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I förra numret av Fredsbaskern presenterade jag utred-
ningen En svensk veteranpolitik, del 2 (SOU 2008:91). Nu
har remisstiden gått ut och alla remissinstanser har haft möj-
lighet att lämna sina synpunkter. Självklart har Fredsbaskrarna
Sverige också lämnat sina synpunkter. Jag vill särskilt tacka Y-
bataljonen som tog sig tid att lämna bidrag till detta vårt ytt-
rande. 

Grundtonen i yttrandet var positivt och inleds med att
poängtera att staten genom tillsättande av utredningen nu
officiellt uppmärksammat att vi faktiskt finns och att vi för-
tjänar att lagstiftning m m skapas så att dessa behov kan till-
godoses. 

I vårt yttrande påpekas att all personal som tjänstgjort i
internationella operationer måste ges samma uppmärksam-
het, d v s inte bara de som tjänstgjort i Utlandsstyrkan utan
all personal, inklusive s. k. sekonderad personal, såsom militä-
ra observatörer, stabs- och chefspersonal utlånade till olika
organisationer. Vi framför återigen att besluten måste omfatta
alla som deltagit sedan 1948 (UNTSO) och framåt (självklart
i tillämpliga delar). Vi framför också stöd till förslagen om att
familjemedlemmarna också uppmärksammas.

Vi välkomnar att utredningen föreslår att den norska
modellen bör ligga till grund för framtiden samt att det
kommer att kosta pengar (utredningen bedömer 3- 5 miljo-
ner per år). Vi konstaterar att arbetet måste igångsättas av
Försvarsmakten och att den tillsammans med oss måste
utveckla såväl organisation som verksamhet. Till detta lägger
vi ett antal synpunkter som t. ex. nationell minnesdag 29
maj, nationellt minnesmonument på Armemuseums gård,
införandet av en svensk Purple Heart-medalj etc.

I samtal med Försvarsmaktens ledning så kan jag konstate-
ra att vi och den i allt väsentligt har samma uppfattning och
att Försvarsmakten förstår att det kommer att kosta pengar
och också är beredda att ställa upp med dessa. Jag kan också
hälsa från Överbefälhavaren som understryker behovet av att
Fredsbaskrarna utvecklas till en landsomfattande veteran-
organisation.

I skrivande stund är jag precis hemkommen från Folk och
Försvars rikskonferens i Sälen. 

Det var spännande att följa den politiska debatten och att
kunna konstatera att den kom att handla om de verkliga
kärnfrågorna. Debatten handlade först och främst om vad
Försvarsmakten skall användas till och inte om förbandsned-
läggningar. Alla pekade på att händelserna i Georgien förra
året hade visat att den säkerhetspolitiska scenen förändrats
och att detta innebar att Sverige måste förändra sin syn på
försvarspolitiken. Alla föreföll vara överens om att den natio-
nella dimensionen, d v s försvar av Sverige, har tillåtits bli allt-
för svag. 

Man kan nästan ana att höjda försvarsanslag t. o. m. inte är
helt omöjliga. En annan fråga som diskuterades var ett nytt
personalförsörjningssystem, eller med andra ord övergång till
ett yrkes- och kontrakterat försvar. Enigheten var inte den-
samma i denna fråga.

Vad har detta med oss och blivande veteraner att göra?
Hittills så har regeringen sagt att den svenska insatsen utom-
lands skulle öka till upptill 2 000 man ute per år. Om den
nationella dimensionen nu ges större tyngd så finns naturligt-
vis risk att denna ambition sänks. Om man övergår till ett
yrkesförsvar och ett kontrakterat försvar där i princip alla
kommer att ha tjänstgjort utomlands, blir kopplingen mellan
Försvarsmakten, Fredsbaskrarna och nu befintliga kamratför-
eningar vid våra förband en sak som måste diskuteras.

Jag kan också meddelas att vi och BAE Systems genom-
förde en ”signing ceremony” av det största 
samarbetsavtalet hittills under Sälenkonferensen.

Be careful out there!

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

Behovet av en landsomfattande veteranorganisation

RÄTTELSE/FÖRTYDLIGANDE:
I Fredsbaskern nr 4/2008, fanns artikeln ”Ny rapport om sexuella övergrepp av fredssoldater”, hämtad från tidningen Världshorisont.
Källhänvisningen föll bort och vi beklagar detta. Världshorisont utges av Svenska FN-förbundet.    Red.
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Styrelseordförande har ordet

Valberedning!

Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet, här läggs grun-
den till det arbete som skall utföras. Årsmötet som består av
samtliga närvarande medlemmar, bestämmer vilka frågor styrel-
sen skall arbeta med under året och vid nästa årsmöte 2009 tar
årsmötet som vanligt ställning om styrelsen gjort det vi bestämde
i Göteborg 2008.

På årsmötet väljs också de personer som skall arbeta med de 
frågor som årsmötet anser vara viktiga. Till sin hjälp har medlem-
marna en valberedning, som har till uppgift att ta fram lämpliga
kandidater. I valberedningen är Thomas Roos sammankallande,
och den består också av Charlotta Blomberg och Maria Sääf.

Till kommande årsmöte är det ett antal av våra styrelseledamö-
ter som har för avsikt att dra sig tillbaks efter väl utfört arbete.

Valberedningen har till uppgift att till årsmötet presentera nya
kandidater.

Vi i valberedningen hoppas och tror att ni medlemmar kan
komma med förslag på lämpliga personer som är villiga att föra
fanan vidare.

Ni som känner er manade tar kontakt direkt med oss! 
Enklast genom att skicka ett mejl till: 
valberedning@fredsbaskrarna.se
Med hopp om ett stort engagemang från er samtliga!
OBS – senast 7 mars!

Årets Fredsbevarare – 2009

Nominera Årets Fredsbevarare 2009! 
Vem tycker du har gjort sig förtjänt av titeln 
ÅRETS FREDSBEVARARE? 

FN utlyste 2003 29 maj till "International Day of United Nations
Peacekeepers". Fredsbaskrarna Sverige vill ge uppmärksamhet åt
dagen genom att ge en svensk fredsbevarare utmärkelsen Årets
Fredsbevarare.
Tidigare mottagare av utmärkelsen är Anders Brännström (2005),
Roland Rosenqvist (2006), Ingemar Robertson(2007) och Helge
Stålnacke (2008). 

Man valde den 29 maj 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 internationell
tjänst eller på annat sätt gynnat fredsutveckling på den internatio-
nella arenan.

Medlem i Fredsbaskrarna kan nominera person som anses vara för-
tjänt härav. Motivering ska bifogas nominering. Nominering skickas
till Fredsbaskrarnas styrelse senast 30/4. Nomineringarna vidarebe-
fordras till medaljkommittén i god tid före Peacekeepers´ Day, 29/5. 

Medaljkommittén utses av årsmötet (två personer samt en utsedd av
förbundsstyrelsen) och hanterar utöver utmärkelsen Årets
Fredsbevarare även förbundets förtjänstmedaljer och förslag på
mottagare av dessa. 

I skrivande stund är Thomas Roos samordnare i medaljkommittén.
Årsmötet 2009 har att ta ställning till eventuella omval i medalj-
kommittén. 

Förbundets medaljkommitté rangordnar nomineringarna och före-
slår mottagare. Förbundsstyrelsen fastslår mottagare och ansvarar
för utdelningen.

2008 var ett händelserikt år för Fredsbaskrarna Sverige, med veteran-
utredningens erkännande som höjdpunkt. Styrelsen arbetar vidare
med ständiga förbättringar på ett förhoppningsvis begripligt, hanter-
bart och meningsfullt sätt. Vi får många positiva kommentarer för
den förstärkta kanslifunktionen och under 2009 kommer vi att ytter-
ligare förstärka kansliet och därtill hörande funktioner. 

Vad veteranutredningen kommer att resultera i är fortfarande skri-
vet i stjärnorna, men om ord övergår till handling så blir det en
omvälvande tid under 2009.

Fredsbaskrarna Sverige är i grunden en kamratförening som i och
med veteranutredningen fått ett berättigat erkännande. Detta gör att
framtiden kommer att se lite annorlunda ut. Vi kommer förhopp-
ningsvis snart att ha ett ”riktigt” kansli med anställd personal som
kan bevaka och driva veteranfrågorna. Tack för alla frivilliga och ide-
ella insatser som har gjort detta möjligt!

Nu gäller det att vi alla jobbar mot samma mål, en stark och enad
veteranförening för alla svenskar som deltagit i någon form av freds-
bevarande insatser. Vi skall bevisa att Fredsbaskrarna Sverige är den
naturliga samarbetspartnern i veteranfrågor. Låt oss alla värva minst
en ny medlem under 2009 - tillsammans är vi starka! 

Jag ser fram emot vårt 25:e årsmöte i Eksjö och hoppas att se så
många som möjligt vid detta jubileum. Årsmötet blir också ett av-
stamp för en ny era inom Fredsbaskrarna Sverige.

En för alla – alla för en!
Kolmårdshälsningar
Anders Beckman
Förbundsstyrelseordförande

Hur går vi vidare?

Utmärkelsen Årets Fredsbevarare utdelas på Peacekeepers´ Day,
29/5 eller i nära anslutning till nämnda dag. Utdelningen ska vara
högtidlig.

Hjälp Fredsbaskrarna uppmärksamma de som är därav förtjänta,
nominera ditt förslag till Årets Fredsbevarare. 

Mejla namn och motivering till sekreteraren@fredsbaskrarna.se för
vidare befordran eller gå in på http://www.fredsbaskrarna.se

Mejla till medaljkommittén genom Thomas Roos:
thomas.roos@fredsbaskrarna.se
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PROGRAM

Lördag 28 mars:
12.00 – 13.00 Samling i fritidsgård/soldathem - följ skyltning
13.00 – 16.00 Årsmöte
16.00 – 18.30 Fria aktiviteter
18.30 Jubileumsmiddag

Kaffe på mässen
24.00 Mässen stänger

Söndag 29 mars:    
09.30                           Brunch i militärrestaurangen

Anmälan: senast 12/3 2009
Bindande anmälan med namn, personnummer, adress, tel, din e-postadress och när Du kommer 
(fredag eller lördag), till kanslist Birgitta Carlsson. (e-postadress för utskick av årsmöteshandl.) 
E-post: register@fredsbaskrarna.se – telefon: 0920-311 60.
Kostnaden 150:- betalas till plusgiro: 19 70 56-5 senast 12/3 2009.
Medlemsavgiften för 2009 skall vara betald.

För 150:- får Du:
Kaffe och smörgås, 2-rättersmiddag, övernattning på logement och brunch söndag morgon.

Den som önskar annat boende än på logement får ordna det på egen hand.
Den som eventuellt har behov av speciell mat – hör av sig till Bo Palmgren.
E-post: bo.palmgren@telia.com – telefon:  0381-61 11 94, 070-840 35 59
Har Du långt till Eksjö? Då kan Du komma redan på fredag kväll och övernatta på logement.

OBS! Motioner skall stadgeenligt vara sekreteraren tillhanda både digitalt och i pappersform 
med namnunderskrift, per post, minst en månad före årsmötet, absolut senast 7 mars 2009.
Adress: Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör

Valberedning:
Thomas Roos Trollhättan 070-944 51 07
Maria Sääf Göteborg 070-952 57 74
Charlotta Blomberg Göteborg 070-650 94 84

E-post: valberedning@fredsbaskrarna.se
STYRELSEN

1984 – 2009
25 år

Kallelse/inbjudan 
med sällskap till årsmöte och 25-årsjubileum

28-29 mars 2009 på Ing 2 i Eksjö
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F Ö R B U N D S N Y T T
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020-666 333
är numret till Fredsbaskrarnas kamratstödsjour.

Den är till för alla som gjort internationell tjänst samt deras anhöriga.
Telefonen är bemannad dagligen klockan 18.00-21.00.

Övrig tid finns en telefonsvarare.
Du kan också skriva e-post till kamratstödsjouren:

020666333@fredsbaskrarna.se
Hälsningar Lillemor Nilsson, kamratstödssamordnare

Du får vara anonym – vi har tystnadsplikt!

Kamratstödjarnas första träff 2009

Träffen ägde denna gång rum på Scandic hotell Skogshöjden i
Södertälje, från fredagen den 23 till söndagen den 25 januari
och inte på HvSS där vi varit två gånger tidigare. HvSS var
nämligen fullbokat denna helg.

Arrangemangen i Södertälje lämnade dock ingenting i övrigt att
önska och planeringen hade i sedvanlig ordning skötts av kamrat-
stödsteamet, bestående av Lillemor Nilsson tillsammans med Lave
Lavesson och Stefan Ekvall.

Fokus för årets första träff var Fredsbaskrarnas jourtelefon som
invigdes 1 november 2008. Kamratstödjargruppen anlände i
omgångar med en del på fredagen och en del på lördagen.

