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HJÄLTAR – visst finns dom!
DET ÄR MÅNGA KOMMENTARER OCH SYNPUNKTER
som kommer fram vid våra årsmöten.
I år har uppmärksamheten främst riktats mot
50-årsfirandet, 1956-2006, av svenska fredsfrämjande uppdrag.
Förväntningarna från de återstående cirka 200
fredsbevararna i den första svenska FN-bataljonen 1956 och övriga fredssoldater är stora ...
Vårt årsmöte i Fredsbaskrarna refereras på annan plats i tidningen, varför jag här vill ta upp en
av flera positiva erfarenheter från FN-veteranerna Kongos årsmöte, som jag hade nöjet att närvara vid.
Två irländska FN-veteraner var närvarande.
De hade deltagit i FN:s Kongo-uppdrag i början
på sextiotalet tillsammans med bl a svenska veteraner.
Med stolthet påtalade de hur det irländska
samhället på olika sätt visar sin uppskattning av
FN-veteranerna.
Yngre kollegor och samhällsföreträdare kallar
dem för ”heroes”- hjältar och visar sin tacksamhet för de insatser för freden och för Irland som
veteranerna utfört.

Uppdrag har givits och resurser har ställts till
förfogade från ansvariga myndigheter till försvarsmakter och veteranorganisationer.
Det är inte bara en tradition utan också en skyldighet att hylla sina fredssoldater - hjältarna - när
det är 50 år av respektive lands fredsbevarande
verksamhet.

Denna mentalitet finns även i våra nordiska
grannländer. Det hänger delvis samman med
krigserfarenheter och känslan för krigsveteraner.
Detta var uppenbart under förra året i samband
med 60-årsfirandet av andra världskrigets slut.

Kamratliga hälsningar och ni ute i mission
- take care!

Den här mentaliteten och traditionen har vi inte
i Sverige. En förklaring är naturligtvis det obekanta veteranbegreppet. Vi har inte, med några
undantag, krigsveteraner. Ordet veteran är i stort
obekant i våra beslutsfattares vokabulär.
MEN - det är dags att tänka om - vi är mer än
100 000 f d fredssoldater, veteraner.
Vi är många som gjort livet mer uthärdligt för
en lidande civilbefolkning i krigsområden och
som värnat om de svaga grupperna. Därför bör
även vi hylla våra fredssoldater för insatserna för
freden och Sverige.
Jubilarerna - hjältarna - finns, 50-åringar firas
av tradition, behövs något mer?
Vi ser fram mot olika jubileumsaktiviteter!

Det intressanta är dock att samma uppmärksamhet återigen visas den nya generationens veteraner, fredssoldaterna.
Per-Erik “Pekka” Korström
Förbundsordförande
ordforande@fredsbaskrarna.se

VÅRA SAMARBETSPARTNERS
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Fredsbaskrarnas Kamratstöd
Har du behov av att prata med någon?

4

Fredsbaskrarnas Kamratstödjare rapporterar inte vidare till
Försvarsmakten och tar inte heller professionell hjälp utan
Ditt samtycke.

FÖRST OCH FRÄMST - att ha problem - är inget ”krav” för att
ta kontakt med Fredsbaskrarnas Kamratstöd!
Du kanske bara inte har någon i Din omgivning att prata
med om dina upplevelser. Det finns ju även många positiva och roliga upplevelser från internationell tjänst som Du
kanske vill prata om. Vi vet av erfarenhet att anhöriga slutar lyssna efter ett tag, samtidigt som Du gärna vill prata
och berätta mer.
Kanske känns det som att Du behöver prata om någon
specifik upplevelse, som du i tankarna ganska ofta återkommer till? Det kanske är någonting som dyker upp i
dina tankar med anledning av något du upplever när du
varit hemma ett tag? - En så kallad efterreaktion.
Eller Du kanske känner att Du behöver professionell
hjälp, och inte vet vart du ska vända Dig? Du kanske behöver stöd för att komma vidare? Du kanske har någon vän
eller anhörig som behöver hjälp?

Du är självklart välkommen till våra regionala träffplatser
som har träff en gång per månad eller kvartal. Där träffar
Du kamrater, som Du kan dela Dina upplevelser med.
Tid och plats för dessa träffar kan Du läsa på vår hemsida, och även här i Bataljonsbladet. Som medlem i Fredsbaskrarna får du också tidningen fyra gånger per år.
Här kan Du läsa om olika händelser och aktiviteter på
våra många träffplatser runt om i landet.

En Kamratstödjare
- har själv gjort internationell tjänst
- är utbildad för att genomföra avlastningssamtal
- arbetar ideellt
- hjälper Dig kostnadsfritt
- hjälper och stöttar även anhöriga
- är utbildad i Fredsbaskrarnas regi på uppdrag av
och med stöd från Försvarsmakten

tel bost; 0921 – 547 02
tel arb; 0921 – 34 86 5
tel mob; 070 – 367 40 49
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Du kan ta kontakt med mig, så ser jag till att du får en lämplig Kamratstödjare i din närhet, eller också kan du självklart kontakta en Kamratstödjare direkt.
Jag är medlem i styrelsen för Fredsbaskrarna med ansvar
för Kamratstöd. På vår hemsida finns även en förteckning
över aktiva kamratstödjare: www.fredsbaskrarna.se
Hälsningar Lillemor Nilsson

Tveka aldrig att ta kontakt med oss!

Styrelseordförande har ordet
Hej på er alla vänner!
Då var det dags för några rader igen. Tiden går fort när man har kul
och kul känns det som vi har i vårt förbund just nu.
Vi har startat ett nytt verksamhetsår
efter vårt årsmöte. Först vill jag tacka
för förtroendet att för en period av två
år ”tjänstgöra” som er styrelseordförande.
Tackar de avgående styrelseledamöterna för ett gott arbete, de har på ett
mycket förtjänstfullt sätt skött sina
åtaganden.
Önskar nya medlemmar av styrelsen
välkomna och vet att ni kommer att gå
in med all er kraft för att på bästa möjliga sätt arbeta för vårt förbund.
När det gäller vårt årsmöte så är det ju
så att det finns ett antal personer som
gjort det möjligt att vi kan vara där
och att mötet blev så bra som det blev.
Man brukar säga att ingen nämnd och
ingen glömd. Jag kommer att frångå
denna princip och jag vill tacka två
personer, dels Gun Lindén som har
hållit ihop hela arrangemanget med
allt vad det innebär med logement,
mat m m, tack Gun.
Jag vill också framföra ett tack till
vår mötesordförande Hasse Henriksson, som på ett utomordentligt sätt
höll i klubban och höll stenhård koll
på allt som hände och skulle hända,
tack Hasse!
Vårt årsmöte var en mycket trevlig
tillställning och de diskussioner som
uppstod var mycket konstruktiva. Ett
av uppdragen som gavs var att kamratstödshjälpens pengar skall på något sätt skiljas från övrig verksamhet.
Vi har tittat på detta och kommit fram
till följande. För att inte administrera
bort de pengar som kommer in så
kommer pengarna att finnas med i det
system vi har idag och kommer att
redovisas likadant som idag. Det vi
ändrar på är, att Lillemor Nilsson är
ansvarig för kamratstöd i styrelsen,
och som tillsammans med två kamratstödjare bereder de eventuella ärenden
som kommer in och framlägger detta
till styrelsen som har att ta beslut på

de underlag som denna grupp har
framlagt. Med detta hoppas vi att vi
har gjort vad årsmötet önskat.
På vårt årsmöte var det ett antal veteraner som blev medaljerade, även undertecknad. Alla har på ett förtjänstfullt sätt förtjänat sina medaljer. När
det gäller undertecknad får andra avgöra det.
Vår tidning fortsätter att utvecklas. Vi
hoppas att ni finner den intressant. Jag
kan inte nog framhålla att det med era
önskemål och engagemang såsom insänt material och hurrarop kan vi bli
än bättre. Det vi önskar ytterligare
hjälp med, är att ni hjälper vår annonsackvisitör med tips om presumtiva annonsörer. Säkert har ni någon ni
kan ge tips om.

vara ansvariga för Förbundsrådsmötet. Vi hoppas att ni till era respektive
föreningar framför åsikter som era delegater tar med sig och att många och
trevliga diskussioner kan hållas.
Vi är idag c:a 4 625 medlemmar och
det känns som vi hela tiden blir fler.
Det är allas ansvar att hjälpa till och
värva nya medlemmar. Visst är det så
att du känner någon som inte är med i
vår gemenskap. Lova dig själv att
värva minst en ny medlem i år. Har vi
en överenskommelse?
Thomas Roos
Styrelseordförande
Fredsbaskrarna Sverige

Vi har lyckats få till ett samarbetsavtal
med UNEF-Kamraterna och FN-Veteranerna Kongo. Detta utökade samarbete ser vi mycket positivt på och
önskar dessa kamrater välkomna i vår
gemenskap.
Vi för samtal med våra vänner FNGutarna på Gotland. Var detta hamnar vet vi inte idag, men vi ser med tillförsikt fram emot ett framtida positivt
samarbete i någon form.
Det finns en del arrangemang att se
fram emot i sommar. Dels är det ÖS
som äger rum den 14-16 juli, en tillställning som Tony&Ralle med medhjälpare skall ha all heder av.

PUZZELRINGAR!
Symbolen för
FN-tjänst!

04-del silv
795:06-del silv 1.095:08-del silv 1.395:-

Fyra, sex, åtta
eller tolv delar.
Mycket hög kvalité.
Monteringsanvisning
medföljer.

04-del
06-del
08-del
12-del

9ct
9ct
9ct
9ct

3.195:3.795:4.495:6.995:-

04-del
06-del
08-del
12-del

18ct
18ct
18ct
18ct

4.295:5.695:6.295:9.795:-

EGEN IMPORT
NETTOPRISER
Osäker på storleken?

Fältfesten är också bokad. Datum blir
25-27 augusti. Platsen blir lika som
förra året. Det vi kan vara säkra på är
att vädret inte kan bli sämre än förra
året, så det kan vi med stor sannolikhet lova att vädret blir bättre. Övriga
arrangemang på denna fest kan ni läsa
om i vår inbjudan här i tidningen.
Under hösten, närmare bestämt den
21-22 oktober, kommer F-Län i Eksjö

Besök en guldsmed för korrekt mått!
Leveranstid ca 3 veckor.
Leverans mot postförskott. Fraktfritt.
Ringstorlekar 13–24 mm även delar av m.m.
Välkända ringar från Mellanöstern.
Även populära som förlovningsringar.

Skälsmaravägen 15, 134 65 INGARÖ
Tel/fax: 08-571 444 77
Mobiltel: 070-530 99 89
E-post: mkonsult@algonet.se
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NY I FÖRBUNDSSTYRELSEN

En ny förening har sett dagens ljus
Det är med stor glädje vi kan välkomna
en ny förening till förbundet.

Lars Andersson
Jag är bosatt i Höör i mellersta
Skåne. Är verksam som underskötare i vårdsektorn, där jag
arbetar med Alzheimerspatienter.
Grundutbildning ägde rum vid
KA2/KA3 samt P6 där slutlig
utbildning skedde till Kvm.
Min första utlandsmission var
FN-bataljon 58M i Sinai och den
senaste var EB01 i Bosnien.
Samt några missioner till däremellan.
Läser ganska mycket, främst
historia, ulandskunskap och
internationella relationer.
Försöker jogga i skogen då och
då, i kombination med dagliga
turer på cykel.
Utlandstjänsten har gett mig så
mycket, så jag vill gärna fortsätta
att engagera mig i vår verksamhet med Föreningen och Kamratstödsverksamheten.

I Västervik har man nu bildat Fredsbaskrarna
Kalmar län. De startade upp i höstas och anslöt sig till Fredsbaskrarna Sverige i och med
förbundets årsmöte. Vi hälsar denna nya förening välkommen och önskar de lycka till.
Som ordförande i föreningen sitter Hans
Johansson. Han vill veta vad ni som medlemmar i Kalmar län vill att man ska göra för
aktiviteter.
Har ni förslag på träffplatser, eller några
speciella aktiviteter så hör av er till Hans.
Han är säker på att det finns medlemmar
både i Kalmar och på Öland som vill träffas,
prata gamla minnen och ha skoj ihop.
I Kalmar län finns det ca 130 medlemmar
och föreningen får ett verksamhetsbidrag på
50:-/medlem, så värvar varje medlem en ny
medlem så passeras snart 200 strecket i medlemsantalet och verksamhetsbidraget blir då
naturligtvis högre.
De har redan haft några träffar. Bland
annat så var man på Kullbacken museum den
20 april där en av medlemmarna, Hans Ellervik, förevisade.
Den 11:e maj var man på tegelbruket i
Almvik strax utanför Västervik. Där fick man

sig en förevisning i konsten att framställa
tegel på gammalt vis. Det vill säga blanda och
framställa produkter utan datorns hjälp. Det
var 15 stycken fredsveteraner som samlats till
detta.

