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inledaren
Ett STORT TACK …
Efter sol och sommar kommer regn och rusk. Så
blev det även i år.Vi är säkert många som haft möjligheten att ladda batterierna inför kommande utmaningar, och de finns.
Vi veteraner, fredssoldater, ser med förväntan
fram mot välförtjänt uppmärksamhet och uppskattning av 50 års tjänst för freden från Suez/Gazauppdraget, UNEF I, 1956, med den svenska bataljonen G 01, till dagens mångfacetterade fredsfrämjande uppdrag.
Olika aktiviteter detta jubileumsår är på gång
för 50-åringarna, G01 personal, och övriga drygt
90 000 fredssoldatveteraner.
Jag vill rikta ett stort och uppriktigt TACK till
Försvarsmakten med Överbefälhavaren personligen
involverad för beslut och åtgärder i samband med
förestående jubileum.
Det hade varit uppskattat om vi också fått erfara
något intresse från vår verkliga uppdragsgivare, regering och även riksdagen med dess ledamöter.
Försvarsmakten och vår jubileumskommitte´
kommer i samverkan att genomföra ett antal aktiviteter, dels på FN-dagen den 24 oktober i samband med ceremonin vid minnesmärket på Djurgården i Stockholm och dels den 18 november på
Livgardet. Den 18 november 1956 avreste förtruppen till det första svenska FN-förbandet – till
UNEF I i Sinai.
Den 18 november blir därför den verkliga jubileumsdagen, 50 år senare. G 01-personal kommer
att hedras på olika sätt bl a med Försvarsmaktens
minnesbok som då också blir tillgänglig för alla.

Övriga veteranföreningars representanter kommer att inbjudas till aktiviteterna.
Aktiviteterna kommer att marknadsföras, dels
till media och dels med ett särskilt nummer av tidningen Insats & Försvar samt på Försvarsmaktens
hemsida.
Jag har ytterligare ett stort TACK att framföra och
det är till Kosovostyrkan KS13 och dess nu hemkomna personal. Det gäller ett stort ekonomiskt bidrag till vår kamratstödfond.
Försvarsmaktens Operativa Enhet (OPE) och Arméns Taktiska Kommando (ATK) möjliggjorde för
oss att för första gången besöka Kosovostyrkan och
informera om vår verksamhet. Resultatet av informationen om bl a kamrat- och anhörigstöd blev
ett stort antal nya medlemmar förutom bidraget
till fonden.
En dörr har öppnats på glänt och jag upplever
mer och mer förståelse för den potential som vi
har i vår erfarenhet.Vi kan komplettera Försvarsmaktens resurser i främst kamratstödet.Vi har upplevt den speciella tillvaron i utlandstjänst och kan
fikonspråket.Vi står till förfogande.
Med veteranhälsningar till er alla fredssoldater
– hemma och i mission, take care!

Per-Erik “Pekka” Korström
Förbundsordförande
ordforande@fredsbaskrarna.se

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

bataljonsbladet nr 3 2006

3

FÖRBUNDSNYTT
Kamratstödskonferens 8-10 juni på natursköna Baereia i Norge:

De svenska Fredsbaskrarna var med!
Baereias Vänner och norska FN-veteranernas Landsförbund, FNVLF hade bjudit in till en nordisk konferens om kamratstöd. Det kom deltagare från
Sverige, Finland, Danmark och självklart också Norge. Från Fredsbaskrarna
Sverige kom Claus Dehlin och Lillemor Nilsson som representanter för förbundet. Inbjudna var även Walter Meijer och Hans Lillerskog, som var med vid
uppstarten av det nordiska samarbetet angående kamratstöd.
Konferensens mål var att klargöra statusen i olika länders
kamratstöd, att se om vi är på rätt väg, vad vi kan göra
bättre och om det är behov av mer nordiskt samarbete.
Den öppnades av Erling Hoem, Baereias Vänner, Odd Helge Olsen,
FN-veteranernas Landsförbund och Knut Östböll, kamratstödsansvarig
FN-veteranernas Landsförbund. Därefter talade
Espen Barth Eide, statsDe svenska kamratstödsveteranerna
sekreterare i norska förHans Lillerskog och Walter Meijer.
svarsdepartementet, om
på vilket sätt staten stöttar verksamheten, hur viktig denna
verksamhet är och om vad som kommer att hända i framtiden. Han deltog synnerligen aktivt i mötet.
Att observera: statssekreterare Espen Barth Eide medverkade under hela eftermiddagen och även under kvällen. Det visar vikten som den norska regeringen lägger
vid denna verksamhet.
Vi fick också en intressant historisk tillbakablick av
tidigare presidenten i FNVLF Martin Vadset och förre
generalsekreteraren Erling Hoem berättade initierat om
Baereias Vänner.
På eftermiddagen fick vi alla sitta upp i en buss och fick
en tur ut i naturen. När vi stannade blev det tävling med
yxkastning, en trevlig och rolig tävling. Efter detta inbjöds
vi till en stor träkåta inredd med bord och träbänkar.

Efter en god trerätters middag gick
vi runt och bekantade oss med varandra.
Vi bjöds också på
Baereia är mycket vackert beläget, en bit utanför
underhållning, sång,
Kongsvinger. Det är ett rekreationscenter för krigsveteramusik och dans, samt ner och fredssoldater och deras anhöriga. Baereia stöttas
ett föredrag om det
ekonomiskt av Norges regering och används även till
kurser/konferenser och samling av personal från olika
finska inslaget i byginternationella uppdrag.
den.
Dagen efter fortsatte programmet med föreläsning av
FN-veteranernas Landsförbunds president Odd Helge
Olsen, om hur deras verksamhet varit, ser ut idag och
kommer att utvecklas. Därefter fick vi en intressant föreläsning av överläkaren och professor Lars Weisaeth om
psykiska skador, traumatisk stress och reaktioner av militär strid och internationella operationer. Vad är det som
händer oss i sådana situationer, vad ska man vara uppmärksam på och hur kan man försöka lindra detta? Bland
annat är det viktigt med debriefing, kamratstöd, socialt
stöd och ett fungerande nätverk.
På eftermiddagen fick vi en orientering av psykiater
Jon Reicheldt och major Erik Myroldhaug från Norges
nyinrättade veteranadministration. Därefter fick varje deltagarland berätta om sina verksamheter. Det var intressant
för det visade sig att vi jobbar lite olika och framförallt har
olika stora bidrag från våra respektive regeringar.
Lördagen inleddes med ett intressant föredrag av Liv
Stenbakk Krognes som berättade att de startat ett nätverk
för anhöriga till de som fått efterreaktioner av sin internationella tjänst.
Konferensen avslutades med en debatt- och frågestund.
Där togs upp en del intressanta tankar och idéer som för
svensk del kan vara användbara. Utifrån de uppställda
målen med konferensen kunde vi konstatera att vi är på
rätt väg och att vi bör fortsätta det nordiska samarbetet.
Text: Lillemor Nilsson & Claus Dehlin
Foto: Lili Hesselberg

Den norske statssekreteraren Espen Barth Eide, flankerad av Claus Dehlin och
Lillemor Nilsson.
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Styrelseordförande har ordet
Efter en mycket skön sommar är det då dags för höstsäsongen. Det är väl så att
de flesta har upplevt denna sommar som positiv och det bådar gott inför en
mörk höst och vinter.
Inom vårt förbund går det vardagliga
arbetet sin gilla gång.
Vi har slutit ett avtal, gällande försäljning av våra böcker, med Roland
Andersson. Vi har överlämnat våra
böcker i Rolands vård och när han
säljer en bok får vi en överenskommen ersättning för detta.
Vi har deltagit i en konferens gällande det nordiska samarbetet och med
det fått ytterligare kunskap och insikt
om våra nordiska systrar och bröders
arbete. Konferensen hölls i Baereia.
Vi har också deltagit i ett antal återoch anhörigträffar och där informerat
om vår verksamhet. Vi har fått
inbjudningar att delta vid kommande
träffar och vår ambition är att delta
vid samtliga träffar. Men vi upplever
det svårare att mobilisera personer
som vill ställa upp. De som idag ställer upp gör det på ett otroligt fint sätt,
men även dessa systrar och bröder har
ett privatliv som måste gå i första
hand. Med anledning av att vi har en
hel del träffar framför oss så önskar vi
än mer hjälp så att vi kan sprida på
arbetet. Känner du att du vill hjälpa
till med detta så ber jag dig ta kontakt
med Lillemor Nilsson så kan hon ge
dig mer information.
Själv hade jag förmånen att spendera
ett par dagar på ÖS och som vanligt
var det en mycket trevlig tillställning.
Ett stort tack till hela gänget med
Tony och Ralle i spetsen som lägger
ner ett otroligt arbete på denna tillställning för att vi alla skall kunna
umgås och ha trevligt.

uppskattning för det som görs och
det enklaste man kan göra är att deltaga.
Minnesmonumentet i Stockholm
kommer att rustas upp inför FNdagen och det vore väl underbart om
ett stort antal veteraner deltar även
här.
Var stolt över att vara veteran. Det
spelar ingen roll hur många missioner
vi gjort eller var vi varit, vi har alla en
sak gemensam, vi är veteraner.

landen. Ett stort tack till Lotta och
Anders med hela sitt team som arbetade med detta för vår skull. Tyvärr
blev inte uppslutningen vad vi hoppats på och med anledning av det får
vi ta oss en funderare på hur vi gör
inför nästa år.
En sak till veteraner:
Hur går det med att värva en ny veteran? För visst är det så att du känner
någon som varit ute och inte är med
i vår gemenskap. Se nu till att värva
den kamraten.
Veteraner, håll fanan högt!

Vår egen fältfest har precis avslutats
och detta blev ett mycket bra
arrangemang med en god spridning
på ålder på veteranerna som var där
och umgicks under trevliga förhål-

Thomas Roos
Styrelseordförande
Fredsbaskrarna Sverige

Vi ber om ursäkt!
Under genomförandet av Försvarsmaktsdagen Swedish
Battle Camp i Stockholm den 20 maj genomfördes ett antal
olika moment och förevisningar.
FM har fått positiva reaktioner från media och allmänheten. En av förevisningarna var ”landstigning” av Amfibiekåren vid Sjöhistoriska muséet på Norra Djurgården.
Det finns några personer som har tagit illa vid sig då detta
skedde i närheten av FN-monumentet. Försvarsmakten vill
därför ta tillfället i akt att be om ursäkt om någon har känt
eller känner sig illa berörd.
Försvarsmakten vill visa upp olika former av militära insatser, som ytterst syftar till att bidra till fred, stabilitet och
säkerhet både nationellt och internationellt.
Berndt Grundevik
Brigadgeneral

Viktigt är att vi alla deltar i de aktiviteter som skapas runt i kring. Snart
har vi den 24 oktober, FN-dagen. Gå
nu ut och delta på de platser där våra
kamrater anordnar någonting. Det
finns inget trevligare än att man visar
bataljonsbladet nr 3 2006
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Fältfesten i Örebro
Jag vill börja med att tacka alla som gjorde den här helgen till en sådan
succé som det blev för alla som var där. Med risk för att glömma någon vill
jag rikta ett särskilt tack till medlemmarna i FB Örebro, Big Twins MC
samt Fältartisterna. Det var naturligtvis ni som kom som gäster och roade
er som gör att det blev en sådan lyckad helg.
För min del så måste jag ändå säga, att få se och höra ”Berkan” Bergqvist sjunga och spela värmde i en gammal fredsveterans hjärta.
Det har kommit mycket god respons från er som var där. Ni som inte
kom har missat ett fantastiskt tillfälle att möta gamla ”yxor” och höra god
musik, inte bara av ”Berkan” utan även av Fältartisterna och Örebro-bandet ”Grandfrontiers”.

Lite tillbakablickar på helgen
Det var med leende läppar och hjärtliga skratt som vi bevittnade hur våra
vänner blev avslängda från den mekaniska tjuren. Den som var först upp var
en person från Big Twins som hade väntat på detta i en hel vecka. Jag
skrattade gott när jag såg min gamle vän från BA01, löjtnant Stird, ”bestiga” tjuren. Det varade inte länge men det var en syn som fastnade på hornhinnan. Och det var många som svängde sina lurviga till tonerna från
Fältartisterna och jag tror att alla stämde upp i allsång till ”Hemåt det
bär” av och med ”Berkan”.
Ni får själva minnas helgen genom att titta på bilderna.
Ni som inte var där får gräma er och hoppas på att det blir en gång till.
Anders Ramnerup

PS: På Fältfesten samlades totalt 295 missioners erfarenhet!

Östra Stranden i Halmstad
Nu har lugnet över Ringenäs skjutfält i Halmstad åter lagt sig efter
årets FN-träff ÖS 13. Vi fick besök av närmare 500 ”gamla” soldater som hade en solig och riktigt varm helg, ett stenkast från
Kattegatts böljor utanför skjutfältet. Vi trodde att förra årets träff
inte kunde slås vädermässigt, men vi hade de högre makterna med
oss och fick en toppenhelg.
I år hade vi fler besökare ifrån Norge, och så fick vi ett antal
besökare av våra grannar i vårt sydvästra grannland. Vad vi har
hört så har danskarna en träff på helgen vecka 27, så det har krockat med vår träff tidigare. Vi har nu också bestämt att vi tillsvidare
har vår träff på helgen vecka 28.
Det är alltid kul när de första ”soldaterna” börjar ramla in.
Bland de första som kommer varje år är familjen Jacobsson från
Jönköping med sina döttrar, som tillsammans med Claessons döttrar gjorde en hacka på all pant som de samlade ihop. Det första
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tyngre lasset som brukar köra igenom Checkpoint Charlie är
BBMC´s prylar som ska komma på plats i den sydvästra hörnan på
området. De reser ett stort militärtält, oljefat och lite annat smått
och gott. Vi ska ju inte heller glömma att det tidigt också brukar
rulla in en VW pickup från Kalmar, det är ett gäng grabbar som det
alltid är glada miner på.
Fredagen är det störst tryck på Checkpoint Charlie. Framåt
eftermiddagen, vid två, går det nästan i ett. Vi måste passa på att
tacka Bengt Harfeldt, Kenneth Persson, Monica Eriksson,
Katharina Pettersson, Inger Westin och Karin Jansson för hjälpen
vid incheckningen.
Dagen går och det sätts upp tält först ute i ytterkanterna på
gräsplanen, och sen börjar det komma upp tält lite överallt. Man
har nog inte sett så många maskeringsnät över tält sen man gjorde
lumpen, man är kanske rädd för Fi fortfarande.
>>>

50 år sedan första fredsstyrkan lämnade Sverige
I år är det 50 år sedan de första soldaterna lämnade Sverige för att delta i FN:s fredsbevarande mission
UNEF i Suez. Med anledning av detta producerar Försvarsmakten en bok och en film som beskriver Sveriges
internationella insatser genom åren.
– Det är första gången en sådan här omfattande sammanställning görs, säger kommendörkapten Anders
Kallin, ställföreträdande chef på Försvarsmaktens informationsavdelning och ansvarig för projektet.
Den 18 november 1956 avreste förtruppen till det som
skulle bli Sveriges första internationella truppbidrag. Det
var också första gången FN satte upp en beväpnad fredsstyrka, men det var inte första gången FN sände personal
till ett konfliktområde. Obeväpnade observatörer hade
sedan tidigare etablerats i Mellanöstern 1948 och i Kashmir 1949. Sverige deltog från början med observatörer i
dessa insatser och gör så än idag. Genom årens lopp har
cirka 100 000 svenskar tjänstgjort i utlandsstyrkan i sammanlagt 120 insatser i 60 länder. Allt från mindre bidrag i
form av ett fåtal observatörer, till insatsen på Cypern, där
drygt 25 000 svenskar tjänstgjorde genom åren.

