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När utlandsstyrkan annonserar efter personal till sina fredsbevarande 

insatser runt om i världen söker över 5 000 personer till de 800 

platserna. Varför vill någon åka till ett krigsdrabbat land och sätta sitt 

eget liv på spel? Vilka är de? 
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På jakt efter vapen i ett fiktivt Kosovo 

 
”Denna sida nedåt” har någon skämtsamt sprayat på de militärgröna 

spadbladen. Trots en isande vårvind gräver och krafsar soldaterna 

beslutsamt i marken efter vapen som kan hota freden och folkets 

säkerhet.  

 

Än har ingen hittat någonting. Det är sju veckor kvar tills övningsområdet 

en bit utanför Livgardet i Kungsängen byts ut till Kosovos landsbygd. Men 

redan nu gäller det att vara beredd. 

 

En överordnad kommer fram till den rakryggade Alexander Hecksén, chef 

för grupp fyra. Denne hukar sig och tittar åt det håll som pekas ut för 

honom. 

– Bildörren är öppen och det är några barn som håller på att plocka bland 

era saker där borta, nu springer de upp i skogen. 

Under några korta sekunder ser Hecksén lite frågande ut. Genom sina 

stålbågade glasögon ser han bara en stängd blå minibuss, ingen skymt av 

några barn. Sedan greppar han situationen. 

– Johansson, Persson, mot bilen, kommenderar han kvickt, varpå dessa 

sprintar mot bilen för att ta tillbaka det som de osynliga barnen kan tänkas 

fått med sig. 

 

Några minuter senare är Johansson och Persson tillbaka, lätt andfådda och 

den överordnade, som satt Hecksén på prov, ser tillfreds ut medan han 

antecknar.  

 

Det är svårt att hitta den rätta balansen mellan fantasi och djupaste allvar, 

några rekryter är nära att tappa den när de nyfiket drar i ett orange snöre 

som sitter fast i staketet och verkar fäst någonstans i marken. Fänriken ryter 
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till, och ber alla att fundera på vad som skulle kunna sitta fast i andra änden. 

Soldaterna svarar med att se skamsna ut.  

 

Dagen innan är de uppdelade i tre olika grupper där de på några stationer 

får lära sig både teorin och praktiken för att hitta gömda vapen. Minuter 

innan utsatt tid sitter soldaterna på plats och väntar på att lektionen ska 

börja. När någon av utbildarna pratar är det en koncentrerad tystnad i salen. 

Den bryts bara lite då och då av en fråga eller prasslet från en påse när en av 

rekryterna sticker in handen i jackfickan för att fiska upp en godisbit. 

 

Gälla pip fyller salen när de visiterar varandra med hjälp av metalldetektorer. 

Ofta är det pennor, bältesspännen, eller knivar som ger upphov till oljudet, 

men även ett silvrigt tuggummipaket utlöser alarm. Någon verkar ha några 

knivar extra. 

– Man vet aldrig när ryssen kommer, skämtar han och de andra skrattar. 

En annan lägger frivilligt till språkträning. 

– Please empty your pockets, säger han till den han visiterar. 

 

Under de sju kvarvarande veckorna kommer de fortsätta att utbilda sig inför 

sökuppdragen, men de har också specifik utbildning om just Kosovo, om 

konflikten och kulturen. Mycket av det de får lära sig är utformat efter 

brittisk modell, utarbetat med tanke på förhållandena på Nordirland, men 

rutinerna är desamma. Det handlar om att hitta sprängämnen, dokument 

eller vapen som hotar freden. De får lära sig hur man ska tänka, känna och 

leta.  

 

På en av stationerna får de lära sig att söka igenom bilar och alla trängs 

intresserade runt de blå Volvo kombibilarna som står uppställda på 

gårdsplanen. Instruktören får god hjälp att visa hur det ska gå till av 24-åriga 

Michael Rytterstig. Han var i Kosovo under samma omständigheter för två 
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år sedan. Det är gemenskapen och själva uppdraget som får honom att 

tillfälligt lämna fiskfabriken han jobbar på till vardags. 

– Fast det inte är så tydligt som att till exempel dela ut kläder och filtar, så 

känner man ändå att man gör något för att hjälpa människorna i Kosovo, 

säger han med gemytlig västkustdialekt.  

Och så gillar han att få på sig grönkläder. De flesta som ingår i sökplutonen 

har inte varit på uppdrag förut. Hecksén ska åka för första gången och 

eftersom han vill bli yrkesofficer tror han att utlandstjänstgöringen kan ge 

honom värdefulla erfarenheter.  

 

Stämningen är vänskaplig och det är svårt att tro att de bara har kamperat 

ihop i knappt två veckor. Kanske beror det på allt de har gemensamt, de 

trivs i det militära och har självmant valt att göra utlandstjänst. Det är inte 

på låtsas längre, som när de gjorde lumpen.  

 

För drygt ett år sedan hamnade de svenska soldaterna i Kosovo i ett skarpt 

läge. Kosovoalbaner och serber drabbade samman i ett våldsamt upplopp 

som svenskarna hamnade mitt i. Riskerna med utlandstjänsten har inte alla 

hunnit fundera på än.  

