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I denna min sista ”inledaren” vill jag försöka reda
ut det i Sverige delvis missförstådda veteranbe-
greppet.

Enligt Svenska Akademiens ordlista definieras
veteran som ”gammal krigare eller erfaren yrkes-
man”.

Vi som fullgjort fredsuppdrag som soldater
kallar oss fredssoldatveteraner, ett begrepp som vi
under ett antal år försökt att implementera hos
våra uppdragsgivare.

Internationellt är begreppet krigsveteran nu
ersatt med begreppet veteran i en för oss intres-
sant definition; ”any individual who served in
United Nations Peace-Support Operations or in
similar operations under the auspices of the
United Nations, NATO and other similar inter-
national political or military treaty organiza-
tions.”

Med andra ord är vårt begrepp, fredssoldatve-
teran, i högsta grad relevant.

Hur överensstämmer vårt begrepp med ovan
nämnda definitioner ur Akademiens ordlista?

”Erfaren yrkesman” Erfarenheter av de mest
skiftande och speciella slag har vi alla med oss
efter ett fredsuppdrag. Jag påstår dessutom att vi
är och betraktas som duktiga yrkesmän och
kvinnor under tjänstgöringen som fredssoldater. 

Det blir svårare med definitionen ”gammal
krigare”. Dels är den största delen av våra solda-
ter inte särskilt gamla och dels är fredssoldaten i
första hand inte ”krigare”.

Han eller hon är så mycket mer som fredssol-
dat, den svåraste soldatroll som finns, i dagens
mångfacetterade fredsfrämjande operationer.

Accepterar den yngre fredssoldaten begreppet
veteran efter sex månaders fullgjord tjänst?

Tydligen är det så om vi ser till intresset för att
ansluta sig till oss fredsbaskrar. Många vill ta till-
vara det speciella kamratskap som utvecklas un-
der ett fredsuppdrag, träffa likasinnade och um-
gås.

Särskilt glädjande är att vårt begrepp, fredssol-
datveteran, mer och mer officiellt uttalas av före-
trädare för våra uppdragsgivare, riksdag, regering
och Försvarsmakten.

Min känsla är att eventuella missförstånd i
begreppen mer eller mindre är utklarade och
därmed bör våra cirka 100 000 veteraner kunna
se fram mot en officiell svensk veteranpolicy.

Vi ser med förväntan fram mot motioner och
propositioner i riksdag respektive regering för att
ge oss den uppskattning och omvårdnad som vi
förtjänar! 

Därmed släpper jag taget om yx-skaftet och öns-
kar min efterträdare och styrelse och alla med-
lemmar och sympatisörer lycka till med utveck-
lingen av förbundet.

Kamratliga hälsningar och till er ute i mission 
– take care!

3bataljonsbladet  nr 1  2007

Per-Erik ”Pekka” Korström

Förbundsordförande

ordforande@fredsbaskrarna.se

VETERANER – krigsveteraner, gamlingar eller…

V Å R A  S A M A R B E T S P A R T N E R S

inledaren
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inbjudan - kallelseÅrsmöte

LÖRDAG 31 mars

12.00-13.00  Samling med fika

13.00 Årsmöte

18.00 Mässen öppnar

19.00-   Supé

24.00 Mässen stänger

SÖNDAG 1 april

e s o Brunch

Varmt välkomna!
Styrelsen

SUPÉMENY: 
Förrätt: Toast Skagen.
Huvudrätt: fläskfilé med senapsdragon och pressad potatis,
därefter kaffe och kaka.
Kostnad: 300:- Priset inkluderar dryck till maten (ett glas vin/öl).
Önskas specialkost - tag kontakt med Gun Lindén.

KOSTNADER FÖR EV ÖVERNATTNING - INKLUSIVE SUPE OCH BRUNCH:
- logement 1 natt, lördag till söndag: 450:-
- logement 2 nätter, fredag till söndag: 550:-
- hotell 1 natt, lördag till söndag 800:-
- hotell 2 nätter, fredag till söndag 1150:-

Bindande anmälan med personnummer.
Avgiften betalas till postgiro 19 70 56-5 senast 16/3.
Anmälan sker till kassören Bo Carlsson. 
Kom ihåg att uppge e-postadress, till vilken vi kan sända årsmöteshandlingar.
Enbart deltagande i årsmötet är utan kostnad.

På fredagskvällen är mässen öppen med möjlighet till lättare tilltugg.

på Ledningsregementet i Enköping - fd S1  
lördag-söndag den 31 mars - 1 april 2007

Kom och ta täten - på Ledningsregementet!

Fredsbaskrarna samarbetar med Försvarsmakten och frivilligorganisationer. Samarbetet består av
kris- och kamratstödsverksamhet. Fredsbaskrarna organiserar även utbildning av kris- och kam-
ratstödjare. Målsättningen är att kamratstödjare skall finnas i varje distrikt/län – redo att stödja,
inte bara kamrater ur Utlandsstyrkan, utan även, vilket är mycket viktigt – deras anhöriga. 

Fredsbaskrarnas konto KAMRATSTÖDSHJÄLPEN – stöder kamrater och deras anhöriga, 
som är i behov av ekonomiskt stöd – på grund av skada, fysisk eller psykisk sjukdom, som följd
av internationell tjänstgöring.

Fredsbaskrarnas medlemstidning BATALJONSBLADET utges med fyra nummer per år. 
Tidningen distribueras även till prenumeranter, organisationer, företag och pågående svenska
fredsmissioner i utlandet.

Internationellt är Fredsbaskrarna anslutna till Soldiers of Peace International Association (SPIA), 
The Board of The Nordic Blue Berets (BNBB) och World Veterans Federation (WVF).

Stöd Fredsbaskrarna Sveriges verksamhet – bli medlem! Medlemsavgift – 200 kronor om året!

FREDSBASKRARNA SVERIGE 
Kamratstödsorganisationen för fredsveteraner

Förbundet FREDSBASKRARNA SVERIGE (Fredsbaskrarna) bildades 1984 i Värnamo och har sitt säte
i Jönköping. Förbundet är politiskt och religiöst obundet och har år 2007 ca 5 000 medlemmar.

ORIGINAL_ny.qxd:xxxtidning  07-02-20  09.58  Sida 4



5bataljonsbladet  nr 1  2007Fredsbaskrarna Sverige - Kamratstöd till Fredsveteraner

Styrelseordförande har ordet

Jag vill här och nu framföra ett tack
till de tidigare föreningsordförande
och förbundsordföranden som med
sina team lagt en mycket god grund
att stå på för oss som idag för vår
tradition vidare.

Ett speciellt tack vill jag framföra till
vår nuvarande och avgående för-
bundsordförande Pekka Korström.
Han har under sin tid tagit vara på
det arv som funnits och förvaltat
och utvecklat vårt förbund på ett
enastående sätt. Pekka – tack för ett
mycket väl utfört arbete. Det har
varit ett sant nöje att få ha varit din
styrelseordförande!

Nu skall jag nämna ytterligare tre
saker. Årsmöte, kamratstödsfond och
värvning av en kamrat till vårt för-
bund.

Årsmötet. Kom, var med och påver-
ka. Visa din uppskattning för den
avgående förbundsordföranden.
Varför inte ordna en egen liten ”yx-

träff ” i samband med årsmötet. Ta
chansen att under trevliga former
träffa likasinnade.

Kamratstödsfonden. I samband med
min 50-årsdag förra året, tack förres-
ten till er som hörde av sig med gra-
tulationer, utmanade jag resten av
styrelsen att skänka 10 kr för varje år
man var, till kamratstödsfonden. För
egen del blev det då 500 kr och för
andra blev det lite mer men för
andra blev det av naturliga skäl lite
mindre. Nu utmanar jag dig att
skänka 10 kr för varje år du är. Nu
vet inte jag vad medelåldern är i vårt
förbund. Vi kan väl leka lite med
siffror och anta lite. Vi antar att
medelåldern är 35 år x 10 kr och att
vi är 4 500 medlemmar. Med den
multiplikationen skulle vår kamrat-
stödsfond växa med 1 575 000 kr!
Häftigt tycker jag. Antar du min
utmaning?

Hur går det med att värva en kamrat,
tjatar jag. Bryr mig inte. Jag kommer

att fortsätta att tjata om detta.
Tillsammans är vi starka och det är
bara vi tillsammans som kan få vårt
förbund att växa. Se nu till att få tyst
på mig och ha som ett mål inför
detta första halvår att värva en med-
lem. För visst är det så att du känner
någon som inte är med i vår gemen-
skap. Vi leker lite med siffror här
också. Vi antar att samtliga 4 500
medlemmar värvar en var. Över en
natt är vi då 9 000 medlemmar, en
hisnande tanke. 

När du värvat en kamrat – skicka då
ett mail till mig, så ska jag se till att
du får ett nyckelband! – Antar du
min utmaning?

Veteran, var stolt!

Med veteranhälsningar:

Thomas Roos

Styrelseordförande

Fredsbaskrarna Sverige

thomas.roos@fredsbaskrarna.se

Veteraner! 
Som ni läser och ser i massmedia så händer det en hel del runt oss just nu. 

Vi har tagit ytterligare steg framåt. Vi har lagt nya pusselbitar i det pussel vi lägger tillsammans.
Detta hade inte varit möjligt utan det engagemang som finns och har funnits i vårt förbund.

Hjälp Fredsbaskrarna uppmärksamma de
som är därav förtjänta. Nominera ditt för-
slag till Peacekeeper of the year!

HISTORIK
FN utlyste 2003 29/5 till "International Day
of United Nations Peacekeepers". Fredsbas-
krarna Sverige vill ge uppmärksamhet åt
dagen genom att ge en svensk fredsbevarare
utmärkelsen "Årets fredsbevarare". 

Tidigare mottagare av utmärkelsen är Anders
Brännström (2005) och Roland Rosenqvist
(2006). 

Den 29 maj valdes till "International Day of
United Nations Peacekeepers" därför att

FN:s första fredsbevarande insats, UNTSO,
startade den dagen 1948. Genom åren har
drygt 100 000 svenskar genomfört fredsbe-
varande uppdrag.

HUR GÖR MAN?
Utmärkelsen Peacekeeper of the Year tilldelas
en person – som utöver vad tjänsten normalt
kräver – gagnat svenska fredssoldater i inter-
nationell tjänst eller på annat sätt gynnat
fredsutveckling på den internationella arenan.

Medlem i Fredsbaskrarna kan nominera per-
son som anses vara förtjänt härav. Motivering
ska bifogas nominering. Nominering skickas
till Fredsbaskrarnas styrelse, vid av arbets-
gruppen utsatt deadline. Nomineringarna

vidarebefordras till arbetsgruppen i god tid
före Peacekeepers Day.

En av förbundsstyrelsen utsedd arbetsgrupp
rangordnar nomineringarna och föreslår mot-
tagare.  Förbundsstyrelsen fastslår mottagare
och ansvarar för utdelningen.

Utmärkelsen Peacekeeper of the year utdelas
på Peacekeepers Day eller i nära anslutning
till nämnda dag. Utdelningen ska vara högtid-
lig.