Produktionen, som genomförts med hjälp av bland
andra Föreningen Armé- Marin- och Flygfilm, är den
första som har som ambition att sammanfatta Sveriges
internationella insatser. Av förklarliga skäl är det omöjligt
att få med allt.
– Det finns så oerhört mycket som hänt under dessa år,
och så många enskilda individer som gjort enastående
insatser. Allt får inte plats. Vi hoppas dock att de som
tjänstgjort i utlandsstyrkan ska känna igen sig i boken och
filmen och att de som inte gjort internationell tjänst ska
få en inblick i vilket viktigt jobb svenska fredssoldater
utfört genom åren, säger Anders Kallin.

Boken och filmen är producerade för att komplettera
varandra och kommer att distribueras och säljas tillsammans. De bygger till stora delar på intervjuer med före
detta fredssoldater och innehåller skildringar av större och
mer kända svenska internationella insatser, till exempel
Suez/Gaza, Kongo, Cypern, Libanon och Bosnien. Här
finns också beskrivningar av några av de mindre observatörsinsatserna. I en omfattande faktadel redovisas fakta
och bakgrund om samtliga insatser som Sverige deltagit i.

Boken och filmen kommer att lanseras i samband med
årsdagen av avresan mot Suez, den 18 november. Då kommer också de som ingick i den första svenska fredsstyrkan
G 01 att bjudas in och tilldelas ett personligt exemplar i
samband med en jubileumsceremoni på Livgardet.
Programmet kommer att innehålla en presentation av
den fredsfrämjande verksamheten då och nu. Dagen avslutas med middag och övernattningsmöjligheter kommer
att erbjudas.

>>> Kurtan vår kock, såg till att grillarna började komma igång framåt kvällen. Ralle såg till att
folk började sprattla med benen i danstältet när det
började skymma. Sen höll det på till det började att
ljusna igen.
Lördagen var lite lugnare vid Checkpoint
Charlie. Det tog också ett tag innan det började
röra sig på campen. Var det dansen kvällen innan
som hade gjort sitt? På eftermiddagen hade vi ett
samarbete med BBMC, det var röstning på den
finaste motorcykel på ÖS 13. Första pris gick till
Gunilla Karlsson, andra pris gick till Maria Sääf,
och tredje pris gick till Kent Farman. Vi säger ett
stort grattis till Er alla tre. Lördag kväll hade vi ett
band som heter Six At Last, fast de var sju personer, hur nu det kan bli så? De körde igång med sin
spelning efter prisutdelning mm. Det var bra tryck i
tältet, folk dansade och sjöng med. När klockan
närmade sig tre på natten var både band och publik
rätt trötta, så det var bara att lägga ner lördagens
aktiviteter. Det var ju hemfärd på söndagen.
Söndag morgon vaknade vi av att solen stekte,

som under hela helgen. Vi tog en frukost i matsalen, och sedan på med arbetskläderna och börja
riva campen. Folk kom i gång lite överallt med att
plocka ner sina tält mm. Vi tackar än en gång för
att Ni städar bättre och bättre på Er plats för
varje år. Klockan går och snart är det bara vi två
kvar på Ringenäs förutom en och annan fiskmås
som letar bland sopsäckarna. Nu har vi bara måndagen kvar med städning av sanitetsbyggnaden.
Nu som sagt, har lugnet åter lagt sig igen över
skjutfältet och vi väntar in nästa träff – ÖS 14.
Tack alla Ni som hjälpt oss på något sätt, så vi fick
det att fungera i år också!
Tack för i år
- Tony & Ralle!
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Upplevelser i Kongo
har präglat dem hela livet
Utanför en idyllisk liten villa i Fränninge sitter fem vänner från förr och pratar,
skrattar och minns. Men minnena som tonar fram är allt annat än idylliska.
Det är minnen från 44 fasansfulla dagar i Kongo.
DET BLEV SENT I GÅR. Grillfesten
var inte slut förrän framåt småtimmarna men stämningen är på topp
trots att klockan nätt och jämt passerat 11 på förmiddagen. Skämten
och ordvitsarna haglar över Arne
Fälts utebord i Fränninge samtidigt
som uppbrottet hänger i luften.
Fem grånande män är på väg att
åka hem till sina vanliga liv efter att
under en kväll träffats och rest tillbaka
till ungdomens år. Till det fasansfulla
de en gång upplevde tillsammans. Det
fasansfulla som påverkat dem så olika.
– Summerar man ihop det så tror
jag det har varit en styrka för mig och
flera av oss att ha varit med om detta,
säger Björn Huldberg, en av de fem.
Vad som än hänt i livet, privat eller i
arbetet, så kan man aldrig komma ner
till den situationen igen. Det har varit
en styrka att ha klarat av det.
Björn Huldberg stannar upp ett
ögonblick och tittar på sin vän bredvid honom vid bordet. Skratten och
ordvitsarna har för ett ögonblick stannat av.
– Det var värre för dig, Gert.
– Tre självmordsförsök, säger Gert
Gustafsson. Sista gången var med hushållsgas på Hornsgatan i Stockholm.

Patrice Lumumba blev situationen
ohållbar och han vädjade till FN om
hjälp. Dag Hammarskjöld, som året
därpå skulle omkomma i en flygolycka under en resa mellan Kongo
och Rhodesia, fick säkerhetsrådet att
besluta om att sätta in fredsbevarande styrkor.
FN-soldater från flera olika länder
fanns i styrkorna, däribland runt 6 300
svenskar. Fyra av de 6 300 var männen
runt bordet i Fränninge – Gert Gustafsson som numera bor i Helsingborg, Björn Huldberg från Sollentuna, Edvin Lindblad från Kalmar och
Arne Fält. Den femte, Steinar Fredriksen, kommer från Stavanger i Norge,
som också deltog i FN-insatsen. Alla
var i 20-årsåldern i början av 60-talet.
Och alla var de nyfikna på livet.
– Den enda utlandssemestern jag
hade varit på var till Köpenhamn,
säger Arne Fält. Sverige kändes för
trångt.
– Man ville ha lite action och tjäna
lite pengar, säger Björn Huldberg.
Men så värst mycket action blev
det till en början inte när de kom ner
till landet.
– Första tiden var ju lite semester,
säger Arne Fält.Vi åkte ut och badade.

Självständighet ledde till kris

Vägspärr

Det var sommaren 1960 som det
som kom att kallas Kongokrisen utbröt. Belgiska Kongo utropades som
självständig republik. Men det dröjde inte länge innan inbördes strider
blossade upp i landet och den södra
provinsen Katanga bröt sig ur den
nya staten under ledning av Moise
Tshombe och med stöd av belgiska
gruvintressen. För premiärministern

Men efter hand blev läget allt mer
oroligt. Händelserna som föranledde
de fem FN-soldaternas gemensamma traumatiska upplevelse startade
ute vid landets flygplats. Bråk uppstod mellan indiska FN-trupper och
så kallade gendarmer som stred för
Katanga.
– Sedan förflyttades det här in till
stan, säger Edvin Lindblad. Gendar-
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merna skulle ta indier till fånga inne i
stan. Men det kom inga indier, det
kom bara svenskar. Och det var vi.
Vid en vägspärr under en viadukt
fastnade de en efter en, totalt ett tiotal
svenskar och ett par norrmän.
– Normalt sett så hade FN-fordon
alltid företrädesrätt vid vägspärrar,
FN-fordonen kunde bara köra förbi,
säger Björn Huldberg. Så det provade
vi här också. Men det gick inte, de
stack in gevärspipor rakt genom alla
fönster. Vi var också beväpnade, men
hann aldrig få fram vapnen, men det
var nog lika bra.
Alla som fängslades i vägspärren
fördes först på ett lastbilsflak till ett
regemente i närheten. För att de inte
skulle fly, höll vakter koll på dem.
Men snart stod det klart att vakternas
huvudsakliga uppgift blev att skydda
fångarna från arga folkmassor längs
vägen som ville lyncha dem.
– När vi kom fram till regementet
stod ett helt gäng där med machetes och
skulle slå ihjäl oss, säger Björn Huldberg.
De följande 43 dagarna skulle bli
fyllda av skräck. Ofta fick de höra att
de skulle bli dödade och under tio
dagar hölls de helt utan mat.
Några av fångarna hade inte träffat
varandra innan fångenskapen. Men i
den två gånger fyra meter stora arrestlokalen, där sammanlagt 14 personer
låstes in och fick sova mer eller mindre på varandra i olidlig stank, kom de
snabbt varandra nära. Ofta kretsade
samtalen kring att rymma.
– Vi satt ju och planerade mord på
vakterna, säger Björn Huldberg. Vi
fick vatten i enlitersflaskor och en
läkare berättade för oss hur vi skulle
kunna använda glasskärvor. Men det
hade aldrig fungerat.

– Vi hade fått gå barfota genom djungeln till Rhodesias gräns, säger Gert
Gustafsson. Det hade inte gått.
– Det var idiotiskt att ens försöka ta sig
ut, säger Arne Fält.

Fångutväxling
Flera av dem blev allt mer säkra på att de
aldrig skulle ta sig därifrån levande.
De visste mycket lite om vad som försiggick på utsidan. Men vad som försiggick var intensiva förhandlingar skötta av
bataljonschefen och den svenska regeringen – förhandlingar som till sist ledde
till en fångutväxling. De tillfångatagna
FN-soldaterna växlades ut mot ett betydligt större antal gendarmer som FN
tagit.
– Sedan blev det champagnefest i mat-

med om flera händelser som innehöll
blod och död. Efter hemkomsten drabbades han av PTS, posttraumatisk stress
och under några år på 60-talet försökte
han ta sitt liv vid tre tillfällen. Långsamt,
långsamt har dock livet blivit allt bättre
även för Gert, även om såren fortfarande känns. 1987 blev han kristen och
tron har hjälpt honom mycket, säger
han. Och i början av 2006 tog han så
steget och gjorde en ny resa till Lubumbashi i nuvarande Kongo-Kinshasa,
denna gång för att försonas med sin
ungdoms upplevelser och be om förlåtelse för de krigshandlingar han själv
utförde.
– Efter den resan känns det lite som att
livet har öppnat sig igen.
Men trots att minnena från Kongo har

Bättre stöd i dag
Många svenskar som tjänstgjorde i
Kongo på 60-talet vittnar om hur
dåligt stöd de fick av Försvarsmakten när de kom hem. Annat är
det för de svenskar som gör utlandstjänst på olika platser i världen i
dag. En lag som kom 1999 gjorde
att försvaret blev tvunget att ta ett
större ansvar.
Just nu finns cirka 900 personer i försvarets utlandsstyrka i Liberia,
Bosnien, Afghanistan och Kosovo.
Skulle någon av dem råka ut för en
traumatisk händelse som ger psykiska
problem eller fysiska skador finns ett
betydligt mycket bättre skyddsnät än på
60-talet.

Hjälpbehov
Maria Assander på utlandsstyrkans
personalenhet berättar att redan nere
på plats finns befäl som är utbildade i
avlastningssamtal, läkare och pastorer.
De finns till för att redan under tjänstgöringstiden kunna fånga upp de som
verkar må dåligt.
Någon månad innan förbandet ska
hem till Sverige igen åker personer från
utlandsstyrkans personalenhet ner till
området för att bilda sig en uppfattning
om vilka personer som kan vara i behov
av hjälp och stöd.
– När förbandet sedan är hemma igen
erbjuds alla samtal, men vissa ser vi
som ska ha avlastningssamtal, säger
Maria Assander.

Återträff

Från vänster: Arne Fält, Gert Gustafsson, Steinar Fredriksen, Edvin Lindblad och Björn Huldberg satt alla som krigsfångar
i Kongo tillsammans på 60-talet. Då ochdå träffas de igen för att tala om sina erfarenheter.

salen, minns Gert Gustafsson.
Men efter champagnefesten slutade i
stort sett det svenska försvarets insatser till
stöd för de före detta fångarna, menar de.
Speciellt mycket hjälp att bearbeta de
traumatiska upplevelserna säger de att de
aldrig fått.Vissa, som Arne Fält, har klarat
sig hyfsat genom livet ändå.
– Jag tror att på den tiden då jag var
därnere, då var man ung och grön och
nyfiken på livet. Man förstod inte hur allvarligt det här var.

Drabbad av PTS
För Gert Gustafsson gick det som sagt
mycket sämre. Förutom fångenskapen
var han i sin tjänst som stabsfotograf

präglat de fem som träffats hemma hos
Arne Fält i Fränninge väldigt olika är de
överens om att 60-talets svenska armé
inte förmådde att klara av situationen och
att ta hand om dem efteråt.
– Jag tror inte att det svenska försvaret
visste vad de höll på med, säger Arne Fält.
De var lika naiva som vi var.

TEXT:Torbjörn Wester
Skånska Dagbladet
FOTO: Gabriella Schulz

Nästa steg i uppföljningen är att sammankalla till en återträff efter tre till
fem månader.
– Då har vi genomgång och samtal med
alla. Efter tre månader brukar man
kunna se om någon har kvarstående
besvär. Efter ett och ett halvt till två år
skickas sedan en kort enkät ut, där
man kan kryssa i om man vill bli kontaktad för att få hjälp.
– Det är de aktiva åtgärder vi har för
att hitta folk med besvär. Vi försöker
trycka i dem så mycket som möjligt att
de ska höra av sig till oss om de har
besvär som de kopplar till sin utlandstjänstgöring.
Den som lider av psykiska besvär
efter sin utlandsvistelse får gå på
bedömningssamtal hos någon av de psykologer som är knutna till Försvarsmakten. Sedan kan mellan 10 och
20 terapisamtal följa. Men det är inte
så länge som Försvarsmakten haft
detta hjälpprogram. Först 1999 kom
en lag som gjorde att försvarets arbetsgivaransvar förlängdes. Lagen var till
viss del en följd av händelserna i
Bosnien på 90-talet.

