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Bo Wranker

Förbundsordförande

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

inledaren

Jag tittade på tv4:s serie om våra kollegor i Afg-
hanistan och jag hörde då en av soldaterna säga
ungefär att ”när man kommer hem härifrån kom-
mer man aldrig igen att bli samma människa”. Som
jag förstod det: som man var innan man åkte. Detta
är säkert ett uttryck för det som många av oss har
känt oavsett vilken mission vi tjänstgjort i eller
kanske också hur många gånger eller hur länge vi
varit ute. 

Om vi är helt ärliga mot oss själva så är det säkert
sant. Vi blev aldrig det vi varit, vi blev förhopp-
ningsvis både bredare och djupare i vår förståelse av
de bakomliggande faktorerna till skälet varför vi var
där. Ännu viktigare tycker jag det är att vi fick en
djupare förståelse och medkänsla för de människor
som vi kunde ge en känsla av hur framtiden skulle
kunna gestalta sig. Vi har därför en insikt som jag
tycker vi skall vara stolta över. Vi har bidragit till en
fredligare utveckling! Måtte de politiska ledarna
runt om i världen kunna förvalta den frånvaro av
våld som vår närvaro ofta har fört med sig. 

De allra flesta av oss veteraner får insikter och kun-
skaper som blir viktiga byggklossar i vår personliga
utveckling och vår syn på världen. Dessa erfarenhe-
ter har hjälpt och kommer att hjälpa företag och
organisationer i deras utlandsarbete och därigenom
också bidragit till att det svenska samhället har
utvecklats positivt. Men varje mynt har två sidor. Via
media fick vi reda på att c:a 14% av de veteraner
som i senaste kontingenten, som kom hem från just
Afghanistan, hade anmält att de ville få tillgång till
psykolog. Jag vet inte om detta var ett resultat av
händelser under missionen eller om det var för
säkerhets skull. 

Oavsett vilket svaret är så pekar det på den andra
sidan av myntet, dvs att inte alla enbart får positiva
erfarenheter utan tvärtom. Detta är den kunskap som
Fredsbaskrarna Sverige har att sprida.

Även om det blir lite tjatigt så vill jag ånyo ta upp den
pågående utredningen om en framtida veteranpoli-
tik. Jag har tidigare sagt att tillsättandet av utredning-
en visar på att den politiska nivån har insett behovet
av en sådan sammanhållen politik. I tider som dessa
riskerar detta att drunkna i andra frågor. 

Just nu så är Försvarsmaktens ekonomiska läge
men också nya svenska fredsinsatser högt på agendan
och på löpsedlarna. Det kan tyckas att ökade insatser
står i direkt motsats till hur ekonomin redovisas. 

Att lösa den ekvationen tillkommer inte Freds-
baskrarna men jag vill peka på att våra frågor lätt kan
komma bort i diskussionen. Vi måste alla dra vårt strå
till stacken och ständigt påminna om vår existens och
våra berättigade krav. 

Erfarenheterna från senaste FN-dagen och cere-
monin på Djurgården får inte vara bevis för hur frå-
gan betraktas av vår politiska eller militära ledning. I
bjärt kontrast till året före, då 50-årsjubileet firades,
fanns vare sig försvarsminister, ordförande i försvars-
utskottet eller ÖB närvarande. 

Nu gäller det!
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Arbetet går sin gilla gång i vårt förbund, och vi står inför
ett par viktiga beslut som måste tas inom detta verksam-
hetsår.

Kanslist, ett måste för att kunna fortsätta att ge den
goda service som ges. Ibland missar vi men då tar vi ett
steg tillbaks och gör rätt från början. 

Det är min fulla övertygelse att vi måste ge denna upp-
gift till en person som kan sköta detta på full tid, frivilligt,
via sponsring eller genom att vi själva anställer i någon
form. Vi kan inte fortsätta sköta denna syssla med enbart
frivilliga insatser.

Medlemsregister, behålla eller byta ut? Vi lägger ner
mycket tid idag för att hålla systemet ”up to date”. Vi får
c:a 100 st returer vid varje utskick av tidningen eller när
vi skickar ut inbetalningskort från Payer. Returerna beror
på medlemmar, som på något sätt inte har meddelat att de
bytt adress. Hade vårt system byggt på födelsenummer
hade det sparat en hel del tid i denna hantering. Kanske
något att tänka på!

Hur skall vi utveckla verksamheter på det lokala planet?
Ska vi ha träffplatser där vi kan träffas och tjöta lite? Finns
det överhuvudtaget något behov av detta?

Visst är det så att vi längtar ut när vi nu följer den tv-serie
som nu visas på 4:an och visst är det så att vi kan känna
de känslor som deltagarna delger oss, man skulle varit
där..........

Vi har ett årsmöte framför oss och jag ser med tillförsikt
fram emot att få träffa så många av er som möjligt. Tag nu
chansen och var med och påverka eller kom bara för att
prata lite och äta lite god mat. Vi har för avsikt att försöka
hålla nere priserna denna gång – allt för att på detta sätt
locka allt fler personer till vårt årsmöte. Det kommer att
bli en buffé istället för en serverad trerätters meny. Det
finns säkert någon som har något mot detta, men nu tes-
tar vi och så ser vi vad det blir för utfall. 

För er som kommer norrifrån finns det denna gång en
buss som går från Östersund! Bara att hoppa på och njuta
av en bussresa ner mot vår vackra framsida!

Har ni värvat någon ny kamrat? Jag tar nu sista chansen
att påminna er!

För egen del har jag suttit som er styrelseordförande i tre
år. Det har varit en mycket givande tid och ett förtroen-
deuppdrag, som jag med stolthet berättat om för kollegor
världen över. 

Vi har lyft på en del stenar, några stenar finns kvar och
några skall man kanske låta ligga kvar som de är.

Jag tar tillfället i akt och tackar för mig och ett speciellt
tack till det team som funnits och finns. Vi har gjort det
här tillsammans och vi har för det mesta haft kul.

Till den nya sammansättningen av styrelse vill jag säga att
ni inte glömmer att ni gör allt tillsammans och att ha kul
är mycket viktigt.

En av de viktigaste pelarna i vårt förbund är att bevara
och utveckla det kamratskap som grundats under utland-
stjänstgöringen. För visst är det så att vänskap och kam-
ratskap är kärlekens lillebror, glöm aldrig det.

Visst är det så att historien ibland kan spela kul spratt. 
Jag fick vara er styrelseordförande det år som samhället
firade att det var 50 år sedan de första FN-svenskarna
skickades ut, samtidigt som jag det året också fyllde 50 år.
Jag föddes den 3:e december 1956. Är således årsbarn
med svensk FN-trupp. Och i år fyller vi 52 år, tiden går
fort när man har kul.

Ett annat spratt som historien spelar är att jag i år avslutar
mitt styrelseordförandeuppdrag på Kärringberget i
Göteborg, på samma regemente där jag 1974 startade min
militära ”karriär”! På något sätt så knyts det ihop någon
form av säck.

Så tack för mig, lev väl och ta hand om er!

Veteraner, var stolta!

Gör saker tillsammans och ha kul!

Med Veteranhälsningar

Thomas Roos

Styrelseordförande 

Fredsbaskrarna Sverige

Styrelseordförande har ordet

Ett nytt år med nya möjligheter!
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Kallelse/inbjudan till årsmöte
29 - 30 mars 2008 
på Försvarsmedicinskt Centrum Göteborg 

Välkomna till en helg med vänner nya som gamla!

Maria Sääf Göteborg 070-952 57 74
Per-Erik Korström Tanum 070-641 25 29
Lave Lavesson Östersund 070-298 04 93

E-post: valberedning@fredsbaskrarna.se

Valberedning:

OBS! Motioner ska stadgeenligt vara sekreteraren tillhanda både digitalt
och i pappersform med namnunderskrift, per post, minst en månad före 
årsmötet, senast 28 februari, 2008. 
Adress: Lotta Öhrn Folkungagatan 28, 703 42 Örebro.

PROGRAM:
lördag 29 mars/söndag 30 mars

12.00-13.00 Samling i Bohussalen - följ skyltning  
13.00-16.00 Årsmöte  
16.00-17.00 Information av riksdagsman Allan Widman
17.00-18.00 Fria aktiviteter
18.00 Mässen öppnar
19.00- Middag (buffé)
24.00 Mässen stänger

Anmälan:
Kostnad: 250: - (i det ingår middag samt en övernattning på logement med frukost). 

Extra logementsövernattning, inklusive frukost: 100: -.  
Den som önskar annat boende än på logement får ordna det på egen hand. 

Deltagande i enbart årsmöte sker utan kostnad.
Anmälan till kassören Bo Carlsson. Mail: bcb@tele2.se Telefon: 0928-31 60. 
Medlemsavgiften för 2008 måste vara betald!

OBS! Bindande anmälan med namn, personnummer och vad inbetalningen avser,
till PlusGiro 19 70 56-5 snarast.

Övrigt:
Den som eventuellt har behov av speciell mat, hör av er till Maria Sääf. 
Mail: mariasaaf@hotmail.com

Från Göteborgs centralstation tar man sig med spårvagn nummer 11 mot Saltholmen
och avstigning vid Kärringberget. Restid cirka 25 minuter.

Anmäl dig till en helg tillsammans med dina kamrater!
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Årets Fredsbevarare 2007 blev Ingemar Robertson. Nu är det
hög tid att fundera över vem som skall få den äran 2008. Vem
tycker du har gjort sig förtjänt av titeln Årets Fredsbevarare? 

Regler och information:
FN utlyste 2003 29/5 till International Day of United Nations
Peacekeepers. Fredsbaskrarna Sverige vill ge uppmärksamhet åt
dagen genom att ge en svensk fredsbevarare utmärkelsen Årets
Fredsbevarare. 

Den 29 maj valdes 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.

Utmärkelsen Årets Fredsbevarare tilldelas person som utöver
vad tjänsten normalt kräver gagnat svenska fredssoldater i inter-
nationell tjänst eller på annat sätt gynnat fredsutveckling på den
internationella arenan.

Tidigare mottagare 
av utmärkelsen är: 
Anders Brännström,
2005.
Roland Rosenqvist,
2006. 
Ingemar Robertson
2007.

Medlem i Fredsbaskrarna kan nominera person som han eller hon
anser vara förtjänt av utmärkelsen. Motivering ska alltid bifogas
nomineringen.

Nomineringen skickas till Förbundsstyrelsen, sekreteraren, senast
1 april 2008. Maila till: lotta.ohrn@fredsbaskrarna.se
Nomineringarna vidarebefordras till arbetsgruppen för behandling.

Årets Fredsbevarare 2008 – VEM?

Åk buss till årsmötet – kostnad: 250:- tur och retur!
Buss från Östersund till Göteborg

Resväg: 
Buss avgår från Östersund 28 mars kl. 04.30

Sundsvall, jvgstn kl 06.45
Gävle, Gävle Bro kl.09.45

Stockholm, Järva Krog kl. 11.45
Västerås, Rocklundahallen kl.13.00

Örebro, Eurostop kl.14.45 till Göteborg

Ta med eget fika, det blir inga längre raster på resan.

Möjlighet finns att ansluta efter färdvägen.
Kontant betalning direkt på bussen!

Bussen åter mot Östersund tidigt på söndag 30 mars

Bindande anmälan till:
familjen.lavesson@telia.com

Uppge namn, adress och telefon där vi kan nå Dig. 
Om Du inte har internet ring: 070-29 80493. 

Först till kvarn gäller!

Inte bara ett årsmöte, utan här har ni också möjligheten att genomföra en ÅTERTRÄFF. 

Z-BATALJONEN i samarbete med FÄLTJÄGAREN FASTIGHETER AB
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K R Ö N I K A N
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CHRISTINA DOCTARE:
Läkare, författare och samhällsdebattör, som har undervisat i integrativ medicin på Karolinska institutet. Sveriges representant för
Europarådet i kommittén mot tortyr, expert i krigstribunalen. Som läkare har hon arbetat med stressade människor i krig och fred och
ser som sitt uppdrag att försöka hjälpa dem genom att skapa förutsättningar för återhämtning. källa: www.doctare.se

Jag minns det som i går när jag stod ”at gun point” med
fulla segerrusiga grekcypriotiska soldater som tillhörde
”EOKA B”. Mina barn klamrade sig fast vid mig och insåg
också allvaret. Det var bara ogjort att det inte smällde.  

Året var 1974. 

Det var min första FN-tjänstgöring och jag blev den första kvinn-
liga svenska bataljonsläkaren och det fanns nog inte så många
kvinnor i andra bataljoner heller för den delen. Det var en slump
att jag råkade börja. Barnens far, min dåvarande man, jobbade
egentligen som bataljonsläkare men hans pappa hade dött mycket
oväntat och maken ville hem till begravningen och ingen kunde
rycka in med så kort varsel. ”Men din fru då?” Till saken hör att
jag precis var på väg ner till Cypern med barnen och barnflicka
för att tillbringa en längre ledighet på Cypern. Men det skulle bli
andra bullar. Jag tackade ja till förfrågan som hade varit uppe och
vänt på högsta nivå och fått OK. På den tiden fanns det inga kvin-
nor i det militära. Så efter beslut på högsta ort fick jag bli batal-
jonsläkare. 