Besök på Almviks tegelbruk

Så hör av er till Hans Johansson för att diskutera träffplatser och aktiviteter i Kalmar län.
Hans nås på följande sätt:
Tfn: 0490- 308 10
Mob: 070- 377 58 36
E-post: inger.hasse@telia.com
Förbundsstyrelsen önskar er lycka till med
föreningen och hoppas att fler föreningar ser
dagens ljus i vårt avlånga land.
Text: Anders Ramnerup

KS09-dramatik hos Klubb Norrköping
NY I FÖRBUNDSSTYRELSEN

Johan Nyström
Ålder: 33 år
Civilstånd: gift, ett barn och det
andra är på väg till sommaren
Yrke: officer, kapten vid S1
Missioner: KS12
Favoritbil: Volvo - alltid Volvo
Fritid: fotbollsdomare

Livet på mission i Kosovo KS 09 var ämnet
för februariträffen med Klubb Norrköping.
Jörgen Svensson och Stefan Knutsson, var
inbjudna som föredragshållare. Här hemma
arbetar de på Räddningstjänsten i Västervik
och de verkade inom samma område på missionen KS 09.
Denna mission var den första för både
Jörgen och Stefan, men av deras berättelse
framgick tydligt att de båda gärna kan tänka
sig ett nytt uppdrag.
En film som Jörgen producerat av eget
material, med både rörliga och stillbilder
samt musik, beskrev det dagliga livet. Särskilt
intressanta var de starka bilderna från upploppet i Pristina 2004.
De 23 Fredsbaskrar som kom denna februarikväll, fick en mycket bra inblick i missionen i Kosovo 2004 och det ansvarsområde
som då gällde.

Jörgen och Stefan framför ett blåljusfordon

Som tack för väl genomförd föreläsning erhöll Jörgen och Stefan var sin bok ”FN PÅ
CYPERN.” Böckerna skänkta av Fredsbaskrarna Sverige.
Text: Janne Frisk
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Fredsbaskrarna i F-län - Årsmöte

NY I FÖRBUNDSSTYRELSEN

Återigen har vi genomfört ett årsmöte. Det hela tilldrog sig på Fredsbaskrarnas kansli
och samlade ett 20-tal medlemmar. Inbjudna representanter från FN-Kongo-veteranerna,
Rune Brink och Dag Hammarskjöld-stiftelsens Per-Olov Kallings, var närvarande.
Årsmötet avlöpte enligt plan med en del förändringar inom styrelsen. Vår ”veteran” Jan
Runesson avtackades för ett mångårigt arbete
inom vår verksamhet. Till hans efterträdare
valdes Christer Persson som har mycket stor
erfarenhet från internationellt arbete både
från SWEDINTs horisont såväl som från
egen utlandstjänst.
Vidare fick vår förening mottaga en minnesmedalj från Dag Hammarskjöld-stiftelsen
som tack för en god medverkan och engagemang under jubileumsåret 2005.
Årsmötet avslutades med en utomordentligt trevlig kamratmiddag där även anhöriga
var inbjudna.

Styrelsen
Styrelsen har under detta år fått följande
sammansättning:
Mats Ruderfors
ordförande

Jönköping

Bo Palmgren
sekreterare

Eksjö

Douglas Gustafsson
kassör

Värnamo

Runa Holmqvist-Pålsson Värnamo
ledamot
Christer Persson
ledamot

Tranås

Björn Claesson
suppleant

Huskvarna

Sten Jacobsson
suppleant

Norrahammar

Samarbete
Föreningen har under föregående och innevarande år haft och har ett samarbete med Kongo-veteranerna och Dag Hammarskjöld-stiftelsen i Jönköping. Detta kommer vi att fortsätta med i framtiden då vi ser att detta gagnar samtliga intresseföreningar.
Vår förenings representanter var närvarande
vid Dag Hammarskjöld-stiftelsens årsmöte
den 29 mars och fick då hälsa fyra nya ungdomsstipendiater välkomna. Dessa ungdomar
kommer under en vecka i sommar att få besöka utrikesdepartementet och därefter resa till
New York och den svenska FN-delegationen
för utbildning i FNs arbetssätt. Förmodligen
är det inte sista gången vi hör något från
dessa ungdomar.

Träffar
Under senvintern har föreningen arrangerat
tre träffar runtom i länet. Träffarna har samlat 15-25 deltagare och varit uppskattade från
de som varit där.
I Eksjö och på mäss TRIANON så höll P-O
Bjarnbäck ett informativt föredrag om FNs
insatser i Sudan.
I Jönköping berättade Stellan Olsson och
Roland Casselsjö från sina upplevelser i
Kongo då de flög i den svenska flygstyrkan.
I Lanna Värnamo där Peter Strandman informerade om Bosnien idag och från den svenska styrkan på Tuzla Airbase.
Styrelsen funderar nu på hur vi skall nå ut till
fler för att få mer intresse för deltagande. Vi
inom styrelsen har tagit beslutet att arrangera träffar med någon form av föredrag eller
information.

Rekrytering
Vi har för närvarande svårt att ”hitta” de
kamrater som kommer hem från utlandstjänstgöring. Frågan om att få hjälp från förbundet har framlagts och vi hoppas på det
bästa. Du som vet med Dig om att Du har en
kamrat som inte är medlem. Hör av Dig så att
vi kan kontakta honom eller henne.

Charlotta Blomberg
Mig springer ni på i Göteborgs
citykärna, där jag jobbar heltid
som väktare på Securitas citygrupp.
Har gjort tre missioner: BA09,
KS07 och KS08. Är länsombud
i Fredsbaskrarna Väst sedan -03,
Kamratstödjare och nyinvald i
styrelsen som suppleant. När jag
är ledig har jag två extrajobb.
Tillbringar gärna tiden på gymet,
är med min familj och vänner,
samt har precis lagt näsan i
en bunt böcker då jag börjat
studera ryska!
Jag hoppas att fler yngre får upp
intresset för Fredsbaskrarna och
vårt syfte, samt kommer på våra
trevliga träffar och aktiviteter
runt om i vårt land!
Da svidánija, paká!

ANNONS

JUST NU...

Kamratstöd
Våra kamratstödjare Ronald Eskilsson och
Conny Johansson har startat upp sitt arbete.
Conny har när Du läser detta gått en kurs i
förbundets regi och kommer förhoppningsvis
att ha en hel del idéer med sig hem.

Förbundsråd
Vår förening har fått klartecken att få disponera en del lokaler på Göta ingenjörregemente för att stå som värd för 2006 års förbundsråd. Vår målsättning är att få arrangera
Fredsbaskrarnas förbundsråd i Eksjö 21 till 22
oktober.

håller Du i en grafisk
produktion från inforMera.
inforMera sätter ihop bokstäver - både stora och
små, magra och feta, tillsammans med bilder, färger
och linjer. Och bollar idéer!
Detta resulterar i tidningar,
böcker, annonser, visitkort...
You name it!

Styrelsen önskar alla medlemmar en skön
sommar så ses vi i höst!
info@informera.se
0708 -18 87 88
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FÖRBUNDSNYTT

Fredsbaskrarnas
22:a årsmöte
Den 18 mars samlades c:a 80 medlemmar
och inbjudna gäster, på Upplands regemente S1, i Enköping, för Fredsbaskrarnas
22:a årsmöte.

Förbundsordförande Pekka Korström överlämnar Förbundets första hederssköld
till Bengt Carlsson, Chefen Swedint

REPRESENTANTER FÖR FÖRSVARSMAKTEN var chefen ATK,
Anders Brännström och chefen Swedint, Bengt Carlsson.
FN-Veteranerna Kongo representerades av deras ordförande, Karl-Erik Fransson och UNEF-Kamraterna representerades av kassören Sture Pettersson.
Förbundsordföranden, Pekka Korström förmedlade en
hälsning från Fältartisterna som befinner sig på Balkan
tillsammans med Förbundets utsände Ola Nilsson.
Förbundsordföranden inledde med parentation över avlidna medlemmar och ett kort anförande. Till mötesordförande valdes Hans Henriksson, Gislaved, en av Förbundets
verkliga veteraner som var med redan när vi bildades som
Kamratföreningen Bataljonen.
Sedvanliga årsmötespunkter klarades av på rekordtid;
under två timmar! Föregående verksamhetsår redogjordes
för och årsmötet röstade för ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen.

Största punkt på dagordningen blev diskussionen om årsavgiften. Förslag från Fredsbaskrarna Örebro och Bergslagen, stött av Förbundsstyrelsen och Fredsbaskrarna Flän, var att från och med 2007 höja till 200 kronor per år.
Efter votering så beslutades att årsavgiften från och med
2007 är 200 kronor.
Till nya funktionärer i Förbundet valdes Johan Nyström,
Enköping, Charlotta Blomberg, Göteborg, Lars Andersson, Höör, alla tre i Förbundsstyrelsen, samt Ella Filipsson, revisorssuppleant, Hofors. Den nya styrelsen ser ut
som följer:
Förbundsordförande: Per-Erik Korström, Tanumshede
Styrelseordförande: Thomas Roos, Trollhättan
Vice ordförande: Claus Dehlin, Ludvika
Sekreterare: Lotta Öhrn, Örebro
Kassör: Bo Carlsson, Luleå
Ledamöter: Anders Ramnerup, Örebro
Lillemor Nilsson, Boden
Emma Östman, Örebro

Medaljörerna från vänster: Per Strindberg, Jespher Fröhlin, Arne Björklund, Pekka Korström, Hans Lillerskog, Anders Brännström, Thomas Roos, Anders Ramnerup,
Lotta Öhrn, Anders Arvidsson, Måns Löf och Sune Lindén. På bilden saknas Lillemor Nilsson och Mikael Westlin

8

bataljonsbladet nr 2 2006

FÖRBUNDSNYTT

Pekka Korström förklarar kvällskalasets öppnande

Suppleanter: Gun Lindén, Västerås
Johan Nyström, Enköping
Charlotta Blomberg, Göteborg
Lars Andersson, Höör

FBS förtjänstmedalj i guld tilldelades Thomas Roos och
Hans Lillerskog. FBS förtjänstmedalj i silver tilldelades,
Anders Arvidsson, Per-Erik Korström, Lotta Öhrn,
Anders Ramnerup och Jespher Fröhlin.
Lillmor Nilsson kunde inte närvara på årsmötet och kommer därför att medaljeras vid ett senare tillfälle.
BNBB:s förtjänstmedalj i brons tilldelades Per Strindberg,
Måns Löf, Arne Björklund och Sune Lindén.
Mikael Westlin tilldelades också BNBB:s förtjänstmedalj i
brons men kunde inte närvara på årsmötet och kommer
därför att medaljeras vid ett senare tillfälle.

Kamratföreningen Y-bataljonen anslöts till Förbundet
första januari 2005 och tilldelades därför en Förbundsfana.
Mikael Fredriksson och Per Strindberg lämnade Förbundsstyrelsen och avtackades med varsin reproduktion
av Lasse Åberg.
Anders Brännström talade om Utlandsstyrkan och förändringar inom Försvarsmakten.
Efter årsmötesförhandlingarna gavs tillfälle för egna återhämtning innan det var dags för samling på mässen och
därpå middag. Under kaffet såldes lotter som gick åt som
smör i solsken mycket tack vare de skickliga lottförsäljarna men också på grund av de fina priserna som skänkts av
Swedint, Claes-Göran Högliden, Maria Juto-Fredriksson.
Fredsbaskrarna Sverige vill slutligen tacka alla medlemmar och inbjudna som gjorde årsmöteshelgen till en trivsam och minnesvärd tillställning. Ett stort tack riktas även
till S1 för att vi fick en chans att återkomma i år igen.
Hoppas att ännu fler hörsammar nästa årsmöteskallelse
och att fler tar chansen att ha en återträff för sin gamla
pluton eller motsvarande i samband med årsmötet.
Lägg märke till att vi snart firar 25 år så om inte förr, så
kom då på ett förhoppningsvis hejdundrande årsmöte!
Välkommen!

Förbundsstyrelsen
genom Claus Dehlin

FOTO:
Torbjörn F Gustafsson

BNBB:s guldmedalj tilldelades chefen ATK, brigadgeneral Anders Brännström. Bjarne
Hesselberg, nordisk president i BNBB utförde medaljeringen. Det är första gången
som en svensk general tilldelas BNBB:s guldmedalj
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Rapsodi från Enköping
Kamratträffen och Årsmötet
Unga blåbaskrar demonstrerar avancerad exercis med tysta kommandon
inför kritiska belgare och storögda
katangeser. KP-bilar på utryckning
bland svajande palmer. En FN-jeep
söker sig fram under en tunnel av elefantgräs. Basen i Kamina djupt inne
Katangas vidsträckta vildmarker med
belgarnas lyxiga villor och vita monumentala ämbetsbyggnader.
Lerhyddor i misärens byar, uppgivna åldringar, kryllande levnadsglada
barn - Kongos hopp.
På vita duken flimrar bilder förbi
om ett 60-tal i det fjärran Katanga.
Framför filmduken finns de unga
blåbaskrarna, nu som mogna veteraner. Vid de svenska Simba-glasen återupplever de en ungdomlig tillvaro som
format deras liv.
Nu är det den 21 april 2006 och
kamratträff för FN-veteranerna från
Kongo på regementsmässen i Enköping. Filmdukens nostalgi finns även i
de samtal som pågår i rummen bredvid.
Lars-Olof Andersson från Värends
Nöbbele - som tjänstgjorde i Kongobataljonerna 10, 14 och 16 - var flitig
med filmkameran i Katanga och det är
hans färgfilmer som vi tacksamt tar till
oss.
En annan filmskapare intar scenen.
Hans filmberättelse kan kort sammanfattas så här:
Kaminabasens lyxiga byggnader är i
dag förfallna eller övergivna. Vägen
från flygplatsen till Kamina stad är
svår att ta sig fram på. Asfalt finns
endast på en smal remsa i vägens mitt.
Det går att köra bil där om man tar det
försiktigt och håller ena hjulparet på
asfaltsträngen i mitten och det andra
hjulparet djupt nere i vägens dike. I
Kaminaville bor idag omkring 20.000
människor, de flesta i runda lerhyddor. Gatorna omges av många små
butiker och ett flertal marknadsplatser. Folklivet uppvisar en livlig mix av
yngre vuxna, soldater och levnadsglada barn – fortfarande Kongos framtid.
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Lennart Hedström från Söderhamn
ingick i FN-styrkan FK01 som tjänstgjorde i Kindu 2003.
Tillsammans med sin bror, Thomas, som också ingick i flygplatsstyrkan, besökte de Kamina under Kongotjänstgöringen. De ville se den villa
som deras far, fanjunkaren Jan-Erik
Hedström, huserade i, när han 40 år
tidigare tjänstgjorde på Kaminabasen
som flygtekniker.
Efter en 270 mil lång och omfattande flygväg via Leo nådde de Kamina
där de så småningom med hjälp av den
kongolesiske baschefen till slut kunde
utropa:
”Där är huset.” Det fanns på faderns fotografier och var därmed lätt
att identifiera.
Känslomässigt var det en stark upplevelse för Lennart och Thomas.
”Håren reste sig på armarna trots värmen.”
Det var en pampig villa med en fantastisk utsikt, som nu beboddes av
baschefen och dennes familj. På baksidan av huset fann bröderna ett tropiskt lövträd med röda blommor. Vid
detta träd poserade fader Jan-Erik på
ett färgfoto anno 1963…
Lennart frågade ut äldre invånare i
området om de mindes FN-svenskarna på 60-talet.
Som svar fick han endast oförstående huvudskakningar. Medellivslängden i Afrika är kort.

