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Tid för samverkan och utveckling
HÄNDELSEUTVECKLINGEN I AFGHANISTAN har lett till att
det har blivit uppenbart för svenska folket att vårt internationella engagemang medför kostnader utöver de rent
ekonomiska. Håkan Wallin blev det femte dödsoffret och
vi tänker på hans familj och vänner men också på våra
kollegor som tjänstgjorde tillsammans med honom.
Det var ju inte nog med det. Två svårt skadade flögs
hem bara några få dagar senare. Händelseutvecklingen
har också uppmärksammat behovet av stöd till veteraner
och deras familjer.
Sedan förra numret av Fredsbaskern har massmedia
tagit upp att en del soldater kommer hem efter mission
med olika former av psykiska problem. Det som för merparten av veteranerna är en stor och positiv erfarenhet,
kan för några bli ett större eller mindre problem som de
får lära sig leva med resten av livet. Medvetenheten om
att soldater i den svenska säkerhets- och utrikespolitikens
tjänst riskerar såväl liv och lem som psykisk ohälsa växer.
En ung kadett på Karlberg, Stephan Lindblom, tog initiativ till en manifestation på Sergels torg. Det som manifesterades var stöd till våra utlandssoldater. Fredsbaskrarna
och ytterligare elva organisationer ställde sig bakom
manifestationen som samlade cirka tvåhundrafemtio
åhörare en kall kväll. Samtliga talare lyfte fram den enskilde soldaten men också behovet av enskildas stöd till
soldaterna och deras familjer. Ett stort tack till alla medverkande och en ros till Stephan Lindblom!

Fredsbaskrarna har blivit inbjudna att tillsammans med
arbetstagarorganisationerna följa och delvis medverka i
arbetet.
Hittills föreligger inget samlat resultat och det är med
spänning som vi ser fram emot detta. Parallellt med
dessa utredningar har Försvarsmakten startat en utredning som skall se över stöd till de olika kamratföreningarna som är knutna till de olika fredsförbanden. Denna
utredning skall också ha ett veteranperspektiv. Även detta
blir spännande att följa. Sammantaget är det mycket
som händer just nu och som kommer att få stor betydelse framöver.
Man kan också säga att det är nu det gäller!
Förändringarna i Försvarsmaktens personalförsörjningssystem innebär att veteranorganisationer av alla de slag
måste fundera på vad detta ställer för krav på den egna
organisationen i framtiden. Den organisation som inte
”hänger med” i utvecklingen riskerar att bli marginaliserad. Fredsbaskrarna Sverige utgör inget undantag. Även
vi måste följa utvecklingen och i samverkan med andra
intresserade organisationer fortsätta att utvecklas så att
vi svarar upp mot kraven nu och i framtiden.
Veteranlagstiftningen med förarbeten utgör därvid en
bra grund.

Be careful out there!

Veteranlagen som träder i kraft 1 januari 2011 ger
Försvarsmakten ett klart uppdrag att implementera
lagen, d v s se till att veteranomhändertagandet fungerar
i praktiken. Inom Högkvarteret har inte mindre än tio
delutredningar tillsatts för att ta fram förslag till hur
veteranlagen skall omsättas i praktisk verksamhet.

Bo Wranker
Förbundsordförande

VÅRA SAMARBETSPARTNERS
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Media har ett mycket
stort ansvar!
Livet i Sverige 2010 ter sig inte mycket annorlunda än på
1960-talet när det gäller en sak: media. De följer inte upp på
ett korrekt sätt vad Sverige gör i de internationella insatser där
vi deltar. På denna punkt är det inte någon större skillnad mot
1960-talet och vad veteraner då eller nu ställs inför: oförstånd
och okunskap från folk runt om kring dem vid hemkomsten, allt
på grund av medias ovilja och arrogans.
Det fanns personer som trodde att vi dödade och sköt på
befolkningen i Bosnien efter min hemkomst därifrån 1995. Idag
möts veteranerna av liknande oförstånd då människor inte tror
att soldaterna har skarpa skott i sina vapen eller bara sitter på
basen och sover eller att de är legoknektar. Efter hemkomst
från Kongo så stod många inför valet att vara tysta då ingen
trodde på vad de hade varit med om. Detta kommer tyvärr att
drabba våra nya veteraner också.

Hur blev det så här och varför?
Här har vi både regeringar och media att tacka för befolkningens
okunskap – de har inte engagerat sig eller visat oss veteraner sitt
stöd. Har vi, Sveriges riksdag, beslutat om en insats borde alla stå
bakom den tills styrkan dras hem. Sedan kan diskussioner om att
vara eller inte vara i ett visst konfliktområde fortgå parallellt –
men lämna inte de som ställer upp för Sverige ensamma där ute
i kylan – frustrerade och oförstådda!

Per Lennartsson.

Foto: Malin Bondeson, www.bondeson.se

Sverige deltar med poliser, militärer, civila på ett antal andra platser i världen och dit åker man inte med någon journalist innan någon
svensk har förolyckas!
Ryck upp er inom mediavärlden ni har ett större ansvar än ni
vågar tänka på – öka bevakningen och låt den svenska befolkningen
få större förståelse för våra insatser!

Dålig bevakning
Nej, bättring när det gäller informationen om de insatser Sverige deltar i, fler än Försvarsmakten med sin bevakning och sitt informationsflöde, stor risk för propaganda liknade reportage. Fler tidningar,
radio och tv kan dokumentera om vardagen för våra soldater, våra
blivande veteraner. På plats i Afghanistan finns idag ett fåtal från
svensk media, inget tv-bolag eller radiostation har valt att vara på
plats, om det inte händer något! Se bara på de senaste incidenterna i
Afghanistan under hösten, flera skadade och en stupad svensk soldat
och var finns tv-bolagen? Hur kan den statliga tv:n och radion tänka
på detta sätt? Vad är detta för mediabevakning?

Per Lennartsson
Redaktör
PS Glöm inte att ert bidrag till artiklar är högst värdefullt
och glöm inte att skicka med kontaktuppgifter. DS

Erbjudande för Fredsbaskrarnas medlemmar:

Medlemmar i Fredsbaskrarna får samma rabatt som försvarsanställda vid övernattning på Drottning Victorias Örlogshem.
Drottning Victorias Örlogshem tillkom på initiativ av drottning
Victoria 1908. Ändamålet med hemmet var att bereda flottans manskap en hemtrevlig tillflyktsort med servering till förmånliga priser.
Med tiden startades hotellverksamhet och även övriga försvarsanställda välkomnades.

Idag åtnjuter alla tjänstgörande inom försvaret rabatt.
Så också medlemmar i Fredsbaskrarna Sverige, som kan visa upp
sitt veteranmärke på rockslaget.
http://www.orlogshemmet.com/
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FN-SVENSKAR I CONGO – DEN LÅNGA VÄGEN TILL
UPPRÄTTELSE. NÅGRA MINNEN FRÅN EN VETERAN
Congo hade i mitten av 1960 blivit självständigt efter att i decennier varit en belgisk koloni. Frigörelsen skulle bli dramatisk och allt annat än smärtfri. FN- soldater från flera länder skickades till Congo – däribland Sverige – för att göra
en insats för freden. FN-mandatet var fredsbevarande men verkligheten blev fredsframtvingande
Den verklighet som mötte de svagt beväpnade FN-soldaterna – på
Dag Hammarskjölds inrådan – hade ingen kunnat föreställa sig.
För första gången på 140 år tvingades svenska soldater in i flera
tidvis mycket hårda strider. I luften dånade de svenska stridsflygplanen J 29 Tunnan som efter ett år på FN:s begäran skickades till
Congo. Sammanlagt var det elva plan varav två spaningsplan. (Den
svenska regeringen var då så blåögd att man ville skicka planen
utan ammunition, bara för att synas). Katangas flygvapen bestod av
några brittiska Vampire (i Sverige J 28), fem Fougas samt ett antal
snabba, beväpnade propellerplan. Katangas flygherravälde blev utraderat vid stridigheterna årsskiftet 1962-63. Även några andra länder bidrog tidvis med stridsflyg: Filippinerna fem st F86 Sabre, Iran
fyra F86, Etiopien fyra F86 samt Indien upp till åtta lätta bombplan typ Canberra.
Mitt i allt detta stod FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld
som för övrigt omkom i september 1961 under ett planerat medlingsförsök i grannlandet dåvarande Nordrhodesia (Zambia). Motpart
var utbrytarprovinsen Katangas president Moise Tshombe.
Efter c:a 14 dagars hårda strider i december 1961 beslöt FN att ett
avgörande anfall måste göras. Det bestämdes att den 16 december

1961 skulle ett slut-anfall göras med start kl 0400 då civilbefolkningen var inomhus. Strax före 0400 – i Afrikas svarta mörker –
började emellertid ett mycket häftigt skyfall som varade till kl 10.
En liten bäck som normalt gick att hoppa över växte till en strid,
bred ström som väsentligt förlängde anfallstiden och försvårade
framryckningen. Regnmängden uppmättes till över 500 mm i ett
oljefat som användes som soptunna och hade tömts dagen innan.
Under morgonen och förmiddagen sköt den svenska granatkastarplutonen 940 granater, irländarna minst 600 st (båda 8,5 cm)
samt indierna minst 600 med sina stora 12 cm grk. Motparten –
Katangagendarmerna – hade gott om serviser och granater (10,5
cm) och torde ha avfyrat minst tusen stycken. Dessutom förfogade
gendarmerna över eldkraftiga automatkarbiner till skillnad från
svenskarnas och irländarnas k-pistar. Målet för operationen uppnåddes, dock kunde inte tidsplanen följas. Tre svenskar omkom samt ett
antal sårades och chockades. Ljudnivån var öronbedövande.
Det bör även nämnas att motparten disponerade två st Boforskanoner
(40 mm), minst en Bofors luftvärnskanon (40 mm) samt åtminstone en Bofors haubitz. En bazooka fick en träff på en svensk KP-bil
varvid kulspruteskytten omkom samt åsamkade vår skicklige och
omtyckte bataljonschef Jonas Waern en livsvarig hörselskada.

Den nyanlända skickliga GRK-plutonen i aktion december 1961. Tyvärr var det den äldre 8 cm i stället för den modernare 12 cm.
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Den svenska dåvarande arméledningen hade inga intentioner att på
begäran av bataljonschefen förse sin utlandsstyrka med moderna 12
cm grk istället för de väsentligt svagare 8,5 cm, och när luftvärn
behövdes så skickades gamla 20 mm serviser istället för moderna
40 mm som begärdes. Motiveringen var att de modernare vapnen
var krigsplacerade! Ej heller bistod man flygstyrkan med en räddnings/brandbil eller bistod bataljonen med en begärd ambulans.
Lösningen på det senare problemet var att en mycket begagnad
Volkswagenbuss omhändertogs på plats och duktiga killar med olika
yrkeskunskaper i bataljonen nödtorftigt kunde iordningställa en fungerande ambulans som vitmålades och försågs med rött kors. En
hög nu levande officer har berättat att korridorsnacket i arméledningen var: ”Om vi ska skicka något till Congo så skickar vi skiten.”
Den svenska bataljonen fick dessutom under nästan ett år den svåra
och mycket arbetskrävande uppgiften att skydda och utspisa c:a 50
000 afrikaner, flertalet tillhörande Balubastammen. De skapade ett
flyktingläger utanför den svenska förläggningen där de sökt bataljonens skydd. Fler än 50 födslar förekom dagligen, ofta med assistans
av svenska sjukvårdare. Röda korset vägrade och vågade inte närvara.
Hos de svenska soldaterna satte de fyra åren spår för livet. Sammanlagt omkom 243 soldater/befäl varav c:a 70 st åts upp. Sverige
förlorade 18 soldater/befäl varav två åts upp. Det var inte krokodiler. Dessutom fick många svåra fysiska och/eller psykiska skador. De
traumatiska upplevelserna blev besvärande för många och för en del
gick det riktigt illa efter hemkomsten. Mörkertal okänt.
Några kloka sörlänningar bildade för 30 år sedan föreningen ”FNveteranerna Kongo” som var efterlängtat och fyllde ett stort tomrum. När den svenske soldaten kom tillbaka till Sverige för att
avrusta var bara två saker viktiga: avföringsprovet för koll av eventuell tyfus samt snopprovet för koll av eventuell venerisk sjukdom.
Därefter tågtransport hem. Inte ens transport till stationen.
Hemkomsten blev för de flesta svår, mycket svår. Ingen kunde föreställa sig upplevda händelser. Det blev många och långa telefonsamtal till andra hemkomna kompisar. Flertalet fick bära allt inom sig
och försöka förtränga. Den svenska Krigsmakten (numera Försvarsmakten) visade inget som helst intresse för stöd. Mardrömmar förföljde en del och gör så än idag. Ordet ”debriefing” existerade inte då.
Vid vår hemkomst – till skillnad från idag – visade Försvarsmakten
inga som helst hedersbetygelser oavsett om vi gick med egna ben
eller kom hem i kista.
Det kan med fog påstås att föreningen Kongoveteranerna starkt har
bidragit till mental balans för självmordsbenägna soldater, minskat
alkoholberoende och ett mera harmoniskt liv. Självmord har förekommit men mörkertalet är okänt. Ett självmord har uppmärksammats i ett tv-program med titeln Congomajoren som sändes hela
fem gånger.
Elva svenska soldater inklusive befäl tillfångatogs av Katanga-gendarmerna i december 1961 och hölls fångna i 43 dagar under synnerligen dåliga förhållanden. Alla kunde t ex inte ligga ner samtidigt.
Utanför fanns nyckfulla Katangagendarmer oftast hotfulla, skräniga
och berusade. Utgången var synnerligen oviss. En tillfångatagen
indisk major med chaufför försvann hastigt och spårlöst. Troligtvis
blev de kostförstärkning
Årsmötena är efterlängtade och sista dagen hörs ord som: ”Jag längtar redan till nästa årsmöte.” Deltagarantalet år 2010 blev nästan
200. Hela landet är representerat, från Skåne till Lappland. Det totala
medlemsantalet är c:a 490. Medelåldern är 70+. De två sista levnadsåren kom den mycket omtyckte bataljonschefen Jonas Waern, med färdtjänst. 2009 och 2010 medverkade en fältartist vid namn Git Sköld