MAILA NAMN OCH MOTIVERING TILL:
lotta.orhn@fredsbaskrarna.se 
senast den 1/5, första maj, eller gå in på:
http://www.fredsbaskrarna.se

Peacekeeper of the year 2007 Det är dags att utse 
Peacekeeper of the year!
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Ska jag söka Nordic Battlegroup eller inte, har många
värnpliktiga frågat sig under de senaste månaderna.

För att hjälpa de värnpliktiga på P 7 att bestämma sig,
ställde insatsförbandet IA 06 sig gärna till förfogande.  

Under en dag fick värnpliktiga träffa förbandet och
fråga så mycket de orkade. 

Dagen innehöll allt från hur traktamenten och krav ser ut
till att IA 06 visade praktiska moment och delar av den
utrusning de har.

– Skaver inte alla skydden? undrade till exempel Jonas
Schäfer, vagnchef på 4:e kompaniet, när han pratade med
Mattias, kulspruteskytt på IA 06. Mattias hade på sig
skydd, hjälm, batong och sköld som kan användas utom-
lands vid kravaller.
Någon annan ville prova att hålla skölden och en tredje
vägde batongen i handen.
Jonas fick veta det mesta om utrustningen – och mycket
annat.

– Det här är verkligen ett bra tillfälle att få svar på sina
frågor. Nu pratar vi soldat till soldat, då blir det mer
avslappnat och man vågar fråga mer, säger Jonas, som tän-
ker söka utlandstjänst – men inte Nordic Battlegroup,
NBG.

– 17 månader är väldigt långt för mig som har eget
byggföretag. Men en mission i utlandsstyrkan vill jag
göra. Det är kortare tid, säger han.

Delar med sig
Mattias, som fick lite skydd från det hällande regnet av sitt
visir, svarade tålmodigt på alla frågor.

– Det är bra att vi får dela med oss av våra erfarenhe-
ter. Det är kul, särskilt när man märker att många är väl-
digt intresserade. Jag har gjort två missioner tidigare. Nu

har vi beredskap. Det är inte säkert att vi får åka någon-
stans. Men gillar man lumpen och gillar det här livet, då
trivs man. Jag har inget emot att vänta. Fast jag hade hell-
re varit i Afghanistan eller någonstans i Afrika än stått här
just nu, säger han.

I den uppbyggda campen några hundra meter bort står
stridsfordonsmekanikern Sven och hans kamrater i stab-
och trossplutonen. Utöver mekaniker finns där kockar,
sjukvårdare, stabspersonal, bärgningsgrupp och andra
funktioner som är helt nödvändiga i en mission. Sven
visar motorn i en bandvagn för Kristian Wcislek och
Ronny Ottosson, båda värnpliktiga pansarskyttegrupp-
befäl i 67:e kompaniet.

– Det här är ett bra sätt att få veta mer. Jag har till
exempel aldrig sett en camp innan. Och så var det bra att
få en ordentlig genomgång av alla avtal och sådant, säger
Kristian, som kommer att söka NBG. 

– Men man vet ju inte om man kommer med, tilläg-
ger han.

– Jag anstränger mig för att få bra betyg. Det är bra
både om man vill åka utomlands och för civila jobb, säger
Ronny.

Rättvis och objektiv information
Med under dagen fanns även Erik Arroy, arméansvarig
syd i Värnpliktsrådet.

– Det är värdefullt för mig att se hur Försvarsmakten
bedriver information om internationell tjänst. Jag tycker
att det är viktigt att fokus ligger på en rättvis, objektiv
bild. Tack vare soldaterna på IA 06 så tycker jag att det
överlag verkar vara en lyckad dag. Jag tror det är bra att
det är nere på plutonsnivå, inte för stora grupper, säger
Erik. 

I skolhuset berättade soldater som själva gjort utlands-
tjänst om sina erfarenheter.

Text&Foto: 

Anja Edvardsson/P 7

NORDIC BATTLEGROUP 
REKRYTERAR

Mattias, ksp-kytt på IA 06, berättar för bland andra Jonas
Schäfer t h, om utrusningen vid insats mot folkmassa.

De värnpliktiga fick se olika moment, men det viktigaste för
många var att få prata med soldaterna i IA06.

Erik Arroy från värnpliktsrådet var mycket intresserad av 
att se hur P 7 valt att informera sina värnpliktiga om NBG.
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– Jag har bland annat fått frågan om
jag varit rädd någon gång och varför
jag själv sökte utlandstjänst. Vi kan
berätta vad vi på gräsrotsnivå har gjort
när vi varit ute. Det är lite annorlunda
än att få en broschyr i brevlådan. Jag
vill påminna om allt det roliga, sådant
som inte syns i tv-reklamen: att man får
vänner för livet och att det är mycket
som är väldigt kul. Men också berätta
om det som är tråkigt, säger Elias, ställ-
företrädande skyttegruppchef i IA 06.
Alla ansträngningar till trots, lastbils-
chauffören Marcus Jönsson och flera
andra lät sig inte övertygas.

– Hade jag fått välja hade jag inte
suttit här, den militära miljön är lite för
fyrkantig för mig. Och att åka iväg är
lite att spela med sitt eget liv tycker jag.
För mig är det väldigt avlägset. 

Rätt män och kvinnor
Tomas Dahlberg, kompanichef för det mekaniserade
skyttekompani ur NBG som ska utbildas på P 7, tror ändå
att dagen väckt intresset hos tillräckligt många av de 600
värnpliktiga. 150 soldater ska han ha till slut, men alla
kommer inte att rekryteras bland dem som gör värnplik-
ten nu. För honom är det viktigt att få med sig rätt män
och kvinnor – och då handlar det inte bara om att ha rätt
betyg och kunna rätt saker.

– Det är viktigt att vara en god kamrat, ha god vilja
och så måste man vara vid gott mod – alltså mod både i
betydelsen att våga saker och vara positiv och framåt,
säger han.

Dagen avslutades med det som brukar vara en av höjd-
punkterna under en mission utomlands: en spelning med
fältartisterna.

De värnpliktiga Kristian Wcislek och Ronny Ottosson fick för första gången se motorn på en splitterskyddad
bandvagn 208 – något som stridsfordonsmekanikern Sven är väl bekant med.

Artikelförfattaren tjänstgjorde i Afghanistan 2006 och arbetar numera på P 7.
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Svensk soldat 
kartlägger sjukvård 
i Kosovo 

Emma Östman ingår i ett av styrkans team för samverkan och övervak-
ning, LMT. Hon har riktat in sig på sjukvård, och driver nu ett projekt
där hon kartlägger situationen inom hälsosektorn. I första hand har
hon valt att arbeta med primärvården.

Den första vårdcentralen, eller ambulantan som små vårdcentraler kal-
las, som får besök av Emma Östman den här dagen, ligger i Marevc, 
en bergsby, vars glesa bebyggelse breder ut sig över ett stort område i
bergen några mil utanför Pristina.

Varken dator eller ambulans
Bardh Vitia är ensam sjuksköterska på två ambulantor som betjänar
ungefär 600 människor i byarna runt omkring. En doktor kommer två
gånger i veckan. Den enda uppvärmningen är vedkaminer och det finns
ett stort behov av modern utrustning. Bardh Vitia har varken dator eller
ambulans. Han tvingas ta familjens bil om han måste göra en akut sjuk-
transport. Dessutom råder brist på mediciner och annan medicinsk
utrustning.

- Jag försöker hjälpa folk så gott jag kan med den utrustning som jag
har, säger Bardh Vitia och rycker lite uppgivet på axlarna. Han berättar
också att primärvården är inriktad på första hjälpen. För mer avance-
rad vård måste befolkningen bege sig in till sjukhuset i Pristina.

16 ambulantor
Dagens besök är två av flera för Emma. Det finns nio stora vårdcentra-
ler i Pristina och samhällena runt omkring, och 16 ambulantor som lig-
ger utspridda i de mindre byarna. Emma planerar att besöka alla, för
att prata med personalen och ta reda på deras situation.

- Det är svårt att ha något helhetsintryck än, eftersom jag precis är i
början av projektet, men det man märker är att det saknas mycket
medicinsk utrustning. Däremot verkar det finnas gott om välutbildad
personal, och jag har också träffat volontärer från andra länder som
kommer hit och jobbar inom sjukvården, säger Emma Östman.

Primärvården i Pristina och kringliggande byar ska kartläggas.
Projektet drivs av sergeant Emma Östman i den svenska
Kosovostyrkan.

– Det saknas mycket medicinsk utrustning, säger hon.

En av två vårdcentraler där sjuksköterskan Bardh Vitia arbetar.

Två kaminer värmer upp ambulantan på vintern. Någon annan 
värmekälla finns inte. 

Bristen på mediciner är ett stort problem för sjuksköterskan 
Bardh Vitia och hans patienter.

KOSOVO

MAKEDONIEN

*Pristina

SERBIEN

ALBANIEN

MONTENEGRO

Text & foto: 

Lt Mikael Andersson

Pio KS14
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I Landsarkivets lokaler i Härnösand pågår ett unikt projekt
som digitaliserar arkivdokument som berör svenska freds-
insatser. Projektet sker mot bakgrunden att trots Sveriges
omfattande engagemang i militära och civila insatser, så
märks inget större intresse för arkivmaterialet, varken
från forskare eller från allmänhet. En möjlig orsak är att
materialet är svårtillgängligt eftersom det finns placerat
vid olika arkiv. Projektets ambition är att underlätta
åtkomst genom att dels digitalisera dokumenten, och
dels tillgängliggöra samtliga digitaliserade dokument på
ett enkelt sätt i en sökbar databas. Arkivdatabasen kom-
mer att tillgängliggöras via datorarbetsstationer vid biblio-
tek, departement och myndigheter.

Databasen kom-
mer att innehål-
la dokument
från samtliga
svenska bidrag
till fredsbeva-
rande operatio-
ner sedan i slu-
tet på 1950-
talet fram till
idag. Materialet
omfattar hund-
ratals hyllmeter
om uppskatt-
ningsvis 1,5
miljoner doku-
ment och inne-
håller bland

annat rapporter, order, foton, och bataljonernas tidskrif-
ter. Materialet lånas ifrån Krigsarkivet, Riksarkivet,
Utrikesdepartementet och Rikspolisstyrelsen och har
ursprungligen framställts av Sveriges myndigheter och
fältmissioner. Bland operationerna kan nämnas Gaza,
Kongo, Cypern, Mellanöstern och Balkan. 

Den ursprungliga arkividén väcktes vid Umeå universitet
2003 och vidareutvecklades av Folke Bernadotteaka-
demin som är huvudman för projektet. Projektet finansi-
eras i dagsläget av anslag från Statens kulturråd och från
Västernorrlands läns regionala tillväxtprogram. Arbetet,
som planeras genomföras under tre år och omfattar

fem heltidstjänster,
inleddes i juli 2006
och genomförs i
samverkan med
Landsarkivet i
Härnösand och
Anna Lindh-biblio-
teket i Stockholm.   