Lördagen användes till att utbilda kamratstödjare för jourtjänst-
göring. För detta ändamål hade vi även denna gång anlitat Monika
Eckerdal-Kjellström från Svenska kyrkans jourtjänst i Göteborg.

Resterande tid användes till erfa-
renhetsutbyte, där all samlad
erfarenhet under de två och en
halv månad Fredsbaskrarnas
jourtelefon varit iu bruk gicks ige-
nom och diskuterades. 

Som ett resultat av helgens
övningar finns nu ytterligare tio
jourtelefonister klara för att
bemanna Fredsbaskrarnas jourte-
lefon.

Text: Lars Andersson 

och Stefan Ekvall

Bakre raden från vänster: Anders Beckman, Janne Frisk, Lave Lavesson, Lars Berglund, Leif-Arne Nilsson, Björn Eggeblad, Michael Calmhede, Claus Dehlin och Niclas
Andersson. – I mitten Lillemor Nilsson. – Främre raden från vänster: Ewa Strömsten, Kerstin Beckman, Magnus Brandt, Gun Lindén, Lars Andersson och  Stefan Ekwall.

Monika Eckerdal-Kjellström
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JA, SÅ SATT VI DÄR IGEN. Vi som en gång i världen (för snart 30 år sedan) började ”spåna” på ett
eventuellt bildande av en förening (numera förbund) för fredssoldater. 

Det var undertecknad (Hans Henriksson), Janne Runesson och Douglas Gustafsson, Rolle
Eskilsson, Bosse Lindqvist. Saknas gör som ni säkert vet, ett par namn till. 

När f. d. FN-soldater träffas så vet ni att de då gör om sina bataljoner. Vi kom att beröra
denna tidnings egentliga tillkomst och ”födslovåndor”. Det var med detta som det där med-
barn. Lätt och underbart att göra men ack så jobbigt att föra fram i dagens ljus.

En sak var säker när vi började planera för föreningen, vi skulle använda en typ av tidning i
stället för några andra trycksaker i vårt rekryteringsarbete. En tidning som skulle påminna
lite om det vi läste under våra missioner, CYPRESSEN, SANDPAPPRET, CEDERBLADET
och ett par andra. Ni vet en liten och lätthanterlig skrift med ett innehåll som i mångt och
mycket kan vara förutsägbart. Huvudämnet – fredssoldater.

En som förde tidningsfrågan framåt var vår förste ordförande, Rolle Eskilsson. Hans iver
att sätta denna ”baby” till världen var uppenbar. Med Lindbergs Offset i Värnamo skulle
vi eventuellt förverkliga något. 

Första sidans färg var något som den som inte gjort FN-tjänst inte förstår. Färgen på
tidningen skulle vara som en solblekt basker, ljusblå. Alltså ”yxigt” urvattnad. Men
tryckaren vände på detta och gjorde tidningen ”flaggblå” och den blå färgen i förenin-  
gens logo urvattnad och lite obestämd. Ett provtryck som vi i ett senare arbete   
kunde nyttja som inbjudan till vårt första konstituerande årsmöte i Borås.

Nåja, trägen vinner, vi började att producera tidningen. En produkt på 16 sidor och i 500 exemplar. Men nu kom nästa ”elände” – med vad
betalar vi produkten? Här gällde det att förhandla rätt. På ”krita” och med en noga utarbetade avbetalningsplan kunde vi lösa upp denna
knut. Men vilket förtroende vi byggde upp hos tryckaren! Detta märkte vi senare när tryckeriet bytte ägare. 

Vi skall inte gå händelserna i förväg. Vår plan höll, medlemstalet ökade markant när vi började sända ut ”tidningen” som ett smakprov på
vad som komma skulle. Man kände igen sig i skriftens upplägg och innehåll. Det blev ytterligare två tidningar innan vi hade byggt upp en så
stor medlemsnumerär att vi kände oss mogna för att kalla till ett konstituerande årsmöte. 

Årsmötet planerade vi mycket noga. Inte minst platsen. Med hjälp av knappnålar i en Sverigekarta kartlade vi var ”våra” kamrater fanns.
Medelpunkten blev Borås. Ett lyckat val, föreningens förste föreningsordförande och stora entusiast – Lennart Lindén – tjänstgjorde då på
det lokala regementet I15. Här fanns kanske lite ”baccsis” att få.

En tanke måste vi rikta till ARMÉNYTT och dess redaktör, Lars Strandell. Han
som tidigare varit stabsredaktör i någon mission jag nu glömt direkt ”köpte”
vår idé. Med Lars dåvarande nätverk kunde vi sprida vår tidning och nyheten
om dess existens långt över våra gränser. Han hade dessutom kontakt med ett
antal svenska tidningar som bevakade försvarsmaktens förehavanden. Här
måste jag få berätta en liten ”söt” historia.

Jag fick ett brev från en flickvän till en f. d. FN-soldat. Hon hade läst om
vårt initiativ i tidningen STOPP. Hon ville överraska sin vän med ett med-
lemskap i vår förening. Jag läste för min hustru detta brev. När tidningens
namn nämndes, reagerade hon på ett mycket negativt sätt. I min okunskap
trodde jag att detta rörde sig om en motortidning. Men här fick jag veta
att detta var en ”halvnaken” om inte ”helnaken” s. k. herrtidning som
citerats.

Ridå…Nåja, Lars visste var han skulle ”plantera” vår information. 

Sedan var det ju fråga om att få in lite pengar också. Nu var vi uppe i
ca 350 betalande medlemmar. Vi skulle fortsättningsvis få in avgifter
från dessa tappra pionjärer. Då fanns inget kansli. Ingen som kunde
sitta där kväll efter kväll och ”björna” medlemmar på pengar. Jag
själv hade minimalt med vaken tid över. Men nu passade jag på att
”utnyttja” (barnarbete, bara så ni vet) mina mycket aktiva barn.
Fixade ett leksakstryckeri från den lokale bokhandlaren. Men var
tvungen att fixa andra hållare för stämpeltyperna. En konstruktion
som krävde lite fantasi. Med tomhylsor och mässingslister fick jag
ihop ett antal stämplar som kunde brukas på gängse postgiroinbe-
talningskort. Sen var det bara att ta fram stämpeldynan och sätta 
barnen vi köksbordet. Sen började pengarna att strömma in.

Historien om förbundets tillkomst
Präntare Hans Henriksson från Gislaved tecknar:

fortsättning på sid 25
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Varför Benin bidrar 
med FN-soldater

Svar direkt
Krister Lindholm har rätt i att bidrag till FN:s fredsfrämjande
verksamhet är en god affär för ett land som Benin. 

Även vi i FN-förbundet tror att den möjliga ekonomiska
vinningen är en stark faktor när en del länder bestämmer sig för
att anmäla truppbidrag till FN. 

Detta gör det dock enligt vår mening snarast än mer angeläget att nuvaran-
de outtalade policy – att västvärlden helt lämnar åt utvecklingsländer att
sköta FN-ledda insatser –  öppet belyses och debatteras.

Poängen med vårt utspel är att fler
västerländska soldater, som ofta har
en mycket god grundutbildning (civil
såväl som militär), skulle behövas i
många av FN:s fredsfrämjande insat-
ser. Flera västländer har dessutom
beredskap att inkludera frågor som
rör till exempel demokrati och kvin-
nors rättigheter inom ramen för en
FN-insats. Därmed kan vi bidra till
att öka kvaliteten på dessa insatser.

Av de 18 422 soldater, milobs och poliser som just nu tjänstgör i FN:s störs-
ta insats, Monuc i Kongo, kommer inte ens en halv procent från EU-länderna
gemensamt. 

Det är inte rimligt – det är tvärtom skamligt.

Aleksander Gabelic
Ordförande i Svenska FN-förbundet

Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet, skriver i sin 
artikel med rubriken "Få svenskar i utlandstjänst" (Fredsbaskern
Nr 4/2008):

”I månadsskiftet september-oktober deltog 88 754 militärer, poliser och mili-
tärobservatörer i FN:s fredsfrämjande insatser. Av dessa kom 1 363 från det
fattiga afrikanska landet Benin. Från Sverige kom 83 deltagare.”

Om Aleksander Gabelic tror att Benin är särskilt mån om fred i Afrika så är
jag övertygad om att det rör sig enbart om ekonomiska överväganden.

FN betalar till alla truppbidragarländer drygt 1000 USD per soldat och
månad. Så även till Sverige. Men kostnaderna för Sverige (lönekonstnad till
soldaterna plus materielunderhållskostnad) är betydligt högre än de drygt
1000 USD som FN betalar. Den afrikanska soldatens lön är cirka 100 dollar
i månaden. För regeringen i Benin däremot är det fråga om en större
inkomst, 900 USD per soldat och månad. Huvuddelen av FN:s ersättning till
afrikanska truppbidragarländer hamnar i respektive lands statskassa och vi
vet alla vart pengarna sedan tar vägen.

Den ekonomiska vinningen är därför den viktigaste anledningen till att 
u-länder såsom Benin ställer upp med FN-soldater. 

Krister Lindholm
Fd ekonomichef SWEDINT
FN-bat 42C,53C, Milobs UNTSO 1976-1980, 1983-87,
Milobs UNAVEM (Angola) 1996-97, TIPH 1997,
EUMM 2000-2002

Du kan bidra till en värld 
utan minor!

Var med och skapa en global 
opinion mot användning av land-
minor och samla in pengar till FN:s
minröjning.

Tanken med Röj-en-mina är att
vem som helst ska kunna delta i
arbetet. Du kan medverka genom
att manifestera mot landminor och
genomföra lokala aktiviteter. 

På Röj-en-minas hemsida
www.rojenmina.nu får du tips och
information om hur du kan starta
din egen lokala kampanj.
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Tre stridsfordon 90 och en bärgningsbandvagn ska under våren vara på plats i Afghanistan. 
Det har Försvarsmaktens insatschef Anders Lindström beslutat.

– Det här ger förbandschefen ytterligare en resurs, att använda vid svåra situationer, 
säger Anders Lindström.

Stridsfordon 90 görs redo 
för Afghanistan 

Generallöjtnant Anders Lindström
Arkivbild/Kim Svensson/Combat Camera

Utbildning på Stridsfordon 90                                                                                        Arkivbild FBB

FÖRSVARSMAKTEN HAR UNDER HÖSTEN ANALYSERAT fordonsbe-
ståndet i Afghanistan. En förstärkning med stridsfordon 90 i
någon form har varit en av de aktuella frågorna.

– Jag har haft flera olika alternativ. För att skynda på proces-
sen har jag nu fattat ett delbeslut, som innebär att vi förbereder
tre stridsfordon och en bärgare, så att de är på plats någon gång
i vår, tidigast i mars, säger insatschef Anders Lindström och fort-
sätter:

– Parallellt med detta fortsätter vi att titta på andra alternativ,
bland annat om vi kan dra nytta av de norska stridsfordon som
redan är på plats.

Personalbehovet ses över
Samtidigt som de svenska stridsfordonen nu görs redo för
Afghanistan, ses också personalbehovet över.

– När fordonen är på plats ska det givetvis finnas personal där
som kan använda dem. Vi får också ta ställning till om vi fram-
över ska ha en särskild pluton som bemannar fordonen, eller om
vi ska ge en befintlig pluton kompletterande utbildning så att de
vid behov kan skifta fordon, säger Anders Lindström.

Beredskap inför valet
Försvarsmakten anser att det är angeläget att förstärka fordons-
parken i Afghanistan redan i vår, för att ha beredskap inför det
stundande valet i landet.

– Om valet sker innan sommaren vill jag att förbandschefen
har den här resursen att tillgå. Afghanistan är riskfullt, och för-
stärkningen tar inte bort riskerna. Däremot är en stor for-
donsbredd en tillgång, så att vi på olika sätt kan ta oss an och
lösa de uppgifter vi har i vårt ansvarsområde.

Högre skyddsnivå
Stridsfordon möjliggör skyddsoperationer med högre eldverkan
och högre skyddsnivå.

– Med stridsfordon 90 har vi möjlighet till ytterligare operativ
effekt om det skulle krävas. Samtidigt är det alltjämt så att vi i
de allra flesta situationer når bättre resultat om vi använder
andra fordon, som gör att vi lättare kommer i kontakt med
befolkningen, säger Anders Lindström.

I december förstärktes insatsen i Afghanistan dessutom med
UAV-systemet Falken, som möjliggör spaning från luften.

Publicerad: 13 januari 2009 kl 15.46 Afghanistan på www.mil.se

A F G H A N I S TA N
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– Somalias kust är laglöst land. Behovet av internationell hjälp är stort, inte
minst för att ge befolkningen en drägligare tillvaro. Det säger Johan Spåhl,
svensk sjöofficer som just avslutat två månaders tjänstgöring ombord på det
danska örlogsfartyget Absalon utanför Somalia.

