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inledaren
Ett nytt och spännande år med Fredsbaskrarna!
Låt mig först tacka alla som deltog på Fredsbaskrarnas

årsmöte i Göteborg. Deltagarantalet och stämningen
svarade väl mot vårt motto - En gång Fredssoldat alltid
Fredskamrat. Personligen kändes det oerhört inspirerande att få vara med både under förhandlingarna och
senare under kvällen. Bevisen för att Fredsbaskrarna
behövs var många. Låt mig också få tacka alla de som
har fått jobba hårt och länge för att årsmötet skulle bli
så bra både till innehåll och till form. Under årsmötet
blev det en del ändringar i styrelsen – stort tack till er
som valt att (tillfälligt?) avgå för allt det arbete ni lagt
ner för att få förbundet att fungera. Samtidigt hälsar vi
de nya styrelseledamöterna varmt välkomna till ett
spännande men säkert också slitsamt år.
Folk och Försvar anordnade ytterligare ett seminarium om veteranpolitik. Allan Widman, riksdagsman och
utredningsman och som vid det här laget är välkänd
inom våra kretsar som den som skall lägga fram förslag
på en svensk veteranpolitik, inledde med att ge några
inblickar i sin utredning. Det är uppenbart att han och
utredningens kansli tar uppgiften på allvar. Många förslag ligger helt i linje med vad vi har framfört. Det råd
vi gav att studera de danska och norska modellerna har
man följt och det förefaller som att det också kommer
att påverka utredningens förslag.Vidare så talade Anders Brännström, brigadgeneral och själv veteran. Av vad
han sade, verkade det som att Försvarsmakten ställde
sig bakom det som utredningen så här långt har kommit fram till och att man stödde förslagen. Slutligen så
fick undertecknad ge Fredsbaskrarnas syn på vad en
veteranpolitik främst borde säkerställa. Jag framhöll
särskilt att det först och främst handlar om den enskilde veteranens rättigheter. Det måste bli ett slut på att
veteraner skall stå ensamma och under åratal tvingas
föra sin kamp för att få rätt! Utredningen går snart in i
sitt slutskede så nu gäller det att försöka påverka det
politiska etablissemanget – i detta kan alla medverka!

Försvarsmakten har efter förslag från Swedint och
chefen Livgardet beslutat att kransnedläggningsceremonin på försök flyttas från FN-dagen 24 oktober till
den internationella Peacekeeper´s Day 29 maj. Detta
sker redan i år och vi väntar med spänning på hur
detta kommer att utformas och utvecklas. Med tanke
på vad som sagts ovan om utredningen om veteranpolitik skulle en stor anslutning vid ”vår” dag kunna bli
en stark påminnelse om vår existens - så jag hoppas att
många veteraner ställer upp. En stor och värdig uppslutning skulle göra intryck! Under året kommer vi att
utveckla en strategi för att nå ut till massmedia och
därigenom till svenska folket.Vi måste synas och höras
för att kunna påverka.
Slutligen vill jag ta upp vårt internationella engagemang! Jag har hittills bara varit med vid en sammankomst anordnad av World Veteran Frederation.
The Standing Committee for European Affairs
(SCEA) anordnade ett möte i Lissabon, Portugal.
Försvarsmakten stödjer oss ekonomiskt i detta arbete eftersom vi därigenom kan hämta hem idéer och
forskningsresultat från hela världen. Jag kunde konstatera att det finns en oerhörd mängd kunskaper
som i princip är okända i Sverige. Dessa kunskaper
om hur deltagande i fredsbevarande insatser påverkar och kan påverka enskilda soldater är nödvändiga
för att bygga en bra veteranpolitik.
Vår uppgift är att vidarebefordra kunskaperna till
politiker, Försvarsmakten och vårt eget forskarsamhälle.
Be careful out there!