SKP=ScaniaKarosseriPansar m/42 blev en legend i Congo. Bilden är tagen under stridsdagarna i december 1961.

som med följe besökte olika nationers FN-soldater hösten 1962.
Föreningens medlemmar bedriver kamratstöd, ordnar lokala träffar
och styrelsen arrangerar ett mycket trivsamt årsmöte. Någon ersättning till styrelsen eller andra utgår inte annat än för havda kostnader för föreningens bästa. I den mån det går försöker någon närvara
vid avliden kamrats begravning och hedra med FN-fana, blommor
och minnesord.
Kaffe serverades endast under stridigheter! Möjligheter att skicka
paket till Congo var synnerligen begränsade, max två gånger per
halvår. Svenska staten visade inget som helst intresse att skicka förnödenheter som andra länder bestod sina soldater med. Iran skickade t o m levande getter. Getkött var för iranier en delikatess.
Mathållningen var i övrigt urusel med mycket begränsade, nästan
obefintliga kylmöjligheter vilket inte var till fördel för vare sig smak
eller hållbarhet. Ibland serverades t ex uppkokt vatten blandat med
ketchup = tomatsoppa. Lunchen bestod nästan varje dag av Bacon
och Pem (brunbränt vakuumtorkat potatismos) eller också var det
Pem och Bacon, tyvärr sant!
Pemet härstammade troligtvis från något amerikanskt överskottslager från andra världskriget. Sannolikt fick FN det gratis eller mycket billigt. Djupfrysta kycklingar var med största säkerhet uttjänta
höns och det kan nog med fog påstås att FN sannolikt ånyo blev
grundlurat. (Enligt dåvarande svenska konsuln B Rösiö förekom
korruption, inkompetens och mygel inom FN.) ”Kycklingarna” var
upptinade vid ankomsten till oss och ofta förstörda. Många har efter
hemkomsten aldrig ätit kyckling mera. Äggen var ofta otjänliga som
människoföda. Flygtransporterna inom Congo var cirka 5 timmar
och saknade kylutrymmen. Vistelsen på 40-50-gradiga flygplansplattor var inte till äggens och övriga förnödenheters fördel. Frukt eller
grönt serverades aldrig. Vi borde ha fått skörbjugg! Fisk serverades
heller aldrig så någon tillförsel av det nu så populära Omega-3 förekom sålunda ej. Öl och läsk kunde periodvis saknas. Maginfluensa
förekom emellanåt som gäst. Någon viktökning bland soldaterna
kunde inte konstateras. Det bör noteras att vi inte var några bortskämda rikemanssöner.
Vid ner- och hemresa mellanlandade vi 24 timmar på en stor amerikansk flygbas (Wheelus) utanför Tripoli i Libyen där vi övernattade.
Vid frukosten serverades bl a kall, färsk mjölk, ägg i alla dess former, pålägg, nybakat bröd, frukt m m. Enbart frukosten var en stor
festmåltid för oss. Obegripligt att inte åtminstone en liten del av allt
detta kunde ordnas för oss i Congo. Utanför flygbasen fanns affärsFortsättning på nästa sida.
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Fortsättning från föregående sida.

gator där många soldater sannolikt åt sitt livs första hamburgare.
Frukosten i Congo bestod av ett vitt smaklöst bröd, margarin från
en stor burk med okänt ursprung. Pålägg var endast en tjock sylt
och därtill serverades te.
År 2010 var det dubbeljubileum. Föreningen fyllde 30 år och det
var 50 år sedan den första svenska Congobataljonen landsteg i den
mycket oroliga Katangaprovinsen i Congo. Årsmötet (fre-sön) var
förlagt till Ledningsregementet, Enköping under tiden 7–9 maj
2010. Ordföranden hade lagt ner ett enormt arbete med att förbereda jubileumsfestligheterna med bl a korum, musikkår, underhållning
av orkestern ”Black and white”, utsökta måltider m m. Vidare besök
av ÖB, Dr Peter Wallenberg, regementschefen, Johanne Hildebrand
m. fl. Ett lyckönskningstelegram från Konungen upplästes under
jubileumsbanketten. Cirka 200 veteraner deltog och många återsåg
varandra för första gången efter 50 år. Årsmötet 2010 blev en lyrisk
och oförglömlig upplevelse för deltagarna.
Congotiden har för soldater och befäl bibringat en mycket stor internationell förståelse och även motstånd till rasism och främlingsfientlighet. Vi var ju trots allt ”gäster” i landet Congo som nyss hade fått
sin självständighet vilket gladde befolkningen. Givetvis bidrog också
slitet med det stora flyktinglägret (45 000-50 000 afrikaner) samt
samarbetet med andra nationers soldater. Efter hemkomsten var det
flera som sökte arbete hos svenska företag – eller Sida (f d NIB) som verkade i Afrika.
I samband med öppnandet av utställningen Fredssoldater på
Armémuseum den 23 oktober 2009 medaljerades tretton soldater
som deltog i FN:s insats i Congo 1960-64. Medaljen som kallas
”Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser i
guld” delades ut av överbefälhavare Sverker Göranson. Att de tretton svenskarna skulle medaljeras för sina modiga insatser föreslogs
både från irländsk och indiskt håll – men det glömdes bort. Fyra av
de soldater som ÖB beslutat att tilldela medalj är avlidna.
Medaljerna kommer att överlämnas till anhöriga i särskild ordning.
– Jag är särskilt glad att få dela ut medaljer för insatser som skett
för närmare femtio år sedan, sade ÖB. De soldater som har medaljerats har i allra högsta grad genomfört berömvärda insatser i internationell tjänst. De har visat prov på stort personligt mod och har
framgångsrikt löst mycket svåra och riskfyllda uppgifter.
Den indiska kompanichefen – major Sham Manglas – skrev den 25
september 1961 i samband med operation Morthor bl a: ”Fienden
sköt på alla håll med granatkastare, automatvapen, Boforskanon,
flyg och anföll oss till slut rent fysiskt, då de var överlägsna i antal.
Dessa två svenska pansarbilar (Scania KP-bil m42) med besättning
blev vår räddning. Det var tack vare modet, uthålligheten och djärvheten hos dessa svenskar på pansarbilarna som höll fienden stången.
Mitt hjärta är fullt av beröm för dessa svenska ungdomar som kämpade likt lejon och räddade den irländska och indiska kolonnen från
fullständig förintelse.”

Delar av bat 10 lämnar Congo i en C 124 Globemaster som gav många framtida
tinnitusbesvär. Flygtiden var 22 timmar.

Slutligen: Skall något sägas om den svenska soldaten kan ett sätt
vara att citera vad den dåvarande svenska konsuln i Congo Bengt
Rösiö skrivit i sin bok Kongo:
Aldrig har jag blivit så imponerad av unga landsmän som
jag blev i Congo. Jag såg dem ute på fältet även om jag
slapp se dem i strid, men jag talade med många av dem
efter att de varit det.
Jag har bott på den svenska campen, skrivit hem till föräldrarna till de som stupat. Men min aktning för dem bygger inte på deras hjältedåd utan på deras varliga hantering
av medmänniskor, något man inte finner hos andra soldater
än de i en värnpliktsarmé där alla i grunden är civila.

Text: Larry Chiborn
I Congo mellan nov 1961-maj 1963
Bataljonerna 14, 16 och 18 Congo
chiborn@hotmail.com
tel: 0642-10000
FOTO: KIWI

Fakta:
Namn: Larry Chiborn
Missioner: 14, 16, 18 Congo, 24 Cypern
Född: 1937
Bor: Lit, Republiken Jämtland
Familj: Flickvän

Tage Erlander har skrivit i sina memoarer angående kongooperationen: ”Förlusten av aderton unga svenskars liv var svår att bära.
Men det fanns stunder då vi befarade att förlusterna skulle bli ännu
större.”

Intressen: Allmänna
Dolda talanger: Får någon annan säga
Läser: J Waern: Katanga
Gör mig glad just nu: Min flickvän

1988 erhöll FN:s fredsbevarande styrkor Nobels fredspris för sina
insatser för världsfreden.

Gör mig särskilt besviken just nu:
Mörka årstiden
Framtidsplaner: Återkom 2012
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Memories of brown and blue
A sketch by Anders Blixt

I will always associate Ariana with the smell of dust, dry as cinder.
It is a land of few colours: brown soil, grey rock and green vegetation characterize the hills and valleys. What do the inhabitants
really subsist on in this arid home of death? It took some time
before I realized what the farmers cultivated and what their herds
grazed. We will usually not eat what they grow, but they are able to
eke out a meagre existence here.
The sole relief for my eyes was the blue sky, a brilliant shade that
I had never seen back home. Occasionally puffy clouds would drift
across it, adding white to the limited palette. The sunlight is so
sharp that the human eye cannot determine its colour; just dazzling, be it white, yellow, or pale orange. It is only at the brief sunrises and sunsets that you are able to look in its direction and then
the disc is orange, casting pink and purple hues across the sky.
What do we do here, aliens in an unearthly land, hated by some,
distrusted by most and appreciated by too few? Ariana had for
decades been a place shunned by the powers-that-be, the home of
fierce natives and devoid of anything that would attract the attention of outsiders. However, the game of the thrones is played according to rules that often are hard to comprehend for common men.
So suddenly there was a war, not a regular war of conquest in
which a state subjugates another to make it a vassal or a province,
but a war of so-called pacification, a war to put an end to an untenable anarchy and establish a semblance of a central government
and a public administration. Ariana could not be allowed to be a
haven for foreign criminals that knew how to exploit the natives’
code of honour and tradition of hospitality.
Columns of soldiers marched out of the ocean ports controlled
by the great powers and crossed the mountains that served as
Ariana’s shields. Some time before that, airships had departed in
secrecy with agents that spoke the local tongues and carried coins
to bribe warlords and chieftains. Their goal was to make the natives fight among themselves, to gain some as allies and to make
these groups establish a new order that afterwards would be supported by foreign soldiers.
And behind the military men followed civilians like me, the people that would make the new order grow from words on documents
into tangible arrangements: administrative bureaux, law codes, law
enforcement officers, schools and clinics. The notion was that by
providing the amenities of what we define as ”civilized life”, the
people of Ariana would embrace the new order.
Initially these plans worked to some extent, but as the years passed they started to wither. Yes, many natives rejoiced at foreign
novelties that did improve the life of the poor and the oppressed –
or, at least, for a part of them. But pride and stubbornness are an
essential part of the way of Ariana, too, and one cannot expect
such ancient traits to wane quickly. After all, where I come from it

took generations to eradicate the ”honourable” custom of duelling,
despite numerous decrees that outlawed the practice at the pain of
death.
Looking back, what memories of Ariana are etched into my
mind? First of all, the early morning ride from the barracks to the
office, my colleagues and me surrounded by a squad of ex-soldiers
charged with protecting our lives by risking their own. They were
coarse men in sturdy civilian dress, but I always respected them
for their professionalism. Fright was an ever-present companion.
Ambushes and home-made infernal devices were the insurgents’
most common tactics. Even though the ride was short and across
familiar terrain, there were no guarantees for our safety. The fright
geared my body into a stubborn fight-or-flight mode, making the
senses more acute while dulling the intellect. Anyone is able to
cope with this particular stress for brief periods, but if you experience it for extended periods it will harm body and mind. That I
learned the hard way.
People say ”time heals all wounds” – they are wrong. Some
wounds, though invisible on the outside, are so deeply engraved in
the mind that they remain as scars as long as you live. But when
you step off the ocean liner in your home city and return to normal
life, the people around you are unable to grasp that. They have
never faced what you have. They have never lived with the knowledge that there are enemies nearby determined to kill or maim
you. In a civilized city, such notions are called mental illness. In
Ariana, they are a healthy trait; he who fails to grasp the seriousness of the situation will perish – ignorance and naivety are lethal.
I think that this is why my memories of Ariana are so sharp and
painful. When I close my eyes, many things come as vivid images
to my inner sight: the rickety houses, the huge beasts of burden,
the milling crowds, the ornate temples, and always the dry brown
hills. When I boarded the airship down by the ocean and heard the
hum of its Reynolds engine as it cast off its moorings, I had no
idea what alien landscape I would encounter when we reached the
highlands.
Is Ariana really a part of our world? I don’t know. But when I,
standing by myself on the airship’s observation deck, eventually
saw the sky-defying World-Encircling Mountains at the horizon, I
got sure that whatever reality is hidden beyond those unconquerable dark peaks, there is a leakage between it and our familiar world.
The Rim is simply too unlike home.
Stockholm, September 28, 2010
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Libanons nya turistattraktion – ett krigsmuseum
En nyhet som verkar har gått svenska medier förbi är att en ny
temapark har öppnat i Libanon. Landets nya turistattraktion har
dock beskrivits utförligt i internationell press, bland annat i veckomagasinet Time och i engelska dagstidningen The Independent.
Man kan dock förstå nyhetsvärdet, för det hör kanske inte till vanligheterna att en organisation som Hizbollah öppnar en temapark för
att beskriva sin verksamhet, ett utomhusmuseum som berättar om
organisationens krigföring sedan 1982.
Öppnandet av temaparken sammanfaller med tioårsjubileet av
israeliska arméns tillbakadragande från södra Libanon och att fyra
år har gått sedan det förödandet kriget 2006.
Parken som öppnade i maj ligger i närheten av södra Libanons
centralort Nabatieh, och Mleeta som nås efter ett par timmars bilfärd från Beirut.
Var och en kan ju förstå syftet med en anläggning som denna,
emellertid är det värt att notera att den är fri från den grova propaganda som lätt kan drabba denna typ av verksamhet.
Rocket launcher.