En lustig anekdot: När jag ringde till utrustningsdetaljen, så hade
man inga uniformer för mig, förstås. ”Men jag kan ha vit rock!”
svarade jag intet ont anandes om det viktiga i att ha uniform i det
militära. Personen i den andra änden av telefonlinjen höll på att
dö när jag sa så. Han frågade också hur länge jag hade varit fär-
dig läkare. ”Tre år”, svarade jag aningslöst. ”Är det exakt tre
år?” frågade rösten i luren. ”Nej, ska jag vara ärlig så är det två
år och nio månader!””Så synd, då blir doktorn bara kapten! Hade
det varit tre år hade doktorn blivit major!” ”Gör det någon skill-
nad?” frågade jag och avslöjade därmed min totala okunskap om
den militära rangordningen. Behöver jag tillägga att mannen höll
på att få slag. Samtalet avslutades med att han med kvävd röst
meddelade att jag fick lösa uniformsfrågan när jag kom ner till
Cypern. ”Det finns indiska uniformer där nere vet jag!” Ajöken
och på med luren. Vad var nu en indisk uniform? Det visade sig
vara en grön khakiuniform. 

Väl nere så var jobbet egentligen ett distriktsläkarjobb men med
rätt friska patienter. Så det var inga problem. Men situationen het-
tade till och jag fick indikationer på det men ingen lyssnade på
vad jag i min tur hade hört . Så jag hade någon slags mental för-
beredelse för att något skulle hända. 

Jag vikarierade bara under min mans frånvaro och sedan blev jag
civil igen. Men jag kunde följa händelseförloppet och när dåvaran-
de presidenten Makarios störtades av EOKA B som stod överste-
juntan i Aten nära, så anade jag att nu är dagarna räknade, tills
det smäller på riktigt. 

Bussresan från Famagusta till Nicosia till ett svenskt charterplan
som hade fört ner svenska turister, glömmer jag aldrig. 

Vi ”eskorterades” till flygplatsen av massa soldater som nog var
ett större hot mot våra liv än något annat. Rädslan att det skulle
hända barnen något var förfärlig. 

Till saken hör att UD inte hade fattat situationens allvar och jag
visste ju enligt vad turkarna hade berättat för mig att de skulle
invadera Cypern vid den här tiden. 

Jag kom hem med barnen en sen fredag kväll och möttes av foto-
grafer som undrade om jag hade några bilder att sälja. Inte hade
jag tänkt på att ta kort när jag var rädd om livhanken. När jag
vaknade på lördag morgon hemma här i Sverige hörde jag på
nyheterna att turkarna hade bombat Famagusta! Då först kom
ångesten! Frontlinjen i det kriget kom att gå rakt över Carl
Gustav Camp och mina tankar var hos alla dem som var kvar. 
Det blev nog den sista badbataljonen i FN:s historia. 

Dessa korta men intensiva upplevelser satte sina spår. Det blev till
traumatiska minnen som inte ville försvinna. Tiden läker inte alla
sår. På den tiden kunde man inte stava till debriefing. Militären
hade inte en susning. 

Nu vet man att det finns något som heter debriefing och det fun-
gerar väl till nöds med några uppföljningssamtal efter hemkoms-
ten. Men det handlar ju om att förebygga att de traumatiska min-
nena biter sig fast. Man måste ha sådan kompetens ute i fält, pre-
cis som all annan utrustning i krig, så måste en kompetens finnas,
som tar hand om reaktionerna på vad man har upplevt. 

Det är hög tid att militären lär sig att det finns något som heter
Post traumatisk stress (disorder) PTSD. Utan hjälp och obehand-
lat leder till det alltför många självmord. Det är en bitter läxa
som amerikanerna nu håller på att lära sig, där fler soldater har
tagit livet av sig efter hemkomsten än som har dött i stridshand-
lingar i Irak. 

Låt mig vara tydlig på en punkt. Jag stödjer att vi skickar ut trupp
på olika uppdrag utomlands. Men jag kräver att sådan trupp
utrustas med proaktiva sjukvårdsresurser för både kropp och själ.
Det behövs både sjukvårdshelikoptrar och duktiga psykologer och
psykoterapeuter i NBG (Nordic Battle Group).  Annars blir det
förlorade liv i fält på kort sikt pga sena och bristande sjukvårdsin-
satser och på lång sikt förlorade liv pga försummade insatser för
att hantera de traumatiska upplevelserna. Behöver jag påminna
om att bland Kongobataljonens män har alltför många dött en för
tidig död jämfört med sina årskullar som inte varit i strid. Men
ingen har brytt sig eller förstått. Nu vet vi och måste agera
utifrån de kunskaper vi har idag! 

Tiden läker inte alla sår!

Christina Doctare, 
läkare och författare,

f.d. bataljonsläkare 
i UNFICYP 1974
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DET DIGITALA ARKIVET, som fått namnet Folke Bernadottesam -
lingarna (FBS), innehåller för närvarande dokument från
Gazaoperationen 1956-67 samt en stor mängd fotografier,
inte bara från Gaza utan även från Kongo, Cypern och
Libanon. Samlingarna kommer under de kommande två
åren att utvidgas med material från Sveriges övriga insatser i
bland annat Korea, Mellanöstern, Kongo, Cypern, Libanon
och Balkan och omfatta uppskattningsvis totalt mer än 1,5
miljoner dokument.

FBS är unikt genom att det i en digital portal tillgängliggör
dokument från flera olika arkivägare såsom Krigsarkivet,
Riksarkivet, Rikspolisstyrelsen och Utrikesdepartementet.
Dokumenten framställdes ursprungligen av Sveriges myn-
digheter och fältmissioner och har därefter nästan obemärkt

för allmänheten förvarats hos de olika arkivägarna. 
Ett enkelt sökbart och lättillgängligt digitalt arkiv kan främ-
ja forskning, utbildning och allmänbildning inom området.
För forskare möjliggör FBS systematisk uppföljning av
svenska fredsinsatser och förväntas stimulera nysatsningar
inom forskningsområdet. För försvarsmyndigheter erbjuds
ett rikt material för utvärdering av, och erfarenhetsinsamling
från, tidigare insatser som kan utgöra en grund för samtida
och framtida fredsbevarande insatser. För allmänheten öpp-
nas dörrar till ett tidigare okänt och svårtillgängligt material.

Under 20007 presenterades projektet vid en rad olika till-
fällen såsom Fredsbaskrarnas årsmöte i mars, Bok- och bib-
lioteksmässan i Göteborg i september samt IAPTC-konfe-
rensen (International Associations of Peacekeeping Training

Folke Bernadottesamlingarna
- Sverige i internationella fredsinsatser

För ett år sedan kunde man i Bataljonsbladet läsa om det 
projekt som bedrivs av den statliga myndigheten Folke
Bernadotteakademin och som digitaliserar och tillgängliggör
arkivdokument från Sveriges deltagande i fredsbevarande 
operationer. 

Projektet har nu kommit till den fas då ett sökbart digitalt
arkiv har utvecklats och lanserats hos olika myndigheter, 
lärosäten, bibliotek och arkiv. 

Marcus Hägglund och Anneli Westerlund på Bokmässsan
i Göteborg 2007.
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Centres) på Folke Bernadotteakademin i Stockholm i
september. Mottagandet har varit mycket positivt, inte
bara från forskare och studenter, utan även från före detta
fredssoldater och intresserad allmänhet.

Anna Lindhbiblioteket var det första biblioteket att erhålla
uppkoppling till samlingarna och har följts av en lång rad
bibliotek, myndigheter, lärosäten och arkiv som önskar
erbjuda sina besökare åtkomst. För information om var i
landet du kan få tillgång till FBS, se projektets hemsida:
www.folkebernadotteacademy.se/samlingarna

För mer information, kontakta 
informationsansvarig: 
Anneli Westerlund
Telefon: 0611-347713
Mobil: 0738-326453

Anneli.westerlund@folkebernadotteacademy.se

Sommarens billigaste
resor till Turkiet!?

Sommarens billigaste
resor till Turkiet!?
Skön och prisvärd semester?Skön och prisvärd semester?

 10 270 kr 10 270 kr

Prisexempel:Prisexempel:
Viking Apartment

2 vuxna + 2 barn 2-17 år
flyg, mat på flyget, transfer
och en vecka i nyrenoverat

lägenhetshotell, totalt
från                        

                        Kolla på www.turkietresor.se 
                         och sannolikt hittar du svaret. 

Kanske något av de många ”all inclusive” vi erbjuder, 
från mycket billiga till enormt lyxiga. Självklart har vi även 
många traditionella hotell och trevliga lägenhetsalternativ. 

Välj mellan Alanya, Antalya, Belek, Camyuva, Cesme, 
Kemer och Side som resmål. 

Vi flyger från Norrköping direkt till Antalya varje fredagskväll 
från maj till oktober och från Arlanda till Antalya och Izmir. 
Du kan även flyga från bl.a. Oslo, Rygge, Trondheim, Bodö 
och Tromsö.

Mer information och sommarens lägsta priser hittar du på 
www.turkietresor.se

Du kan även ringa till oss på telefon 0771 401 400
måndag–fredag 09.00–18.00 och lördag 10.00–14.00. 

P.S. Intresserad av att köpa hus i Turkiet? Besök hemsidan 
till vårt systerföretag, Vikinghus, 
www.vikinghus.no

 

Resegaranti är erlagd, se 

www.kammarkollegiet.se
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C O M B AT  C A M E R A  dokumenterar

Combat Camera har sedan november förra året dokumente-

rat och deltagit i TD01:s förberedelser inför uppdrag i Tchad.

Syftet har varit att ge chefer och anhöriga en bild av vardagen

för de drygt 200 soldaterna. Terrängbilsutbildning, skarpskjut-

ningsövningar och missionsutbildning har till största delen

bedrivits på Väddö, i Strängnäs och på Livgardet.

Den svenska Tchadmissionen, som i huvudsak består av delar

ur Internationella amfibiestyrkan, är nu färdigutbildad och redo

för insats.

TD01 består av 200 soldater samt en finsk pluton på 60 sol-

dater, som ska ingå i EU-styrkan, EUFOR. Sammanlagt består

EUFOR av 4 000 soldater och leds av Frankrike.

Förbandet ska arbeta för att förbättra säkerheten för flykting-

ar och hjälporganisationer i östra Tchad och delar av

Centralafrikanska republiken.

EUFOR-insatsen grundar sig på resolution 1778 i FN:s säker-

hetsråd, från den 25 september 2007. FN uppmanade då

medlemsländerna i EU att bidra med en fredsstyrka.

Text&Foto: Johan Lundahl

Combat Camera

10
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N O R D I C  B AT T L E  G R O U P

Svensk stridsstyrka redo 
så snart EU ringer
I oktober intog styrkan Lidköpings hamn och i Skövde avväpnades milisgrupper. Detta
var en av flera övningar som har gjort EU:s första snabbinsatsstyrka klar för utryck-
ning, närhelst telefonsamtalet kommer från Bryssel till den svenska militärledningen.

Sedan i september har EU med stor möda för-
sökt få ihop en styrka på 3 000 militärer som
kan rycka ut till Tchad för att försvara flykting-
lägren vid gränsen mot Darfurprovinsen mot
attacker.

Men det är notoriskt svårt att få ihop tillräck-
ligt med soldater och utrustning. Först i mitten
av januari blev en bataljon klar att skickas iväg,
bestående av soldater från fjorton länder.

Nato har haft planer på att skapa en egen
snabbinsatsstyrka för akuta militära operationer
men har fått lägga ned idén i brist på uppback-
ning från sina medlemsländer. En av de uppgifter
som har konkurrerat med Nato-idén var nämligen
EU:s planer på snabbinsatsstyrkor.

Militära ambitioner
EU:s stats- och regeringschefer har sedan tio år
tillbaka – efter att maktlösa ha sett våldet bryta
ut i Europa, på Balkan - varit ense om att de
behöver tillgång till en militär kapacitet, för att
kunna genomföra fredsbevarande åtgärder.

– Det är viktigt för oss att EU kan spela en
större roll i världspolitiken, säger europaminis-
tern Cecilia Malmström.

Först försökte EU-länderna organisera styrkor
på runt 60 000 man som skulle kunna skickas
iväg med 60 dagars varsel.Efter några års arbete
övergick EU till en annan variant. Två snabbin-
satsstyrkor om 1 500 – 3 000 man vardera ska
hela tiden stå redo om en akut militär kris skulle
uppstå någonstans inom 600 mils radie från
Bryssel. Sverige leder alltså den första av dessa,
Nordic Battle Group och Spanien har fått ansvar
för att sätta upp den andra.

Svensk kärna
Kärnan i styrkan är en svensk manöverbataljon
på drygt 1 000 man, samtliga svenskar, för att
enligt det svenska försvaret, minimera riskerna
för missförstånd.

Utanför denna kärna finns 200 finländska sol-
dater, 150 norska, 75 estländska och ett antal
irländska. Storbritannien bidrar med hjälp för att
stödja ledningsarbetet. Totalt finns 2 800 man
tillgängliga om det skulle smälla.

Under hösten har den svenskledda insatsstyr-
kan tränat allt från att rycka in i hus och avväp-
na rebeller till att ta emot ledning via den militä-
ra kommandocellen som numera finns i Bryssel.
Styrkan är tänkt att kunna användas till en förs-
ta insats i en kris, då uppdraget skulle kunna
vara att evakuera människor eller att försvara en
flygplats. Den ska kunna vara ute i minst 30
dagar med möjlig förlängning till 120 dagar.

Beslutet att skicka iväg en militär styrka ska
tas enhälligt av EU:s utrikesministrar. Inget land
måste delta i en beslutad operation.