Folke Norberg visar stillbilder från Kongo
foto: Bror Svärd

Det irländska besöket
För första gången fick vi besök av irländska vapenbröder på årsmötet,
nämligen Tom Kenny och Danny Bradely från den irländska veteranorganisationen.
Kenny har blivit legendarisk genom
att han var en av två överlevande efter
balubakrigarnas massaker av en irländsk patrull i Niemba den 8 november 1960. Nio irländare dödades i samband med anfallet. Kenny blev slagen
och illa sargad och beskjuten med pilar
från stamkrigarnas pilbågar. Han lyckades fly in i en närbelägen snårskog,
bestående av buskar och högt elefantgräs, där han höll sig gömd under två
dygn. På morgonen den 10 november,
när en jeep som tillhörde räddningsstyrkan kom till området, stapplade
Kenny ut ur snåren med två hullingförsedda balubapilar i sin ena skinka.
När han såg sin commander i en av
jeeparna stapplade han dit, ställde sig i
enskild ställning och yttrade: ”Private
57 Kenny reporting sir”!
Han hade då stapplat omkring i
bushen i 41 timmar.
En etiopisk militärläkare som ingick i räddningsstyrkan skar ut pilarna
som till all lycka ej varit preparerade
med dödligt gift. Efter denna smärtsamma operation fördes Kenny medvetslös i en helikopter till ett sjukhus i
Alberville.
Danny Braedly var med i den räddningsstyrka som fann Tom Kenny, liksom Stig von Bayer, som då tjänstgjorde som sambandsofficer och tolk i
franska och swahili vid den irländska
bataljonen.
Kenny var en trevlig bekantskap
som gärna uttalade korta, kärnfulla
sentenser på klurig engelska och med
gälisk accent.
Han framhöll vid vårt samtal att
han klarade nätterna i snårskogen i
Niemba på grund av sina erfarenheter
som flugfiskare vid irländska floder i
sin tidiga ungdom. Han var van att
tillbringa mörka nätter vid fiskevatt-

nen. Pupillerna ställer om sig för mörkerseende så att man ser hjälpligt.
Trots smärtorna kände han sig relativt
trygg i sina gömställen i bushen. Han
förstod att stamkrigarna inte skulle
leta efter honom sedan mörkret fallit.

Kamina 1962 där hon och Git Skiöld
utsågs som mascot för var sitt kompani. Efter uppträdandet minglade Britt
med en del av de soldater som var på
plats i Kamina 1962. Återseendets
glädje var stor.
- ”The Far Battalions” - och inget annat heter boken om de irländska bataljonerna i
Katanga. Vi beklagar det fatala samarbetet
med tryckfels-Nisse i förra Bataljonsbladet.
- Medlemsmatrikeln kan nu erhållas via epost. Kontakta: rune.brink@swipnet.se

Styrelsen tackar alla deltagare för ett
inspirerande årsmöte.
Bror Richard Svärd

Stig von Bayer och Tom Kenny med den klassiska
bilden på Kennys räddning i Niemba
foto: Gunnar Trond

Avslutningen
På banketten i regementets matsal på
lördagskvällen, deltog 117 personer.
Snapsvänliga snittar med sill, lax och
löjrom som förrätt, en delikat kalvstek
som huvudrätt. Katangakorset tilldelades Roland Isaksson, Lars-Göran
Gunnarsson, Göran Klingström och
mässdirektören Per Hedberg, som
ordnat våra lyckade banketter på S1,
de senaste fem åren. Våra irländska
vapenbröder fick de sista två exemplaren av föreningens miniatyrstandar.
Pekka Korström framförde gästernas
tack för maten och för ”ett professionellt genomfört årsmöte.”

Rune Öfverman, Britt Damberg och Curt Bäck
foto: Gunnar Trond

Britt Damberg svarade för kvällens
underhållning tillsammans med Rune
Öfvermans trio. Hon varvade schlagers med sommarvisor av Olle Adolpsson och Evert Taube. Bäst kom Britt
och trion till sin rätt i jazzlåtar som
”Just in time” och ”Sweet Georgia
Brown.” Jesper Kviberg svarade för ett
bejublat trumsolo.
Britt tillhörde den legendariska
artisttrupp som gladde svenskarna i

Sammandrag av årsmötesprotokollet
Årsmötet inleddes med att föreningens nya fana tillsammans med den
svenska fanan och FN-flaggan bars in
av tre fanbärare och placerades intill
podiet. Vår ordförande, Karl-Olof
Fransson, informerade om att de två
bärselarna, som användes vid inmarschen, hade framtagits och skänkts till
föreningen av Sören Edqvist.
Fransson hälsade alla de 120 deltagarna hjärtligt välkomna. Han vände
sig särskilt till hedersgästerna vilka var
Per-Erik” Pekka” Korström från Förbundet Fredsbaskrarna Sverige, Christian Braunstein, Statens Försvarshistoriska Museer, Ragge Jagero, polisutbildare för EU i Kongo och överstelöjtnant Alf Görsjö, årets föredragshållare.
För första gången i föreningens
historia hade vi besök från Irish
United Nations Veterans Association.
(INUVA) genom närvaron av Danny
Bradley och Tom Kenny som tjänstgjorde i Katanga i början på 60-talet.
De hälsades med en varm applåd.
En tyst minut påbjöds för under
året avlidna kamrater.
Karl-Axel Pettersson utsågs att leda
mötet, Lars-Göran Gunnarsson att
vara mötets sekreterare. Till justeringsmän för protokollet valdes Lars
Frost och Curt Bäck.
Karl-Axel svingade klubban med
sedvanlig elegans. Formalia och val
avverkades snabbt.
Sedan verksamhetsberättelsen, den
ekonomiska berättelsen och revisionsberättelsen presenterats beviljades styrelsen ansvarsfrihet. Av handlingarna framgick: att verksamheten

under året varit händelserik i anledning av Dag Hammarskjölds 100-årsjubileum, att föreningen har 440 medlemmar, att räkenskaperna utvisar en
förlust på kronor 17 107:- och att den
utgående kapitalbehållningen uppgick
till kronor 77 560, varav kronor 9 919
tillhör hjälpfonden.
Årsavgiften höjdes med 50 kronor
och uppgår därmed till kronor 200:per medlem. Beslutet var enhälligt.
Roland A. Nilsson från Kristianstad
hade i en motion påtalat bl a att FNsoldater har förlorat sina sociala rättigheter och pensionsrättigheter på
grund av sin utlandstjänst. Han menade att:
”Föreningen bör kraftfullt påverka
försvarsministern och generalstaben
för att rättvisa skall ske”. Av styrelsens
svar framgick att Nilsson framförde
liknande synpunkter vid årsmötet
1996 och i en motion till årsmötet
1997, vilken då avslogs. Så blev beslutet även vid årets möte, eftersom styrelsen och mötet ej delar Nilssons
uppfattning i frågan.
Roland Isaksson redogjorde för det
förslag till smärre ändringar i föreningens stadga som styrelsens stadgekommitté kommit fram till. Förslaget
godkändes efter en del inlägg och påpekanden.
Samarbetsavtalet mellan Kongoveteranerna och Förbundet Fredsbaskrarna Sverige godkändes efter Franssons föredragning. Beslutet var enhälligt. Avtalet kan beställas från kassör
Rune Brink.
Fransson informerade om det samverkansprojekt som pågår mellan vår
förening, Förbundet Fredsbaskrarna
och UNEF-kamraterna i anledning av
att de svenska fredsstyrkorna nu har
verkat i 50 år.

Jubileumskommittén
I den jubileumskommitté som har bildats ingår Bror Svärd som representant från vår förening samt Rune
Brink och Rune Winroth, vilka tillhörde den första Gaza-bataljonen
1956, G 01.
Kommitténs ordförande Pekka
Korström berättade engagerat om att
kommittén i en skrivelse till Försvarsmakten, FM, föreslaget följande tre
evenemang under 2006:
Fortsättning på sid 28
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Fredsbaskrarna på förbandsbesök vid Utlandsstyrkan:

Äntligen kom vi ut!
Under två veckor i mars besökte
Fredsbaskrarnas Ola Nilsson, Utlandsstyrkan
EB 03 i Bosnien och Kosovo, tillsammans med
Fältartisternas band - The Rôck.

Onsdagen den 8 hade jag avresa från
Arlanda med en försening på 30 minuter. Piloten körde ikapp, så ingen försening till Sarajevo.
Driver från EB 03 mötte upp på
flygplatsen. Inga problem med Visitors och med inpassering till Camp
Butmir. Ett mycket bra bemötande
från Welfareofficern Lt Bo Westman
och hans team! Jag träffade fältartisterna som dukade upp för kvällens
spelning på Millenium Bar.
Bandet The Rôck spelade så hela
baren gungade. Jag träffade den svenska personalen i Sarajevo som inte var
på leave eller tjänsteresa och informerade om Fredsbaskrarna.
Torsdagen den 9 åkte vi från Sarajevo

till Tuzla. Vi inkvarterades på Audie
Murphys Inn. Själv fick jag bo med
kapellmästaren Johan Börstell.
På kvällen genomfördes en otroligt
fin ”unplugged” konsert på SverigeHuset. Publiken var nöjd, utländska
gäster var nöjda och killarna i bandet
var nöjda efter en lyckad spelning.

Fredagen den 10 var det kontingentsamling på MNTFN HQ. Vi blev presenterade av Welfareofficeren ”Farbror Bosse” och jag fick möjligheten
att inför alla presentera Fredsbaskrarna och vårt koncept. Trots timmen
före lunch och en varm lokal var det
ett ganska stort intresse för Fredsbaskrarna och ett medlemskap. Några
tygmärken fann också nya ägare.
Under eftermiddagen var det dags
för MILU medaljparad. På kvällen serverades en buffé med bosniska specialiteter på Balkan Grill.
Senare var det dags för den första
stora konserten på Finska Mässen.
Lördagen den 11 fick jag tillfälle att på
morgonmötet förklara ytterligare för
alla chefer om vår ambition att nå ut
till alla soldater.
Söndagen den 12 var en ledig dag vilket behövdes efter mycket innehållsrika dagar. På kvällen blev det en lugnare spelning av fältartisterna på den
svenska mässen.

Måndagen den 13 blev en packningsdag och avslutning från Bosnien. Fick
möjlighet att tala med tjf kontingentchefen Fredrik Holst och han berättade om både positiva och andra erfarenheter från ett Bosnien som drabbats av den kyligaste vintern i mannaminne. Under kvällen inbjöd den irländska kontingenten till avslutningsdrink på den irländska mässen.
Ganska oförtjänt fick jag en T-shirt
som tack för att Fältartisterna hade
höjt stämningen. Av någon anledning
trodde de att jag var deras manager.
Fick därefter leva med det. Så nu är jag
The Rôcks ”manager”. OK då Rolle så jag har preliminärbokat dem till
Fältfesten i augusti!
Tisdagen den 14 samling för avfärd till
Kosovo med Musse Pigg. Planet, som
FM har hyrt in för transporter mellan
Västerås – Tuzla - Pristina, kallas så
pga sitt utseende. Efter knappt två
timmars flygtid landade vi på Pristina
militära flygplats. Vi blev väl mötta av
Welfare Sofia som med en VW-buss
tog oss till Camp Victoria.

Onsdagen den 15 genomförde vi en
rundtur i svenskarnas AOR. Efter
lunch åkte vi tillbaka till Camp Victoria för att packa upp utrustningen
för spelningen på Muddy Mess under
kvällen. Redan vid soundchecken och
Thomas Ringvalls mäktiga stämma
förstod alla att kvällens konsert skulle
bli en hit! Mycket riktigt. Efter en
ganska lugn start blev det fullt på golvet av hoppande KFOR-soldater.
Utöver svenskar syntes både irländare,
tjecker, finnar och amerikaner. Jag
hade en genomgång med personalchefen om hur vi bäst skulle kunna informera om Fredsbaskrarna. Eftersom
alla var väldigt upptagna av operationer och förberedelser inför årsdagen
från kravallerna den 17 mars 2004
bestämde vi att jag skulle få utrymme
för att informera under kommande
helg. Förutom detta hade jag tillstånd
för så mycket uppsökande verksamhet
som möjligt. Ett mycket generöst
erbjudande från kontingentschefen!
Torsdagen den 16 hade Sofia ordnat en
heldagsutflykt för oss besökare. Vi
åkte genom dalar och över berg och
kom så småningom till Pec. Under
hela utflykten hade vi eskort och guidning av personal ur räddningsplutonen.
Under kvällen var jag på Camp
Ville och informerade de svenskar som
bor där. De flesta var ute på sin första
mission och hade inte hört talas om
Fredsbaskrarna. Förhoppningsvis gick
budskapet hem. I alla fall verkade de
nöjda med min presentation.
Fredagen den 17 var en viktig dag

eftersom det var två år sedan de senaste kravallerna ägde rum i svenskarnas
område. Under eftermiddagen besökte jag de två svenska LMT (Liaison
Monitoring Team.