Torbjörn Wester
Skånska Dagbladet

bataljonsbladet nr 3 2006

9

En sommar
är förbi...
MINNESORD
LARS-GÖRAN GUNNARSSON avled
hastigt under en cykeltur i närheten
av hemmet den 18 juli.
Han var sedan många år medlem i
FN-veteranerna Kongo och sedan
2002 styrelseledamot och föreningens
sekreterare.
Som om egen företagare sysslade
med byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning. Han hade också politiska uppdrag i Jönköpings kommun.
Lars-Göran hade en stark känsla för
hembygden och deltog aktivt i hembygdsförening och hembygdskör.
Lars-Göran fullgjorde sin värnplikt
som fallskärmsjägare. I FN-tjänst deltog han i den första bataljon, som rekryterades för Kongo, bat.10 K, där
han var med om många dramatiska
upplevelser i ”balubaland” vid patrull- och posteringstjänster på många
platser i Katanga.
Han har på internet, på sgskongo:s
hemsida berättat, om en chockartad
hemresa då flygplanet kom in i ett
åskväder och störtade ner 1000 meter
i en luftgrop över Sahara.
Utöver Kongo tjänstgjorde LarsGöran både i Gaza och Cypern i 17:e
resp. 24:e bataljonen.
Som person var Lars-Göran öppen
och ärlig, lugn och stabil. Han var
plikttrogen och alltid villig att hjälpa
till. En god soldat – en god kamrat –
omtyckt och uppskattad överallt där
han verkade. Han sörjes närmast av
hustrun Eivor och två döttrar med
familjer.
Begravningsgudstjänsten ägde rum
i Ödestugu kyrka den 3 augusti. Kyrkan var närmast fullsatt och flera FNveteraner med blå baskrar närvarade
och de deltog med fanvakt vid båren.
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FN-veteranerna
Kongo
Ordf: 036-649 68, 070-633 49 63
Sekr: 08-591 123 40
Kassör: 036-703 66, 070-590 25 18
Postgiro: 441 1974-1

Bengt Rahm, Uddevalla, LarsGörans stf plutonchef i Kongo höll
ett minnestal.
Roland Isaksson

Styrelsemöte hos Stig von Bayer
En dämpad och reducerad styrelse
höll sitt sommarmöte hos Stig von
Bayer i Östra Frölunda den 7 augusti.
Lars-Göran Gunnarssons tragiska
bortgång den 18 juli kändes overklig
och svår. Därtill kom att Karl-Axel
Pettersson var sjuk och att Karl-Olof
Fransson måste vaka över en svårt
sjuk anhörig.
Roland Isaksson öppnade mötet
genom att närmare redogöra för vad
som hände vid Lars-Göran Gunnarsson bortgång:
Under den varma sommardagen besökte
Lars-Göran en dotter, som bor ett par
mil ifrån hans hem i Ödestugu, tillsammans med hustrun Eivor. LarsGöran, som var fullt frisk cyklade
medan hustrun tog bilen. Eivor, som
är distriktssköterska, blev på återvägen varse att något hänt, ty några
bilister hade stannat. Bilisterna nämnde att en cyklist plösligt vinglat till
och fallit från cykeln ner på vägbanan. De hade fört honom till en plats
på sidan om vägen. Eivor blev chockad när hon fann att det var hennes
man som det var fråga om. Efter
intensiva upplivningsförsök måste
hon konstatera att livet flytt.

tvingats låna en sådan från Fredsbaskrarna i Jönköping. En hemställan om
att få en flagga från Rikskommittén,
Sveriges Nationaldag, har avslagits.
Föreningen skall försöka med en ny
hemställan, men utgången är oviss.
Beslut fattades därför att en svensk
fana inköps samt en delbar fanstång.
Samtidigt inköps ett dussin standar i
miniformat att utdelas till de som förtjänat det vid högtidliga tillfällen.
Roland svarar för inköpen.
2. Aktiviteterna på FN-dagen diskuterades. Vi kommer i vanlig ordning
att delta vid ceremonien vid Minnesmonumentet den 24 oktober med
fanvakt, kransbärare och kransnedläggare. Efteråt blir det kamratträff på
Restaurang Stallet. – Se särskild notis
om FN-dagen här intill.
3. Den tremannagrupp, som förberett
årsmötet de senaste åren, nämligen
Karl-Olof Fransson, Rune Brink och
Bror Svärd fick förnyat förtroende.
Styrelsen avser att mötet i första hand
skall hållas på S1, Upplands regementet i Enköping, den 21-22 april 2007.

Mötet behandlade följande frågor av all-

mänt intresse:
1. Det konstaterades att föreningen är
i behov av att inneha en svensk flagga bredvid föreningens fanor vid speciella tillfällen. Det har hänt att vi

Efter styrelsemötet företogs en båttur på ”Lilla Amazonas.”
Från vänster: Roland Isaksson, Stig von Bayer och Rune Brink.

Styrelsemötet som hölls i ett strålande sommarväder avslutades med
att Stig bjöd på den sedvanliga ”Moamba-middagen” med starka kongolesiska kryddor.
Roland avtackade Stig för att styrelsen för fjärde sommaren i rad fått
genomföra sommarens styrelsemöte
på hans ”corps de logi”. Före hemresan påföljande dag företogs en båttur
på ”Lilla Amazonas,” d v s Lillån, en
biflod till Ätran, som rinner genom
Stigs marker.
Bror Svärd

Matrikeln över föreningens medlem-

mar kan erhållas dels som e-post från
Rune Brink, tel. 036- 70366 och vars
e-postadress är: rune.brink@swipnet.se
och dels via posten från Roland Isaksson,
Åkervägen 17, 56027 Tenhult. Tel. 036-91179.
Styrelsen

Inbjudan från Irland
Roland E. Lindholm har erhållit en
inbjudan från den irländska veteranföreningen för Kongo-soldater. Den
är riktad till de svenska FN-veteranerna, med önskan om deras närvaro
i Dublin den 12 november, vid den
årliga ”UN VETERANS CEREMONY”,
till minnet av tragedien i Niemba den
8 november 1960, då tio irländare
stupade.
Vid fjolårets ceremoni deltog Lars
Fröberg, Stig von Bayer och Roland
E. Lindholm, vilket ledde till att vi
fick besök av Tom Kenny och Danny
Bradley vid årsmötet i april.
Roland E. Lindholm har preliminärt planerat att åka. Intresserade kan
före den 15 oktober vända sig till
Roland för ytterligare upplysningar.
Adress: Särimmervägen 33, 19462 Upplands Väsby,
tel. 08-59081657, mobil 070- 5903661. E-post:
roland.lindholm@privat.utfors.se

Styrelsen

Övlt Alf Görsjö höll ett informativt

föredrag vid årsmötet i Enköping
med titeln: ”Rövandet av Kongos
naturtillgångar.”
Här ett kort sammandrag*

Görsjö var en av specialisterna i den
FN-panel, som utrett denna fråga och

funnit att olaglig handel med diamanter och andra ädelstenar, guld och
andra viktiga mineraler, timmer och
andra naturresurser finansierar de krig
som ständigt pågår i det vidsträckta
landet.Vinsterna används till att köpa
in vapen och annan krigsmaterial och
för att avlöna soldaterna. Det hela är
en ond cirkel som leder till fortsatta
väpnade konflikter.
Överskotten hamnar i bankfack i
skatteparadis, exempelvis på Jungfruöarna.Varaktig fred kan icke uppnås i
Kongo förrän denna olagliga och omoraliska handel upphör.
I rapporten till FN:s HQ i New
York har panelen utpekat tre av Kongos regionala krigsherrar och de
grannländer som haft trupper under
det s k Afrikanska världskriget, som
ansvariga, samt andra exploatörer från
många håll i världen som delaktiga.
Panelens uppgift var därmed fullgjord. Det återstår nu för FN att vidta
lämpliga åtgärder för att få kontroll
över situationen. En vansklig uppgift
för världsorganisationen, vars medlemsstater har vitt skilda uppfattningar i frågan. En del av de utpekade länderna har naturligtvis underkänt FNpanelens slutsatser.
Görsjö avslutade med att framhålla
att Kongo fortfarande har enorma
naturtillgångar, som kommer att räcka
länge än – och som kan få landet att
blomstra.

TACK ! – aksanti sana på swahili
Ett par dagar innan min 90-årsdag fick
jag besök av Larry Chiborn som överräckte en mycket fin blomsterkvast från
FN-veteranerna Congo.
Jag blev mycket överraskad, glad och
rörd över hågkomsten. Min nittioårsdag
sammanföll med Congo-veteranernas
årsmötesdag den 22 april. Jag lär vara
äldst i föreningen.
Återigen – jag blev mycket hedrad över
hågkomsten från mina FN-kamrater.
Jag vet att vi samtliga upplevde bataljon
C18 Congo som en mycket trivsam och
kamratlig bataljon.
Jag tackar också för lånet av tavlan
föreställande mig Nyårsafton 1962
strax efter tagandet av staden Kaminaville.

Efter det att Alf Görsjö höll sitt föredrag har en bräcklig vapenvila kommit till stånd i Kongo. Fria val har
hållits men sammanräkningen av
röstsedlarna pågår. Det är bara att
hoppas att normala förhållanden snart
blir rådande i det krigshärjade landet.
Bror Svärd
*Av utrymmesskäl
kom referatet av
Alf Görsjös föredrag inte med
i anslutning till årsmötesartikeln
i Bataljonsbladet nr 2.
Red.

Program under FN-dagen
FN-veteranerna Kongo, deltar i
Försvarsmaktens officiella ceremoni i
Stockholm vid Minnesmonumentet på
Norra Djurgården. Efteråt samlas vi på
restaurang Stallet vid Tekniska museet
för en kamratträff.
Årets manifestation blir högtidlig
genom 50-årsjubileet för de svenska FNstyrkorna.
Företrädare för statsledningen väntas
närvara. I skrivande stund finns inget
detaljerat program, men vid förfrågan
hos FM har uppgivits att fjolårets program i stort sett kommer att hållas.

Preliminärt program vid
Minnesmonumentet.Tisdagen den
24 oktober 2006.
Kl. 1400.
Arméns honnörsstyrka och musikkår
samt fanvakter, kransbärare och kransnedläggare från FM, RPS, Freds-baskrarna, FN-veteranerna Kongo och andra
veteranföreningar samlas.
Kl. 1430
Officiell ceremoni med bland annat ÖB:s
inspektion av honnörsstyrkan, paradmarsch, tal, kransnedläggning, honnörssalut och korum. Ceremonien avslutas
klockan 1500.

Kongo-veteranernas kamratträff.
Kl.1505.
Samling vid Restaurang Stallet. Tillgång
till vin, öl, smörgåsar, enklare rätter,
kaffe och konditorivaror till gängse priser. Tag gärna med fru/sambo och basker
blå.
Närmare upplysningar från Bror Svärd,
tel. 08-59112340.

Varmt välkommen på FN-dagen!

Bengt Fredman
Bat C18 Congo
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I solnedgången är det ingen dålig utsikt svenskarna har från sitt viste, Midgård, på
Film City, där KFORs högkvarter huserar. Namnet Film City kommer av att det tidigare
just spelades in film på området. foto: Ola Nilssson

Major Ola Nilsson och överstelöjtnant Mats Johansson arbetar båda på
KFOR:s högkvarter i Kosovo. De tar många intressanta erfarenheter med sig
hem efter att ha tjänstgjort i en multinationell stab. foto: Magnus Granbom

Utlandstjänst i multinationell stab – en givande utmaning
Vad krävs för att arbeta i en multinationell stab i NATO-miljö? Vilka är fördelarna, och
är det en uppgift som svenska officerare behöver känna tvekan inför – egentligen?
Major Ola Nilsson från Örebro, är planer-

ingschef på LMT Coordination Cell
på KFOR-högkvarteret i Kosovo
och har sammanlagt tjänstgjort fyra år
på Balkan i olika missioner. Hans
slutsats av svenskars prestationer i staber på hög internationell nivå är
glasklar:
– Jag har varit ute i internationell
tjänst i över tio år och svenskar är bra!
Vi är som regel flexibla och talar bra
engelska. Tillsammans med allt annat
så gör det att svenskar gör ett bra
jobb. Det gäller både reserv- och yrkesofficerare, säger Ola Nilsson, reservofficer inom amfibiekåren.
Ola Nilsson arbetar tillsammans med

överstelöjtnant Mats Johansson på
KFOR:s högkvarter i Kosovo. Mats
Johansson gör sin första utlandsmission och har nu åkt hem till familjen
i Sverige, efter sex månaders tjänstgöring. Han bekräftar Olas slutsatser.
– Jag ser att svenskar står sig bra i
en jämförelse – vi har goda kunskaper
om NATO:s procedurer, processer
och metoder. Dessutom behärskar
svenska officerare det engelska språket väl i jämförelse med andra icke
engelsktalande nationer.
Anledningarna är flera, men både Ola
och Mats tycker att utbildning är en
viktig faktor, inte minst inom språkområdet. Och de passar på att be-
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römma både den militära utbildningen och den civila grund- och vidareutbildningen. Finns det några utmaningar/svårigheter? Ola:
– Det blir ju så att det bygger en viss
byråkrati, men när man kommer in i
det så fungerar det bra. Mats:
– Vissa delar av stabsarbetet upplevs
ibland som väl omständligt. Byråkratin kan ibland vara frustrerande, men
mot bakgrund av att KFOR består av
36 nationer som tillsammans skall lösa
uppgifter i en komplex miljö, måste
det finnas regelverk och rutiner. Beroende på detta faktum och andra orsaker är tålamod och ödmjukhet viktiga egenskaper att ha med sig i bagaget. Ola:
– Ja, det är som att styra ett stort
fartyg ibland, och inte som att köra
stridsbåt direkt.
Trots byråkratin – kan ni känna att ni
påverkar organisationen?
Mats:
– Ja, jag känner, trots den byråkrati
som jag ibland upplevt, att jag har
åstadkommit en hel del på sex månader. Det är stimulerande för alla stabsofficerare att känna sig delaktiga i resultatet och känna att man bidragit i
en gemensam kraftansträngning för
att uppnå en viss effekt.
Svenskarna som tjänstgör på KFOR:s
högkvarter är alltså överens om att

svenska officerare, såväl yrkes- som
reservofficerare, står sig väl eller till
och med mycket bra i en internationell miljö.
– Vi ska inte vara rädda att söka oss
ut, säger Ola.
– Nej, fler yrkes- och reservofficerare borde ta chansen att komma ut i
internationell stabstjänst, vilket bidrar
till att utveckla en bättre helhetsförståelse men är också ett tillfälle att utvecklas som officer/människa i en
komplex och ”skarp” miljö, tycker
Mats.
– Det är absolut värt att haka på
chansen att pröva sådana här tjänster,
för den här nivån av stabsarbete finns
överhuvudtaget inte i Sverige. Det
här motsvarar närmast en kårstab och
är en utmaning att få verklig erfarenhet av, tycker major Lars Johansson,
som också arbetar på KFOR:s högkvarter.
Svenska officerare i internationell stabs-

tjänst gör alltså inte bort sig, utan
tvärt om – de är professionella officerare och kommer snabbt in i den
multinationella miljön. Budskapet
från dem som testat är alltså ett tveklöst och samlat; Sök, prova och bli en
värdefull erfarenhet rikare!
Magnus Granbom
PIO SWECON
pio@ksbat.mil.se

För mer information om utlandstjänst och vilka tjänster som finns att söka,
klicka <a href="http://www.mil.se/int/article.php?id=247">här</a>.

Artikelförfattaren, Johan Adolphson, var stf chef för JMCO och överstelöjtnant under
missionen. Han är reservofficer vid K3 och arbetar vid företagsekonomiska institutionen
–Del 1 av 2
vid Stockholms Universitet som lärare och forskare.

United mission in Sudan – UNMIS
En ny mission – en integrerad mission och en förhandlingsprocess.

En ny mission är intressant ur den aspekten att nya rutiner, arbetsprocedurer och regelverk ska införas. Det är viktigt att
då vara flexibel, lyhörd, förutsättningslös och ödmjuk inför en sådan uppgift, eftersom den framtida missionen kommer
att vara beroende av detta initiala arbete. En nyttig lärdom i stabs- och förhandlingsarbetet är avlärandet. Att staben
accepterar att kanske tidigare arbetssätt och erfarenheter inte vara applicerbara i just en viss situation och hur viktigt
det är att kanske lära på nytt.