Svenska utgifter
Kostnaderna för insatsstyrkan bärs av med-
lemsländerna själva. I den svenska försvarsbudge-
ten finns inga pengar avsatta speciellt för
insatsstyrkan utan kostnaderna ska belasta den
vanliga verksamheten.

Skulle inget telefonsamtal komma under första
halvåret 2008 när Sverige åtagit sig att leda
Nordic Battle Group, så kan alltså det svenska
försvaret klara sig billigt undan. Från juli blir det
andra EU-länder som tar över uppgiften att ha
en snabbinsatsstyrka stående.

Ylva Nilsson

Källa: EuropaPosten

Foto: Combat Camera
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Det finns väl få människor som i mars månad 1978
hade trott att UNIFIL – som står för United
Nations Interrim Force in Lebanon – skulle fortleva
30 år senare. En stor del av UNIFIL:s arbete
under alla dessa år har varit humanitärt, bl a till
följd av det libanesiska inbördeskriget som varade
från 1975 till 1990. Israel invaderade Libanon
igen 1982 och stannade kvar i stora delar av landet
till 1985. Enklaven som nämns längre fram i denna
artikel kvarstod till 1999/2000. UNIFIL:s nuvaran-
de mandat varar till den 31 augusti, 2008.

Bakgrund:
Natten till söndagen den 12 mars 1978 nåddes världens
nyhetsbyråer av nyheten om att palestinier hade kapat två
bussar alldeles norr om Tel Aviv i Israel. Världen väntade
andlöst på vad som skulle bli den israeliska vedergällning-
en. Natten till onsdagen den 15 mars korsade 30 000 isra-
eliska soldater gränsen till Libanon. Israels ambition, enligt
den korta kommuniké som kom från premiärminister
Menachem Begins kansli, var tanken från Israels sida att
fördriva den eller de styrkor som Israel ansåg utgöra ett
hot mot staten Israel till norr om Litani-floden i Libanon
ungefär 30 - 35 kilometer norr om gränsposteringen Rosh
Hanikra. Operationen fick därmed namnet Operation
Litani.

Vid denna tid fanns FN-styrkan UNEF2  i Sinaiöknen där
Sverige ingick med FN-bataljon 68 M. Bataljonen leddes av
överste Jonas Lindgren från Skövde.
På samma sätt som vid några tidigare FN-ledda operationer där
Sverige hade bistått etablerandet av styrkan i Kongo i början
1960-talet med personal från den då existerande bataljonen i

Gaza såväl som personal från Kongo till Cypern år 1964 fort-
satte nu detta förfarande med en delning av styrkan i Sinai var-
vid 247 svenska män skrev ett nytt kontrakt om tjänstgöring i
Libanon. Den del av bataljon 68 M som åkte till Libanon kom
att kallas 68 ML där M står för Mellanöstern och L för
Libanon.

Förflyttningen till Libanon hade föregåtts av ett beslut i FN i
New York den 19 mars där säkerhetsrådet antog två resolutio-
ner med siffrorna 12-0 där resolution 425 uppmanade Israel att
omedelbart dra sig ur Libanon. Resolution 426 som var den
andra resolutionen föreskrev att en FN-styrka skulle sättas in i
Libanon i fredsbevarande syfte. Utöver detta skulle FN-styrkan
bekräfta att Israel lämnade Libanon, återupprätta fred och
säkerhet och hjälpa libanesiska regeringen att återvinna sin auk-
toritet.

Den 21 mars 1978 utlyste Israel ett ensidigt eld upphör.
Svenska regeringen snabbehandlade därefter en begäran från
FN i New York om att få låna en del av styrka 68 M varvid
regeringen gav klartecken till insats redan under förmiddagen
den 22 mars. 
Under eftermiddagen samma dag lämnade en rekognoser-
ingsstyrka om åtta personer Sinai för att under bataljonschefen
Jonas Lindgrens ledning ta sig till Libanon.
Förutom Sverige ställdes förfrågan om medverkande i UNIFIL
till Frankrike, Iran, Norge, Nederländerna, Kanada, Senegal och
Nigeria. Den totala truppstyrkan skulle efter hand uppgå till c:a
4 000 man och förstärktes senare med soldater från Fijiöarna. 

Morgonen den 23 mars började svenskarna i Sinai göra sig
klara och klockan 0800 rullade nu den svenska fordonskolonnen
i riktning mot Naqoura i sydvästra Libanon. Vissa vägavsnitt i
södra Libanon var dock inte tillräckligt farbara för buss varför
man fick vända om och rulla in i Libanon via den israeliska byn
Metulla istället. Svenskarnas första förläggning blev vid skolan i
Markaba c:a fem mil öster om kuststaden Tyre. 

12 Fredsbaskern nr 1   2008

I BACKSPEGELN – UNIFIL etablerades 1978  

L I B A N O N

Denna artikel är först och främst tillägnad minnet av insatsen av de 247 fredssträvarna från den svenska FN-bataljonen 68 M
som i denna mars månad för precis 30 år sedan lämnade Sinaiöknen för att bege sig till Libanon i fredens tjänst. Detta utan att
förringa alla andra fredssträvare, deras insatser i Libanon och andra delar av världen. 

Transportkolonn i sydvästra Libanon. Foto: Torbjörn F Gustafsson
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Grupperingar av svensk personal skedde därefter vid byn
Ruchayya el Fouhkar samt byn Ebel es Saqi. 

Det svenska kompaniets högkvarter lades i Shrifa. Det upprät-
tas dock flera grupperingsområden under svenskarnas tid i
Libanon varav inte alla namnges i denna artikel. 

Uppdraget i Libanon var allt annat än lätt. Många fler punk-
ter skulle besättas, bl.a. Khardalabron som hade liten betydelse i
taktiskt hänseende men ett högt symbolvärde. 

Bron behärskades av PLO från fortet Chateau de Beaufort
strax norr om Litanifloden. Svenskarna hade inte tillgång till
splitterskyddade fordon som t.ex. dagens Sisu och Patria men
lastbilar försedda med stålbågar och sandsäckar utgjorde i
varje fall ett bra skydd mot eventuell finkalibrig eld och gra-
natsplitter. Svenskarna lyckades med dessa temporärt förstärkta
fordon besätta bron den 28 mars 1978. Dessutom var området
omkring bron starkt minerat vilket framöver skulle få synnerli-
gen stora konsekvenser för den svenska styrkan.

PLO härskade i stora delar av Libanon och de kristna i södra
Libanon kom efter hand att utropa sin del av Libanon som
självständigt från det övriga Libanon under ledning av den krist-
ne majoren Saad Haddad. Därmed skapades den enklav i
Libanon som israelerna hoppades att projektiler från
Libanonbaserat artilleri inte skulle kunna nå norra Israel.
Enklaven var för övrigt en ca 15 kilometer bred landremsa räk-
nat från Rosh Hanikra och norrut i riktning mot hamnstaden
Tyre. Området behärskades av majoren Haddad fram till dess

att han avled. Enklaven kom att bestå i flera år därefter och
försvann först när Israel började dra sig tillbaka från Libanon
1999 och 2000 hade de helt lämnat Libanon. De så kallade
Shebaa Farms i östra Libanon fortsätter att vara ett omtvistat
område. 

UNIFIL:s förste Force Commander var generalen Emmanuel
Erskine från Ghana, författare av boken An African Soldier´s
Reflection där general Erskine beskriver mycket av sin tid som
Force Commander för UNIFIL. UNIFIL har dock haft så
många som 13 Force Commanders under dessa 30 år. En av de
som verkat längst som Force Commander i UNIFIL vid sidan av
irländaren William Callaghan är den svenske generallöjtnanten
Lars-Eric Wahlgren, numera framliden. General Wahlgren verka-
de som FC från 1988 till 1993. Nuvarande Force Commander
är den italienske generalmajoren Claudio Graziano.

Fanjunkare Karl-Oskar Johansson från Kiruna omkom i en tra-
gisk minolycka vid Khardalabron den 29 mars 1978 vilket för
övrigt har nämnts i ett tidigare nummer av Bataljonsbladet. 
Mats Lindberg från Piteå som var med i samma fordon undkom
med ett illa sargat ben. Sedan UNIFIL etablerades i Libanon
räknat från mars månad 1978 och fram till november månad år
2006 har 258 människor förlorat sitt liv i fredens tjänst varav
251 personer var militärer och övriga sju var civila. Fler offer
har säkerligen tillkommit under år 2007.

Svensk FN-trupp vid Khardalabron. Källa: Swedints arkiv 

Minröjare från ingenjörskompaniet under arbete. HMS Sundsvall deltog i UNIFIL-insatsen utanför Libanons kust 2007.

Israeliskt pansar under framryckning. Foto: Nils Ingvar Lundin 

Fortsättning på sid 23
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NYÅRSAFTON 2000 STOD KOMPANIET uppställt i öppen
fyrkant på innergården vid OP 19 utanför Pristina
i Kosovo. 

KS03 tog befälet i oktober 2000 och jag ingick i
SierraLima GRK-pluton. Vi hade haft en stökig
höst och alla var trötta på OP- och VCP-tjänst men
nu stod vi här och försökte hålla värmen medan
SL1 höll sitt nyårstal. Vad vi inte hade räknat med
var att han avslutade med att berätta att vi hade
fått nya order – vi skulle hädanefter ingå i ett mul-
tinationellt insatskompani som hade hela Kosovo
som ansvarsområde.   

Tillsammans med ett brittiskt kommandokompani
och ett finskt pansarskyttekompani skulle vi funge-
ra som ett insatsförband.

Denna berättelse kommer att handla om GRK-
gruppen Golf Bravos första uppdrag. 

Presevodalen ligger mellan Jugoslavien och Kosovo och gränsen
är en så kallad Ground Safety Zone, en fredad zon där ingen
får uppehålla sig. Den senaste tiden hade det förekommit stri-
der mellan den jugoslaviska militära underrättelsepolisen och
albanska gerillan. Vårt uppdrag var att förhindra gerillan att
röra sig över gränsen samt om möjligt gripa misstänktänkta
individer. 

Dessutom skulle vi bemanna flera observationsposter varav en
del var dolda, andra mer öppna. Uppdraget hade egentligen till-
delats Alfa Sierra (skytteplutonen), men eftersom en grupp hos
AS var på leave fick GB från Bravo Sierra (GRK-pluton) hoppa
in som ersättare. Så nu började en hektisk period där vi skulle
byta tryggheten som vi hade i vår sisu och grk till en pebba
(302)! 

Efter att ha packat 302 för tre veckor i fält kom första
kontraordern. Vägarna vi skulle åka på hade för dålig bärighet
så vi fick istället packa om till en bandvagn 203, vilket vi blev

överlyckliga för eftersom Mattias i gruppen var en ypperlig
förare på just BV 203/204. 

Dagarna innan avresa bestod mest av att öva skyttestrid och
gå igenom utrustningen. Beväpningen i vår grupp bestod av grg,
psg 90, ag90, ksp90, ak5b, ak5 med granattillsats, handgrana-
ter chock och rök samt signalpistol - vi var välutrustade för
detta uppdrag. Innan avresa hade vi fått en grundlig briefing
om läget och en bra insyn i hur området såg ut.

Vi rullade ut från camp Victoria 0500 med den brittiska campen i
sikte. Denna operation var under brittisk ledning. Nästa opera-
tion skulle ledas av svenskar men det är en annan historia. 

På den brittiska campen sammanstrålade vi med britter och
finländare och fortsatte mot den amerikanska mekaniserade
campen Moonteeth. Därifrån skulle vi tillsammans med britter-
na ta oss vidare till ett bergsområde nära gränsen för att slå
upp ett tältläger. För att säkra vår ankomst till området nästa
dag luftlandsattes en av skyttegrupperna med helikopter under
kvällen. Vi var alla koncentrerade på vad som skulle kunna
hända de följande dagarna och det var inte många som sov den
natten.

Fredens soldat i terrorns skugga
Under sju månader var vårt uppdrag att 
kämpa för freden och sprida trygghet i Kosovo. 

800 svenska soldater kämpade hårt, 
skrattade och grät. Text:

Olof Johansson
Jönköping

Plutonen på väg mot Presevo

Inifrån helikoptern, en Superpuma, och Ksp-58:an
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0800 nästa morgon lämnade vi campen. Vår kolonn, som bestod
av bandvagnar och sisus, surrade iväg som ett gäng arga
getingar. När vi hade kämpat oss upp för de slingrande vägarna
som var täckta med lera, kom vi fram till platsen där vi skulle
tillbringa de närmaste tre veckorna. Men innan tälten ens var
på plats fick vi problem. Den första patrullen som gav sig ut
stötte på en grupp gerillamän som försökte anfalla dem med en
kulspruta, men kulsprutan klickade och gerillagruppen valde
istället att dra sig bakåt över gränsen in i den fredade zonen.
Den brittiska patrullen valde att anropa QRF vilka landsattes
med helikopter (blackhawk) och grep männen.