För närvarande
fokuserar projektet
på den första ope-
rationen som sked-
de i Gaza 1956-67
och förhoppningen
är att denna första
del av databasen ska
kunna tillgänglig-
göras i mitten av 2007. 

Kvaliteten på det äldre materialet varierar mycket, både i
form av papperstyp men också storlek. Det innebär att
digitaliseringen för närvarande måste utföras manuellt,
sida för sida, vilket är ett tidskrävande arbete. Utöver
digitalisering ingår arbetsmoment som digital bildjuster-
ing, och varje digitaliserat dokuments kvalitet granskas
innan det placeras i databasen. Förutom digitalisering
ingår många andra arbetsuppgifter, såsom materialleve-
ranser, kvalitetsfrågor, IT-frågor, information och mark-
nadsföring. Samtliga projektmedarbetare har egna
ansvarsområden och det utgör en förutsättning för att
projektet ska utvecklas och bedrivas effektivt.

Projektet har presenterats vid ett antal tillfällen, bland
annat vid Arkivens Dag den 11 november i Härnösand
och vid ”Anna Lindh Programme on Conflict Preven-
tion 2006” i Stockholm den 22 november. Under 2007
kommer projektet att lanseras till bredare kretsar. 

Text & Bild: Anneli Westerlund

För mer information, kontakta informationsansvarig Anneli Westerlund: 
anneli.westerlund@folkebernadotteacademy.se

Telefon: 0611-347713
Mobil: 0738-326453

Arkivdatabas om svenska fredsinsatser 
- ett projekt på Folke Bernadotteakademin

Exempel på material från Krigsarkivet. Hundratals hyllmeter med intressant material från Krigsarkivet ska bli tillgängligt för 
forskare, studenter och allmänheten.

Marcus Hägglund presenterar projektet på
konferensen 'Health and Conflict Prevention'
som arrangerades i november 2006 av Anna
Lindh-biblioteket, Anna Lindhs Minnesfond,
Folke Bernadotteakademin och Riksbankens 

Jubileumsfond.

Kvalitetsansvarig Karin Nordström och 
IT-ansvarig Maria You, på projektkontoret.
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VI LAMNADE sedan slottet för att återresa till Livgar-
det. När vi närmade oss vakten på Livgardet blev

vi stoppade av KP-bil samt en SISU. Dessa eskorterade
bussarna till garageområdet på Livgardet. Förutom att
det serverades kaffe så var där en förevisning av dagens
fordon. Det var med hjärtat i halsgropen jag såg dessa
gårdagens hjältar förvandlas till nyfikna gossar. Jag var
rädd att de skulle ramla ner. Det visade sig att dessa
veteraner kunde äntra både CV90, Patgb 203 och
andra fordon med en vighet som förvånade många.
Det förevisades, förutom fordon, också vapen och uni-
former. Jag vill på detta sätt ta tillfället i akt att tacka
IntUtbE som förutom att utbilda Utlandsstyrkan gjor-
de dagen minnesvärd för våra pionjärer. 

Efter denna förevisning var det samling i filmsalen,
där det berättades och gavs bakgrunder till arbetet med
boken och filmen, som handlar om Utlandsstyrkans
50-åriga historia. 

Därefter var det samling vid minnesstenarna på Liv-
gardet. Där hölls ett korum över stupade kamrater.
Musikplutonen spelade bl a Karolinermarschen samt
på säckpipa ”Amazing Grace”. Det var många ögon
som tårades. Korumet avslutades med att Fredsbask-
rarna lade ner en krans vid minnestenarna.  Jag vill
skicka ett stort tack till musikplutonen på Livgardet för
ett fint genomförande. 

Efter detta var det mingel innan banketten på Liv-

gardets mäss. Det var många som då passade på att titta
på Olle Brennius fotoutställning – en exposé över de
flygplan, som användes av Utlandsstyrkan under den
första svenska missionen till Suez-Gaza. 

Sedan följde en mycket god måltid. Vid middagen
hölls ett antal tal, som redovisas här intill. Vid midda-
gens slut trodde alla att det nu var slut på överrask-
ningar. Då kom ÖB med ytterligare en. Git Skiöld,
fältartist i Gaza 1963, äntrade scenen och sjöng ett 10-
tal evergreens, bland dem ”Underbart är kort”, ”La vie
en rose” och ”We´ll meet again”. Det blev succé. För
att hedra den nordiska gästerna sjöng hon ”Han skulle
gå ud efter öl” för danskarna, ”Säterjäntans söndag” för
norrmännen. Gits ackompanjatör, Lars Berglund, hed-
rade de finska vännerna med ” Säkkijärven polkka”.
Efter hennes sång tillbringades det mycket tid i mässen
för att prata om minnen från Gaza, men också om hur
livet varit tiden efter. Som inbjuden för Fredsbaskrarna
Sverige så var jag varm i hjärtat över att lyssna på alla
dessa historier från deras mission. 

På söndagen var det brunch och sedan hemfärd.
Vännerna hade svårt att skiljas. Helgen hade varit

kort men intensiv, kontakter hade återknutits, man
hade mer att prata om. 

Jag känner att jag har en sak gemensamt med dessa
pionjärer, som inte har förändrats på 50 år:
Kamratskapet, en gång fredssoldat, alltid fredskamrat. 

I förra numret presenterade vi händelserna vid slottet den 18
november under jubileumsåret 2006. Det var då våra pionjärer 
i Utlandsstyrkan fick ta emot sin minnesplakett för sina insatser
i Suez-Gaza-bataljonen 1956-57. 

Dagen hade börjat med bussning av alla deltagare från
Livgardet till Kungliga slottet, där den offentliga ceremonin 
ägde rum. Men med det var dagen långtifrån till ända.

Veteraner firade femtio år!

Text & Foto: Anders Ramnerup 
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Talare vid banketten
Förste talare var ÖB, general Håkan Syrén, som haran-
gerade deltagarna i den första svenska FN- bataljonen: 

– Ni löste viktiga uppgifter i Suez och Gaza 1956-57.
Denna truppinsats inleddes den 18 november 1956 och
var upptakten på en obruten följd av svenskt deltagande
i fredsbevarande operationer, som nu pågått i ett halv-
sekel.

Carl-Gustaf Tiselius, 86, kompanichef i Suez, läste upp
den hälsning som skriftligen kommit från H. M.
Konun-gen och som löd:

Till veteranerna i Sveriges första FN-bataljon, samlade till
50-årshögtid den 18 november 2006 framför jag min stora
uppskattning för Era pionjärinsatser i fredens tjänst.
Jag sänder Er mina bästa välgångsönskningar. 

Carl Gustaf.

Gunnar Gustavsson, 85, kompanichef i Suez, tackade
ÖB och Försvarsmakten för minnesdagens program och
för banketten. Gustavsson hade representerat bataljonen
vid minneshögtiderna i Norge och Danmark och berät-
tade humoristiskt om episoder från dessa tillfällen och
från tiden i bataljonen.

Göte Enqvist, 78, berättade om den omskakande hän-
delse som han upplevde den 5 januari 1957 vid Suez-
kanalen då hans signalbil körde på en mina, vilket ledde
till att han fick amputera sitt högra ben.

Övriga talare var förutom Pekka Korström FBS, Jörgen
Helgeland Knudsen från De Blå Baretter (Danmark),
Dan-Viggo Bergtun från FNVLF (Norge) och Stig Rö-
berg från Fredsbevararförbundet (Finland). 

Text: Bror Svärd
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NNOOBBEELLMMEEDDAALLJJEENN  --  FFÖÖRR DDIIGG SSOOMM GGJJOORRTT FFNN--TTJJÄÄNNSSTT FFRRAAMM TT..  OO..  MM..  11998888--1122--1100  

MMeeddaalljj 3355  mmmm  mmeedd  ssllääppssppäännnnee 440000  KKRR 550000  KKRR  fföörr  eejj  mmeeddlleemm
MMeeddaalljj 1166  mmmm  ((mmiinniiaattyyrr)) 220000  KKRR 330000  KKRR  fföörr  eejj  mmeeddlleemm

Du beställer genom förskottsinbetalning av aktuell summa på postgironr 197056-5 samt ange på inbetalningskortet
exakt vad Du vill ha. Du måste också ange fullständig adress, namn samt personnummer för kontroll och distribution.

Foto: Anders Malmqvist

BBRROODDEERRAATT MMÄÄRRKKEE 2200  KKRR
BBÄÄLLTTEESSSSPPÄÄNNNNEE 2200  KKRR
KKEEPPSS  110000  KKRR
KKLLIISSTTEERRDDEEKKAALL 1155  KKRR
MMAANNCCHHEETTTTKKNNAAPPPPAARR 3355  KKRR
NNYYCCKKEELLRRIINNGG 3300  KKRR
PPEENNNNAA 1100  KKRR
PPIINNSS 1155  KKRR
SSLLIIPPSSKKLLÄÄMMMMAA 3355  KKRR
SSTTAANNDDAARR 226600  KKRR
TT--SSHHIIRRTT,,  ggrrååmmeelleerraadd,,  lliitteett  ttrryycckk  MM,,  LL,,  XXLL,,  XXXXLL 114400  KKRR
TT--SSHHIIRRTT,,  vviitt,,  ssttoorrtt  ttrryycckk  MM,,  LL,,  XXLL,,  XXXXLL 114400  KKRR
TTEENNNNIISSTTRRÖÖJJAA,,  vviitt,,  lliitteett  ttrryycckk  MM,,  LL,,  XXLL,,  XXXXLL 116600  KKRR
VVYYKKOORRTT  --  hhaarr  uuttggååtttt  uurr  ssoorrttiimmeenntteett
ÖÖRRHHÄÄNNGGEENN 3300  KKRR
ÖÖLLGGLLAASS  5577  ccll  ((ssäälljjeess  eennbbaarrtt  ppåå  ttrrääffffaarr)) 4400  KKRR

SSTTAARRTTPPAAKKEETT  7755  KKRR  
11  sstt  bbrrooddeerraatt  mmäärrkkee,,  22  sstt  kklliisstteerrddeekkaalleerr
11  sstt  sslliippsskklläämmmmaa,,  22  sstt  ppiinnss,,  22  sstt  ppeennnnoorr

ÖÖVVRRIIGGAA PPRROOFFIILLPPRRYYLLAARR
PPIINNSS  --  FFNN BBAASSKKEERR 2200  KKRR
PPIINNSS --  FFNN  LLOOGGOO 2200  KKRR
SSLLIIPPSSKKLLÄÄMMMMAA  --  FFNN  BBAASSKKEERR 4400  KKRR
SSLLIIPPSSKKLLÄÄMMMMAA  --  FFNN  LLOOGGOO 4400  KKRR
ÖÖRRHHÄÄNNGGEENN  -- BBAASSKKEERR 3300  KKRR
NNYYCCKKEELLBBAANNDD  2255  KKRR

FFrreeddssbbaasskkrraarrnnaass  eemmbblleemm
PPiinnss,,  KKlliisstteerrddeekkaall 1100  KKRR

OOBBSS!! MMIINNSSTT  EENN  MMÅÅNNAADDSS  LLEEVVEERRAANNSSTTIIDD
Beställning och betalning görs på postgiroblankett 
till postgiro nr 197056-5. Frakt ingår i priserna.

