
P& slutten av oppholdet ble det regn og kaldere i lufta. Vi
hadde ikke sett en regndrApe eller en sky pA flere m6neder.
SA det var vinter da jeg reiste hjem i desember. Vi reiste via
Kabul og m&tte overnatte den Den byen var veldig annerle-
des enn Meymaneh. Her kom jeg i prat med noen elitesol-
dater som hadde vert pA byen og spist. De var i sivil, men
bar v&pen. Det er mange som gAr sAnn i Kabul, det vrimler
av leiesoldater og kontraktsrer.Ieg floy med sivilt rutefly fra
Kabul sEmmen med en del andre fra leiren, og s& var det
en natt p& Sessvoldmoen, hvor vi leverte vApnene. Deretter
bar det hjem til mor og far p& Notteroy. Det var veldig rart
& vere ute i det sivile, det foltes som A ta av seg en sekk. SA
ble jeg pleiet noen m&neder hjemme, for jegbestemte meg
for studier.

Ieg hadde en god del penger etter oppholdet i Afghanistan.
Det var ikke hovedmotivet for & dra til landet, men jeg hadde
ikke giddet hvis det hadde vert d&rlig betalt.Ieg dro egent-
lig for A oppleve spenning, kultur og gjore noe ordentlig
for andre menneske4 ikke bare lese om verden i nyhetene.
Det ble ikke sA spennende som jeg hadde ventet, men jeg
er ikke s& veldig lei for det etterp&. Ieg vurderte en stund
om jeg skulle stA pA en ny liste og kanskje dra ut igjen, men
fant ut at jeg ikke ville det. NAr du er inne i tjenesten, blir
alt fokuset militert. Men nAr du er i sivil, tenker du pA en
helt annen mAte. Det m& vere veldig slitsomt nAr hele livet
bestAr av krig.Ieg ville ha dette som en opplevelse, og sA gA
videre med mitt sivile liv og studere. Det er sA mye som er
deilig med A vere sivil.

ETTTRORD: A LESE HISToRIEN

f)enne 
boka handler om hvordan ulike mennesker har

I-,/ opplevd 6 representere landet vArt i kriser og vapne-
de konflikter, bAde i dag og i tidligere tiders operasjoner.
Fortellingene kaster samtidig indirekte lys over konflikter
som har ligget i skyggen av det 20. Arhundrets overvelden-
de hendelse: 2. verdenskrig. Et sporsm&l jeg stilte meg da
jeg startet dette prosjektet, var hva som har forandret seg
gjennom det droyt halve hundreAret som dekkes her. Hva
er forskjellene pA den krigsvante kapteinen Thor Treiders
opplevelse av Koreakrigen i 1951, den unge MP-sersjanten
Arne Huuses ungdomsbilder fra Kongo i 1961og den unge
studenten og spesialsoldaten Espen Mayer Iversens skisser
fra Afghanistan i 20067

Dette bokprosjektet begynte med at jeg oppsokte tolv men-
nesker - fire kvinner og Atte menn - for A fA dem til 6 for-
telle sine historier. Eller like riktig: De valgte meg og dette
bokprosjektet som kanal for det de har pA hjertet. Det dreier
seg om veteraner fra de storste fredsoperasjonene - men-
nesker som i dag er mellom 25 og 89 ir. Sammen har vi
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i luktenes, lydenes og den subjektive virkelighetens vold.

Og vi oppdager snart at virkeligheten overskygger alt vi

har gjort, hort eller lest pA forhAnd. Ndr fortellingene leses

samlet kan det se ut til at forskjellene i opplevelser i storre

grad springer ut fra de ulike personlighetene enn i hvilken
historisk periode eller verdensdel FN-tjenesten utfolder seg

i, og at den menneskelige klokskapen og kunnskapen som
trengs lor d takle ekstreme situasjone4, avhenger mer av per-

sonlighet og motivasjon enn av de historiske rammene som
gjelder til enhver tid.

N&r skuddene hvinte om Thor Treiders orer i skogen i

Korea, var det like virkelig som det var for Bjorn Egge da

leiesoldatene angrep FNs hovedkvarter i Elisabethville. NAr

granatene haglet ned i Libanon var det like dramatisk for

sykepleieren Oddveig Lauve i Naqura, som for oberst Ole

Ronning i NORBATTs hovedkvarter. Ved siden av krigen om
Mogadishu, som Arild Enoksen var midt oppe i da det im-

ploderte, framst6r likevel konfliktene pA Balkan som de mest
negative opplevelsene for vAre fredssoldater. B&de ungjenta
Aina Holdahl og trebamsmoren Heidi Johnsen opplevde et-

terskjelvene av Iugoslavias sammenbrudd, hvor bAde freds-

soldater og den hjemlige opinionen ble forskrekkede vitner

til at den etniske krigen braket los. Og i stillheten etterp&

dykket Josef Martinsen og hans team langt ned i det kosovo-

albanske folkedypet da de skulle rense landsbybronnene for

dode kropper.
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tatt et skritt ut i verden og samtidig kastet blikket bakover
i tiden, Sporsm&let jeg har stilt, er hva som drev dem til &
forlate det trygge livet her hjemme og dra ut i en konfliktfflt
og fremmed verden, og hva denne erfaringen har gjort med
livet etterp6.