Bo Wranker
Förbundsordförande

VÅRA SAMARBETSPARTNERS
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Styrelseordförande har ordet
Begripligt – Hanterbart – Meningsfullt
Styrelsearbetet i ett så stort förbund som Fredsbaskrarna
Sverige är komplext med många grenar. Stora och små
frågor blandas och allt skall behandlas med professionalism. För att alla skall kunna vara med att ta bra beslut
måste det vi gör vara Begripligt, Hanterbart och
Meningsfullt (BHM). Begriper vi inte vad det handlar
om kan vi inte hantera det och då blir inte heller
meningsfullt. Dessa tre ledord fick jag höra första gången
av ett kvinnligt kommunalråd i Alingsås och jag ”ger”
dem nu vidare till vår styrelse.
Den nygamla styrelsen har rivstartat verksamheten
och de tre viktiga sakerna, som tidigare styrelseordföranden, Thomas Roos, senast skrev om, kommer tillsammans med kamratstödsverksamheten att vara prioriterade under året. Vi skall fortsätta att jobba för att få en
bättre fungerande kanslifunktion, ett medlemsregister
som lever upp till de krav vi ställer, en utveckling av
verksamheter på det lokala planet och ytterligare förstärka och utveckla vår kamratstödsverksamhet. Vad tycker
du är viktigt?
En sak som jag redan nu vill slå ett slag för är det initiativ som togs i Östersund inför årets årsmöte. De
bokade buss och åkte kollektivt till Göteborg. Börja

redan nu att planera för ett deltagande på kommande
årsmöte genom att diskutera samåkning etc. ute i stugorna. Hör av er till förbundet med eventuella önskemål
om stöd. Tänk på att vi nästa år firar 25-årsjubileum.
Vi kan, ska och måste bli fler medlemmar och jag
ställer samma fråga som tidigare: Har du värvat någon?
Låt oss alla värva en ny medlem per år så är snart alla
som gjort någon form av internationell tjänst medlem i
Fredsbaskrarna Sverige. Detta är inget problem utan en
möjlighet. Om fler bidrar till denna viktiga verksamhet
blir ju kostnaden per medlem mindre i framtiden, eller
hur?
Jag ser med tillförsikt fram emot detta verksamhetsår
och det kommer att bli både intressant, innehållsrikt och
fullt med arbete. Om alla som är inblandade, både nationellt, regionalt och lokalt, hjälper till så är jag övertygad
om att vi kommer att få ett mycket slagkraftigt förbund.
En för alla – alla för en!
Försommarhälsningar från Kolmården
Anders Beckman
Förbundsstyrelseordförande

Sista svenska soldaten
har lämnat Bosnien
Arméinspektör Bg gen Berndt Grundevik avtäcker
minnesstenen på Camp Butmir utanför Sarajevo.
FOTO: Daniel Skoglund

FM INFOS

Den 12 april avslutades den svenska militära insatsen i
Bosnien. Insatsen pågick i 16 år och cirka 15 400 svenska
män och kvinnor har deltagit.
Sju svenska soldater och officerare omkom och de hedrades med
en kransceremoni i Sarajevo i samband med insatsens avslutande.
Arméinspektören Berndt Grundevik var på plats och på Försvarsmaktens hemsida kommenterar han den svenska insatsen:"Min
förhoppning är att vi som en lärdom av Bosnien ska kunna ha
snabbt gripbara förband som, om folkviljan finns, ska kunna bidra
till att stabilisera en eventuell framtida konflikt liknande den i
Bosnien i ett tidigt skede", säger Berndt Grundevik.

Överste Ulf Henricsson, som blev känd för den breda allmänheten
i samband med insatsen i Bosnien, säger i en kommentar till
Officerstidningen att insatsen i Bosnien borde ha lärt svenska
folket att det inte finns några snabblösningar på den här typen av
konflikter. Han menar också att det ligger i vårt eget säkerhetspolitiska intresse att ställa upp för de länder som behöver vår hjälp.
Med såväl militärt som ekonomiskt stöd."Jag tycker inte man ska
gnälla om att vi betalar för mycket till EU. Vi ska i stället se till
att fler får samma välfärd som vi. Social, ekonomisk och juridisk
rättvisa skapar fred", säger Ulf Henricsson.
Text: Björn Lundell Officerstidningen nr 4/2008
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Svensk FN-trupp
i Kongo 1960-64
Temat är den svenska delen av FN-truppen
ONUC – Opération des Nations Unies au Congo.
Kongokrisen innebar dramatiska år för Sverige.
Under de fyra år som den varade, kom Sverige att sända
FN-bataljoner på cirka 600 man till Kongo var sjätte månad.
Den första svenska bataljonen anlände till Kongo direkt
från Gaza den 22 juli 1960. I konflikterna deltog också, utöver
marktrupperna, svenska stridspiloter i svenska flygplan.
Utställningen berättar om bakgrunden till Kongokrisen
och ger även inblickar i FN-svenskarnas insatser under krigsåren i Kongo.
Texter varvas med fotografier och autentiska föremål.

foto: Kim Svensson, FBB/Combat Camera
montage: Roland Andersson, informera.se
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Bo Wranker – genom ritstiftet!