1400 var det min grupp som gav sig ut på patrull för att kontrol-
lera närområdet. Vi hittade många nygrävda värn och för-
svarsställningar vilket tydde på att det fanns aktivitet i områ-
det. Vi såg även nedbrända hus och de byar vi passerade var
öde. 1800 hade vi färdigställt tälten och började få lite struktur
på lägret. 2200 startade vi en 24-timmars patrull i AOR för att
se om det var några nattliga aktiviteter. Plötsligt avfyrade vår
gruppchef Mats signalpistolen mot den klara natthimlen.
Instinktivt gick vi ner i skydd och väntade. Det visade sig vara
ett falskt alarm, antagligen på grund av ett vildsvin. Då var det
bara att ta sig upp igen med radion på ryggen. Jag rapportera-
de in hän-
delsen till
lägret och
patrullen
fortsatte.
Vid gryning-
en hade vi
upprättat ett OPT vid gränsen men hade under natten inte
observerat någon aktivitet, förutom en SAS-patrull som vi över-
raskade (tror jag, det kan ha varit tvärtom). Efter patrullen
skrevs det en patrullrapport och vi kröp in i tältet för att sova.
Mycket sömn blev det dessvärre inte eftersom vi också skulle
sitta vid radion och patrullera campen. Dagen därpå kom det en
transport från underhållsgruppen med bland annat mat och
bränsle. Jag kommer särskilt ihåg att vi fick ägg och bacon för
det satt PS2 och mumsade i sig!

Ett problem som vi inte hade räknat med var drivbanden på våra
bandvagnar. Vi hade räknat med mycket snö, men istället hade
vi snöblask och leriga smala vägar vilket gjorde att drivbanden
och stödhjulen slets ut mycket fort. Ett par dagar var det en-
dast vår vagn som var brukbar. Chefen för lätta reparationer
hade fullt upp och hans skickliga arbete resulterade i ett
”Letter of Commendation” från britterna. 

Jag minns ett tillfälle när vår grupp skulle till Moonteeth för
återhämtning. Efter klartecken från CO1 åkte vi ner för berget
mot campen. Jag hade ställt mig i bakre takluckan som tailgun-
ner. När vi lämnat berget hörde jag ett klonkande ljud. Jag fick
stopp på vagnen och vi kontrollerade drivlinan och banden men
vi kunde inte lokalisera ljudet. Vi fortsatte och plötsligt small
det till och klonkandet ökade drastiskt. Det visade sig att kar-
danaxeln till den bakre vagnen hade brustit. I detta läge var det
ingen som ville övernatta i vagnen så vi fortsatte mot Moon-
teeth. När vi kommit in i staden blev vi osäkra på närmaste
vägen till campen så vi stannade till vid en US army vcp och
bad om vägbeskrivning. Soldaten gav oss en utmärkt beskriv-
ning men precis när vi skulle åka började soldatens befäl, som
stått bredvid hela samtalet, upprepa hela vägbeskrivningen!
Amerikaner… När vi haltade in på campen fick vi många blick-
ar, dels för att vagnen lät som en skrotpress men våra brun-
spräckliga snöblusar och beväpning fick också många att titta

lite extra på oss. Efter att vi parkerat vagnen och hittat en brit-
tisk mekaniker, som konstaterade att det skulle ta en dag att
reparera skadan, gick vi och åt middag och sedan blev det bio.
Efter bion fick vi reda på att vår vagn skulle bli fast på campen
några dagar för reparation så vi fick lifta med en brittisk
patrull tillbaka till vårt läger. 

Dagarna gick och det hände att några soldater hamnade i
fältkoma och blev griniga och slarviga, men de flesta klarade
uppgifterna utan problem. Under en patrull hittade vi en död ko
som hängde fem meter upp i ett träd. Vi funderade länge över
om detta var en varning riktad mot oss i KFOR eller om den var
minerad. Till slut kom vi fram till att kon måste ha gått på en
mina och på så vis hamnat i trädet. Under en annan patrull
skulle vi ta en genväg över ett skogbeklätt berg. Efter att ha
kämpat oss upp till fots kom vi fram till en glänta med ned-
huggna träd. På marken mitt i gläntan hittade vi en skylt som
det stod SWEBAT på. Spåren i marken visade att ”någon”
hade försökt köra bandvagn över berget men insett att detta
inte skulle gå och fått vända. Jag minns också när vi fick i upp-
gift att reka en mindre by. Vi trodde att den skulle vara bebodd
men när vi kom fram var hela byn öde och det syntes spår efter
plundring. Det var en riktigt kuslig känsla att gå runt och se
alla dessa tomma byggnader. För det mesta var det ganska
säkert att gå i terrängen i detta område eftersom minhotet inte

var lika stort
som i Bosnien,
men vi fick
hela tiden vara
vaksamma och
dubbelkollade
alltid dörrar

och andra öppningar efter försåtsmineringar. Denna by var
albansk och det visade sig att den tömdes av serbiska armen
redan 1999. Då befann jag mig i Makedonien under MA 13 och
tittade in mot precis samma område som jag nu befann mig i.

Nästa uppdrag vår grupp fick var att observera en väg längs med
gränsen under tre dygn. Vi lämnade lägret vid skymningen för
att kunna slå upp vår observationspost i mörker dolda… 
Att slå läger i mörker är alltid intressant. På natten ser allt
annorlunda ut. En svacka kan vara en kulle, några träd kan
vara en buske, en buske kan vara en soldat. Att slå läger i mör-
ker är lika med ljud- och ljusdiciplin. En ficklampa kan ses på
flera kilometers håll och ljud kan färdas långt i bergen. Efter
att vi säkrat platsen för vårt nya läger och satt ut vaktposter
kunde några av oss sova några timmar. Vi brukade använda oss
av ett vaktschema som bestod av två timmars vakt följt av två
timmars beredskap (man kunde sova men skulle vara stridsbe-
redd) och sedan hade man 2 timmars sömn. 

Under beredskapstiden och sömnen skulle man också hinna
med vapenvård, äta, och göra sina behov. Dagarna gick och det
verkade inte vara någon aktivitet i området. Sista natten låg
jag i sovsäck under bar himmel istället för att sova i tältet och
hittade en bekväm sovställning mellan några stenar. Efter någon
timme vaknade jag till av att jag var inbäddad i snö. Det hade
kommit ett lätt snöfall som täckte allt. Jag tog mig ur sovsäck-
en och anslöt till vaktpatrullen. De närmsta timmarna skulle bli
riktigt spännande. Det var sista dagen och vi skulle röja vår
observationspost och bli avlösta av en annan grupp som skulle
ta över. Vi var nu tre soldater från gruppen som var vakna och
observerade vägen. Vi visste att den nya gruppen skulle komma
i en bandvagn så när vi hörde ett fordon närma sig, det första
på tre dagar, så trodde vi att det var bandvagnen. Men när vi
tittade ner i dalen och såg att det var en rysk militärjeep blev vi
riktigt misstänksamma. Nu gick allt väldigt snabbt. Vi rusade
ner till vägen och intog försvarsställning. Jag låg i en slänt på 

Operation Presevodalen

Fortsättning på sid 23
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Vintern i Afghanistan har varit en av de strängaste på 30 år och snön har gjort det svårt att få fram förnödenheter. 

På den svenska campen i Mazar-e-Sharif har logistikassistent Lotta Sandström dragit igång operation Warm Feet, som går ut p

insamlade pengar till barnen i Afghanistan som ibland går i sandaler eller barfota i snön köpa och dela ut fodrade stövlar. I ett fly

utanför byn Shulmagan är nöden extra stor, eftersom lägret ligger mycket otillgängligt. 

Under en kall januaridag begav sig en patrull ut från campen i Mazar-e-Sharif för att bistå dem med stövlar, strumpor, ris och 

på vägen dit, i en basar längs huvudgatan i Shulmagan.

– De har det svårt i den här byn. De som lever så här, har nog ganska lätt att bli rekryterade av talibanerna. Vår uppgift är att

myndigheterna med säkerhet, utveckling och styrning. Handgripligen visar vi här att vi stöder det afghanska folket och myndighe

säger Anders, chef för det MOT-team, som följt med idag för att säkra transporten och utdelningen av förnödenheterna.

Operation 

Text & Foto: Nicklas Gustafsson

Combat Camera 

Warm Feet
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K O M M A N D E  B O K

Hymoffs amerikanska åsikter och världsbild från 1960-talet
kändes dock snabbt främmande så översättningen blev efter
hand friare och jag började mer och mer använda mig av Stigs
omfångsrika arkiv. Enligt Stig fanns det dessutom en del direkta
felaktigheter i boken och vissa händelser har beskrivits i fel ord-
ning. Detta rättades till och när Stig kom med ny information
om andra händelser under sin Kongotid, förändrades innehållet
efter några månader ganska radikalt. Trots att boken i princip
är självbiografisk har jag beskrivit Stig i tredje person med
undantag för ett antal ställen där han citeras. Dessutom har jag
enbart tagit upp Stigs deltagande i Kongo 1960 - 64 och för-
sökt koncentrera mig på händelser som är mindre kända och
som går att dra lärdom av. 

Stigs Kongo-tjänstgöring omfattade FN-bataljonerna 8, 10,
12, 14 och 16 och därefter var han placerad som Field liason
officer (trouble-shooter) på olika platser.

Stig har arbetat för freden under större delen av sitt liv.
Utöver i Kongo har han tjänstgjort i Vietnam, Etiopien, Sudan,
Ghana, Kroatien och Krajina, Sydafrika, på Cypern, samt slutli-
gen i Peru.

Numera bor Stig som pensionär på fastigheten Kindahus, 20
km söder Svenljunga under tiden april-oktober och resten av
året i Strängnäs.

Jag är bara fem år yngre än Stig och har haft ett ytterst
intressant och omväxlande liv - både som officer och civil. Det
känns dock som ganska utslätat när man jämför med Stigs.
Själv har jag bara ett års FN-erfarenhet - observatör i Kashmir
1980-81. På ”min” tid var det inte särskilt populärt i de högre
staberna om aktiva officerare ansökte om tjänst i FN. Min enda
tidigare kontakt med FN-operationerna i Kongo var att jag fak-
tiskt, som officersaspirant 1962, sökte dit. Detta avslogs dock
med motiveringen att jag var under utbildning. 

Mina kunskaper om Kongo och FN-missionen där har därför
länge varit ytterligt begränsade. 

Inte förrän under min tjänstgöring på arméstaben i början av
1990-talet och de då påbörjade FN-missionerna i f.d.
Jugoslavien, kom Kongo på agendan. Plötsligt, för första gången
på trettio år, var svensk trupp åter i strid under FN:s blå-vita
flagga. Även denna gång fanns det svenskar i uniform som
utfört hjältedåd och blivit föreslagna för belöning. Jag var bland
annat ansvarig för Försvarsmaktens utmärkelser men fann
ganska snart att Sverige inte längre hade några militära utmär-
kelser för tapperhet. Vasamedaljen som Stig hade fått 1964
fanns inte längre - den hade försvunnit i samband med att
ordensväsendet togs bort 1974. I brist på annat föreslog jag för
överbefälhavaren, Bengt Gustafsson, att han borde instifta en ny
belöningsmedalj vilket också beslöts. Från 1994 har vi därför
Försvarsmaktens belöningsmedalj för internationella insatser.
Nu, år 2008, pågår dessutom, på Försvarsmaktens förslag, en
utredning på regeringsnivå om ytterligare utmärkelser.

Jag har inget minne av att jag träffat Stig förrän i april
2007 men under det gångna året har jag lärt mig mycket om
och av honom. Min respekt för honom och hans livsgärning är
mycket stor och jag är glad över att han accepterade mitt för-
slag om den här boken. Att Stig dessutom är en trevlig man
med glimten i ögat och som är rolig att samarbeta med, gör inte
saken sämre. Hans minne är enormt och hans personliga arkiv
ännu större, så problemet har faktiskt varit att sovra i materia-
let. 

Min förhoppning är nu att många svenskar läser boken, om
inte annat så för att förstå att Sverige faktiskt har hjältar på
andra ställen än på fotbollsplanen och i ishockeyrinken. För
hjälte är vad Stig är, och min förhoppning är att han ihågkom-
mes som en sådan.

Boken kommer att presenteras vid Kongoveteranernas årsmöte
den 18-19 april 2008 och kan beställas av KavAnda AB,
tfn 0705-56 04 98 eller mail: ch_braunstein@msn.com

– Svensk FN-officer bland kannibaler och minor i Kongo 1949-1964

BWANA KABAMBA

Christian Braunstein 
redaktör,

PA/överstelöjtnant 
och 1.försvarsantikvarie

Arbetet med denna bok inleddes som en direkt översättning av den amerikanska författaren och
krigskorrespondenten David Hymoffs biografi över Stig von Bayer från 1964 - INTERNATIONAL TROUBLE-
SHOOTER FOR PEACE. Efter att ha läst den, ansåg jag att det var snudd på pinsamt att den dels var
skriven av en amerikan och dels att den inte tidigare översatts till svenska (däremot till tyska och
franska!!). 

Redaktör: Christian Braunstein 

Stig von Bayer
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Min föregångare mötte upp och installerade mig i gäststugan,
överlämnade en Landrover, samt avreste nästa dag till
Karthoum.

Översten Fareed som också hade sitt kontor i gästflygeln dök
upp och erbjöd mig att följa med på en inspektionstur till hans
flyktingläger, av före detta Simba- och Maimairebeller från
Kongo. Han visade också ”compounden” ett område omgärdat
av en tre meter hög mur, innehållande det s k residenset där
översten bodde med sina fyra hustrur, en vaktstuga för vakter
och tjänstefolk samt gäststugan. Jag fick självklart bara se resi-
denset från utsidan, men undrade över hur det var möjligt att
UNHCR lagt ner så mycket pengar på lyx. Föga anade jag då,
att flyktingarna medfört 37 ton guldtackor och en halv säck
diamanter, när de  hösten 1964 flydde från norra Kongo. De
installerade sig i Juba januari 1965. Där beslagtogs det av
general al-Bashir Omar, som numera är Sudans president och
dennes ställföreträdare som just var översten Fareed.                             