Integrerad mission och organisation
En ny FN-mission, UNMIS ( United Nations Mission in
Sudan). Inbördeskriget i Sudan hade pågått i över 20 år
med över två miljoner döda och fler än 20 miljoner flyktingar. I en FN-rapport fastslogs nyligen att Sudan är den
mest ogästvänliga och farliga platsen för barn i hela världen. I januari 2005 undertecknades fredsfördraget av parterna, ”The Comprehensive Peace Agreement”, (CPA).
Sudanese Peoples Liberations Army (SPLA) och den forna regeringsidan, Government of Sudan (GOS).
UNMIS är en så kallad integrerad mission. Istället som för
tidigare missioner, att den civila delen, militären och polisen hade liknande och överlappande funktioner, så är
många av funktionerna integrerade, som t ex underrättel1
setjänst, logistik och C4 .
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SRSG - Special Representative to the Secretary General
CPC - politisk ledning

Unified Mission Analysis Cell
Force Commander - militär del
Military Observers

Armed Forces

JMC - militär ledning
Joint Military Coordination Centre - sekretariat

Police Commissioner - polisiär del
DDR
Civilian and Humanitarian, Deputy SRSG - civil del
Mines
Integrated Service & Support - logistik & IT
Information Cell
Chief Administrative Officer - ekonomiavdelning
JIU
Unified Mission Analysis Cell

Missionen är integrerad, vilket innebär, att alla komponenter har gemensam logistik, underrättelsetjänst och
kommunikation samt ingenjörskapacitet. Den integrerade
organisationen har klara fördelar, men kan upplevas byråkratiskt och frustrerande om man är ovan att arbeta på
detta sätt. Force Commander är underställd den civila
delen och i praktiken är det SRSG och dennes ställföreträdare som leder missionen. I princip samtliga ingenjörslogistik- och kommunikationsresurser är underställda den
civila delen, vilket medför att det föreligger ett beställare/utförareuppdrag. Force Commander är dock direkt

AJMCs - en för varje sektor

I och med den integrerade missionen blev Force Headquarter och Sector HQ stödfunktioner till CJMC och
AJMC. Speciellt intressant är att de operativa enheterna,
Joint Military Team (JMT), består av militärobservatörer
och SPLA och GOS. Deras verksamhet regleras av AJMC,
som består av parterna. FN stödjer och organiserar JMT:s
verksamhet med övervakning och verifiering, på så sätt
genomför FN, i stort sett allt gemensamt med parterna,
vilket blir ett naturligt samarbetsforum för dem.
>>> sid 26
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Seeking God
in our lives.

Promoting love
and respect
in our community.

Helping the sick.

Supporting
the poor.

Honoring our
traditions.

Maintaning a
christian presence
in the holy land.

O. S. M. T. H

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

Defending
the unjustly
accused.

Protecting
the freedom
of speech.

Shaping
the future.

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

www.osmth.org

www.osmth.se

Svenske majoren och FN-observatören
Carl-Henrik ”Calle” Mellberg hörde kollegornas
nödrop när de bombades av israelisk militär
Calle hörde sina vänner dö
I timmar bombades hans vänner av israelerna. Svenske FN-observatören Carl-Henrik Mellberg
hörde kollegornas desperata rop på hjälp över radion. Sedan blev det tyst.
– Då förstod vi vad som hade hänt. Nu känner jag en enorm ilska, säger han.
Expressen når major Carl-Henrik ”Calle” Mellberg på en raspig mobiltelefonlinje från Libanon.
Tillsammans med sin grupp är han fast vid en observationspost en mil söder om Khiam, där israelerna sent i tisdagskväll dödade fyra av hans FN-kollegor. Under samtalet hörs skottlossning i
bakgrunden.

Svenska FN-observatörer i Khiam;
majorerna Magnus Mimer t v och Carl-Henrik Mellberg.

Skottlossning i närheten
- Här är det kaos. De skjuter i närheten och bara sjuttio meter från där jag står brinner en
byggnad, säger Carl-Henrik Mellberg, som på FN:s uppdrag arbetar som observatör i Libanon
sedan december förra året.
- Ett tag trodde vi att vi skulle bli tvingade att evakuera, men det är också en risk och nu har
vi gjort bedömningen att det är säkrast att stanna där vi är. De fyra FN-observatörerna som dog
kommer från Kina, Kanada, Österrike och Finland. Carl-Henrik Mellberg beskriver dem som sina
vänner.

Vädjade på radion
Han berättar om kvällen när de dog:
- Över radion hörde vi deras nödrop: ”Vi är under attack, vi är under attack”.
De bombades i flera timmar och jag vet att de vädjade till israelerna att sluta, men inget hjälpte. Till slut dog radiokontakten, då fruktade vi det värsta, säger Carl-Henrik Mellberg. Nu känner
han en stor sorg och saknad.
- Vi har levt tillsammans sida vid sida i åtta månader. När man är på sådana här uppdrag kommer man väldigt nära varandra. För bara en dryg vecka sedan befann även han sig vid observationsposten som bombades sent i tisdagskväll.
- Trots att man är mentalt förberedd på att något sådant här kan inträffa känns det helt
overkligt. Jag var där tillsammans med dem och nu är de borta.

Vill stanna och ta farväl
Carl-Henrik Mellberg är mycket kritisk mot den israeliska militärledningen.
– Den här FN-posteringen har legat på samma plats i åtminstone 25 år, säkert ännu längre.
Jag har svårt att tro att det här var ett misstag och det gör mig förbannad, säger han. Förutom
Carl-Henrik Mellberg finns ytterligare en svensk på FN-uppdrag i gränsområdet mellan Israel och
Libanon. Hur känns det nu? Vill ni åka hem?
- Nej, vi vill vara kvar till det blir eldupphör så att vi kan ha en ceremoni för våra vänner.
Vi vill ta farväl, det känns viktigt.

Publicerat med tillstånd av:

NILS OLAUSON/Expressen
nils.olauson@exressen.se
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Lars Bergqvist – sjökapten, kapten i Flottans reserv, f d observatör i UNIFIL och fredsbasker.
Bosatt i Libanon sedan 1991 – berättar från krigets Beirut:

Krig och evaku
FÖR ETT PAR ÅR SEDAN blev jag deporterad från Indien i samband att jag
skulle mönstra på en båt i Bombay. På
grund av ett missförstånd mellan mitt
rederi och fartygets agent på plats,
blev jag inte insläppt av immigrationspolisen, eftersom visum saknades. Det
blev att sätta sig på planet i retur till
Beirut. Passet med vidhängade ”slip”
där ordet ”deported” stod stämplat var
i säkert förvar hos flygplanets purser.
Det var dock inte om deportering
denna artikel skulle handla om utan
om ett annat lite udda förfarande när
det kommer till att lämna ett land,
nämligen evakuering. Att få vara med
om den största evakueringen till sjöss
sedan Dunkerque, under andra världskriget, kunde ju en medlem i Svenska
Flottans Reservofficersförbund bara
inte missa.

Konfliktens början
För sex år sedan skrev jag i SFROnytt att fred hade nått hela Libanon.
Jag avslutade artikeln med att jag
närde en dröm, att en dag kunna göra
Bombningen av OP Khiam i byn Al Khiyam,
den 25 juli 2006. FOTO: AP.

en biltur från Beirut till Jerusalem.
Sedan jag skrev artikeln har regionen
drabbats av Al Qaida, återupptagen
intifada, ett utdraget krig i Irak och
nu, ett krig mellan Hizbollah och Israel. Jag har läst i pressen att detta är
det sjätte stora kriget mellan Israel
och dess grannar sedan den judiska
statens tillkomst 1948. Sedan 1973
har Israeli Defence Forces (IDF) externa krigsföring dock endast berört
Libanon.
Mitt deltagande i den senaste konflikten började när jag satt hemma
den 12 juli och läste nyheterna på
Internet. Svenska Dagbladets första
rubrik var ”Israel invaderar Libanon”. Baserat på kunskapen om tidigare skärmytslingar, mellan IDF och
Hizbollahs militära wing, trodde jag
att stridshandlingarna skulle vara över
efter någon dag. Dagen löpte trots allt
ganska lugnt och det var först dagen
därpå man kunde förstå att helt andra
spelregler gällde den här gången.

Flygplatsen bombad
Jag vaknade på torsdagsmorgonen till
nyheterna att startbanorna på flygplatsen hade bombats. Fortfarande
kändes dock konflikten begränsad
och avlägsen. Allt såg ut som vanligt i
västra Beirut med samma intensiva
biltrafik och brokiga folkliv.
Under eftermiddagen fick jag ett
e-mail från mitt rederi om att det
snart var dags att mönstra ut. Jag var
bokad på ett flyg med avgång från
Beirut onsdagen veckan därpå. En
något osäker bokning med tanke på
att flygplatsen var obrukbar och att
Libanon var i blockad. På kvällen
gick israeliskt flyg igen till angrepp
mot flygplatsen. Jag satte mig i bilen
och körde några kilometer till en utsiktsplats med panoramavy över

Beirut. Det såg ut som en större majbrasa där flygplatsens oljedepåer hade
satts i brand.
På natten vaknade jag till ljudet av
flygplan och dova explosioner i fjärran. Ute på min balkong, som vetter
mot Beirut, kunde jag se i riktning
mot de södra förorterna. Natthimlen
lystes upp av explosioner och röda
spårljus från libanesiskt luftvärn. Anfallet varade i en knapp timme. Om
inte förr, började man nu förstå allvaret i, och omfånget av, israelernas svar
på Hizbollahs provokation genom
kidnappningen av två soldater.

Fast i Libanon
Allvarligt började det också bli för
många av de 4000 turistande svenskar
som befann sig i landet. Majoriteten
av dessa turister var av libanesiskt ursprung. Det var nu inte bara svenskar
som hade hamnat mellan släggan och
städet, regeringar från den industrialiserade västvärlden började uppdaga
att de hade medborgare isolerade i ett
land under blockad. Siffran 100 000
västerlänningar nämndes med den
största gruppen från Kanada följt av
USA.
Under fredagen märktes också tillströmningen av människor på flykt
till orten där jag bor, Broumana, en
semesterort uppe i bergen 20 kilometer nordost om Beirut. Nu var hotell,
uthyrningslägenheter och restauranger fullbokade.
Lördagen löpte normalt med den
vanliga rutinen med lite workout och
ett dopp i swimmingpoolen, följt av
lunch med min frus familj. Det kändes nästan som en vanlig lördag men
diskussionsämnet vara bara ett, det
pågående kriget.

ering
Trendbrott i krigföringen
På eftermiddagen skedde ett trendbrott igen i den israeliska krigsföringen. Kristna områden attackerades för
första gången. Centralhamnen i östra
Beirut och hamnen i Jounieh, norr
om Beirut, utsattes för raketbeskjutning. Det blev mer och mer klart att
kriget inte bara var riktat mot Hizbollah och shiamuslimerna, utan mot
landet Libanon i sin helhet med dess
befolkning av 18 olika officiella folkgrupper.
Tidigt på söndagsmorgonen fick
jag på mitt svenska mobiltelefonkort
ett SMS från svenska utrikesdepartementet som meddelade att evakuering höll på att förberedas. Jag skickade ett e-mail tillbaka för att registrera
mig på evakueringslistan.
På måndagen hade jag ett ärende
till norska konsulatet i västra Beirut
eftersom jag seglar i ett norskt rederi.
Allt såg någorlunda normalt ut i östra
Beirut med öppna affärer och nästan
normal biltrafik. Men när jag korsade
den osynliga gränslinjen mellan de
kristna och muslimska delarna vid
Place de Martyr, var den västra delen
av Libanons huvudstad i det närmaste öde. Utefter genomfartsleden intill
hamnen kunde jag beskåda modern
krigsföring på nära håll, på avtagsvägen till hamnen fanns i vägbanan en
krater, ungefär en meter djup och två
meter i diameter, resultatet av en precisionsbombning. På hemvägen passerade jag det svenska konsulatet som
är beläget i den kristna stadsdelen Sin
el Fil i östra Beirut. Utanför konsulatet var det fullt av folk som väntade
på att få bli evakuerade.

Evakuering med färja
Tidigt på tisdagsmorgonen ringde
konsulatet och meddelade att jag

skulle infinna mig klockan tolv vid
Rotana Hotel i Hazmieh för vidare
transport och evakuering med färja.
Min fru körde mig till hotellet och
jag anmälde mig i vestibulen till personalen från Räddningsverket. Efter
några timmar kom beskedet att israelerna inte gett tillstånd för det inhyrda fartyget att anlöpa Beiruts hamn.
På natten fick jag ett telefonsamtal
igen, inställelse skulle ske om fem
timmar. Denna gång gick allt som på
ett löpande band. Inom en halvtimme
var jag ombord på en buss, en halvtimmes färdväg till hamnen, lite väntan i hamnområdet och så runt klockan tio hade jag embarkerat den grekiska bilfärjan Kirti II via akterporten.
Under väntetiden i hamnen hördes en explosion i närheten. Dagen
efter kunde jag läsa att IDF hade beskjutit en lastbil på en parkeringsplats
i det intilliggande kristna området
Ashrafieh. Lastbilen hade några rör på
flaket som på ett satellitfoto av de
israeliska analytikerna hade tolkats till
att vara en raketavskjutningsramp.
Det var med lite vemod jag stod på
akterdäck och såg Beirut, med bergen
i bakgrunden försvinna i fjärran.
Överfarten var problemfri, men hamnen i Larnaca var full med fartyg så
det blev till att fortsätta sjöresan och
debarkera i Limassol istället. Det var
ett vänligt och professionellt mottagande vi fick från svensk personal vid
ankomsten till Limassol. En tjänsteman hade avdelats för att omtänksamt
informera oss om att grekcyprioterna
under morgondagen skulle fira årsdagen av den turkiska invasionen 1974
och att flygsirener skulle ljuda för att
markera händelsen.
Dagen därpå flög jag från Larnaca
till Durban för en ny arbetsperiod till
sjöss. Jag har sedan dess försökt att
följa utvecklingen.

FN-posteringen i Khiam
Tragedierna på båda sidorna av gränsen avlöser varandra. Men de krigshandlingar som berört mig mest är
attackerna mot byn Qana och FNposteringen OP Khiam. För tio år
sedan blev drygt 100 civila libaneser
massakrerade på grund av israelisk
artilleribeskjutning efter det de sökt
skydd i FN-postering i byn Qana.
Historien upprepar sig, i denna konflikt, i samma lilla samhälle dog ett
40-tal män, kvinnor och barn i källaren till ett hus som kollapsat efter att
ha blivit utsatt för raketbeskjutning.
Vid OP Khiam blev fyra FN-observatörer från UNTSO utsatta för
beskjutning från IDF under en hel
dag innan nådastöten kom med en
direktträff på byggnaden varvid samtliga observatörer omkom. Själv har
jag betydligt gladare minnen från OP
Khiam, då jag tillbringade en lugn
och fridfull jul i tjänst som observatör
där 1986.
Genom att attackera mål även
inom sunni-muslimska och kristna
områden försöker den israeliska regeringen att få dessa två folkgrupper
att vända sig emot Hizbollah som är
shia-muslimsk. Psykologisk krigföring förekommer också, min fru har
fått telefonsamtal med färdiginspelade
band som säger att israelerna är överallt och att Hizbollah håller på att förlora kriget. Strategin har inte lyckats,
libaneserna kan vara nog så irriterade
på Hizbollah som drog in dem i detta
krig, men man är ”heligt” förbannade
på Israel som förstör deras återuppbyggda land. När dessa rader skrivs
pågår kriget fortfarande.
Drömmen om fred i regionen, och
möjligheten till en bilresa från Beirut
till Jerusalem, känns mycket avlägsen.
Lars Bergqvist
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HMS Gävle görs redo för FN-tjänst
Det luktar nymålat ombord på HMS Gävle. Hela korvetten får nu en grundlig genomgång, för att vara redo att
med kort varsel sändas till Libanon.
– Stämningen är på topp. Det här är ju vad vi jobbat
mot i flera år, säger Christian Jäderlund, stabsofficer i den
internationella korvettstyrkan, IKS.
Febril aktivitet råder i hamnen på Muskö, söder om
Stockholm, där fartygen i IKS, Gävle, systerkorvetten
Sundsvall och stödfartyget Visborg ligger förtöjda. Korvetterna har nyligen flyttats från torrdockan inne i Musköberget, ut i sensommarsolen.
Anvisningen från regeringen att påbörja planering och
förberedelser för en eventuell fredsbevarande insats under
FN-flagg i Mellanöstern sammanföll med den beredskapskontroll av styrkan som genomförs sedan en dryg
vecka tillbaka, med syfte att se till att förbandet håller den
kvalitet som krävs för en internationell insats.
– Vi har en checklista som används inför varje årlig
översyn. På den bockar vi nu av de vitala punkterna, så
att fartyget är i bästa tänkbara skick.Vi har kört hårt första halvåret i år, med många övningar, säger Anders Hörnfeldt, sekond på Gävle.
Även om det vid en insats bara blir korvetten Gävle som
sänds till Medelhavet, får också Sundsvall en grundlig
översyn. Detta för att ha beredskap, om något oförutsett
skulle inträffa med Gävle under insatsen.
På Gävle pågår målningsarbeten, kontroller och byte av
slitdelar i maskinerna, samtidigt som robotar lastas med
hjälp av lyftkran och ny kommunikationsutrustning
installeras.

