
181

LITTERATUR

det var i Kongo i början av 60-talet vi 
lärde oss vad fredsinsatser kan leda till. 
Soldater i blå hjälmar hamnade flera gång-
er i öppen strid och utförde offensiva ope-
rationer. De gångerna var de inte några väl-
villiga ordningens upprätthållare; statsam-
fundets poliser. De var krigare med kriga-
rens kultur.

Om vad detta innebar för 1) regering-
en, 2) medierna som allmänhetens företrä-
dare och 3) militäretablissemanget respek-
tive soldaterna själva har Lundahistorikern 
Andreas Tullberg utifrån en utgångspunkt 
hos Clausewitz om krigets treenighet skri-
vit en doktorsavhandling som myllrar av 
synpunkter. 

Det här utspelades ju för länge sedan, 
så först några ord om bakgrunden. FN 
och generalsekretaren Dag Hammarskjöld 
drogs på allvar in i det av kolonialmakten 
Belgien övergivna och nyss självständiga 
Kongo, när dess dåvarande totalt oerfar-
na ledare presidenten Kasavubu och pre-
miärminstern Lumumba i juli 1960 bad 
om hjälp. Ett enigt säkerhetsråd svarade 
positivt, och de första utländska soldater-
na var inom dagar på plats. I landet fanns 

då många ryska experter, ditlockade av 
Lumubas sympatier för Sovjetunionen.

Tshombe, härskaren i Katanga, Kongos 
rikaste provins med stora belgiska och in-
ternationella intressenter, var dock helt in-
ne på en separatistisk lösning men pressa-
des att ta emot fredsförband.

Läget komplicerades i september, när 
översten Mubutu med en CIA-stödd kupp 
tog makten. Ryssarna kördes ut, och 
Lumumba mördades när han väl hamnat 
i Tshombes händer. Storpolitiken och det 
kalla kriget var sålunda närvarande från 
början. Chrusjtjov rasade mot FN, men 
lugnade sig något när FN-ledningen ville 
sätta Tshombe under tryck. Genomgående 
förhöll sig Sovjetunionen skeptiskt, och i 
Storbritannien, Frankrike och Belgien rådde 
närmast fientliga stämningar. Kanske mest 
märkvärdigt är att säkerhetsrådet trots allt 
kunde hålla ihop om Kongoinsatsen; det 
stämmer inte helt av vår bild av det kalla 
krigets hopplösa låsningar i FN-arbetet.

Sverige med sin positiva självbild ställ-
de hur som helst direkt upp – en batal-
jon i Gaza flyttades snabbt ned till Kongo. 
Tullbergs tre komponenter, med undantag 
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för militärledningens sedvanliga grumsan-
de om åderlåtning av krigsmakten, tycktes 
ta det hela naturligt. Det var ju bara ytter-
ligare en fredsbevarande insats man skul-
le delta i.

Så debuterade Sverige i en av FN:s fort-
farande största insatser, ONUC (Opération 
des Nations Unies au Congo.) Märkvärdigt 
sett från dagens krav är att regeringen la-
de allt i FN:s knä. Försvarstaben fick stå 
utanför och titta på medan den internatio-
nella ledningen på platsen, som man hade 
skäl att befara, visade sig vara illa struk-
turerad och inkompetent. All rapportering 
från våra bataljoner gick via högkvarteret 
i Leopoldville och därifrån till FN i New 
York. Massmedierna var långt före.

Till en början fungerade det ändå un-
gefär som man hade tänkt sig, trots att 
svenskarna flyttades till Elizabethville, 
Katangas huvudort. När ett förband un-
der en järnvägstransport sköt mot och dö-
dade ett antal ur Balubastamgruppen med 
dess stridslystna ”jeunesse”, rådde snarast 
uppskattning i breda läger i Sverige; även 
poliser kan ju tvingas använda sina vapen. 
Annorlunda blev det sedan John Kennedy 
fört in nya tankar i Washington och säker-
hetsrådet i februari 1961 antagit en resolu-
tion som gav ONUC i uppgift att förutom 
patrullering i Katanga övervaka reträtten 
av såväl de sista belgiska trupperna som 
Tshombes nyuppbyggda gendarmeri med 
dess kärna av tidvis 500 legoknektar. Nu 
var stora grupper av balubas, hans fiender, 
människor som svenskarna måste ha hand 
om i ett växande flyktingläger samtidigt 
som gendarmeriet inte godvilligt gav upp 
sina positioner. 