UN Peace Operations
Recruitment Site:
https://jobs.un.org/Galaxy
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Helge Stålnacke
blev Årets Fredsbevarare!
PEACEKEEPER´S DAY instiftades av FN 2003 för att på
UNTSO:s födelsedag 29/5 högtidlighålla alla fredsbevarare,
då som nu.
Fredsbaskrarna Sverige högtidlighåller sedan 2005
PEACEKEEPER´S DAY 29/5 med att utse
ÅRETS FREDSBEVARARE.
Till ÅRETS FREDSBEVARARE 2008 har Fredsbaskrarna
Sverige valt att utse Helge Stålnacke med motiveringen:
”Helge är positiv, hjälpsam och intresserad av de svenska
fredssoldaternas välbefinnande. Som präst har Helge visat
lugn och professionalism, men han har även visat ett utomordentligt intresse av att vara med soldaterna i deras
vanliga arbete. Helge har då han fått en stund över setts
skymta i både campvakt och kök såväl som på patrull,
eftersom han passat på att lära känna soldaterna i deras
vardag. Helge är väldigt omtyckt och han har gjort en stor
insats för svenska fredssoldater, både under och efter
utlandstjänstgöringen.”

Vi gratulerar Helge till utmärkelsen och önskar honom
all lycka i framtiden.
Styrelsen Fredsbaskrarna Sverige

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

UNTSO och Folke Bernadotte
Fredsbaskern har på olika sätt försökt att bevara minnet av några av våra första fredssoldater
som sändes ut i internationell tjänst redan på 1950-talet.

Det vore en övermäktig uppgift att försöka beskriva de sätt
som UNTSO har verkat på under alla dessa år som förflutit
sedan bildandet, men UNTSO har militära observatörer placerade i olika delar av Mellanöstern. UNTSO bidrar med
observatörer i Egypten, Israel, Syrien och Libanon.
Dessutom bidrar UNTSO med observatörer till Observer
Group Lebanon (OGL), stödjer UNIFIL i Libanon och
Observer Group Golan (OGG) och stödjer därmed också
UNDOF på Golanhöjderna. UNTSO har även observatörer
på Sinaihalvön.
I samma maj månad 1948 som UNTSO bildades fick svensken Folke Bernadotte af Wisborg uppdraget av FN:s generalförsamling att medla i Palestina. Bernadotte fick detta
uppdrag den 21 maj 1948. Han hade tidigare skapat sig ett
namn som bl a organisatör för Röda Korsets aktioner med
Vita bussarna under andra världskriget där Bernadotte lyckades rädda 15 000 människor ur koncentrationslägren.

Bildkälla: Folke Bernadottestiftelsen

Denna gång försöker vi högtidlighålla minnet av bildandet
av UNTSO som är en förkortning för United Nations Truce
Supervision Organization. UNTSO bildades redan 1948 och
det är nu jämnt 60 år sedan denna fredsbevarande organisation såg dagens ljus.
UNTSO:s verksamhet baseras på Säkerhetsrådets resolution nummer 50 som antogs av säkerhetsrådets medlemmar
den 29 maj, 1948. Detta datum sammanfaller således med
högtidlighållandet av Peacekeeper´s Day.

Bernadottes mål var vapenstillestånd efter att Israel hade
utropats till suverän stat den 14 maj och därmed anfallits
av omkringliggande stater. Bernadotte nådde detta uppdrag i
juni månad 1948. Folke Bernadottes liv ändades tyvärr den
17 september samma år.
Det framgår inte av källmaterialet att Folke Bernadotte tillhörde UNTSO såsom dess förste svenske observatör och det
är inte heller troligt, eftersom Bernadottes uppdrag byggde
på generalförsamlingens beslut. Vad som emellertid kan
bekräftas är att Bernadotte samarbetade med franska FNobservatörer, däribland översten André Sérot.
Text:Lars Andersson.
Källa: http://en.wikipedia.org/wiki/United Nations Truce Supervision Organization.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Folke Bernadotte.
Sökdatum: 2008-04-11.
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Årsmötet 2008
Förbundets 24:e årsmöte var i år på
Försvarsmedicincentrum i Göteborg,
närmare bestämt Kärringberget.
Först som sist skall ett stort tack
framföras till ledningen för Göteborgs
Garnison som möjliggjorde att vi kunde
vara deras gäster.
Förbundsstyrelseordförande Bo Wranker närmast, och mötesordförande Hans Henriksson.