Fareed bad mig vänta, han skulle bara hämta sin flodhästpis-
ka och förklarade att ”negrer bara begrep en handfast behand-
ling”. I flyktinglägret c:a 15 km söder om Juba bodde runt 25
000 Kongo-flyktingar med sina familjer. Översten upptäckte
några flyktingar som inte hälsade tillräckligt vördnadsfullt på
honom, hoppade ut från jeepen och rappade till en flykting som
inte sprang undan tillräckligt snabbt så att blodet skvätte ut. 

Han förklarade vidare vikten av att prygla negrer regelbun-
det annars skulle de helt tappa respekten för ledningen och vad
gällde södra Sudan i övrigt så borde det bara finnas två sorter:
antingen döda eller slavar. Jag påpekade att det numera fanns
en svart provinsregering i södra Sudan. Fareed försäkrade att
det skulle inte vara länge. Jag framförde det inträffade till vår
UNHCR-representant i Karthoum, som inte ville höra talas om
någonting olämpligt beträffande översten Fareed. Någon vecka
senare hade jag bjudit in den danske RK-representanten, en

major och chefen för fredskåren, en amerikansk yngre dam. Jag
var i köket, när dörren in till Fareeds kontor helt plötsligt slets
upp och Fareed skummande av vrede rusade in med flodhästpis-
kan i högsta hugg. Flickan var snabbtänkt och hoppade ut
genom fönstret, men majoren som sprang ut genom dörren
hanns upp av Fareed som randade honom bakifrån med piskan
så att blodet skvätte åt alla håll. Jag kom spingande efter och
ropade: ”Överste Fareed, detta är mina gäster så här får ni inte
göra”. Fareed vände sig då rasande mot mig och slog till mig
över ansiktet med piskan, jag svarade direkt med ett hårt knyt-
nävsslag mot näsan, så att han föll omkull, vilket för en arab
betraktas som en dödlig förolämpning. Fruar och vakter kastade
sig mellan oss och Fareed skrek att han skulle skjuta mig.
Fruarna bad mig lämna området, jag svarade att självklart
måste jag ta reda på hur det gått med Rödakors-representan-
ten. 

Jag hamnade så småningom på sjukhuset och märkte först
då att det rann blod från slaget ner över halsen. Jag blev
omplåstrad och samtidigt kom Sydsudans inrikesminister och
beklagade det inträffade. Jag sade då att Fareed omedelbart
måste arresteras. Svaret blev att det var omöjligt att arrestera
en arabisk överste, då skulle kriget starta på nytt mellan Nord
och Syd. Ministern inbjöd mig att bo hos honom, jag svarade att
inte vem som helst kunde piska ut mig från UNHCR:s guest-
house. Ministern sade då att han skulle låta sina poliser sitta i
träden utanför muren för att övervaka vad som hände. En ONG-
representant erbjöd mig att låna hans streetsweeper (5-skotts
hagelgevär), vilket jag tacksamt tog emot.   Då dök Joseph
Garang, Sydsudans president upp. Han upprepade vad inrikesmi-
nistern sagt samt att jag var välkommen att bo hos honom. Jag
berättade hur Fareed uppträtt i flyktinglägret. Garang svarade
att araberna ända sedan slavjägartiden alltid uppträtt på
samma sätt och att han nu absolut ej kunde ha några samman-
stötningar med araberna innan han fått hem sitt folk d v s alla
flyktingar från de kringliggande länderna; Etiopien. Kenya,
Uganda, Kongo och Centralafrikanska republiken, c:a 1,5 mil-
jon. Jag tackade presidenten och återvände till gäststugan.

När jag kom fram var portarna stängda och låsta. Jag satte då
full fart och körde rätt igenom portarna och fram till gäststu-
gan som visade sig vara låst med kedja och hänglås. Jag sköt då
sönder hänglåset med streetsweepern och gick in. Då uppstod ett
problem jag kunde knappast lägga mig i sängen om Fareed
skulle komma,för att skjuta mig enligt löfte, så jag bäddade
säck, och riggade upp burkar och annat om jag skulle få besök.
Själv lade jag mig i badkaret. 

Nästa dag rapporterade jag allt till UNHCR i Karthoum och
fick order att omedelbart flytta ut. Jag svarade helt sanningsen-
ligt att hotellet var fullbokat, men nämnde inget om presidentens
eller ministerns erbjudande. Nästa dag var det full panik från
UNHCR i Genève, de beordrade mig att omedelbart flytta ut.
sättning på sid 26

Med UNHCR i Södra Sudan

Stig von Bayer:

I slutet av 1972 fick jag en anställning av Flyktingkommissariatet i södra Sudan. Ett fredsavtal hade träffats med
President G Numeiri i Karthoum och President J Garang för södra Sudan, där alla flyktingar skulle få återvända hem.
Före avresan till Juba från Karthoum, fick jag reda på att UNHCR hade sin egen underavdelning på plats under led-
ning av översten Fareed, som svarade för ca 25 000 Kongo-flyktingar, dessutom skulle jag få bo i ”gäststugan”.

Stig von Bayer vid sitt tjänstefordon Fortsättning på sid 26
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Karl Olof Fransson har ordet!

1967 utgavs i USA boken som skildrade Stig von Bayers
fyra år under FN-fanan i Kongo. Den hade titeln: ”Stig
von Bayer – International troubleshooter for peace,” och
var skriven av den amerikanske krigskorrespondenten
David Hymoff. Nu kommer boken äntligen att utges på
svenska av Armémuseum sedan den översatts av Christian
Braunstein. Boken kommer att presenteras den 18 april
2008 vid invigningen av den Kongo-utställning till vilken
vi Kongo-veteraner inbjudits och som är den första punk-
ten på årsmöteshelgens program.

Detta är en av många programpunkter som väntar oss
vid årsmötesdagarna den 18-20 april 2008. I skrivande
stund är inte årsmötets program klart i alla detaljer. Ännu
återstår frågor att lösa i samråd med Försvarsmakten. På
sidan 26 presenteras dock i korthet ett preliminärt program
för årsmötet i Stockholm 2008.

Torsten Stålnacke kämpar än

Torsten Stålnacke från Svappavaara i Norrbotten belöna-
des med Vasamedaljen för att han trots svåra egna skador
räddade två av sina kamrater vid en strid med Katangas
gendarmeri den 14 september 1961 i Elisabethville.
Stålnacke deltog i ett anfall mot en gendarmeridepå
varifrån gendarmeriets pansarbilkanoner beskjutit den
svenska campen och balubalägret, varvid kvinnor och

barn hade dödats. Anfallet genomfördes med en förstärkt
svensk pluton. Vid framryckningen under fientlig eld mot
depån ledde Stålnacke en granatgevärsomgång längst ut på
vänstra flanken. Hans laddare och ammunitionsbärare blev
svårt chockade av beskjutningen och lade sig i skydd.
Stålnacke ryckte då ensam fram den sista biten trots den
fientliga elden för att få fri sikt mot de dödsbringande
pansarbilarna som stod vid depån. När Stålnacke fått ett
lämpligt läge avfyrade han granatgeväret och träffade pan-
sarbilen som förstördes. Strax därefter träffades Stålnacke i
ansiktet av den fientliga elden. Hakan hängde ner mot
bröstet och han höll på att kvävas. Med fingrarna rensade
han halsen fri från benbitar och köttslamsor och fick däri-
genom i gång andningen i sista sekunden. Under reträtten
visslade kulorna runt omkring honom. Han höll upp
hakan med ena handen och höll granatgeväret i den andra
handen. Han lyckades genom tecken att få med sig sina
svårt chockade kamrater varav den ene var illa ute.
Ambulansen stod i skydd av en byggnad och för att
komma dit måste Stålnacke krångla sig över ett två meter
högt stängsel…

På grund av strider som pågick runt det italienska
Rödakors-sjukhuset i centrum av Elisabethville kunde
ambulansen inte köra ända fram. De sista hundra metrarna
fick Stålnacke och hans kamrater springa i skydd av
husväggarna fram till sjukhusets entré som bevakades av
ghurkasoldater.

Den italienske chefsläkaren Guiseppe Cipolat och hans
team sövde genast ner Stålnacke och inledde behandling-
en som blev mycket komplicerad genom att Stålnacke
förlorat så mycket blod. Cipolat uttalade vid ett senare till-
fälle:

”Jag var ensam läkare ombord på en jagare under ett
tre dagar långt sjöslag i Medelhavet under sista världskriget
och jag var läkare i det inneslutna Tobruk under ökenstri-
derna men jag har aldrig tidigare mött en soldat som visat
sådant mod och och en sådan viljestyrka som Stålnacke.”

Stålnacke genomgick de följande åren 33 operationer
vid Karolinska Sjukhuset i Stockholm. Han blev så pass
återställd att han kunde fullgöra FN-tjänst på Cypern
under åren 1965 – 1968. Därefter drev han en pub i
Helsingborg fram till 1972 då han köpte ett pensionat i
Sälen som han innehade fram till 2003. Stålnacke lever

Ordförande: Karl-Olof Fransson, 036-649 68, 070-633 49 63 
Sekreterare: Bror Svärd, 08-591 123 40 
Kassör: Rune Brink, 036-703 66, 070-590 25 18. 
Postgiro: 441 1974-1

FN-veteranerna Kongo

Inför årsmötet på Armémuseum
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idag som pensionär i Sälen.
Stålnacke blev aldrig helt återställd trots de många ope-

rationerna och har under alla år lidit av skador som fortfa-
rande består. Specialprotesen i nedre käken och läppen
samverkar ej. När han äter vill det alltid rinna mat och
dryck förbi nedre läppen och det är känselbortfallet som
är orsaken och dessutom dålig passning i tandprotesen.
Läppen har ingen känsel och han kan sticka en nål i läp-
pen utan att känna något. Kylan är för honom ett stort
problem och han måste vara försiktig redan vid -5°C. 
När det är kallare måste han vara klädd som en rånare
med ansiktsmask. Överkäken har 2 st bryggtänder, som
han ständigt har obehag av. I halva ansiktets vänstra sida
och i bakhuvudet har han ofta värk och svullnader. Sedan
1964 har han haft ett tjutande ljud i vänster öra beroende
på att ett inplantat trycker mot kraniet, ett obehag som
gör att han uppfattar tal väldigt dåligt.

Stålnacke har i flera år korresponderat med Försvars-
makten och Riksförsäkringsverket utan att få rimlig er-
sättning. 

Av en kamrat, Börje Kauppi, har han fått rådet att
vända sig till Karolinska Universitetssjukhuset i Solna med
begäran att få en gradering av yrkesskadan för att fastställa
en invaliditetsgrad. Att så sker är en förutsättning för att
ersättning skall kunna beviljas. Börje Kauppi  erhöll i fjol
ersättning för de skador han åsamkades vid en skjutolycka
i Sinai 1957 då han under en skjutövning med ett granat-
gevär fick granatsplitter i magen. Fallet finns redovisat i en
artikel på sidan 10 i Bataljonsbladet nr 3/2007.

Börje Kauppi framhåller efter sin långa kamp att det är
väldigt upprörande att uppleva att Försvarsmakten blir sol-
datens motpart i sådana här fall. Försvarsmakten hänvisar
till att det medicinska ansvaret vilar på det landsting där
soldaten är bosatt. De flesta landsting vägrar att ta in
remisser utanför de egna gränserna trots att de saknar spe-
cialkompetens inom den egna organisationen. Börje
Kauppi uttrycker det så ”att de skadade blir instängda i
sina egna landsting. Sverige borde inte skicka trupp utom-
lands om de skadade blir instängda i sitt revir av alla dessa
politiker”.

Det är länge sedan Torsten Stålnacke stred med militära
vapen. Nu slåss han med pennan som vapen mot den
svenska byråkratin för att få sin yrkesskada reglerad – efter
47 långa år.

Bror Svärd

Stig Allevik har fyllt nittio

Stig Allevik, den kunnige chefen för granatkastarplutonen
vid decemberstriderna 1961 i Elisabethville, fyllde 90 år
den 15 januari.

Under septemberstriderna i september 1961 kunde
tolfte bataljonen inte effektivt bekämpa elden från
Katangastyrkornas granatkastare. Bataljonen saknade näm-
ligen egna sådana vapen varför gendarmernas beskjutning
mot svenska campen och balubalägret blev förödande.
Under oktober månad anlände Alleviks granatkastarpluton
till E-ville utrustad med sex 8 cm granatkastare. Då rådde
vapenstillestånd och någorlunda lugna förhållanden.
Allevik förberedde plutonen för väntade strider genom att
bygga upp ett observationsnät så att riktningar, knalltider
och nedslagspunkter fanns fastställda på ett stort antal plat-
ser i syfte att snabbt kunna identifiera gendarmeriets
pjäsplatser. Även den irländska bataljonen inordnades i
detta system. När strider utbröt i december 1961 – mitt
under avlösningen mellan bataljon 12 och 14 – kunde
Allevik effektivt leda striden mot den farliga fienden.
Mycket snart efter det att gendarmernas granatkastare
öppnat eld, var pjäsplatserna inmätta med tillräcklig nog-
grannhet för bekämpning. Panik utbröt när de svenska
granaterna slog ner bland gendarmerna och deras stridslust
avtog. På detta sätt kunde den svenska och irländska cam-
pen samt balubalägret försvaras effektivt.