Lördagen den 18 bjöds vi på förevisning av räddningsplutonen. Först en
tur med sjukvårds-SISU till ClusterTown och sedan ett besök hos brandgrabbarna. Då kom överraskningen.
Vi fick ta på oss brandkläder och rökdykarutrustning och genomföra en
sällan skådad räddningsaktion inne på
Muddy Mess. För att inte se något
hade vi täckt för syrgasmasken med
blå skoskydd. Att bemästra den utrustningen på rätt sätt och kunna rädda liv kräver verkligen träning!
Före kvällens spelning på Muddy
Mess hade jag en utannonserad information om Fredsbaskrarna i Victoriasalen. Endast sex personer kom (!)

både Johan Börstell och Johan Gullbo
ställde upp på klippning/rakning och
mer än 250 Euro samlades in. Nu kom
det in otroliga 700 Euro!
Måndagen den 20 gjorde vi en utflykt
till KFOR HQ.
Jag fick tillfälle att träffa de svenskar som arbetar på HQ och informera
om Fredsbaskrarna. Budskapet gick
hem. Tack Nils Levi Lundin för din
stöttning! På eftermiddagen hade jag
uppsamlingsmöte med information
om Fredsbaskrarna på Camp Victoria.
Ännu fler deltagare kom - åtta personer. Men ett stort intresse och ett flertal medlemsansökningar kom in.

Efter sedvanlig leavegenomgång vinkades vi av.
Räddningsplutonen hade ställt upp sina
utryckningsfordon och demonstrerade alla sirenerna.
Inte ett öga var torrt på de hemvändande.
Men de var intresserade och köpte upp
hälften av alla tygmärken som jag
hade med mig! De lovade att sprida
budskapet om informationen till sina
kollegor och uppmana dem att komma
till söndagens informationstimme.

Vi bjöds på en särskild avskedsmiddag av chefen. Gåvor växlade ägare
och förhoppningsvis kommer både
kontingentschefen och personalchefen
att synas på Fredsbaskrarnas manschettknappar och slipshållare.

Söndagen den 19 var ledig till klockan

Tisdagen den 21 var det dags för hemfärd. Efter sedvanlig leavegenomgång
blev vi avvinkade. Räddningsplutonen hade ställt upp alla sina utryckningsfordon och demonstrerade sina
sirener och nu var inte ett öga torrt på
de hemvändande.

13.00 då det var dags för våfflor på
Muddy Mess. Fältartisterna spelade
ganska soft musik och ingen ville gå
därifrån. Givetvis blev det nytt rekord
i Humkassan den söndagen. Drygt 600
Euro såldes det våfflor för! Tack The
Rôck för det! Senare på eftermiddagen
hade jag min andra utannonserade
information om Fredsbaskrarna. Nu
kom det flera – sju personer! Men de
var också intresserade, köpte resten av
tygmärkena och skulle uppmana sina
kollegor om att anmäla sig som medlemmar i Fredsbaskrarna. På kvällen
spelade fältartisterna på Muddy Mess
igen. Vi fick också beskåda hur Humkassan blev ännu stinnare genom att

Två otroliga veckor med en perfekt

blandning av information och framträdande tillsammans med Fältartisterna The Rôck.
Som deltagande representant för
Fredsbaskrarna kan jag bara tacka för
förtroendet att få vara med om det
första förbandsbesöket vid utlandsstyrkan.
Text och bild
Ola Nilsson

Seeking God
in our lives.

Promoting love
and respect
in our community.

Helping the sick.

Supporting
the poor.

Honoring our
traditions.

Maintaning a
christian presence
in the holy land.

O. S. M. T. H

Tempelriddarorden
Tempelriddarorden OSMTH är ett internationellt, kristet och
ekumeniskt, ordenssällskap.Vi arbetar med humanitär verksamhet
och med fredsfrämjande och förståelseskapande åtgärder.
Vi är ett öppet, demokratiskt, modernt, och arbetande, ordenssällskap.Vi har insignier och traditioner från den ursprungliga Tempelriddarorden, men vi lever och verkar i den moderna världen.
OSMTH har också en ”Special consultative status”,
som rådgivande organisation åt FN.
I Sverige kommer OSMTH bland annat att arbeta med:
hållbar, demokratisk utveckling i Afrika, med särskild inriktning på:

Defending
the unjustly
accused.

Protecting
the freedom
of speech.

Shaping
the future.

- avväpning av barnsoldater
- polisiär och militär etik, respekt för mänskliga rättigheter
och krigets lagar
- yttrande- och trosfrihet
Den moderna orden startades i Frankrike 1805 och reorganiserades
till sin nuvarande, demokratiska, form 1995.
Vi behöver bli fler riddare i OSMTH som vill arbeta för rättfärdiga
principer.Till OSMTH är den välkommen som är av kristen tro,
är myndig och vill deltaga i ordens arbete.
Orden är ekumenisk och både män och kvinnor är välkomna.
Många av oss som är Tempelriddare har en bakgrund som officerare
i Försvarsmakten, men alla är välkomna.

www.osmth.org

www.osmth.se

Peacekeeper of the Year 2006

Peacekeeper
of the year

2006

ROLAND ROSENQVIST

År 2003 utlyste FN den 29 maj till "International Day of United Nations Peacekeepers".
Fredsbaskrarna Sverige vill ge uppmärksamhet åt dagen genom att årligen ge en svensk
fredsbevarare utmärkelsen PEACEKEEPER OF THE YEAR. Årets mottagare är Roland Rosenqvist.
Örebro, 29 maj 2006

...................................................................................
Förbundsordförande

ROLLE
ROSENQVIST
JURYNS MOTIVERING:

”Han har i tider av leda, frustration och hemlängtan spridit glädje och skapat
livskraft och vilja att kämpa vidare.
I svåra stunder har han gett av sig själv och gjort bördan för många fredssoldater lättare att bära.
Med sin glöd har han lyst upp de mörkaste stunder i de mörkaste konflikter.
Han är stödet som fredssoldater behöver för att själva kunna vara ett stöd,
ett stöd för de lokala livsvillkoren.
Rolle Rosenqvist är fredssoldat, en fredssoldat med musiken som vapen.”
Claus Dehlin/Anders Ramnerup/Joa Hellsten
Foto: Anders Ramnerup

Roland är drivande kraft i Fältartistföreningen, där han i februari
efterträdde Titti Sjöblom, som tidigare varit dess ordförande
i 15 år

Den 29 maj valdes till "International Day of United Nations Peacekeepers" därför att FN:s
första fredsbevarande insats, UNTSO, United Nations Truce Supervision Organization,
startade den dagen 1948. Genom åren har åtskilliga svenskar genomfört fredsbevarande
uppdrag.

UNDERHÅLLARE FÖR SOLDATER I FÄLT har en fler-hundraårig tradition. I den första svenska soldatinstruktionen från Gustav Wasas dagar sades om pipare och trumslagare att de skulle vara
”muntra och löjliga.” Vid lägereldar för längesen var det nödvändigt att komma bort från
krigets grymma vardag.
FÄLTARTIST: skådespelare och artister som uppträder för militärer i fält. Fältteatern bildades
1940 av arméstaben, bildningssekretariatet för kulturell verksamhet vid försvarsstaber och
Svenska teaterförbundet. Dess förste chef var regissören Ivar Lindahl. Efter andra världskriget ombesörjs turnéer till beredskapsförband och svenska FN-soldater av försvarsstabens
källa: Bra Böckers Lexikon 1996
personaltjänst.

Det var en rörd Roland som mottog blommor från Fredsbaskrarna
Sverige. För att citera Rolle själv ”Detta var bättre än Polarpriset!” Dottern Rebecca var mycket stolt över pappa

- Lotta Öhrns personliga intervju med Rolle var införd i Bataljonsbladet nr 4/2005.
- Brigadgeneral Anders Brännström, chefen för ATK - Armétaktiska Kommandot, erhöll år 2005 utmärkelsen Årets Fredsbevarare.
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Det kan vara svårt för män att ha möten med kvinnor
i Afghanistan - det är möjligt men inte så vanligt

För John har det blivit många timmar vid bilen medan
cheferna har varit på möten

Kör man för tätt ser man ingenting för allt damm

Överlämning

Anders visar n

- en viktig uppgift

-Är vi hemma nu? undrar Jimmy, ställföreträdande chefen för militära observationsteam
när Toyota Landcruisern rullar in på safe houset i Sar-e-Pol, provinshuvudstaden i den sy
fyra provinserna Sverige har hand om i norra Afghanistan.
KLOCKAN ÄR NÄSTAN MIDNATT och för
Jimmy och chefen Torulf har resan
från hemorten i Sverige, via Dubai och
Mazar-i-Sharif, tagit över 50 timmar.
Tillsammans med chefen Jonas och
ställföreträdaren Tornie, som ska arbeta med det helt nya provinskontoret, som ska verka i och omkring Sare-Pol, är de bland de sista från FS11 att
komma på plats i Afghanistan.
Deras uppgifter är något av det tuffaste inom förbandet - att vara förbandets ögon och öron långt bort i distrikten. Förutom att de ska ta sig till
svårtillgängliga platser, ska de också
vara väl pålästa inför möten med områdets viktiga personer.

Från teori till verklighet
För de nytillkomna cheferna gäller det
nu att omsätta utbildningen, som de
fått hemma i Sverige, till verkligheten
i Afghanistan och bli fullt operativa på
en dryg vecka.
-Det är mycket jag vill veta. Om
säkerhetsläget, om personerna i området och om vad som är på gång. Jag vill
fortsätta det arbete som påbörjats. Ska
varje MOT som kommer börja om på
nytt blir det inte bra, säger Torulf.

uppdrag just börjat. Efter sex månaders arbete är det dags att lämna stafettpinnen vidare och åka hem till
familjen.
-Jag tycker att jag har presterat viktiga saker under min tid här. De ansträngningar vi gjort är bortkastade
och förgäves om jag och resten av
MOT India inte kan lämna över på ett
bra sätt. Jag vill lämna med hög svansföring, säger Anders.

Ordentlig genomgång
Dag två börjar med en ordentlig genomgång av det så kallade safe houset.
På Camp Northern Lights i Mazar-iSharif finns många soldater med olika
funktioner, här får alla hjälpas åt med
det som behövs.
Viktiga saker blandas med tips och
trix: hur mycket ammunition finns,
hur undviker man stopp i toaletterna,
vilka tak läcker in när det regnar, vad
finns i köket, för hur många dygn
finns det vatten, vad kommer med
lastbil från Mazar-i-Sharif och vad får
man hämta själv, var ska man ta vägen
om man behöver söka skydd. Och så
vidare.

Första mötet och första patrullen
Stafettpinnen lämnas över
För Anders, avgående chef för MOT
India, och de andra soldaterna i
MOT:en har missionens viktigaste
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Första mötet blir ganska enkelt. Det är
den lokala vaktchefen som ska vara
värd. Han passar på att, på ett ganska
osvenskt sätt, be om mer utrustning,

och bjuder in hela sällskapet på middag om några dagar.
Sedan är det dags för den första patrullen. Anders förklarar hur han vill
att det ska gå till och gör klart att förflyttningen sker i patrullformering.
- Jag har attentatet för fyra månader
sedan i färskt minne. De flesta afghaner tycker om oss, men när vi jobbar
skaffar vi oss inte bara vänner. Gör vi
det så gör vi fel, anser jag. Jag tycker ni
ska hitta en lägsta säkerhetsnivå - och
hålla den, säger Anders.

Besök i distrikten
Efter ytterligare någon dag bär det iväg ut mot tre av de fyra distrikten
som är MOT Indias. Det fjärde ligger
så långt bort, att det omöjligt går att
nå på bara några dagar.
Det första som händer är typiskt
Afghanistan: på väg ut ur Sar-e-Pol
möter patrullen en polis, som berättar
att det just i dag ska vara ett viktigt
möte med alla provinsernas polischefer I Sar-e-Pol. Så patrullen vänder
om, lyckas få mötet flyttat.
Därmed kan de nya få tillfälle att
möta många personer på en gång. Och
de nya får möjlighet att dricka sina
första koppar te, ett obligatoriskt tillbehör på alla möten.
Major Jonas får, för första men
långt ifrån sista gången på den här
turen, presentera sig och sin uppgift.

nykomlingarna runt i deras nya hem

met MOT India,
ydöstra av de

Han har delat ut tiotusentals tidningar. Här delas Isaf-news ut till en liten pojke i en affär

-Vi ska göra om organisationen i
Sar-e-Pol. I stället för att vara två team
ska de vara tre team. Jag och mitt team
ska mest vara här i staden, men det gör
att de andra två teamen kan vara mer
ute hos er i byarna. Vi gör det för att
kunna fokusera ännu mer på utvecklingen i provinsen Sar-e-Pol, förklarar
han innan tolken översätter.

familjen. Avskedsmiddagen hos vaktchefen Abdul Bashir blir också en välkomstmiddag för de nyanlända. För
Anders blir festen ett sätt att knyta ihop vistelsen i Afghanistan.