Efter att ha besökt andra turistattraktioner i Libanon där man verkligen blir ”pungslagen”, är gratis parkering och ett inträde på motsvarande tio svenska kronor en trevlig överraskning.
Mleeta, som ligger på en bergstopp på drygt 1000 meter, var en av
de frontposteringar Hizbollah hade gentemot Israels ” säkerhetszon”
under vad som betecknas som frihetskriget från 1982 till 2000.
Temaparken ger en god inblick i Hizbollahs militära organisation,
som till exempel utställningar av artilleripjäser, bunkrar insprängda i
berget och med dockor utklädda till soldater smygande omkring i
terrängen. Vidare finns en utställning över beslagtaget israelisk krigsmateriel samt ett minnesmonument över stupade soldater.
Som tidigare FN-observatör i södra Libanon vad det intressant att
på ett enkelt och säkert sätt studera vapenarsenalen.
Text & foto:
Lars Bergqvist
Fredsbasker

Temapark.

Bönematta och Kahlasnikov.

Kongo 50 år efteråt
En kvalificerad resa med en kvalificerad expertguide i legendariske
Stig von Bayer för kvalificerade deltagare och i första hand Kongoveteraner men också för andra intresserade. Resan är planerad att
genomföras under 14 dagar i februari 2012.
Vi går igenom vad som hände på de olika platserna och får målande bilder av dem som var med och sedan följer vi upp med hur det
ser ut idag. Lite avkoppling och bad i Kivusjön blir det också liksom
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utflykt till en av Afrikas mest intressanta nationalparker - och till de
sällsynta bergsgorillorna.
Läs mer om det preliminära upplägget på:
www.mohlintravel.se
PELLE MOHLIN TRAVEL AB
Tel. 070-671 96 11
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Okänt krigsbrott
”Dödsmarschen i Bataan” är nästan okänd för oss svenskar – och för de flesta andra
länder – men var av stor betydelse i USA. När japanerna invaderade Filippinerna 1942
tvingades cirka 80 000 amerikanska och filippinska krigsfångar under mardrömslika former att marschera över tio mil utan mat och vatten i hettan till ett fångläger.
Över 20 000 soldater dog av tortyr, utmattning och sjukdomar. Det var ett av de värsta
exemplen på japansk brutalitet mot krigsfångar under hela andra världskriget!

Varje år den 9 april hedras soldaterna från ”Dödsmarschen” med
minnesdagen ”Bataan day”, som är en nationell helgdag i Filippinerna.
Några amerikanska forskare går så långt att de anser att dödsmarschen spelade en stor roll i Amerikas beslut att släppa atombomben över Hiroshima den 6 augusti 1945 – för 65 år sedan!

Minnesmärke över de döda deltagarna i ”Dödsmarschen”.

Sant eller inte. Efter bombningen av Hiroshima lyckönskade de
högsta amerikanska ledarna varandra. Vissa inom regeringen tyckte
att en viss återhållsamhet med glädjeyttringarna vore på sin plats
då den ”lyckade” bombningen ändå hade krävt tiotusentals liv
(trodde man då, siffran var betydligt högre).
Brigadgeneral Leslie Groves - chef för Amerikas topphemliga
atombombsprojekt – genmälde att han tänkte mindre på döda japaner än på de män som tvingats göra Dödsmarschen, och general
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Arnold och de flesta andra höga militärer instämde…
Efter den lyckade bombningen av Pearl Harbor den 7 december
1941, landsteg hela den 14:e japanska armén den 22 december
1941 på Filippinernas största ö Luzon. Japanerna ansåg att
Filippinerna utgjorde ett hot och var en amerikansk utpost i en del
av Stilla havet som Japan betraktade som sin egen.
Filippinerna var då en amerikansk koloni med en amerikansk
krigsmakt under befäl av general Douglas MacArthur.
Japanerna mötte ett hårt motstånd från MacArthurs styrkor.
Men efter 14 dagars hårda strider tvingades de amerikanska och
filippinska styrkorna att dra sig tillbaka.
Man förskansade sig på Bataanhalvön och i Fort Mills på ön
Corregidor i Manilabuktens inlopp. På så sätt hindrade man japanerna från att ta över Manilas hamn. Platsen var välbefäst, men
väldigt överbefolkad. Där trängdes civila och hundratusentals soldater, vilket orsakade brist på livsmedel och sjukdomar och undernäring.
I februari 1942 blev MacArthur ersatt av general Wainwright på
order av president Roosevelt och general Marshall, som gav honom
ett nytt uppdrag i Australien. Det var när MacArthur satte sin fot
på australisk mark den 17 mars 1942, som han uttalade de bevingade orden: ”I shall return!”
Motvilligt hade han lämnat befälet över de amerikansk-filippinska
styrkorna på Bataanhalvön.
Efter att den japanska generalen Masaharu Homma fått förstärkning, angrep han på nytt de amerikansk-filippinska styrkorna
på Bataanhalvön. Efter månader av belägring med knappa matransoner och sjukdomar gav de utsvultna och sjuka soldaterna upp.
På morgon den 9 april 1942 kapitulerade den amerikanske generalmajoren Edward P King och hans styrkor för de japanska soldaterna som hade invaderat Filippinerna. Därmed var 80 000 man i
japanernas våld. Fyra veckor senare den 6 maj 1942 slog japanerna ut befästningen på ön Corregidor, general Wainwrights sista
fäste och under korta tider även den filippinska regeringens säte.
Därmed ockuperade Japan hela Filippinerna!
Men sedan började ett nytt helvete: ”Dödsmarschen i Bataan”!
Det var den 9 april 1942 som japanerna påbörjad den brutala
förflyttningen till fots av de cirka 80 000 sjuka och utmattade
krigsfångarna från uppsamlingsläger i staden Mariveles och Bagac
på Bataanhalvön, för internering i fånglägret Camp O’Donnell i
grannprovinsen Tarlac.
Dödsmarschen i Bataan räknas till en av de grymmaste japanska
krigsförbrytelserna under andra världskriget!
Marschen – som tog en vecka, i en stundtals 45-gradig tropisk
värme utan något som helst skydd för den heta solen – karakteriserades av tortyr och mord, både av fångar och civila som försökte
hjälpa de tillfångatagna med mat och vatten.
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Med bestialiska metoder höll japanerna krigsfångarna i konstant
rörelse. Minsta protest bestraffades med döden. De som inte orkade
gå blev halshuggna eller fick magen uppskuren och lämnades att dö
på plats. Våldtäkter och slumpmässig misshandel förekom dagligen.
Bara att titta för länge på en japansk fångvaktare eller miltär
kunde leda till att man blev spetsad med bajonett eller skjuten och
överkörd av ett militärfordon, berättar en överlevande.
Och då och då roade sig de japanska soldaterna med att knyta ett
rep kring halsen på fångarna och släpa dem efter en lastbil…
Under dagarna blev det någon timmes vila på en åker eller någon
annan öppen plats, men utan solskydd och när det blev för mörkt
att gå, fick alla sova på plats.
Trots att det fanns gott om vattenbrunnar och bäckar längs
vägen, hindrades fångarna från att nå vattnet. Den som bröt formeringen för att dricka eller gå på toaletten blev omedelbart
dödad. Toalettbesöken skulle ske under marschens gång…
Japanerna njöt av att på medtagen köksutrustning, laga och äta
sin egen mat framför de utsvultna fångarna. Först efter fem dagars
marsch fick de varsin skål ris och lite vatten. På nätterna smusslades det med fallfrukt, brödbitar och fältflaskor. Under dagen lyckades en del att få tag i något ätbart längsmed vägen och att fylla på
sina fältflaskor från något dike eller vattenpöl, som ofta ledde till
feber, magplågor och diarré på grund av att vattnet var förorenat.
Den sjätte dagen och efter över 100 km marsch, nådde man staden San Fernando i provinsen Pampanga.
På San Fernandos järnvägsstation packades de utmattade, sjuka
och utsvultna fångarna i gamla boskapsvagnar av bajonettförsedda
japanska soldater och så tätt att det inte gick att sitta ner, för
transport till fånglägret Camp O’Donnell utanför staden Capas i
grannprovinsen Tarlac. Över 100 man i en vagn var inte ovanligt!
Tågvagnarna – de flesta av dem försedda med plåttak -förvandlades snabbt till stekheta ugnar i den fuktiga tropiska värmen.
De redan utmattade fångarna, sjuka av malariafeber, dysenteri
och vätskebrist, stod bokstavligen och dog av den kvävande hettan

Minnessten vid järnvägsstationen i San Fernando. Dödsmarschen i Bataan räknas
till en av de grymmaste krigsförbrytelserna av japanerna under 2:a världskriget.

eller krossades av den omänskliga trängseln. Toalettbestyren skedde
på platsen.
Stanken var outhärdlig under den cirka 50 km långa resan som tog
en hel dag. Då vagnsdörrarna öppnades under ett kort stopp, försökte ortsbor att ge mat och flaskor med vatten till fångarna i de
stinkande vagnarna, något som fick japanerna att misshandla ortsbefolkningen med påkar.
När tåget nådde slutstationen i staden Capas var många döda.
Nu tvingades de till bristningsgräsen uttröttade och sjuka fångarna,
att återigen marschera cirka 10 km till slutmålet som var koncentrationslägret Camp O’Donnell. Och då började ett nytt helvete!
Under ”Dödsmarschen” från provinsen Bataans sydspets dog mer
än 20 000 amerikanska och filippinska krigsfångar av tortyr,
utmattning och sjukdomar. Ytterligare över 22 000 soldater fick
sätta livet till i koncentrationslägret Camp O’Donnell under de följande två månaderna.
Efter veckor av hårda strider både till lands och till sjöss mot den
japanska ockupationsstyrkan, landsteg general MacArthur den 20
oktober 1944 – som han lovat - på filippinsk mark, i provinsen
Leyte och uttalade då de bevingade orden: ”I have returned!”

Text och foto:
Bo E. Rosén

Fotnot:
Efter att den japanske kejsaren Hirohito fått vetskap om de
vidrigheter som general Homma beordrade under förflyttningen av krigsfångarna, degraderade han Homma och tog
ifrån honom alla dekorationer och medaljer.
Den 3 april 1946 avrättade amerikanarna general Homma
i staden Los Banon utanför Manila, trots att hans fru bad
om nåd hos general MacArthur.