– Jag fick rådet häromdan att skriva testamente, berättar Hecksén. Man har 

inte riktigt tänkt så långt.  

Någon berättar att än så länge är det bara pappan i hans familj som fullt har 

accepterat att han ska åka.  

 

Instruktörerna är alla överens om att soldaterna blir väl förberedda på 

uppgiften efter utbildningen på Livgardet. Rytterstig instämmer.  

– Jag blev förvånad när jag kom ner för jag hade väntat mig att det skulle 

vara värre, men jag har varit i Bulgarien på charter och det var minst lika 

fattigt och skitigt där, säger han.  
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Även om uppdraget går smidigt händer det att soldaterna känner sig 

deprimerade när de kommer hem igen.  

– Jag mådde jättedåligt när jag kom hem, jag kände mig otrygg när jag 

plötsligt var själv. Jag tror det beror på hur bra sammanhållning det blir i 

gruppen, säger Rytterstig och tillägger att de var ett tajt gäng på den åttonde 

bataljonen. 

Rytterstig, som är reslig och har röd skepparkrans, verkar annars tryggare än 

en teddybjörn. Han berättar också att de fick bra stöd när de kom hem och 

varje dag har han kontakt med någon av de han tjänstgjorde med.  

 

Ute på övningsområdet tvingas en del byta från Livgardets mörkblå basker 

till en varmare keps. Eftersom uppdraget i Kosovo leds av Nato, har inte 

soldaterna de berömda himmelsblå baskrarna. De hade heller inte gett ett 

bättre skydd mot den bitande vinden.  

 

– Håll den här, säger Rytterstig och ger minsökaren till kollegan Granberg 

medan han vänder sig ut mot dikeskanten.  

– Men… 

Längre hinner inte Hecksén med sin invändning. 

– Jag ska inte ställa mig och pinka om det är det du tror, svarar Rytterstig 

från hjärtat och Hecksén verkar lättad.  

Rytterstig förbannar antalet fickor i uniformen medan han rotar efter sin 

snusdosa. 

 

De sista spåren av tvivel på vart vi befinner oss bleknar bort när ett 

automatvapen smattrar på avstånd och minsökaren i Rytterstigs vana händer 

tjuter när han för den över det nyvakna aprilgräset.  

– Kan du ge mig minpiken, säger han och sätter sig ner på huk.  

Försiktigt trycker han ner piken i jorden för att känna om något finns 

därunder. När han försäkrat sig om att det inte är en mina gräver han 
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försiktigt runt platsen för fyndet. Det luktar blöt jord och daggmaskar. Inte 

förvånad, men kanske något besviken hittar han vad som gett upphov till 

minsökarens varning.  

 

– När jag var i Kosovo förra gången grävde jag hur länge som helst bara för 

att upptäcka att det som minsökaren gett utslag på var en gammal kastrull, 

säger Rytterstig. 

I den jordiga handsken håller han ett rostigt beslag som någon gång suttit på 

grinden bredvid honom. 

 
 
Fakta 
 

Kriget i Kosovo tog slut 1999, men än idag finns det spänningar mellan 

kosovoalbaner och serber. För att se till att freden hålls finns cirka 22 000 

FN-soldater på plats i styrkan som kallas KFOR, Kosovo Force. Av dem är 

fler än 300 svenskar. 
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Stark och snaggad, men utan skäggväxt 
 

På namnbrickan står det Pte Granberg. Pte är förkortningen av 

private, det engelska ordet för soldat, medan Granberg är kort för 

Tora Astrid Linnéa Granberg. Det är bara ett år sedan hon muckade 

från A9 i Kristinehamn där hon tjänstgjorde som skyttegruppbefäl. 

Nu är hon en av soldaterna som ska åka till Kosovo för att tjänstgöra i 

utlandsstyrkan under sex månader.  

 

Det finns många regler och riktlinjer för vad en soldat i utlandsstyrkan ska 

ha för meriter. Gärna gedigen arbetserfarenhet, och minimum 10-7-7 i betyg 

från lumpen. Men som vanligt när det finns regler, finns det undantag, och 

Tora Granberg är ett sådant. 

 

– Jag var inte så bra på det militära språket, jag kunde inte alla termer, säger 

hon om varför hon erhöll siffrorna 10-7-6 när hon muckade.  

 

Tora har snaggat huvud och bär militärkläderna med rejäl pondus, men hon 

är varken manhaftig eller grov. Istället utstrålar hon genuinitet, hon har ett 

oförfalskat sätt som säkerligen är en av anledningarna till att just hon valts 

ut till utlandsstyrkan.  

 

Tora är född och uppvuxen i Motjärnshyttan som ligger tre mil norr om 

Filipstad. Redan som tonåring tyckte hon att Filipstad med 8 000 invånare 

kändes kvävande litet. Ett år tillbringade hon på naturvetenskapliga 

programmet, innan hon bestämde sig för att läsa miljö och 

samhällsplanering i Kiruna, 160 mil hemifrån. Det var också under tiden i 

gymnasiet som hon bestämde sig för att göra värnplikt. 