GGllöömm  iinnttee  aatttt  sskkrriivvaa  nnaammnn  oocchh  aaddrreessss,,  
bbeessttäälllldd  aarrttiikkeell  oocchh  aannttaall..

Välkommen till Fredsbaskrarnas ProfilShop!
Foto: Anders Malmqvist
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Efter att Fredsbaskrarna blev medlem i Folk och Försvar
förra året deltog vi som organisation för första gången
vid Folk och Försvars årliga Rikskonferens i Sälen. En
konferens som inte bara var välordnad och innehållsrik
utan som till del kanske också markerade ett avslut på
den allt dominerande nedmonteringen av svenskt försvar
efter kalla krigets slut och att Försvarsmakten nu i första
hand skall utvecklas framåt. Det föreföll också som om
svensk säkerhets- och försvarspolitik har vunnit ökad
stadga för att möta framtiden. 

Ovanstående betyder dels att vår alliansfrihet ligger fast
men med ett klart EU- och NATO perspektiv, dels att
Sverige kommer att hålla fast vid att delta i internatio-
nella operationer. Från politisk sida stod klart att man
eftersträvar att Sverige skulle delta i färre internationella
operationer men samtidigt med större militära bidrag.
Beredvilligheten och den politiska enigheten att delta i
fredsframtvingande operationer med de större personli-
ga risker som det innebär för svenska soldater, manifeste-
rades tydligt. 

Diskussionen om svenskt bistånd kom bland annat att hand-
la om förhållandet mellan uppbyggnad och säkerhet i
värdländerna. Uppenbart så håller en strategi på att ut-
vecklas som innebär att vi sannolikt får se att bistånd och
militära bidrag går hand i hand. Vår biståndsminister an-
vände termen ”fredssoldater” vid flera tillfällen under
diskussionen och markerade att hon tydligt såg en kopp-
ling mellan militärt skapad säkerhet och ett framgångs-
rikt biståndsarbete. Sammanfattningsvis så verkar det
som att regeringen – och oppositionens största parti –
ser fredssoldater som en aktiv del i svensk utrikespolitik.

För Fredsbaskrarna var rikskonferensen något av ett genom-
brott. Vår förbundsordförande Pekka Korström var in-
bjuden att inleda en del av konferensen. Under rubriken
”Fredssoldat – är det värt risken” gav han vår syn på hur
staten har ansvar gentemot fredssoldaten såväl under ut-
bildning som under och efter missionen. Han framförde
också att Fredsbaskrarna som veteranorganisation var be-
rett att axla en del av det ansvar som åvilar staten och
Försvarsmakten i likhet med våra systerorganisationer i
bland annat våra nordiska grannländer. 

Diskussionen som följde på Pekkas presentation – som mot-
togs med stort engagemang och som följdes av många
frågor – pekade entydigt på att regering, riksdag och
myndigheten Försvarsmakten insåg behovet av ta hand
om och ansvara för ”veteranernas” intressen. Lika själv-
klart föreföll det vara att det är Fredsbaskrarna som bör
vara verktyget att utföra det som alla bedömde vara nöd-
vändigt. Det föreföll som att de allra flesta också insåg att
en effektiv veteranorganisation måste drivas av vetera-
nerna själva. 

En konferens ger ju tillfällen till att diskutera och informe-
ra vid sidan av det officiella programmet. Dessa sidodis-
kussioner gav intrycket av att det som sades under den
öppna diskussionen också gällde när TV- kamerorna var
avstängda. En politiker ansåg att Sverige i likhet med
andra nationer till och med bör formulera en särskild
”veteranpolitik”. Alla som vi talade med var också inför-
stådda med att det inte är rimligt att veteranernas egna
medel skall användas för att genomföra sådant som i
andra sammanhang det offentliga står för. Det krävs att
det på något lämpligt sätt ställs medel till Fredsbaskrarnas
förfogande för att stabilisera och utveckla kamratstödet,
bland annat.

Resultatet av vårt första deltagande i Folk och Försvars
Rikskonferens måste betecknas som mycket positivt.
Varje framgång innebär samtidigt att vi kommer att få
mer att göra för att ta tillvara på vad som nu förefaller
vara möjligt. Ett arbete som måste vara både kortsiktigt
och långsiktigt. På kort sikt så förväntar sig nu regering
och Försvarsmakt att Fredsbaskrarna presenterar ett mer
preciserat underlag för närmare diskussioner. Dessa
måste handla om såväl uppgifter som behovet av ekono-
miska resurser. 

Utgångspunkten för allt vårt resonemang måste vara att alla
svenskar som deltagit i en eller flera internationella freds-
operationer är veteraner, som kamraterna men också sta-
ten, har ett livslångt ansvar för.

Bo Wranker 

fredssoldat

Samsyn i Sälen
Rapport från 

Folk och Försvars Rikskonferens 
i Sälen 15-17 januari  

Fredsbaskrarnas förbundsordförande Pekka Korström t h, i panelbebatten med fr v
engagerat lyssnande; riksdagsledamoten Allan Widman Folkpartiet, generalmajor
Anders Lindström Operativa insatsstyrkan och departementsrådet Jan Hyllander.   
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Syftet med flygturerna med svenska helikopterenheten var
att sökhundarna, som ingår i hundgruppen på KS14, ska
få känna på att flyga helikopter så att de har en viss vana
av det. Det kan bli aktuellt att förflytta hundarna med
helikopter, om de till exempel snabbt måste komma
fram till ett sök efter vapen. Då är det viktigt att hun-
darna har prövat på att flyga, speciellt eftersom Heli-
kopter 9, som helikopterenheten använder, är betydligt
mindre än de helikoptrar som hundarna tidigare flygit
med.

Och det var inga problem, vare sig för Ribba eller schä-
ferhanen Trix. Båda hundarna har gått igenom en nog-
grann urvalsprocess och utbildning, innan de blivit god-
kända som sökhundar, med kompetens att söka efter
vapen, sprängmedel och ammunition.

– Om 25 procent av de valpar som föds upp för att

bli tjänstehundar verkligen blir det, så är det en mycket
bra siffra, säger Jörgen, chef för hundgruppen. Han be-
rättar att hundarna både måste vara mycket stabila och
trygga i sig själva, och ha en stark inre motor och vilja,
för att fungera som tjänstehundar.

Söker efter vapen och ammunition
Ribba och Trix är specialutbildade för att söka efter
vapen, ammunition och sprängmedel, och KS14 är den
första svenska Kosovomissionen som har just den typen
av tjänstehundar med. De används oftast vid sök av bilar
när skyttekompaniet upprättar vägspärrar och söker
efter vapen, men också vid sök av bostäder och ibland
vid sök av terrängpartier. Hundarna är efterfrågade och
hundgruppen har inte bara jobbat med den svenska
KFOR-styrkan, utan även med andra nationer inom
KFOR.

– Det är ganska påfrestande att vara hundförare, säger
Fredrik, husse till Trix och en av de två hundförarna i
den fem huvuden starka hundgruppen (tre människor,
två hundar).

– Man har en individ till att ta hand om som man
måste sätta i första hand för att det ska fungera. Hunden
kommer först, den är vårt verktyg som vi jobbar med.
Dessutom är vi efterfrågade. Det är många som vill ha
oss med så det blir rätt mycket att göra.

– Utöver detta måste ekipagens kompetens upprätt-
hållas. Det handlar om regelbunden sökträning, fysisk
träning och normal rutinskötsel, säger Jörgen.

Mycket jobb och lite vila för hundarna och deras hund-
förare, men det ger också mycket tillbaka:

– Man gläds tillsammans med hunden när det går bra,
säger Fredrik.

KS14:s båda sökhundar, Ribba och Trix, fick varsin rejäl flygtur 
tillsammans med sina hundförare en måndag i slutet av januari.

- Hon var lite stressad i början, men sen gick det bra, sa Jörgen, 
chef för hundgruppen, om malinoistiken Ribba efter flygturen.

Med Kosovo
under nosen

ORIGINAL_ny.qxd:xxxtidning  07-02-20  09.58  Sida 14



15bataljonsbladet  nr 1  2007Fredsbaskrarna Sverige - Kamratstöd till Fredsveteraner 1515

Lång utbildning för hund och hundförare
Hundarna kommer till sina hundförare efter att de bli-
vit utbildade och godkända vid Försvarets Hundtjänst-
enhet och Swedec, Svenska ammunitions- och minröj-
ningscentrum. Där utbildas tjänstehundar med olika in-
riktning, bland annat sådana som Trix och Ribba, som
söker efter vapen och ammunition. Dressyren för hun-
darna är dryga året lång.

Hundförarna börjar sin bana som hundförare under
värnplikten. Sedan ansöker de som vill till Swedec, där
man utbildas tillsammans med en färdigdresserad hund
under 11-13 veckor. Efter utbildningen flyttar hunden
hem till hundföraren och blir som en i familjen, även
om den fortfarande ägs av försvarsmakten. Ekipaget pla-
ceras i en hundpool, och när det finns behov så kallar
försvarsmakten på hjälp. Hundförare och hund har in-
gen beredskap, utan engagemanget bygger på frivillig-
het. Även civila myndigheter, som polisen, kan begära
hjälp från hundpoolen.

Både Trix med hundförare Fredrik och Ribba med
hundförare Emil har fått jobba hårt under missionen.
Det har ofta varit fråga om ganska stökiga och smutsiga
miljöer, där hunden kan skada sig. Många av dessa mil-
jöer är platser där personal inte kan verka effektivt.

– Och just det är ett av syftena med en sökhund,
förutom sökhastigheten förstås, säger Jörgen.

Båda hundarna har klarat sig från skador
– Vi har klarat oss ifrån fästingar och ormar också, och

inte haft några problem med vildhundar, säger Fredrik,
som i stort sett tycker att missionen hittills har gått bra
för hundarna.

– Vi har hittat allt det vi ska hitta, både under träning
och i skarpa lägen, och det är ett mycket gott betyg,
säger han. Både Jörgen och Emil nickar instämmande.

Text&Bild:

löjtnant Mikael Andersson

press- och informationsofficer 

KS14
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Fröhlin gillar Bömben

DET VAR 28 UTBILDADE KAMRATSTODJARE FRAN HELA LANDET

som anslöt till den årliga träffen som har flera syften. 
Det ena är att vi som kamratstödjare ska få träffas och utbyta

erfarenheter och samtidigt lära känna varandra, då vi alla är
bosatta på olika håll i vårt avlånga land. 

Det andra syftet är kompetensutveckling och att vi även får
repetera våra tidigare förvärvade kunskaper och delge varandra
våra egna erfarenheter. Ansvarig för kursen var allas vår ”kam-
ratstödsmamma” Lillemor Nilsson, som på bästa möjliga sätt såg
till att vi hade en givande och trevlig helg.