En bra bit över 90 anmälda till årsmötet och närmare 90 till

kvällens buffé gjorde att årets årsmöte blev ett av de mest
välbesökta. Det hade naturligtvis kunnat vara ännu trevligare om fler medlemmar haft möjlighet att närvara, vi är ju
trots allt mer än fyratusen…
Förbundsordföranden Bo Wranker inledde med att hälsa
alla välkomna och leda församlingen i en tyst minut för
avlidna fredskamrater.
Årsmötet rullade därefter på planenligt under Hans
Henrikssons vana ordförandeskap. Skarpa och intresserade
inlägg bidrog till att föra diskussion framåt.
2007 var ett fortsatt gott år för Fredsbaskrarna Sverige.
Förbundet har fortsatt att göra sig synliga på olika sätt och
samarbetet med Försvarsmakten fortsätter att stärkas.
Kamratstödsverksamheten som är en av stöttepelarna i
Förbundet har uppnått sina mål. Fredsbaskrarna Sverige är
en av instanserna för regeringens arbete med en veteranpolitik och årsmötet kunde konstatera att Förbundets
samarbete med myndigheterna fortsätter.
Bo Wranker omvaldes som Förbundets ordförande för två
år och som förbundsstyrelsens ordförande återkom en
verklig veteran, Anders Beckman. Han har ett förflutet i
föreningsstyrelsen och hans senaste uppdrag var som kassör
2004.
Lars Andersson som varit suppleant i förbundsstyrelsen
sedan 2006 och adjungerad 2004 valdes till ny sekreterare
efter Lotta Öhrn. Som ny suppleant efter Lars Andersson
valdes Peter Larsson, med ett förflutet bl a som pressofficer
på BA01 och nu ny pressekreterare till biståndsministern.
Nyvald som suppleant i förbundsstyrelsen blev också
Anders Wallinder. Ny i förbundsstyrelsen är också Lave
8
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Lavesson, ordförande i Z-Bataljonen. Han går in som ordinarie ledamot efter Emma Wiik som valdes som suppleant.
Gun Lindén omvaldes som suppleant.
Förbundsstyrelsen hade i år en proposition om stadgeändringar som påkallats av namnbytet på Bataljonsbladet till
Fredsbaskern. Dessutom föreslogs en del redaktionella ändringar som årsmötet antog.
Z-Bataljonens motion om att bättre marknadsföra årsmötet
som en återträff tillstyrktes av förbundsstyrelsen med förbehållet att förbundsstadgarna styr hur Förbundet hanterar
årsmöten etc. Årsmötet gick på förbundsstyrelsens förslag.
Motion om ett förstärkt FN-dagens firande hade inkommit från Kongo-veteranerna Rune Brink, Stig von Bayer
och Sören Edqvist. Förbundsstyrelsen föreslog avslag med
motiveringen att Förbundet stödjer Försvarsmaktens beslut
att inrikta firandet av Utlandsstyrkans veteraner till 29/5,
Peacekeeper´s Day. Detta blev också årsmötets beslut.
Under en särskilt anmäld punkt läste Sören Edqvist upp
två kritiska skrivelser från Jan Frisk i Norrköping.
I korthet behandlade dessa synpunkter framtiden för
träffplatsen i Norrköping och Förbundets stöd till träffplatser i allmänhet och den i Norrköping i synnerhet. Även
Förbundets inriktning om föreningsbildande togs upp. Årsmötet beslutade att förbundsstyrelsen skall behandla och
besvara frågorna i de båda skrivelserna snarast.

Årets medaljörer
Förbundets förtjänstmedalj i guld: Claus Dehlin, Björn
Eggeblad och Maria Sääf. Förbundets förtjänstmedalj i silver: Per-Anders Forsgren. BNBB förtjänstmedalj i brons:
Thomas Roos, Gun Lindén, Thorsten Hagelberg, Bengt
Carlsson (ej närvarande).

Medaljörerna fr v: Per-Anders Forsgren, Gun Lindén, Thorsten Hagelberg, Björn Eggeblad, Maria Sääf och Claus Dehlin. Thomas Roos och Bengt Carlsson var
ej närvarande vid utdelningen.

Årets Fredsbevarare 2006 Roland Rosenqvist och 2007 Ingemar Robertsson närvarade och blev hyllade av årsmötet med blomsterhyllning. Anders
Brännström, Årets Fredsbevarare 2005 kunde tyvärr inte delta.
Förbundsfana tilldelades MSSS, Multinational Senior Service Society.
Fanan mottogs av MSSS:s ordförande Kjell Boman. Avgående förtroendevalda avtackades med en minnesgåva. Efter årsmötesförhandlingarna höll
riksdagsmannen Allan Widman ett anförande om veteranutredningen och
svarade efteråt på frågor.