– Det flöt på, med prov, efter prov och det gav inte så mycket. Jag behövde 

en förändring och jag hade hört mycket positivt om lumpen.  
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När killarna i klassen skulle mönstra åkte hon med, och bara tio dagar efter 

studenten ryckte hon in. Fast hon idag anser att det inte var så genomtänkt 

ångrar hon ingenting.   

– Jag lärde mig mer under de månader jag låg inne än jag gjort under hela 

gymnasiet, säger hon.  

 

Ibland var det svårt att passa in i lumpen. Den allmänna uppfattningen 

verkade vara att kvinnor inte hör hemma i det militära. När det fanns tjejer 

med på övningarna tog officerarna det lugnare eftersom tjejerna inte ansågs 

kunna jobba lika hårt som killarna. Bara de kvinnliga befälen behandlade alla 

lika. 

 – Man accepterade för mycket då. Idag skulle jag aldrig ta ett sådant 

beteende, alla ska behandlas lika, säger hon.  

 

Att killarnas drömtjejer var de stereotypa karaktärer som fanns i tidningarna 

Slitz och Café, lärde hon sig snabbt. Då blev det också uppenbart vad som 

förväntas av en kvinna, hon ska vara svag, ha långt hår och stora bröst. 

Inget av dessa attribut stämde in på Tora och hennes kvinnliga självkänsla 

dalade. 

 

Idag bryr hon sig mindre om hur han ska vara som tjej. Hon är lika mycket 

kvinna som alla andra med två x kromosomer. Trots snaggen.  

 

Det finns andra utmaningar med lumpen än att slå hål på folks fördomar 

om hur en tjej ska vara; att ha upplevt lumpen utan att kunna diskutera alla 

upplevelser med kompisarna. 

– Tjejkompisarna förstår inte vad man pratar om, de tycker det är jobbigt 

när man snackar om lumpen hela tiden. 

 

Innan hon blev antagen till utlandsstyrkan läste hon på komvux med siktet 

inställt på att bli förskollärare. Men så ringde de från antagningsenheten och 
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erbjöd henne en plats i Kosovo, fast hon inte ens skickat någon ansökan. 

Krigskompanichefen hade rekommenderat Tora. 

– När jag muckade bestämde jag mig för att innan jag dör ska jag ha gjort 

utlandstjänst. Men jag trodde inte att det skulle bli så snart, säger hon. 

 

Studierna får vänta, istället vill hon göra en insats för freden, något som hon 

inte skulle kunna göra som civil.  

– Jag tror man får andra värden i livet när man kommer ut och upptäcker 

att alla inte får lön varje månad som vi är vana vid i i-länderna.  

Det är också den militära livsstilen som lockar, att få slippa det vanliga 

Svenssonlivet med disk och matlagning.  

 

Tora tillhör den sökpluton som ska leta efter gömda vapen och viktiga 

dokument i Kosovo. Just nu har hon fullt upp med den förberedande 

utbildningen på Livgardet, utanför Kungsängen i Stockholm, men på 

helgerna kommer hon hem till sin lägenhet i Karlstad.  

– Man behöver vara lite själv på helgerna, på Livgardet är man inte ensam 

en sekund om man inte ger sig ut och springer förstås.  
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Många söker, få antas till utlandsstyrkan 
 

Intresset för att göra utlandstjänst är stort i Sverige. Personalenheten 

för utlandsstyrkan får in tusentals ansökningar, men ett fåtal väljs ut.  

– Vi behöver de bästa för att lösa en svår uppgift, står det i 

rekryteringsbroschyren.  

Men vilka är bäst och hur väljs de ut? 

 

Just nu upprätthåller 770 svenskar freden på oroliga platser i världen. Till 

den senaste rekryteringen till utlandsstyrkan fick man in cirka 10 000 

ansökningar till knappt 800 platser. Att intresset för utlandstjänstgöring är 

stort har man märkt på personalenheten för utlandsstyrkan. 

– Intresset är stort för de nya förbanden i Liberia och Afghanistan, men 

flest sökande är det till det stället där vi varit längst, Kosovo, säger Anders 

Sjödin, chef för bemanningssektionen på personalenheten för 

utlandsstyrkan. 

 

Han säger att många söker utlandstjänst eftersom massmedia har 

uppmärksammat utlandsstyrkan och att läget på arbetsmarknaden också 

spelar stor roll för hur många som vill göra utlandstjänst.  

Av de tjänstgörande i utlandsstyrkan är ungefär sju procent kvinnor. Det är 

en andel som försvaret hoppas ska öka. 

– Vi kvoterar inte in kvinnor i utlandsstyrkan, men om två sökande har 

samma bakgrund och den ena är kvinna så väljer vi hellre kvinnan, säger 

Anders Sjödin.   