Familjen väntar
För Anders närmar sig slutet av missionen. och han får snart åka hem till

- Cirka 240 svenskar tjänstgör i Afghanistan. Tre av dem är civila rådgivare.
- Utöver svenskar tjänstgör cirka 45 personer av annan nationalitet i det svenska
PRT-området. De flesta är finnar men
det finns även personal från Danmark,
Rumänien, USA, Frankrike och andra
länder.
- På den svenska campen finns en sjuksköterska och en sjukvårdsgrupp.
Dessutom bemannar svensk personal en
vårdfunktion motsvarande en vårdcentral
på det norska fältsjukhuset som ligger på
en annan camp i Mazar-i-Sharif.

Vakta och vänta
Under tiden får de gamla soldaterna
göra det de blivit riktigt, riktigt bra på
under sin mission: vakta och vänta.
-Många gånger har det blivit långtråkigt. Men det har hänt mycket roligt också. Man har fått lära sig en hel
del artighetsfraser, eftersom det ofta
kommer fram folk och vill prata, säger
John.
När mötet är klart görs ett nytt försök att komma iväg.
Färden på vägar som blir sämre och
sämre. Bilarna får krångla sig förbi allt
från hål i marken och vägarbeten till
tunglastade åsnor, sävliga kameler och
gnisslande hästkärror.
Under dagen blir det ytterligare ett
möte, en patrull, och så första natten i
fält med posttjänst under stjärnhimlen.

F A K T A

Ett jättelikt festbord dukades upp vid avskedsmiddagen
hos vaktchefen

-Jag kommer att sakna jobbet något
fruktansvärt. Det är det i särklass roligaste jobb jag någonsin haft, och då
har jag haft många roliga jobb, säger
Anders.
-Å andra sidan ska det bli skönt att
komma hem till min fru och våra barn.
Jag är glad över att det har funkat bra
med familjen. Men det är med blandade känslor jag åker härifrån. Finns
missionen kvar om 3-4 år åker jag nog
hit igen. Eller kanske till Afrika.

TEXT & FOTO:
ANJA EDVARDSSON/FS11

- På den svenska campen finns även ett
svenskt NSE, National Support Element.
Delar av NSE finns även i Kabul.
- PRT:s uppgift är att skapa ett säkert
och stabilt samhälle, så att parlamentet
som valdes i höstas kan verka och nå ut i
provinserna. PRT:t ska stödja polisen,
armén och lokala ämbetsmän. Ett säkert
samhälle gör det dessutom möjligt för
NGO:s, nongovernmental organisations,
som till exempel hjälporganisationer, att
verka.
- Det finns även svenskar som arbetar
högre upp i ISAF-organistaionen, till
exempel i högkvarteret och i den enhet
som arbetar med flera PRT i norra
Afghanistan, RAC North, Regional Area
Coordination North.
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Välkommen till Fredsbaskrarnas ProfilShop!
Foto: Anders Malmqvist

BRODERAT MÄRKE
BÄLTESSPÄNNE
KEPS
KLISTERDEKAL
MANCHETTKNAPPAR
NYCKELRING
PENNA
PINS
SLIPSKLÄMMA
STANDAR
T-SHIRT, gråmelerad, litet tryck M, L, XL, XXL
T-SHIRT, vit, stort tryck M, L, XL, XXL
TENNISTRÖJA, vit, litet tryck M, L, XL, XXL
VYKORT 5 st
ÖRHÄNGEN
ÖLGLAS 57 cl (säljes enbart på träffar)

20 KR
35 KR
100 KR
15 KR
35 KR
30 KR
10 KR
15 KR
35 KR
260 KR
140 KR
140 KR
200 KR
10 KR
40 KR
40 KR

STARTPAKET 75 KR
1 st broderat märke, 2 st klisterdekaler
1 st slipsklämma, 2 st pins, 2 st pennor

ÖVRIGA PROFILPRYLAR
PINS - FN BASKER
PINS - FN LOGO
SLIPSKLÄMMA - FN BASKER
SLIPSKLÄMMA - FN LOGO
ÖRHÄNGEN - BASKER
NYCKELBAND

20 KR
20 KR
40 KR
40 KR
60 KR
25 KR

Kamratföreningens emblem
Pins, Klisterdekal

10 KR

OBS! MINST EN MÅNADS LEVERANSTID
Beställning och betalning görs på postgiroblankett
till postgiro nr 197056-5. Frakt ingår i priserna.
Glöm inte att skriva namn och adress,
beställd vara och antal.

Foto: Anders Malmqvist

NOBELMEDALJEN - FÖR DIG SOM GJORT FN-TJÄNST FRAM T. O. M. 1988-12-10
Medalj 35 mm med släpspänne
Medalj 16 mm (miniatyr)

400 KR
200 KR

500 KR för ej medlem
300 KR för ej medlem

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.

18

bataljonsbladet nr 2 2006

Vårens Händelser

WHAT A MÄSS

UTE BÖRJAR DET BLI RIKTIGT VARMT, fåglarna kvittrar och vi är mittemellan hägg och syren. Försommaren är här. Inte en dag försent kan man
lugnt säga. Det har varit en lång och seg vinter men ljuset i tunneln började skymta när mässan ”På två hjul” gick av stapeln i Göteborg i januari.
Det blev ett ”Gött” gäng som dök upp för att beskåda allt som kan tänkas
på både två och fyra hjul. Det var så mycket folk att man kände sig som en
inklämd sill. Klubbens egen Mr Farman var där med egen monter och
förevisade Uralcyklar. En hoj som numera våran allas Gotland har införskaffat, nu även kallad Ryssen. Kärt barn har många namn som man brukar säga. Dagen förgylldes av musik från trubadurer, uppträdanden m m.
Vi avslutade kvällen med gemensam middag på Hotell Heden där fler
anslöt och vi slutade på 28 personer (rekord) där några fortsatte för barhäng på Hising Island.
Ett trevligt avbrott i kylan blev Tommy Rocks i BBMCDK arrangemang i
Köpenhamn, en kanonkväll med bra musik och god mat. Fick även med
mig representanter från Survival MC Östersund Hasse, Kjell och Berit.
Våren segade sig fram sakta men säkert och i mars var det så dags för FBS
årsmöte där två av våra medlemmar bl a vår eminente ordförande Jesper
Fröhlin samt Tomas Roos premierades med varsin förtjänstmedalj. (Se
även sidan 8). Det blev som vanligt en trevlig tillställning med många
kända ansikten som dök upp.
Next Event blev BBMC`s årsmöte och tillika 5-årsjubileum, som gick av
stapeln på Skillingaryds skjutfält. Det var mycket förberedelser för att få
allting att funka men det roddes i land med hjälp av många. Några av oss
kom redan på torsdagen för att börja med förberedelserna, fixa med
maten, plocka i ordning px:et, montera upp den nya portabla baren som
Jonas och Groo skall ha en stor eloge för att ha byggt.
Det var många som slöt upp redan på fredag för lite för-briefing. Några
av våra danska gäster dök upp sent omsider men så hade också en av dem
fått haveri på vägen. Klockan hade börjat närma sig halv elva, när Sören
med följe brakade in, helt otroligt. Vilken resa för att vara med endast ett
dygn. Men så firade vi också 5-årsjubileum!
Fredagen närmade sig med stormsteg. Det vore väl synd att säga att solen
sken. Ibland känns det skönt att kunna sätta sig i en varm bil. Som vi brukar säga ”motorburen ungdom”… Det blev mycket stor uppslutning.
Årsmötet hölls i rekordfart för att sedan åtföljas av lekar. I år fick vi
dessvärre hålla oss inomhus pga regn. Finaltävlingen var att snabbast
tugga i sig godissnören, något som Brånhede visade sig vara en fena på.
Numera är han stolt innehavare av vandringspriset.
Efter lekarna blev det allmänt mingel och försäljning av px-varor. Groo
är som född till försäljare. Det var inte många som passerade utan att ha
köpt något. Kvällens musikunderhållning stod Small and Tall för efter att
vi inmundigat lite grillat, där våran egen kock Gotland stod för fiolerna.
Det blev en mycket lyckad sammankomst, där vi slog rekord i antalet deltagare. En helg går så fort när man har kul men hem måste man ju alltid
trots väder och vind. Det finns inget dåligt väder bara dåliga kläder. Det
som närmast står för dörren är ÖS 13 i Halmstad, men inte att förglömma en och annan MC-träff fram till dess.

HD-TRUBADUREN

FAMILJEN GOTLAND

NÖJDA RYGGMÄRKE-BÄRARE

FIINALISTER ÄTER SNÖRE

BARMINGEL

Vid pennan # 51 Maria Sääf

LAGBILDEN

Alfa Sierra
Här fortsätter serien med lösryckta
utdrag ur boken ”Alfa Sierra BA01
– Nordbat 2 i Bosnien-Hercegovina”
DEL 2.

Jag har tagit mig friheten att med
denna bok beskriva vad jag som soldat och gruppchef upplevde under
BA01, den svenska FN-missionen i krigets Bosnien-Hercegovina 1993-94.
Historierna beskriver min och vid
några tillfällen andra soldaters uppfattning av de händelser som vår pluton, vårt kompani och vår bataljon var
med om. Det känns som om det aldrig
blev ett riktigt avslut på våra äventyr,
och detta är mitt försök att åstadkomma ett sådant och samtidigt bevara
bitar av alla de minnen som föddes
där, den gången.
Jag vill inte döma eller lägga skuld
på någon enskild part i konflikten, då
det varken avhjälper det som skett
eller på ett enkelt och rättvist sätt förklarar historien eller konfliktens art.
Det här är bara en av alla de bosniska
historierna. Jag tror att en hel del tankar, känslor och upplevelser kan
bekräftas och kännas igen av soldater
ur andra enheter i bataljonen och jag
tror också att detsamma gäller för
många andra gamla FN-veteraner, av
både den äldre och yngre generationen.
Det är tydligen ett mycket vanligt
fenomen att vi aldrig riktigt släpper vår
identitet som FN-soldater utan bär
detta med oss under hela livet.
Det underlättar onekligen att se på
livet med lite humor och min förhoppning är att materialet också kanske
kan ge några av dem som inte helt har
slutit fred med sig själva och sin
omgivning en chans att avdramatisera
verkligheten något. Kanske vi alla
borde ta livet lite mer med en klackspark, lära oss njuta mer för stunden,
att vara tacksamma för det vi faktiskt
har och framför allt kanske att sluta ta
oss själva och vår omgivning på så
mycket allvar.
Lars A. Karlsson
www.industriinformation.se/alfa-sierra
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PATRULL I GRADACAC
Solig dag, patrull igen, Kaparn är chef och vi besöker först TV-masten sydost
om centrum. Det är en OPT-plats, som ligger längs höger sida av vägen, på
toppen av en kulle strax innan man rullar in i staden. Byggnaden, eller rättare sagt den betongbunker som vi klättrar upp på, är omgiven av fruktträd.
Marken är mycket lerig men utsikten är vacker och man kan se långt åt alla
håll. Efter att ha kontrollerat läget och besiktigat platsen återvänder vi till
våra fordon och rullar långsamt in i staden söderifrån.
Kaparn och tolken försvinner in i den lokala kommendantens hus. Vi står
kvar på gatan utanför och kikar nyfiket runt Sisun. Staden var känd för en
aktiv frontlinje med framför allt för tung granatbeskjutning. Vid några tillfällen hade det rapporterats om upp till flera hundra granater på ett dygn.
Det som är förbryllande är att uppe i vårt område i norr, samarbetar kroater
och muslimer fortfarande och bara tio mil söderut slåss de för livet mot
varandra. Det är inte lätt att förstå tankegångarna och logiken. (TV-masten
skjuts ned under någon av de senare missionerna. En annan kommande incident i trakten, är att en svensk radiospaningssoldat lite ouppmärksamt reser
en högantenn mot en strömförande högspänningsledning och avlider.) En
granat dammar ned med ett brak nedåt gatan tvåhundra meter bort och ett
dammoln väller upp över taken. Det brinner någonstans med tjock bolmande gråsvart rök. De bosniska soldaterna iakttar oss avvaktande och förväntansfullt. De skämtar och skrattar sinsemellan och inväntar antagligen vår
snabba reträtt till Sisun. Vi står först lite tveksamt kvar. Det är vår första
"riktiga" granat i fiendeland. Eftersom ingen annan tycks ta någon notis om
faran beslutar vi oss hastigt för att inte verka bry oss. Kan de så kan vi, även
om det kändes naket och utsatt att stå kvar på gatan. Ytterligare tre granater
dimper till synes planlöst ned i staden, men längre bort. Serberna vet antagligen inte ens om att vi är här och sannolikheten att vi skulle få en i huvudet
av en slump, är svår att kalkylera.
Efter en hel evighet kommer Kaparn belåten tillbaka ut på gatan. Hela
episoden tog kanske bara trettio minuter. Vi rekar därefter ett vägavsnitt
sydväst om staden. Vissa av husen har genomskinlig UNHCR-plast (United
Nations High Commission for Refuges) uppspänt där fönster en gång har
suttit. Det verkar som om de har varit mycket givmilda med detta material
och man undrar varför det egentligen måste stå UNHCR stämplat på plasten. Det är klart att man kan se att den verkligen kommer till nytta och vem
som skänkt den men det är förvirrande för oss innan vi förstår att det inte
innebär att UNHCR håller till där. "Humanitarna Pomoc" har vi också sett
på lastbilar tidigare under dagen. Det är tydligen en lokal översättning.
Några hundar jagar våra vagnar. Bäst de passar sig, för Sisus är hårda och
hundar är mjuka …
Vägen övergår från asfalt till sand och sedan grus och är omgiven av fält
och träddungar. Vi har precis kommit fram till en nittiograderskurva åt
vänster och har fin utsikt i sydvästlig till nordlig riktning. En kraftig smäll
river hål på vårt småprat bak i Sisun! "Häffftigttt" vrålar Linkan upphetsat!
En granat hade slagit ned femton meter bakom vår vagn. Ytterligare en
explosion tystar tjattret bak i personalutrymmet, tjugo meter bortanför förra
nedslaget. Det måste vara granatkastare (grk). Själv känner jag mig lugn,
men kommer samtidigt på mig själv med att kallt undra hur stor risken är
att en granat skall träffa taket på vagnen. Skulle vagnen hålla för en direktträff? Jag skulle inte tro det! Annars är det förvånansvärt lugnt inne i Sisun.
Vi flinar åt varandra och är innerst inne ändå nöjda med att ha blivit beskjutna. Bara de nu inte skjuter för nära … Det verkar ta en evighet innan Sisun
baxas runt och vi ser hur det ryker i de ännu varma och dryga metern breda