När Sverige och Försvarsmakten nu förbereder insatsen med internationella 
korvettstyrkan, vars huvuduppgift i den EU-ledda operationen Atalanta blir att
skydda FN:s mattransporter till Somalia, är Johan Spåhls erfarenheter av 
största vikt.
Spåhl, som till vardags tjänstgör vid Tredje sjöstridsflottiljen i Karlskrona, fick
möjlighet att studietjänstgöra i två månader ombord på danska Absalon, ett
stöd- och ledningsfartyg med uppgift att förhindra att handelsfartyg på väg förbi
Somalias kust attackeras av pirater.

Krisen förvärrades
– Krisen i Somalia förvärrades under min tid där nere, och det blev två mycket

händelserika månader, med många värdefulla erfarenheter, både för egen del och
för Försvarsmakten, säger Johan Spåhl.
Vid ett tillfälle blev det särskilt dramatiskt. Det danska örlogsfartyget uppfatta-
de ett nödanrop från ett nederländskt handelsfartyg.

– Absalons helikopter skickades dit och sköt varningsskott mot piraterna.
Dessutom sköts en nödraket iväg från det angripna fartyget, berättar Johan
Spåhl.

Brand ombord
Piratbåten träffades av nödraketen och brand utbröt ombord, vilket tvingade de
fem misstänkta piraterna att hoppa överbord. De plockades upp och sitter fort-
farande i förvar ombord på Absalon, i väntan på utredning av vilka rättsliga följ-
der deras agerande ska få.

– Det handlar om kriminella personer, som i den rådande situationen i
Somalia, där i stort sett alla möjligheter till inkomst försvunnit, nu börjar
attackera handelsfartyg, säger Johan Spåhl.

Säkra handelsvägarna
Han menar att den EU-insats där Sverige ska delta med omkring 150 sjömän,
två korvetter och ett stödfartyg, behövs av flera orsaker.

– Dels handlar det förstås om att säkra handelsvägarna och säkerställa att
fraktfartyg från främst Asien kan passera Afrikas horn utan risk. Men minst
lika viktigt är att den humanitära situationen i Somalia snabbt förbättras. Där
har Sverige och Försvarsmakten en viktig roll med vår väntade huvudsakliga
uppgift att skydda mattransporterna till landet.

Kulturella skillnader
Även om Absalons uppgifter i området skiljer sig från de Sverige väntas utföra
utanför Somalias kust, blir Johan Spåhls iakttagelser värdefulla i den fortsatta
planeringen inför insatsen. Inte minst har han dragit viktiga lärdomar om kultu-
rella skillnader.

– Fiskarna uppträder helt annorlunda än vad vi är vana vid i Östersjön. De
använder sig oftast av tre fartyg, ett större som lägger nät och två mindre som
föser in fisken mot nätet. Deras beteende kan uppfattas som hotfullt av handels-
fartygen, vilket gett upphov till många falska larm.

Publicerad: 16 januari 2009  på www.mil.se

Svensk officer i piratvatten 

O F F - S H O R E  – S O M A L I A
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I tiogradig kyla i skymningen på ny-
årsaftonen mottog soldaterna ur den
18:e svenska Kosovostyrkan sina
medaljer på Camp Victoria. 

Bakgrunden är att Förenta nationernas
säkerhetsråd fattade beslut om att ge
Nato i uppgift att inleda en fredsfram-
tvingande operation i Kosovo sommaren
1999. 

– Fredsframtvingande operationer
regleras i FN-stadgans sjunde kapitel.
Beslutet om operationen i Kosovo fatta-
des av FN:s säkerhetsråd genom reso-
lution nr 1244. Därigenom påbörjades
den kampanj som ledde till att kriget
tog slut i juni 1999, säger Thomas
Rönnberg som är jurist i den svenska
Kosovostyrkan.

Non-article 5 
Nato har sedan 1990-talet utvecklats
till en bredare organisation för säker-
het. I flera Nato-ledda operationer
under FN-mandat deltar ett stort antal
länder, däribland Sverige. Detta sker vid
sidan av Nato-stadgans artikel 5 som
är kärnan i försvarsalliansen och för
medlemsländerna innebär ömsesidiga
försvarsförpliktelser. 

I KFOR (Kosovo Force), som är en
icke-artikel-5-operation i Natos regi,
deltar idag tjugofyra Nato-länder och
åtta icke-Nato länder med tillsammans
ca 15 000 soldater. 

Sverige och Nato 
Sverige har sedan 1994 samarbetat
med Nato inom ramen för Partnerskap
för fred - ett samarbetsprogram mellan
Nato och ett antal icke-Natoländer i
Europa, Centralasien och Kaukasus. 

Grunden för detta samarbete är att
varje land självt bestämmer inom vilka
områden och på vilka sätt man vill
samarbeta med försvarsalliansen Nato.

– Sveriges regering väljer omfattning-
en av vår medverkan med utgångspunkt
från våra intressen och vår vilja att
bidra till säkerhet och stabilitet i vårt
närområde. I Kosovo har vi bidragit
med svensk trupp i olika omfattning
sedan KFOR-insatsens början 1999,
säger kommendörkapten Håkan
Andersson som är stabschef vid bri-
gadstaben i den del av Kosovo där den
svenska styrkan verkar.

Ett särskilt politiskt-militärt ramverk
har skapats för att bland annat reglera
hur partnerländer som bidrar till Nato-
ledda krishanteringsoperationer skall få
påverka planeringen och genomförandet
av operationerna.

– Jag upplever att den svenska insat-
sen respekteras och att vi får bra gehör
för våra synpunkter, fortsätter Håkan
Andersson.

Nato - medalj för tjänstgöring
När man som svensk soldat tjänstgjort
minst 30 dagar i en icke-artikel-5-ope-
ration i Natos regi så får man en
särskild medalj. 

– Det är snart tio år sedan krigsslutet
och situationen i Kosovo är väldigt
annorlunda nu. KFOR och flera andra
internationella aktörer har bidragit till
detta. Som svenska KFOR-soldater är
ni en del av denna insats. Och det skall
ni vara stolta över, sa kontingentschefen
överstelöjtnant Rickard Lindborg i ett
kort tal. 

Också ställföreträdande brigadchefen
överste Andrew Kilfeather närvarade
vid ceremonin och tackade soldaterna
för deras insatser. 

– Det kändes bra att få kvittens på
det arbete som vi har utfört här nere,
sa Sebastian Karlsson skyttesoldat ur 
fjärde pluton efter medaljceremonin. 

På medaljens baksida står det:
"IN SERVICE OF PEACE AND

FREEDOM / AU SERVICE DE LA
PAIX ET DE LA LIBERTE", 
fritt översatt ”I fredens och frihetens
tjänst”.

Snart 10 år i Kosovo med Natos KFOR-insats 

På svenska KFOR-soldaters högra ärm sitter det ett grönt märke som det står KFOR och Nato på. 
Under texten finns Nato-emblemet i form av en kompassros. Så är det eftersom Sverige deltar i Nato-ledd

operation. På nyårsaftonen fick de svenska soldaterna Nato-medaljer för sina insatser i Kosovo. 

TEXT: Lt. Maria Pålsson, 

Press- och informationsofficer

Foto: Maria Pålsson
Publicerad: 10 januari 2009 kl 08.30 Kosovo  
på www.mil.se
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I nummer 4/2008 fanns en artikel om den f. d. tyska
kolonin i Afrika som bar namnet Tyska Sydvästafrika
och som koloniserats av tyskarna efter Berlinkon-
ferensen 1884-1885. 

Landet fick efter hand namnet Namibia. 
Den 20 februari 1989 nåddes Sverige av det

beska beskedet att svensk militär trupp inte fick åka
till Namibia och det berodde på Sydafrikas kritiska
hållning mot det faktum att svenskarna inte kunde
ses som neutrala på grund av vårt stöd till Swapo
(South West African People´s Organization).  

Vi fick därför stanna hemma!

Finlands f. d. President Martti Ahtisaari hade efterträtt
svensken Bernt Carlsson efter att denne omkommit i atten-
tatet över Lockerbie i Skottland år 1988 och Ahtisaari var
nu FN:s Namibiaambassadör. Ahtisaari anlände till Namibia
den 31 mars 1989. Inledningen blev dock allt annat än lyck-
at eftersom Namibias norra delar invaderades av Swapo-kri-
gare som gått över gränsen från Angola. Det ansågs att Swapo
hade brutit fredsöverenskommelsen. Detta tvingade Ahtisaari att til-
låta sex bataljoner ur den sydafrikanska armén att möta invasionen
från norr. Dessförinnan hade Ahtisaari konsulterat FN:s general-
sekreterare som vid detta tillfälle var peruanen Javier Perez de
Cuellar. Invasionen från Angola ledde till att 300 Swapo-soldater
dödades under denna första vecka, innan förhandlingar lyckades få
dem tillbaka till Angola.

Svensk militär trupp hade som sagt inte fått åka till Namibia men
överraskande nog fick civilpoliser åka i ett senare skede. Den första
svenska truppen om 30 personer anlände i mitten av april med polis-
intendent Jan Gustavsson från Kalmar som dess kontingentschef.
Den 15 juli anlände ytterligare 20 svenskar och den 12 oktober kom
de sista 25 svenskarna. Hemmavarande militärer som inte hade fått
åka gladdes säkerligen över det faktum att några svenskar kom med
ändå. Namibia blev nu en milstolpe i FN:s historia eftersom det var
första gången i FN:s historia som man utnyttjade CIVPOL i sam-
band med registrering av väljare, övervakning av valkampanjer och
val. Den enda tidigare missionen där CIVPOL haft någon roll att
spela var på Cypern, men i Namibia blev CIVPOL:s uppgifter annor-
lunda än där. 

Den slutliga CIVPOL-styrkan var 1 500 personer från 25 länder.
Den totala styrkans numerär beräknades till 7 000 personer och
detta var i början av augusti månad där så många som 109 länder
var representerade. (Antalet personal inom UNTAG skiljer sig där-
med från den i förra numret uppgivna siffran om 4 650 personer,
men detta var nu bara inledningen.)

En annan mycket viktig uppgift för CIVPOL var helt enkelt att åter-
ställa ett sargat folks förtroende för sin poliskår. Den tidigare poli-
sen i Namibia hade flera tusen sydafrikanska kollegor i sina led och
ett av målen var att bekämpa Swapo som varit en olaglig organisa-
tion. 

Den lokala polisens framfart kunde därför bli väldigt våldsam och
här kunde nu CIVPOL övervaka den inhemska polisen och rapporte-
ra övergrepp. Den namibiska polisstyrkan var dock måttligt förtjust i
att kollegor från andra länder rapporterade om övergrepp till FN-
högkvarteret i huvudstaden Windhoek. 

Marti Ahtisaari yttrade i ett tal den 13 september 1989 att polis-
delen i UNTAG är unik såtillvida att den övervakar den lokala poli-
sen och därigenom har ett stort inflytande på folkets liv i Namibia.

Valen i Namibia bestämdes till perioden 7-11 november 1989 där
CIVPOL:s högste chef var den f. d. chefen för Irlands säkerhetspolis,
Stephen Fanning. Chefen för den militära delen är den för många
Cypernveteraner välkände indiske generallöjtnanten Dewan Prem
Chand. Valen genomfördes under CIVPOL:s överinseende på särskilda
valstationer, både fasta och rörliga.

Eftervalsperioden blev relativt lugn. Den 21 mars 1990 proklamera-
des Namibias självständighet i närvaro av 150 stats- och regerings-
chefer tillsammans med FN:s generalsekreterare Javier Perez de
Cuellar. 

Namibia som var Afrikas sista stora koloni hade därmed fått sin
självständighet och klockan 2400 halades den sydafrikanska flaggan
över Namibia. 

Enklaven Walvis Bay, där Namibias enda djuphavshamn finns,
hade däremot sydafrikanerna sagt sig vilja behålla för all tid och
evighet. Men efter att de politiska vindarna hunnit blåsa rejält i
Sydafrika återlämnades även detta område till Namibia år 1994.

Text: Lars Andersson, med benägen hjälp av 

Kjell Brandin

Källhänvisning:

Polis i blå basker i Fredens tjänst av Paul Holmberg.

Rikspolisstyrelsen, oktober 1995.

FredsbaskerFörlaget: ISBN: 91-87203-31-6.