 

För att vara behörig för tjänst i utlandsstyrkan är grundkraven att man ska 

vara svensk medborgare, ostraffad och vid god fysik. Om man vill söka som 

soldat så ska man ha genomgått värnplikt med tillfredställande betyg. Det 

går också bra att söka med sin civila kompetens som till exempel 

sjukvårdare eller tolk, då gäller inte kravet på värnplikt. Dessa antagna får 
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istället genomgå en fyra veckors militär grundutbildning, där de får lära sig 

om säkerhet och att hantera vapen. 

 

När ansökningarna kommit in till Operativa insatsledningen, den instans 

som genomför insatser både i Sverige och internationellt, börjar arbetet med 

att ta ut de som är behöriga och kolla upp dem mot polisens och 

pliktverkets register. Därefter tillsätter man officerare på nyckelpositioner. 

När detta är gjort samlas ledarna för det aktuella förbandet på en 

uttagningskommission, där man går igenom ansökningarna och väljer ut de 

personer som är intressanta. Sedan följer korta telefonintervjuer där det 

gäller att ta reda på om personen som sökt verkligen är redo för att arbeta i 

ett krigshärjat land.  

 

Många söker utlandstjänst direkt efter lumpen. Vid rekryteringen läggs stor 

vikt vid yrkeserfarenhet och de soldater som antas har en ganska hög 

snittålder, de flesta är mellan 25 och 30 år. Henrik Berger, pressinformatör 

för Operativa insatsledningen, säger att erfarenheten och åldern är några av 

anledningarna till varför svenska soldater utomlands har ett bra rykte. 

– Svenska soldater är lugna, de resonerar och höjer inte vapnen i första 

hand, det gör dem till bra fredsbevarare, säger han.  

 

Men det gäller också att sätta rätt man på rätt plats. Dick Torberger, är 

beteendevetare och ställföreträdande chef för personalenheten för 

utlandsstyrkan. 

– Att vara skyttesoldat till exempel, anses som en mer rutinartad och 

fysiskt krävande tjänst. Där sätter man inte någon 40-åring med lång 

arbetserfarenhet från kontor, säger han.  

 

Trots att det är många som söker kan det vara svårt att hitta rätt 

kompetenser. I dagsläget har Sverige fyra förband ute, Kosovo, Bosnien, 

Liberia och Afghanistan. I varje förband ska det till exempel finnas en präst 
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och en läkare. Eftersom personalen byts ut med sex månaders intervall, 

betyder det att man måste hitta åtta läkare och åtta präster varje år för att 

förbanden ska kunna fungera. Kraven på FN-soldaterna har också fått 

anpassas efter de sökande. Tidigare har det till exempel funnits krav på 

fysisk kondition och styrka, där alla fått genomgå ett så kallat fälttest där 

man ska springa 1 000 meter med utrustning inom en viss tid. Idag är kravet 

borttaget.  

 

Innan förbanden ger sig ut genomgår soldaterna en utbildning som 

innehåller information om konflikten i landet som de ska åka till. 

Utbildningen innehåller också en del praktiska moment, som till exempel 

hur man upprätthåller vägspärrar.  

 

Det händer att utlandstjänsten utlöser psykiska problem, som är svåra att 

förutse. I många fall syns det redan under utbildningen om någon inte klarar 

av det. 

– Det är en brist att vi inte kan psyktesta alla som ska åka iväg, men det har 

vi inte möjlighet till, säger Dick Torberger. 

 

I rekryteringsbroschyren kan man läsa om stark gemenskap och känslan av 

att göra något viktigt. Faktum är att många som varit på mission, som det 

kallas, väljer att åka igen. För att förhindra psykiskt ohälsa måste de som 

tjänstgjort utomlands vara hemma i Sverige minst ett år innan de får åka 

igen. 

 

Fakta 

 

Sedan 1948 har 72 svenska soldater avlidit under utlandstjänstgöring. Av 

dessa har tio personer dött till följd av krigsskada, resterande 62 av 

sjukdomar och olyckor. Flest miste livet i Kongo under 60-talen. 

 

Sedan 1948 har 90 000 svenskar gjort utlandstjänst. 
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De flesta insatser som utlandsstyrkan deltar i har ett mandat från FN, men 

insatsen kan ledas av antingen FN, Nato, EU eller en annan organisation 

som till exempel OSSE (Organisation för Säkerhet och Samarbete i 

Europa). 

 

Av de soldater som kommit hem får sju till tio procent övergående 

omställningsproblem som sömnsvårigheter och depressioner. En procent 

lider av utbrändhet. Post traumatiska stressyndrom, drabbar cirka 0.2 

procent av dem som har tjänstgjort utomlands.  

 

Har man genomfört värnplikt ska man ha fått 10-7-7 i betyg, där tio syftar 

på allmänt uppförande, sjuorna på soldatförmåga och förmågan i den 

befattning man haft. 

 

En arbetsgivare är skyldig att bevilja ledighet under tjänstgöringen i 

utlandsstyrkan eftersom utlandsstyrkan lyder under totalförsvarspliktlagen.  

 

Månadslönen för en soldat i utlandsstyrkan ligger runt 20 000 kronor. Man 

får också risktillägg på 1 000 – 7 000 kronor i månaden, beroende på vart 

man tjänstgör. Traktamente tillkommer också, av det betalar man 15 

procent för mat och logi. 

