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FN:s fredsbevarande styrkor i Kongo. 
 
Den 16 juli 1960 vände sig FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld till Sverige och 
begärde att en svensk styrka skulle ställas till FN:s förfogande. Styrkan hämtades från den 
pågående FN-insatsen i Ghaza och organiserades av Södermanlands regemente (I 10). Med 
endast ett par dagars varsel började förflyttningen. De första svenska FN-soldaterna som 
anlände till Kongo placerades i Leopoldville. Den första svenska bataljonen som skickades 
ner till Kongo saknade i princip all tung utrustning som en svensk infanteribataljon vanligtvis 
var utrustad med till exempel granatkastare och granatgevär. 
 

Operation Rumpunch 
Den 28 augusti 1961 inleddes operationen att avväpna Katangas trupper, erövra strategiska 
mål i Katanga och arrestera alla utländska legosoldater som hade utgjort kärnan i Katangas 
gendarmeri. Operationen började som en framgång men stoppades efter att Belgiens konsul i 
Elizabethville övertalat den lokala FN-ledningen att han kunde uppnå operationens mål med 
övertalning. Detta ledde till att endast de belgiska officerare som tjänstgjort i gendarmeriet 
lämnade landet. 
 

Operation Unokat 
Påbörjades den 5 december 1961 och avslutades den 18 december efter att Moise Tshombe  
gått med på förhandlingar. Detta innefattade till dags dato, september 2011, det enda skarpa 
svenska brigadanfallet som skett i modern tid. Anfallet utgjordes av två brigader, där den 
svenska och irländska kontingenten som var stationerade i Elisabethville ingick i den andra 
brigaden. Den 16 december inleddes anfallet, operation Unokat som syftade att dels bryta 
vägspärrarna som upprättades av Tshombes gendarmeri i slutet av november 1961, men 
samtidigt "avsluta" Tshombes motstånd mot FN. De svenska enheterna hade gendarmerilägret 
"Camp Massart" som anfallsmål. Anfallet inleddes 03:00 16 december lokal tid och utgjordes 
av två svenska skyttekompanier, från Kongobataljon 12 respektive 14. Skyttekompaniet från 
bataljon 14 hade anlänt i Kongo bara dagarna innan. Under striderna som pågick under 
Unokat skadades 17 svenska soldater, samt tre avled. Dessa var Bruno Hallström (3/12 1961), 
Sven-Ingvar Nilsson (9/12 1961) samt Lars Öhrberg (16/12 1961). 
 

Svenska marktrupper 
Sammanlagt tjänstgjorde 6 332 svenskar i Kongo. Tolv svenskar belönades med medaljer för 
sina insatser, medan 19 man stupade 
 

 

 



 
 

 

De tysta åren efter striderna i Kongo 
 
På 1960-talet ingick 6 332 svenskar i FN:s fredsstyrka i Afrika. Nitton svenska soldater 
stupade, ett hundratal skadades och ett okänt antal drabbades av PTSD.  
De Kongoveteraner som led och lider av PTSD är ännu oräknade och därför okända. 
PTSD = Posttraumatiskt-stressyndrom. 
 
Vid hemkomsten från Kongo upplevdes det vara stor skillnad från hemkomsten från Gaza 
1957. De upplevelser och erfarenheter man hade var så främmande för svenskt kynne att man 
uppfattades som icke trovärdiga. Sverige var fortfarande ett isolerat land, en följd av 
krigsåren. TV-sändningar och charterturism befann sig i sin linda. Att vi som fredssoldater 
hade hängivit oss åt krigshandlingar ansågs som obegripligt. Glansen från Ghaza hade falnat. 
 
I tjugo år varade tystnaden. Den orättvisa kritik som gjort oss stumma bröts i och med att man 
1980 bildade Kamratföreningen FN-veteranerna Kongo. I hägnet av föreningen började man 
tala och skriva och förklara och försvara våra insatser i Kongo. De tysta åren var till ända. 
Några år senare bildades Fredsbaskrarna av kamrater från i huvudsak senare tiders 
fredsinsatser bland annat på Balkan och i Afghanistan. Sakta vaknade svenska myndigheter 
och politiker upp och insåg att Sverige behövde göra något för veteranerna.  
Men det tog lång tid. 
 

 
2015-01-08 kom till slut hedersbeviset, efter femtio år 
 
Vår kamrat och föreningsmedlem Stig Olofsson tjänstgjorde 1961 i Ghaza och fick förfrågan 
om han tillsammans med övriga i förbandet kunde tänka sig att omdirigeras till Kongo. Så 
gott som samtliga i förbandet skrev på ett nytt kontrakt och i augusti 1961 flögs förbandet till 
Kongo. 
Bara några veckor efter ankomsten till Kongo skickades Stig, som var stf. plutonchef för en 
skyttepluton in i stridszonen En natt låg han och ett 60 tal svenskar och väntade i sina värn. 
De var bland annat utrustade med k-pist m/45 och fyra tunga kulsprutor m/36. 
Anfallet kom i gryningen. 
Stig säger ”Enligt FN-reglerna skulle vi skjuta varningsskott, kulsprutorna la några salvor i 
marken framför de framryckande Katanga-soldaterna. De stannade inte och vi var tvungna att 
skjuta verkanseld. I striden hann vi inte tänka efter så mycket men det kom efteråt. De 
närmaste nätterna kunde man vakna fem-sex gånger och skaka i hela kroppen” 
Stig kom hem efter fyra månader i Kongo. Hemma i Jämjö väntade fru och de bägge barnen. 
Det var där som Stig fick hämta stöd. 
 
Tanken på ett mer officiellet erkännande väcktes först på allvar långt senare genom 
arbetskamraterna Rolf Carlsson och Per Jenvald, i dag chef för Sjöstridsskolan i Karlskrona. 
Den 8/1 2015 träffades de gamla vännerna i föreningen som vanligt med en överraskning på 
programmet. Genom direktkontakt med ÖB hade Överste Jenvald med sig det eftertraktade 
förtjänsttecknet, ÖB:s personliga jetong.  
 
 
Utdrag ur Wikipedia /Kongokrisen. 
Utdrag ur Bror Richard Svärds artikel om de svenska Kongoveteranerna. 
Utdrag ur Blekinge Läns Tidning 2015-01-09.  



 
 

 

 
 
 
 
Nedan några bilder i samband med överlämnandet av förtjänsttecknet,                       
ÖB:s personliga jetong.        
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Överste Per Jenvald talar 
om FN-uppdrag i Kongo  

Stig Olofsson mottager 
förtjänsttecknet  ÖB:s 
personliga jetong av 
överste Per Jenvald  

Per Jenvald och Stig 
Olofsson samspråkar  
i samband med 
överlämnandet av 
förtjänsttecknet  



 
 

 

 

 
 

En något rörd Stig samlar 
sig och får en kopp 
välbehövligt kaffe. 