Fortsättning på Lars Anderssons artikel i förra numret:

Namibia...
here we come

Tysk UNTAG-polis i Namibia
källa: UN Photo
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SEDAN TRE ÅR ÄR FREDSBASKRARNA medlem i Folk och Försvar. Ett
förbund som startade omedelbart efter andra världskriget och som
har till främsta uppgift att informera om svensk säkerhets- och för-
svarspolitik. Organisationen består bl. a. av de politiska partierna,
fackföreningar och andra organisationer som t. ex. Scoutrådet, frivil-
liga försvarsorganisationer och alltså numera också Fredsbaskrarna.
Försvarsindustrin utgör en annan medlemskategori. Ordförande är
för närvarande LO-ordföranden. Folk och Försvar anordnar ofta
olika seminarier som har med säkerhets- och försvarsfrågor att
göra. De flesta av dessa går av stapeln i Stockholm och det är ofta
dagsaktuella ämnen som presenteras och diskuteras. Exempel på
detta är att under tiden som Veteranutredningen arbetade så ordna-
de Folk och Försvar två seminarier där utredningsmannen, represen-
tant för Försvarsmakten och Fredsbaskrarna presenterade och dis-
kuterade veteranfrågor. Folk och Försvar ordnar också resor för
dem som på ort och ställe vill fördjupa sina kunskaper om olika för-
hållanden som på ena eller andra sättet kan påverka också vår
säkerhet.

I ÅR PRÄGLADES KONFERENSEN AV TRE ÄMNEN. Det första var hur
regeringen nu strävar efter att hålla ihop Sveriges engagemang i kri-
sområden. Man redovisade att de svenska militära och
civila insatserna skulle samordnas så att de skulle kunna
bli effektivare. Som vi alla vet så kan inte militära insat-
ser ensamt skapa en varaktig fred utan det är olika for-
mer av civila biståndsinsatser, som dessutom är tillräckligt
uthålliga, som har störst möjlighet till framgång. Å andra
sidan kan de civila insatserna inte genomföras om inte
säkerhetssituationen så medger.   

Diskussionen klargjorde också att regeringen föredrar
att Sverige engageras på färre ställen men med mer kraf-
tfulla insatser. Den nuvarande regeringen pekade på att de
svenska militära insatserna borde fördubblas, vilket inte
alla höll med om.

NÄSTA ÄMNE var att diskutera civila säkerhetshot. Den nya
Myndigheten för säkerhetsberedskap (MSB) och olika
åtgärder för att säkerställa krisberedskapen i regerings-
kansliet presenterades. Denna diskussionspunkt avslutades
med att man genomförde ett spel för att belysa hur olika
myndigheter i samverkan kan klara kriser som kan upp-
stå. Rikspolischefen och generaldirektören för Ekobrotts-
myndigheten redovisade hur Sverige kunde bli bättre på
att bekämpa den organiserade brottsligheten i landet. Ett
hot som under de senaste åren har ökat påde kvantitativt
och inte minst kvalitativt. Det sistnämnda handlar bl. a. om att den
organiserade brottsligheten har börjat bedriva laglig affärsverksam-
het för att dölja varifrån pengarna egentligen kommer. Eftersom
målet för brottslingen är pengar arbetar man nu hårdare för att
inrikta bekämpningen mot pengarna. Al Capones öde nämndes som
exempel, d. v. s. han åkte ju slutligen dit för skattebrott.

DET TREDJE – var den svenska försvarsdebatten, och den har ju
under lång tid handlat om hur och hur mycket som försvaret skall
skäras ner. 

Med åberopande
av förra årets krig
mellan Ryssland och
Georgien föreföll det
nu som att debatten
kan komma att för-
ändras. 

Det fanns debattö-
rer som nu t. o. m.
kunde tänka sig en
ökning av försvars-
anslagen. De flesta
ansåg att Sverige
gått för långt när det
gäller den stora fokuseringen på fredsoperationer runt om i världen
och att försvaret av Sverige har tillåtits spela alltför liten roll. 

Flera debattörer menade att Rysslands intrång i Georgien var en
väckarklocka och att de tidigare bedömningarna om den säker-
hetspolitiska utvecklingen åtminstone delvis var för optimistiska. 
Vad som kommer att ske vet väl just nu ingen, men att uppfattning-
arna skiljer sig åt vad gäller ekonomin var uppenbart.

Varje medlem ställer sig naturligtvis frågan vad Fredsbaskrarna har
för nytta av att delta vid denna konferens. Mitt svar är enkelt:

Det var i Sälen som veteranfrågan först diskuterades och som
resulterade i att Veteranutredningen tillsattes. Eftersom alla som har
med också våra frågor, är på plats i Sälen så är det nödvändigt att
vi är där för att dels påminna om vår existens men också för att
arbeta för våra frågor. 

Text: Bo Wranker

Förbundsordförande

Fredsbaskrarna Sverige

Folk och Försvars rikskonferens i Sälen 2009

Efter andra världskriget anordnade Folk och Försvar sin första rikskonferens som då var förlagd till Storliens Högfjällshotell. Numera hålls konferensen på
Sälens Högfjällshotell. Utöver diskussioner så ägnade man då tiden åt vinterutbildning. Denna begränsades 1946 inte till att bara åka skidor utan omfattade
också vård av utrustningen. Detta upplägg har man behållit fram till i år, d. v. s. halva dagen skidåkning och halva dagen och del av kvällen diskussion. 

Nu begränsades friluftsaktiviteterna till ett par timmar och diskussionspassen utsträcktes. Som de allra flesta säkert känner till så deltar alltid försvarsmi-
nistern och ÖB samt ett antal generaldirektörer i ”blåljusbranschen”. 

Efter hand som vårt säkerhetspolitiska läge har förändrats har såväl diskussionspunkter som deltagare också förändrats.

Statsminister Fredrik Reinfeldt deltog i konferensen via videolänk från Afghanistan.
foto: Kim Svensson – Combat Camera.

Kung Carl XVI Gustav och LO-ordföranden Wanja
Lundby-Wedin lyssnade engagerat.

foto: Kim Svensson – Combat Camera.

F O L K  O C H  F Ö R S V A R
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FN för inga politiska samtal med Hamas men bedriver fort-
satt arbete inom den så kallade Kvartetten för att nå en lös-
ning på konflikten i Gaza. Det finns inga kända planer på
någon ytterligare resolution från säkerhetsrådet.

Den 19 december förra året gick den sex månader långa vapenvilan
mellan Israel och Hamas ut, ingen förlängning skedde. När Israel
knappt tio dagar senare utförde den massiva attack som omvärlden
fruktat, var kriget i Gaza än en gång ett faktum.

Den åttonde januari antog FN:s säkerhetsråd resolution 1860.
Resolutionen uppmanar till en omedelbar och hållbar vapenvila men
lyckades inte få ett stopp på den tilltagande våldsspiralen i regionen. 
Efter en tre veckor lång israelisk offensiv inleddes så äntligen en
vapenvila den 18 januari. Men det nuvarande eldupphöret är av ett
bräckligt slag. Gränsövergångarna mellan Israel och Gaza är fortsatt
svårgenomträngliga och palestinierna alltjämt ett splittrat folk. 

Brenden Varma, talesman på FN:s högkvarter i New York, vill
emellertid inte kalla resolutionen för ett misslyckande.

– Resolution 1860 uppmanar till en varaktig vapenvila och det är
vad man jobbar på nu. Folk dör inte längre, det är väldigt viktigt att
komma ihåg.

– Den demonstrerar också en internationell enighet inom säker-
hetsrådet, fortsätter Varma och syftar på att ingen av dess 15 med-
lemmar valde att rösta emot resolutionen.

Den bombning av FN:s byggnader i Gaza som utfördes av israelisk
militär den 15 januari ska enligt Varma inte ha inneburit att världs-

samfundets inställning
till konflikten ändrades.

– Bomben mot FN:s
byggnader förde krisen
mycket närmare vår
egen dörr men om någon
tyckte sig märka en för-
ändring så bestod den
bara av användandet av
ett betydligt starkare
ordval.

Generalsekreterare Ban Ki-moon besökte Gazaremsan efter attacker-
na och uttryckte sitt stöd för dess befolkning. 

INGEN POLITISK ROLL
Svenska FN-förbundet har valt att starkt ta avstånd från Israels
krigföring i Gaza och menar att den bryter mot flera folkrättsliga
principer. Det är ett ställningstagande som inte delas av världssam-
fundet i stort.

Enligt Varma tar FN inte ställning till huruvida Israel har brutit
mot mänskliga rättigheter eller internationell lag.

– Israel är en av våra medlemsstater och jag kan inte gå in på om
de bryter mot internationell lag eller inte, men vi uppmanar naturligt-
vis Israel att hålla sig inom ramarna för de principer och lagar för
mänskliga rättigheter som samfundet har enats om.

FN har inte haft någon roll i de politiska förhandlingarna mellan
Israel och Hamas. Sådana hålls bara med den av världssamfundet
erkända palestinska regeringen som har Mahmoud Abbas i spetsen. 
Världssamfundet har emellertid inte stämplat Hamas som en terro-
ristorganisation.

– FN har inte ens en definition av begreppet terror så vi kan inte
kalla folk för terrorister eller terroristorganisationer, säger Varma
och berättar samtidigt att FN samarbetar med Hamas på lokal nivå
för att leverera förnödenheter till befolkningen i Gaza.

Varma har inte hört något om att en ytterligare resolution skulle
vara på gång. I skrivande stund arbetar FN för att återinföra basala
förnödenheter till Gazas befolkning och för att människorna där så
långt det är möjligt ska kunna återgå till sin vardag. Samtidigt fort-
sätter man att engagera sig i arbetet för en lösning på konflikten till-
sammans med EU, USA och Ryssland genom
den så kallade Kvartetten. Samfundet har
också uttryckt sitt stöd för Egyptens
ansträngningar på området.

Målet är en tvåstatslösning där Israel och
Palestina existerar sida vid sida i fred och
säkerhet.

text: Hannah

Bergqvist

Förstörd lagerlokal vid FN:s högkvarter                                                                                                                                                                   foto: UN Photo

Generalsekreteraren på väg in i Gaza  
foto: UN Photo

FN:s roll för fredsprocessen i Gaza
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STATSMINISTER FREDRIK REINFELDT besökte i januari den svenska styrkan FS 16 i
Afghanistan. Syftet var att på plats få träffa svenska soldater och få en uppfattning om
verksamheten samt träffa civila afghaner.

Delegationen anlände till den svensk-finska Camp Northern Lights i Mazar-i-Sharif.
Efter en kort genomgång om rutinerna på basen gick statsministern till mässen för att
prata med soldater och officerare, något som var mycket uppskattat. 

Statsministern avslutade kvällen med ett framträdande via videolänk till Folk och för-
svars konferens i Sälen där han beskrev sina första intryck av besöket i Afghanistan. 

Statsministern besökte 
Här får statsministern möjlighet att själv köra en pansarterrängbil 203 inne på campen.
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– Det är viktigt att på plats se hur resurser når fram och kommer till användning, 
sa han bland annat. 

Reinfeldt hade ett intensivt program där han bland annat följde med svenska soldater
på en fotpatrullering i stadsdelen Panshir, några kilometer från campen. 

Med på resan var Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Anders Lindström.

Publicerad på www.milse den 20 januari 2009
foto: Nicklas Gustafsson Combat Camera 

e FS 16 

Generallöjtnant Anders Lindström

Fredrik Reinfeldt anlände till Afghanistan där han bland annat träffade överste Håkan
Hedlund (till vänster), chef för den svenska styrkan.
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Utlandsstyrkan
Inom FN har man under senare år genomfört en översyn av insat-
ser och beslutat ge fredsbefrämjande arbete i preventivt syfte en
högre prioritet med tyngdpunkt på rättskedjan. EU har en liknande
ambition avseende utveckling av internationella konfliktförebyggan-
de insatser och krishantering. Dessa indikationer har föranlett upp-
rättandet av Kriminalvårdens utlandsstyrka då kriminalvården visat
sig vara en viktig komponent som tidigare saknats i den rättskedja
som implementerats i de flesta fredsbevarande missioner.

Syftet är att snabbt kunna erbjuda personal till FN och EU i sam-
band med hanteringen av internationella kriser där ”Rule of Law”,
d. v. s. upprätthållandet eller etablerandet av lag och ordning, är en
viktig del.

Generaldirektör Lars Nylén initierade uppdraget med att etablera
Kriminalvårdens utlandsstyrka under 2005, med anledning av den
ökade efterfrågan på civil personal i fredssammanhang. Vid ett
seminarium inom ramen för FN:s projekt Challenges of Peace
Operations into the 21st Century presenterade GD kriminalvårdens
internationella FN utbildning, som en obligatorisk förberedelse inför
internationella fredsfrämjande uppdrag.

I utlandsstyrkan finns en rad yrkeskategorier representerade, allt
från vårdare till chefer, administratörer, frivårdare och utbildare och
sedan den etablerades, har kriminalvården försett FN och EU med
personal till en rad olika befattningar i bland annat Elfenbenskusten,
Liberia, Georgien, Kongo, Afghanistan och Kosovo.

Vilka är uppdragen?
Exempel på arbetsuppgifter för kriminalvårdare i utlandstjänst kan
vara att ge råd och stöd i återuppbyggandet av ett fängelsesystem
eller utvecklandet av en modern lagstiftning, driva ett fängelse,
utveckla alternativa påföljder eller på annat sätt etablera en rätts-

säker kriminalvård. Man skiljer på monitorerande uppdrag, vilket 
uteslutande handlar om att ge råd och stöd, och exekutivt uppdrag
vilket innebär att internationella aktörer tar över hela eller delar av
rättsapparaten i landet. 