18

bataljonsbladet nr 3 2006

Besättningen i IKS ser fram mot att få verklig användning
för kunskapen från den senaste tidens många övningar.
– Vi är väl förberedda för uppgifter som kan bli aktuella i Mellanöstern. Vi har övat sjöfartskontroll, att hålla
sjövägarna öppna och har tränat på att hantera konflikter
som rör handelsvägar till sjöss.Vi har också övat ett evakueringsscenario i oroshärd. Det känns som att allt vi
övat är väldigt aktuellt, säger Anders Hörnfeldt.
Man har också säkerställt att de svenska korvetterna trivs
i det tilltänkta missionsområdet. 2004 gick systerfartyget
Sundsvall till Medelhavet. Då kunde man kontrollera hur
fartygstypen fungerar i varmt vatten.
– Allt gick bra, säger stabsofficeren Christian Jäderlund.
Sedan det blev känt att svenska flottan för första gången
kan få delta i en internationell fredsinsats, har tempot
höjts och skärpan blivit en annan hos besättningen i IKS.
– Nu jobbar vi mot ett och samma mål, och satsar
kraftfullt.Allt blir mycket roligare, och vi får ett kvitto på
att allt vi övat verkligen fungerar. Enda smolket i bägaren
är att vi vet att inte alla i IKS får åka, säger Christian
Jäderlund.
Ännu har inget beslut fattats om ett svenskt bidrag till
FN-styrkan UNIFIL i Libanon. Först ska Försvarsmakten
svara på försvarsdepartementets anvisning, med bland
annat en kostnadsberäkning och en hot- och lägesbedöming. Därefter krävs ett riksdagsbeslut, innan en insats
kan starta.
Text: Per Norlin
FM Info

Fyra veteraner
efter flaggceremonien.
Från vänster:
Carl-Gustaf Tiselius, Sven Olov (Olle) Johansson,
K.G Hicks och Hasse B Gaenger.
FOTO: Bror Svärd.

FN-flaggan
från Port Said
I början av detta år tog den pensionerade brittiske översten

K.G. Hicks kontakt med den svenska militärattachén vid
svenska ambassaden i London. Han önskade att till
Sverige få återlämna en FN-flagga, som han fick av en
svensk löjtnant från svenska FN-bataljonen i Port Said i
december 1956. Hicks, som vid den tiden hade löjtnants
grad, tillhörde den brittiska styrka som i oktober hade intagit Suezkanalen med anledning av att Egyptens president Nasser nationaliserade kanalen.
Efter FN-truppernas ankomst till kanalzonen tvingades
England av FN att lämna området. Vid evakueringen
skyddades britterna av FN-styrkan som övertog en bevakningsring runt Port Saids hamn, varifrån de engelska
truppfartygen avseglade.
Militärattachén förde frågan vidare till chefen för
Swedint som gav kapten Thorsten Hagelberg i uppdrag
att se vad som kunde göras i ärendet. Hans samarbete med
Gun Lindén, styrelseledamot i Fredsbaskrarna, ledde till
ett beslut om att anordna en ”UN-FLAG CEREMONY” vid
Livgardet i Kungsängen den 18 maj 2006. Före ceremonin gav Livgardet lunch i matsalen.Värd var Chefen för
Swedint, överstelöjtnant Bengt Carlsson. Bland gästerna
märktes förutom K.G. Hicks, chefen för utlandsstyrkan,
brigadgeneral Anders Brännström och Gun Lindén från
Fredsbaskrarna, samt fyra FN-män, som tjänstgjorde i
FN-bat. G 01 i Port Said i december 1956, nämligen,
Överste 1, Carl-Gustaf Tiselius, kompanichef i Port Said.
Hasse B Gaenger, redaktör och korpral 1956 – skaparen
av ”Kamelposten”, Sven Olov Johansson, signalist 1956 –
har skrivit böckerna ”FN-pionjärerna” 1998 och ”Suezkrisen” 2006, Bror Svärd, korpral 1956. Dessutom deltog
Ulla-Marie Söderlund, som tjänstgjort i Korea, Kongo
och Rafah.
Efter lunchen avhölls den högtidliga ceremonin på
Swedints paradplats. Som ceremonimästare tjänstgjorde
Thorsten Hagelberg. Arméns Musikkår inledde varefter
Hicks höll tal. Han framhöll att han fått FN-flaggan från
en svensk löjtnant i Port Said ett par dagar före evakueringen av brittisk trupp i december 1956. Det var en uppskattad gåva som han ramade in. På baksidan skrev han

flaggans historia och undertecknade med sin namnteckning. Flaggan har han bevarat i sitt hem under alla år. När
nu 50 år snart har gått fann han det rimligt att flaggan
återlämnades till Sverige. Hicks avslutade med att harangera Sveriges insatser i fredens tjänst under de 50 gångna
åren.
Efter talet överlämnades flaggan, som var av ett mindre
format, högtidligen till Anders Brännström, som i sitt
tacktal framhöll, att svenska insatser fortfarande pågår och
kommer att fortsätta i framtiden. Ceremonien, som
bevittnades av lunchlediga på Livgardet, avslutades med
parad och konsert av Arméns musikkår.
Den broderade FN-flaggan var, enligt Bror Svärd, av
den typ som fanns på de främre stänkskärmarna på FNjeepar och lastbilar i Port Said för att markera att det var
fråga om FN-fordon. Flaggan kommer tills vidare att förvaras på officersmässen på Livgardet.
En svensk pluton under befäl av löjtnant Bengt Lorichs, som

bevakade Suezbolagets kanalkontor, hade ett särskilt gott
samarbete med engelsmännen inför evakueringen. Bror
Svärd som tillhörde denna pluton minns att de brittiska
soldaterna halade Union Jack under stram ”Attention”
varefter svenskarna under ”Giv Akt” hissade FN-flaggan
på samma flaggstång vid kanalkontoret. Det var ett historiskt ögonblick. Dagen då kolonialmakten Storbritannien
fick lämna Suezkanalen - porten till kolonierna bortom
haven.
Bengt Lorichs har tillfrågats i saken men kan inte
komma ihåg att han överlämnat någon FN-flagga till engelsmännen. Han utesluter dock icke möjligheten att så
skett, ty det var nog fråga om en vardaglig händelse, som
lätt kan falla ur minnet.
Bengt Lorichs slutade som officer i början på 70-talet och
verkade sedan som generalsekreterare i Svenska Golfförbundet under åren 1974-82.
Gun Lindén &Bror Svärd
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Alfa Sierra
Här fortsätter serien med lösryckta
utdrag ur boken ”Alfa Sierra BA01
– Nordbat 2 i Bosnien-Hercegovina”
DEL 3.

Jag har tagit mig friheten att med
denna bok beskriva vad jag som soldat och gruppchef upplevde under
BA01, den svenska FN-missionen i krigets Bosnien-Hercegovina 1993-94.
Historierna beskriver min och vid
några tillfällen andra soldaters uppfattning av de händelser som vår pluton, vårt kompani och vår bataljon var
med om. Det känns som om det aldrig
blev ett riktigt avslut på våra äventyr,
och detta är mitt försök att åstadkomma ett sådant och samtidigt bevara
bitar av alla de minnen som föddes
där, den gången.
Jag vill inte döma eller lägga skuld
på någon enskild part i konflikten, då
det varken avhjälper det som skett
eller på ett enkelt och rättvist sätt förklarar historien eller konfliktens art.
Det här är bara en av alla de bosniska
historierna. Jag tror att en hel del tankar, känslor och upplevelser kan
bekräftas och kännas igen av soldater
ur andra enheter i bataljonen och jag
tror också att detsamma gäller för
många andra gamla FN-veteraner, av
både den äldre och yngre generationen.
Det är tydligen ett mycket vanligt
fenomen att vi aldrig riktigt släpper vår
identitet som FN-soldater utan bär
detta med oss under hela livet.
Det underlättar onekligen att se på
livet med lite humor och min förhoppning är att materialet också kanske
kan ge några av dem som inte helt har
slutit fred med sig själva och sin
omgivning en chans att avdramatisera
verkligheten något. Kanske vi alla
borde ta livet lite mer med en klackspark, lära oss njuta mer för stunden,
att vara tacksamma för det vi faktiskt
har och framför allt kanske att sluta ta
oss själva och vår omgivning på så
mycket allvar.
Lars A. Karlsson
www.industriinformation.se/alfa-sierra
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MER DÖD
En ung kvinna som kallades ”Petra”, hade lunginflammation och dog efter
ett par dagars kamp med stark feber. Sjuksystrarna som upptäckt detta
bestämde sig för att låta henne ligga kvar bland de andra patienterna i det
lite större avlånga rummet ovanpå matsalen, tills det blev ljust. Nästa patrull
som gjorde ronden bestod av Linkan och mig. När vi fick reda på att hon
avlidit tidigare på kvällen men fortfarande låg kvar i sin säng, bestämde vi
att inte ”fan” skall hon ligga kvar där hela natten. Det blir ju ändå vi som
får flytta henne, så vi hämtade en av de fem säckar vi hade kvar, öppnade
dragkedjan och placerade den på golvet bredvid hennes säng.Vi tittade ett
kort ögonblick på varandra och bestämde oss för att på enklaste sätt tillsammans lyfta ned henne i säcken. Linkan tog tag runt handlederna och
jag tog runt anklarna. När vi lyfte kroppen vek hon sig på mitten och
lungorna tömdes i en utdragen suck rätt i ansiktet på honom. Han höll på
att tappa greppet och storkna av den kväljande lukten. ”Herrejävlar
Karlsson” klämde han halvkvävt och hulkande fram innan han tog sig samman och kunde fortsätta. Efter att ha placerat henne i säcken bar vi ut
henne på balkongen utanför vårt ”träningsrum” som låg vägg i vägg med
det improviserade badrummet. När vi sedan fortsatte ronden upptäckte vi
att mannen som vi kallade ”Clark Gable” också hade avlidit, i den låsta psykavdelningen. Han låg hopkrupen i fosterställning med ansiktet förvridet i
ett hemskt grin och likstelheten hade redan satt in. Att få in honom i en
säck visade sig vara problematiskt då vi måste försöka räta ut honom lite
för att kunna dra igen dragkedjan. Rummet stank av allsköns dofter och
han var otroligt smutsig. I ficklampornas sken flög dammet omkring där vi
stod och svettades när vi brottades med liket, och jag kommer mycket tydligt ihåg att jag tänkte att det här inte kunde vara helt nyttigt.

KRIGET KOMMER
Efter några få timmars sömn begav oss Linkan och jag upp på taket för att
rätta till högantennen.Vinden som hade blåst mycket kraftigt under natten
hade hotat riva ned hela konstruktionen, som nu mer liknade en gigantisk
pilbåge. Det var en hel del snö på det sluttande taket, men efter en stunds
svordomar och halkande hade vi rätat upp antennen och gjort fast och säkrat alla lösa detaljer.Vi stod just nöjda och belåtna och iakttog vårt verk,
samt begrundade om det inte var tid att byta ut den sönderskjutna och av
spårljus brända FN-flaggan som fladdrade häruppe på taket, när det hördes
en explosion långt upp i den sidodal som låg nord om sjukhuset.Vi vände
oss snabbt om och hann se den tunna röken av granaten som hade slagit
ned nästan en kilometer bort. Strax kom en ny kraftig explosion från en
ny granat, kanske femtio meter hitom det förra nedslaget och sedan följde
ett antal granatkastargranater, kraftiga grejor, antagligen 12 cm:s som vandrade i sicksack nedför dalen.Vi står på första parkett och är först imponerade av skådespelet, med mindre träd som faller och jord och snö som
sprutar där uppe på höjden. Vi ser explosionerna tydligare efterhand de
kommer närmare och inser att ”fan, de kommer ju hitåt nedför dalen”, i
riktning rakt mot sjukhuset och det här är inte en film.Vi börjar samtidigt
också höra en växande kakofoni av olika handeldvapen mellan explosionerna. Man kunde se spårljus som ilade fram och tillbaka och liksom trevade sig fram mellan träden däruppe.
Mitt i alltihop sprakar det i radion; radioposten vill veta vilka som hade

avlidit under natten. Vi
visste inte deras riktiga
namn och meddelade
detta samtidigt som vi
tyckte det var lite olämpligt att stå på taket och diskutera vidare. Vi retirerar
hastigt ned till marknivå
där vi rapporterar till kapten via radio. Han befinner sig för dagen på det
andra sjukhuset, på muslimskt område.Vi meddelar honom, även om han
Fransk officer, kompanichef Vlk, bataljonschef
säkert kan höra det själv
Henricsson och danske stf bataljonschef Nielsen
konfererar.
från sin position, att vi har
iakttagit början på ett bestämt och våldsamt anfall av
muslimska styrkor på höjderna norr om sjukhuset.
Mikko kommer ihåg att jag kom ned och väckte honom
och sade till honom att kapten givit order om att höja
beredskapen och att det därför var skyddsväst och hjälm
på. Han hade mumlande tagit på sig västen, vänt sig om
och somnat igen. Kriget rasar under dagen, men inga
granater slår ned närmare än hundrafemtio meter. De
undviker tydligen sjukhuset extra noga och koncentrerar sig på de närmaste kroatiska bunkrarna strax nordost
om våra byggnader.Vi avvaktar en stund in på eftermiddagen innan vi slutligen bestämmer oss för att gräva de
två gravarna som behövdes för sällskapet åt Mali Anton.
Hansson och Rosendal gräver den lite större graven, jag
gräver den mindre. Vi svettas och gräver medan kriget
mullrar på med böljande intensitet i bakgrunden. Jorden
är svart och tung, gräset är gult och visset. Jag tar en paus
och sätter mig ned och lutar mig med ryggen mot en av
granarna som står strax intill. Min splitterväst är fuktig av
svett och det kyler behagligt när jag för ett ögonblick
blundar och slappnar av. Jag lyssnar till eldskurarna som
har gått ned i intensitet. När jag öppnar ögonen igen
jagar de låga molnen över himlen och det är inte alls
kallt. En riktigt fin dag för vissa, men så tänker jag på vad
som utspelar sig uppe på kullarna. Det lär inte vara vackert, en dålig dag för andra.

dem i sin Sisu och menade att de var ofarliga i befintligt
skick. Där fick man för att man var försiktig.Vi klev försiktigt iväg upp i skogen, med tio meters lucka ifall
någon skulle utlösa en mina. Vi insåg alltså risken men
var ändå beredda att chansa, vilka ”jävla” dårar … Senare
mötte vi en muslimsk kvartett, som satt och gjorde
vapenvård i en solig glänta. En av killarna hade problem
med sin kärvande Ak-47. Hansson gav råd som hjälpte
till att lösa problemet och vi började prata. De verkade
ha mycket dålig koll på ballistik och sina egna vapens
verkan. Detta var inga ”riktiga” soldater utan vanliga
Sarajevobor som var beordrade till fronten. De tackade
och var vänliga. Hansson tog ett foto på oss tillsammans
efter att ha lagt ifrån sig sitt prickskyttegevär på marken.
Patrullen slutade så småningom uppe vid S06 där vi
råkade bli åskådare till en mindre medaljutdelning till de
få som hade missat den stora dagen av olika anledningar. Vi lade ned våra vapen, tog av oss våra hjälmar och
satte oss i sluttningen på det gula torra gräset och iakttog den korta proceduren med honnörer och handskakningar.Vår valp var med som åskådare men verkade inte
nämnvärt imponerad av den pågående verksamheten
som dessutom snabbt var avklarad.Vi samlade ihop våra
vapen, rättade till stridsselarna och gick ned till huset i
gläntan.Vi hejade på killarna i 2:a grupp och rapporterade via vår medhavda radio, som vi hade monterat på
en tom ryggsäcksmes, att ”S04 mobile” hade kommit
fram. Lite senare fick vi skjuts ned till S04.
>>> sid 27

IGMAN OCH SARAJEVO
Hemma hade media naturligtvis slagit upp vår förflyttning till ”händelsernas centrum” stort och journalister
började dyka upp för att göra sina ”dristiga, farofyllda
och actionladdade” reportage.Vad skulle man egentligen
svara på frågan någon fick ”Tror du att ni kommer att
klara av er uppgift?”. ”Vem i helvete” var så dum i huvudet att han skulle befinna sig här om han inte trodde det,
den mannen hade legat hemma och kramat sin flickvän
sedan flera månader tillbaka. ”Vilka jävla pantskallar!”