Några punkter från Allan Widmans anförande
- Den arbetsgivare som kan ta sig friheten att bortse från lagarna på arbetsmarknaden påtar sig ett stort ansvar som går utöver det normala.
- Koncentration av kompetens, både nationellt och inom Norden.
- Samlad medicinsk kompetens på ett sjukhus, efter dansk modell.
- Statens erkänsla för gjorda insatser måste bli bättre, gäller såväl medalj från
riksdag och regering som ett centralt, gemensamt fredsbevararmonument.
- Åldersmix i Utlandsstyrkan är att föredra.
- Stöd till anhöriga viktigt och veteranadministration efter norsk modell.

Chefen för Göteborgs Garnison, Lennart Bengtsson höll
ett entusiastiskt anförande.

Lennart Bengtssons anförande
Chefen för Göteborgs Garnison, Lennart Bengtsson höll ett anförande om
Försvarsmedicincentrum och föreslog att det gemensamma, medicinska
kompetenscentrum Allan Widman pratat om skulle kunna förläggas till
Göteborg och han pekade på det samarbete man hade med Sahlgrenska
och den kompetens Försvarsmedicincentrum besitter.

Paussnack: närmast fr v Jan Kullander och Hans Johansson
från Västervik och Kenneth Roos Örebro.

Lennart Bengtsson tyckte också att Fredsbaskrarna Sverige och
Försvarsmedicincentrum skulle kunna samarbeta eftersom vi hade gemensamma beröringspunkter framför allt vad gäller kamratstöd.
Dagen avslutades med samling på mässen och därefter åt vi alla en jättegod
buffé som verkligen satte pricken över i:et för ett strålande årsmöte!
Vill slutligen tacka alla och envar som på olika sätt bidragit till att göra
Förbundets 24:e årsmöte till en sådan lyckad tillställning. Tack samtliga,
ingen nämnd och ingen glömd! Arbetet med att planera nästa årsmöte,
som dessutom är Förbundets 25-årsjubileum, har redan påbörjats. Bli inte
förvånad om det blir någonstans i Småland… När allt kommer omkring så
föddes tankarna på en rikstäckande fredsveteranorganisation i just Småland.
Väl mött 28/3 2009 och hoppas att vi då slår alla tidigare rekord!

Avgående styrelseordförande Thomas Roos t v, och tillträdande dito – Anders Beckman.

Text: Claus Dehlin, Lars Andersson
Foto: Anders Ramnerup
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O.S.M.T.H.

Hjälp oss att hjälpa!
OSMTH har medlemmar som har tjänstgjort i den internationella
säkerhetsstyrkan i Afghanistan. Genom insamlingar från riddare och
andra givare, skänker vi medel till den svenska kontingenten som
disponerar pengarna till något av de humanitära projekt som bedrivs
på plats i Afghanistan. Tack vare detta arbetssätt uppnår vi målet att
hundra procent av insamlade medel används till behövande på plats.
Ordens humanitära BankGiro är: 5797-8140
På vår hemsida (www.osmth.se) kan du läsa om projektet och hur
det utvecklas.
Tempelriddarna OSMTH är ett internationellt, kristet och
ekumeniskt ordenssällskap. Vi arbetar med humanitär verksamhet
och med fredsfrämjande och förståelseskapande åtgärder. Vi har
som enda Tempelriddarorden en ”special consultative status” som
rådgivande organisation åt FN.
Vi är ett öppet, demokratiskt, modernt och arbetande
ordenssällskap med insignier och traditioner från den ursprungliga
Tempelriddarorden.
Det svenska Commanderiet, som är en del av Stor Priorat Norge,
växer. Till oss är den välkommen som är av kristen tro, är myndig
och vill deltaga i Ordens arbete. Orden är öppen för både män och
OZMRRSV1oRKEEZSWW6MHHEVILEVIRFEOKVYRHWSQSJ½GIVEVIM
Försvarsmakten, men alla är välkomna.
Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga
utan tanke på oss själva!
www.osmth.org

www.osmth.se

FREDSBASKRARNAS PROFILSHOP
1. BRODERAT MÄRKE

20 KR

2. KLISTERDEKAL

15 KR

*

SLUTSÅLT
35 KR

5. PIN Fredsbaskrarna

15 KR

6. PIN FN-logo

20 KR

7. PIN FN-basker

20 KR

8. ÖRHÄNGEN FN-basker

30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna

30 KR

20 KR

3. BÄLTESSPÄNNE*

4. MANCHETTKNAPPAR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker

40 KR

11. SLIPSKLÄMMA FN-logo

40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna

40 KR

13. NYCKELRING

30 KR

14. NYCKELBAND

25 KR

15. ÖLGLAS 57 cl (säljes enbart på träffar)