UNPriPOC
I samband med att Kriminalvårdens utlandsstyrka inrättades 2005
började kriminalvården bygga upp en utbildning i samarbete med
FN i syfte att förbereda personalen inför fredsfrämjande internatio-
nella uppdrag. Denna utbildning kallas UNPriPOC (United Nations
Prison and Probation Officers Course) och är öppen för kriminal-
vårdstjänstemän också från andra länder än Sverige.

UNPriPOC är förlagd till Försvarets utbildningsanläggning på
Livgardet, utanför Stockholm, och genomförs tillsammans med poli-
sens United Police Officer Course-utbildning (UNPOC), för poliser
som ska delta i utlandstjänst.

UNPriPOC är i dagsläget unik som missionsförberedande utbild-
ning specifikt riktad mot kriminalvård, något som glädjande nog
uppmärksammats av FN:s Department for Peacekeeping
Operations (DPKO). Detta har lett till att Sverige, mycket hedrande
för svensk kriminalvård, genom ASG Dimitry Titov vid FN-sekreta-
riatet (DPKO) erbjudits att i samarbete med DPKO leda FN:s
utveckling av kriminalvårdskapaciteten i fredsbevarande missioner.
De konkreta åtgärder för samarbete som erbjudits Sverige är bland
annat ett uppdrag att utveckla utbildning och träning, s. k. ”pre-mis-
sion training” av de slag som redan finns i Sverige (UNPriPOC).

Text: Kriminalvårdens Utlandsgrupp 

Freds- och kapacitetsbyggande verksamhet 
i Kriminalvården 

KRIMINALVÅRDENS UTLANDSGRUPP skapades i slutet av
februari 2008 och består idag av fyra personer som jobbar heltid med
denna verksamhet och som är stationerade på Kriminalvårdens huvud-
kontor i Norrköping. 

Ett axplock av de saker Kriminalvårdens utlandsgrupp jobbar med är
rekrytering och uppdatering av vår utlandsstyrka, att med utgångspunkt
i utlandsstyrkan nominera lämpliga kandidater för utlandstjänst, utbilda
och utrusta personal inför utlandstjänst, vara ett fortsatt stöd för dem i
mission samt uppföljning efter hemkomsten (t. ex. debriefing), upprätt-
hålla kontakt/samarbete med andra utsändande myndigheter rörande 
bl. a. utbildning och rekrytering, planera inför samt delta i militärens
civil-militära samverkansövning Viking 2008 etc.
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K O S O V O

– Vi hade med oss en hjullastare och två Scania-lastbilar utrustade
med rullflak. Det var kul och det kändes meningsfullt att få göra
något lite mer operativt för KFOR. Annars blir det ju mest vardagliga
tunga transporter som vi kör åt våra kollegor inom den svenska kon-
tingenten, säger ställföreträdande transportgruppchef Mikael
Erlandsson. 

Förvånande uppdragstaktik
I uppgiften ingick bland annat att samverka med andra nationer och
med lokala företrädare för KPC. Men den svenska Försvarsmaktens
sätt att jobba med uppdragstaktik är ovanligt inom KFOR. 

– Den kanadensiske överstelöjtnanten Goodspeed blev förvånad
när jag, som är sergeant, kom dit tillsammans med mina två kollegor,
som är specialister, för att planera för uppgiften. De undrade när vår
chef skulle komma, skrattar Mikael Erlandsson. 

De fortsatte att vara förvånade när de förstod att sergeant Erlands-
son inte bara hade ansvaret på plats, ledde arbetet och fattade egna
beslut om hur transporterna skulle ske, utan också körde den ena
lastbilen. 

– Kanadensarna var imponerade av vår utrustning men särskilt av
vår kompetens. De kunde inte förstå att vi var soldater som också
var rekryterade på grund av vad vi gör civilt. Bengt Olsson som körde
hjullastaren kör bl. a. hjullastare till vardags. Och Matti Nordström
som körde den andra lastbilen kör i vanliga fall lastbil hemma i
Sverige, säger Mikael Erlandsson. 

Uppskattad effektivitet 
Transportgruppens arbete uppskattades. Särskilt uppskattad var hjul-
lastarföraren Bengt som direkt fick ett nytt uppdrag att lossa fler
bilar åt KFOR några dagar senare. 

Ryktet om den effektiva svenska transportgruppen nådde ända upp
till KFOR:s högkvarter och enheten KFOR Inspectorate for the KPC
(KIKPC). Det är enheten som har ansvar för att med värdighet
avveckla KPC. 

– Jag hörde rykten om de effektiva svenska soldaterna och var
tvungen att åka ut och säga hej, säger överste Rafael Bengtsson som
är chef för enheten KIKPC. När KPC avvecklas och KSF skall upp-
rättas är det mycket materiel som måste hanteras och de svenska
soldaterna gjorde en viktig insats för att processen ska flyta på. 

Tunga kompetenser
Transportgruppen på KS18 består av sex personer. Två är bussförare,
två är lastbilsförare och två är chefer. Alla har tunga körkort och
kan cirkulera mellan olika uppgifter. Samtliga kan köra hjullastare
och truck, och har dessutom behörighet för transport av farligt gods
på väg. Gruppcheferna har också utbildning på transport av farligt
gods på flyg. 

– Varje enskild person har flera kompetenser så ingen behöver bli
fast i en specifik uppgift. Och så blir vi inte sårbara om någon skulle
bli sjuk. Även om vi inte är en så stor militär styrka så tror jag att vi
blir uthålligare över tiden på det här sättet. Sverige ligger långt
framme när det gäller att rekrytera rätt kompetens, säger ställföre-
trädande transportgruppchef Erlandsson. 

Den svenska transportgruppen hjälper andra nationers styrkor med
transporter när det behövs och om arbetsbelastningen tillåter. 

– Vi har till exempel kört finska och ungerska soldater till flygplat-
sen och vi hjälpte irländarna på deras camp eftersom vi hade utrust-
ning som inte de har, säger chefen för transportgruppen sergeant
Peter Andersson. 

– Det som gör det roligast att jobba med transporter och logistik
är att vi i vårt jobb har möjlighet att ”tänka lite mer civilt”. Man
löser självständigt den uppgift man har fått. Och eftersom jag har
med yrkesmänniskor att göra så vet jag att de har högt säkerhetstän-
kande och planerar sina körningar noga. Det är liksom inte bara att
gasa bara för att vi har rätt förarbevis, rätt körkort och kraftfulla
fordon. Det är lätt att vara chef för så kompetenta chaufförer som
Matti och Bengt, avslutar Mikael Erlandsson.  

TEXT: 

Lt Maria Pålsson, Press- och informationsofficer

Publicerad: 26 december 2008 kl 16.48 Kosovo på www.mil.se

Svenska transportgruppen stöttade KFOR 

När en del av materielen till Kosovo Security Force (KSF), som är under upprättande, skulle förrådsställas 
i mitten av december fick tre personer ur KS18 lösa transportuppgiften åt KFOR. 

Under två dagar lastades, kördes och lossades 132 pallar med bland annat nya KSF-uniformer. 



DEN 10 SEPTEMBER 1961 förflyttades delar av en irländsk FN-batal-
jon från Elisabethville till gruvstaden Jadotville, som låg ca 10 mil
nordväst om E-ville. Uppdraget från FN:s högsta ledning var att
skydda den vita belgiska befolkningen i staden. 

Denna begäran hade kommit till FN i New York direkt från den
belgiska regeringen. Men de 200 fredssoldaterna från Irland togs
emot fientligt inte bara av de infödda gendarmerna utan framförallt
av de vita civila, som de skulle skydda. När kriget i Katanga började
den 13 september mellan FN-förbanden och Katangas gendarmeri
blev irländarna omringade och anfallna av numerärt överlägsna styr-
kor av Katangagendarmer, som leddes av belgiska legoknektar. 

Brigadchefen för FN-styrkorna i södra Katanga, överste Jonas
Waern, beslutade att irländarna skulle få hjälp i sin svåra belägenhet
av irländsk och indisk trupp från E-ville. 

Det första undsättningsförsöket skedde den 13 – 14 september
med ett irländskt kompani som förstärktes med ett par irländska
pansarbilar, tillgängliga lastbilar och två svenska KP-bilar. Det andra
försöket att nå Jadotville skedde den 16 september med ett irländskt
kompani och ett ghurkakompani med civila bussar och lastbilar som
beslagits i E-ville samt två svenska KP-bilar. Bägge undsättningsför-
söken misslyckades på grund av att bron över floden Lufira, 40 km
sydväst om Jadotville, var spärrad och försvarades av en stor och
kraftigt beväpnad styrka från gendarmeriet. Vid båda tillfällena sän-
des en rekognoseringstrupp med de svenska KP-bilarna i spetsen mot
bron, vilka utsattes för en våldsam beskjutning av gendarmeriet.   

Läget förvärrades genom att en Fouga från Katangas flygvapen
flera gånger anföll undsättningsexpeditionerna och att FN-styrkan
led brist på ammunition. 

Irländarna och ghurka-soldaterna kunde dra sig ur den svåra situa-
tionen tack vare de svenska bilförarnas och kulspruteskyttarnas tapp-
ra insatser. 

Den irländske chefen rapporterade vid återkomsten till E-ville:    
– Utan de svenska KP-bilarna skulle styrkan inte kunnat klara sig

med så små förluster. 
Från indiskt och irländskt håll föreslogs att de 14 svenska soldater

som deltog i striderna vid Lufirabron skulle tilldelas tapperhetsme-
daljer.

BOSSE CARSBRANT, FALKENBERG, har undrat hur den svenska För-
svarsmakten behandlat denna fråga. Arne Björklund, Örebro, som
deltog vid Lufira, har forskat i saken tillsammans med Stig von
Bayer under den gångna hösten. Stig rapporterar till styrelsen nedan:

FN-veteranerna Kongo

Kongomedaljer – efter 48 år?
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”I september 2008 blev jag kontaktad av Bosse
Carsbrant, Falkenberg. Fem av hans mannar
hade varit med om undsättningskolonnen mot
Jadotville, där nästan 200 irländare var inring-
ade, de hade alla blivit föreslagna tapperhets-
medaljer av sina chefer, ghurka-majoren S.
Manglas och den irländske styrkechefen,
Commendant  J P Kane. 

Efter att ha kontaktat Krigsarkivet, Riksarkivet och
Folke Bernadotteakademin, framkom att ärendet
dragit ut ordentligt på tiden. Svaret från AST/FN
kom först i april 1962 och då hade alla inblandade
chefer och soldater roterat, varför det var omöjligt
att formulera om förslaget. 

Jag jämförde med min Vasamedalj som jag fick i
april 1964, bland annat måste varje förslag anges

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
Hemsida: www.kongoveteranerna.se
Plusgiro: 441 1974 -1  
Bankgiro: 368 - 8298

Svensk patrull med KP-bil gör sig beredd att utgå under september-
striderna i Katanga 1961.                                                   Foto: UN NY
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individuellt innan svenska myndigheter utdelade
medaljer. Motiveringen fick ej vara ”tapperhet i
strid” utan som det stod ”ådagalagt synnerligt
mod under strid till räddandet av människoliv”.
Omskrivningen borde då ha varit ”under strid
räddat 100 ghurka-soldater” för svenskarna i den
första undsättningsstyrkan, vilket kan utläsas i mj
Manglas skrivelse.  

Tyvärr nämner han inte namnen på de modiga
svenska soldaterna. Det gör Commendant Kane, i
sin rapport i vilken han framhåller svenskarnas
insats även under den andra undsättningsexpedi-
tionen, dock utan att i detalj beskriva vad var och
en av soldaterna gjorde.  

Vi valde då att med hjälp av förbundsordförande
Bo Wranker och Christian Braunstein, landets
främste expert på medaljer, att författa en skrivel-
se till ÖB med hemställan om att alla 14 borde
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj. 

Skrivelsen kommer att undertecknas av
Fredsbaskrarna Sverige och FN-veteranerna
Kongo. Den sänds till ÖB i januari 2009.”  

STYRELSEN TACKAR Stig och Arne för det arbete som de nedlagt på
denna viktiga fråga. Vi hoppas att svaret från ÖB blir positivt.

FOTNOT:
Slutet på historien för de omringade irländarna i Jadotville blev
kapitulation den 17 september 1961 på grund av mat – och vat-
tenbrist, varefter följde 39 dagars fångenskap. De frigavs vid en
fångutväxling i E-ville den 25 oktober 1961 då FN i utbyte över-
lämnade 45 tillfångatagna gendarmer från septemberstriderna.
Löjtnant Lars Fröberg, som avled 2007,tjänstgjorde som tolk i
franska språket hos irländarna och gjorde en hjältemodig insats
under striderna och fångenskapen. (Se närmare härom i Lars
Fröbergs minnesruna i Bataljonsbladet, Nr 4 – 2007.)