Lördagen började tidigt med en intressant föreläsning av Tomas
Fransson som kommer från Räddningstjänsten i Köping. Han var
insatsledare under den tragiska och svåra bussolyckan utanför
Arboga i januari 2006. Tomas beskrev händelseförloppet alltifrån
när larmet gick, till organisationen runt omkring och under den
omfattande räddningsinsatsen från början till slut. Vi fick även se
en hel del bilder ur ett bildspel från olycksplatsen vilket förstärkte
hans gripande berättelse om hur det går till och fungerar vid en
större olycka där det krävs massor av samhällsresurser.

Efter lunch fick vi förmånen att lyssna till en presentation av bri-
gadgeneral Anders Brännström som är C ATK. Under eftermidda-
gen berättade han om dagens internationella insatser och hur det
är tänkt att utvecklas de närmaste åren med nya insatser och med
rekryteringen till Utlandsstyrkan. Det var en mycket intressant och
givande föreläsning som gav oss rykande färsk information om
nuläget. Vi fick chans att ställa frågor som avslutning.

På lördagskvällen intogs en finare middag i personalmatsalen
och efterföljdes av trevligt umgänge i officersmässen.

Söndagen var vigd åt praktiska övningar i avlastningssamtal.
Utbildningsmomenten leddes av Olle Andersson och Birgitta
Hagström från Försvarets Personaltjänstförbund. Vi repeterade
grunderna i hur man genomför ett avlastningssamtal och sen
övade vi i mindre grupper med ett kortare avbrott för lunch.

Snabbgenomgång samt feedback avslutade helgens program.  

Lillemor förtjänar ett stort TACK för en väl genomförd kamrat-
stödsträff!

Kamratstödjarna genom 

Charlotta Blomberg och Monika Wagner

Kamratstödjarträff i Enköping 24-26 november 2006

En mörk och småruggig lördagskväll möttes ett 40-tal veteraner med respektive och
stödmedlemmar på ett alldeles perfekt passande tillhåll i Hova – ”Bömben”!

Det är en inredd hemvärngård, som lokala fredsveteraner har inrett med ett mycket
passande koncept. En speciell FN-hörna finns där med gästbok mm. 

Vi i styrelsen hade ett möte först på dagen – innan festligheterna började framåt
kvällen. De lokala veteranerna höll i grillning och baren, där det fanns goda drycker
till mässpriser. 

En av medlemmarna provade på att skrika extra mycket i barens megafon. Det roli-
ga var att den var insmord med skokräm, vilket resulterade i att röstutövaren blev
mycket lustigt svart runt munnen. Detta förnöjde många av oss andra högst avsevärt!

På kvällen blev det sedan lottdragning med ett antal priser och resten av kvällen var
i minnenas, glädjens och missionernas tecken.

Vi får se om detta blir en årlig tradition. För det händer inte så mycket på hösten.  
Lite idéer kom fram om att ha någon aktivitet på dagen mm. Vi får se vad som hän-

der under hösten.
Jag själv ser ut att hamna i Afghanistan under en stor del av 2007.

Vid pennan Ordförande BBMC Sweden 

Jespher Fröhlin

En av muntratrionerna på Bömben - ett välsmort munläder!

Lillemor Nilsson tillsammans med en grupp av deltagarna.

Olle Andersson och Birgitta Hagström ledde momentet - avlastningssamtal.

Inbjudan till Årsmöte & FEST - se sid 25
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Utlandsstyrkan i Fredens Tjänst

N E D S L A G  i  H I S TO R I E N

Två Kongo-bilder från Krigsarkivet har publicerats flera gånger i böcker
och tidskrifter, bl a i Bataljonsbladet. Namnen på de agerande har dock inte
framgått. Här ett försök att identifiera aktörerna. 

Men först en kortfattad bakgrund till ett komplext skeende: 

Den ena...
publicerad bland annat i böckerna ”FN-soldat i Kongo”, av Inge Kamstedt och ”Det goda kriget”, av Anders Beijbom och Ture
Dahlqvist. 

Den skadade på båren är major Skoog. Sjukvårdsfurir Kent Larsson från Borås lägger ett förband på Skoogs knä. Sergeant Lennart
Hörlin, Halmstad, pekar med hela handen till höger. Övriga soldater är ej identifierade. 

Järnvägen löper till vänster bakom elefant -
gräset. 

Bilden är ett skolexempel på en patrulls igel-
kottförsvar i stridens hetta. De inblandade 
soldaterna håller uppsikt åt var sitt håll.

Krigsarkivet anger att bilderna tagits av stabs-
fotografen. Den befattningen innehades av
Gert Gustafsson under den tionde eskorten.

Ordf: 036-649 68, 070-633 49 63
Sekr: 08-591 123 40
Kassör: 036-703 66, 070-590 25 18
Postgiro: 441 1974-1

FN-veteranerna
Kongo

Tionde Kongo-bataljonen anlände till Elisabethville i Katan-
ga i november 1960 och fick bland annat till uppgift
att eskortera tågtrafiken mellan Elisabethville via
Kamina till Mwene-Ditu i Kasai, en sträcka på 80 mil.
Järnvägen var smalspårig och elektrifierad i ca 40 mil
till Luena. Norr därom var det ångdrift.

Tågtrafiken var naturligtvis av vikt för Katangas
regim men även för FN, som hade övertagit Kamina-
basen. Baluba-stammarna längs järnvägen, som var
fiender till Katangas president Moise Tshombe, gjorde
vad de kunde för att störa tågtrafiken. 

Rälsen var kantad av täta buskage och elefantgräs
och gick bitvis genom raviner. Tågen måste köras för-
siktigt, ty risken var stor att balubas saboterat genom
att rälsen rivits upp. Sen var det lätt att i skydd av
buskagen anfalla tåget – och en mardröm att försvara
det.

En färd från Elisabethville till slutstationen i Kasai
tog i normala fall nära två dygn.

De här båda bilderna är från den dramatiska tionde
tågeskorten, som utgick från Elisabethville den 10 janu-
uari 1961, och som utfördes av bataljonens andra kom-
pani.

Eskorten kom att vara i över 14 dagar. 1 000 meter räls
fick läggas ut för att reparera åtta längre rälsavbrott. Ar-
betet utfördes i 40-gradig fuktig växthusvärme. Tör-
sten kunde släckas endast med otjänligt vatten.
Dysenteri och andra magsjukdomar plågade de tappra
soldaterna, som återvände till Elisabethville först den
25 januari. 

Händelserna under den tionde eskorten har en histo-
risk dimension. För första gången sedan 1814 uppträd-
de svenska soldater, anställda och avlönade av staten,
som ett stridande förband. 

KLASSISKA
KONGO-BILDER
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Den andra...
bland annat publice-
rad i boken ”Med
FN i Kongo”, av Nils
Sköld.

Bilden skildrar hur
tåget försiktigt tar
sig fram genom fient-
ligt balubaland.
Per Tyllström från
Drevviken, skytt, och
Göran Karlsson från
Motala, laddare, när-
mast kameran) har
hög beredskap vid
kulsprutan. 

Tåget har tvingats
stanna på linjen, 
vilket indikerar att
ett anfall från balu-
bakrigare mot tåget
kan komma när som
helst från den skyd-
dande, täta vegeta-
tionen. 

Soldaten till höger, oidentifierad, beväpnad med k-pist håller uppsikt till höger. Den civilklädde mannen strax intill tåget på vänster sida
är sannolikt en av de belgiska lokförarna. Det kan även vara den civile majoren Collet från gendarmeriet, järnvägsbolagets representant,
som senare dödades av en balubakula. 

FN-VETERANERNA KONGO

FORTSÄTTER PÅ NÄSTA SIDA!

Eskorten fick stora svårigheter genom att balubas hade bru-
tit upp järnvägsspåret under långa sträckor.

Hälften av kompaniets soldater fick bära och mon-
tera upprivna slipers och tusentals ton tung räls för att
tåget skulle komma vidare. Övriga soldater måste hålla
skärpt bevakning då risken för angrepp från balubas
var överhängande.Tågresan tog tid på grund av rälsre-
parationerna. Först den 15 januari passerades Luena.

När tåget samma dag närmade sig Bukama sändes
en styrka på 20 man fram på en motordressin med till-
kopplad transportvagn för spaning. Den utsattes för ett
överraskande anfall från balubakrigarna.

Kompanichefen, major Kurt Skoog från Strängnäs,
träffades av fem kulor – i låren och knäna, i örat och i
nacken. Kulspruteskytten på dressinen, Lennart Lund-
gren från Södertälje, träffades i bröstet. Tolken, major
Erik Bonde – i det civila kaffefarmare i Kenya – såra-
des lätt av tre kulor, men kunde fortsätta att delta i
striden. Den tidigare omnämnde majoren från gendar-
meriet, Roger Collet, träffades så allvarligt att han
senare avled. 

Soldaterna på dressinen tog skydd, besvarade elden
och lyckades driva bort angriparna. Skoog och
Lundgren räddades genom att en  helikopter från flyg-

styrkan i Kamina relativt snabbt lyckades landa bred-
vid tåget och föra dem till sjukhuset i Kamina.

Vid detta tillfälle var endast en helikopter och en
förare tillgänglig för uppdraget i Kamina, nämligen
fanjunkare Anders Bengtsson från Sorunda. 

Det var enligt säkerhetsföreskrifterna förbjudet att
flyga ensam. Bengtsson ansågs sig inte ha något val och
genomförde flygningen. För detta fick han i april 1962
Stockholms-Tidningens guldmedalj för ”visat person-
ligt mod parat med kallt omdöme och stor flygskick-
lighet”. 

Ja, detta var ett försök att identifiera aktörerna på bilder-
na. Mina sagesmän i detta avseende har varit Göran
Eriksson och Rune Winroth, vilka deltog i eskorten.
Men de framhåller att deras minnesbilder naturligtvis
kan ha brister. På den vänstra bilden är dessutom fyra
av soldaterna oidentifierade. Genmälen – och ytterli-
gare upplysningar mottas tacksamt. 
vcvcvcv

Bror Svärd

08-59112340

Vid stormningen av Camp Massart

den 16 december 1961, omhändertog stabschefen, major Sven Rosén, ett standar 
tillhörigt den 12:e bataljonen i Katangas gendarmeri. 

Armémuseum har konstaterat att standaret är arméns senaste krigstrofé 
och önskar närmare upplysningar om händelsen. Rosén avled år 2000. 

Om du vet något om detta, kontakta Stig von Bayer, tel 0730 – 643306.
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Radioteaterns pjäs ”Hammarskjöld har störtat”

Så heter ett stycke radioteater som sändes i P 1 på kvällen
den 24 november förra året.