 

Svensken Folke Bernadotte anses vara den som först tog initiativ till 

internationella fredsinsatser. Han var också den som först stupade i FN-

tjänst när han mördades av Sternligan i Jerusalem 1948 under sitt 

medlingsuppdrag i Palestinakonflikten. 

 
 
 
 
 
 



 16

Maria Assanders uppdrag; 
 

Soldaterna ska känna sig som hemma! 
  
I fyra månader har Maria Assander tjänstgjort i den svenska FN-

styrkan i Liberia.  

– Det påminner lite om att bo på en öppen anstalt, man har ingen 

direkt frihet och det kan bli ganska tråkigt i längden, säger hon.  

 

Maria Assander har axellångt blont hår och gröna ögon. Fräknarna i hennes 

solbruna ansikte är färska, det är bara några dagar sedan som hon kom hem 

från Liberia.  

 

I fyra månader har hon varit på FN: s camp Clara som ligger en bit utanför 

Monrovia i Liberia. Hennes titel var personalvårdsbefäl, vilket innebar att 

hon var den som såg till att soldaterna hade meningsfulla saker att syssla 

med när de hade ledig tid.  

       

För soldaterna i Liberia har Maria Assanders närvaro varit värdefull. Deras 

styrka är vad FN kallar för en Quick Reaction Force, en styrka som nästan 

alltid har jour, beredda att rycka ut när det behövs. Det innebär att de 

nästan alltid måste hålla sig i lägret om något skulle hända. 

 

Hon har anordnat allt ifrån sportevenemang till pokerkvällar för att hålla 

humöret uppe på de cirka 230 svenskar som funnits på plats i Liberia sedan 

augusti förra året. Innan hon åkte var hon inställd på att det skulle bli tufft. 

Befattningen innebar att många har åsikter om hur hon ska sköta sitt jobb 

och dessutom skulle hon bli tvungen att lämna kvar sambon i Sverige.  

– Allt har gått jättebra. Det är jätteviktigt att man håller kontakten med dem 

där hemma eftersom man får så många upplevelser som man inte kan dela, 

jag har ringt hem till min sambo varje dag, säger hon.  
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Maria examinerades från Uppsala universitet våren 2002 som 

personalvetare. Till vardags jobbar hon som rehabiliteringshandläggare på 

Opil, Operativa insatsledningen vid Uppsala garnison. Hon och en kollega 

är ansvariga för rehabilitering för soldater som skadat sig när de tjänstgjort 

utomlands.  

 

Hon berättar att livet i utlandsstyrkan på ett sätt är ett okomplicerat liv, man 

har inga räkningar, någon säger åt en vad man ska göra, man har en tydlig 

roll som man kanske inte har hemma i Sverige. Då kan man lätt känna sig 

lite osäker när man kommer tillbaka till tillvaron i Sverige.  

– Det är besvärligast för dem som inte har något att komma hem till, de 

kanske inte har något jobb eller familj, säger Maria Assander.  

 

Missionen i Liberia har varit lugn, soldaterna har påverkat mest genom sin 

närvaro, de har patrullerat och rekat vägar. Styrkan har inte haft något 

områdesansvar till skillnad mot till exempel Kosovostyrkan. Detta har 

medfört att man inte fått så mycket kontakt med lokalbefolkningen. 

– Vi har hjälpt till att bygga tak och skänkt bollar till ett barnhem, men man 

önskar att man fått mer kontakt med befolkningen, säger hon. 

 

Visst finns det risker med utlandstjänst, men Maria Assander berättar att de 

vanligaste skadorna som soldaterna får är en vrickad fot under en patrull 

eller idrottsutövning. 
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Veteran från ett bortglömt krig 

 

På 60-talet var FN-soldaterna hjältar. Idag är Silve Almgren 

pensionär, men minns tiden som FN-soldat i Kongo som om det vore 

igår. Upplevelsen har resulterat i ett äventyrligt, men också rastlöst 

liv. 

 

Han sitter i soffan i sin etagelägenhet i Esboviken utanför Helsingfors med 

två rörliga ben. Här hamnade han när han en tid efter sin skilsmässa, 

startade ett konsultföretag som marknadsför svenska företag i Finland. 

 

Silve har inte pratat så mycket om sin tid som FN-soldat. Alla foton ligger 

fortfarande i den låda som han lade dem i när han kom hem. Det är först på 

senare år han har börjat tänka närmare på det som hände. 

 

Äventyret började med en krossad dröm. Silve hade alltid velat bli pilot, 

men efter testerna blev han istället erbjuden skolning för att bli 

trupputbildare. Lönen var hyfsad och det var bättre än att göra värnplikt, så 

Silve lämnade småländska Reftele för att åka till Västerås och lära sig utbilda 

soldater. Med bra betyg fick han tjänst direkt efteråt, på F10 i Ängelholm.  

– Att lära soldaterna att stå i givakt och bädda sängar var skittråkigt. 

Drömmen var att jobba utomlands för FN. 

