Minnesskulpturen
Bakgrund och finansiering
Strängnäs var under många år den huvudsakliga utbildningsorten för personal
som skulle göra FN-tjänst, och arbeta i fredens tecken. Utifrån ett
Medborgarförslag av Gunnar Österlund har Strängnäs kommun beslutat att
synliggöra det arbete för fred som genomförts av så många människor genom
åren – då, nu och i framtiden. Minnesskulpturen finansieras genom Anna och
Axel Wåhlins fond och har gjorts i samråd med Sveriges Veteranförbund.
Skulpturen - Peace
Skulpturen Peace är gjord i vit marmor och har inskriptionen I fredens tjänst då
och nu på sockeln. Syftet med gestaltningen är att lyfta bidraget till världsfreden,
minnet av människor som gjort en insats för freden och inspirera till framtida
arbete för fred. (OBS kan bli annat namn. Roggeskolan har fått uppdrag att
föreslå olika namn) Skulpturen invigdes i Nabbviken i Strängnäs maj 2021.
Konstnär Inger Sannes
Inger Sannes, född 1953, är norska och delar sin tid mellan sitt hem/studio i
Sverige och sin studio i Pietrasanta, Italien. Inger har haft många internationella
konstuppdrag i Europa, Asien och USA och också tilldelats flera olika
utmärkelser. Inger är skulptör och arbetar oftast i marmor eller sten.
Regementet och FN
25 januari 1907 beslutades att Södermanlands regemente skulle förläggas i
Strängnäs. Den 3 juli 1921 marscherade så regementet in i den nya
garnisonsstaden. Regementet kom att under åren skifta beteckning. Från att
kallats I10 blev det vid dess mekanisering P3 för att efter en tid återigen bli I10
innan det slutligen kom att bli P10. P10 kom regementet sedan att heta fram till
dess nedläggning 2005.
Med regementets intåg i Strängnäs inträdde en ny tid i staden. Från att ha varit
en skol- och lärdomsstad blev det nu även en garnisonsstad. Personalens
engagemang i det kommunala livet i Strängnäs var stort. Regementet kom t ex att
påverka musiklivet genom konserter och uppstart av nya föreningar. Stadsmiljön
påverkades också genom pådrivande krafter för att få till idrottsplatsen
Vasavallen, elljusspår och Strandbadet. Regementet blev också en av kommunens
största arbetsplatser där många Strängnäsbor har haft sitt arbete.
Utöver att utbilda värnpliktiga soldater vid Regementet kom regementet att bli en
bas för att utrusta och utbilda de frivilliga, som var uttagna till att delta i olika
FN-ledda uppdrag. Den första svenska FN-bataljonen, Suezbataljonen, utbildades
i Strängnäs 1956 för att åka till Egypten. Under de kommande åren utbildades
personal som skulle till Gaza, Kongo, Cypern, Sinai och forna Jugoslavien.
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Södermanlands regemente kallades under denna tid ”Sveriges mesta FNregemente”. (källa: Kungliga Södermanlands regemente under 350 år)
Veterandagen
29 maj är sedan 2018 allmän flaggdag och benämns Sveriges veterandag.
Veterandagen syftar till att hedra personal som deltar eller har deltagit i
nationella eller internationella militära operationer och att högtidlighålla minnet
av stupade och omkomna.
Att man valt just 29 maj beror på att FN sedan 2002 valt att högtidlighålla
”International Day of United Nations Peacekeepers”
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