Vanligt förekommande dåtida ”murarkonst” i Bosnien

kratrarna. Vi avlägsnar oss ett par hundra meter. Utom
synhåll gör vi halt och rapporterar till kompaniet och
avvaktar under tjugo minuter. Upphetsade av adrenalin
pusslar vi ihop vad vi hade iakttagit och upplevt och talar
dessutom med den andra vagnen på radio och undrar om
de har sett varifrån vi blev beskjutna? De hade naturligtvis inte sett någonting. Granatkastaren ifråga kan stå alltifrån några hundra meter till flera kilometer bort och de
hade antagligen skjutit in sig på varje vägkrök eller
utmärkande plats i terrängen. De vill naturligtvis inte ha
några snokande FN-soldater, oavsett nationalitet, drällande runt för att rapportera om deras linjer, befästningar eller truppförflyttningar. Det hade inte heller varit så
vanligt med FN-närvaro här uppe tidigare och det kunde
säkert utlösa att "avtryckarsugna" fingrar kramade mer
än de borde ha gjort. FN-vitt är också ett bra vinterkamouflage … Kan de ha trott att vi var några andra?
Knappast troligt! Vi återvänder trotsigt till platsen en
stund senare. Det första vi ser är två små pojkar i sjuårsåldern som glatt leker i alltför stora lånade stövlar, bara
ett femtiotal meter från de nya kratrarna. Kapten skäller
på dem och viftar argt och pekar åt dem att gå därifrån.
De lommar undrande iväg, vad hade de gjort för fel? Det
kommer inga fler granater när vi kör upp på samma ställe men vi har fått vårt elddop. Vi drar oss därefter tillbaka mot TV-masten där vi äter medhavd middag längs
vägen. Maten smakar mig inte och jag mår inte helt bra.
Hoppas att det inte är magsjukan som grasserar på kompaniet bara. Vi rekar en annan väg lite längre söderut
och gör avsittning i en liten by alldeles intill confrontation line. Kaparn och vi gruppchefer knatar uppför en
ganska brant backe som enligt utsago ligger inom synhåll
för serbiska prickskyttar några hundra meter bort. Jag
mår nu riktigt pyton och anser att serbiska prickskyttar är
det minsta bekymret just nu. Det skulle snarare vara en
befrielse, för jag är helt kräkfärdig ...

MARSCHORDER
En sen eftermiddag när vi bara befunnit oss i Bosnien i
knappt två hektiska veckor, återvänder vi från patrullering runt Gradacac och omnejd. Vi hör då ryktet att Alfa
Sierra skall förbereda förflyttning och omgruppering till
Bakovici och Drin, där vi underställs Canbat, den kanadensiska bataljonen.
Nää, skojar de eller? Bakovici och Drin var fan ligger
det? Underställda Canbat, herre jösses vem har hört
talas om att svensk trupp har varit underställd ett Natoförband i FN-förklädnad? Den här varianten hade vi
inte ens i vår vildaste fantasi föreställt oss, menar de
verkligen allvar? De menar allvar! Olustkänslor, vi hade
ju knappt kommit på plats här. Vi fick en mycket kort
och knapp genomgång av uppdraget senare på kvällen.

Vår pluton skulle skydda patienter på två Sjukhus 30 km
väster om Kiseljak, FN-högkvarteret i Bosnien.
- Hur mycket krig var det sa ni? Jaså, bara regelrätta
strider! Sjukhuset och patienter beskjutna ibland? Detta
låter ju kul! Fick vi detta uppdrag för våra synder?

ULTIMATUM
Läget är allvarligt och vi betvivlar inte för en sekund att
de tänker ta chansen nu när det är betydligt mindre personal att övermanna. Nya "färskingar" som oss, en lätt
match! När ordern väl har sjunkit in går luften ur mig och
jag tänker först resignerat: "Så det är här den skall ske,
den sista striden. Vilket 'skitet' och oglamoröst ställe och
sätt att göra sorti på". Men vi gör ju rätt; vi skyddar sjukhuset. Det är vi som är de moraliska väktarna i denna

9:es camp, Sierra Lima, en gammal lastbilsverkstad i Srebrenik norr om Tuzla

galna och sjuka dal. Sviker vi nu tappar vi perspektivet,
fotfästet, vår mänskliga värdighet och hela vårt uppdrag
skulle helt sakna mening. Detta kan vi inte bara låta
hända. Jag överraskar mig själv med att lakoniskt tänka
att: "Är detta det pris jag behöver betala så står jag faktiskt
för det och är beredd. Så beredd man nu kan vara ..." Jag
tänker inte kompromissa och känner mig för några ögonblick emotionellt dränerad på känslor. Jag övervinner
Fortsättning på sid 23
Posttornet i Srebrenik

EVENTS

Ringenäs Skjutfält 14-16 juli

ÖS 13

Tiden går och nu så kör vi på med vår trettonde ÖS träff. Vi kör på i samma stil och anda
som alla andra tidigare träffar. Hoppas att det blir lika fint väder i år som det var på ÖS 12,
solen stekte och det var riktig högsommar.
Det kommer att vara en träffavgift vid Checkpoint Charlie som vanligt. Denna avgift gäller
alla som ska in på träffen. Vi kommer att ha band som spelar både fredag och lördag kväll.
Efter bandens spelning kommer det att bli dans som vanligt i partytältet. Kurtan kommer
som brukligt att servera något gott att fylla magen med vid grillen.
Är Ni intresserade av sommarens t-shirt så passa på att ta och beställ ett exemplar
redan nu. I år fräckare än vanligt. Priset är 125 kronor och det sätter Ni in på plusgiro
831 66 60-3, märk talongen med Tony Petersson. Deadline är 20 juni 2006, glöm ej storlek,
namn och adress. T-shirten delas ut i vårt partytält. Den kommer att säljas på ÖS 13 också.
Vill Ni veta hur man kommer till ÖS 13, så får Ni antingen gå in på vår hemsida,
eller Ni som får brev, vänd på pappret. Mer info kommer att finnas på hemsidan.
Ring eller skicka oss ett mail, om Ni har några frågor:
Tony Petersson
Raul Leppälä

035 – 21 72 67
035 – 15 83 88

0706 – 85 86 20
0706 – 99 97 53

En ny generation Fredsbevarare
I mitten av februari kom det ett mail
till Fredsbaskrarna från Helsingborg.
Detta mail skrevs av lärarkandidaten
Charlotte Birgersson tillsammans
med läraren Kristian Lindgren på
Rönnowska Gymnasiet.

Rönnowska gymnasiet i Helsingborg

Två klasser gymnasielever i sista
årskursen med ämnet samhällskunskap på schemat hade tillsammans
med nämnda lärare funderat över
möjligheterna att bjuda in någon f.d.
fredsbevarare där man hoppades på en
föreläsning i praktisk FN-kunskap.
Samtliga elever hade mer eller mindre
valt att göra en form av fördjupnings-
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arbete där mycket av detta arbete skulle handla om FN-kunskap.
Jag fick således denna förfrågan via
Fredsbaskrarnas Claus Dehlin där jag
omsider kontaktade Charlotte Birgersson och kom överens med henne
om en lämplig dag för denna
föreläsning.
Föreläsningen hölls i Rönnowska Gymnasiets aula i Helsingborg den 7 mars, 2006.
Antalet elever var nästan 40 och
med det intresse som fanns
bland eleverna i skaran för just
FN kan vi säkert räkna ett antal
kommande fredsbevarare i en
eller annan oroshärd.
Som tema för föreläsningen
hade jag som inledning valt att i en
kort historik nämna Sveriges deltagande i större fredsbevarande operationer sedan 1956 till dags dato.
Viktigt att nämna i sammanhanget är
orsaken till Sveriges deltagande och
områdets historik.
Jag redogjorde härvid också i korta
ordalag för hur FN-insatsen kommer
till stånd, genom ett beslut i FN och

den tidigare så kallade underhandsförfrågan, som brukar ligga till grund för
det truppbidragande landet i fråga,
när väl insatsen diskuteras i beslutande organ.
Efteråt fanns det lite tid över till
frågor från deltagarna. Frågorna besvarades efter bästa förmåga även om
det ofta kan vara lite svårt att förklara
orsaken till varför FN inte kunde göra
mera vid exempelvis katastrofer i
Afrika och då speciellt inbördeskriget i
Rwanda och Burundi 1994.
I detta inbördeskrig mördades tusentals tutsier av hutuer och trots FNinsatsen UNAMIR så var FN tyvärr
nästan maktlöst.
Avslutningsvis så är jag nöjd och
glad över intresset för Världsorganisationen som återspeglades i denna
förfrågan från en del av Rönnowska
Gymnasiets elever, för en sådan föreläsning.
April, 2006
för Fredsbaskrarna
Lars Andersson

EVENTS

Fältfesten 25-27 augusti
Reservera sista helgen i augusti för festen i Örebro och en
ny version av Fältfesten. Tillsammans med Fältartisterna
blir det självklart samma klös som i fjol - och lite till!
Vi kommer att vara på samma plats, i Stortorp utanför Örebro.
Vägbeskrivning kommer att finnas på vår hemsida när det börjar dra ihop sig.
Det kommer att finnas sovtält och enklare maträtter och vi
hoppas kunna erbjuda sängar i tälten. Entrékostnaden inkluderar frukost och massor av underhållning - bland annat en rockshow som ni sent kommer att glömma. Förhoppningsvis kommer musiker som passar alla åldrar att spela under helgen.
Lördagen bjuder vi på omväxlande aktiviteter. Exempelvis
kommer vi att fresta alla skjutglada med soft-airgun-skjutning.
Baren öppnar fredagen kl 16.00 och stänger söndagen kl 12.00
Några funderingar runt arrangemanget? Kontakta mig på:
e-post: anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se
telefon: 0707-92 38 67.

25-27 augusti i Örebro/Stortorp

Välkommen att träffa nya och gamla kamrater!
Vi ses !
Hälsningar
Anders Ramnerup

Fortsättning från sid 21

senare den stigande
osynliga stressen med
att tänka skottfält, vinklar, skydd och taktik. Eldställningar
och positioner fördelas. Väggarna är
inte tjocka - fan, det kommer att bli
mos av oss! Situationens allvar slår
mig slutligen för en sista gång i maggropen när vi sparkar upp ammunitionslådor och skär upp och river sönder kartonger. Vi sitter i källaren och
apterar och fördelar alla våra spräng-

”Välkomstkommittén” bestående av mentalpatienter

handgranater, klargör granaterna till
granatgevären, kontrollerar och länkar
ihop de sista patronbanden till
kulsprutorna. Vi jobbar fort och effektivt, det behövs inga konstiga eller
krångliga order. Ingen får komma in
på området. Det är det som gäller.
Medan jag går runt och kontrollerar korridorer och positioner kommer
jag ihåg att se till att jag slår mina
magasins baksida mot en dörrkarm.
För att undvika eldavbrott är det viktigt att bakkanten av patronerna ligger an mot bakkanten av magasinet, så
att de förs upp mot
magasinsläpparna och
därefter in i vapnet på
ett korrekt sätt. Jag kontrollerar också att mina
handgranater är i ordning och att sprintarna
varken sitter för hårt
eller löst, samt går mentalt igenom de enkla
handgrepp som man utför innan man kastar.
Jag stoppar ned granaterna i stridsbältesfickorna, då jag inte vill ha

dem i vägen på axelremmar som vi vid
tillfällen brukade ha. Smäller gör de
naturligtvis ändå om de skulle få en
träff av finkalibrigt eller splitter, eftersom handgranattändaren är så känslig,
men det är bäst att inte tänka på det.
Jag tappar i alla fall inte granaterna
om det blir tumult och om jag skulle
behöva krypa runt i kaoset som komma skall.
Jag känner mig väldigt ensam även
om de andra grabbarna, mina grabbar,
inte är långt borta. Som gruppchef
känner jag mig ansvarig för de andra
och är bekymrad över att de kanske
skall bli dödade, mig själv tänker jag
inte ens på nu. Att chansen finns att vi
kan bli skadade reflekterar jag inte
heller över. Allt är bara svart eller vitt,
dö eller leva, leva eller dö. Det som
verkligen var illa var att ingen skulle få
reda på vad som egentligen hade hänt.
Beskyllningarna skulle spridas, vem
skulle bevisas ansvarig? Ingen! Fel
plats vid fel tillfälle, vem skulle man
klandra? Ingen! Det kändes naket och
utsatt, blåa hjälmar skulle inte hjälpa
här. Jag drog åt bältet i stridsselen ett
snäpp...
Fortsättning i nästa nummer.
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Dagboksanteckningar sammanställda inför
50-årsjubileet. En följetong i fyra avsnitt
av soldat nr 76, Kjell Johnson, UNEF I, FN-bat G 01
– När jag satte mig ner och började dissekera den
enorma bildsamling och de mycket utförliga dagboksanteckningar jag förde - för 50 år sedan - under min
tid vid UNEF 1 - blev det en enorm resa i tid och rum.
Jag hoppas, att med denna artikelserie,
kunna förmedla något av denna resa.