Författaren till pjäsen, Erik Lindholm, var signalist på
bataljon XII i Kongo och tjänstgjorde vid bataljonsstaben
som telefonist. I denna skyddade miljö fick han höra alla
rykten och skrönor som naturligt nog sprids i en stridssi-
tuation och han tog dem för sanna. Tidigare har Lind-
holm givit ut en bok på samma tema. Pjäsen bygger på
boken, som i sin tur bygger på Lindholms dagboksanteck-
ningar från tiden i Katanga. I Claes J B Löfgrens bok
”Fredsknektarna” som utgavs 1990 citeras Lindhoms dag-
bok flitigt. Ur en anmälan av Lindholms bok – med Jonas
Waern som recensent, skall här citeras:

”Lindholm berättar i sin dagbok hur han rådde en afrikansk vän Theo, som han
ömmar för, att komma med sin familj till flyktinglägret, som började bildas vid
det svenska lägret, för att få skydd. Han är mer fåordig beträffande sina kamra-
ters uppoffrande insatser för att skydda flyktingarna, så småningom 60000
Theos, och ge dem mat. Lindholm nämner också i sin dagbok ”Otroliga saker
händer i lägret, kvinnor föder barn på vägen eller i vattenkön” Det blir mindre
dramatiskt om han talat om att vi nästan barskrapat våra sjukvårdsresurser i de
irländska och svenska bataljonerna för att anordna en sjukstuga i flyktinglägret,
som bl.a. tog hand om 25-30 födslar per dag. Lindholm, som inte deltog i flyk-
tingarbetet och inte känner till kamraternas hårda arbete ( upp till 70 timmar per
vecka) kompenserar sin brist på kännedom genom att utelämna arbetet i stort
sett till egna små ömsinta iakttagelser i periferien. Följden blir att en skev bild
målas upp”.

På ett annat ställe skriver Waern: 

”Lindholm har i sina vittnesmål i form av dagboksanteckningar, den egenheten
att efter någon våldsam ofta överdriven aktion från FN-kamraternas sida försö-
ker han måla upp sig själv som den mest ömsinta varelsen i FN-tjänst.”

När Lindholm skrev sina anteckningar var han en omo-
gen 19-åring som kom direkt från det svenska folkhem-
met och hamnade i den häxkittel som septemberstrider-
na innebar, med legoknektarnas cynism och balubakats
härjningar och kannibalism. Jag säger ingenting om hans
oerfarenhet och naivitet 1961– men att han publicerar
dessa anteckningar 45 år senare utan att
göra några förbehåll. som tyder på
mognad är förvånande. Ännu mer för-
vånad blir jag över att SR släpper fram
denna pjäs. Det tyder på att producen-
terna bakom verket, Anders Carlberg
och Henrietta Hutton, är minst lika
naiva. Lyssnare till pjäsen får en gene-
rell bild av att de unga svenska FN-soldaterna i Katanga
var råa rasister, kvinnojägare och fyllesvin.

Som militärpolis och övervakare av ordning och moral på
bataljon XII vill jag framhålla:

Majoriteten av de svenska soldaterna skötte sig exem-
plariskt i Kongo. Lindblom behandlar futiliteter. Nitton
kamrater fick ge sitt yttersta för att skydda våra liv och
klara FN:s uppgift i Kongo. De stupade.

BS

Årsmötet
Avhålles på Ledningsregementet i Enköping, tidigare S 1,
lördagen den 5 maj 2007.

PRELIMINÄRT PROGRAM

Fredagen den 4 maj.
1600.                    Incheckningen börjar.
1800 – 2300.         Kamratträff i Mässbaren.

Lördagen den 5maj.
1000 – 1030.          Brunch i Vpl-matsalen.
1100 – 1245.          Incheckning. Kaffe i Vpl-matslen.
1300.                     Årsmöte i Filmsalen.
1530.                     Föredrag.
1800.                     Baren öppnar i Mässen.
1900.                     Bankett i Matsalen.
2030.                     Kaffe med tillbehör serveras i baren.
2100.                     Musikalisk underhållning.
2400.                      ”Tapto.”

Söndagen den 6 maj.
Fm                        Brunch i Vpl-matsalen varefter samman-

komsten avslutas.

Inbjudan med fullständiga uppgifter om program, priser etc
kommer att sändas till samtliga medlemmar under vecka 10.
För informationer kontakta:
Karl-Olof Fransson, tel. 036 – 64968, mobil 070 – 6334963
eller Rune Brink, tel. 036 – 70336, mobil 070 – 5902518.

Årsavgiften
Kassör Rune Brink påminner om att årsavgiften har höjts till
200 kronor från och med i år.

Kongo-kamrater - varmt välkomna till årsmötet. Medtag fru,
sambo - blå basker, namnbricka och ett glatt humör.
Styrelsen

Harry Jonsson - till minne
Harry ”Hajpen” Jonsson, Strängnäs, avled hastigt den 10
november 2006. Han blev 75 år. Närmast sörjande är sonen
Stefan och dottern Kajsa samt barnbarn. 

Han var en uppskattad profil i hemorten där han först ver-
kade som tjänsteman vid järnvägen, senare som avdelnings -
chef på Försäkringskassan i Torshälla och Strängnäs. I ung-
domen var han aktiv inom idrotten, bl.a. som fotbolls- och
bandyspelare i IK Viljan.

Harry tjänstgjorde i tionde och fjortonde bataljonen i Kongo
och fick genom sitt glada och trevliga sätt många kamrater.
Några av dem har han hållit kontakt med ända sedan Kongo-
tiden.

Begravningsgudstjänsten ägde
rum den 8 december i St.Petri
kapell i Strängnäs. Officiant
var komminister Britta Wenn-
sten. 

Bland de talrika gästerna
fanns Kongo-kamraterna Kurt
Bäck, Roland Ahlström, Rune
Winroth, Jussi Lundgren, Sören
Jonsson och StigHögberg.

Ahlström uttalade minnesord
vid kistan. Kurt Bäck förde
Kongo-veteranernas fana under
begravningsgudstjänsten.

Rune Winroth & Bo Olsson
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Tisdagen den 24 oktober 2006  hölls för tredje året i
rad en ceremoni vid det gamla militärhistoriska for-
tet Skansen Kronan i centrala Göteborg. 

Redan 30 minuter innan utsatt tid började flertalet freds-
baskrar ansluta sig till kvällens aktiviteter. Och några hade
även rest ända från Borås för att närvara denna oktober-
kväll! 

Strax före klockan 19.00 började vi tända upp facklorna
och delade ut dem till de som ville vara fackelbärare innan
vi tillsammans bildade fackeltåg, och vandrade upp med
Maria Sääf som fanbärare till ceremoniplatsen där det hölls
några tänkvärda tal. 

Vi avslutade med en tyst minut, till endast bruset av de
sprakande facklorna och stadens puls i bakgrunden, för att
hedra våra omkomna kamrater i fredens tjänst.

Därefter styrde vi gemensamt stegen mot vår träffplats,
Byns Bistro som ligger ett stenkast därifrån och är en mysig
kvarterskrog! Med hjälp från trevlig och serviceminded per-
sonal möblerades restaurangdelen snabbt om till ett stort
långbord där alla fick plats runtomkring. God mat och dryck
beställdes in och under kvällen var det flera som bidrog med
roliga och intressanta berättelser om sina minnen från re-
spektive missionsområden och gemenskapen var på topp! 

Vi var denna afton 21 personer samlade runt bordet som
tillsammans har gjort sammanlagt 73 missioner! Under
kvällen hade vi även en insamling till Fredsbaskrarnas
Kamrathjälp som gav en stor summa pengar.

Vi som är länsombud för Fredsbaskrarna Väst vill varmt
tacka Er alla som anslöt denna trevliga afton för att fira
FN-dagen med oss! Även ett stort tack för era givmilda
gåvor till Kamrathjälpen!

En gång fredssoldat - alltid fredskamrat!

Med vänliga hälsningar 

Maria, Jerker och Charlotta i Göteborg

EU-kommissionen får nu en aktivare roll i arbetet mot konfliktdia-
manter, ädelstenar som finansierar krig i framför allt afrikanska län-
der.

Vid årsskiftet tog kommissionen nämligen över ordförandestolen i den
så kallade Kimberleyprocessen. Processen är ett internationellt sam-
arbete för att försöka stoppa handeln med konfliktdiamanter - oslipade
diamanter som används till att finansiera krigföring.
Kommissionen säger sig nu vilja förbättra kontrollerna av diamanthan-
deln och täppa till de brister som man menar fortfarande finns i sam-
arbetet.

-Vi måste torka ut den här källan till inkomst för dem som sätter
igång dödliga konflikter, och se till att de som köper diamanter världen
över kan vara säkra på att de inte bidrar till den här fruktansvärda 
handeln, förklarade EU:s utrikeskommissionär Benita Ferrero-Waldner 
i ett uttalande nyligen.

DIAMANTUTVINNING ANVÄNDES SOM ett instrument för att
finansiera rebellgrupper i bland annat krigen i Angola och Sierra Leone
under nittiotalet. År 2ooo inleddes internationella förhandlingar i den
sydafrikanska staden Kimberley, därav alltså namnet på processen. Två
år senare hade de deltagande länderna - framför allt afrikanska stater -
skrivit under på att införa kontroller och se till att hålla konfliktdia-
manter borta från världsmarknaden.

FRÅN EU:s SIDA har man stort intresse av att processen förs framåt
inte minst, eftersom nästan 80 procent av världens oslipade diamanter
passerar genom Antwerpen i Belgien. Dessutom menar kommissionen
att Kimberleyprocessen är ett sätt att stabilisera oroliga länder och
bidra till en hållbar utveckling.

ANNA HANSEN
Europa-Posten – nr 1 2007

FN-dagen i GöteborgEU vill stoppa handeln med konfliktdiamanter

-
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Till chef för styrkan utsågs överste Stig Svensson från
Sollefteå med överstelöjtnant Bertil Jillbratt från Eksjö
som sin ställföreträdare. Förtruppen anlände den 18
november 1986. 

Den 20 november 1986 tog överste Stig Svensson
över fanan från det svenska sjukhuskompaniets chef
överstelöjtnant Johannes Lindholm och med denna
ceremoni inledde Sverige sin nya roll i Libanon när
sjukhuskompaniet nu växte till en hel bataljon. 

Överstelöjtnant Johannes Lindholm kommer för
övrigt frånVisby medan hans ställföreträdare major Lago
Wikingsson kommer från Hässleholm. 

Hemma i Sverige döpte massmedia bataljon 91 L till
Ferm-bataljonen, till följd av att Sveriges FN-ambassa-
dör i New York vid den tidpunkt när beslutet kom om
styrkan, heter Anders Ferm.

Massmedia hade för övrigt uttryckt synnerligen starka
farhågor för säkerheten om den svenska styrkan i
Libanon och man befarade det värsta. FN-ambassadören
Anders Ferm fick kritik för att han inte lyckades avsty-
ra Sveriges deltagande i FN-styrkan UNIFIL i Libanon
mot bakgrund av de risker som styrkan skulle kunna
utsättas för. Kritiken tystnade efterhand och svenskarna
kom att stanna kvar i Libanon där de gjorde ett omvitt-
nat bra arbete. 