FOTPATRULL
På en fotpatrull hittade Rosendal, Hansson och jag tre
stycken granatkastargranater med blåmålad valk, där
snön smält i en slänt längs vägen.Vi rörde dem inte då
vi misstänkte att de kanske var försåtminerade.Via radio
tillkallade vi amröj som i stort sett kom och slängde in

Välkomsthälsning vid ankomsten till Igman – OS-monument, tio år efteråt.
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EVENT
Bildutställning på Livgardet/Swedint, den 18 november:

Suezbataljonens lufttransporter 1956-57
Olle Brennius, bilförare vid 1:a kompaniet på FN-bataljonerna G1 och G2, arrangerar i anslutning till jubiléet
för den 1:a svenska FN-bataljonen, med benäget bistånd från bl a U. S. Air Force och Royal Canadian Air Force,
en bildutställning på Livgardet, Kungsängen.
Douglas C-124 Globemaster II

Bilden publiceras med tillstånd av National Museum of the U.S. Air Force

Eldsjälen Olle Brennius efterlyser en bild på den
DC6:a från Swissair, som transporterade den första
svenska FN-bataljonens förtrupp mellan Neapel och
Abu Suweir i Egypten, den 21 november 1956.
Vid ”beställbarhet”, vänligen kontakta Olle.
ollebrennius@hotmail.com, eller tel: 0155-320 14.

Flygplan av denna typ från U. S. Air Force fraktade den första svenska

FN-bataljonen mellan Sverige och Neapel 1956. Huvudstyrkan
flögs från Bromma Flygplats den 24 november. Douglas C-124
Globemaster II, var det största flygplan som någonsin tagits ned på
Bromma och marginalerna vid start var små. Flygtransporten utgjorde den största, som dittills någonsin lämnat Sverige.
Bromma Flygplats är byggd på gammal sjöbotten och experter
har i efterhand ifrågasatt beslutet att ta ner ett plan, som vägde c:a
90 ton.Ty redan då, fanns begränsningar i rörelsefrihet på Brommas
platta för Douglas DC-7C, vilken vägde ”endast” 57 ton.
–Allt gick dock bra, kanske med hjälp av någon tjälskorpa denna
iskalla novemberdag, säger Olle, nu 74 år och boende i Oxelösund.
Globemaster och övriga aktuella transportflygplan i FN:s trafikapparat

i Suezkrisens spår, presenteras i bild och text på utställningen.
Där finns även till försäljning Olle Johanssons bok, Suezkrisen,
med dokumentation, fakta och personliga minnen, från Sveriges
första truppinsats för Förenta Nationerna.
Sinaiticus

Boken om Suezkrisen
Vid en intervju med Bror Richard Svärd sammanfattade
författaren Sven Olov Johansson, sina tankar om boken
och framhöll:
– Det är flera väsentliga ”budskap”, som jag vill föra
fram i min bok. Dit hör naturligt nog Suezbataljonens
historiska insats, men även Dag Hammarskjölds banbrytande verksamhet på det politiska fältet.

Om Dag Hammarskjölds insats
I april 1956 gjorde han en rundresa i Mellersta Östern för
att gå igenom tillämpningen och åtlydnaden av stilleståndsavtalen mellan Israel och de omkringliggande arabstaterna. Hammarskjöld lyckades få till ett tillfälligt lugn,
som dock bröts genom Suezkrisen och Englands, Frankrikes och Israels anfall mot Egypten i slutet av oktober
1956.
Efter veton från fransk/brittisk sida i säkerhetsrådet
lyckades Dag få upp frågan i generalförsamlingen, som
fattade det historiska beslutet om den första FN-styrkan,
UNEF I, med deltagare från 10 länder. Ett svårt problem
hade lösts av generalsekreteraren. Senare skulle det bli en
vana. Uttrycket ”Leave it to Dag” myntades i FN-skrapan
och i media.
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Den svenska bataljonens insats
Natten mellan den 5 och 6 november 1956 gav den svenska regeringen klartecken till en svensk FN-styrka. Femton dagar senare, den 21 november, var förtruppen i Egypten och den 10 december var alla bataljonens 340 mannar på plats i Port Said. Jämför dagens svårigheter och
tidsutdräkt för att få FN-trupp till Libanon. Trots flera
tillbud klarade den svenska styrkan den första uppgiften
– övervakningen av England/Frankrikes evakuering från
Suezkanalen – utan förluster.
Britterna och fransmännen hade under ockupationen
av Port Said över 100 personer som skötte den civila
administrationen i staden. Deras uppgifter övertogs av
FN för att efter evakueringen återlämnas till egyptierna.
Bland flera kontingenter beordrades svenskarna att sköta
om anläggningarna för elektricitet, vatten- och avlopp
och övrig försörjning. Den svenska värnpliktsarméns
breda civila kompetens, har sedan dess varit till stor hjälp
under många FN-operationer.
På nyåret inleddes den andra uppgiften – övervakningen av Israels reträtt över Sinaiöknen. I boken berättar Olle Brennius om äventyrliga transporter på nästan
obefintliga ökenstråk och om sina kontakter med krigets
förlorare – beduinerna och deras barn. Många av dem
hade skadats av stridsvagnsminor och de fick vård av
bataljonens läkare och sjukvårdare.
>>>

BOKRECENSION

>>> I triumf kunde den svenska bataljonen den 7 mars
tåga in i staden Rafah i Gazaremsan och välkomnades med
banderoller: ”Welcome Men of Peace!” Slutligen vill Olle
framhålla:
– Den första bataljonens insatser inledde en 10-årig era
av lugna förhållanden i Sinai och Gazaområdet. Näringslivet blomstrade på båda sidor om stilleståndslinjen så länge
UNEF I verkade – åren 1956 till1967. Senare fredsmissioner i området har inte haft samma framgång.

”ETT

GEDIGET OCH MYCKET VÄLSKRIVET VERK

som vittnar om noggrann

granskning av dokumenten och utmärkt beskrivna personliga upplevelser av denna pionjärinsats av FN:s fredssoldater.
En i sanning historisk dokumentation från en fas i den tusentals
år långa historien om folkens öden i denna explosiva och
religiösa region i världen” ............
... säger Kaj Falkman,
diplomat och författare,
som år 2005 gav ut boken

RECENSION

Boken ”Suezkrisen” är ett historiskt och dokumentärt
verk om vår första FN-bataljon som verkade inom UNEF
för 50 år sedan.
Det är en skildring som klargör hur FN-engagemanget
för fredsmissioner slog rot i Sverige och framförallt vad
de unga soldaterna upplevde och hur de klarade sin svåra
uppgift i Suez, Sinai och Gaza. Boken inleds med ett kapitel om Dag Hammarskjöld.
Författaren, Sven Olov (Olle) Johansson, reste ut med förtruppen den 15 november 1956 som signalist och återvände hem på grund av faderns dödsfall den 15 december. Han
nedtecknade sina upplevelser och det är dessa dagboksblad
som utgör bokens grundtema.
Boken har många bottnar, ty i sin skildring av soldatlivet har Johansson skickligt vävt in sina tankar och känslor
under FN-tjänsten på ett både realistiskt och ömsint sätt.
Vidare får ett stort antal av författarens vapenbröder, såväl
meniga som officerare, komma till tals med egna reflexioner och upplevelser. En av dem är Olle Brennius.
Han berättar i ett eget kapitel bland annat om den
mödosamma framryckningen över Sinaiöknen i spåren av
Israels tillbakadragande elitförband. Det är koncentrerade
berättelser, ofta präglade av humor, som gör att de skildrade scenerna står glasklara för läsaren.
Ramen kring FN-männens skildringar är officiella
uppgifter ur dokument och böcker som belyser det politiska och militära skeendet. Bokens hänvisning till litteratur och referenser upptar 15 titlar. I boken finns ett 50-tal
informativa, autentiska fotografier. Bokens omslag har en
tilltalande grafisk form utförd av Roland Andersson.
Det inledande kapitlet om Dag Hammarskjöld är på 30
sidor och sätter fokus på hans agerande som FN:s generalsekreterare under Suezkrisen och hur han på ett mödosamt men lysande sätt klarade av att leda generalförsamlingen till beslutet om att skapa den första internationella
fredsstyrkan.
I samband med 100-årsjubileet av Dag Hammarskjölds
födelse, utkom i fjol ett flertal böcker – men ingen som
lyfte fram hans hängivna arbete för att organisera den

”Att föra världens talan
– Tal och Uttalanden
av Dag Hammarskjöld”

176 sidor
hårdband
illustrerad
215:- inkl porto

första militära fredsstyrkan. Kapitlet härom i boken fyller
därför ett tomrum i litteraturen om Dag Hammarskjöld.
Boken om krisen i Suez är väl skriven. Den är historisk i
flera hänseenden. Det var så mycket som började i Suez –
bland annat det breda, folkliga engagemanget i vårt land
för att tjäna fredens sak i FN:s missioner.
Bror Richard Svärd

Olle Johansson – hängiven FN-vän, skribent, litteraturälskare, idrottlsedare och
motionär – med bl a femton Vasalopp på meritlistan.
FOTO: inforMera
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Dagboksanteckningar sammanställda inför
50-årsjubileet. En följetong i fyra avsnitt
av soldat nr 76, Kjell Johnson, UNEF I, FN-bat G 01
– När jag satte mig ner och började dissekera den
enorma bildsamling och de mycket utförliga dagboksanteckningar jag förde - för 50 år sedan - under min
tid vid UNEF 1 - blev det en enorm resa i tid och rum.
Jag hoppas, att med denna artikelserie,
kunna förmedla något av denna resa.

UNEF I - FN-bat G 01: 1956-57
Den första svenska FN-bataljonen
firar 50 år DEL 3
Ankomst till Rafah – vår nya bas
Svenska bataljonen fick ansvaret – i detta första skede –
för den södra delen av Gaza-området med Rafah som
högkvarter. Vi kom fram till Rafah kl 02.00. Efter flera
turer med material var både 1:a och 2:a komp. flyttade kl.
12.00 den 7 mars.Vi klarade det inom 16 timmar.
När invånarna i Rafah vaknade på morgonen upptäckte de plötsligt, att de soldater som nu gick på gatorna inte var israeler, utan hade blå hjälmar och FN-flaggor.
Vilket jubel vi mötte!
Intåget i Gaza-området hade föregåtts av mycket svåra
förhandlingar mellan FN, Israel och Egypten. Det var
vissa dagar mycket osäkert om vi skulle kunna fullgöra
denna del av vårt uppdrag.

Den 8 mars flyttade vi sedan hela stabskompaniet – det
blev fyra körningar fram och tillbaka. Med fem kanadensiska och åtta av våra egna bilar så gick det på en dag.
Vår nya förläggning i Rafah kändes bekant. En gammal nedgången engelsk bas – snarlik den vi hade i Carnac
ett par månader tidigare. Första kompaniet förlades inne i
centrala staden medan 2:a placerades direkt vid den nya
gränsen mot Israel.
Vi upplevde snart hur civilbefolkningen i stor grad
blev drabbade av de mängder av kvarlämnade minor som
fanns runt staden. UNEF-ledningen bestämde sig för att
försöka göra något åt det. Uppdraget gick till den svenska bataljonen.
Från den 11 mars blev jag avdelad för minröjning
under Löjtnant Lantz. Första dagen röjde vi över
100 minor och vi jobbade vidare med detta i sex
hela dagar.
Ett avbrott gjordes den 14 mars då larmet gick.
Den nya egyptiske militärguvernören, som skulle
komma in i Gaza-området med en ”livvakt” av
elitsoldater, hade kommit alldeles för tidigt.
Där var vi, just där och då – endast fem svenska
soldater – för att stoppa deras väg, eftersom inget
klartecken kommit från FN-högkvarteret. Ett brasilianskt
kompani försökte hålla tillbaka de tusentals demonstranter som tryckte på från andra hållet och ville hälsa
Guvernören välkommen. Det hettade till ordentligt en
stund, det var mycket nära verklig eldgivning – innan
ordern kom att släppa igenom Guvernören med 30 man.
Vid deras passage något senare förbi 2:a kompaniet, hade
man hunnit förbereda sig och ”Pigge” Bergström – med
hela kompaniet i ställning – krävde att alla skulle gå ur
sina bilar så man kunde räkna antalet man och antalet
vapen, så de inte var fler än vad FN hade accepterat.
Denna ”förnedring” fick Guvernören tåla före sitt intåg i
Gaza.
Den 16 mars informerade BatC oss om att läget var
mycket kritiskt och om det förvärrades skulle hela svenska bataljonen dras ihop till ett ställe för att vi lättare
kunde försvara oss. De pågående förhandlingarna mellan
parterna hade alltså igen kommit i ett allvarligt läge.
Gränsen mot Israel var långt från någon ”normal”
gräns. Den bestod oftast bara av en plöjd halvmeterdjup
fåra med vitmålade tunnor för varje km.Våra posteringar
låg med ca 1 km lucka. På dagtid var bevakningen mycket effektiv. På nätterna måste vi förstärka den fasta bevakningen med patruller – på samma sätt som israelerna
gjorde.

UNEF-styrkan i den svenska pressen

Var går den stora asfalterade North Road genom Sinai – inte lätt att hitta.
Vägen var totalt demolerad – sandstormarna gjorde resten.
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De svenska kvällstidningarna hade snabbt ”skandalartiklar” om läget i vår bataljon. Det var då – precis som nu –
sex-intresset som var på tapeten. Man förfasade sig över
vad som skulle hända om UNEF-styrkornas 3 000 man
– ”ökenråttor” som man kallade oss – skulle släppas lösa
i Beiruth eller Neapel.
När artiklarna presenterades för den svenska bataljonen så var det ingen som kände igen sig.Tvärtom, vi alla
blev heligt förbannade – de flesta hade ju kvinnor hemma i Sverige.