ga” saker på marken. Vi lyckades ta oss ur minfältet – på
bortre sidan avgränsat med staket (som var borttaget –
stulet – på den sidan vi körde in).
Vår belägenhet hade redan observerats från högkvarteret så vi mötte en DaNo-ambulans tämligen omgående.
Ambulansmännen kunde sedan gå i våra fotspår till olycksplatsen och hämta Göte. Vi fick våra skador omsedda i
ambulansen och kunde senare hjälpa till med att hålla
tryckförbandet på Göte igång i ambulansen hela vägen till
Port Said.
Jag hjälpte till – den 6 januari – efter att blivit utskriven
från sjukhuset, med minröjning och bärgning av det som
var kvar av ”suggan”. Det visade sig vara gott om
minor med många försåtmineringar med trampminor. En stor överraskning väntade oss: Radion fungerade fortfarande perfekt!
En notering gällande minröjningen: Det var första gången skarpa minor röjdes av svenska soldater.
Vi hade - enligt dåtidens soldatinstruktion - hjälmarna fastsatta under hakan, trots mina och andra
fallskärmsjägares protester. Men när vår mininstruktör Lt. Lantz kom fram, informerade han befälet
på plats om vad som skulle hända om hakremmen var på
när en mina briserade.
Kontraorder kom – turligt nog strax innan några kanadensiska officerare, som var observatörer, kom fram.
Göte fick senare en benprotes och vi träffades vid 40-årsjubileet i Stockholm 1996. Det gladde oss alla att han bibehållit sitt goda humör. Stig fick i februari 1957 ”Medaljen
för berömliga gärningar, femte storleken”. Tyvärr är Stig
Brehmer inte med oss idag, han gick bort redan 1990.

UNEF I - FN-bat G 01: 1956-57
Den första svenska FN-bataljonen
firar 50 år DEL 2
År 1957 börjar med olycka
Den 4:e januari fick vi – en grupp på 4 man – order att
rekognoscera för ett trådbygge till vår blivande förläggning i Carnac Camp. Vi använde en ”sugga”.
Under rekognosceringen körde vi på en stridsvagnsmina med höger framhjul. (Tjeckisk plastmina m/54 med 7
kg trotyl) Minan låg i ett stort minfält som ingen av oss
hade kännedom om! Det visade sig senare att vi kört långt
in i minfältet innan vi körde på.
Furir Göte Enquist som satt höger fram blev allvarligt skadad,

Uno Magnesved, som körde och jag som satt höger bak
blev lindrigt skadade. Den ende oskadde var Stig Brehmer.
Den tunga Volvo-bilen gjorde ett tiometers språng och
vid landningen gick alla dörrar upp och vi kastades ut i
ökensanden.
Genast insåg vi att Göte var allvarligt skadad – hans
högra underben var helt borta. Vi insåg – naturligtvis – att
vi var inne i ett minfält. Men Göte måste under snabb vård
och vi beslutade gemensamt att Stig stannar hos Göte efter
vi alla hjälpt till att lägga ett hårt tryckförband. Jag och
Uno hämtade hjälp. Den språngmarschen glömmer vi nog
aldrig. Vi sprang med stor lucka och undvek alla ”konsti-

Vår RTGPB blev mycket svårt skadad av sju kilo trotyl under höger framhjul.
I en vanlig bil hade nog ingen överlevt. Radion fungerade efter olyckan!
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Stig Brehmer tjänstgjorde – liksom jag – i signalplutonen.
När vi senare skulle bygga tråd upp mot Gaza-området –
blev tråden ofta stulen – avhuggen – på natten av nitiska
jordbrukare som säkert hade annan (kanske bättre)
användning av tråden – fick Stig ett av sina få raseriutbrott
och utbrast: ”Dessa dj-a yxor!”
Repliken spred sig snabbare än ökenvinden – snart visste alla vad som menades med en ”yxa”. Inte bara i bataljon
G 01 utan i alla bataljoner sen dess. Det fyndiga uttrycket
borde ha varit värt en särskild medalj

Förflyttning
Efter den verkligt tuffa inledningen i Port Said flyttade
bataljon UNEF 01 den 7 januari 1957, ut till Carnak
Camp, en typisk gammal engelsk förläggning. Dagarna
gick under övningar i den nya – mer ökenliknande - terrängen.
Efter en upprustning av bataljonen med nya förråd, via
hamnen i Port Said, från de till UNEF utlånade kanadensiska örlogsfartygen, kom sedan uppbrottet österut den 19
januari.
Vi hade fått order åka Medelhavsvägen, North Road,
genom Sinai, för att avlösa den jugoslaviska bataljonen vid
El Arish (nära Medelhavet och relativt nära Gaza-remsan)
och sedan följa Israels reträtt in i Gaza-området. Parallellt
tog indierna South Road, colombianerna tog Centre Road
och den dansk/norska bataljonen gick Mitla Road.

Successivt kom sedan de indiska, colombianska, jugoslaviska och dansk/norska bataljonerna att samlas i och
omkring oss i El Arish, som en förberedelse på det väntade övertag-andet av Gaza-området från israelerna. Så
snart de politiska diskussionerna skulle göra det möjligt.

YXA-mannen

Vådaskott
Den 24 januari blev vakterna på natten anfallna av galna
hundar. Vakterna sköt hundarna men ett vådaskott gick in
i ett tält och dödade Sergeant Bernt Svennigsson. Hans
bäste vän Sergeant Folke Bratt följde hans stoft till Sverige
och han höll ett mycket vackert och gripande tal vid jordfästningen i Gnosjö kyrka. Även några andra vådaskott
skedde under tiden i öknen, men inget med dödlig utgång.

Närmare Gaza
Tiden för nästa flytt närmade sig. Medan 2:a kompaniet
redan patrullerade gränsen sedan en tid anslöt 1:a kompaniet på den ena flygeln den 2 februari. Den första plutonen
gav sig av på fem fullastade kameler – första gången ett
svenskt förband använde kameler vid truppförflyttning.
Det var det enda transportmedel som klarade av att
komma fram till den utpost – Bir Abu Shanar, där 1:a pluton blivit stationerad på. Tre kilometer före posteringen
var det så svåra sanddyner att ingen bil lyckades ta sig igenom. Inte ens med våra 4-wheel drives. Det innebar också
att plutonen utökades med fem beduiner som kameldrivare. Fort-sättningsvis måste all transport till dem av vatten,
livsmedel, post mm ske medelst kamel.
Den kvarvarande styrkan flyttade 5 febr. till Krum ElSheik – en bra bit ut i öknen, närmare Gaza-remsan. Nu
började det bli ännu svårare att värja sig för krypskyttar. Vi
fick också här gräva ned alla tält mer än en meter under
marknivå – så vi, i vart fall på natten, kunde minska risken
för att bli beskjutna. Det var under den här tiden mycket
oroligt vid gränsen till Gaza-området. Enligt israeliska
uppgifter smög sig egyptiska patruller på natten genom
våra linjer och in i Israel för att placera ut minor. Det kan
ju inte betecknas som någon större svårighet då den svenska bataljonen skulle täcka ett område som redan hade varit
för stor för en armékår! På natten fanns ingen garanti för
effektivitet i bevakningen. Totalt svart och sand tar ju bort
alla ljud.
Den 9 februari 1957 var ett speciellt datum. Då utkom
vår egen tidning för första gången: ”Daily Camel Road

Stig Brehmer som vi alla minns honom. Han var bataljonens gladaste gamäng.
Stig var också mannen som under ett raseriutbrott råkade införa ordet ”YXA”
i alla svenska fredsbevarares ordförråd

News” – snabbt döpt av alla till ”Kamelposten”. Det var
garanterat den enda ”ensidigt mångsidiga morgontidningen” som kom sju dagar i veckan! Eller ”världens största
tidning för frivilliga ökenvandrare av skandinavisk härkomst”.
En orsak till tidningens enorma succé var korpralen vid
stabskompaniet, Hasse B. Gaenger, som tog på sig redaktörsjobbet – och som skötte det med den äran! Han blev
– fr.o.m. bataljon 02, med titel löjtnant, placerad vid
UNEF-högkvarteret som redaktör för UNEF:s tidning:
”The Sand Dune”.
Den 16 februari kunde vi dra telefonkabel till israeliska
posteringar. Den 18 februari åkte jag till Israel för första
gången, för att hämta tio fiskare från Port Said, vars båt
kommit på drift och blivit stoppad av israelerna.
Fortsättning i nästa nummer

Minröjningen inför bärgningen av vår ”sugga” blev tidsödande. Massor av minor låg runt bilen. På den vänstra bilden har Lt Lantz frilagt ytterligare en stridsvagnsmina.
Lägg märke till gropen från minexplosionen och avståndet till den tunga bilens läge efteråt
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FORMIDABEL
FÖRSVARSUPPVISNING
I

MALMÖ

foto:
Andreas Karlsson
Försvarets Bildbyrå

Svenska försvaret spenderar 66 miljoner kronor av den årliga försvarsbudgeten
om ca 35 miljarder, på en informationskampanj.
Kampanjen syftar till att informera Sveriges befolkning om
militärens verksamhet i dessa dagar på nationell basis såväl
som internationellt åtagande. Informationen som gavs i
Malmö lördagen den 13 maj ägde rum under en av maj
månads absolut bästa dagar med en sol som slösade sin
energi över uppskattningsvis 60 000 intresserade besökare.
Siffran är dock endast en preliminär bedömning.

DAGEN BÖRJADE KLOCKAN 12.00 med en överflygning av ett antal JAS 39 Gripen från Ronneby som fascinerade besökarna, innan ett Hercules transportplan stånkade förbi.
Med denna inledning började dagens program i Malmö. Sveriges ÖB, general Håkan
Syrén höll därefter ett kort anförande i VIP-tältet klockan 12.15, där han bl a talade om det nya
försvaret och de organisationsförändringar som
pågår, när nu Sverige tar en alltmer aktiv del i
fredssträvanden världen över. Med truppbidrag
till flera oroshärdar. Riksdagens försvarsbeslut i
december 2004 gav en tydlig inriktning på dessa
uppgifter.
Huvuduppgiften är att kunna genomföra
väpnad strid. Bidra till att hantera och förebygga kriser i omvärlden och hävda territoriell integritet.
Internationella insatser bidrar till fred och
säkerhet här hemma. Detta förklaras med att
världen är mer globaliserad nu än någonsin tidigare. ÖB nämner i sin skrift ”Här och Nu”,
bl a Berlinmurens fall den 9 november 1989,
men säger även att attacken mot World Trade
Center den 11 september 2001 visade på sårbarheten i samhället. ÖB sade för övrigt att Sverige
i denna stund bidrar med fredsbevarande personal till 22 olika platser världen över.

Från läktarna fortsatte så dagen efter lunch med flyguppvisning av Team 60, samt fallskärmshoppning av Team
Svea, innan alltid bejublade Arméns Lejon hade sin motorcykeluppvisning.
Programmet skulle för övrigt hålla på hela dagen, men
även en tränad krigares kropp behöver lite vila ibland,
varför jag avstod från att bese artisterna framåt kvällen.
Jag såg i varje fall en högst intressant uppvisning av ett
stridsscenario med en räddningsaktion, där enheter som
stridsvagnar såväl som flygunderstöd fanns med vid undsättningen av ett Cimicteam.

så framstår SWEDEC (Swedish EOD and Demining
Centre) som ett världens bästa team där man har tillgång
till verkligt sofistikerad material för att röja minor.
Till den mera markbaserade materialen fanns det
mängder med bepansrade fordon, bl a PATGB 203, som är
efterföljaren till den mera kända Sisun, som har använts
av personal i Libanon såväl som Bosnien och Kosovo och
kanske andra platser också.
Marinen får inte glömmas bort. Det fanns flera fartyg
till beskådan, som min-utläggningsfartyg såväl som
stridsbåtar och bevakningsbåtar.