Det svenska sjukhuskompaniet hade funnits i Libanon
sedan  flera år och sjukhuskompani  L 13 som verkade
parallellt med 91 L utgjorde slutet på en liten epok i
svensk FN-historia såtillvida att det utgjorde en egen
kontingent till dess att 91 L anlände till Libanon. 

I fortsättningen kom sjukhuskompaniet att ingå i den
svenska underhållsbataljonen. 

Det är nu drygt tjugo år sedan Sverige skickade sin första underhållsbataljon till  UNIFIL och FN:s
fredsbevarande styrka i Libanon – i hopp om att fred och stabilitet skulle, inom en nära framtid,
komma att råda i detta lilla land. 

UNIFIL bestod vid denna tidpunkt av ca 6,000 soldater. Sverige övertog ansvaret för logistikdelen
från fransmännen. Övriga deltagande nationer i UNIFIL vid denna tidpunkt var Norge, Nepal, Irland,
Ghana, Finland, Italien, Fiji och Frankrike som redan är nämnt.

Landet Libanon, med dess huvudstad Beirut, hade en gång i tiden varit något av en pärla vid
Medelhavets östra strand. Men inbördeskrig hade nu svårt sargat landet under ca tio år och freden
föreföll mer avlägsen än någonsin tidigare. Sverige kom återigen att engagera sig i Libanon, men nu 
i större skala än tidigare. 

Sverige sände
en underhållsbataljon 
till Libanon

Fanvakt inför medaljparad. I mitten, bataljonschefen, överste Stig Svensson.
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L 13 tillträdde för övrigt i augusti 1986 och avslutade
sin mission i februari 1987 medan 91 L inledde sin peri-
od i november 1986 och avslutade sin tjänstgöring i maj
månad 1987. 

Sverige hade dock varit på plats i Libanon långt tidiga-
re med ett sammansatt kompani ur FN-styrkan 68 M
som ingick i UNEF2 i Sinai i mars 1978. Kompaniet
om 247 soldater hade fått order om att omgruppera till
Libanon under ledning av överste Jonas Lindgren.  

Denna Libanonstyrka fick namnet 68 ML. Uttag-
ningen till Libanon skedde på frivillig basis. 

Detta inträffade efter att Israel hade marscherat in i
Libanon och FN:s säkerhetsråd då beslutade om att
upprätta UNIFIL, vars uppgift i Libanon baserades på
FN-resolutionen 425/426. Styrkan stannade i Libanon i
två á tre månader men vi får förhoppningsvis möjlighet
att återkomma till denna insats i ett senare nummer. 

Andra svenska insatser är observatörsgrupperna som,
under ett flertal år, ingick i OGL/Observergroup Le-
banon. 

Libanon blev nu inte vad kritikerna tidigare trott men
fastän svenskarna kanske hade bättre tur än många andra
i Libanon så var missionen ändå inte helt riskfri. 

Malmöbon Magnus Rockler som tillhörde 91 L
råkade ut för korseld och fick splitter från en granat i
kroppen den 22 december 1986 men opererades under
natten med framgångsrikt resultat. Rocklers kollega
Magnus Ingemansson slapp lyckligtvis undan med split-
ter i skyddsvästen. 
Ett par kommande svenska missioner i Libanon skulle

tyvärr komma att få en del skadade och även också
några tragiska dödsfall. Ett av de absolut första dödsfal-
len i UNIFIL:s historia är för övrigt en svensk fanjun-
kare vid namn Karl-Oskar Johansson från Kiruna som
föll offer för en stridsvagnsmina vid Khardala-bron den
29 mars 1978. Sergeanten Mats Lindberg från Piteå som
färdades i samma fordon undkom med ett illa sargat ben.

När jag själv lämnade Libanon i oktober 1990 uppgick
antalet omkomna soldater från samtliga länder som ver-
kat i landet sedan 1978 till strax över 200 personer och
alla i fredens tjänst. 

Bilolyckor och minor svarar för en stor del av statisti-
ken. I skrivande stund har jag tyvärr ingen aning om
antalet stupade soldater men antalet överstiger säkerli-
gen vida de 200 personer som nämns ovan.

Sverige stannade i Libanon till våren 1994 då de sista
svenska soldaterna fick åka hem. 

Sista bataljon i Libanon blev 118 L. En ny oroshärd i
världen kallade, vid namn f d Jugoslavien. Sverige skul-
le dock komma att sända en pluton till Libanon i ett
mycket senare skede med uppgiften att söka minor.
Denna styrka som samordnade sina insatser med den
finländska bataljonen stannade under sex månader men
avvecklades helt under år 2000.

Text:

Lars Andersson

Foto: 

Jonny Gustavsson

En av de många konvojkörningarna.

KÄLLOR:
Första Bataljonen, Vår tid i Libanon., FN-bataljon 91 L. 
Vår tid i Libanon, L 13:s minnesbok.
Försvarets Forum.Nummer 3. Juni 1990
Soldat i FN. 1978, Forsbergs Förlag i Malmö.
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Vänligen anmäl ev ändringar till teamansvarig kamratstöd, 
Lillemor Nilsson, alternativt till biträdande teamansvarig, 

Lars Andersson. Kontaktuppgifter till dessa hittar du nedan.

Namn Adress Postadress Telefon Mobil Missioner e-mail

Andersson, Lars Majorsg 14 B 243 31  Höör 0413-239 85 58M, 60M, 92L,102L, 104L, lars_andersson99@tele2.se

KW01, BA04, BA12, EB01

Andersson Niclas Trädlyckevägen 76 432 34  Varberg 070-815 16 80 KS03, KS07, KS09 nickeman_vbg@hotmail.com

Berglund, Lars          Ravinstigen 11 621 58 Visby 0498-21 82 36 070-660 38 65 G9, 30C, L114+116, JK07 larsberglund39@hotmail.com

Dep.Compt.Command Civ pol.

Bosnien-Herccegovina

2001-05-01--02-05-29

Bewick, Patrick Smörränteg 10 431 42 Mölndal 031-87 88 61 070-859 20 70 78C, 91L bewick@telia.com

Björkqvist, Ulrika Sandnäset 107A 961 93 Boden 070-319 11 91 KS04, KS09 ulrika.bjorkqvist@mil.se

Blomberg, Charlotta V:a Keillersg 18B 417 15 Göteborg 070-650 94 84 BA09, KS08, KS07 armywoman72@hotmail.com

Bohman, Jonas V:a Andersgårdsg 6 417 15 Göteborg 031-23 95 66 070-920 71 38 BA04,PE04,PE05, KS01, LA02 jonas.bohman@tele2.se

Brandt, Magnus Valla 1432 820 41 Färila 0651-213 02 070-52 64 88 BA01 ba01brandt@hotmail.com

Calmhede, Michael Borgmästarg 10 A 116 29 Stockholm 070-522 91 06 UNTSO, UNPROFOR, UNPF mikemobile@hotmail.com

Dehlin, Claus Storgatan 18 771 30 Ludvika 0240-144 44 070-559 51 38 L96, L104, KW01, JK02, cdehlin@gmail.com

JK03, SHIRBRIG

Edqvist, Sören Lillsjön Vånga 617 90 Skärblacka 0122-320 28 Bat 20K, 28C

Edström, John Erik Östersundsv 26 830 30 Lit 0642-100 51 073-804 49 39 K2, G17

Eggeblad, Björn Buskbov 33 790 15 Sundborn 023-624 54 073-650 37 25 L98, L108, UNIKOM bjorn@eggeblad.se

Egnell, Nils-Erik Tant Bruns väg 34 451 73 Uddevalla 073-723 95 61 72M, 86C nilserik.egnell@telia.com

Ekvall, Stefan Skyttevägen 7A 291 35 Kristianstad 044-35 11 20 070-586 27 79 BA 08 stefan.ekwall@spray.se

Eneroth, Joachim Mellansjövägen 23 141 34 Huddinge 08-608 05 51 070-272 94 56 BA04, KS05 joche@lycos.com

Fredriksson, Mikael Mor-Ola vägen 8 714 94 Kopparberg 0580-713 08 070-764 58 75 L102,L108KW, L112, L114,L116,L118 yxgubbe@hotmail.com

Frisk, Janne Rotegatan 10 602 10 Norrköping 011-31 11 88 070-897 01 45 C47, M52, M64, L04,SO01, L011 janne.frisk@bostream.nu

Gebrat, Torbjörn Sappetsele 1299 920 72 Blattnicksele 0952-213 23 070-512 79 88 85C, 88C, 91L, 92L, SA01, BA01 tgebrat@bredband.net

Hellberg, Daniel Storg 25 523 30 Ulricehamn 0321-100 61 073-915 79 13 SM12 hellbergx@hotmail.com

Hultkrantz, Lennart Ugglum, Klockareg. 521 94 Falköping 0515-72 00 26 070-862 04 25 L100,L108, Tp till Kuwait lennart.031197986@telia.com

Hvinlund, Mikael Björnstigen 20 139 40 Värmdö 070-317 29 80 89C, BA08 mikael.hvinlund@svt.se

Håkansson, Christer Villag 67 B 891 37 Örsköldsvik 0660-770 02 070-696 87 41 L108, BA03 crilleha@passagen.se

Johansson, Conny Åsbovägen 12 335 31 Gnosjö 0370-998 97 070-529 98 97 KS04, EN01, FS07 cojo1970@hotmail.com

Kördel, Pierre Storgatan 6 B 461 31 Trollhättan 0520-140 06 070-826 02 60 BA01, BA02, BA06 pierrekordel@euromail.se

Lindblom, Jenny Rothoffsvägen 18 A 632 21 Eskilstuna 061-14 20 04 070-342 94 24 KS03 schenny1@hotmail.com

Lindebert, Bo Daniels väg 1 791 52 Falun 023-222 68 070-627 89 89 30C, 34C, 40C, 56M, 65C, 70M, bob100@danielsvag.com

Polisavd 52, 53, 54, 87C

Lindén, Gun Stora Ranklov 1 725 92 Västerås 021-523 22 070-247 24 44 87C morsan.gun@telia.com

Lindqvist, Lars Hantverkareg 23 252 26 Helsingborg 073-728 22 38 L96, L100, BA02, KW01 stonelink@telia.com

Lindström, Thomas Fröveby PL 763 718 92 Frövi 0581-302 95 070-553 02 95 L96, BA01

Melin, Zara Petter Swartzgatan 24 602 35 Norrköping 011-300 20 10 070-496 54 08 DB10 zarik@spray.se

Nilsson, Leif-Arne Lerbråkav 58 238 40 Oxie 040-54 52 97 073-918 69 36 54M, 59C, 60M nilsson.leif@malmo.mail.telia.com

Nilsson, Lillemor Landstingsv 5 961 76 Boden 0921-547 02 070-367 40 49 L94, L96, L102, JK 01 lillemor.nilsson@mil.se

Palm, Erik Slottsgatan 12 701 11 Örebro 070-257 11 98 KS06, LA02 palmen76@hotmail.com

Persson, Johan K Knästorp 2:40 245 93 Staffanstorp 046-13 08 99 073-150 39 05 82C, UNTSO, UNIMOG johan.k@mbox301.swipnet.se

ONUCA, SA01

Strömsten, Ewa Karl XI:s väg 43 302 36 Halmstad 073- 56 12 13 L96, BA04 ewa_stromsten@hotmail.com

Tellander, Patrik Axgatan 4 464 32 Mellerud 0530-10124 070-574 05 73 L98, JK01, BA01, BA02 patrik.tellander@telia.com

Wagner, Monika Banérgatan 16 B 752 37 Uppsala 018-13 42 15 073-364 99 88 KS01, SR02 monika.wagner@projektcentrum.se

Kontaktlista över Fredsbaskrarnas kamratstödjare
2007-01-04
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K O M M A N D E  E V E N E M A N G

ICKE-DIGITALT TEXTMATERIAL 
Textmaterial till redaktionen i icke-digitalt format,
d v s hand- eller maskinskrivet, är lågprioriterat.