Namnförteckning över de döda deltagarna i ”Dödsmarschen”. Lägg märke till
texten ”Added in 2004”.
Fredsbaskern nr 4 2010
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Koreakriget
Den 25 juni 1950 gick över 200 000 nordkoreanska soldater över gränsen till Sydkorea.
Den första väpnade konfrontationen mellan öst och väst var ett faktum.
Trots att det gått 60 år sedan Koreakriget bröt ut har ännu inget fredsavtal skrivits
vilket betyder att länderna tekniskt sett fortfarande ligger i krig med varandra.
Koreakriget pågick mellan 25 juni 1950 och 27 juli 1953 och fördes med stor grymhet och kostade oceaner av blod och lidande och ledde egentligen ingen vart. Efter tre års ursinniga strider stod
motståndarna på nästan exakt samma ställe som när kriget började.
På slagfältet låg då miljontals döda soldater, varav de flesta
knappast hade haft en aning varför de sändes till Korea för att
slåss. Städerna var ruinfält, en fjärdedel av befolkningen bortsopad.
Totalt räknar man med fem miljoner dödsoffer.
Liksom i Vietnam var USA en av de krigförande parterna och
över 55 000 amerikanska soldater stupade. Det är faktiskt fler än i
Vietnamkriget där 50 000 amerikanska soldater fick sätta livet till.
Ändå är det märkligt tyst om Koreakriget
Hur var det då möjligt att denna lokala gränstvist långt borta i
Asien kunde utveckla sig till en katastrof av så väldiga mått?
Jo, därför att konflikten innerst inne var ett ”krig mellan
ombud”. Även om kriget rent formellt var ett inbördeskrig var det
en strid mellan USA och dess allierade och de kommunistiska länderna Kina och Sovjetunionen.
Embryot till kraftmätningen fanns redan vid Japans kapitulation
1945, då Korea – som fram till andra världskrigets slut var en del
av det japanska imperiet - delades i en nordlig och en sydlig zon,

En amerikansk fältpräst vid en nyligen dödad marinkårssoldat.
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ockuperade av Sovjet respektive USA. Gränsen gick längs 38:e
breddgraden, som delades halvön i två ungefär lika stora hälfter.
1948 upphörde ockupationen formellt och samtidigt utropades
Koreanska folkrepubliken (Nordkorea) med Kim Il Sung som partiordförande och republiken Korea (Sydkorea) där Syngman Rhee
blev premiärminister efter allmänna val.
De sovjetiska trupperna lämnade Nordkorea i december 1948
och USA drog sig tillbaka i juni 1949.
Båda de koreanska staterna gjorde anspråk på hela landet och
både sydkoreanska och nordkoreanska trupper gjorde räder över
38:e breddgraden. Tonen mellan länderna blev allt hårdare.
Den 25 juni 1950 kom urladdningen. Då gick en nordkoreansk
armé på över 200 000 man över 38:e breddgraden för att ”befria”
resten av landet. Mot denna anstormning kunde Sydkorea ställa
upp 95 000 man.
Både Syd- och Nordkorea var diktaturer, men Kim Il Sungs stalinistiska regim i Nordkorea var bättre rustad för krig än Syngman
Rhees Sydkorea. Dessutom ägde anfallet rum en söndag då de flesta sydkoreanska officerare var lediga.
Kriget kom som en chock för USA, som till varje pris ville förhindra att maktbalansen i denna del av världen rubbades.
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FN:s säkerhetsråd blixtinkallades, fördömde Nordkorea och uppmanade medlemmarna
att gripa till vapen om nordkoreanerna inte
genast drog sig tillbaka.
Det enhälliga beslutet i FN möjliggjordes
genom att Sovjetunionen vid denna tid bojkottade arbetet i FN:s säkerhetsråd som en
protest mot att Maos kommunistregering
inte fick representera Kina i FN. Därför
kunde landet heller inte lägga in sitt veto
mot den resolution som amerikanarna
föreslog och som krävde omedelbart eldupphör i Korea och tillbakadragande av de nordkoreanska förbanden.
Nordkorea ignorerade FN-varningen och
fortsatte sin offensiv med oförminskad kraft.
Sovjetiska stridsvagnsbesättningar och stridspiloter bidrog till de snabba nordkoreanska
framgångarna. De nordkoreanska styrkorna
mötte knappast något motstånd alls. Efter
två dygn föll Seoul, Sydkoreas huvudstad.
Den 7 juli antogs en resolution om bildanAmerikanska marinkårssoldater har tagit och avväpnat några nordkoreanska fångar under sin framryckning mot
det av en FN-styrka under amerikansk ledning
huvudstaden Seoul.
för att slå tillbaka attacken. Men då hade presiin 30 000 man i en blodig uppehållande aktion, kommunisterna
dent Truman redan beordrat amerikanska luft- och sjöstridskrafter
hade då redan erövrat det mesta av Sydkorea, och i slutet av juli
till krigsskådeplatsen. De första amerikanska trupperna anlände
kontrollerade nordkoreanerna nästan hela Sydkorea.
den 1 juli. De ställdes under befäl av den legendariske general
Douglas MacArthur, som också blev befälhavare för
Men MacArthur lyckades genom en rad djärva operationer ta initiFN:s enhetskommando i Korea.
ativet – bland annat genom en klassisk kniptångsmanöver. Den
Flera länder sände trupper till Korea och sammanlagt deltog över
snabba nordkoreanska framryckningen hade skapat oerhört utdrag16 länder med trupper. De allra flesta kom från USA som skickade
na förbindelselinjer till baserna i norr. Något som MacArthur
480 000 man till Korea. Storbritannien skickade 63 000 man.
utnyttjade genom att sjövägen invadera hamnstaden Inchon, bara
Sammanlagt utgjorde under hela kriget de amerikanska styrkorna
60 kilometer söder om 38:e breddgraden.
90 procent av samtliga utländska förband som sattes in på sydsi40 000 amerikanska och sydkoreanska soldater deltog i invasiodan.
nen som tog nordkoreanerna på sängen och ledde till att man plötsÄven vårt land drogs in i konflikten. Den 20 juli beslöt Sverige
ligt hade stora fiendeförband i sin rygg. Hela den nordkoreanska
nämligen att sända ett fältlasarett till Korea, och en dryg månad
armén höll på att bryta samman och den 26 september återtogs
snare var dess första kontingent på väg. Dessutom engagerades vi
Seoul och före den 1 oktober var allt land söder om 38:e breddgrasom övervakare i samband med vapenvilan.
den i FN:s händer.
När de första amerikanska förbanden anlände till fronten var
Den USA-dominerade offensiven fortsatte dock norr om breddstyrkorna dåligt utrustade och omotiverade. De flesta visste inte
graden (nu var det Nordkorea som skulle ”befrias”) och snart hade
varför de plötsligt befann sig i krig igen, andra världskriget var ju
MacArthur tagit den nordkoreanska huvudstaden Pyongyang. Nu
slut. Soldaterna hann knappt sätta sin fot på främmande mark föringrep emellertid en halv miljon ”frivilliga” kineser och kastade
rän de hamnade i strid. Under de följande tre veckorna satte USA
åter FN-trupperna söderut. I början av 1951 gick fronten på nytt
längs 38:e breddgraden.
I detta läge antydde Truman att USA kunde överväga att sätta in
taktiska kärnvapen om kineserna inte drog sig tillbaka. Konflikten
var nu ytterst nära att utmynna i ett tredje världskrig. När som
helst kunde ryssarna intervenera öppet. Hela världen höll andan.
Men sedan FN-sidan tvingat kineserna att retirera och återtagit
hela Sydkorea inleddes äntligen förhandlingar om en vapenvila. Då
hade Truman fått avskeda den otroligt populäre MacArthur sedan
denne krävt att få sätta in strategiska kärnvapen mot Kina.
Efter oerhört segslitna förhandlingar i den lilla byn Panmunjom
undertecknades så vapenvilan slutligen den 27 juli 1953. Kriget var
slut – efter tre år och en månads strider, som innebar ett brutalt
uppvaknade ur efterkrigstidens dagdrömmar. Gränsen mellan Nordoch Sydkorea drogs som en demilitariserad zon strax ovanför 38:e
breddgraden. Och där ligger båda sidor fortfarande med fingret på
avtryckaren.

Idealbild av den despotiske kommunistledaren i Nordkorea Kim Il Sung (1912-95),
som många andra totalitära ledare – t ex Stalin – ville han gärna uppfattas som
barnkär.

Text: MATS NIHLÉN
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Vinterboktips
Snö och vinter bjuder på många sköna tillfällen för att läsa
en bok. Nu fortsätter vi med fler böcker, där alla har någon
form av anknytning till utlandstjänst eller missionsområde.
Fler tips kommer i kommande nummer av Fredsbaskern
och har du några tips på böcker är det bara att skriva till
redaktionen, redaktion@fredsbaskrarna.se
Mucka inte med
Trolldoktorn
Stig
Stigvon
vonBayer
Bayer

Den här boken är den efterlängtade nyutgåvan av Talibanerna - islam, oljan och det nya
maktspelet i Centralasien. Den innehåller ett
nytt förord och ett nyskrivet kapitel om den
händelserika utvecklingen i Afghanistan och världen - efter 11 september.
Ahmed Rashid är en prisbelönt pakistansk
författare och journalist som har bevakat
Afghanistan, Pakistan och Centralasien i över
30 år. Svenska Afghanistankommittén har
också givit ut hans böcker Jihad (2002)
och Vägen mot kaos (2008).
Talibanerna - De militanta islamistiska
krafterna i Afghanistan och världen
Författare: Ahmed Rashid
Förlag: SAK förlag
ISBN: 9789186936310
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De trettio samurajerna utspelar sig i början
av det långa kriget i Bosnien på 1990-talet.
Vi möter de tre gruppcheferna i 1. spaningsplutonen i Sveriges FN-styrka i Sarajevo;
Micke, Anders och Patrik. Två av dem är oerfarna, den tredje har varit i FN-tjänst tidigare. Micke har kommit till Bosnien för att få
göra det som varje soldat grubblar mycket
över - och kanske till och med längtar efter att få skjuta ett dödande skott, och ju mer
krig, desto fler möjligheter... Wilhelm Agrell
har återigen skrivit en tät, spännande berättelse. Den är fritt uppdiktad men skildringen
av striderna i Sarajevo har vissa autentiska
inslag.
De trettio samurajerna
Författare: Wilhelm Agrell
Förlag: Tiden
ISBN: 9789188879288

''Ve den som flyr sitt fosterland och kriget,
men älskad vare den som stupar.''
David Saxon har sett döden på nära håll.
Han var en av de amerikanska desertörer
som kom till Sverige på 60-talet, på flykt
undan Vietnamkriget. Hans yngre bror stupade i kriget och hyllades som hjälte, men själv
försköts han av familjen och betraktades som
avskum. Björn Ranelid har utgått från ett
stort dokumentärt material om ett krig.
På ett smärtsamt sätt visar han hur krig
medför att konflikter flera generationer
senare kan blossa upp utan att man förstår
varför.
Krigaren
Författare: Björn Ranelid
Förlag: Albert Bonniers Förlag
ISBN: 9789100576660
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Mucka inte med Trolldoktorn gör inte anspråk
på att vara någon instruktionsbok utan tar
bara upp ett tiotal typiska exempel på vad en
fredsbevarare och andra yrkesgrupper, som
är verksamma i Centralafrika, måste vara
beredda på att råka ut för. Varje enskild situation av den här typen måste självfallet lösas
men det kan vara bra att vara förberedd på
att vårt västerländska tänkesätt inte alltid
fungerar.

Den legendariska Jonas Waern beskriver i sina två böcker om Kongo och Cypern
på ett målande sätt Sveriges insatser. Hans böcker är mycket fina tidsdokument
som beskriver konflikterna från en chefs position. Jonas ville ge sin syn på sina
insatser - för Hammarskjölds, sina soldaters och sin familjs skull.
Katanga : svensk FN-trupp i Kongo 1961-62
Författare: Jonas Waern
Förlag: Atlantis
ISBN: 9174861573
Cypern - Svenskarnas inledande FN-aktion 1964
Författare: Jonas Waern
Förlag: Atlantis
ISBN: 9174862219

Mucka inte med Trolldoktorn
Författare: Stig von Bayer
- afrikakännare sedan 1948
Förlag: Statens Försvarshistoriska museer
ISBN: 9789185609062

Fredsskådeplats Sinai handlar om den
FN-operation i Mellanöstern som slutat med
ett fredsavtal mellan två bittra fiender Egypten och Israel. Upprepade krig kulminerade i Egyptens och Syriens blixtattack i
oktober 1973. Detta får supermakterna att
enas om en fredsbevarande styrka - UNEF II.
I boken speglas FN:s ledning I New York,
FN-styrkan och högkvarteret i konfliktområdet samt - tyngdpunkten - den svenska bataljonsaktiviteten vid Suez-kanalen och i Sinaiöknen. Den dramatiska punktinsatsen I
Libanon behandlas i ett särskilt kapitel.
Fredsskådeplats Sinai
Författare: Bertil Stjernfelt
Förlag: Allmänna förlaget
ISBN: 9138098911

Thomas Rathsack tjänstgjorde under krigen i
Afghanistan och Irak i det förband som fick
motta den ärofyllda utmärkelsen
”Presidential Unit Citation”, vilket tilldelas
soldater som uppvisar stort mod i strid. I sin
bok ger han en ingående beskrivning av livet
som jägarsoldat och skildrar sina erfarenheter och upplevelser i händelsernas centrum.
Krigets råa verklighet blir skrämmande
påtaglig när Rathsack ger en inblick i militära
aktioner som tidigare varit okända för allmänheten. Bland annat avslöjas här förekomsten av ”undercover”-operationer i
utlandet, där danska soldater klätt ut sig till
civila, något som officiellt inte förekommer
och som strider mot folkrätten.
Jägare - bakom fiendens linjer
Författae: Thomas Rathsack
Förlag: Fischer & Co
ISBN: 9789185183838

Författaren Peter Larsson ger läsaren en helt
unik skildring av försvarets krishantering
från verkligt skarpa lägen. Här berättar han
om hemliga flyguppdrag mot Sovjetunionen
och om kritiska situationer under ubåtsjakterna. Han berättar också om sina egna upplevelser från striderna i Bosnien och skildrar
ingående hur svenska FN-soldater och faktiskt svenska vapen räddade människors liv.
Skarpt läge är en bit nutidshistoria berättad
på ett nytt sätt. Boken ger också en tankeställare: Hur klarar vi vanliga medborgare oss
om det värsta skulle inträffa?
Skarpt läge: om svenskar i strid och om ett
sårbart samhälle
Författare: Peter Larsson
Förlag: Sellin & partner bok och idé AB
ISBN: 9789170553356
Fredsbaskern nr 4 2010
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Styrelseordförande har ordet

KANSLI
Tegelbruksgatan 8, 554 50 Jönköping
Tel. 036-71 90 07, fax 036-71 90 06
e-post: kansliet@fredsbaskrarna.se
Medlemsavgift 200:- för 1 år. 900:- för 5 år. 1800:- för 10 år.
Prenumeration på tidningen Fredsbaskern
200:–/år beställes genom kansliet
Postgiro: 19 70 56-5
Kamratstödsfonden: Postgiro 444 08 91-2
www.fredsbaskrarna.se
MEDLEMSREGISTER
register@fredsbaskrarna.se – eller kontakta kassören