 

Silve lämnade in en ansökan om att få tjänstgöra i Bataljon 12 i Kongo. Till 

sitt stora förtret fick han avslag och hamnade istället på en brandutbildning 

som ledde till att han blev räddningsledare på F10.  

 

När ansökningstiden till nästa Kongobataljon var inne, var han beredd. 

Beslutsam stegade han in på bataljonschefens kontor med två ansökningar, 
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den ena till utlandstjänst och den andra till avsked. Nu fanns det ingen 

återvändo för chefen som inte kunde göra annat än att bevilja utlandstjänst.  

 

Den 10 november 1961 ryckte Silve in i Strängnäs där utbildningen hölls. 

En morgon fick han ett bud, han skulle infinna sig på bataljonschefen Jonas 

Waerns kontor omedelbart. Orolig för att han gjort något fel inställde han 

sig och möttes av flera allvarliga ansikten.  

 

– Jonas Waern berättade att min far avlidit i en hjärtinfarkt. Jag glömmer 

aldrig stödet han gav mig den gången. Flera månader senare frågade han 

mig hur det var med min mamma nu när pappa gått bort. Tänk att han 

mindes det. 

 

Silve åkte hem till sin mamma och begravningen. Med sina 21 år var han 

äldste sonen och det var tydligt att alla förväntade sig att han skulle stanna 

hemma och ta hand om familjen snarare än att åka till Kongo. Hans 

mamma ville inte att han skulle ge upp sina drömmar, så hon lät honom åka. 

 

Kongo hade precis frigjort sig från det belgiska styret, men det fanns ingen 

infödd läkare, jurist eller ingenjör i landet. Inbördeskriget hade blossat upp 

eftersom belgiska gruvintressen stödde en utbrytarregim under ledning av 

Moise Tshombe i provinsen Katanga. Det var också här de svenska 

trupperna placerades. När Bataljon 14 skulle lösa av Bataljon 12 var 

striderna i Kongo som värst.  

 
Silve fick krypa från Globemastern för att komma till pansarbilen utan att 

bli träffad. Framme på campen syntes tydligt vilka som var nya, dels var de 

bleka som albyler, men de kravlade sig också fram på alla fyra för att inte 

hamna inom skotthåll. De mer erfarna gick upprätt, medvetna om att 

Kongos urinvånare var dåliga på att sikta.  

 



 20

– Då var man dödsrädd. Första natten gick flyglarmet och alla dygnets 

mörka timmar fick vi ligga i skyttevärn medan Tshombe bombade 

förbandet.  

 

Campen var under ständig beskjutning i nästan en månad. Folket som inte 

stödde Tshombes regim förföljdes och de tog sin tillflykt hos FN. Strax 

utanför campen upprättades ett flyktingläger med cirka 40 000 kongoleser. 

För den svenska bataljonen hörde det till vardagen att dela ut mat och 

skydda dem.  

 
Kön till vattenposten där barnen och kvinnorna hämtade vatten var alltid 

kilometerlång. En dag exploderade luften plötsligt omkring dem och 

förvandlade ledet till inferno. Tshombes styrkor hade gått till attack med 

granatkastare. Blod överallt.  

 
 

Inga soldater skadades den gången, men kvinnorna och barnen i kön, de 

starka minnesbilderna bär han alltid med sig. Striderna nådde sin kulmen i 

och med att FN: s styrkor beslöt sig för att anfalla gendarmeriets huvudbas, 

Camp Massart. Silve befann sig i skyttevärn vid posteringen när anfallet 

startade på natten. Ett kraftigt tropiskt regn förvandlade skyttevärnet till en 

kanal. Efter några dygn av ständig beskjutning och hårt regn drabbades 

Silve av krigspsykos och fick släpas tillbaka till campen och 

sjukförläggningen.  

 

Anfallet lyckades och Tshombe tvingades förhandla med Kongos regering. 

Efter det var uppdraget mycket lugnare. Den 14 maj 1962 stod Silve åter på 

svensk mark. Han var bara 22 år när han kom hem från det som varit 

utlandsstyrkans farligaste uppdrag någonsin. Dessutom hade han varit 

skyttegruppchef och klarat sina uppgifter med glans. 

 

– Jag hade utbildats och läst om hur en ledare skulle vara i den militära 

handboken, SoldF. När jag kom till Kongo fick jag lära mig att man måste 
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ha ett kamratligt ledarskap för att få gruppen att fungera. Man måste ta lika 

många nattpass som alla andra.  

 

Vistelsen i Sverige blev inte lång, redan efter några månader gav han sig iväg 

igen, till Gaza. Där fick han ett jobb på Movement Control, som ansvarade 

för FN: s flygtrafik inom Gazaområdet. När han sedan gick vidare till nästa 

bataljon jobbade han som kontaktman mellan de kanadensiska och svenska 

styrkorna. Han skötte materialunderhållet, liknade uppgifter hade han också 

senare, på sjukhuset i Rafah. 

 

Silve fick semester och tog flyg till Rom och därefter tåget hem till Sverige. 

Med vaxad mustasch och blå basker överraskade han familjen. Silves bror 

hade fixat bil och de åkte för att hälsa på en kompis och dennes tjej i 

Kristianstad. Tjejen hade en kusin som hette Marianne. 