N&r jeg har valgt en biografisk tilnerming til stoffet, i stedet
for & dele inn stoffet kronologisk etter hvert enkelt freds-
oppdrag, er det fordi menneskene gjeme ser oppdragene
de har deltatt i som ledd i et livslop, og det er sAnn vi best
kan forstA hvordan fredstjenesten har preget deres liv. Ved
at fortellingene beres fram av deres personlige stemme4,
blir de samtidig berere av dyptg6ende, felles erfaringer fra
denne gpen tjeneste.

En arbeidshypotese som 16 snublende nE4 var at de som
reiste ut pA 1950-tallet visste mindre om den kulturen de
kom til, var mindre orientert om verdens kaotiske forhold og
nedarvede konflikter enn de unge er i dag. Skillet skulle pre-
sumptivt gi ved tv-alderen og ikke minst det mye omtalte
paradigmeskiftet som ga oss Internett. Erfaringene som deles
i denne boka, ikke minst i kirurgen Vera Halvorsens ferske
beretning fra Afghanistan, tyder imidlertid pA at dette skillet
enten ikke finnes, eller i hvert fall er nermest ubetydelig.

Disse historiene tyder pA at hver tjenesteopplevelse var og
er unih personlig og skjellsettende for den det gjelder: Ndr
vi st&r i en fremmed verden med beina i orkensand, i flykt-
ningleirenes vrimmel eller i kaotiske storbye4 er vi samtidig
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fra ulike militere konflikter, for det andre mAtte de selv fsle

et behov for & fortelle om disse erfaringene, for det tredje

m&tte de ha vilje og mulighet til & stA fram med fullt navn

og identitet. Disse kriteriene har i praksis avgrenset utvalget

av fortellere til de som er ute av aktiv tjeneste i Forsvaret' Ieg

har ogs& sokt meg fram til mennesker som har opplevd tje-

nesten som hovedsaklig meningsfylt og ikke er blitt rammet

av noe alvorlig traume. Det betyr ikke at opplevelsene deres

er mindre skjellsettende eller autentiske, men at de greier A

leve med minnene, bAde de vonde og de gode, og er i stand

til A fortelle om dem.

Fortellerne i denne boka har vist &penhet og vilje til A grave

i b&de fierne og n€re, og noen Sanger vanskelige minner.

En av dem som fikk preget livet av konsentrasjonsleire4, var

generalmajor i Heren og senere president i Norges Rode

Kors, Bjorn Egge, som fortsatte sitt aktive fredsarbeid gjen-

nom hele livet. Ieg lerte ham A kjenne gjennom tre lange

samtaler sommeren 2007, og motte et usedvanlig engasjert

og kunnskapsrikt menneske. Dessverre dgde han bare noen

dager etter v&r siste intervjusamtale' Hans bidrag kaster

ikke bare lys over hva som skjedde da han var FNs for-

ste etterretningssief i Kongo og opplevde at generalsekreter

Hammarskidld ble drept i 1961, men viser ogs6 hva som lig-

ger av drommer og handlekraft bak FNs og fredssoldatenes

virksomhet gjennom etterkrigstiden og fram til i dag.

Ieg vil ogs& takke min fat Fredrik Bull-Hansen, bAde for

bidraget om hans fredstjenester og for inspirasjon til & ta
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Rent kronologisk Apner jeg med den eldste fortelleren og
slutter med den yngste, sortert etter.fodselsAr. Rammen for
hver fortelling er et livslop, med tyngdepunkt i fredsoppdra-
get. Mellom fortellingene krysses fortellernes veie4, ofte p&

de samme stedene, samtidig eller i en annen tid, og uansett
med opplevelser som ofte er sl&ende parallelle i sitt innhold
og sine metaforer. Samtidig som boka kan leses kronologisk"
er det utallige andre lesemAter: tematisk (bakgrunn, opple-
ring, hjemkomst osv.), psykologisk (e bh beskutt, familiefor-
hold osv.), epokemessig, historisk, geografisk osv.

Ieg vil understreke at dette ikke er noen systematisk studie,
men det er kanskje lov A h&pe at den kanskje kan inspirere til
flere historiske studier av disse erfaringene, og dermed bidra
til A styrke den sparsomme litteraturen om dette emnet. Det
haster serlig ndr det gjelder den tidligere etterkrigstiden. NAr
jeg har valgt A ta utgangspunkt i militere fredsoperasjone4
er det fordi disse erfaringene klargjor de skarpeste skillene
mellom et fredelig Norge og tilstanden som hersker i mange
andre deler av verden: Som FN-soldater er de bevepnet og
befinner seg i konflikter der kruttroyken ofte fremdeles dri-
ver over slettene. Og selv om ogsA de drives av eventyrlyst
og idealisme, mA de i siste instans vere beredt pA d ofre livet
for den saken de tjener.

Blant de tusener av nordmenn som har deltatt i fredsopera-
sjone4 kan utvalget i denne boka sies A vere noks& tilfeldig,
men bak tilfeldighetene har det fra min side ligget tre enkle
kriterier: For det forste mAtte de representere og ha erfaring
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fatt pA dette emnet; Lars Reiermark i Forgvarets veteran-

administrasjon, for gode rAd fra den spede begynnelsen;
journalisten og veteranen Per Jerme, for interessant informa-

sjon om den fsrste kontingenten i Libanon; og sjefosykiater
i Forsvaret, Lars Weiseth, som har gitt meg en hurtig inn-
foring i det vanskelige traumesporsmAlet. Jeg vil spesielt
takke min kone, Kristin Abildsnes, som har vert en betyde-
lig stottespiller i arbeidet med et til tider krevende prosjekt.