STYRELSEN FREDSBASKRARNA SVERIGE
Förbundsordförande
BO WRANKER, Viktoriagatan 17, 371 37 Karlskrona
Tel. 0455-164 48, mobil 073-428 03 72
e-post: bowranker@hotmail.com
Förbundsstyrelseordförande
ANDERS RAMNERUP, Varbergagatan 154, 703 52 Örebro
Tel. 019-505 08 29, mobil 070-792 38 67
e-post: anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se
Vice styrelseordförande
ANDERS SUNDIN, Lugnviksvägen 141, 831 52 Östersund
Tel. 063-514 880, mobil 070-626 41 92
e-post: sundin_anders@hotmail.com
Sekreterare
LARS ANDERSSON, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör
Tel. 0413-239 85
e-post: lars_andersson99@tele2.se, lars.andersson@fredsbaskrarna.se
Kassör
BO CARLSSON, Klubbv. 65, Ersnäs, 975 92 Luleå
Tel. 0920-311 60, mobil 070-631 34 50
e-post: bcb@tele2.se

STYRELSELEDAMÖTER
LAVE LAVESSON, Kronojägarvägen 1, 831 73 Östersund
Tel. 063-804 93, mobil 070-298 04 93
e-post: lave.lavesson@fredsbaskrarna.se

Förvandlingens tid är inne
Sedan förra numret av tidningen så har det genomförts ett
Förbundsråd med flertalet av våra föreningar. Förbundsrådet
genomfördes på en båt fram och tillbaka till Åland. Jag vill tacka
alla föreningar som var med på Förbundsrådet och jobbade hårt
under nära två dygn.
Det var ett mycket konstruktivt möte och det vi bland annat pratade om var hur den nya veteranlagen samt det nya insatsförsvaret
kommer att påverka Fredsbaskrarna. Det har kommit upp lite
idéer på hur vi ska organisera oss och det kommer att skickas ut
brev om detta till alla medlemmar. När i tiden detta kommer kan
jag i skrivande stund inte svara på.
Vår familj har blivit större! Med andra ord så har det bildats två
nya föreningar under hösten. Den ena är FB Norr, den andra är FB
Blekinge. Jag önskar dessa båda föreningar lycka till och hälsar er
välkomna.
Nu närmar sig årsmötet med stora steg. Sista helgen i mars 2011
kommer vi att hålla årsmötet i Skövde, närmare bestämt på P4.
Så nu tar ni fram er kalender och bockar i den helgen. Sedan tar
ni med några andra kompisar och kommer på årsmötet. Varför
inte ta med de som ni precis har rekryterat? För du har väl rekryterat några nya medlemmar sedan sist? Jag har skaffat två stycken, en stödmedlem och en gammal yxa.
Var i världen ni än är eller om någon av era nära eller kära är ute
på mission så vill jag avslutningsvis passa på att önska er alla en
riktigt god jul och ett gott nytt år! Jag hoppas att 2011 blir ett
bra år på alla sätt.
Var rädda om er och varandra!
Anders Ramnerup
Förbundsstyrelseordförande
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

RIKARD BENGTSSON, Armfeltsgatan 3,115 34 Stockholm
Mobil 070-942 65 45
e-post: rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se
BERNDT ÅHMAN, Hagalundsvägen 11, 810 40 Hedesunda
Tel. 0291-109 37, mobil 070-336 65 83
e-post: 0291.10937@telia.com
CHARLOTTA BLOMBERG
e-post: charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se
PER LENNARTSSON, Östra Tunagatan 4, 632 37 Eskilstuna
Tel. 070-176 30 61
e-post: per.lennartsson@fredsbaskrarna.se
ULF CORNELIUSSON, Sandhamnsgatan 50 A, 115 28 Stockholm
Tel. 08-528 084 84, 03-40 11 40, mobil 070-687 44 93
e-post: ulf.corneliusson@gmail.com
Styrelseledamot/suppleant:
JONAS JONASSON, Bastarp 114, 240 33 Löberöd
Tel. 0415-800 10, mobil 070-431 59 44
e-post: jayj@loberod.com
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SVERIGES MILITÄRA KAMRATFÖRENINGARS
RIKSFÖRBUND ansluter föreningar från alla försvarsgrenar,
vapen- och truppslag och andra organisationsenheter med försvarsanknytning. Antalet anslutna föreningar är för närvarande drygt
80 och antalet medlemmar uppgår till cirka 35 000. Ordförande
är överste Christer Olofsson som är veteran från FN-missionerna
64M, 66M och L108.
Mer information om SMKR hittar ni på: www.smkr.se
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Träffplatser A - Ö
FALUN
Polishuset ”Pub KASK” första torsdagen i
varje månad kl 19.00, febr, mars, april, okt,
nov. Myckelmyra tjärn samma tid maj, juni,
aug, sept. Dec julbord hos Mats.
Januari och juli semester.
Kontaktpersoner: Ulf Lissjanis:
070-557 19 43, ulf.lissjanis@spray.se
Mats Berglind mats@mattsb.com

Kontaktperson: Fredrik Steén Eriksson
070-960 29 50

GOTLAND
www.fn-gutarna.se
Kontakt: Per Wallin
0498-291500/076-204 9387

NORRKÖPING
Hemvärnsgården F13 Bråvalla. Varannan
månad (ej maj-augusti), se FBS:s hemsida.
Kontaktperson: Janne Frisk
011-311188 och 070-897 01 45

VARBERG
WÄRDSHUSET, Kungsgatan 14 B,
Varberg, första tisdagen i månaden.
Kontaktpersoner: Tor-Björn Johansson
070-244 40 35, Lars-Åke Johansson
070 519 52 54
Nu också som Facebook-grupp!

SKÖVDE/SKULTORP
bunkernsde@yahoo.se
Jespher Fröhlin, Skövde
0730-218461
Johan Josefsson, Skövde
070-597 76 53

ÖREBRO
Vi träffas första torsdagen i månaden
kl 19.00 på Fredsgatan 13, Örebro.
Kontaktperson: Peder Stenbäck
peder.stenback@swipnet.se
070-767 32 19

STOCKHOLM
Träffplats: Lilla Hasselbacken, mittemot
Skansen. Tag spårvagn linje 7 från city.
Café, restaurang och uteveranda.
08-6637182.
Första lördagen varje månad. Kom tidigt
eller sent, från kl 15.00 och framåt kvällen.

ÖSTERSUND
Captain Cook, Hamngatan 9, första tisdagen varje månad kl 18.30.
Kontaktperson: Lars Björklin
063-51 54 57

GÄVLE
Träffpunkten saknas. Är ni intresserad att
starta en träffpunkt, kontakta sekreteraren.
GÖTEBORG
Första onsdagen i varje månad träffas
vi på The Rover.
Plats: Andra Långgatan 12, ett stenkast
från Järntorget med bra kommunikationer.
Kontaktpersoner: Maria Sääf-Westin
070-9525774
JÖNKÖPING & EKSJÖ
Träffar enligt inbjudan till varje medlem.
KALMAR
Lilla Puben, första onsdagen i månaden.
Kontaktperson: Stefan Johansson
0480-42 03 23, 070-386 45 45
070-359 06 86
KARLSTAD
Sista lördagen i månaden.
Score,Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad.

MALMÖ
The Bishops Arms, Norra Vallgatan 62
(mitt emot järnvägsstationen.)
Första onsdagen i varje månad.
Kontaktperson: Leif-Arne Nilsson
040-54 52 97 och 073-918 69 36

Dessutom i samarbete med Englaklubben,
är vi välkomna till nattklubben Karlsson &
Co på torsdagar. Englaklubben är en kamratklubb för oss som gjort utlandstjänst samt för SOS, ambulans, polis,
brandkår, vården, vaktbolag, kriminalvård
och Försvarsmakten. Bevaka erbjudanden
och specialpriser som vi kan utnyttja.

Kontaktperson: Örjan Noreheim
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
070-592 75 24
SUNDSVALL
Larssons Corner, Kyrkogatan/Tullgatan
Sista tisdagen varje månad, 18.30 - 21.00.

Träffplatser i Norr?
Träffplatser i Västerbotten och Norrbotten
saknas eller är okända.
Hör av dig till register@fredsbaskrarna.se
om du har kännedom om något som är på
gång i ditt län.
Förteckningen uppdateras kontinuerligt.
Meddela nya uppgifter till:
redaktion@fredsbaskrarna.se

Förbundsrådet 2010
Lördag 2 oktober avreste 26 förväntansfulla medlemmar med
Birka Paradise mot Mariehamn för nästan två dagar av konferens. Vi saknade bara Västervik och Jönköping annars deltog
alla föreningar och det blev en mycket bra blandning.
Förbundsrådet fokuserade helt på Fredsbaskrarnas framtid,
där föreningarna delades in i tre grupper, som fick diskutera
utifrån två dokument om framtiden. Hur ska vi se ut inom ett
år? Och hur ska vi se ut på längre sikt? Hur når vi dit och vad
vill föreningarna och vad vill styrelsen?
Arbetet pågick intensivt, men vi han också med lite god mat,
dans för vissa och kalla drinkar innan vi nästa morgon fortsatte arbetet på vägen hem mot Stockholm.
Slutresultatet av arbetet blev att alla föreningar blev inbjudna till ett arbetsmöte i Kungsängen den 30 oktober för att
fortsätta arbetet. Redovisningen av detta har kommit i ett
särskilt utskick till alla medlemmar och innan du läser detta.
Redaktionen Fredsbaskrarna

Brainstorming i konferenssalen.
Fredsbaskern nr 4 2010
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Fredsbaskrarna F-län
Så har ännu en höst förflutit för Fredsbaskrarna F-län med aktiviteter av olika slag som vi hoppas medlemmarna uppskattat.
Månadsträffarna på John Bauer Hotel i Jönköping har nu flutit på
i ett år och fungerar förhållandevis väl. Första onsdagen i månaden har vi träffats, pratat minnen, druckit och ätit något gott som
kökschefen, med FN-erfarenhet, komponerat ihop. Passa på att
göra ett besök under våren och hör gärna av er om det är något
som önskas.

Intressant och givande besök
på Flygvapenmuseet
i Malmslätt
Lördagen den 11 september besökte Fredsbaskrarna Norrköping
Lördagen denmed
11 några
september
besökte
tillsammans
deltagare
frånFredsbaskrarna
föreningarna i Norrköping
Jönköping
tillsammans
med
några
deltagare
från
föreningarna i Jönköping
och Västervik Flygvapenmuseet i Malmslätt.
och Västervik Flygvapenmuseet i Malmslätt.

Deltagare från FB Norrköping, Jönköping och Västervik utanför Flygvapenmuseet.

Det nya museet invigdes i juni i år och har nu en utställning av c:a
50 olika flygplanstyper, från pionjärtiden 1926 med bl a J 1
Phonix , från mellankrigstiden B 3 Junker, från beredskapstiden
B 18 och S 16, från kalla kriget Spitfire, J 33 Vampire, och J 29
fram till dagens moderna JAS 39 Gripen.

Museiverksamheten i Skillingaryd fortsätter genom fr v: Douglas Gustafssons,
Rolle Eskilssons och Janne Runessons försorg.

FN-dagen firades den 24:e oktober med föredrag och middag på
John Bauer Hotel. Anders Ottosson från Jönköping berättade om
sin tid som mekaniker på FS18 i Afghanistan, ett högaktuellt
ämne. Anders berättade och visade bilder på engagerat sätt som
inte lämnade någon oberörd bland de tjugotal som var närvarande,
kvällen avslutades med en trerätters middag i hotellets restaurang.
I september gjorde vi ett besök på flygvapenmuseet i Linköping då
Fredsbaskrarna Norrköping bjudit in oss, även Fredsbaskrarna
Västervik var med. En heldag med guidning i det nyöppnade museet
med den nedskjutna svenska DC3:an som höjdpunkt var mycket
uppskattat. Vi tackar Norrköping för inbjudan och hoppas att vi
fortsättningsvis kan ha gemensamma arrangemang med kamraterna
i Norrköping.
Vad som händer framöver där vet vi inte riktigt än men vi finns där
om vi behövs.
Ha nu en god jul så ses vi till våren.

Roland Printzsköld berättade intressant om de olika flygplanstyperna.

Vi fick en mycket intressant och givande guidning på över en timme
Vi fick
mycket
intressant
ochPrintzsköld
givande guidning
på över eni timme
av
den en
tidigare
flygaren
Roland
som anställdes
av
den
tidigare
flygaren
Roland
Printzsköld
som
anställdes
Flygvapnet 1944 och själv hade flugit flera av utställningensi Flygflygvapnet 1944 och själv hade flugit flera av utställningens flygplansplanstyper.
typer.
På museet finns också de delar och föremål som bärgades från
Påavmuseet
finns
också de DC
delar
och1953.
föremål
bärgades
från
den
ryssarna
nedskjutna
3:an
Av som
delarna
har man
den
av
ryssarna
nedskjutna
DC
3:an
1953.
Av
delarna
har
man
förförsökt att återskapa det ursprungliga flygplanet.
sökt att återskapa det ursprungliga flygplanet.