35 KR

16. STANDAR 16x45 cm

260 KR

17. T-shirt, gråmelerad, litet tryck M, L, XL, XXL

140 KR

18. T-shirt, vit, stort tryck M, L, XL, XXL

140 KR

19. T-shirt, svart, litet tryck fram M, L, XL, XXL

140 KR

SLUTSÅLT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20. T-shirt
trycktryck
"Peacekeeper"
M,L,L,XL,
XL,XXL
XXL 160
T-shirt, svart, litet
arm/bröst M,
140 KR

21. T-shirt, svart, stort tryck rygg M, L, XL, XXL

140 KR

*

22. TENNISTRÖJA*, vit, litet tryck M, L, XL, XXL

160 KR

23. KEPS

100 KR

13
14
15
16

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

17

18

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

19

Du beställer genom förskottsinbetalning
av aktuell summa på postgironr 197056-5
samt ange på inbetalningskortet
exakt vad Du vill ha.

20

21

22

23

NOBELMEDALJEN - FÖR DIG SOM GJORT FN-TJÄNST T. O. M. 1988-12-10.
24. Medalj 35 mm med släpspänne 400 KR
25. Medalj 16 mm (miniatyr) 200 KR

Du måste också ange fullständig adress,
namn samt personnummer för kontroll
och distribution.

500 KR för ej medlem
300 KR för ej medlem

24

25

*

* = Utgående sortiment
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Helikopterpatrull i en bergsby

United Nations Mission in Nepal – UNMIN
Nepal har haft en väpnad konflikt
sedan 1996. Maoisternas stridande
del Maoist Army (MA) tog till
vapen för att på sitt sätt försöka
förändra landets styre.
Från början var det mest strider
mellan polis och MA men efter ett
par års strider satte kungen in
Nepals Armé (NA).
Bägge parter begick stora övergrepp
mot det vi kallar folkrätt och c:a 13
000 personer dödades och många
skadades. Maoisterna kontrollerade
c:a 70% av landets yta, men inte de
större städerna när fredsavtalet
slöts den 21 november 2006.
Comprehensive Peace Accord (CPA)
mellan Nepals regering och
Maoistpartiet.

• Att vapen ska samlas in och hållas

UNMIN är FN:s fjärde största
mission av de som nu är i operation, med drygt 1 000 personer
inklusive ”supportpersonal”, och
antalet monitorer som verkar på
fältet är c:a 240 personer

Avtalet ska bl.a. garantera:

• Att Nepals befolkning
ska kunna rösta i demokratiska val utan risk för egen
säkerhet.

• En ny era för Nepals
möjligheter att bli en demokratisk stat, oberoende av
etnisk tillhörighet, religion,
kön m.m.

• Att ingen av de stridande
parterna ska genomföra
taktiska militära rörelser.

12
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från 41 nationer.

under bevakning.

• Att soldater under 18 år sänds
hem.
Nepal gjorde en gemensam begäran
(alla inblandade parter) till FN om
att stödja fredsprocessen i Nepal. Det
skulle ske genom att bl.a. ha kvalificerade civila monitorer med militär
kompetens på fältet.
Kortfattat blev UNMIN:s uppgift
att bistå med att registrera vapen
både bland MA och inom NA. Varje
part lämnade in exakt samma mängd
vapen och dessa vapencontainers
bevakas av UNMIN på 24-timmars
basis. MA samlade ihop sin armé i sju
Main Cantoment Sites
(MCS), en division i varje
som konstant kontrolleras
av UNMIN. Nepals Armé
får inte lämna sina kaserner
utan tillstånd.
UNMIN har också
genomfört två registreringar av MA-soldaterna där
alla som är under 18 år och
alla som anslöt sig till MA
efter november 2006, ska
sändas hem. Anledningen är
att MA på sikt ska integreras med NA eller andra
säkerhetsstyrkor.

