, Gula Bandet S, M, L, XL, XXL 495 KR
34. Tygmärke Gula Bandet 30 KR
42. Broderat tygmärke siluett                        50 KR
43. Broderat tygmärke siluett m kardborre 60 KR                    

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

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

26. Medalj 16 mm (miniatyr)                 
200 KR – 300 KR för ej medlem17 18 19
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Stöd Fredsbaskrarna arbete!

NY!NY!

En ny bok: I Kongostatens tjänst 1906-1910, av Eskil Sundhagen. 
Den är utgiven av Statens försvarshistoriska museer och kan beställas
från Fredsbaskerfo�rlaget, Norrköping, tel. 011 - 18 80 88.
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Vi gratulerar vinnarna 
i YXXRYSS 1/2013:

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

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

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

Lösningen sänds senast 
25 augusti till: 
Fredsbaskerförlaget
Roland Andersson
Skepparegatan 29
602 27 NORRKÖPING

Olle Melin
Lyckeby

Sven Grave
Katrineholm

Kent Öberg
Uppsala

Ulf Sörbin
Västerås

Hans Lindqvist
Västerås

Rätt lösning till nr 1/2013

De tre första rätta lösningarna får en bokvinst från Fredsbaskerförlaget!
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PÅ KORNET

1
KS 12 och FS18.

2
Det är väldigt berikande att få uppleva nya
kulturer. Man får perspektiv på sin egen tillvaro,
hur lyckligt lottade vi är i Sverige och hur
mycket man borde uppskatta tillvaron hemma.
Men det var även fantastiskt att se vilka upp-
offringar våra utlandssoldater gör som läm-
nar familj och vänner för att engagera sig i att
hjälpa människor som inte har samma förut-
sättningar som oss själva att få en drägligare
tillvaro. Min erfarenhet är att det finns mycket
gott hos människor och att alla kan göra
något för att hjälpa en medmänniska.

Höga chefers utsatthet och bristande stöd när
det krisar. Försvarsmakten måste bli än mer
ödmjuk och lyssnande. En lärande organisa-
tion med en fungerande Lessons learned-
funktion. 

3
Mitt starkaste missionsminne är tyvärr när tre
av våra kamrater stupade den 7 februari 2010.
Men även om det var den värsta dagen i mitt
liv så har jag även fått uppleva de bästa
dagarna i mitt liv i utlandstjänst. Det som gör
de sämsta dagarna inte fullt så jobbiga och de
bra dagarna kan bli de bästa är att man har
varandra. Den gemenskapen som bara finns i
utlandsstyrkan är det mest positiva minnet
jag har.

PÅ KORNET är ett återkommande
inslag. Har ni förslag på någon/några
som bör var med? Hör er av till:
redaktion@fredsbaskrarna.se

Bengt Wiktorsson 62 år Rikard Johansson 26 år Stevie Carlsson 34 år 

3 frågor till TRE VETERANER

Fredsbaskrarnas kamratstödjour �nns till för alla som gjort internationell tjänstgöring
samt deras anhöriga. Telefonen är bemannad dagligen mellan kl. 18.00 och 21.00.

Telefon: 020 - 666 333
Du kan också skriva e-post till oss på 020666333@fredsbaskrarna.se

Du är inte ensam

1
Jag har direkt på fältet medverkat som obser-
vatör i UNMOGIP (United Nations Military
Observer Group in India and Pakistan) novem-
ber 1990 – november 1991.

2
Det är fantastiskt att få lära känna sig själv
och andra genom att bo och arbeta ihop. Man
får lära sig mycket om hur människor intera-
gerar. Självklart har det också gett perspektiv
på hur man uppfattar sin omvärld. Man ska ge
sig tid att reflektera över de intryck man fått,
efter att man kommit hem igen. 

3
Mitt starkaste minne är utan tvekan från den
17 januari 1991. Det var den dag då en koalition
av 29 länder under ledning av USA och med
stöd av FN gick till angrepp mot Irak, som på
hösten 1990 invaderat Kuwait.

Jag hade besökt ett pakistanskt artilleriför-
band i närheten av ”line of control”. På hem-
vägen passerade vi igenom en by där flera
hundra personer demonstrerade mot USA och
FN vilka enligt deras mening förde krig mot
det irakiska broderfolket.  

När demonstranterna fick syn på den FN-
märkta Toyota-jeepen började gatstenar hagla
mot den. Jag lyckades snabbt få på mig hjäl-
men. Bilen omringades och jag slets ut ur den.
Folk var som vansinniga, de skrek och började
slå på mig och välte omkull jeepen. 

Jag blev informerad om att jag var deras
gisslan och skulle användas som påtryck-
ningsmedel för att få stopp på kriget mot Irak.

Efter flera långa diskussioner kom jag på
idén att försöka få dem att skriva ett brev till
FN:s generalsekreterare. Jag förklarade att
det skulle göra deras röst hörd i världen. 

Jag tvingades gå ut på en lastbrygga mitt i
byn och ropa: – Saddam zindabad! (Länge leve
Saddam Hussein!) Folket jublade, jeepen vän-
des upp på fyra hjul och vi släpptes iväg. 

Jag återvände till UN fieldstation Domel en
halv dag försenad och efter omständigheterna
välbehållen.

1
KS16, FS24 och förstärkning FS12, FS17, FS19,
FS22.

2
Insikten att jag har det rätt så bra som bor i
Sverige och känner att jag inte behöver klaga
över vissa saker när jag tänker på att det finns
de som har det betydligt sämre

3
Det var under förstärkningen FS19. Plutonen
hade varit i sin första TIC (stridssituation reds.
anm.) och vi hade varit vakna i 36 timmar. När
vi kom tillbaka till Camp Northern Lights så
stod officerare och soldater och väntade på
oss. De visste vad vi hade varit med om och
ville fånga upp oss så fort som möjlig för att
se så alla mådde bra och var oskadda.

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? 



Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal

Ordningsvaktsbutiken.se

Nya OV-uniformen
Vi erbjuder omgående
leverans av den nya 
uniformen för ordnings-
vakter, givetvis i godkänd 
färgkod. 

Skyddsutrustning
Vi har den nya batongen från 
Bonowi på lager tillsammans 
med skyddsvästar, kniv-
skyddshandskar och andra 
skyddande tillbehör.

Kommunikation
Vår egna radio för 155 MHz 
eller 400 MHz håller enastå-
ende kvalitet och pris med ett 
stort tillbehörsprogram.
Finns även för kort- och 
långtidshyra.

Tekniska hjälpmedel
Boka en demonstration av 
vår vattentäta handhållna 
värmekamera från FLIR. 
Arbeta helt oberoende av 
yttre ljuskällor, övervaka 
stora områden och 
genomför effektiva eftersök.

Vi levererar trygghetslösningar med 
lokal förankring och socialt ansvar.

Vi expanderar och passar samtidigt på att förnya vår grafiska profil.
Just nu söker vi väktare, butikskontrollanter och ordningsvakter i Kalmar län. 
Registrera dig i vår personalpool på www.srsb.se

Vår affärsidé är inte att sälja kläder och utrustning. 
Vår affärsidé är att bemanna objekt med kompetent och korrekt 
utrustad personal. Vi vill att våra anställda skall ha tillgång till de 
bästa och säkraste produkterna på marknaden. 
Därför håller vi riktigt låga priser.

www.srsb.se
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Returadress: Fredsbaskrarna Sverige

Fredsgatan 13
703 62 Örebro