– Den kvällen blev det kärlek, ja fast på den tiden tittade man bara på 

varandra, kanske blev det en puss, men det var allt.  

Silve lovade att komma hem efter den 19:e bataljonen, till april 1964.  

 

Marianne fick sedan en inbjudan till Kairo där soldaterna fick semestra 

förmånligt. 

 
Med fjärilar i magen och gårdagens champagne i benen klättrade Marianne 

och Silve upp på Cheops pyramid. Där uppe på toppen av civilisationens 

vagga, 140 meter upp, böt de ringar och lovade att gifta sig med varandra.  

 
 
På Cypern hade oroligheter brutit ut och detta medförde att Sverige snabbt 

gjorde klart för att skicka en bataljon dit. Efter lång övertalning lovade Silve 

att ta ansvar för förflyttningen av bataljonen från Gaza till Cypern.  

 

Den 15 juli 1964  var han hemma som han lovat Marianne i ett telegram. 

Det blev flytt till Halmstad där också parets första barn föddes, Maria. Efter 
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en tid gick flyttlasset till Stockholm eftersom Silve fått ett välbetalt jobb där. 

Under åren fick han flera erbjudanden om att åka och jobba utomlands 

igen, med katastrofhjälp.  

– Åk du så får du se om jag är kvar när du kommer tillbaka, sa Marianne 

och jag förstod att hon menade allvar.  

 

Parets son, Martin, föddes 1971. Både Marianne och Silve var karriärlystna 

och avancerade snabbt. Silve startade eget som han senare sålde för att satsa 

pengarna i ett norrländskt företag. Alla pengarna gick förlorade, äktenskapet 

föll sönder och Silve fann sig plötsligt utan jobb, pengar och bostad. En dag 

knäppte det till och vänsterbenet var förlamat. Ischiasnerven hade kommit i 

kläm och det krävdes operation för att han skulle kunna röra det igen. 

 

Av sina 65 levnadsår har de år han tjänstgjorde i Kongo satt djupast spår. 

Han har alltid varit rastlös och har haft svårt att anpassa sig till det vanliga 

livet.  

– Jag ryggar tillbaka när jag ser krig eller en död människa på tv. Samtidigt 

känns mina upplevelser overkliga, som en film. Har jag verkligen varit med 

om allt det här?  

 

Försvarsmakten har han inte haft någon kontakt med sedan han ryckte in på 

repmånad i slutet av 60-talet, förutom när Nobels fredspris delades ut till 

alla trupper som bevarat freden för FN. Någon uppföljning på dem som var 

med i Kongo på 60-talet har aldrig gjorts.  

– Det är nästan som om man vill tysta ner allt som hände då, de skulle ha 

kunnat forska och tagit tillvara på vår erfarenhet för att se hur vi 

påverkades. Jag har hört att många tagit självmord eller blivit psykiskt sjuka.  

 

På 60-talet var han en hjälte, som alla andra som tjänstgjort för FN. Sedan 

kom 70-talet och opinionen svängde, Vietnamkriget förändrade synen på 

Sveriges insatser i Kongo. Redan på 60-talet kunde man läsa i Expressen att 
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”Svenska soldater förråas”, skrivet av en reporter som vittnade om rashat i 

Kongobataljonen. Silve berättar att det fanns officerare som ägnade sig åt 

att skjuta prick på Tshombes afrikaner. 

– Man vågade inte säga något då, men vi var inte där för att skjuta 

människor. Vi skulle bevara freden.  

 

Men freden var slut redan innan de första FN-soldaterna landade i det 

afrikanska landet. Situationerna som de möttes av var närmare krig, det 

verkade både FN och Sveriges regering ha missat. 

 

– Idag när de frågar ungdomarna varför de åker på utlandstjänst så säger de 

att de vill göra en insats för freden. Jag kan ärligt säga att vår generation 

hade två orsaker till varför vi ville åka, äventyret att få se världen och att 

tjäna pengar.  

Silve fick ordentligt betalt för sex månaders utlandstjänst, summor som han 

bara kunnat drömma om som arbetarpojke i Sverige.  

– Pengar har alltid varit viktiga för mig, jag hade aldrig några när jag växte 

upp. 

 

Han skrattar gott när han berättar om den gången när kanadensarna skulle 

inspektera alla militära fordon som användes på Gaza. Silve skötte 

representationen och bilarna på den svenska bataljonen fick de bästa 

siffrorna, hur det gick till vill han inte avslöja, men kanadensare gillar öl.  

 

Silve är inte en av dem som låtit de tragiska minnena ta över. Han har klarat 

sig. 
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Uppdrag i Katanga av Conor Cruise O’Brien 
Expressen, 1 november - 20 december, 1961 
Vi skulle skapa ordning bland vildar, DN 30 juni, 2003 
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Arbetsrapport 
 

Idén om att skriva om utlandsstyrkan fick jag när jag var mitt uppe i att 

skriva om Kongo under specialjournalistikkursen. Jag läste att svenskar var 

med i Kongo under stridigheterna på 60-talet och jag blev genast mer 

nyfiken på utlandsstyrkan. Jag känner till flera som skulle vilja tjänstgöra för 

FN utomlands och jag fick också på ett tidigt skede veta att det är många, 

flera tusen som söker tjänsterna. Jag blev nyfiken, vilka är dessa människor 

som lämnar Sverige och livet här för att upprätthålla fred på andra platser i 

världen? Varför är det så populärt att åka?  