FN-styrkans stormning av gendarmernas huvudbas,
Camp Massart, den 16 december var mycket viktig.
Under detta anfall avlossade granatkastarplutonen 940
granater varav 168 i en stormeld som varade i 10 minuter.
Striderna i Elisabethville i december 1961 varade i c:a två
veckor. Under denna period sköt den svenska granatkas-
tarplutonen 2 248 sprängvinggranater. 

Efter striderna behärskade FN helt och hållet staden
Elisabethville och fredliga förhållanden inträdde. Alleviks
granatkastarpluton spelade en avgörande roll för denna
utveckling. 

Vi gratulerar den legendariske jubilaren i Järbo!

Styrelsen

Torsten Stålnacke – i mitten. Bild från Kungl. Slottet den 18 november 2006 
när FN-bat. G01 firade 50-årsjubileum.         Foto: Torbjörn F Gustafsson Combat Camera

Den synnerligt skicklige chefen för granatkastarplutonen, förvaltare Allevik från
Gävle, pekar ut ett mål för den i alla lägen lika lugne och populäre bataljonschefen,
överste Jonas Waern.                                 

Källa: boken FN-soldat i Kongo - FredsbaskerFörlaget.
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Fortsättning från sid 15
dalsidan av den snötäckta lervägen och de andra två tog översi-
dan. Bilen närmade sig och jag hann se att det fanns 2-4 perso-
ner i fordonet. På grund av den dåliga vägen kunde jeepen inte
köra mer än 10-20 km/h. När bilen var 10 meter från vår posi-
tion for tanken ”nu får det bära eller brista” genom mitt huvud
och jag steg upp på vägen med min AK 5 riktad rakt mot vindru-
tan på jeepen. Bilen stannade genast. Mats gick in bakom bilen
och skrek att de hade vapen. Vi fick ut männen från bilen och de
fick lägga sig på marken så vi kunde dra buntband runt deras
händer. Efter det genomsökte vi dem och deras bil och det vi hit-
tade var AK 47 med ammunition.

Under tiden hade resten av vår grupp vaknat och kommit ner
i de kläder de hunnit få på sig. När vi var färdiga kom den andra
gruppen med sin bandvagn och vi kunde därmed transportera
våra fångar till den amerikanska campen Bastard nere i dalen.
Jag fick den stora äran att köra den konfiskerade jeepen. Efter
att vi rullat in på campen höll vakten på att tappa hakan när vi
lastade ut tre gerillamän från bandvagnen. Vi stannade på cam-
pen i några timmar för att assistera förhörsledarna. Två av män-
nen släpptes några dagar senare men kom att skuggas av en spe-
cialstyrka. Tillfångatagandet av dessa män resulterade för min del
i utmärkelsen ”Letter of Commendation” från den brittiska
armen.

Mot slutet av vår tre veckor långa vistelse gjorde vi oss redo för
att lämna Presevodalen. Sista dagen genomfördes en skenmanö-
ver där till synes alla lämnade området men Golf Bravo samt en
brittisk patrull stannade kvar i en övergiven byggnad. Vår uppgift
under några dagar var att bevaka om gerillan återtog Presevo.
Aktiviteten i området hade dock avtagit och det enda vi stötte på
under våra patruller var vildsvin.

När man befinner sig mitt i allt tänker man inte på riskerna på
samma sätt som man gör före eller efter. Man lever tillsammans
med fem andra killar som man vet går att lita på till 100 %. Och
det är det det handlar om. Golf Bravo skulle jag aldrig tveka att
åka ut med igen… 

Fortsättning följer i nästa nummer

Brigadier N H Rollo delar ut Letter of Commendation "For exceptionally valuable
service".

Golf Bravos övernattningplats under de sista dygnen i Presevo

Fortsättning från sidan 13
Svenskarna skulle återvända till Sinai senast den 21 maj 1978
vilket hade bestämts efter en överenskommelse mellan regeringen
och FN:s dåvarande generalsekreterare, österrikaren Kurt Wald-
heim. Överste Jonas Lindgren förde som tidigare nämnts befäl
över styrkan i Libanon men efter att Deputy Force Commander
för UNEF, brigadgeneral Stig Nihlén, begärt att överste Lindgren
skulle återgå till styrkan i Sinai lämnades efterhand befälet över
till major Jan Thunström. 

När de svenska styrkorna i denna första banbrytande insats i
Libanon helt och hållet var tillbaka i Sinai låter jag vara ett
oskrivet blad men de var sannolikt åter i månadsskiftet maj/juni
efter sin berömvärda insats såsom den första svenska Libanon-
styrkan. Detta med undantag för eventuella tidigare svenska
observatörer ingående i UNTSO. Det svenska sjukhus-kompaniet
anlände ett par år senare för att följas av underhållsbataljonen
91 L år 1986 vilket också har nämnts i ett tidigare nummer.

Avslutningsvis består UNIFIL i dag av ca 13 500 soldater 
samt civila. 

Text:
Lars Andersson.
Januari 2008.

Källa: Minnesbok FN-bataljon 68 M. Lån av Philip Ranglund,  
deltagare i 68 ML.
Dagens Nyheter. 13-10-2007.
Soldat i FN, Forsbergs Förlag. 1978.
UNEF News. Volume one. October 1977-March 1978.
UNIFIL: United Nations Interim Force in Lebanon.
http://www.un.org/Depts/dpko/missions/unifil/mandate.html.
Sökdatum: 2007-12-10.
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Z-bataljonen
Året som gått – så blev det

Order har utfärdats om redogörelse över vad som hände på Z-
bat. 2007. 

Eftersom inget speciellt hände på årets första månad, förutom
styrelsemöte, så blir Z-bats. årsmöte den första egentliga händel-
sen. Årsmötet hölls stadgeenligt i februari, närmare bestämt ons-
dag 14 feb klockan 1830 i möteslokalen på F4. Vad som där
beslöts och konstituerades finns sedan tidigare redovisat till för-
bundet.

Mars och april var lugna gatan, med månatliga styrelsemöten
samt de sedvanliga Kamratträffarna på Captain Cook.  

I slutet på april och början på maj började det röra på sej.
Telefon och mail över gränser/grenser både söder- och västerut.
Det började luta mot den syttende maj och då tänder det liksom
till bland oss som vet och har varit med förr. "Men det är ju så
dyrt i Norge" brukar man få höra. Det är klart ingenting är gra-
tis, men i det här sammanhanget tycker vi som varit iväg tidigare
att vi rent upplevelsemässigt fått valuta för pengarna. Det finns
träffar som är vida dyrare utan upplevelser. 

Sistlidna sjuttonde maj var vi sex gränsöverskridande individer
från Sverige: två götalänningar och fyra norrlänningar.
Götalänningarna var Björn Krig, Ljungsbro och Sören Edqvist,
Skärblacka. Norrlänningarna var Jonke Edström och Erik
Olofsson, Lit samt Lave Lavesson och Lennart Strömberg,
Östersund resp. Frösön. 

Lördag 2 juni: Meeting vid Flyg & Lottamuseet. 25 deltagare
slöt upp och fick information och beskådade olika flygplan all-
tifrån ”Storken” till Viggen.Någon senare modell har ingen lyck-
ats Vigga än. Ljudupplevelse blev det också och ofrivilligt duckan-
de när ljudet av en lågsniffande Mustang tätt följd av J 35
Draken dånade strax över hangartaken, inspelat på band för
vidare befordran genom högtalare dolda under taknocken. För
den som var intresserad och vågade fanns i en annan hangar en
flygsimulator. En hel del provade på hur det kändes att tränga sej
ner i cockpit och sedan med största möjliga känsla hantera reg-
lagen och knappar innan kraschlandningen. Kul var det i alla fall
eller som en sa när han klättrade  ner för stegen: ”Det kom ett
fientligt plan från sydost i riktning mot kusten, förmodligen på
väg mot Högakustenbron, men jag han ner å skicka på han en Rb
74 så nu är det ”borta med sidvinden”. En rote från Luleå och
en från Uppsala fick vända på halva vägen, dom hann liksom inte
fram se, dom hade liksom lite för långt se”. Som tack för den
bravaden blev det hamburgare, varm korv, kaffe och läsk.
Behöver väl inte tillägga att  ”vi hade tur med vädret också”.

Nationaldagen 6 juni Rådhustrappan: Den dagen brukar, även om
solen skiner, ofta bjuda på lite snålblåst. Men den här gången
kanonväder, vindstilla och 29 grader i skuggan. Nationalsången,
tal av landshövdingen och flaggutdelning f v b med 30 motorcyk-
lar till respektive mottagare. Stor publiktillströmning på Råd-
husplan, imponerande fanborg från olika organisationer och före-
ningar. Fredsbaskrarnas och Z-bataljonens fanor fördes av ordf.
Lave Lavesson och v ordf Lars Björklin.  

Varje år i början på juli bjuds styrelsen till Jonke Edström och
hans fru Birgittas sportstuga, där vi sysselsätter oss med att iord-
ningställa utskick till medlemmarna med kallelse till Höstträffen.
Som kulinarisk avslutning på det hela, surströmming med tillbe-
hör.

Höstträffen 2007: 18 – 19 augusti på Hemvärnsgården Lit.
Trevligt att så pass många hörsammar kallelsen och ger sej tid
att besöka våra träffar. Norrmännen är alltid säkra kort, likaså
sörlänningarna. Från Tröndelag kom Svein Dyrvik med glade gut-
ter. Från Bromma kom Christer Turesson med fru, från Ljungsbro
Björn Krig och från Skärblacka Sören Edqvist.

Han, Sören Edqvist, en fixare och överraskningarnas man, ordna-
de så att vår avhållne, men tyvärr bortgångne fredskamrat Hans
Wahlmans livskamrat, Herta Svensson, kom till vår träff. Ett
mycket kärt och välkommet besök. Med sej i bagaget hade hon
cd-skivor där Hans i ord och bild berättar om sina missioner i
FN-tjänst. Tack Herta! Och Tack alla ni övriga som kom till träf-
fen. Ingen nämnd och ingen glömd. Alla lika välkomna!!!

Årets aktiviteter avslutas som regel med Trekampen, så även
2007. Deltagarantalet 26 st. 

Segrare i damklassen blev Åsa Sånnemark Sundin. Segrare i
herr-klassen blev Anders Sundin. ”Hur kunde det bli så” ? 
Att Kerstin Anderstig börjar bli less på att härbärgera vand-
ringsprisen varje år är förståeligt, så hon siktade väl lite lågt.
Men hon kommer igen nästa år, var så säker.

Z-bataljonens redogörelse för år 2007 enligt order!
Klart slut. Lennart Strömberg.

Västervik
Fredsbaskrarna Västerviks aktiviteter under 2007.
Vad har vi gjort i Västervik under det gångna året? Här följer en
liten uppräkning vad vi sysslat med. 

18 januari blev studiebesöket på VästerviksTidningen inställt,
vår ciceron, sportchefen var sjuk. Baskrarna samlades då i
Medborgarskolans lokaler för aktuella informationer. 13 baskrar
deltog.
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15 februari var vi åter på Västerviks Tidningen där sportchefen
Sven-Åke Lindblad visade oss runt och gav oss en underhållande
delgivning om livet inom journalistiken och då speciellt från spor-
tens område. Som tack överlämnades en fruktkorg, FN-pins och
senaste Bataljonsbladet. 13 baskrar deltog.

16 mars avhölls årsmötet på Räddningstjänstens annex. 20 med-
lemmar deltog. Sedvanliga årsmötesförhandlingar genomfördes
under rutinerade Hans Ellerviks ledning. Inga problem fanns att
besätta posterna i styrelse m.m. Därefter bjöd föreningen de
medverkande på smörgåstårta och dryck.

31 mars deltog ordf. Hans Johansson på Fredsbaskrarna Sveriges
årsmöte i Enköping. Föreningen fick där ta emot en FN-fana
från förbundet.

16 april. Träff på Medborgarskolan där ordf. rapporterade från
årsmötet med Fredsbaskrarna Sverige. Han meddelade även att
FB Västervik fått uppdrag att ordna den årliga förbundsstäm-
man. Mötet avslutades med en filmkavalkad över olika missioner,
vilken gav många minnesbilder hos de 13 deltagarna.

15 maj. Träff på Räddningstjänstens annex. 16 medlemmar fick
en information om Förbundsrådet som kommer att anordnas den
13-14 okt. 2007. Förläggning och förhandlingar på Lysingsbadet.
På nationaldagen den 6 juni skall vi delta i kortegen med FN-
och svensk fana. Kvällens tema var Sharm el Sheik. Film och
foto visades. Kvällen avslutades med Bullens korv och goda
drycker.

6 juni Nationaldagen, deltog 9 baskrar. Under ledning av
Gunnebo musikkår marscherade vi med Hans Johansson och Tony
Wärdig som fanbarare. Mycket folk var samlade längs vägen i
det fina vädret. Det var första gången vi visade oss för Väster-
viksborna. Vi återkommer år 2008.

19 september besökte 10 baskrar gamla ”sinnessjukhuset”
Sankta Gertruds museum. Två av de gamle ”skötarna” Kurt
Gustavsson och Stig Edman gav oss en underhållande och myck-
et intressant information om sjukhusets historia, från tidigt
1900-tal till avvecklingen. Vi visades även runt bland gamla uni-
former och material som användes på den tiden. Det hela tog två
timmar, därefter bjöd museet på gott kaffe. Ordf. tackade Kurt
och Stig för en intressant information.