Hammarskjölds död den 17 september 
1961 överskuggade allt vad som hände i 
Katanga. Men i september och återigen i 
december gav högkvarteret order om fle-
ra mer eller mindre misslyckade väpna-

de aktioner mot gendarmernas ställningar 
(operationerna Rumpunch, Morthor och 
Unikat). I den sista av dem deltog, skri-
ver Tullberg, 4 000 man på FN-sidan, folk 
ur två brigader, varav överste Jonas Wærn 
ledde den ena bestående av svenskar och ir-
ländare. För soldaterna gällde plötsligt krig, 
de såg sig ha en fiende, tillfogade denne för-
luster och led själva förluster. Författaren 
har mycket att säga om vad detta betydde 
fysiskt och mentalt.

Enligt FN rörde det sig dock fortfaran-
de det traditionella: opartiskhet och neu-
tralitet. I Sverige klamrade sig regering-
en sig fast vid att det var detta som allt-
jämt gällde och att ansvaret för att hantera 
gendarmerna var FN:s. Vad källorna visar 
är dock att man särskilt i UD så småning-
om hoppades på att komma ut ur Kongo. 
Försvarstaben oroades av bristen på insyn 
i vad som skedde på marken.

I medierna, som i huvudsak stött FN-
linjen, spreds en ny bild av våld och ka-
os. Soldaterna nåddes av den motvilja mot 
deras insats som spreds i Storbritannien, 
Frankrike och Belgien och inte minst av 
Tshombes skickliga reklammakare. Efter 
hand tog en del svenskar intryck av propa-
gandan, den minnesgode erinrar sig kanske 

”Katangalobbyn”, och delar av högerpres-
sen sällade sig till kritikerna av FN-sidans 
stridsinsatser. Hemmastämningen däm-
pades sedan Wærn utverkat att svenskar-
na på nyåret 1962 drogs bort till den iso-
lerat liggande basen i Kamina, där följan-
de bataljoner blev kvar hela den fortsatta 
Kongotiden. När svenskarna i januari 1963 
deltog offensivt i operationen Grand Slam, 
som gjorde slut på Tshombes välde, fort-
satte man i Svenska Dagbladet med flera 
andra tidningar att kalla insatsen felaktig, 
imperialistisk och kanske olaglig. Men stri-
derna var över, Katanga var åter införlivat i 
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Kongo, även om det dröjde till våren 1964 
innan de sista svenskarna var hemma.

Till de källor som Tullberg flitigt har ut-
nyttjat för att återge inte minst stämnings-
lägen hör bataljonernas egen Djungel
telegrafen och arméstabens Arménytt. Vad 
han har åstadkommit är en detaljerad skild-
ring av hur den gången alla berörda, reger-
ingen, medierna, försvarstaben och solda-
terna själva hanterade en ny situation. 

Mycket är annorlunda. Sverige visar in-
te längre upp sig med samma drag av vad 
som på 60-talet kunde beskrivas som ”väl-
färdsnationalism”, ser sig knappast som ett 

föredöme. Vi har lärt oss litet mer om pro-
blemen med fredsinsatser. Men många av 
de sidor av saken som Andreas Tullberg 
granskar har bäring på dagens situation: 
vår syn på hjälpmottagarna som offer, ob-
jekt snarare än subjekt, omedveten rasism 
o s v.

Studien kan absolut rekommenderas 
dem som någon gång tänker på hur vi han-
terar Afghanistan och en töcknig framtid 
där. 

Recensenten är ledamot av KKrVA.


