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FOLKE BERNADOTTEAKADEMIN är en myndighet med den 
övergripande uppgiften att stödja internationell fredsfrämjande 
verksamhet. Vårt arbete ska bidra till internationell fred och 
säkerhet samt förbättra levnadsvillkoren för människor som 
lever i fattigdom och förtryck.

Läs mer på www.fba.se

Den 17 september, på Folke Bernadottedagen,  
uppmärksammar Folke Bernadotteakademin de 
svenska Kongoveteranernas insatser. 

I år är det 50 år sedan FN:s fredsbevarande insats i  
Kongo avslutades. Drygt 6 000 svenskar deltog i insatsen 
som varade mellan åren 1960 och 1964. Många tog med 
sig erfarenheter hem som få av vännerna, kollegorna och 
familjemedlemmarna kunde förstå och relatera till. De 
som ändå berättade bemöttes inte sällan av misstro och 
skepsis. Konsekvensen blev att många unga män som 
hade ett stort behov av att dela med sig av sina erfaren-
heter i stället förblev tysta. 

På FBA:s seminarium deltar Andreas Tullberg, som forskat 
om den svenska militära insatsen i Kongo. Journalisten 
och författaren Marika Griehsel visar delar av sin nypro-
ducerade dokumentär om svenska Kongoveteraner och 
berättar om arbetet kring den. Dokumentären har premiär 
på SVT i höst. Seminariet avslutas med en paneldiskussion 
där Kongoveteranerna Bengt Wicksén, Karl-Olof Fransson 
och Bror Svärd också deltar.

 › Anmälan sker senast den 15 september till 
fbs@folkebernadotteacademy.se

PROGRAMPUNKTER

13.00 Inledning
Sven-Eric Söder, generaldirektör, 
Folke Bernadotteakademin

13.15 Nationen och dess soldater 
– relationen mellan hemmafronten och 
soldater i fält, exemplet Kongo 1960–1964
Anders Tullberg, fil dr, Lunds universitet

13.50 Kongoveteranerna 
– om arbetsprocessen runt en dokumentärfilm
Marika Griehsel, frilansjournalist, dokumentär-
filmsregissör

14.15 Paus

14.35 Paneldiskussion med Andreas Tullberg, Marika 
Griehsel och Kongoveteranerna Bengt Wicksén, 
Karl-Olof Fransson och Bror Svärd.

15.25 Avslutning

”DE TYSTA” BERÄTTAR 
– ETT SEMINARIUM OM SVENSKA 
KONGOVETERANERS ERFARENHETER

09/2014

 › DATUM: 17 september 2014

 › TID: Klockan 13.00–15.30

 › PLATS: Försvarshögskolan 
Drottning Kristinas väg 37, Stockholm 
Sverigesalen

”“...det är jävligt nog som det är utan att 
någon tidning ska ha nytta av det, allmänheten 
förstår det ändå inte och de mår bättre utan.”

L. Frost 
Kongo, 1961