"Sista biten" av Himalaya
Dessutom genomför UNMIN mobila
patruller eller helikopterpatruller över
hela Nepal. UNMIN uppsöker då också
civila lokala myndigheter samt den lokala
befolkningen. UNMIN ska också bistå
valarbetet inför det kommande regeringsvalet.
Ett arbete som inte ingick i mandatet var
distribution av sjukvårdsartiklar till
avlägsna ”health posts”. Det var gåvor
från norska staten, inköpt lokalt genom
UNMIN:s försorg.
Sverige sände ner tre monitorer från
Försvarsmakten i slutet på mars 2007.
Dessutom sände SIDA ner fem monitorer
(alla med militär bakgrund) under sex
månader som en gratistjänst åt FN.
Den 3 mars 2008 skedde den mycket
tragiska helikopterolyckan där 10 personer omkom, bland dem mj Mats Norhult
från Sverige.
Situationen i Nepal är mycket komplex.
Fredsprocessen håller, så till vida att inga
väpnade konflikter råder mellan MA och
NA/polis. Dessvärre förekommer både
politiskt våld och kriminellt våld, speciellt
i Terai-området (gränsar till Indien) och i
Kathmandu-dalen.

Trafiken är livsfarlig

Landet präglas av korruption, fattigdom
och konstant brist på el, tjänligt vatten
och drivmedel. Arbetslösheten är också
skrämmande hög vilket gör att många
nepaleser arbetar utomlands.
Politiskt är Nepal en mardröm med allt
för många politiska fraktioner. Regeringen
består av en interimsregering av sju större
partier och Maoist-partiet. Konstitutionen
säger att alla beslut ska vara i konsensus,
alltså tas få beslut!
Det utlovade regeringsvalet har redan
skjutits upp två gånger, kanske sker det i
april men kommer det då vara ett demokratiskt val?

FAKTA OM NEPAL
Nepal har fem klimatzoner beroende på
vilken höjd man befinner sig. Det är tropisk/subtropisk i söder (Terai), temperad
zon i kuperat område (i mitten), kall
zon i bergsområdet, sub-arktisk zon 3
600-4 400 m ö h, arktisk zon 4 400
m ö h och högre.
Nepal har fem årstider, sommar, monsun, höst, vinter och vår.
Variationen av klimat/väder och temperatur påverkar mycket UNMIN:s operationer.
Under monsunen är översvämningar
vanliga och många människor drunknar.
Vägar blir ofta raserade eller blockerade
av landglidningar.
Vägstatusen i Nepal är mycket varierande, allt från asfaltvägar till rena jakstigar.
Över 80% av befolkningen är hinduer,
10% buddhister, 4% muslimer och resten tillhör någon annan religion.
Formellt är kastväsendet avskaffat
men…..

En annan viktig politisk fråga är om
Nepal ska ha kvar monarkin eller bli republik.
Som personlig reflektion kan jag säga att
folket vill ha fred. De vill bruka sin jord
eller gå till sitt arbete (de som har) och
är ganska politiskt ointresserade. Det
finns en politisk kärna i många olika partier som driver ”hard lines”. De är dessa
grupper som ställer till problem för
Nepal. Polisen är tandlös och korrupt vilket innebär stora problem för Nepals inre
säkerhet.
Nepals fattigdom och utsatta läge gör
inte saken bättre. Nepal har i princip en
försörjningsväg in i landet från Indien.
Denna väg blockeras dagligdags av olika
typer av demonstrationer som i sin tur
ökar bristen på drivmedel och andra
varor.
Men landet är (förutom alla sopor, luftföroreningar m.m. som man upptäcker i
städerna) oerhört vackert, och trekkingturisterna och de som besöker djungelnationalparkerna börjar återkomma.

Patrull under monsunen

Text&Foto:
Thorbjörn Hagman
Överstelöjtnant
Ett obekymrat barn

Typisk bergsby
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Fredens soldat i terrorns skugga
Under sju månader var vårt uppdrag att
kämpa för freden och sprida trygghet i Kosovo.
800 svenska soldater kämpade hårt,
skrattade och grät. – DEL 2

Text:
Olof Johansson
Jönköping

I HMG-tornet mellan Kosovo och Makedonien.