Septemberstriderna i Katanga upphörde den 21 september 1961. 
Hammarskjölds dödsstörtning under oklara omständigheter den

18 september 1961 gjorde det omöjligt för Katangas president
Moise Tshombe att fortsätta kriget. I det skedet var FN-brigaden i
E-ville illa ute på grund av ammunitionsbrist och Katangas flyg-
herravälde. En utbrytning till Nordrhodesia diskuterades i FN-sta-
ben strax före vapenvilan. Med ankomsten av de svenska flygande
tunnorna i oktober ändrades maktbalansen radikalt. 

Kongokrisen på vår hemsida
Vi konstaterar att vår hemsida har tagits emot väl av medlemmar
och andra intresserade. Nu har hemsidan blivit extra värdefull. 

Nu kan du genom att klicka på rubriken ”Kongo på internet”
komma till SVT:s öppna arkiv och få tillgång till 37 inslag som
svensk TV sände från Kongo under åren 1960 – 64. 

Ett axplock ur rubrikerna: Självständigheten – Gazasvenskar –
Leopoldville – Katanga – Soldatförläggning – Hammarskjöldsorg –
Svenska fångar. 

Bland de intervjuade finns t. ex. Tage Erlander, Sven Lampell,
Jonas Waern och den skottskadade Sven-Gunnar Carlstrand.

Adressen till hemsidan är: www.kongoveteranerna.se

TEXT: 

Bror Svärd

FN-veteranerna Kongos årsmöte

Avhålles på Ledningsregementet i Enköping, lördagen 
den 9 maj 2009.
Preliminärt program:
Fredagen den 8 maj
1600 Incheckningen börjar
1800 – 2300 Kamratträff i mässbaren

Lördagen den 9 maj
1000 – 1030 Brunch i vpl-matsalen
1100 – 1245 Incheckning. Välkomstkaffe
1300 Årsmöte i filmsalen
1530 Föredrag
1800 Baren öppnar i mässen
1900 Bankett i matsalen
2030 Kaffe med tillbehör serveras i baren
2100 Underhållning och dans
2400 ”Tapto”

Söndagen den 10 maj
Fm Brunch i vpl-matsalen varefter mötet 

avslutas

Inbjudan med fullständiga uppgifter om program, priser etc.
kommer att sändas till samtliga medlemmar i god tid.

För information kontakta:
Karl-Olof Fransson, tel. 036 – 64968, 070 – 633 4963.
Rune Brink, tel. 036 –70366, 070 – 590 2518.
Årsavgiften är 200 kronor.
Kongo-kamrater – varmt välkomna till årsmötet!
Medtag fru, sambo – namnbricka, blå basker och ett glatt
humör!

Styrelsen

FN-veteranen Rune Wiggebäck, Åtvidaberg 
avled den 7 oktober efter en tids sjukdom.
Begravningsgudstjänsten ägde rum i Hannäs kyrka den 7
november 2008.  

Med Sveriges, FN:s och Kongo-veteranernas fana vid
båren hedrades Rune. Veteranerna Ingemar Ahlström, Alf
Gustafsson, Seiron Lindqvist, Rolf Larsén och Sören Edqvist
deltog i begravningsgudstjänsten.

Rune tjänstgjorde på fjortonde bataljonens andra kompani
och första pluton i Kongo. 

Rune var en god soldat, säker, pålitlig, orädd, alltid lugn
och behärskad, klagade aldrig och löste alltid de uppgifter
som ålades honom på ett förtjänstfullt sätt. 

Det kändes tryggt att ha honom i gruppen då vi ofta ham-
nade i extremt farliga och allvarliga situationer under denna
tid. 

Genom sitt lugna och stabila uppträdande stärkte han även
övriga kamrater i gruppen. 

Vi saknar honom i vårt kamratskap och deltager varmt i sor-
gen med hans anhöriga.

Roland Isaksson
Grpchef i 3:e grp
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På så gott som varje postering har utlandstjänstgörande
svenskar haft någon typ av maskot. Allt från hundar, katt-
ungar till undulater, kameleonter, skorpioner och tama
ormar har förekommit. Gold Fish Camp i Famagusta kunde
under åren 1964 – 1971 stoltsera med maskoten ”Peter”.

Turgay Avci som han heter kallades helt enkelt för Peter, troligen för
att vi som först lärde känna honom som 5-åring inte klarade av att
uttala hans riktiga namn.

När vi svenskar i december 1964 flyttade in på det gamla engelska
förrådsområdet lockades Turgay som de flesta andra pojkar till camp-
området och närvaron av soldater. Området närmast utanför tagg-
trådsstängslet kryllade stundtals av pojkar i ålder från 5 till 15. 

Turgay var unik i det avseendet att han snabbt lärde sig prata
svenska. Hans mor sydde först om en avlagd engelsk fältuniform
modell ä, någon snickarkunnig täljde till en ”bysse” av en bräda och
någon annan snodde en blå basker komplett med UN-märke på för-
rådet. Vi t.o.m. snickrade till en miniatyrkopia av postkuren åt Turgay
där han tillbringade sina dagar, efter skola och läxläsning, naturligt-
vis, när han väl börjat skolan.

Vid varje rotation som den här tiden skedde var 6:e månad beford-
rades Turgay av tjänsteförrättande Komp.C. Han slutade som major! 

En av traditionerna på Gold Fish Camp var att bli slängd i brand-
dammen på sin födelsedag, något som Turgay inte beklagade. Han är
nämligen född i juli. 

Grabben deltog i alla kompaniets högtidsdagar och blev en naturlig
del av vardagen. Vi unga soldater blev som hans storebröder, och för
många av befälen ersatte han barnen därhemma.

Turgay bidrog med sin närvaro till att den ofta stressade tillvaron
blev mer normal och hemmalik, visserligen fick han nog lära sig en
hel del fula ord, men även på det generella språkbruket inom styrkan
hade han en dämpande effekt.

Många av oss som tjänstgjorde under de här åren har nog funderat
hur det gick för den lille, klipske grabben. Och nu mer än fyrtio år
efteråt, kan vi avslöja vad som hände.

EFTER GYMNASIET STUDERADE TURGAY på amerikanska universitetet i
Beirut, jobbade sedan några år i Italien för att avsluta sin utbildning
med en doktorstitel i ekonomi i Turkiet. 

En anställning som lärare på universitetet i Famagusta resulterade
så småningom i en tjänst som vice rektor vid samma universitet. 

För några år sedan gick Turgay in i politiken och som ledare för
ett nybildat parti sitter han sedan arton månader tillbaka i reger-
ingsställning som turkcyprioternas vice premiärminister och tillika
utrikesminister.

TURGAY AVCI BESÖKTE I NOVEMBER 2008 Sverige och Stockholm för
första gången i sitt liv. Han kom på visit i egenskap av sina befatt-
ningar för att under tre intensiva dagar träffa representanter för
Sveriges riksdag och utrikesförvaltning.

Under ett allmänt möte på ABF-huset i Stockholm fick några av oss
FN-veteraner också tillfälle att få träffa honom.  

Många hade sina gamla fotografier på ”Peter” med sig och en hel
del gamla minnen dryftades under kvällen.

Norra Cyperns turkiska republik som utropades som en egen stat 1983
har aldrig erkänts av någon annan nation än Turkiet men efter många
års isolering har man de senaste åren lyckats skapa, visserligen icke
officiella, men ändå kontakter i såväl Europa som i USA och
Mellanöstern, i syfte att göra sin röst i frågan mer hörd än tidigare.

Cyperns EU-inträde 2004 har ju enbart berört den grekcypriotiska
sidan trots att det var turkcyprioterna som visade den positiva attityden
i folkomröstningen om FN:s Annan-plan som föregick EU-inträdet.

Med de nu pågående förhandlingarna mellan de två cypriotiska 
presidenterna, under FN:s överinseende och med Turgays strävan att
informera omvärlden om dagsläget för turkcyprioterna, kan man
kanske våga tro på en lösning av konflikten, som i snart 45 år låst
upp FN-trupp på den ljuvliga medelhavsön.

FN-maskot på Sverigebesök efter 45 år!

Turgay Avci ”Peter” tillsammans med f.d. UNFICYP-veteraner 
på Gold Fish Camp: Lindbom, Turgay, Löfström, Näsström 
och artikelförfattaren Anders Arvidsson.

45-åriga vänner, med i mitten Turgay Avci och Anders Arvidsson
från  AA-Travel, arrangör av gruppresor till bl. a. Norra Cypern.

BLI MEDLEM I FREDSBASKRARNA SVERIGE – TA KONTAKT MED KANSLIET!
Medlemsavgift 200:- för 1 år. 900:- för 5 år. 1800:- för 10 år.
Prenumeration på tidningen Fredsbaskern: 200:–/år
Alla adresser etc finns upptill i "blårutan" på sid 2.
Du kan även beställa den nya 6-sidiga informations- och rekryteringsfoldern 
med avskiljbar svarstalong – när Du sedan ska värva en ny medlem!
Du kan också gå till: www.fredsbaskrarna.se  – och ladda ned den!

C Y P E R N

Text: Anders Arvidsson
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A F R O D I T E S  Ö

ÅRET ÄR 1974 och månaden är maj, ABBA 
vinner Eurovisionsschlagern med Waterloo, Bat
53C och Cipol Avd 24 tar över ansvaret för de
svenska militära och polisiära verksamheterna
vid FN:s fredbevarande enheter (UNFICYP) på
Cypern.

Vi är ett glatt gäng som har långt framskridna planer
på en återförening på Cypern i vecka 22 (25-32 maj
2009). 

Förutom en unik möjlighet att träffa gamla kolleger
och prata minnen så har vi på programmet, besök på
UNFICYP HQ med briefing, besök på gamla Carl
Gustav Camp (CGC) i Famagusta, inklusive rundvand-
ring och briefing. 

På CGC inkvarteras i dag en mixad bataljon från
Slovakien/Ungern. Vi kommer att ha en rundvandring i
Famagusta Old City med omgivningar. Planen är också
att vi skall träffa några av våra forna camp-anställda. 

Vi kommer att göra en utflykt till Kyrenia och Pan
Handle. Vi får se om vi kan hitta några av våra före
detta posteringar. Vi kommer att ha en övernattning på
”röd sida”.

Resan till Cypern fixar ni själva och vi kommer att
använda Larnaca som utgångspunkt. 

Programmet kommer att spikas inom de närmsta
veckorna och vi beräknar att komma med mera infor-
mation innan februari månads utgång. 

Besök, möten, transport, gemensamma måltider och
boende kommer att bokas av Pär Hedlund och kom-
mer att vara till självkostnadspris! 

35-årsjubileum och återträff!
Bat 53C & Civpol Avd 24 – UNFICYP 

Naturligtvis så är medlemmar av förstärkningen 
53-55or välkomna. Vi välkomnar även fruar 
och anhöriga att delta. 

Sprid budskapet och anmäl ert intresse till:

Håcan Jönsson, Sb & Infogrp
hacanjonsson@msn.com

Svenska tidningsrubriker i juli 1974

Under ett uppehåll i striderna den 21 juli lämnar OP-personalen från Landgate och
Othello Tower Old City. Infarten är minerad av turkcyprioterna och svenskarna
eskorteras därför ut ur Old City av minlots till väntande KP-bilar. 

Foto: FN-bataljon 53 C:s minnesbok

UPPROP

Din bästa guide till att bo på Cypern:

www.pafilia.com
P R O P E R T Y  D E V E L O P E R S
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Befinner du dig i närheten av Falun någon av nedanstående
dagar så kan du få nöjet att sitta på vår egen barstol, ta en öl
och lyssna på kvällens trubadur.  

Varför inte ta ett snack med någon annan gäst i puben.
Kanske ta en svängom på logen, till kvällens dansband. Kasta
lite pil och vinna en mathink eller varför inte spela på choklad-
hjulet och vinna lite ”figurformande” choklad. Självklart kan du
fika, köpa lotter eller ta en ”kokt med bröd”.

Och vad är nu detta?

Jo fredsbaskrarna har fått en egen barstol på puben vid Mannes loge i
Svärdsjö, en bit utanför Falun. Logdanserna arrangeras av Liljans sportklubb, 
som är en lokal klubb med lite blandad verksamhet för byborna och deras
gäster.

För att få in pengar till senaste ombyggnaden av puben så bestämde man
att man skulle sälja barstolarna. Varje köpare fick sitt namn inbränt på
ryggstödet eller om man ville ha firmanamnet eller något annat trevligt
inbränt. 