 

Syftet med arbetet är att ge en bild av hur det kan vara att göra utlandstjänst. 

Jag riktar mig mot dem som är intresserade av att åka och också till anhöriga 

och nyfikna. Jag tänker mig att mitt arbete kan publiceras i någon tidskrift, 

men jag tror att vissa delar även skulle lämpa sig för dagstidning.  

 

När det gäller research började jag med att intervjua Maria Assander under 

den tidigare kursen. Då var jag dåligt insatt i hur utlandsstyrkan fungerade 

och min intervju blev något trevande eftersom Maria nästan fick 

introducera ämnet. Den dagen var det från början tänkt att jag skulle 

intervjua Henrik Berger men eftersom han fick förhinder i sista minuten, 

hann jag inte förbereda mig. På sätt och vis var det bra, för intervjun som 

jag genomförde med Henrik Berger några dagar senare över telefon var 

mycket givande och jag visste vad jag ville fråga om på ett helt annat sätt. 

Efter dryga timmen i telefonen hade jag ett ganska svettigt öra, men jag 

kände mig jättenöjd över att det gått så bra.  

 

Inledningsvis läste jag Wilhelm Agrells bok Ökenvägen. Den gav inte så 

mycket, men förmedlade lite känsla. Jag har också varit en flitig besökare av 

försvarsmaktens hemsida. Inför mötet med Silve Almgren läste jag delar ur 

Conor Cruise O’Briens Uppdrag i Katanga och fräschade upp mina 

kunskaper om Kongo.  
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Min vinkel har hela tiden varit ”många söker till utlandsstyrkan, varför?”. 

Nu när jag är klar med arbetet råkade jag läsa en artikel i DN där det stod 

att de som gör värnplikt idag i regel inte är intresserade av utlandstjänst, det 

hade naturligtvis varit intressant att gå vidare med. Det har i alla fall kommit 

många ansökningar till den senaste uttagningen, det vet jag.  

 

Det stod klart ganska tidigt att jag inte skulle kunna besöka ett förband 

utomlands så utbildningen var det bästa alternativet. Sedan har det fyllts på 

med personer att porträttera. Från början var det tänkt att jag skulle 

porträttera två personer. En som skulle åka på mission och en som hade 

varit. Jag hittade Silve Almgren ganska tidigt eftersom han hade skrivit ett 

inlägg på fredsbaskrarnas hemsida. Han beskrev lite vad han hade varit med 

om och jag var tvungen att kontakta honom. Det var ändå Kongo som hade 

fått in mig att skriva om på utlandstjänst från första början. Det tog lite tid 

innan jag fick kontakt och så behövdes det lite extra planering eftersom han 

bodde i Helsingfors.  

 

Det var otroligt häftigt att komma så nära inpå någon som jag gjorde med 

Silve. När jag träffat honom satt jag smått panikslagen på Finlandsfärjan 

med 23 A4 sidor om hans liv. Det är verkligen synd att jag inte träffat 

honom tidigare eftersom han satt inne med så mycket intressant 

information. Han har fått bidra mer med den historiska bilden av 

utlandstjänst, jag ville också ta med någon som gjort utlandstjänst nyligen så 

att man får veta hur det är idag. Maria Assander var intressant, men jag 

beslutade mig för att ge Michael Rytterstig stor plats i reportaget eftersom 

han hade en hel del viktiga upplysningar. Tora Granberg blev den som ännu 

inte hade åkt, eftersom Maria Assander mer var ”den vanliga tjejen” så var 

det intressant med någon tjej som sticker ut lite.  

 

Etiska problem jag stött på har mycket att göra med citat. En del människor 

säger saker som de inte tänkt över så mycket, saker som man skulle kunna 
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spinna vidare på om man var sensationsjournalist. Vissa saker som jag 

behövt använda har jag snällt försökt att ”rätta till” så det inte låter så 

plumpt. Då det har skett har de berörda personerna ändå inte varit nöjda 

och vill rätta till ännu mer och göra sina uttalanden mer politiskt korrekta.  

 

Var går gränsen för hur hårt man kan dra något som man vet att de har 

sagt? En del saker jag fick höra kunde jag bara inte skriva. Är det helt fel av 

mig att ignorera vissa grodor som hoppar ur munnen på folk? Citatkollen 

har i regel gått till så att jag mejlat de uttalanden jag vill använda till 

personen som sagt det. De flesta har svarat, en person gjorde inte det, då 

ringde jag och fick ok. Reportaget skickade jag till min huvudperson som 

läste igenom och visade de andra. Det gäller även personporträtten, de som 

porträtterats har fått läsa texterna om sig själva och godkänt dem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