General Burns avskedstal till den första
svenska FN-bataljonen 4 maj 1957:
i översättning av Överste Walter Lundqvist

Artikelförfattaren förhandlar sidenvaror med lokalbefolkningen – lägg märke till
vattenflaskan i byxfickan – en nödvändighet.

Den allmänna meningen inom bataljonen kunde sammanfattas: ”Vi mår bra utan kvinnor och skulle säkert
kunna göra det i sex månader till”.

In till centrala Gaza
Den 10 april 1957 blev den svenska bataljonen förflyttad
från Rafah in till staden Gaza med omnejd. Uppgift-en
blev att svara för ordningen i staden, skydda UNEF:s
högkvarter och General Burns samt bevaka en bit av
gränsen mot Israel. Uppgifterna i Rafah övertogs av den
brasilianska bataljonen.
Vid vårt intåg i Gaza fanns där ungefär 150 000 invånare. Dessutom bodde den största delen av de 225 000
flyktingarna i läger runt staden.
Ett tag efter påskhelgen 1957 tog vårt uppdrag på plats
slut. Vid den sista uppställningen i Gaza den 4 maj, var
hela bataljonen, med sina 330 blå hjälmar, uppställd med
front mot Medelhavet. Det var en fantastisk scen. General
Burns höll ett varmt tal där han hyllade den bestämda
men lugna svenska insatsen, som ett mönster för framtidens FN-soldater. Hans tal, i översatt form, finns här intill
i Överste Lundqvists översättning, och naturligtvis publicerad i Kamelposten samma dag.
Vi tog sedan farväl av de ca 80 man som hade ”mönstrat” på ytterligare en omgång på sex månader.
Så återstod endast för oss andra, den långa bilresan till
Kairo, för att där borda ett väntande SAS-plan, en DC6,
som erbjöd en mycket bättre komfort än den Globemaster vi åkt ned med, sex månader tidigare.
Som det uttrycktes då, 1957, ”Det kan inte bli fred i
Mellersta Östern om inte detta problem får en lösning”.
Nu, 50 år senare, kan man fortfarande instämma i detta
– eller hur?

”Överstelöjtnant Stevenberg, officerare, underofficerare och
soldater vid den svenska bataljonen. Det är en stor ära och
glädje för mig att vara närvarande vid denna svenska parad.
Jag ger er mitt erkännande för ert uppträdande och er hållning.
Min glädje blandas dock med beklagan att de första av er
snart skall resa tillbaka till Sverige.Att säga farväl till trofasta vänner är aldrig fritt från sorg. Jag vet helt naturligt att er
plats skall fyllas av ett nytt förband och jag är förvissad om
att de nya kommer att upprätthålla det goda anseende som ert
förband har skapat inom vår styrka UNEF.
Jag önskar tacka Er, Överstelöjtnant Stevenberg och alla
Era officerare, underofficerare och soldater för den utomordentliga tjänstgöring som ni gjort i fredsarbetet alltsedan Ni kom
till Mellersta Östern i november. Ni fick först en uppgift i en
viktig sektor i Port Said, sedan förflyttades Ni genom öknen
till fronten vid El Arish, sedan stod Ni framför Rafah före
intåget i Gaza-området, sedan vid Gaza och även vid högkvarteret i Gaza. Alla dess uppgifter har Ni utfört med utomordentlig skicklighet i överensstämmelse med Sveriges goda
militära traditioner.
Med beklagande måste jag säga att Ert förband har haft
mer otur än de flesta andra beträffande förluster. Två av era
kamrater har blivit dödade och andra fått allvarliga skador. Jag
framför hela mitt deltagande och hoppas att de skadade snart
skall tillfriskna. Ni kan återvända hem i medvetande om att
ha fullgjort Er plikt utomordentligt väl. Som jag har sagt till
andra förband är det en ära att ha tjänat UNEF, FN:s första verkliga fredsarmé.
Våra länder som har deltagit i denna styrka, är inga stormakter, men vi har utnyttjat vår militära styrka, organisation
och disciplin för att försvara freden. Kanske historien skall tillerkänna våra ansträngningar en större vikt än vad vår relativt lilla styrka tycks ha i dag, inte för att vår uppgift rönt
bristande förståelse under denna tid.
Sverige har haft fred i 140 år. Ert land har varit klokt nog
och haft lyckan med sig att kunna behålla sin frihet och sina
rättigheter utan att behöva gå i krig. Det var därför mycket
ändamålsenligt att Ni, som måste veta hur man skulle kunna
skapa fredliga förhållanden, för första gången på mycket länge
skulle sända en utrikesexpedition för att möjliggöra att fred
skapas i andra, mindre lyckligt lottade, länder.
Jag tackar Er alla för den goda och plikttrogna tjänst ni
fullgjort inom UNEF. Jag önskar Er en säker och snabb hemresa och en lycklig hemkomst till Era anhöriga och vänner. Jag
önskar Er också all framgång och lycka i kommande dagar.”
General Burns avslutade sitt tal med att säga ”TACK
SOLDATER” på svenska, varefter den svenska bataljonen
unisont svarade: ”TACK GENERAL”.

Kjell Johnson – Soldat nr 76
Fortsättning i nästa nummer.

bataljonsbladet nr 3 2006

25

www.bisonoutdoor.se

-

P Å

N Ä T E T

O C H

<<< sid 13

Förhandlingen
Två positiva och förväntansfyllda parter, både SPLA och
GOS hade välkomnat inbjudan till det första CJMCmötet i Juba, det framskjutna högkvarteret i Södra Sudan,
på gränsen vid Uganda och Kenya med 8 nyanlända FNofficerare från olika delar av världen som veckorna innan,
byggt ett förhandlingsrum, organiserat bevakning, säkerhet, inpassering, förtäring, kallelse, dagordning, tolkar och
bjudit in till presskonferens.
Första mötet ägnades skolboksmässigt åt att parterna
presenterades för varandra, enklare procedurer som att
mötena skulle avhållas var fjortonde dag.Varannan tisdag,
veckan innan skulle protokollet från föregående möte
sändas ut och strax efter detta, skulle det framskjutna högkvarteret i Juba träffa parterna enskilt och diskutera vilka
frågor som dels FN, dels vad parterna ville ta upp, eventuella begränsningar och möjligheter, allt för att CJMCmötena skulle bli så väl förberedda så att inga överraskningar inträffade där, utan spelet skedde innan och efter
mötena. Eventuella konflikter och meningsskiljaktigheter
skulle begränsas till stora och viktiga frågor. Det var viktigt för missionen och speciellt viktigt för Force Commander att han hade ett bra team som kunde skilja på väsentlighet och risk.
Många författare har ifrågasatt de fredsbevarande och
fredskapande missionernas metoder och effektivitet. En
modell som utvecklats är PCIA, Peace and Conflict
Method Impact Assessment2. Gemensamt med dessa
modeller är att det försöker analysera de fredsåtgärder som
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intervenerar i landet eller området och analysera deras
effekt och effektivitet. Den internationella doktrinära
militära utvecklingen leder mot, EBO, Effect Based
Operations3, vilket är ett koncept som bland annat grundas från PCIA och kommer att komplettera de militära
planeringsmodellerna med en mer holistisk och systemvetenskaplig syn på effekter och effektivitet. PCIA-konceptet har främst utvecklats efter misslyckandet i Rwanda. ”Still, at its heart, the Rwandan story is the story of
the failure of humanity to head a call for help from an
endangered people4”. Rwanda, blev mycket av ett avstamp, för att bättre analysera effekter och effektivitet i
fredsoperationer5.
Det framskjutna FN-högkvarteret i Juba, som var organiserat som en NATO-stab, med J1-J9, blev omorganiserat så de bättre understödde fredsprocessen. Hela staben
sattes i arbete med ”brainstorming”. Hur skulle staben
organiseras för att mest understödja fredsprocessen? En
nyttig erfarenhet är att fundera på organisationen, vid en
fredsoperation, om den är ändamålsenlig och verkligen
stöder slutmålet. Många var naturligtvis negativa till en
förändring. De flesta av oss hade ju arbetat med NATOstruktur hela det yrkesverksamma livet. En engelsk överste drev processen hårt.Vi fascinerades av hans nytänkande och öppenhet till att lösa problem.
1. Command, Control, Communications and Computers.
2. Se t ex standardverket; (www.berghofhandbook.net).
3. Literature survey of Effect Based Operations, A PhD Study of Measuring Military Effect
and Effictivness, Z. Jobbagy, TNO-report, FEL-03-B140, 2003, www.tno.nl
4. Shake Hands with the Devil, LGen, Romeo Dallaire, 2003, Vintage Books, Canada.
5. Fredsoperationer används som ett samlat begrepp för både fredsbevarande och
fredskapande missioner, samt hybrider därav.

Fortsättning i nästa nummer.

A Piece of Service ...

axplock ...

FredsveteranFörlaget eller FredsbaskerFörlaget? Eller?
– Ja, det var en namnfråga i början av sommaren, då jag
bestämde mig för att tillhandahålla böcker med anknytning till
internationellt fredsarbete. Valet föll som synes på det senare.
Ambitionen är att sälja böcker; minnesböcker och annan litteratur från missioner – vilket tidigare administrerats av Fredsbaskrarna Sverige – till fredskamrater och övriga intresserade.
Produktion av nya böcker ligger också i förlagskorgen. Den
nyutgivna boken ”Suezkrisen” är ett uttryck för den delen av
verksamheten. Senare i höst ser jag fram emot att presentera Per
Lennartssons och Anki Behrens´ egna utgivning av ”Boken om
Fredskockarna”. – En julkrydda i bokhyllan!
Försäljningen sker huvudsakligen via nätet. Möjligheten ges även
– att efter överenskommelse, besöka förlaget för personlig handel.
Historien, nutiden och framtiden går hand i hand. Generationerna av fredsveteraner likaså. Min ambition är att serva alla åldrar
– att presentera något värdefullt för alla, på FredsbaskerFörlaget!

SKARPT LÄGE - om svenskar i strid
och om ett sårbart samhälle
- Peter Larsson
mjuk pärm ill 147 s - 155:-

United Nations Peacekeeping
after the Suez War - eng ver av
I Fredens Tjänst - Nils Sköld
inb ill 229 s - 145:-

FN På Cypern
- den svenska fredsbevarande insatsen 1964-93
- Gustaf Welin & Christer Ekelund
POSTENS AVGIFTER
TILLKOMMER
inb ill 377 s - 175:-

Med vänlig hälsning ”in the Service of Peace”
Roland Andersson

<<< sid 21

Janne P berättade att de på en liknande
patrull hade mött en muslimsk prickskytt
med lila och bylsig täckjacka. Han hade
menat att visst var det bra med kamouflage men han var
ändå väldigt stolt och nöjd med att hans färggranna jacka
var så varm och bekväm. Att han syntes på en kilometers
håll verkade inte vara speciellt relevant, kanske han var en
gentleman och ville ge motståndarna en sportslig chans.

BUNKRAR OCH BUNKRAR
Rent praktiskt bestod ”modifieringen” av nämnda bunkrar genom att en svensk stridsvagnsmina 5 placerades mitt
i bunkern och antändes av krutstubin, en sprängpatron
och lite sprängdeg. Att det dessutom placerades en svensk
spränghandgranat m/56 i den första sprängningen var
följden av det kvarlämnade ”arvet” från plutonen ur 10:e
kompaniet.Vi bestämde oss för att låta allt ha sin naturliga gång tillsammans med minan i den första bunkern.
Med fem meters krutstubin skulle vi ha ungefär tio minuter till smällen. Ronna tände stubinen och jag kunde se
när han hoppade upp i bandvagnen och i full fart körde
upp mot toppstugan där vi andra redan hade gjort uppsittning i vår pbv som stod med fronten mot bunkern. Det
hade varit slagsmål om de tre platserna med utsikt genom
prismorna, men eftersom jag skulle filma hela förloppet
med videokamera från min vanliga plats på vagnchefsplat-

sen hade jag sluppit krångla om privilegiet med utsikt. Jag
hörde hur bandvagnen bullrade upp och stannade bakom
vår vagn och kort därefter gnisslade det till när Ronna
klev in där bak och drog igen den tunga dörren. Efter
några långa minuter då jag funderade på hur mycket videofilm jag egentligen skulle slösa på det här projektet, kom
det en gigantisk explosion som lyfte jord, sten och stockar ett fyrtiotal meter upp i luften. Ett ofrivilligt stön undslipper mig när jag ser smällen och samtidigt känner att
vagnen träffas av tryckvågen.Tyngdkraften beslutar sig för
att göra sig påmind och det regnar enstaka småstenar ända
upp till oss där vi står hundrafemtio meter bort. Dammet
lägger sig sakta och vi gör avsittning för att gå fram och
inspektera effekten. En oregelbunden krater i marken
markerar var bunkern låg. Allt är nu renrakat på lös material, en total succé. Medan jag i intervjustil filmar vår kapten, skojar och frågar jag: - Vad har vi åstadkommit här? –
Vi arbetar för freden igen! Säger han med stolthet och ett
brett flin. – Kan man alltså inte kalla oss för marodörer? –
Nää, säger han, skrattar och fortsätter: Det här skall ju
dokumenteras till eftervärlden, det här är fredsarbete!
Ytterligare en taktiskt belägen bunker ryker innan vi
bestämmer att det är slutsprängt och ”point is proven”.Vi
hade om inte annat visat för serberna att FN inte stod på
någon parts sida, eftersom det i bägge dessa fall var BiHvärn vi hade demolerat.
Fortsättning i nästa nummer.
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Aktiva kamratstödjare 2006-07-19
Namn

Adress

Postadress

Telefon

Andersson, Lars

Majorsg 14 B

243 31 Höör

0413-239 85

Mobil

Missioner

e-mail

58M, 60M, 92L,102L,

lars.andersson99@tele2.se

Andersson Niclas

Trädlyckevägen 76

432 34 Varberg

Andersson, Tomas

EJ TILLGÄNGLIG

FÖR NÄRVARANDE

0522-26 06 58

070-698 59 99

MA02, BA03, BA04

lane.tomas@comhem.se

Beckman, Anders

EJ TILLGÄNGLIG

FÖR NÄRVARANDE

011-39 29 75

070-733 19 56

L108, BA04

andersbeckman@hotmail.com

104L, KW01, BA04, BA12, EB01
070-815 16 80

KS03, KS07, KS09

nickeman_vbg@hotmail.com

Beckman, Kerstin

EJ TILLGÄNGLIG

FÖR NÄRVARANDE

011-39 29 75

070-733 19 56

L108, UNIKOM, BA04

kerstinbeckman@hotmail.com

Berglund, Lars

Ravinstigen 11

621 58 Visby

0498-21 82 36

070-660 38 65

G9, 30C, L114+116, JK07

larsberglund39@hotmail.com

Dep.Compt.Command Civ pol.
Bosnien-Herccegovina
2001-05-01--02-05-29
Bewick, Patrick

Smörränteg 10

431 42 Mölndal

031-87 88 61

070-859 20 70

78C, 91L

bewick@bredband.net

Björkqvist, Ulrika

Sandnäset 107A

961 93 Boden

070-319 11 91

KS04, KS09

ulrika.bjorkqvist@mil.se

Blomberg, Charlotta

V:a Keillersg 18B

417 15 Göteborg

070-650 94 84

BA 09, KS 08, KS 07

armywoman72@hotmail.com

Bohman, Jonas

V:a Andersgårdsg 6

417 15 Göteborg

070-920 71 38

BA04,PE04,PE05, KS01, LA02

jonas.bohman@tele2.se

Brandt, Magnus

Valla 1432

820 41 Färila

070-652 64 88

BA01

magnus.brandt@lanx.amv.se

Calmhede, Michael

Borgmästarg 10 A

116 29 Stockholm

070-522 91 06

UNTSO, UNPROFOR, UNPF

mikemobile@hotmail.com

Dehlin, Claus

Storgatan 18

771 30 Ludvika

0240-144 44

070-559 51 38

L96, L104, KW01, JK02,

cdehlin@telia.com

Edqvist, Sören

Lillsjön Vånga

617 90 Skärblacka

0122-320 28

Edström, John Erik

Östersundsv 26

830 30 Lit

0642-100 51

073-804 49 39

K2, G17

Eggeblad, Björn

Buskbov 33

790 15 Sundborn

023-624 54

073-650 37 25

L98, L108, UNIKOM

073-723 95 61

72M, 86C

nilserik.egnell@telia.com

044-35 11 20

070-586 27 79

BA 08

stefan.ekwall@spray.se
joche@lycos.com

031-23 95 66

JK03, SHIRBRIG
Bat XXK, XXVIIIC

bjorn@eggeblad.se

Egnell, Nils-Erik

Tant Bruns väg 34

451 73 Uddevalla

Ekvall, Stefan

Skyttevägen 7A

291 35 Kristianstad

Eneroth, Joachim

Stenbrottsv 26D

141 42 Huddinge

08-711 82 04

070-272 94 56

BA04, KS05

Fredriksson, Mikael

Mor-Ola vägen 8

714 94 Kopparberg

0580-713 08

070-764 58 75

L102,L108KW, L112, L114,L116,L118 yxgubbe@hotmail.com

Frisk, Janne

Rotegatan 10

602 10 Norrköping

011-31 11 88

070-897 01 45

M64, M52, C47, L04,SO01, L011

janne.frisk@bostream.nu

Gebrat, Torbjörn

Sappetsele1299

920 72 Blattnicksele

0952-213 23

070-512 79 88

85C, 88C, 91L, 92L, SA01, BA01

torbjorn@gebrat.se

Hellberg, Daniel

Storg 25

523 30 Ulricehamn

0321-100 61

073-915 79 13

SM12

hellbergx@hotmail.com

Hultkrantz, Lennart

Ugglum, Klockareg.