Y-bataljonen 2007
Att bedriva ideell verksamhet överhuvudtaget är i dagens Sverige
ingen lätt uppgift. Att vara ett fåtal eldsjälar och i konkurrens
med arbete, familj och övriga intressen och dessutom försöka till-
handahålla ett aktivt och attraktivt program för fredskamrater
är inte lättare.

Y-bataljonens styrelse har under året kämpat med sedvanlig iver
att förse området med tillfällen för kamraterna att träffas men
tyvärr med magert resultat.

Den 22 februari hålls vårt årsmöte.
De sedvanliga årsmötesförhandlingar visade på svårigheter att

förnya styrelsen varför vissa kompromisser måste göras.
Förtäring och visning av dvd:n Utlandsstyrkan i fredens tjänst

som just kommit oss tillhanda utgjorde resten av programmet
denna kväll.

Den 29 maj högtidlighölls International Peacekeepers Day med
ett öppet möte i Kulturmagasinets filmsal. Mötet föregicks av
annonsering samt utskick till samtliga medlemmar och program-
met innehöll förutom personlig information från tidigare missio-
ner även visning av Utlandsstyrkan-dvd:n.

Delegater från föreningen deltog i Fredsbaskrarnas årsmöte men
ingen hade dessvärre möjlighet att åka till Förbundsrådet i
Västervik.

Hösten visade sig ur arbetssynpunkt vara ännu värre än våren
och till och med den traditionella Jultallrikskvällen måste tyvärr
ställas in.

Vårt hopp ställs nu till kommande årsmöte och ett mer engage-
rat deltagande från medlemmarna under 2008.

Anders Arvidsson
Kassör (interimistiskt)

Örebro
Hej Fredsveteran! Vad hände i höstas?

För flera av oss var det fältfesten i Pålsboda som var upptakten
efter sommaruppehållet. Ett kul sätt att träffa andra medlemmar
i Fredsbaskrarna, lyssna på bra musik, äta och dricka gott.
Höstens första riktiga träff, septemberträffen gick av stapeln på
puben Bishop´s Arms. Oktober var månaden då det årliga ”bas-
kermästerskapet” i bowling på Strike utkämpades.   

Novemberträffen genomfördes på Bishop´s Arms.
Decemberträffen bjöd traditionsenligt på libanesisk buffé på
restaurang Byblos i Örebro, hoppas det smakade bra!

Stående fr.vä. Hasse Johansson, Mats Apell, Björn Hansson, Kjell Lundqvist, Hans
Wilensjö, Per-Olof Frodig, Lennart Kallin, Göran Nilsson, Patrik Johansson, Axel
Nilsson, Lennart Holmgren, Lars Axmon, Jörgen Svensson, Jan Kullander, Ulf Sörbin,
Inge Hultgren. Sittande fr. vä. Andreas Strömberg, Göran Andersson, Roland Falkskog,
Stefan Knutsson.
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För dem som önskar deltaga i dagarna tre, gäller 
preliminärt följande program:

Dag 1: Inbokning från kl. 1400 fredagen 31/10, därefter samling
med guidad vandring i gamla delen av Kungälv. På kvällen ölstöt
i Stenkällaren alt. ostbricka i Karolinerrummet.

Dag 2: Frukostbuffé med småvarmt. Under dagen olika jubile-
umsaktiviteter, programmet ännu ej klart. Kaffebuffén står upp-
dukad under eftermiddagen. På kvällen är det tre-rätters supé
med 2 glas vin alt 2 öl.

Dag 3: Frukostbuffé med småvarmt, avslutning.Pris: 1445:-/ 
person, inget enkelrumstillägg för de som önskar detta.

För dem som kommer på lördagen 1/11-08 gäller:
Rummen tillgängliga senast kl 1400 i övrigt enligt dag 2 och 3
ovan. Pris 1040:-/pers

Önskar du inte övernatta utan bara deltager under lördagen så är
priset 550:-/pers.

OBS! Alla som gjort utlandstjänst är givetvis välkomna att 
deltaga i Sveriges äldsta veteranjubileum. Många har redan gjort
förhandsanmälan. Gör så även du!

Anmäl per post:
UNEF-kamraterna Box 5050, 402 22 Göteborg
E-post: till Erik Westerberg, info@kvibergspark.se
Du kan alltid nå mig per telefon: 0702-13 68 00

Följande kamrater fyller jämnt under 2008:
50 år: 15/1 Mats Petersen Kronoborgsvägen 7C, 217 42 Malmö
60 år: 14/5 Jan Quick Arkeologvägen 86, 226 54 Lund
16/12 Kenneth Carlsson Stationsvägen 27 D, 793 30 Leksand
65 år: 14/7 Jan Karlsson Kyrkvägen 14, 524 42 Ljung
70 år: 20/1 Sven-Bertil Andersson Liaslättsv. 68, 430 33 Fjärås
16/4 Kurt Persson Blåklintsstigen 8, 432 36 Varberg

9/9 Leif Knutsson Borgaregatan 9, 416 66 Göteborg
21/12 Erik Karlsson Magasinsgatan 49, 432 35 Varberg
75 år:  2/2  Leif Stomberg Trädlyckevägen 90, 432 34 Varberg
1/10 Bertil Sterner Blåklockestigen 7, 432 36 Varberg
80 år:  6/5  Kasper Nordström Björka 11:43, 275 94 Sjöbo
30/12 Carl-Axel Waern Magistervägen 13, 432 50 Varberg
90år: 24/2 Bengt Lindeblad, Fabriksgatan 35, 412 51 Göteborg

Med kamratliga hälsningar Erik Westerberg
Ordförande

PS - Inför UNEF-föreningens 50-årsjubileum önskar vi få lite
hjälp med bilder och film från olika FN-uppdrag.

UNEF-kamraterna 50 år 2008

FN-veteranerna Kongos årsmöte

Fredagen den 18 april. (Exakta tider kommer i inbjudan.)
Eftermiddagen:
Incheckning vid Kavallerikasernen, Lidingövägen 24. 
(Gamla K1) 
Transport till Armémuseum.
Invigning av Kongo-utställningen på Armémuseum,
Riddargatan 13.
Transport till Kavallerikasernen.
Kvällen:
Kamratträff på mässen vid Kavallerikasernen. 
Hemtransport till hotell och vandrarhem.

Lördagen den 19 april
Förmiddagen:
Frukost på Kavallerikasernens mäss.
Transport till Armémuseum 
Incheckning. Föreningen bjuder på lunch på Armémuseum. 
Utställningsbesök. 
1300 – 1500 Årsmötesförhandlingar vid Armémuseum.
1515 – 1615 Föredrag
Transport till Kavallerikasernen för dusch och ombyte.
Transport till Armémuseum.
Kvällen:                    
Drink på Armémuseum.
Bankett på Armémuseum.
Transport till Kavallerikasernen.

Söndagen den 20 april.
0900 Brunch på Kavallerikasernens mäss.
Därefter avslutas Årsmöteshelgen.

Närmare uppgifter om program, priser etc kommer med
inbjudan, vilken sänds till samtliga medlemmar omkring
vecka 6-7.

För information om årsmötet kontakta Karl-Olof Fransson, 
tel. 036-64968, mobil O70 – 6334963.
Upplysningar lämnas även av kassör Rune Brink, 
tel 036 – 70366, mobil 070 – 5902518. 

Kassören påminner om att årsavgiften är 200 kronor.

Varmt välkommen till årsmötet
hälsar Karl-Olof Fransson

Med UNHCR i Sudan - Fortsättning från sid 19.

Synnerligen märkligt att huvvudkontoret i Genève ej vågade stöt-
ta sina delegater på fältet!! Jag svarade som tidigare och frågade
vad de tänkte göra åt Fareed. Inget svar på det och dagarna
gick,men under hela tiden satt en polis i ett stort mango-träd
utanför muren med god utsikt över området. Till slut fick jag för-
flyttningsorder till Source Yubu c:a 800 km österut vid gränsen
mot Centralafrikanska republiken och Kongo. Jag fick uppgift om
att Fareed blivit kallad till Karthoum, packade Landrovern och
körde ut till fygfältet. När Fareed såg mig skrek han att jag skul-
le skjutas så snart jag kom till Karthoum. Fareeds plan lättade
och jag påbörjade min långa resa västerut. När mitt kontrakt tog
slut i början av 1973 flög jag ut med UNHCR:s plan via Juba till
Nairobi. I Juba väntade Garang med sin regering och tackade för
att jag lyckats befria dem från skurken Fareed. Garang sade att
när helst jag kom till Sydsudan skulle jag alltid vara deras
hedersgäst. 

JUBILEUMSPROGRAM:

Fortsättning från sid 19.

ORIG Fredsbaskern 17-2 NR 1-2008:xxxtidning  08-02-19  11.22  Sida 26



27Fredsbaskern nr 1   2008

Törnrosa – S:t Hilarion 
I föregående nummer av tidningen  var det en frågesport där man bland
annat frågade om vilket slott som var förebilden för Törnrosas slott.  
Så här ligger det till:

Kyrenia, den vackra hamnstaden
på Cyperns nordkust, har tre stora
sevärdheter: Borgen som ligger i
den pittoreska hamnen, klostret
Bellapais i byn med samma namn
samt korsriddarborgen S:t Hilarion
som från sin klippa vakar över sta-
den.

I Bellapais ligger en traditionell
fyrkantig klosterbyggnad med en
innergård pampigt belägen på en
brant c:a 5 km från Kyrenia. 

Klostret var i bruk från början av
1200-talet till 1570 då Ottomanerna
tog över ön och fördrev alla
katolska munkordnar. De ortodoxa grekerna fick vara kvar! Några torn och
tinnar har inte det här klostret så någon förebild till ett slott har det inte
varit.

Borgen S:t Hilarion däremot är urtypen för en korsriddarborg, den är
byggd mer eller mindre runt en hög klippa som t.o.m. har två toppar högst
upp. 

Som alla monumentala byggnader på Cypern har den byggts till och ut
och om under tiden 900 – 1600. Just de två topparna sägs ha inspirerat
Disneys tecknare när man ritade filmen Törnrosa och även i Snövit dyker
slottssiluetten upp och då som den elaka häxans boning.

Anders Arvidsson, Cypernkännare

Rättelse från föregående nummer

I nummer 4 för 2007 så hade vi en liten frågesport som några
gamla veteraner kåpade ihop i Kosovo. Jag som redaktör valde
att publicera denna för den var så originell. Det har nu visat sig
att det inkommit en del synpunkter på lösningen. En fråga var när
Sverige sände flyg till utlandsstyrkan första gången. Svaret är på
50-talet. Detta enligt boken om ”Utlandsstyrkan 50 år”. Där står
berättat om en svensk flygare som blev nedskjuten i Mellan-
östern. Han togs till fånga och hans övermän trodde att han var
amerikan och ville avrätta honom. När de förstod att han var
svensk blev han istället adopterad. 

Nästa fråga där det blev fel i svaret var angående varifrån
radiostationen ”Voice of Peace” sände. Rätt svar är från
Medelhavet. Som kuriosa ska jag citera Skånska Dagbladet från
den 6/2 1993:
”Abie Nathan, israelisk fredsaktivist sedan 1966, har sänkt sin
båt M V Peace eftersom freden inte längre behöver hans insatser.
I oktober stängde han sin radiostation Voice of Peace. Det tog en
stund för båten att försvinna. – Varför sjunker hon aldrig? Sade
Nathan otåligt efter sju timmar. Men i måndags 0730 försvann
hon i vågorna.”

I vilket fall som helst så hade tyrkfelsnisse varit framme. 
Nästa fråga som jag fått både mail och brev om är vilket slott
som varit förebild till slottet i filmen om Törnrosa.  Om detta
skriver Anders Andersson nedan.

Jag tycker det var väldigt roligt att detta var en artikel som
berörde. Som jag sagt tidigare så är det många som hört av sig i
ämnet. Jag skulle vilja att någon läsare tog upp stafettpinnen och
gör en ny frågsport i missionsfrågor. Tärningen är kastad, vem
vågar ta den?

Mvh Anders Ramerup, Redaktör Fredsbaskern

LISTA ÖVER

FREDSBASKRARNAS

KAMRATSTÖDJARE

FINNER DU PÅ: 
www.fredsbaskrarna.se

Hur många svenskar arbetar idag 
för freden?
Jag har själv gjort sju stycken utlandsuppdrag för en bättre
värld. Det kan ibland hända att en tanke far fram i mig när jag
ligger i min varma sköna säng här hemma i Sverige. Den tanken
är: ”Undrar hur många svenskar som ikväll lägger sig på en
camp, går post för freden i natt.” Då är min fundering på om det
är någon annan som har den tanken. Så därför tog jag fram lite
fakta som jag tänkte ni läsare kan få er till livs.