REDAKTÖREN

ÅRSMÖTESBESLUT
Medlemsavgiften är fr o m 2007, 200:-/år.

KASSÖREN

F-län 

Fredsbaskrarna Västervik

CITATET:

BBMC

SEMESTERTIPS

När Du läser detta har vi nyligen haft vårt årsmöte.

Äntligen hemsida…
Så var vår hemsida äntligen på plats. Efter mycket om och men
är den nu färdig och vi skall försöka att hålla den aktuell framö-
ver. 
Du kan gå in på adressen: www.fredsbaskrarna-f.se eller gå in via
fredsbaskrarna Sveriges hemsida. – www.fredsbaskrarna.se 
Vi hoppas att Du nu kan få information snabbt och lätt och där-
med hitta våra träffar med mera. 

Förbundets årsmöte…
Vi vill också påminna om att FREDSBASKRARNA SVERIGE
håller årsmöte den 31 mars-1 april. 

Är Du intresserad av att deltaga? Kontakta då någon i styrelsen.

Nytt informationsblad…
Du kommer att få ett nytt informationsblad efter vårt årsmöte. 
Där kommer vi att informera om de träffar som vi skall genomfö-
ra under våren 2007.

Nytt namn…
Styrelsen funderar på att byta namn på vår förening.
Fredsbaskrarna F-län var ju från början ett arbetsnamn. 
Har Du några idéer? I så fall hör av Dig till någon i styrelsen.

Styrelsen

Fredsbaskrarna Västervik håller årsmöte torsdagen den 15 mars
2007, kl. 1900 på Räddningstjänstens annex.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Styrelsen FBV

Res med till Finland på  ”semester- och rekreations resa”
En förlängd helg i glada vänners lag.
Suomen Rauhanturvaajaliitto anordnar traditionsenlig Summer
Meeting på Yyteri frilufts och campingområde.( http://www.yyte-
ri.fi/se/etu.php )Arrangerande förening är Satakunnan Sinibaretit
(http://www.satsb.net/)

RESPLAN
torsdag  070607  kvällsbåt  från Stockholm till Åbo 
fredag   070608  buss Åbo-Björneborg ( förmiddag)
fredag   070608  besök FINCENT(Niinisali garnison) eftrermid-

dag(http://www.fincent.fi//html/sv/1166005964809560962.html)
fredag   070608  inkvartering Yyteri frilufts- och campingområ-

de ”kvällsaktiviteter”
lördag   070609   sommardagar 
söndag  070610   sommardagar
söndag  070610   hemresa Åbo-Stockholm , kvällsbåt
måndag 070611  åter i Stockhom ung 07,30

Preliminär prisuppgift räknat på 12 deltagare 900 kr.(med reser-
vation för eventuell ändring)
I priset ingår båtresa tur och retur med hyttplats i en B4-hytt,
buss Åbo-Björneborg tur och retur, två övernattningar i Yyteri fri-
lufts och campingområde samt deltagaravgift för Summer
Meeting .

Anmäl dig snarast, först till  kvarn….

Måns Löf
Högstadieplan 90
711 35 Lindesberg
0581/107 08
0709/89 04 79

Årsmöte & Fest 4-6 maj 
på Skillingaryd Skjutfält

Vi startar med förfest den 4:e med soffhäng och munskölj 
i diverse drycker. Den 5:e tar vi en lugn förmiddag 

för att sedan starta vårt årsmöte kl 13.00.

Omkring 16.00 drar vi så igång vårt traditionella 
föreningsmästerskap.

??? Vem ska vinna vandringspriset???

Festen går sedan igång med kolgrillat - för att sedan öka takten
stadigt med hjälp av live band, diverse dricka och glada veteraner.

Vakna nu alla yxor och kom på en härlig veteranfest!
Tag gärna med fru, sambo, partner eller farmor!

Hos oss har alla roligt!

Mat, bar & logi erbjudes till självkostnadspris under hela helgen.

Föranmälan senast 20/, till sekreteraren #51 Maria Sääf.
+46 (0) 709 52 57 74
sekreterare@bbmc.se

”Bilen har nått gränsen för sin utveckling.”
SCIENTIFIC AMERICAN Januari 1909.
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När Du ska annonsera i Bataljonsbladet,

kontakta:

Roland Andersson
0708 - 18 87 88

roland@informera.se

LIGGANDE ÅTTONDEL

90 x 65 millimeter pris: 2 700:-

ANNONSÖRER 

I DETTA

NUMMER:

BAE Systems - Bofors 7 www.baesystems.se

Fredsbaskrarna 12 www.fredsbaskrarna.se

Tempelriddarna 16 www.osmth.org

Englaklubben/Silja Line 21 www.englaklubben.se

FredsbaskerFörlaget 26 www.fredsbaskerforlaget.se

Nya Näsfjället 26 www.nasfjallet.se

Hästens 28 www.hastens.se

SKEPPAREGATAN 29, 602 27 NORRKÖPING
TEL 0708 18 87 88  –  FAX 011 13 70 88f r e d s b a s k e r f o r l a g e t . s e

www.nasfjallet.se
TRANSTRANDSFJÄLLENS MEST FAMILJEVÄNLIGA FRILUFTSANLÄGGNING.

FYRA MIL NORR OM SÄLEN - 750 METER ÖVER HAVET.

Tel: 0280-204 90 -  E-mail: info@nasfjallet.se

+DVD
78 min

Möt vårsolen på Nya Näsfjället!
Bli ett med naturen hos oss! 

Bo på vår genuina anläggning för hela familjen!
Hos oss finns elva nedfarter med den finaste natursnö!

Det går även 
att beställa våra böcker 
via förskottsbetalning 

på PlusGirot!

ANGE:
- boktitel

- antal
- namn och adress 

PORTO INGÅR I PRISET

Välkommen!

PG: 438 81 84-6

HOS FREDSBASKERFÖRLAGET FINNS BÖCKERNA OM SVENSKA FREDSMISSIONER. 
DÄR FINNS OCKSÅ ETT ANTAL MINNESBÖCKER. – SURFA IN I WEBBUTIKEN!

303:-

235:-

255:-

PS
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YXXRYSS  
Nr 1/2007

De tre först dragna
rätta lösningarna får
vardera välja en bokvinst
från FredsbaskerFörlaget
eller en ryggsäck från
Nya Näsfjällets webbutik

Kryssa för EN önskad vinst!

Vinnarna och den rätta 
lösningen presenteras
i nästa nummer.

LYCKA TILL!

Vi gratulerar vinnarna 
i YXXRYSS 4/2006:

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

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

Postnr..................... Ort: ...............................................................

Rätta lösningen!

27bataljonsbladet  nr 1 2007 27

Lösningen sänds senast 21 maj till: 
Lotta Öhrn Folkungagatan 28, 703 42 Örebro

Suezkrisen

FN på Cypern

Ryggsäck

Lennart Svensson
Klockgjutargatan 2A
554 50 Jönköping
BOKVINST: FN PA CYPERN

Bernt Andersson
Gamla Sibovägen 38
823 91 Kilafors
BOKVINST: SUEZKRISEN

Kjell Jansson
Storegården
521 97 Vartofta
BOKVINST: SUEZKRISEN

Fredsbaskrarna Sverige - Kamratstöd till Fredsveteraner
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige

Tegelbruksgatan 8 
554 50 JÖNKÖPING

Vissa saker måste upplevas.
Hästens nya unika fjädersystem bjuder på en helt ny känsla.
Försök hålla dig vaken i en Hästens.

www.hastens.com

        HÄSTENSBUTIKER: GÖTEBORG: Vasagatan 45 · HELSINGBORG: Järnvägsgatan 13 · JÄRNA: Ullängsvägen 1 · KARLSKRONA: Norra Kungsgatan 12 ·  
             KARLSTAD:  Ramgatan 7 KÖPING: Ringvägen 82 · MALMÖ: Hansakompaniet · STOCKHOLM: Kungsbroplan · Regeringsgatan 30-32 · Sickla Köpkvarter · Sveavägen 20 ·  

   YSTAD: Stora Östergatan 36 ·

HÄSTENS SHOP IN SHOPS: ALVESTA: Bror Pehrssons Möbler · BJÄRNUM: Lindbergs Möbler · EKEBY: Ekeby Möbelaffär · FAGERSTA: Ludvig Petterssons Möbelaffär · GÖTEBORG: Meijers Möbler ·Sova
Johan Tibergs Möbler · HALMSTAD: Severins Möbler · Sova · HELSINGBORG: Sova Väla · JÖNKÖPING: Severins Möbler · KRISTIANSTAD: Sova · LINKÖPING: Mio Linköping · Sova · LUND: Sova Center · 
MALMÖ: Sova Svågetorp · NORRKÖPING: Mio Norrköping · Sova Norrköping · SKÖVDE: A-Möbler · STOCKHOLM: Sova Arninge · Sova Barkarby · Sova Kungens kurva · Sova Sveavägen · STRÖMSTAD: Werners 
Möbler · TIBRO: Rixners · UPPSALA: Sova · Godnatt · VARBERG: Sova · VÄSTERÅS: Sova · Sängspecialisten · ÖREBRO: Jakobssons Odensbacken ·

ÅTERFÖRSÄLJARE: ARVIKA: EM · BORLÄNGE: Godnatt · BORÅS: EM · BROMÖLLA: Bromölla Möbelaffär · ED: EM · ENKÖPING: Möbelhuset · GÄLLIVARE: EM · GÄVLE: LindholmsMöbler · 
HALMSTAD: EM · HEBERG: EM · HUDIKSVALL: EM · KALIX: EM · KALMAR: EM · KÅLLERED: EM · LJUSFALLSHAMMAR: EM · MATFORS: EM · OSKARSHAMN: Strandbergs Möbler · 
STOCKHOLM: Godnatt · TENHULT: EM Tenhults Möbler · TOMELILLA: EM · UMEÅ: Hermanssons Möbler · UPPSALA: EM · VARBERG: EM · VISBY: EM · VÄDDÖ: Väddö Möbelaffär · 
VÄXJÖ: EM · ÅRJÄNG: EM · ÖRNSKÖLDSVIK: EM · ÖSTERSUND: EM Dvärsätt · ÖVERKALIX: EM ·
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