En medlem i Fredsbaskrarna bestämde sig då för att stödja klubben och
göra reklam för Fredsbaskrarna samtidigt. Köpte en stol och fick adressen
till hemsidan inbränd på ryggstödet. Två flugor på smällen eller hur var
det…

Liljans SK är en aktiv liten klubb. Utöver logdans så bedriver man bandy på
egen plan, slalom i nästan egen backe, man sköter badplatsen och motions-
spåren i byn och en hel del annat. Allt för att vi skall ha lite kul i byn.  

På logen har man dansat under sommarkvällar sedan 1963. Stället är
populärt och besöks av människor från när och fjärran. Publikrekordet är
över 3025 besökare och är från midsommarhelgen 1967. Tack och lov så
kommer inte så många numera. I snitt ligger besöksantalet på 500 personer.

Vill du komma och besöka oss så kan du slå upp ditt tält eller ställa din
husvagn/husbil på parkeringen vid badplatsen, 200 meter från logen, där du
har tillgång till vatten och toalett. Kostnaden brukar ligga mellan 20 och 40
kr/dygn. Har du tur så är bastun, som ligger bredvid parkeringen, igång. Den
kostar 20 kr/person. Du kan också sova över på pensionat Trollnäs som även
driver vandrarhem. 

På Trollnäs kan du även få ”Logpaket” som innehåller övernattning med
frukost, taxi Trollnäs-Mannes t. o. r. samt entré till logen. Priset för logpake-
tet var under 2008 595 kr och bokades hos Trollnäs.

Men kom ihåg: Är stolen upptagen när du kommer FÅR DU INTE slänga
av den som sitter på vår stol. Det blir att snällt ställa sig i tur och vänta tills
den blir ledig.

Preliminärt spelschema för sommaren 2009: 

6/6 Wahlströms 
12/6 Jannes
20/6 Blender

4/7 Bhonus 
9/8 Scotts

29/8 Zlips

Mannes loge rekommenderas: www.mannesloge.nu 
VÄLKOMMEN

Text & foto: Gerth Bradley

Fredsbaskrarna har fått
sin egen barstol

Ganska ensam – dock inte övergiven eller bortglömd, väntar stolen 
på sin ägare.

UN Peace Operations
Recruitment Site:

https://jobs.un.org/Galaxy
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I DET MILITÄRA, där alla tecken på status och kompetens bärs synligt
på uniformen, har utmärkelsetecken och hur dessa får bäras alltid
tillmätts stor betydelse. Detta inte minst mot bakgrund av att man
inte bara vid högtidliga tillfällen i paraduniform, utan också i mer
vardagliga sammanhang med släpspänne, markerar de utmärkelser
man fått.

SÄRSKILT ANGELÄGEN har kunskapen om hur de bestämmelser som
reglerar detta ser ut blivit, för den militära personal som i samspel
med andra nationers officerare numera tjänstgör internationellt.

ÖVERSTELÖJTNANT CHRISTIAN

BRAUNSTEIN, Livgardets dragoner (K1),
arbetar sedan 1997 som ständig sekre-
terare i Försvarets traditionsnämnd vid
Statens försvarshistoriska museer i
Stockholm. 

Han har tidigare skrivit flera böcker
om Försvarsmaktens förband, ceremoni-
er och traditioner, bland andra:

- Sveriges arméförband under 1900-talet   (2003)

- Svenska försvarsmaktens fälttecken efter millennieskiftet   (2004)

- Svenska flygvapnets förband och skolor under 1900-talet   (2005)

- Heraldiska vapen inom det svenska försvaret   (2006)

BRAUNSTEIN-SERIEN finns på FredsbaskerFörlaget 
www.fredsbaskerforlaget.se

198 sidor, 4-färg
Rikt illustrerad
Svensk/engelsk parallelltext 
Utgivningsår: 2007

UTMÄRKELSETECKEN på militära uniformer
av Christian Braunstein

B O K P R E S E N TAT I O N

Tidningen var det. Jo, en granne till mig och tidigt rekryterad kam-
rat, Björn Lekman, var typograf och tryckare. Han förstod vad vi var
ute efter. 
Vår lycka var gjord och på den vägen är det. Björn övertygade 
styrelsen senare om A4-formatets fördelar. 

Grafikern Christer Johanssons, IAS, koppling till Björn var lyckad.
Tillsammans kunde vi se en ny och med våra medel, perfekt produkt.

Vår slutsats: ingen broschyr i världen hade kunnat ge oss den fina
start av vår organisation som tidningen gav, trots denna ”svåra för-
lossning”.

Men allt detta började på ett litet speciellt sätt. 
Jag själv som arbetsgivarrepresentant för c:a 120 anställda och

Janne Runesson som stridbar fackföreningsrepresentant, gjorde allt
för att göra livet surt för arbetsgivaren. Nåja, jag var väl inte så
skenhelig jag heller. Men, efter avslutade förhandlingar, MBL-möten
m. m. kom frågan: ”Var ska vi träffas ikväll?” Ja, vart skulle vi åka
och snacka ”förening”?

Jag kan inte komma ihåg alla platser, men vi var i Skillingaryd på
”Soldathemmet” för att kolla Rolles museum och träffidé. Vi ham-
nade några gånger på Värnamo sjukhus där Bosse kunde fixa lokal,
hemma i källaren hos Rolle m. m. 

Två ”huvudspår” följde vi.
Förutom tidningen var det fråga
om att fixa en bra träffplats,
där vi alla kunde med anhöriga
eller enskilt vara ett antal
dagar och minnas. Skillingaryd
var vår plats. Fick ett ”fett”
erbjudande om att överta ett
av de mycket fina gamla
husen av I12. Men kostna-
den för att upprätthålla
detta var mycket över vår
ekonomiska nivå. Men nu
verkar det som vi åter är i
Skillingaryd för att skapa
förutsättningar för någon
form av museal verk-
samhet. Om detta även
kan inbegripa mer akti-
viteter får vi se.

BBMC har axlat uppgiften att bruka
Skillingaryd som träffpunkt vid sina årsmöten. Andra

tar vägen över Halmstad och ÖS.
Så, något nyttigt kom det ut av dessa planer.
Jo, en sak som kan vara värt att berätta om tidningen, är kanske

hur vi jobbade med distributionen. Förutom det mycket gigantiska
arbete som Janne lade ned på detta problem hade vi ett antal egna
träffar. Mina barn, Helene och Anders, fick här skrida fram och visa
sin styrka. Alla ni föräldrar vet att det är inte alltid så lätt att få
barnen till något monotont och enahanda arbete. Men här kom
”Kiosken” till sin fördel. Rolle slutade vid Räddningstjänsten och tog
hand om Stationskiosken i Värnamo. Han hade en hink med ”kvad-
dat” godis stående i kiosken. Tidningstjänst lokaler i anslutning till
kiosken kunde vi utnyttja på kvällen. Fram med ”hinken” och tid-
ningsbuntarna. Sen gick allt utan vidare kommentarer. Tro tusan, alla
hade munnen full av godis…Sen fick ni tidningen på köpet i rätt
postnummerordning.

Kvällarna avslutades med en extra titt på Jannes ”Gold Wing” och
min jeep. Två saker som verkligen ”tänder” en gammal yxa! 

fortsättning från sid 7
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M Ö T E N

Fredsbaskrarna Norrköping träffades torsdagen 22 januari och hade
inbjudit Kongo-veteranen/FN-legenden Stig von

Bayer som gästtalare. På F13:s gamla
mäss berättade han bl. a. episoder ur

sin bok ”Svensk FN-officer bland
kannibaler och minor”. Närmare
40-talet fredsveteraner från länet
hade mött upp, flertalet med egna
erfarenheter från Kongo. Våra
kockar Rolf Johansson och Nils-
Ove Johansson hade även denna

gång lyckats med sitt uppdrag och
kvällen gick alldeles för fort. Nästa

återträff sker i mars månad.

Text: Peter Lindvall – Foto: Janne Frisk

Rapport från ovannämnda års sista evenemang av vikt i Z-bataljo-
nen, 3-kampen, som i vanlig ordning hölls på Gövikenhallen den 23
november. 19 personer beväpnade med gevär, pistol och båge ställde
upp i ädel kamp.

Det är ingen hejd på vad folk kan vara givmilda när grabbarna är
ute och raggar prylar till prisbordet, helt fantastiskt. Men det beror
väl en hel del på de som är ute och bevekar presumtiva givare,
kanske ställer de upp med gevär, pistol och båge redan då, vad vet
jag. All heder i alla fall åt Hasse Westberg, Lars Björklin och L.T.
Karlsson för ett väl utfört arbete.

En stor ros till Kerstin Anderstig! Hon ställer i ordning banor och
tavlor samt kollar och för resultatlista. Stort tack till Skytteallian-
sen, som ordnar och hjälper till med bågskyttet! 

De tävlande var indelade tre grupper: herrar 15 st, damer 3 st och
ungdom 1 st.

Herrar 10 bästa: 
1. Fredrik Stålhane   170 p.
2. Gunnar Jönsson    160 p.
2. Per Olov Wedin      160 p.
3. Anders Sundin      152 p.
4. Göran Karlsson     138 p.
5. Anders Bylander    137 p. 
6. Lars Karlsson        128 p.
7. Lave Lavesson       126 p.
8. Gunnar Andersson 124 p.
9. Markus Eriksson 120 p.
10. Hasse Westberg 108 p.
10. Lars Göran Jönsson 108 p.

Damer 3 deltagare:
1. Lena Oginder 161 p.
2. Åsa Sånnemark 156 p.
3. Wiveka Forsell 118 p.

Ungdom 1 deltagare: 
1. Kalle Bylander 143 p.

Ett särskilt omnämnande förtjänar segerherren Fredrik Stålhane.  
Han tränade upp sin skjutskicklighet som mycket ung, genom att

varma soliga sommardagar sitta på morföräldrarnas balkong och
med luftgevär skjuta getingar som surrade omkring bland syrén- och
rönnblommor. ”Han tog de flesta med direkt dödande hjärtskott.”

God fortsättning på 2009 hälsar Z-bataljonen & Storsjöodjuret!

Tre-kampen hos Z-bataljonen 2008

Fredsbaskrarna Öst

Stig von Bayer

En fredagskväll i november hade jag nöjet att gästa Drottningmäs-
sen i Linköping. Drottningmässen fungerar som föreningslokal och
drivs av LinAOS (Linköpings Akademiska Officerssällskap, mera om
dem senare i texten). 

Naturligtvis ligger den på Drottninggatan. 

Jag har haft nöjet att delta i ”fredagsölen” vid tidigare tillfällen,
men då som medföljande gäst. Nu var jag inbjuden som föreläsare
och skulle berätta om min tjänstgöring vid FN Bat 67C,  där jag
hade befattningen som Chef Stabs Exp-gruppen. 

Kvällen började dock i moll, med en dryg timmes diskussion runt
Norges ”nerskrivning” och nej tack till JAS 39 Gripen.  

Flera av kvällens besökare/åhörare hade någon form av koppling
till Saab, så samtalsämnet var givet. Ölen smakade bra men det var
ändå en liten unken smak i munnen. När det var min tur att ta över
så presenterades bataljonens organisation och uppgift. Några maga-
sin med diabilder kompletterade texten, visade vad som förekom
inom bataljonen, och hur det kunde se ut. Efter föredraget diskute-
rades bland annat utrustning och löner, då kontra nu. Föredraget
avslutades, som sig bör, med frågestund omkring konflikten och vår
verksamhet på Cypern och hur det ser ut idag.

Det var med lite blandade känslor jag tittade på dessa gamla
bilder. Det är inte många år sedan som jag som turist gästade 
Afrodites ö, och kunde se vad som hänt. När man nu såg hur det såg
ut, med bildernas hjälp, kändes det lite konstigt. Ta bilderna från Fig
Tree Bay t. ex. Där är idag en hel turiststad uppbyggd. 

Ni förstår nog att bilderna inte kommer fram så ofta.

LinAOS är från början ett sällskap för officerare, alla kategorier,
som studerade vid högskolan eller universitet i Linköping.  

Syftet var att hålla kvar kontakten med försvaret samt träffa kol-
legor och utbyta erfarenheter. I takt med att svenska försvaret
krympte gjorde även medlemsunderlaget det. Idag är därför alla
som fullgjort värnplikt och som studerar på universitetet välkomna
som medlemmar. 

Som alla frivilliga försvarsorganisationer har man idag minimalt
med bidrag för sin verksamhet. Minimalt = 0. Ett sätt att bättra på
kassan är att man hyr ut Drottningmässen. Så Fredsbaskrar i
Linköping med omnejd – vill ni ha en liten mysig lokal att träffas i
så rekommenderar jag Drottningmässen. 

Ni kommer i kontakt med styrelsen via e-post: linaos@island.liu.se 

Text: Gerth Bradley – Foto Andreas Bradley

FN-Bat 67C UNFICYP
intog Drottningmässen

Kvällens talare, Gerth Bradley 
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F E M Å R S J U B I L E U M  I  Ö R E B R O

Michael "Luggen" Persson hade tur i lotteriet – vann
boken Fredskockarna, som han annars tänkt köpa.