När man nu är van vid att försvaret anpassar kostymen till
externa faktorer från en hotbild som inte längre finns eller
i varje fall bedöms vara väldigt liten så fanns det i alla fall
väldigt mycket försvarsutrustning att bese denna dag. Jag
har i varje fall aldrig någonsin sett så många AK5 på
Limhamnsfältet som det fanns denna dag, för att nu bara
nämna automatkarbiner.
JAS 39 Gripen har redan nämnts och dessutom fanns
det fyra olika helikoptermodeller ur försvaret. Nu måste
man naturligtvis stridsleda alla dessa insatser, men luftstridsskolan fanns även den på plats med mobila enheter
för luftövervakning och stridsledning.
Jättelika broar från ingenjörsregementet samt djupminröjaren Scanjack, som rensar terräng från olika minor.
Med tanke på antalet minor som varje år drabbar tusentals och åter tusentals oskyldiga människor världen över,

Nu vet jag inte hur marknadsföringen beträffande denna
gigantiska satsning på försvaret, där försvarets alla delar
visades egentligen har bedrivits, men arrangemanget
kring dagens aktiviteter var så vitt jag kan bedöma utmärkt och förevisningarna också. Även om jag inte hann
med att se allt, lämnar knappast arrangemanget någonting i övrigt att önska.
Fler besökare hade kanske varit önskvärt inför svenska
försvarets jättesatsning på vad försvaret kan och vill prestera i dessa dagar.
En verkligt bra och underhållande dag, där man fick en
samlad inblick i försvarets alla delar.
13/5-2006
För Fredsbaskrarna
Lars Andersson
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ARRANGEMANG

Fortsättning från sid 11

Z-bataljonen - Höstträff
Så var det dags igen för den årliga höstträffen. Som vanligt är
den i Lit den 19/8 2006 klockan 12.00 på hemvärnsgården.
Priset är 150:-.
Det kommer också att vara inkvartering på Hemvärnsgården,
så medtag liggunderlag och sovsäck. Det går även att hyra stuga
med wc och dusch, eller en övernattningsstuga med fyra bäddar på
den närbelägna campingen.
Bokning sker på telefon 0642-102 47. Om någon har husvagn
så går det bra att ställa den på Hemvärnsgården.
Vi hälsar vänner från TRÖNDELAG och övriga SVERIGE
välkomna!
Kl 13.00 c:a startar tävlingar där skytte ingår, så vi hoppas att
ölen intages efter det att dessa aktiviteter är klara...
Kl 17.00 c:a middag - och någon gång under kvällen blir det
någon form av underhållning.
På kvällen grillas korv och pratas minnen. På morgonen, om
någon orkar - frukost. Det kommer att finnas öl till försäljning.
Sista anmälningsdag: 2 augusti.
Det går bra att betala på postgiro: 54 03 37-3
Om någon har frågor ring John Erik Edström på telefon:
0642- 100 51 alt 073- 804 49 39.
Vänliga hälsningar
Z-bataljonen

29 maj - en informationsdrive för att marknadsföra 2006 års
jubileumsaktiviteter, pressrelease och mediainformation.
Den 29 maj har av FN proklamerats som den internationella dagen för FN:s fredsbevarande personal.
24 oktober - FN-dagen, en utökad traditionell ceremoni vid
Minnesmonumentet på Djurgården. FM uppmanar företrädare för riksdag och regering att deltaga.
18 november - Jubileumsdagen i anledning av att förpatrullen till G 01 avreste till Egypten den 18/11 1956. Ceremoni med medaljutdelning enligt nuvarande hemkomstmodell för G 01-personal. Representanter för Fredsbaskrarna, Kongo-veteranerna och UNEF-kamraterna inbjuds.

Christian Braunstein höll ett anförande om verksamheten
vid Försvarets museer. Han har lagt ett förslag om att en
FN-avdelning skall inrättas i Armémuseet och hoppades
att detta blir klart till hösten 2007.
Stig von Bayer presenterade våra irländska gäster, som
därefter överlämnade den irländska veteranföreningens
hedersplakett till Karl-Olof Fransson. Tom Kenny höll därefter ett kort tal.
Styrelsen fick i uppdrag att bestämma tid och plats för
nästa års möte. Årsmötet avslutades.
Efter årsmötet höll Övlt Alf Görsjö ett föredrag om den
tragik som drabbar dagens Kongo. Föredragets titel:
”Rövandet av Kongos naturresurser”
Lars-Göran Gunnarsson skrev protokollet.
Bror Svärd gjorde sammandraget.

F-län - Höstens Träffar

Styrelsen under det kommande året:
Styrelsen kommer att arrangera träffar under hösten.
Du kommer att få mer information i ett informationsblad,
som sänds till alla medlemmar i slutet av augusti.
Har Du något förslag på någon, som kan berätta om just sin
”mission”? - Hör av Dig!
Styrelsen

Ordförande:
Vice ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Vice sekreterare:
Styrelsesuppleanter:
Revisorer:
Valberedning:

Karl-Olof Fransson
Roland Isaksson
Rune Brink
Lars-Göran Gunnarsson
Bror Svärd
Karl-Axel Pettersson, Stig von Bayer
Bengt Kjellman, Rolf Noberg
Stig Sandström, Lars Frost

TUR I OTUREN
Rolf Johansson från Norrköping, ingick i den
svenska FN-bataljonen i Kongo, vid tiden för
Dag Hammarskjölds sista resa - den till
Ndola i september 1961.
På bilden till vänster, passerar Hammarskjöld just Rolf, då han inspekterar den
svenska truppen strax före avfärden.
Till höger, betraktar Rolf “sig själv”, 44 år
senare, på mittuppslaget i Bataljonsbladet
nr 3/2005.
Rolf hade anmält sig till att ingå i den
säkerhetsvakt, bestående av ett mindre antal
soldater, som skulle följa Hammarskjöld till
Ndola.
Lottdragningen om vilka som skulle få ingå
utföll inte till Rolfs fördel!?
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text & bild: inforMera

Min vän Lumumba

NÄRT & KÄRT
Har du förlovat dig, eller gift dig, eller fått barn?
Eller något annat Närt & Kärt.
Berätta med några rader och bifoga gärna ett foto!
Redaktören

ANDERS KJELLGREN - IN

MEMORIAM

VÅR ÄLDSTE MEDLEM, Anders Kjellgren, har lämnat oss.
Alf Gustafsson, Sture Pettersson och Erik Westerberg
representerade UNEF-kamraterna vid begravningen.
Erik Westerberg höll följande tal:
”En fredssoldat har lagt ner sina vapen. Du har gjort
en stor insats för fredens sak. Alla dina vänner bland
UNEF-kamraterna önskar genom oss, framföra en
sista hälsning och en förhoppning att du må vila i
frid.”
Avslutningsvis vår förenings motto: Heder och tack.
Farväl!
För UNEF-kamraterna
Erik Westerberg

ANDERS KJELLGREN - IN

MEMORIAM

VÅR FÖRSTE STRIDANDE KONGO-BATALJONSCHEF, Överste
Anders Kjellgren, chef för X K har gått ur tiden.
Bataljonen ryckte in 11 november, 1960 på I10 och tog
den 20 november över ansvaret för södra Katanga, ett område något mindre än Sverige till ytan.
Bataljonen fick utkämpa regelrätta strider mot anfallande Balubavildar med bl a giftpilar och under många tågeskorter, bygga och laga räls där Balubas avlägsnat densamma. Förhindra massaker av oskyldiga civila och utföra
åtskilliga 200-mila-patruller.
Under våldsamma kravaller i Elisabethville, med hela
bataljonen som insatsstyrka, lyckades vi återta flygfältet.
Bataljonen återvände hem 8-11 juni 1961.
Anders Kjellgren stannade ytterligare en period som förhandligschef med Balubas och chef för Joint Commisssion,
med uppgift att se till att legoknektarna avlägsnades från
Katanga - en omöjlig uppgift. Bl a besöktes de 200 irländska fångarna i Jadotville efter septemberstriderna.
Att förhandlingarna varit framgångsrika med Balubaledaren Jason Sendwe, visades klart genom att denne senare blev ihjälslagen - för att ha varit allt för eftergiven och
slapphänt mot FN.
Stig von Bayer

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

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

S

OMMAREN 1960 tjänstgjorde jag på bataljon VIII med placering i Gaza. I samband med att Belgiska Congo blev självständigt, utbröt oroligheter i landet varför FNs säkerhetsråd
beslöt att trupp skyndsamt skulle sändas dit. Den svenska
bataljonen i Gaza - som i dubbel bemärkelse hunnit bli varm i
kläderna - flögs från Kairo till huvudstaden Leopoldville . Vi
var det första FN-förbandet som var européer, och som bar blå
utrustning. Till följd därav åtnjöt vi ett stort förtroende hos
såväl afrikaner som hos de européer som stannat kvar i landet.
En söndag i början av augusti fick jag tillsammans med ett
par kamrater permission för att besöka centrum av huvudstaden. Vi följde Kongo-floden in i ett mycket fint villaområde
med byggnader som sannolikt ägts av belgare. Vår vana trogen
passade vi på att fotografera. På en balkong i en slottslikande
villa stod en afrikansk kvinna och betraktade oss
"turister". Plötsligt var vi omringade av afrikanska FN-soldater som bar svarta baskrar. En verkligen strong korpral förklarade, att kvinnan på balkongen var premiärminister Lumumbas hustru och i hennes
sällskap fanns försvarsminister Mobotus
hustru. Soldaterna var förlagda i "boyvillan"
inne i trädgården och våra FN-kamrater i
trädgården.
Fru Lumumba lät oss förstå att vi onödigt
utsatts för ett bryskt beteende och ville gottgöra oss med en kopp te. Vi var chockade över bekantskapen,
varför vi tackade nej och föredrog att lämna platsen efter det
att vi fått tillbaka våra kameror.
Patrice Lumumba dog något år efter det Kongo blivit självständigt. Hemma i Sverige såg jag fru Lumumba på TV när
hon sorgmålad med vitt ansikte följde sin man till sista vilan.
Jag kände mig berörd och tyckte mig ha en viss samhörighet
med min ytterst tillfälliga bekantskap. Senare såg jag en dokumentärfilm som visade vilka krafter som verkade efter
Lumumbas död i kampen om ledarskapet i Kongo. Jag avstår
från att göra ett politiskt ställningstagande, men skall nämna
Lumumbas namn i betydligt trevligare sammanhang.
På bataljon XX K sommaren 1963, var jag behörig att äta
och deltaga i umgängeslivet på underofficersmässen. Under
ganska lång tid var vi utan sprit. Vi hade endast konjak och
man förtärde högst ett glas på en kväll. Det fanns endast klorerat vatten till utspädning om man ville ha kall dryck med lite
spritsmak. Själv hade jag i Spanien lärt mig av spanska ungdomar hur man skulle lura krogvakterna under diktaturtiden.
Cacaodryck med konjak! Oskyldigt men gott.
I mässens kök fanns det vatten, mjölkpulver, socker och
cacaopulver. Koka och kyl ner! Premiärkvällen för denna dryck
blandad med konjak blev lyckad. Från ett bord i den något
skumma lokalen hördes plötsligt: "Denna dryck döper jag till
”LUMUMBA"!

Jag påstår att, cacaodryck med konjak fick namnet ”Lumumba”
på en svensk underofficersmäss på Kaminabasen i Kongo, sommaren 1963 . Har jag fel, väntar jag på eventuella synpunkter.
Helsingborg i oktober 2005
Sven Thufvesson
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B a ta l j o n s b l a d e t
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foto: Thomas Petterson - www.tpfoto.se
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Magnum Elite
1595:www.bisonoutdoor.se

Vårens rökare!
ESBIT-minikök
World´s No1 Solid Fuel
20 tabletter ingår

95:Hagor Patrol
70 liter
1195:-

Meindl Performance
2595:-

Alla priser inkl moms

Bisonoutdoor Kärsta 906 705 98 Lillkyrka

Tele: 019-26 34 00issta

Auktorisrad återförsäljare för MP-SEC - exklusiv distributör i Sverige för ESBIT

BISONOUTDOOR har snabbt blivit ett positivt begrepp
för barn&familj, friluftsmänniskor, polis, militär,
räddningsarbetare, väktare och många andra.
Ett brett sortiment ger flera prisvärda
valmöjligheter.

...en bra plattform
för att kommunicera
bra budskap!
Kontakt: annons@informera.se
0708 - 18 87 88 & 011 - 18 80 88
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Norrköpings Gravyr AB
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Försvarsutbildarna
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www.forsvarsutbildarna.se

YXXRYSS
Nr 2/2006
De tre först dragna
rätta lösningarna får
var sin TRISS-lott i pris.
Sänd lösningen till:
Lotta Öhrn
Folkungagatan 28
703 42 Örebro
Vi vill ha era lösningar
senast 1/9
Vinnarna och den rätta
lösningen presenteras
i nästa nummer.

LYCKA TILL!
foto:
Håkan Nyström
Försvarets Bildbyrå

Vi gratulerar vinnararna
i YXXRYSS 1/2006:
Per-Olof Carfalk
Liedbergsgatan 35
352 32 Växjö
Rolf Kaméus
Trumpetvägen 7
541 57 Skövde
Carina Jägborn
Skyttens gata 546, 1tr
136 61 Haninge

Namn: ...........................................................................................
Adress: .........................................................................................
Postnr..................... Ort: ...............................................................

Rätta lösningen till
YXXRYSS nr 1/2006
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Tegelbruksgatan 8
554 50 JÖNKÖPING

Försvarsutbildarna

FAKTA FÖRSVARSUTBILDARNA
Ca 38 000 medl, varav 12% kvinnor
och ca 10 % ungdomar
26 regionala förbund
7 rikstäckande förbund med
särskild kompetensinriktning
Ca 230 lokala föreningar

Den 1 januari ändrade Sveriges största frivilliga försvarsorganisation, Centralförbundet
för befälsutbildning (CFB) namn till Svenska Försvarsutbildningsförbundet. Vi kallar
oss i dagligt tal Försvarsutbildarna.
Namnbytet är ett led i en förändringsprocess som syftar till att utveckla våra möjligheter att stödja Försvarsmaktens operativa förmåga.
Vi och våra 38 000 medlemmar kommer att satsa främst på att delta i och utbilda för
internationella insatser och uppgifter inom Hemvärnet.
Vi avser även att utveckla vår ungdomsverksamhet eftersom vi vet att våra ungdomar
är en viktig rekryteringskälla för Försvarsmakten.
För att öka samhällets uthållighet vid krisberedskap och krishantering kommer vi
att utveckla vår förmåga att stödja civila myndigheter med utbildning och insatser av
frivilliga som personalförstärkning.
Läs mer och ta del av vår verksamhet på www.forsvarsutbildarna.se

2 ungdomsföreningar
82 ungdomsavdelningar
7 kursgårdar
Ca 16 000 deltagare i våra utbildningar under 2005