I september 2007 så var det 827 personer, 74 kvinnor och 753
män. De var fördelade över några av följande konflikthärdar:

Afghanistan: 370 st svenskar närvarande sedan 2002, leds av
NATO. Svensk personal ingår i ISAF, International Security
Assistance Force.
Balkan: EUMM omfattar Bosnien, Serbien inkl Kosovo,
Montenegro, Albanien och FYROM. 4 svenskar, leds av EU
sedan 1991.
Bosnien-Hercegovina: Leds av EU sedan 2004. 27 svenskar
på plats.
Etiopien och Eritrea: Närvaro sedan 2000 och leds av FN, 
3 svenskar på plats.
Georgien: UNMIOG leds av FN sedan 1993, 3 svenskar 
på plats.
Indien och Pakistan: Etablerades 1949, leds av FN och 
6 svenskar är på plats.
Kongo: Leds av FN och 5 svenskar är plats. Etablerades
1999.
Korea: NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission, 
etablerades 1953 och 5 svenskar är på plats.
Kosovo: Leds av NATO (FN-mandat), närvaro sedan 1999
och det finns 385 svenskar är på plats.
Liberia: Leds av EU och det finns 1 svenska på plats. 
Sverige har haft närvaro sedan 2003. 
Mellanöstern: Etablerades 1948 och leds av FN, det finns 
7 svenskar på plats.
Sudan-AMIS: Leds av EU och det finns 2 svenskar på plats.
Närvaro sedan 2004.
Sudan-UNMIS: Leds av FN och det finns 6 svenskar på plats
och har haft närvaro sedan 2005.

Så jag hoppas att ni skänker dessa en tanke när ni nu kryper ner
i er varma säng. Jag vet att flera av er skulle vilja åka ut i mis-
sionsområdet igen. Det jag vill förmedla är att ni tar emot dem
när de kommer hem och lyssnar på deras berättelse. 
Vi som varit ute vet att det kan vara jobbigt att var borta och att
komma hem. Så ta med dem till våra träffplatser för att möta
likasinnade.

Ha en bra vår! 
Anders Ramnerup

Källa: www2.mil.se

S:t Hilarion i Disney-version

LISTA ÖVER

FREDSBASKRARNAS

KAMRATSTÖDJARE

FINNER DU PÅ: 
www.fredsbaskrarna.se
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N OT E R AT

Återträff

Upprop till kamraterna i FN bat XII K – 1 plut.  
1961 – 3 komp.

Vi planerar en återträff lördag 10 maj 2008 i Falkenberg. 
Bosse Carsbrant har letat för att nå alla, ännu är ej alla infånga-
de.  Hör av dig till dem du har kontakt med i vår pluton, tänk
efter vad du kan bidra med av värdefulla minnen och kontakta
gärna Bosse, tfn: 0346-87975 eller 
mail: bosse.carsbrant@swipnet.se Du får gärna också kontakta
mig tel: 035-129187 eller adress: Herr Svens väg 1,  302 56
Halmstad. Gör vad du kan. Väl mött!
Hälsar din plutonchef/st/kompch 3. / Carl-Gustaf

Nytt år med många nya hojar i sikte

Starten blev mässan ”På två hjul 2008” Som vanligt mas-
sor med folk på mässan. Styrelsen startade dagen med möte
inne på Hotel Gothia i lobbybaren. Alla ställen är bra att
sitta på utom dom dåliga.

Vi avverkade mötet i rask takt för att hinna gå ut och sälla
oss med dom andra samt kolla in allt nytt som kommer att
rulla på våra vägar i år. Man blev allt lite sugen på att byta
hoj men det är många svenska pesetas att hinna spara ihop
innan dess, puuuh. Kvällen avslutades med samling på
restaurang Bryggeriet där vi blev ett ”gött” gäng på drygt
30 personer som avnjöt en god middag tillsammans. Kvällen
fortsatte sedan med barhäng på Hising Island.Tack till er
alla som kom. 

Det som nu står närmast i kalendern över mc-händelser 
är årsmötet.

Plats: Skillingaryds skjutfält
Datum: 26/4

Pris: 350:- för hela helgen: 2 övernattningar, 2 frukostar,
fika på lördagen, middag samt underhållning med musik och
lekar. Inkl ett halvt klippkort till baren.  
Pris: 250:- för en övernattning.
Anmälan görs till sekreterare Maria Sääf 
tel: 0709-52 57 74 eller mail: sekreterare@bbmc.se

alternativt till ordförande Jesper Fröhlin 
tel: 0730-21 84 61 eller mail: ordforande@bbmc.se 

Vid pennan 
Maria Sääf
Sekreterare
BBMCS

”Lednings/tele”-museum 
i Enköping

Vid museet på regementet i Enköping pågår ett projekt med att
skapa ett större nationellt museum som skall visa den lednings-
och sambandsmateriel som funnits i försvaret. 

En stor del av det nya museet skall även visa vilka resurser som
funnits vid våra FN-styrkor, dels för verksamheten inom respekti-
ve mission och dels hur sambandet hem till Sverige har fungerat.

Den radiohytt som varit i Fredsbaskrarnas förvar har nu överläm-
nats till ”Lednings/tele”-museet i Enköping.

Detta är den radiohytt som fanns på Cypern och som senare för-
des över till Libanon. Efter att ha stått på Almnäs en längre tid
och därefter stått på mindre bra platser i Sverige, behöver den nu
fräschas upp för att kunna visas. Målsättningen är att även få
den att fungera på det sätt som den gjorde på Cypern och i
Libanon.

Vi efterlyser därför intresserade som kan medverka till att göra i
ordning hytten och även medverka till att göra en bra utställning
om hur våra sambandsmiljöer har sett ut och fungerat. 
Det utgår ingen betalning för jobbet, det är den sociala kontak-
ten, nöjet att få damma av alla sina gamla kunskaper och träffa
kollegorna igen. Det är det som är belöningen.

Välkommen att ta kontakt med Anders Gustafsson och diskutera
vad du kan göra.Tel 070-8272697.  
Mail: anders.g.gustafsson@postbox.mil.se
Följ gärna utvecklingen på hemsidan:  
www.garnisonsmuseumenkoping.se

Jag undrar om någon som varit i
Bosnien känner till vem som gjort
denna tändsticksvagn? Vad heter
personen och vilken mission kan 
det vara fråga om?

Är det någon som känner till
denna sten? Vem har gjort in-
skriptionen och vad står det?  

Tacksam för svar.
Traditionsansvarig
Gun Lindén
Tel: 021-523 22

Tack!
Tack till styrelsen och mina kamrater i 
FN-veteranerna Kongo Bat XII-XIV för 
den fina uppvaktningen på min 90-årsdag.

STIG ALLEVIK

Bosniaker se hit!
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F Ö R E N I N G S N Y T T

Göteborg

Våraktiviteter

Örebro

Västervik

F-län

Fredsbaskrarna Väst hälsar Dig varmt välkommen till
vårens aktiviteter: 

Ons 2/4: Pubkväll/After Work på vår träffplats Byns Bistro! 
Drop in efter jobbet! Ingen föranmälan behövs.
VÄLKOMMEN! 

Ons 7/5: Kubb i Slottsskogen! Häng med på en omgång kubb i
Göteborgs gröna oas Slottsskogen! Samling vid
Näckrosdammen kl 1800. Därefter mat/dryck & samkväm på
någon av närliggande Linnégatans uteserveringar! Ingen
föranmälan behövs! 
VÄLKOMMEN! 

Mvh länsombuden Charlotta & Maria i Götet! 
Charlotta Blomberg: 070-6509484
Maria Sääf: 070-9525774 

Nytt år, nya förväntningar. Härligt med nya nyårslöften att
bryta! Det är hög tid att informera lite om vårens aktiviteter
i Fredsbaskrarna Örebro.

Att se fram emot i vintermörkret.

• 4/3 kl 1900 Kamratträff på Bishop´s Arms.

• 1/4 kl 1900 Kamratträff på Bishop´s Arms.

• 3/5 Lör kl 1200 Smide i Skogaholm. Familjeaktivitet där
vi besöker gårdssmedjan och provar på att smida järn,
oömma kläder och ett glatt humör är det enda som krävs.
Möjlighet att öppna smedjans pub finns. Fredsbaskrarna
Örebro sponsrar materialet. Anmälan till Peder Stenbäck via
mejl eller tel senast mån 28/4.

• 6/5 kl 1900 Kamratträff på Bishop´s Arms.

• 3/6 kl 1900 Korvgrillning med tillhörande lotteri vid olje-
hamnen. Fredsbaskrarna Örebro står för korven.

Anmälan: Peder Stenbäck 0707-673219     
peder.stenback@swipnet.se

Har du egna idéer, önskemål eller tankar om vad vi ska göra
i Fredsbaskrarna Örebro är du hjärtligt välkommen att ta
upp detta på våra träffar eller skicka e-post till:
peder.stenback@swipnet.se 

Årets övriga aktiviteter hittar du på www.fredsbaskrarna.se

Fredsbaskrarna Västervik kallar  till årsmöte

Härmed kallas Du till årsmöte med Fredsbaskrarna Västervik.
Plats: Räddningstjänstens annex i Västervik.
Tid: Onsdagen den 19 mars, 2008, kl. 1900.
Sedvanliga val och inkomna ärenden.
Motioner skall vara sekr. Jan Kullander, St. Trädgårdsgatan 13 P,
593 35 Västervik, tillhanda senast den 3 mars 2008. 

Går även bra med mail: kullander.jan@telia.com
Efter mötet bjuder föreningen på förtäring med dryck.
Anmälan senast den 10 mars 2008 till Hasse Johansson, 
tel. 0490-308 10, eller Jan Kullander, tel. 0490-150 62. 

Välkomna!
Styrelsen

Så är det nytt verksamhetsår där vi ska försöka få en bra, intres-
sant och rolig verksamhet för våra medlemmar. Vi har i februari
haft vårt årsmöte där Du förhoppningsvis deltagit och där en del-
vis ny styrelse har valts. 

I skrivande stund är programmet för våren inte klart men vi pla-
nerar att ha möten i Värnamo och Jönköping. Om dessa möten
kommer det utskick på posten och det finns information på vår
hemsida: www.fredsbaskrarna-f.se
Ta gärna för vana att titta in på hemsidan emellanåt då den alltid
uppdateras med det senaste.

I år har Fredsbaskrarna Sverige sitt årsmöte i Göteborg den 29:e
mars. Då det inte är så långt för oss i år kan vi rekommendera
ett besök för att träffa gamla vänner och träffa nya. Se ett mer
detaljerat program på annan plats i denna tidning. 

Hör av Er så kanske vi kan ordna någon form av samåkning. 
Har Ni frågor eller funderingar så hör av Er.

Styrelsen

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com
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ANNONSÖRER 

I DETTA

NUMMER:

sid

Turkietresor 9 www.turkietresor.se

Fredsbaskrarna Sverige 22 www.fredsbaskrarna.se

D-GEAR 23 www.d-gear.se

Middle East Trading 29 www.me-trading.com

SKISTAR 29 www.skistar.com

Ölvemarks Holiday 29 www.olvmemarks.se  

FredsbaskerFörlaget 29 www.fredsbaskerforlaget.se

BAE Systems - Bofors 32 www.baesystems.se

SKEPPAREGATAN 29, 602 27 NORRKÖPING
TEL 011  18 80 88  –  FAX 011 13 70 88www . f r e d s b a s k e r f o r l a g e t . s e

Det går även 
att beställa våra böcker 
via förskottsbetalning 

på PlusGirot!

ANGE:
- boktitel

- antal
- namn och adress 

PORTO INGÅR I PRISET

Välkommen!

PG: 438 81 84-6

HOS FREDSBASKERFÖRLAGET FINNS BÖCKERNA OM SVENSKA FREDSMISSIONER. 
DÄR FINNS ÄVEN MINNESBÖCKER FRÅN BL A BALKAN OCH LIBANON.

PS

Per L ennar tsson & A nnk atr in Behrens

om m aten och l i v et i  utl a ndstjä nsten

i  gry torna
för freden

fredskockarna

247:-

265:-

160:-

270:-

JULKLAPPSTIPS

296:- 155:-

215:-

+DVD
78 min

RESOR I EUROPA 2008

2008 års
katalog
ute nu!

Flygande bussresor med Sveriges
bästa* bussresearrangör!

www.olvemarks.se
eller 040-668 05 00

eller närmaste resebyrå*Prisexempel från Malmö. Barn under 16 år får 15-60 % rabatt. 
Bekväma bussanslutningar från mer än 140 orter. *Grand Travel Award 2001-2007.

 FLYG+BUSS-RESOR fr. 7 995:-
 WEEKENDRESOR fr. 995:-
 STORSTADSRESOR fr. 1 795:-
 RUNDRESOR fr. 2 395:-
 SOL- & BADRESOR fr. 2 495:-
 VINRESOR fr. 2 995:-

INTERNET-
RABATT 
 100:-
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YXXRYSS  
Nr 1/2008

De tre först dragna
rätta lösningarna får
vardera välja en bokvinst
från FredsbaskerFörlaget

Kryssa för EN önskad vinst!

Vinnarna och den rätta 
lösningen presenteras
i nästa nummer.

Vi gratulerar vinnarna 
i YXXRYSS 4/2007:

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

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

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

Rätta lösningen!

Lösningen sänds senast 5 maj 2008 till: 
Lotta Öhrn, Folkungagatan 28, 703 42 Örebro

50 år efter MUCK

FN på Cypern

Suezkrisen

Meta Palmgren
Opphemsgatan 10
58237 Linköping
BOKVINST: 
FN PÅ CYPERN

Gunnar Storén
Tibble Bygattu 10  
793 36 Leksand
BOKVINST: 
FN PÅ CYPERN

Gun och Nilserik Svensson
Tybble Asker
715 94 Odensbacken
BOKVINST: 
50 ÅR EFTER MUCK
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige

Tegelbruksgatan 8,  554 50 JÖNKÖPING
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