521 94 Falköping

0515-72 00 26

070-862 04 25

L100,L108, Tp till Kuwait

lennart.031197986@telia.com

Hvinlund, Mikael

Björnstigen 20

139 40 Värmdö

070-317 29 80

89C, BA08

mikael.hvinlund@svt.se

Håkansson, Christer

Villag 67 B

891 37 Ö-vik

0660-770 02

070-696 87 41

L108, BA03

crilleha@passagen.se

Johansson, Conny

Åsbovägen 12

335 31 Gnosjö

0370-998 97

070-529 98 97

KS04, EN01, FS07

cojo1970@hotmail.com

Kinnunen, Henri

Flodinsv 1B

645 50 Strängnäs

0152-191 33

henri.kinnunen@mil.se

Kördel, Pierre

Utby 259

461 91 Trollhättan

0520-140 06

070-826 02 60

BA01, BA02, BA06

pierrekordel@euromail.se

Leroy, Maurice

Videg 9

672 31 Årjäng

0573-107 47

070-603 43 23

26C, 28C

maurice.leroy@spray.se

Lindblom, Jenny

Storgatan 22 C

703 61 Örebro

070-342 94 24

KS03

schenny1@hotmail.com

Lindebert, Bo

Danielsv 1

791 52 Falun

023-222 68
021-523 22

Lindén, Gun

Stora Ranklov 1

725 92 Västerås

Lindqvist, Lars

Hantverkareg 23

252 26 Helsingborg
718 92 Frövi

Lindström, Thomas

Fröveby PL 763

Melin, Zara

Petter Swartzgatan 24 602 35 Norrköping

Nilsson, Leif-Arne

Lerbråkav 58

Nilsson, Lillemor

Landstingsv 5

070-627 89 89

bob100@danielsvag.com

070-247 24 44

87C

morsan.gun@telia.com

073-728 22 38

L96, L100, BA02, KW01

stonelink@telia.com

0581-302 95

070-553 02 95

011-300 20 10

070-496 54 08

DB10

zarik@spray.se

238 40 Oxie

040-54 52 97

073-918 69 36

54M, 59C, 60M

nilsson.leif@malmo.mail.telia.com

961 76 Boden

0921-547 02

070-367 40 49

L94, L96, L102, JK 01

lillemor.nilsson@mil.se

019-26 40 66

070-524 83 86

SO04

bernt.nyzelius@swipnet.se

070-257 11 98

KS06, LA02

palmen76@hotmail.com

82C, UNTSO, UNIMOG

johan.k@mbox301.swipnet.se

Nyselius, Bernt

Spannlandsg 34C

703 46 Örebro

Palm, Erik

Slottsgatan 12

701 11 Örebro

Persson, Johan K

Knästorp 2:40

245 93 Staffanstorp

046-13 08 99

073-150 39 05

ONUCA, SA01
Strindberg, Per

Villagatan 9

621 47 Visby

070-832 05 13

Strömsten, Ewa

Trähusgränd 27

589 23 Linköping

0730- 56 12 13

Tellander, Patrik

Axgatan 4

464 32 Mellerud

0530-10124

070-574 05 73

L98, JK01, BA01, BA02

patrik.tellander@telia.com

Wagner, Monika

Verkmästarg 16C

754 36 Uppsala

018-13 42 15

073-364 99 88

KS 01, SR02

monika.wagner@projektcentrum.se

Wesslau, Göran

EJ TILLGÄNGLIG

FÖR NÄRVARANDE

0640-102 73

070-397 00 53

BA09, BA12, BA99, ReDF

goran.wesslau@glocalnet.net
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0708320513@euromail.se
L96, BA04

ewa_stromsten@hotmail.com

ARRANGEMANG
F-län - Höstens Träffar
Så har arbetet inför höstens aktiviteter inletts med ett styrelsemöte den 21 augusti. Vad har hänt sedan sist och vad planerar
vi? En hel del förstås….
Nationaldagen
I våras ansökte vår förening om att tilldelas en svensk fana på vår
nationaldag. Jodå, detta blev godkänt och vi kunde tillsammans med
en hel del andra föreningar mottaga en svensk fana den 6 juni.
Vid en ceremoni i Rådhusparken i Jönköping tilldelades vi en svensk
fana av vår landshövding Lars Engqvist. Vi är nu välförsedda då vi är
ute och representerar, föreningen äger numera en svensk fana, en FNfana samt vår egen föreningsfana.

Höstens aktiviteter
Höstens aktiviteter är i skrivandets stund ej riktigt klara. På FNdagen den 24 oktober kommer vi dock att ha en samling med föredrag. Mer detaljer om detta kommer medlemmarna att få i vårt informationsblad.

T-län
Hej Fredskamrat!
Sommar, sommar, fint väder och varma dopp, hoppas att även ni har
fått njuta av solen! Det börjar dra ihop sig mot höstens första evenemang. Senare i höst är det stort 50års-jubileum med bussresa till FNmonumentet på Djurgården.

3/10
Tisdagsträff på polismässen kl 19.00.

24/10
FN-dagen, 50års-jubileum sedan första svenska FN-operationen.
Gemensam busstransport till FN-monumentet i Sthlm. Transporten
sker till självkostnadspris. Kamrater från den första svenska FN-missionen bjuds på resa av Fredsbaskrarna. Anmälan till bussen senast
sön 15/10 till Peder eller Lotta.

7/11
Istället för att träffas på mässen så går vi och bowlar. Mer info på
tidigare träff alternativt ring Peder eller Lotta. Se tel.nr nedan.

Förbundsråd
Vår förening kommer att vara värd för förbundsstyrelsens förbundsråd den 21-22 oktober. Vi har fått tillåtelse att vara på Göta ingenjörregemente i Eksjö. Vi hälsar vår förbundsstyrelse samt våra kamrater
välkomna till Eksjö denna helg.

Vår hemsida
Ja, nu inom kort kommer vår hemsida att vara igång. Vår webbmaster
Peter Backeus kommer inom kort att lägga ut denna under
www.fredsbaskrarna.se. Mer information kommer i vårt informationsblad i mitten av september.

5/12
Tisdagsträff på polismässen kl 19.00. Vi kommer även i år att hämta
mat från den Libanesiska restaurangen till en kostnad av ca 120
kr/pers. Föranmälan av mat sker vid våra träfftillfällen eller via telefon/mail Peder Stenbäck 0707-673219. peder.stenback@swipnet.se
alternativt Lotta Öhrn 0704-565606. lottaohrn@hotmail.com

Våra kamratstödjare har fått ”tillökning”. Det är Andreas Johansson
från Jönköping som kommer att verka inom kamratstödet i framtiden. Vi presenterar Andreas närmare i vårt informationsblad.
Sedan sist så har Conny Johansson genomfört Fredsbaskrarnas kamratstödskurs en helg i maj. Enligt Conny så var utbildningen mycket
bra och nu gäller det att omsätta kunskaperna i praktisk handling.
Styrelsen önskar alla våra medlemmar en trevlig höst!

Har du egna idéer, önskemål eller tankar om vad vi ska göra i
Fredsbaskrarna Örebro är du hjärtligt välkommen att ta upp detta på
våra träffar eller skicka e-post till: fborebro@hotmail.com
Årets övriga aktiviteter hittar du på www.fredsbaskrarna.se
Vi vill ha fler e-postadresser för att minska brevutskicken och för
att göra informationsflödet enklare, glöm inte att meddela oss vid
adressändring. Föreläsningar efterfrågas till våra tisdagsträffar, möjlighet till videovisning mm. Anmäl intresse via träffarna eller e-post.
Polismässen ligger i hörnet Järnvägsgatan/Klostergatan vid gamla
busstationen.
Väl mött fredsveteraner!

Fredsbaskrarna Väst

Cancellation - Lebanon

Kamratstöd

FN-dagen tisdagen den 24/10 vid Skansen Kronan i Göteborg.
Välkommen till årets ceremoni på FN-dagen den 24 oktober!
Vi samlas kl 18.45 vid uppfarten till Skansen Kronan för att kl 19.00
påbörja fackeltåget upp till ceremoniplatsen. Därefter ses vi på vår
träffplats Byns Bistro för samkväm i baren.
Väl mött – och varmt välkomna!

Med hänsyn till den rådande situationen i Libanon tvingas vi tyvärr
ställa in den i höst planerade resan dit.
Vår förhoppning är att vi någon gång i framtiden, när läget har stabiliserats och återuppbyggnaden i Libanon har kommit igång, skall
försöka genomföra en resa såsom vi tidigare har överenskommit.
Hälsningar från "researrangörerna".

PS! ENGLAKLUBBEN ÄR EN KAMRATFÖRENING för alla i landet som arbetar inom Polis, Ambulans, Brand, Vård, FN och Vakt.
För att hela denna målgrupp skall kunna mötas under samma tak anordnas olika träffar.
Klubben träffas bl a på Engelen i Gamla Stan/Stockholm första tisdagen varje månad och på Schlagerbaren/Malmö första fredagen
varje månad. Dessutom anordnar Englaklubben kryssningar med Silja Line och då träffas hela landets målgrupp.
Inbjudan skickas antigen via postgången, annars finns all information på hemsidan, www.englaklubben.se

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

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

TACK!
Jag vill på enklaste sätt tacka alla som
hörsammat min efterlysning – att sända in
”saknade” nummer av BATALJONSBLADET.
Med varma hälsningar Gun Lindén
MUSEIANSVARIG
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www.fernonorden.com
m
Besök vår webbsida för att se vårat
breda sortiment av taktiska lampor!

NDin personliga Proffslampa
NSuper LED
NLexanlins

ferno norden ab
Magnetvägen 5, 46138 Trollhättan Tel: 0520-420200
Fax: 0520-420209 www.fernonorden.com

B ilden – en a v la y out arens bäs t a vänner - repris!
Till vår redaktion kommer bilder. Bilder som betyder något för den som
hållit i kameran. Bilder som betyder mycket för tidningen.
För att de ska kunna användas, och bli rätt återgivna i tryck, finns
det dock en del grundläggande krav, som bilden måste uppfylla. Främst
handlar det om bildernas upplösning.
Upplösningen bör vid de allra bästa förhållandena vara 300 dpi, vid
skala 1:1. Bilder som inte kvalar in efter denna måttstock, löper risken
att bli lagda åt sidan. Både till fotografens och layoutarens frustration.
Här kommer ett “stalltips” till er som sänder oss bilder från digitalkamera! Ställ in kameran på en bildupplösning, (image size), som ger

minimum 2 300 x 1 700 pixlar! Varje bild tar då c:a 1,4 MB av kamerans
lagringsminne i jpg-format.
Kan tyckas mycket - men den får då den upplösning, som gör det möjligt för mig, att hantera och använda bilden på ett flexibelt sätt!
OBS! Bilden bör helst ej komprimeras, eftersom viss information då går
förlorad.
När påsiktsbilder scannas in hos mig, styrs däremot dpi-värdet
manuellt med scannern. Ovanstående resonemang bortfaller då helt.
Med vänlig hälsning
Roland Andersson

Repetition är inlärningens moder
När vi ska få en målgrupp att känna igen ett varumärke eller i
övrigt känna identifikation, är frekvens/upprepning, inte oviktigt
att tänka på.
Storlek

1 införande

90 x 65 mm
90 x 130 mm
180 x 130 mm
180 x 260 mm
Omslagets baksida

2
4
7
12
13

700:-/inf
500:-/inf
500:-/inf
500:-/inf
500:-/inf

Att upprepat exponera sitt budskap ger resultat. I Bataljonsbladet
finns möjligheten att nå våra läsare fyra gånger om året.
Välkommen att beställa utgivningsplanen för 2006!

2 införanden
2
4
6
11
12

430:-/inf
050:-/inf
750:-/inf
250:-/inf
150:-/inf

3 införanden

4 införanden

2 295:-/inf
3 825:-/inf
6 375:-/inf
10 625:-/inf
11 475:-/inf

2
3
5
9

025:-/inf
375:-/inf
625:-/inf
375:-/inf

10 125:-/inf

LIGGANDE ÅTTONDEL
Vill Du annonsera?
Kontakta:
Roland Andersson
011 - 18 80 88
annons@informera.se
90 x 65 millimeter
ANNONSÖRER
I DETTA
NUMMER:

Försvarsmakten

5

Tempelriddarna

14

FredsbaskerFörlaget

23, 27

www.mil.se
www.osmth.org
www.fredsbaskerforlaget.se

Bisonoutdoor

26

ferno norden ab

30

www.bisonoutdoor.se
www.fernonorden.com

Rekryteringscentrum

32

www.rekryc.mil.se

YXXRYSS
Nr 3/2006
De tre först dragna
rätta lösningarna får
var sin TRISS-lott i pris.
Sänd lösningen till:
Lotta Öhrn
Folkungagatan 28
703 42 Örebro
Vi vill ha era lösningar
senast 13/11
Vinnarna och den rätta
lösningen presenteras
i nästa nummer.

LYCKA TILL!
Vi gratulerar vinnararna
i YXXRYSS 2/2006:
Britt-Marie Larsson
Gethornskroken 3A
281 49 Hässleholm
Lasse Mikaelsson
Krondikesvägen 51
831 48 Östersund
Kjell Jansson
Storegården
521 97 Vartofta

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

Rätta lösningen till
YXXRYSS nr 2/2006
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Tegelbruksgatan 8
554 50 JÖNKÖPING