Mats Ruderfors
Ordförande Fredsbaskrarna F-län

Nils-Ove Johansson
Fredbaskrarna Norrköping

Baskermästerskap i bowling 2010
I slutet av oktober avgjordes Fredsbaskrarna Örebros årliga baskermästerskapet i bowling. Det är nu femte året som det avgörs och av någon märklig
anledning är det bara herrar som vinner, så även i år.
Början var som vanligt jämn och lite trevande, men så började folket bli varma
i kläderna och agnarna skildes snabbt från vetet… Magnus Wordén tog snabbt
kommandot och vann överlägset, medan vi andra fick slåss om andra och tredje
plats. Tvåa blev Leif Hildingsson och trea Måns Löf.
Lotta Öhrn
Fredsbaskrarna Örebro
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Magnus Wordén överlägsen vinnare i Baskermästerskapen 2010.
Jan Fahlander, t v, var prisutdelare.
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FN-dagen den 24 oktober i Stockholm
FN-dagen firades som traditionen bjuder alltsedan 1995 vid minnesmonumentet på Södra Djurgården i Stockholm trots ett urdåligt väder med kraftiga regn
och trots att Försvarsmakten med paraderande trupp och musikkår saknades.
Ett 70-tal deltagare hade samlats vid Folke Bernadottes väg invid monumentet, vilket visar att denna manifestation på FN-dagen är en viktig angelägenhet
för många veteraner och även anhöriga till de kamrater som stupat.
Fanbärare från Fredsbaskrarna, Kongo-veteranerna och UNEF-kamraterna
ställde upp framför minnesstenen med föreningsfanorna samt FN:s och
Sveriges flaggor. Karl-Olof Fransson från Kongo-veteranerna hälsade alla
välkomna.
Jens G Pettersson från Fredsbaskrarna höll ett kort tal där han betonade att
vi på FN-dagen skall vara stolta över – inte bara att vi är svenskar – utan
även världsmedborgare. Därefter följde kransnedläggning där representanter
för Fredbaskrarna, Kongo-veteranerna, UNEF-kamraterna och Blue Berets MC
Sweden lade sina blomster för att hedra stupade kamrater. Även blommor från
privatpersoner lades under ceremonin.
Karl-Olof Fransson påminde om de soldater som stupat i Afghanistan och
att de skulle ihågkommas under den avslutande tysta minuten.
Efteråt var det skönt att komma in till värmen på Sjöhistoriska museets
”Cafe i lä” där fredsveteraner från skilda missioner upplevde kamratskapets
glädje.
Text: Bror Svärd
Foto: Jonathan Rieder Lundkvist

Veterangudstjänst i Norrköping på FN-dagen
FN-dagen lockade 200 personer till veterangudstjänsten i Hedvigs kyrka i Norrköping. Våra gästande fältpastorer Kurt Olsson och Helge Stålnacke täckte tillsammans missionerna Gaza, Kongo, Cypern, Bosnien, Kosovo, Afghanistan, Pakistan
och HMS Carlscrona. Detta gjorde att de flesta kände tillhörighet med dem.
Vi träffade dagens anhöriga och mötte våra gamla kamraters anhöriga, somliga
med sina barn. Alla som har mött någon av dessa präster vet att predikningarna
både är lättsamma och tänkvärda. När Helge tände ett ljus för dem som ej längre
finns kvar bland oss, var det tyst i kyrkan.
Helt andra tongångar serverades till kaffet efteråt. Organisten begav sig då upp i
Rådhusets klocktorn där han bjöd på "Basker Blå" från klockspelet. Så nog märktes
det i sta’n vad vi höll på med. SVT var där och spelade in hela gudstjänsten men
endast 2 minuter sändes i SVT24. Klippet kan ses via en länk på Fredsbaskrarnas
hemsida.
Ett mycket stort antal tackmejl och telefonsamtal har kommit till både arrangörerna och predikanterna.
Text: Peter Lindvall
Foto: Janne Frisk

Afghanistanveteranen från FS17, Denny Hellgren och hans mamma
Annelie, omfamnas både bildligt och bokstavligt av Helge Stålnackes
värme.

Telefon: 020-666 333
Ring Fredsbaskrarnas kamratstödjour.
Vi finns för alla som gjort internationell
tjänst samt deras anhöriga. Telefonen
är bemannad dagligen kl. 18.00-21.00.
Övrig tid finns en telefonsvarare.
Du kan också skriva e-post till oss:

020666333@fredsbaskrarna.se

Fredsbaskrarnas kamratstödjour

Hälsningar
Lave Lavesson
Kamratstödsamordnare

Du
Du får vara
vara
anonym
anon
y - vi har
ym
d likt!
ttystnadsplikt!
ystnadsplikt!
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36 år – 34 återträffar
Under en helg i slutet av augusti träffades TPC-gänget från
Bat 53C, Cypern – för trettiofjärde gången sedan 1974.
Åtta pågar från norr till söder sammanstrålade i Ängelholm för
att prata minnen och umgås. En fantastisk prestation. Under de
gångna åren så har TPC-gänget, ibland med förstärkning från
andra enheter ur Bat 53C träffats i Sverige och/eller på Cypern.
Senast var det 35-årsjubileet på Cypern 2009 då ett drygt trettiotal samlades för ett trevligt program på "båda sidor". Arbetet
med 40-årsjubileet har börjat och en återträff kommer att äga
rum i maj 2014. TPC-gänget med Kapten Jens i spetsen hälsar
så gott till alla kollegor på Bat 53C.
Text: Serg Jönsson, Sb & Infogrp
På bilden ses från vänster: Bengt Falk, Roland Bergström, Jens Andersson, Håcan
Jönsson, Matts Sohlberg, Ingvar Andersson. Saknas på bilden, Thomas
Johansson och Anders Wendelberg.

92L hälsar till alla yxor!
Förrådsgrupp ur bataljon 92L samlades under en helg i oktober hemma
hos Anders Johansson i Örebro.
För 32:a gången sedan hemkomsten från Libanon 1987 träffades vi igen.
Hemma hos Johansson bjöds det på krabba och fisksoppa som Bodell &
Johansson hade fångat under en semestervecka i Norge.
Det visades diabilder från vår tid i Libanon och det var riktigt roligt att
få se att tiden nästan inte alls hade förändrat dessa stiliga soldater…
På bilden har vi slagit läger vid en sjö ute i skogen där vi fiskade och
grillade kyckling. Ja, ja en och annan öl slank också ned. Tack Johansson
för denna trevliga helg.
Vi vill gärna skicka en hälsning till alla ni andra yxor från 92:an.
Om ni vill komma i kontakt med oss så går det bra att maila till min
adress nedan:

Fr vänster: Anders Johansson, Anders Ledsby, Kjell Lindfors och Mikael Bodell.

Med FN-hälsningar
Anders Ledsby (f.d. Johansson)

Nybyvägen 5, 31137 Falkenberg
anders.ledsby@koneo.se

www.fredsbaskerforlaget.se

SKEPPAREGATAN 29 602 27 NORRKÖPING TEL 011 – 18 80 88
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Svensk FN-officer bland kannibaler
och minor Kongo 1949-1964

250:-

275:-

Mucka inte med Trolldoktorn
av Stig von Bayer

av Christian Braunstein
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Dag Hammarskjölds FN-soldater från 1960 firade 50-årsjubileum
FN-veteraner från 9:e FN-bataljonen, 4:e kompaniet, 2:a plutonen träffades på VILLA THALASSA i Helsingborg, vid Pålsjö
slott, på Dag Hammarskjölds väg, uppkallad efter vår dåvarande
chef.

Stående fr. v.: Nils Jönsson Strängnäs, Lars Johansson Gnosjö, Birger Andersson
Annerstad, Sölve Svensson Vittsjö, Göran Hedvall Malmö, Allan Möller Malmö,
Bengt Johansson Billesholm, Sten Danielsson Månsarp, Lars Persson
Staffanstorp, Lars Berglund Visby, Sittande fr. v.: Sten Boman Åryd, Gert Larsson
Bjuv, Gert Karlsson Olofström, Sven Nilsson Glumslöv, Rolf Lack Bjärred, Göte
Persson Linköping.

På kvällen åt vi en superb trerätters middag på Pålsjö krog, tio
minuters promenad från Thalassa, med fönsterbord mot Öresund
och danska Helsingör. Därefter gick vi uppför sluttningen till hotellets samlingsrum, där film- och bildvisning av egna alster väckte
minnen från vår tjänst i främmande land.
Det blev en härlig avslutning på kvällen och efter en god frukost
dagen efter skildes vi och alla önskade att snart ses igen.
Det var Sven Nilsson från Glumslöv och Lars Berglund från
Visby som arrangerat träffen.
Text: Sven Nilsson

BBMCS fyller 10 år 2011
Jubileet kommer att firas med pompa och ståt
Plats: Rinkeby skjutfält, Kristianstad
Datum: 27-29 maj
Förläggning: logement (camping för den som vill).
Kostnad: ej klart i dagsläget
Events: band på både fredag och lördag kväll, gemensam hojtur på lördag.
BBMCS kommer att hålla sitt årsmöte på lördagen.
Anmälan: sekr Maria Sääf Westin BBMCS 070-952 57 74, mariasaaf@hotmail.com
Mer info kommer att läggas ut på hemsidan och i nummer 1 av Fredsbaskern 2011.
I samband med Enter Gallerians (Boden) ettårsjubileum 28 oktober, fanns bland annat Lillemor
Nilsson FB Norr där för att sälja Gula bandet.

Vem tycker Du har gjort sig förtjänt av en medalj 2011?
Medaljutskottet består av Thomas Roos och Joa Hellsten.
Förslag på medaljörer emotses senast 25 februari 2011.
Kontakta:
Thomas Roos: thomas.roos@fredsbaskrarna.se
Joa Hellsten: joahellsten@hotmail.com
Alternativt till postadress: Fredsbaskrarna Sverige
Medaljutskottet, Tegelbruksgatan 8, 554 50 Jönköping.

Fredsbaskrarna Dalarna kallar till ordinarie årsmöte 3 februari 2011 i samband med torsdagsträffen
på Polishusets mäss Sabel & Kask i Falun. Årsmötesförhandlingarna inleds klockan 1800 och därpå
går vi in på mässen för en enklare förtäring.
Välkommen!
Styrelsen Fredsbaskrarna Dalarna
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FN-veteranerna Kongo
Ordförande: Karl-Olof Fransson, 036-649 68, 070-633 49 63
Sekreterare: Rolf Larsén, 070-568 0616
Kassör: Rune Brink, 036-703 66, 070-590 25 18
Hemsida: www.kongoveteranerna.se
Plusgiro: 441 1974 -1
Bankgiro: 368 - 8298

För insatserna i Jadotville 1961:

Diplom från Irland till Eric Thors och Lars Fröberg
Irländska utrikesministeriet har överlämnat två diplom till den
svenska ambassaden i Dublin adresserade till de svenska Kongoveteranerna Eric Thors och Lars Fröberg. Sveriges resande försvarsattaché i Dublin, övlt Jörgen Forsberg, tillika stabschef på P7
i Revingehed, fick uppdraget att vidarebefordra diplomen till de
två veteranerna. För Eric Thors del skedde detta den 29 september på Restaurant Amarundan i Eslöv. Jörgen Forsberg höll ett
kort tal och prisade Eric Thors insats i Kongo för snart 50 år
sedan varefter han överlämnade konvolutet som innehöll diplomet. Närvarande vid ceremonin var Stig von Bayer och Lars
Frost, som representanter för FN-veteranerna Kongo, samt
pressmän från tidningar i Skåne.
Lars Fröberg, som avled den 15 september 2007 vid 81 års ålder,
har tilldelats diplomet postumt. Det överlämnades den 2 oktober
till Lars hustru, Siv Fröberg, och sonen, Martin Fröberg, i Sivs
hem i Borås av Stig von Bayer och i närvaro av Kongo-veteranen
Karl-Axel Larsson.
Här följer en resumé över händelserna i Katanga i september
1961 samt över Eric Thors och Lars Fröbergs insatser.

Den 10 september 1961. Lars Fröberg tjänstgjorde som tolk i
franska språket med fänriks grad i bataljonerna XII och XIV i
Kongo. Den 10 september 1961 beordrades Lars att tjänstgöra
som tolk hos ett irländskt kompani som förflyttades till staden
Jadotville, c:a 10 mil nordväst om Elisabethville, med uppdrag att
skydda den vita belgiska befolkningen i staden. Denna begäran hade
kommit från belgiska regeringen till FN i New York. Men de 155
irländarna togs emot fientligt inte bara av de infödda gendarmerna
utan framförallt av de vita civila, som de skulle skydda.
13 september. När kriget började den 13 september i Katanga mellan FN-förbanden och Katangas gendarmeri blev den irländska
styrkan omringad och anfallen av numerärt överlägsna styrkor av
Katanga-gendarmer, som leddes av belgiska legoknektar. Irländarna
som var inhysta i några skrangliga hus fick ta emot kraftig granatkastareld, bomber från ett Fouga-plan, förrädisk finkalibrig eld från
krypskyttar och utsattes för psykologisk krigföring. Lars som var
den ende i truppen som kunde göra sig förstådd på franska var
posterad i närheten av den enda telefon som irländarna förfogade
över. Dag som natt fick han ta emot samtal från staden om vad
som skulle ske om inte irländarna omedelbart kapitulerade:
Infödingarna skulle galna
av hat massakrera irländarna, slita dem i stycken
och äta upp dem. Lars
svarade: ”Hur skall dom
orka äta upp 200 man?”
Hans sinne för galghumor förnekade sig inte –
inte ens i denna livsfarliga
och pressade situation.