Tänk att få sitta brevid en sådan veteran.. tänkte Roger Bladh 
om Arne Björklund.

Uj, uj, uj vad trevligt det var – och gött!

Glada miner i baren: Hans Jakobsson,
Mikael "Luggen" Persson, Roger Bladh, Måns
Lööf och Kenneth Roos.

Bo Carlsson höll ett intressant föredrag om
sin första mission, det var andra tider då...

Peder Stenbäck kokade ris i vänstervarv. Emma Wiik var med och löste quizzet.

FBÖ fick en glob i fem-årsgåva från 
förbundet.

Anders Ramnerup och ordförande Elisabeth Andersson hälsade välkomna
och berättade lite om FBÖ:s femåriga historia.

Festligt när Fredsbaskrarna
i Örebro fyllde fem år!

Vi har under hösten firat vårt femårsjubileum. 
Det var faktiskt så att ett gäng gamla vetera-

ner bestämde att de skulle bilda denna förening
för att kunna träffas och prata minnen, och det
är nu fem år sedan.

Vi träffades på polismässen en tisdagskväll och åt en
god kebabgryta som Anders Ramnerup gjort. Middagen
avslutades med kaffe och två föreläsningar. 

Den första handlade om Gazamissionen som Bo
Carlsson och Aimo Pettersson varit på, och den andra
om Tchadmissonen som Emma och André Wiik varit på.  

Båda dessa föreläsningarna gav mycket och vi tackar
de medverkande.

Under kvällen var det även en frågetävling där man
fick gnugga geniknölarna så mycket att huvudvärk upp-
stod! Grattis till vinnaren, Mikael Fredriksson.

Kvällen avslutades med lotteri och många roliga
historier om vad vi varit med om i våra missioner runt
omkring i världen.

Måns Lööf skänkte en mycket vacker ordförandeklub-
ba och Gun från förbundsstyrelsen förärade oss en liten
jordglob i glas – en symbol för vår verksamhet.

Det var en ära för mig som ordförande att få motta
detta till vår förening och jag vill än en gång tacka så
mycket. Hoppas alla hade en trevlig afton och att vi syns
snart igen. 

Elisabeth, ordf.

PS Vi har ett fullt schema nu i vår och vi avslutar våren
med korvgrillning. Välkomna! DS



CLAS YTTERBERG finns inte
längre bland oss. 

Han avled 25/5 2008
efter en tids sjukdom.  

Han deltog i 6 missio-
ner 1999-2005, och
arbetsuppgifterna var
inom logistik. 

1999-2000 var han i
Bosnien (stationerad i Pécs i Ungern) och Kosovo (stationerad i
Skopje,Makedonien). 2001 var han åter i Bosnien. 2002 tjänst-
gjorde han i Afghanistan (Kabul) i 3 månader. Han var i Kongo
(Kindu) 7 månader från december 2003 till juni 2004. Hans sista
mission var i Uzbekistan januari-mars 2005. 

Clas var mycket engagerad i alla missioner, men speciellt situa-
tionen i Kongo, såväl historiskt som under tiden han tjänstgjorde
där, påverkade honom. Clas stoft vilar enligt hans önskan i havet
utanför Lysekil i hans älskade Bohuslän.   

Monica Ytterberg
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M I X E D

AVLIDNA  KAMRATER 

GERT LENNARTSSON, en av våra Freds-
veteraner har gått ur tiden. Han var
Fredsbaskrarna trogen sedan 1993. 

Gert lämnar efter sig fru och två
döttrar. Det var cancern som tog
honom ifrån oss.

Han gjorde mission 56M, där han
upplevde flera grymma attacker och
händelser, om vilka han ogärna pratade.

Han belönades med utmärkelser i
form av medalj och plakett för sin
insats.

Han var en plikttrogen och lojal
kamrat och det gällde även i det civila
livet. 

Hans två döttrar har honom som sin förebild. Gert, som var
bosatt i Stalbo/Tärnsjö, följdes till sin sista vila i Östervåla kyrka
av släkt och vänner. 

Den 25/10 2008, klockan 1800 lämnade Birka Paradise kajen
för en dygnskryssning t. o. r. Åland. 35 kamrater från L04 hade
bokat in denna helg. Med "spächel" tillstånd hissades den av FN-
förbundet lånade FN-flaggan. Stora konferensutrymmet Miami
pyntades med allehanda material. Många glada skratt hördes och
minnen från en gången tid tillsammans. Ett lagom späckat pro-
gram med uppehåll för smörgåsbord och skepparlunch på hemre-
san. Ett stort TACK till alla som bidragit till den trevliga åter-
träffen. Stödet och hjälpen från rederiet har varit till god hjälp
vid planeringen. Vi är mycket nöjda med service och förplägnad.
Något trötta avslutades resan med en sista samling där alla
varmt kramades och sjöng Hemåt det bär... 30-årsjubileumet är
inplanerat år 2012, då Postis Janne Frisk, har lovat hålla i trå-
darna. Ett hett platsförslag är Vildmarkshotellet i Kolmården. 

Med hälsning från Gertrud, Tommy, Sonja och Örjan.
Vi ses igen FN-kamrater!

Fredsbaskrarna Västervik, FBV, har under verksamhetsåret 2008
haft sex träffar, alla på Räddningstjänstens annex.

Lennart Holmgren, en kongoveteran, visade bilder och berättade om
sin mission 1961.Flera av de närvarande kamraterna hade varit i
tjänst i Kongo så det blev många minnen som ventilerades under
aftonen. Andreas Strömberg och Patrik Johansson framförde ett
gemensamt program från sin tid under BA05 och BA09.

FBV höll årsmöte den 19 mars. Sedvanliga årmötesförhandlingar
genomfördes under rutinerade Hans Elleviks ledning. Därefter bjöd
föreningen deltagarna på smörgåstårta och dryck.
FBV har även fått ta del av Hans Nilssons bilder och berättelse från
60M och 72M.

Två informatörer från SKB Oskarshamn, Eva Häll och Simon
Rooth, kom till Västervik och visade bilder från kärnkraftverket samt
berättade om eventuell slutförvaring av kärnbränsle. Redan nu mel-
lanlagras kärnbränsle på Simpevarpshalvön norr om Oskarshamn. 

Vi blev inbjudna till SKB, i maj 2009, för att få se hur man nu
mellanlagrar bränslet över 400 meter nere i berget.

Lotta Nilsson, en västervikstjej, gästade oss med ett föredrag och
visade bilder från dykningarna vid regalskeppet Kronan öster om
Öland. Lotta som varit med från början av dykningarna höll oss
fängslade, under en timme, med sina starka bilder och intressanta
berättelser från bärgningarna av allehanda saker.

Utöver våra sex träffar har ordföranden Hasse Johansson och
sekreteraren Jan Kullander deltagit på Fredsbaskrarna Sveriges års-
möte i Göteborg. Den 6 juni medverkade föreningen med tio vetera-
ner under festligheterna i Västerviks stadspark. Ordföranden deltog
på FBS:s förbundsråd i Kilsbergen. Fredsbaskrarna Norrköping
inbjöd till träff på F13, där deltog vi med fem veteraner. Som sista
aktivitet för året bjöd, FBV, sina medlemmar på julbuffé på restau-
rang Bubbel. Efter mingel, med glögg och pepparkakor intogs en
smakfylld julbuffé med goda drycker, varpå vi avslutade med små-
ländsk ostkaka med sylt och grädde.

Vid verksamhetsårets slut 2008, var medlemsantalet i Freds-
baskrarna Västervik 134, inklusive alla från Kalmar län.
Föreningen har sökt och tilldelats verksamhetsstöd från FBS.

Tack till alla medlemmar för er medverkan under året!
Styrelsen i Fredsbaskrarna Västervik

År 2008 hos Fredsbaskrarna Västervik

25-årsjubileum Libanon 1982

Livat och glatt på Birka Paradise
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C O M I N G  E V E N T S

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com

Årsmöte i Skillingaryd

Kallelse till Återträff & årsmöte 
för verksamhetsåret 2008

Nu är det dags för vår årliga återträff. Vi kommer att köra med
vårt vinnande koncept under den andra soliga helgen i maj d. v. s. 

8-9/5!

Tävlingar, lotterier, grillning och givetvis en massa mingel i mässen
med känd och okända. 

Grabbarna Grus från de kontinentala delarna av landet står för
live-musikunderhållningen.

Datum: Lördagen den 9 maj 2009

Tid & plats: Årsmötet äger rum på mässen med start
kl. 13.00

Skillingaryd, västra lägret.

Kallelse & dagordning: Kallelse och dagordning kommer att 
finnas på mötet.

Motioner: Motioner och frågor skall vara 
sekreteraren, Maria Sääf tillhanda
senast den 3 maj 2009. 
Mejla: mariasaaf@hotmail.com 
eller ring 0709-52 57 74

Anmälan: Anmälan görs senast den 3 maj 2009 
till sekreterare, Maria Sääf, 
mariasaaf @hotmail.com 
eller ring 0709-52 57 74

Kommendantur: Boende i dubbelrum till de sjuttio första!
Övriga inkvarteras i logement.
Givetvis är det självkostnadspris på 
boende och mat.

**Specialpris på weekend-bokning 
2 nätter med frukost och middag**

Alla medlemmar och stödmedlemmar samt 
veteraner hälsas hjärtligt välkomna!

Verksamhetsplan Z-Bataljonen 2009.

15 mars Pimpeltävling Västnår Oviken
17 maj Trondheim

6 juni Nationaldagen
22 augusti Höstträff
22 november Trekamp
10 december Nobelmiddag

1:a tisdagen varje månad träffas vi på Captain Cook!

Återträff med SwedMedCoy L100
Det är nu 20 år sedan vi tjänstgjorde i Libanon.
Finns det intresse att deltaga på återträff i Göteborg 
på FörMedC?

Kontakta mig på: modde32@telia.com 
Ronald Modde Blomgren

C StabSb

Fredsbaskrarna har nu börjat ett
samarbete med Armémuseum, där
det planeras för en permanent
utställning om svenska fredsmis-
sioner.

Några av våra medlemmar kom-
mer i detta arbete att medverka
som experter på sina respektive
områden 

Invigningen planeras till den 24
oktober 2009.

Gun Lindén
Traditionsansvarig

Träffplats i Norr!?
Många har frågat om vi inte kan starta en träffplats/lokal före-
ning här uppe i norr. Nu hoppas jag att det finns idéer och lämp-
lig plats för att vi skall kunna börja träffas även här uppe. Kom
gärna med förslag. Det kan ju vara på något förband i Boden-
Luleå området eller lokal pub/mindre restaurang. 
Mejla till kassor@fredsbaskrarna.se 
eller ring 0920-31160, 070-6313450

Hälsningar Bo Carlsson

När Du ska annonsera
i Fredsbaskern

– kontakta Roland!
011 - 18 80 88

annons@informera.se
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ANNONSER 

I DETTA NUMMER:

Fredsbaskrarna Sverige 8 www.fredsbaskrarna.se

Röj-en-mina 9 www.roj-en-mina.nu

PROPERTY DEVELOPERS 23 www.pafilia.com

UN Peace Operations Recruitment 24 https://jobs.un.org/Galaxy

Middle East Trading 29 www.me-trading.com

FredsbaskerFörlaget 30 www.fredsbaskerforlaget.se

BAE Systems - Bofors 32 www.baesystems.se

SKEPPAREGATAN 29, 602 27 NORRKÖPING
TEL 011  18 80 88  –  FAX 011 13 70 88w w w . 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: 129-1805-8

HÄR FINNS BÖCKERNA OM SVENSKA FREDSMISSIONER. HÄR FINNS VHS-FILMER
OCH MINNESBÖCKER FRÅN BL A BALKAN OCH LIBANON.

PS

296:-

135:-

135:-

155:-

135:-

VHS
20 min

Biografin om Stig von Bayer 

- the Troubleshooter                
             

298:-

348:-

NYINKOMMEN

se sid 25
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YXXRYSS  
Nr 1/2009

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

Kryssa för EN önskad vinst!  

Vi gratulerar vinnarna 
i YXXRYSS 4/2008:

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

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

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

Rätt lösning till nr 4/2008

Lösningen sänds senast 3 maj till: 
Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör.

Heraldiska vapen inom
det svenska försvaret

FN på Cypern

I grytorna för freden

Sten Helleng,
Morkullegatan 22,
724 69 Västerås

DOWN UNDER

Per-Olof Carlfalk,
Liedbergsgatan 35,
352 32 Växjö

FN PÅ CYPERN

Åsa Sånnemark,
Köpmangatan 4 B,
831 30 Östersund

SVENSK FN-OFFICER
BLAND KANNIBALER OCH MINOR



POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige

Tegelbruksgatan 8,  554 50 JÖNKÖPING