Diplomet till Lars Fröberg. Eric Thors’ diplom har samma text och utförande.
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Eric Thors tjänstgjorde
som radiomekaniker vid
helikopterskvadronen i
Kongo under åren 196162. På morgonen den 13
september 1961 när striderna mellan FN-förbanden och Katangas gendarmeri började i E-ville
blev han och den norske
helikopterföraren Bjarne
Hovden beordrade att
med sin Sikorsky att ta
sig till Albert Parc i Eville. Därifrån ledde FN:s
brigadchef, överste Jonas
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Waern, FN-förbandens stridaktiviteter. Bjarne
lyckades att
landa helikoptern på ett minimalt utrymme.
Överste Waern
gav dem order
att skyndsamt
bege sig till helikopterbasen för
att ligga i högsta
beredskap för
att flyga till Jville med förnöLars Fröberg efter fångutväxlingen i E-ville den 25 oktober denheter till
1961. Ur boken ”The Far Battalions” utgiven på Irland
irländarna. Det
2005.
var svårt att lyfta
från Albert Parc på grund av täta trädsamlingar varför Eric stannade kvar på marken och dirigerade Bjarne när han lyfte med helikoptern. Strax därefter blev parken beskjuten av en av gendarmeriets granatkastare. Eric var i närheten när majoren Gerhard Gallon
träffade av en splitterkärve och stupade i parken.
Eric fördes med en svensk KP-bil till helikopterbasen vid E-villes
flygplats. Ditkommen började han att tillsammans med Bjarne att
förbereda flygningen till J-ville.

gång som om det var fråga om ett vingat plan. Väl upp i luften
kunde de ganska snart se hur de svenska KP-bilarna stred vid
Lufirabron. Även den andra undsättningsstyrkan, som bestod av
irländska soldater och indiska ghurkas, stoppades vid Lufirabron,
som fortfarande var starkt besatt av gendarmeriet. Även denna
gång deltog svenska KP-bilar med svenska förare och kulspruteskyttar. Helikopterfärden fortsatte på lägsta möjliga höjd och tidvis i skydd av tät vegetation. Eric försökte lokalisera sig genom en
bristfällig karta. När han inte läste kartan lutade han sig ut genom
cockpitfönstret för att spana efter motståndarsidans Fouga
Magister, som ställt till stora besvär för FN under striderna i J-ville
och för KP-blarna vid Lufirabron. ”Fugan” var ett litet två-motorigt jetplan som flögs av belgiska och sydafrikanska legoknektar.
Planet beväpning var primitiv men ändå effektiv. Piloten lutade sig
ut genom vindrutan och släppte ett litet paket som innehöll en apterad handgranat…
Efter någon halvtimme efter Lufirabron skymtade Eric byggnaderna i gruvorten J-ville. Han iaktog en rörelse mellan två byggnader i
utkanten av ett öppet fält. Bjarne styrde Sikorskyn neråt och Eric
upptäckte att det rörde sig om en kulsprutebestyckad irländsk jeep.
Målet var nått, klart för landning. Men då kändes små ryckningar i
helikopterskrovet vilket betydde att helikoptern var utsatt för
beskjutning. Det var för sent att vända varför inflygningen måste
fullföljas. I det momentet hördes ett kraftigt vinande uppifrån. Det
var Fugan som hunnit i fatt. Fugans pilot gjorde ett ”bombdropp”
avsett för helikoptern men granaten missade och brakade ner på en

13-14 september. En undsättningsexpedition bestående av
irländsk trupp från E-ville försökte att ta sig till J-ville,
men stoppades av en stor gendarmeristyrka vid bron över
floden Lufira. I expeditionerna deltog svenska KP-bilar
med svenska förare och kulspruteskyttar.
15 september. Från det irländska kompaniet i J-ville rapporterades att vattenförsörjningen avskurits och att ammunitionen höll på att ta slut. Överste Jonas Waern, fattade
beslutet att sända en ny landstyrka till Lufirabron och att
sända en helikopter med förnödenheter till J-ville. På kvällen den 15 september for översten ut till flygfältet och gick
igenom en plan för flygningen med Björn och Eric. Enligt
planen skulle mörkret utnyttjas för flygningen och landningen ske i J-ville i gryningen. Om möjligt skulle de vräka
ut vattenbehållarna och ammunitionen vid det omringade
kompaniet och återvända till E-ville. Om det visade sig alltför riskabelt att lyfta igen skulle de i första hand tänka på
sina liv och överge helikoptern.

Övlt Jörgen Forsberg överlämnar diplomet till Eric Thors i närvaro av Lars Frost och Stig von
Bayer.
Foto. Lennart Andersson, Skånska Dagbladet.

16 september. Helikoptern överlastad med vattendunkar, ammunition och livsmedel kunde inte göra en normal helikopter take-off.
Bjarne och Eric fick använda startbanan för att rulla helikoptern i

bensinstation, och orsakade en intensiv eldsvåda.
Bjarne lyckades att landa helikoptern på fältet mellan irländarna
och gendarmerna. Bjarne låste rotorn varefter han och Eric bokstavligen flög ut genom varsitt sidofönster varifrån det var två
Forts på nästa sida.

KONGOVETERANERNAS årsmöte 2011
Årsmötet kommer att arrangeras på Ledningsregementet i Enköping under tiden 27-29 maj. Reservera den helgen för årsmötet. OBS: Efter att årsmötet har avslutats på förmiddagen den 29 maj arrangeras Peacekeeper´s
Day vid Minnesmonumentet i Stockholm klockan 1400, där vår förening kommer att deltaga.
Styrelsen planerar att göra en förteckning över de medlemmar i Kongo-veteranerna som innehar eller
använder e-post. Om du tillhör denna kategori vänligen sänd din mail-adress till: Karl Olof Fransson
<karlolof.fransson@telia.com - tel. 036-64968 Mobil 070-6334963.
Styrelsen
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Firandet av Nils ”Oskis” Oskarsson
på Wärdshuset i Varberg
På den vanliga måndagsträffsdagen den 6 september kl 18.00,
uppvaktades Oskis med anledning av sin tidigare 80-årsdag, av
Varbergsgänget och UNEF-kamraterna. Uppvaktningen var i det
trivsamma ”FN-rummet” på Wärdshuset, som Varbergs-gruppen får
disponera på sina måndagsmöten. Oskis uppvaktades med medalj
”Nobels fredsprismedalj” och blommor, samt mat och dryck. Kvällen
blev mycket lyckad.

Text och foto:
Bo Hellqvist

Jack Ragnarsson medaljerade Oskis.

PS
Efter många år med första måndagen som träff dag kommer
träffplats Varberg från januari 2011 vara den första tisdagen i månaden.
DS

Forts från föregående sida.

meter till marken. Gendarmernas och irländarnas eldgivning var
maximal. I larmet uppfattade Bjarne och Eric irländska röster som
anvisade hur de skulle springa för att komma till en villa som
utgjorde irländarnas stabsplats. Komna dit var de i säkerhet och här
hälsades de välkomna av den irländske kompanichefen Patrick
Quinlan och tolken Lars Fröberg.Men farorna var inte över för
Eric. En irländsk skyttesoldat meddelade att det surrade i helikoptern. Bjarne och Eric förstod att det var huvudströmbrytaren som
stod påslagen i helikoptern. Det var nödvändigt att få den avslagen
annars skulle batterierna laddas ur vilket gjorde att helikoptern inte
kunde lyfta. I skydd bakom en irländsk jeep varifrån irländarna
besköt gendarmeriets ställningar för fullt lyckade Eric ta sig fram
till helikoptern, ta sig upp till cockpit ,stänga strömbrytaren och
springande återvända till jeepen. Så fort har Eric inte sprungit varken förr eller senare i livet.
Det visade sig att gendarmeriet inte besköt helikoptern när den stod
på marken. Man var kanske rädd om ett framtida krigsbyte.
Sannolikheten för en nedskjutning vid en eventuell start var mycket
stor. Bjarne och Eric beslöt att stanna kvar hos irländarna och
avvakta läget.
17 september. Irländarna hade stridit tappert från sin svåra position med handeldvapen och sina 64 mm:s granatkastare och utan
att förlora några liv. Fyra av FN-soldaterna hade blivit skadade.
Gendarmernas förluster var vida större. Flera infödda soldater
dödades.
En kraftigt beväpnad trupp av gendarmer närmade sig det
irländska lägret för underhandlingar. I spetsen gick Katangas starke
man, inrikesministern Munongo. Den irländske kompanichefen
Patrick Quinlan insåg att läget var hopplöst, ty hans trupper var
underlägsna i antal och led brist på mat, vatten, ammunition och
sömn.
För att undvika manspillan gick Quinlan med på att kapitulera
om vissa villkor uppfylldes som säkrade de tillfångatagnas säkerhet.
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Det irländska kompaniet, norrmannen Bjarne och svenskarna Lars
och Eric togs till fånga och inhystes på ett gammalt övergivet
hotell.
Under striderna hade Lars Fröberg varit en stark och handlingskraftig rådgivare till den irländske kompanichefen, Patrick Quinlan,
som inte behärskade det franska språket. Så var även fallet under
förhandlingarna med Munongo. Under fångenskapen kom Lars’ och
Erics franska språkkunskaper väl till pass.
18 september. FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld
omkommer när FN-planet störtar vid inflygningen till Ndola i Nordrhodesia där avsikten var att han skulle fredförhandla med
Katangas president Moise Tshombe.
21 september. Slut på septemberstriderna i Katanga efter ett provisoriskt ”eld upphör” mellan FN-trupperna och Katangas gendarmeri.
25 oktober. Det irländska kompaniet, de två svenskarna och norrmannen friges efter 39 dagars krigsfångenskap och återvänder till
FN-förbanden i E-ville.
Text: Bror Svärd

Fotnot 1. Eric Thors belönades av H.M.K. med Vasamedaljen
för sina insatser i Kongo den 10 maj 1962.
Fotnot 2. För sina insatser vid striderna vid Lufirabron i
september 1961 tilldelades 13 svenska soldater 48 år senare ”Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella
insatser i guld” av ÖB, general Sverker Göranson. Det skedde den 23 oktober 2009 vid en ceremoni utanför Armémuseum i Stockholm. Förslaget att de skulle medaljeras
kom ursprungligen från irländska och indiska befälhavare.
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UTE I LANDET
Rapport från Fredsbaskrarnas förbundsstyrelse/förbundsråd F 10,
2–3 oktober med tema Fredbaskrarnas framtid
Fredsbaskrarna har funnits i 26 år. Verksamheten har dels bestått
av att vara kamratförening och dels att stödja veteraner som fått
problem under och efter sin utlandstjänstgöring.
Förbundet har utvecklat stor kompetens i hur stöd bör utformas
till drabbade. Förbundet har dock haft svårt att göra sin röst hörd
till politiker och militära ledare. Samarbetet har dock förbättrats
och ett bevis på detta är att från och med 1 januari 2011 ska en ny
antagen veteranlag gälla.
Försvarsmakten får ansvaret för hur lagen ska tillämpas. Detta
ansvar omfattar också hur ideella engagemang, liknande Fredsbaskrarnas, skall stödjas och passa in i en fungerande helhet.
I framtiden kommer endast anställd och kontrakterad personal
att gälla i Försvarsmakten, d v s frivilligheten för utlandsuppdrag
upphör.
Styrelsen ser det som att förbundet antingen fortsätter som tidigare, med risk att efterhand marginaliseras, eller så ska förbundet
utvecklas till en veteranorganisation som ser till helheten. Detta
senare skulle innebära att engagemanget i Försvarsmaktens verksamhet blir bas för förbundets framtida verksamhet, och att det
även skulle innebära att förbundet erhåller ekonomiska resurser

från statsmakten för att kunna ge det stöd till veteranverksamhet
som det finns behov av.
Fredsbaskrarna måste välja. Styrelsen har kommit fram till att
det är det framtidsinriktade alternativet, som måste ligga till grund
för fortsättningen, annars riskerar den uppbyggda kompetensen att
spolieras.
Förbundsrådet gav enhälligt förbundsstyrelsen mandat att arbeta
i linje med vad som sammanfattningsvis framgår av ovanstående.
Styrelsen ska därför arbeta för en svensk veteranorganisation, och i
samverkan med Försvarsmakten utveckla och säkerställa att samtliga veteraner ges det stöd som veteranlagstiftningen berättigar dem
till.
Vi, Lars-Åke Johansson och Rune Adielsson från UNEF-kamraterna, som var inbjudna att närvara vid förbundsrådets möte, ställer
oss naturligtvis frågan: Hur påverkar dessa framtidsvisioner vår förening och det samarbetsavtal vi har med Fredsbaskrarna?

Text: Rune Adielsson
Lars-Åke Johansson

Seminarium om FN och KONGO
Lördagen 23 oktober hölls i hörsalen, Länsstyrelsen Göteborg, ett
seminarium med temat: Hur kan Sverige och andra länder verka
för fred, utveckling och mänskliga rättigheter i Kongo?
Seminariet bevistades utöver allmänheten, c:a 150 personer, även
av H.K.H. Kronprinsessan Victoria och H.K.H. Prins Daniel.
FN-förbundets generalsekreterare Linda Nordin Thorslund hälsade välkommen. Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands
län och Aleksander Gabelic, ordförande i Svenska FN-förbundet
höll tal. Efter detta följde en paneldebatt och medverkande i denna
var Marika Griehsel, journalist, Christian Holm (M) biståndspolitisk talesman, Hans Linde (V) gruppledare, Eva Flyborg (FP) riksdagsledamot, Margareta Winberg ordf. UNIFEM, samt tidigare
nämnda Linda Nordin Thorslund.

Det blev en mycket intressant och givande debatt, där de flesta i
panelen kunde berätta hur de på plats sett med egna ögon, de
vedervärdiga förhållanden, som råder i dagens Kongo. Marika
Griehsel hade även deltagit i Margot Wallströms resa runt om i
Kongo. Vår närvaro i egenskap av Kongoveteraner, uppmärksammades av de inledande talarna, då vi kunde representera starten på
FN:s 50-åriga engagemang i Kongo. Och som definitivt inte är slut
på länge än.
Text: Sture Pettersson XIV K, XX K. och Rune Adielsson XI G/K

Med kamratliga hälsningar
Erik Westerberg, ordförande

FN-DAGEN 2010
FN-dagen 24 oktober 2010 var jag på ute på Djurgården som
representant för vår förening UNEF-kamraterna. Regnet föll i strida strömmar. Men oavsett detta så blev det en stor uppslutning av
veteraner. Vid nedläggningen av blommor vid monumentet så deltog
även två kvinnor som lade rosor vid monumentet.

Jag har varit med vid många tillfällen men inte upplevt detta tidigare. När den tysta minuten påbjöds så stod den ena kvinnan vid
min sida och grät. Denna sorg och saknad efter en nära anhörig
förstärkte denna dag.
Text: Sture Pettersson

Foto: Jonathan Lundgren
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Kallelse/inbjudan till årsmöte
Lördagen den 26 mars 2011 samlas vi, medlemmar och medföljande, hustru,
sambo eller partner på P 4 i Skövde!
Logementsplats med festmiddag och brunch söndag (pris kommer i nästa nr).
Ankomst fredag kommer att kosta 50 kr extra för brunch lördag.
Medföljande betalar samma som medlem.
Det finns möjlighet att bo på hotell för en kostnad av 670 kr enkelrum eller 850 kr för dubbelrum
med frukost/natt. Bokas genom kansliet 0920-31160, 070-631 34 50
E-post: register@fredsbaskrarna.se
INFO
Vill du bo på vandrarhem kostar det 350 kr/natt enkelrum, sängkläder 60 kr/set,
ej frukost. Bokas enskilt direkt tel 0500-481718
Billingen stugby har stugor att hyra för 800 kr 4-6 bäddar/natt eller 4-bädds stuga 650 kr/natt hyra
sängkläder 60 kr/set. Bokas enskilt direkt tel 0500-471633.
PASSA PÅ!
Nu finns det möjlighet för er att göra en återträff i samband med årsmötet.
Vi kan ordna lokal för er sammankomst. Baren har öppet även fredag kväll.

Varmt välkomna
till en helg
med vänner
nya som gamla!

Kompletterande program kommer i FREDSBASKERN nummer 1/2011.
OBS! Motioner ska stadgeenligt vara sekreteraren tillhanda minst en månad före årsmötet,
senast den 24 februari 2011, digitalt och skriftligt.
Vill du själv delta – eller har du förslag på någon – som vill arbeta
för Förbundet - är du välkommen att ta kontakt med någon
i valberedningen nedan:
Thomas Roos, Trollhättan
Maria Sääf Westin, Göteborg
Ola Nilsson, Örebro

070-944 51 07 (sammankallande)
070-952 57 74
070-792 07 22

E-post: valberedning@fredsbaskrarna.se

Återträff för Batstab, STR-komp och TP-komp L100
Planering för återträffen i Libanon våren 2011, som vi tog beslut om i Falun 2009, är nu igång.
I ett första skede önskar vi få klart för oss vilket gensvar och intresse det finns för en resa till Libanon i maj 2011.
Följande gäller:

•
•
•

•

Legal, Gerard Kropp, har uppdraget att ta in uppgifter och planera för och organisera resan.
Resan är planerad till vecka v 8 2011 (eventuellt utresa helgen vecka 7).
Inriktning på programmet:
Flyg Stockholm – Beirut – Stockholm.
Boende på Hotel Mayflower i Hamra i Beirut.
Besök i Baalbek, Cederskogen och dalarna som leder upp mot bergen.
Besök i Naqoura och Tyre.
(Möjlighet med flyg via Cypern och ev. förlängning av resan med besök i Damaskus kommer att undersökas,
i likhet med inför den planerade resan 2006.)
Preliminära prisuppgifter:
Flygresa ca 4 500 SEK–5 000 SEK.
Boende på Hotel Mayflower i Beirut ca 120 USD/natt.
Tillkommer kostnader för uppehälle, transporter, utflykter och eventuella inträden och guider vid turer i Libanon.

Detaljerade kostnader kommer att framgå i kallelsen/inbjudan till resan som sänds ut när intresseanmälningar har inkommit och reseförslag
inkommit från resebyråer.
Anmäl Ditt intresse snarast genom att på enklaste sätt skicka dina kontaktuppgifter till Gerard Kropp, adress se nedan. Intresseanmälan är i
nuläget ej bindande men bör vara så sanningsenlig som möjligt eftersom inhämtande av offerter o dyl. från resebyråer bygger på det antal
som anmält intresse. En bindande anmälan kommer sedan att inkrävas i kallelse/inbjudan.
Fortsatt information via Hans Zettbys hemsida http:/www.zettby.se/hasse.
Claes Bernhorn, Gerard Kropp, Hans Zettby och Ingemar Fransson
tillönskar Er en trevlig vinter!
Gerard Kropp, Sundbyvägen 40, 645 51 Strängnäs
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FREDSBASKRARNAS PROFILSHOP
1. BRODERAT MÄRKE
2. KLISTERDEKAL

25 KR
15 KR

3. BÄLTESSPÄNNE *

20 KR

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke

100 KR

5. PIN Fredsbaskrarna

15 KR

6. PIN FN-logo

20 KR

7. PIN FN-basker

20 KR

8. ÖRHÄNGEN FN-basker

30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna

30 KR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker

40 KR

11.SLIPSKLÄMMAFN-logo

40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna

35 KR

13. NYCKELRING

30 KR

14. NYCKELBAND

25 KR

15. ÖLGLAS 57 cl (säljes enbart på träffar)

35 KR

16. STANDAR 16x45 cm

260 KR

17. T-shirt, gråmelerad, litet tryck M, L, XL, XXL

140 KR

18. T-shirt, vit, stort tryck M, L XL, XXL

140 KR

19. T-shirt, svart, litet tryck fram M, L, XL, XXL

140 KR

4

20. T-shirt svart, tryck Peacekeeper M, L, XL, XXL 160 KR
21. T-shirt, svart, stort tryck rygg M, L, XL, XXL

140 KR

22. T-shirt svart m Gula Bandet, S, M, L, XL, XXL 160 KR
23. KEPS

100 KR

24. PIN- Gula Bandet

25 KR

NOBELMEDALJEN - för Dig som
gjort FN-tjänst t o m 1988-12-10.
25. Medalj 35 mm med släpspänne
400 KR – 500 KR för ej medlem

17

18

26. Medalj 16 mm (miniatyr)
200 KR – 300 KR för ej medlem

19

NY!

NY!
26

25
20

21

22

23

24

27. Baskermärke
100 KR
28. Klisterdekal
25 KR
29. PIN
20 KR
30. Tygmärke
30 KR
31. Brodyrmärke med metalltråd 150 KR

NY!
27

28

Beställning och betalning görs till PG-nr: 197056-5.
Frakt ingår i priserna. Kom ihåg att skriva beställd artikel(nummer) och antal.
Ange alltid fullständigt namn och personnummer samt adress, för kontroll och distribution.
OBS! MINST EN MÅNADS LEVERANSTID

29

31

30

* = utgående sortiment
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De tre först dragna rätta lösningarna får vardera välja en bokvinst!
Vinsterna finns presenterade på www.fredsbaskerforlaget.se

YXXRYSS
Nr 4/2010

Kryssa för EN önskad vinst!
Margalla - efterskalv

JÄGARE

SPELFÄLLAN – en bok
om spelmissbruk

Vi gratulerar vinnarna
i YXXRYSS 3/2010:
Berith Karlsson,
V. Kimarpsvägen 22
573 42 Tranås
MARGALLA -

EFTERSKALV

Tage Olofsson
Offne 170
830 47 Trångsviken
MARGALLA -

EFTERSKALV

Sigge Lindholm
Villagatan 27
343 72 Eneryda
FREDSSOLDATER

Namn: ...........................................................................................

Rätt lösning till
nr 3/2010

Adress: .........................................................................................

Postnr..................... Ort: ...............................................................
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Lösningen sänds senast 23 januari 2011 till:
Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör
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Charlotta Blomberg ställer tre frågor till tre veteraner
1. Vilken/vilka internationella insatser har du medverkat i?
2. Vilka erfarenheter tog du med dig i ditt bagage hem?
3. Vad är ditt starkaste missionsminne?

nst!

Katarina Bergstrand, 45 år
Analytiker, polisen i Skåne.

1.
Jag har gjort sex missioner under perioden
1995-2005: tre i Bosnien och tre i Kosovo.

Lena Persson Herlitz, 43 år

Monika Wagner, 33 år

Yrkesofficer i Amfibiekåren.

Utbildare och konsult i projektledning
och ledarskap.

1.
BA09 (stfC Stabspluton), FS13 (C SWENIC), KS21
(CO SWECON)
2.
Varje insats är unik och man kan inte leva på
gamla meriter. Det gäller att ha ett öppet
sinne och en klar och tydlig inriktning hur du
som chef skall leda verksamheten. Att få vara
förbandschef är ett hedersuppdrag som kräver engagemang till etthundra procent.
3.
Insatsen i Bosnien var mitt första internationella uppdrag vilket därför alltid kommer att
ligga mig varmt om hjärtat.
Afghanistaninsatsen förde med sig många
intressanta möten och intellektuellt utmanande uppgifter. Den starkaste känslan just
nu är dock stoltheten över mitt förband som
har gjort en fantastisk insats i Kosovo i ett
läge där Sverige transformerar sitt bidrag till
KFOR. KS21 har löst såväl operativa uppgifter
som förberedelser för omstrukturering och
avveckling. Det var ett historiskt ögonblick
när MNBG-C (Multinational Battlegroup
Centre) lämnade ifrån sig områdesansvaret
och det svenska skyttekompaniet avslutade
en 11 år lång operativ verksamhet i Kosovo.

1.
KS01
2.
Jag tog med mig många erfarenheter som
jag har med mig idag och påminns om med
jämna mellanrum. Men min absolut största
erfarenhet blev dock att jag förlorade en närstående hemma i Sverige under missionen
och hur det påverkade mig under så speciella
förhållanden. Sedan så var jag rätt ung när
jag åkte iväg, vilket präglat mig en hel del i
senare yrkesval och intressen. Det väcktes
ett intresse för utrikes- och säkerhetspolitik
och också för historia.
3.
De starkaste minnena jag har är från alla
dessa möten med olika människor i missionsområdet, men även vyer av raserade byggnader och kyrkor och så klart den speciella doften av Balkan. Självklart så är också alla minnen från gemenskapen med de andra som jag
tjänstgjorde med väldigt starka. Det var ofta
små och enkla saker som förgyllde tiden i
Kosovo.

På kornet kommer att vara ett återkommande inslag.
Har ni förslag på någon/några som bör var med?
Hör er av till charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se
eller på redaktionens adress.

2.
Ödmjukhet är det första jag tänker på. Ödmjukhet inför de som tvingades utstå konflikterna
och dess efterverkningar och som trots detta
aldrig förlorade sin tro på framtiden och medmänsklighet. Jag tog också med mig vetskapen
om hur lätt rädsla kan omvandlas till hat och
våldsamma handlingar. Tack vare, eller kanske
på grund av, (beroende på hur man ser det)
mina erfarenheter från Balkan valde jag att
utbilda mig till statsvetare med huvudsaklig
inriktning på nationella identiteter – något jag
sedan hade stor nytta av under mina missioner
i Kosovo och nu i mitt nuvarande yrke.
3.
Samtliga sex missioner har skilt sig åt men de
starkaste missionsminnena har jag från tiden i
Bosnien, och i synnerhet då från min första
mission, BA05. Framförallt minns jag mötena
med människorna i området. Ett sådant möte
ägde rum strax efter jag roterat ner. En kapten
från bosniska armén tog med oss till sitt av
granater totalförstörda hus som låg på gränsen mellan RS och Bosnien. Det var vinter och
familjens få återstående ägodelar - företrädesvis fotografier, böcker och kläder - låg
utspridda i snösörjan på golven i de annars
kala och tomma rummen. Mannen grät när han
visade oss runt och jag mindes att jag förutom
bedrövelse också kände mig som en idiot. Det
var så verklighetsfrämmande och frustrerande.
Inte minst eftersom vi när som helst kunde åka
tillbaka till campen; till lugnet och den relativa
tryggheten där. En lyx få lokalinvånare i vårt
område hade getts möjlighet att känna under
många år. Men missionstiderna har också bjudit på fantastiskt kamratskap, roliga och spännande upplevelser och minnesvärda händelser
som inte innefattat lidande och sorg.
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Tegelbruksgatan 8, 554 50 JÖNKÖPING