EFTER ATT VI HADE KOMMIT TILLBAKA från Operation Presevodalen fick vi nya order från bataljonen.
Nu riktades allvarliga hot mot de serbiska byarna i vårt AOR. En månad tidigare hade den albanska gerillan lyckats spränga den så kallade NIS-Expressen, en busstransport mellan Serbien och de
serbiska byarna, med flera döda som följd. Hotet att gerillan skulle utföra fler sprängdåd i byarna
var överhängande, och för att förhindra detta blev vår uppgift att söka igenom samtliga passerande
bilar efter vapen och sprängämnen. Det var ett tröttsamt arbete att från morgon till kväll söka igenom hundratals, kanske tusentals bilar, men vi löste uppgiften och inga bombdåd inträffade i byarna. Samtidigt spred sig striderna in i Makedonien. Därmed blev det dags för oss att sättas in i nya
uppgifter. Här följer fortsättningen av Fredens soldat och Golf Bravos insatser under KS03.
Vårt uppdrag var att förhindra striderna som pågick mellan albansk
gerilla och den makedonska armén, samt upprätthålla gränserna.
Strax efter klockan 16.00 den 29 mars 2001 anlände vi med våra granatkastare tillsammans med delar ur stab och trossplutonen till vårt
nya fältläger utanför byn Gorance några kilometer från den makedonska gränsen. I luften hängde spejande apachehelikoptrar som en påmin-

nelse om att det bara några timmar tidigare hade varit granatbeskjutning mot den kosovoalbanska byn Krivenik där 5 civila dog och 15 skadades. Makedonien hävdade att det var albansk gerilla som skjutit
medan gerillans talesman hävdade motsatsen. Eftersom vi hade varit i
Kosovo nästan ett halvår var vi rätt luttrade och började genast bedriva
fotpatruller i området för att visa att svenskarna hade kommit!
Följande natt skulle vi komma att skriva historia då vi tillsammans med brittiska bandhaubitsar markerade för gerillan att
KFOR var på plats genom ett massivt eldöppnande längs gränsen
mot Makedonien. Massmediaintresset var stort och alla stora
bolag som till exempel BBC och CNN var på plats. Själv var jag
med i ett fem minuter långt reportage som Bert Sundström från
Rapport gjorde.

20.30 kom ordern ”högsta eldberedskap” och kort därefter fick
första pjäsgruppen öppna eld som ett invisningsskott reglerat av
Fist-teamet. Det som följde därefter var en kort men mäktig
uppvisning i eldöppnande när de tre 12-centimeterspjäserna sköt
samtidigt. Den kväll sköts 30 av de totalt 68 lysgranater som
avfyrades under hela Operation Trafalgar.
Under Operation Trafalgar gjordes många patruller och en av
dem blev lite annorlunda. Jag höll på att serva sisun när jag
hörde på radion att rekgruppen hade sett tre män röra sig vid
gränsen. Eftersom de flesta i plutonen var upptagna med annat
och halva min grupp var på patrull fick jag, min ställföreträdande gruppchef och en tolk åka med sisun till en mötesplats där vi

Bert Sundström från Rapport i intervju med Olof.
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FÖRENINGSNYTT
Vi framryckte mot toppen, gjorde en omfamningsmanöver och närmade oss platsen i en halvmåneformation. När vi hade ca 100 meter kvar såg vi
ett värn. Eftersom vi var osäkra på männens
nationalitet gjorde vi oss tillkänna genom att
ropa, både på engelska och serbiska, vilka vi var
och att de skulle komma ut. Efter en stund började det röra sig vid värnet och tre makedonska soldater kom fram. Det visade sig att de läst kartan
fel och trodde att värnet var deras postering i
Makedonien. Vi klargjorde för dem vilket pådrag
de hade orsakat och markerade på deras karta
var vi var, med hjälp av vår GPS. Efter lite eftersnack kontaktade vi helikoptern och blev hämtade
på en plats där det gick att landa. Vi blev avsläppta vid vår sisu och rullade in på campen lagom till
middag.

Golf Bravo gör färdig pjäs.
sammanstrålade med en finsk patrull. Nästan i samma ögonblick som vi
kom fram hörde vi hur en helikopter närmade sig. Vi skulle bli luftburna
och fick lämna sisun mitt på en bergstopp. Rekgruppen som befann sig
på en annan topp säkrade vår sisu genom att bevaka den från sin position.

Dagarna gick snabbt och vi patrullerade regelbundet i området, både dag och natt. På nätterna
hade vi även eldberedskap vid pjäserna för att
kunna belysa gränsen när det behövdes - allt för
att förhindra strider in i Kosovo.
Jag var speciellt förtjust i helikopterpatrullerna
då vi blev avsläppta på olika platser i området
och tog oss tillbaka till campen till fots. Att sitta
bakom piloterna med båda dörrarna öppna då de
flög taktisk flygning till målet, d.v.s. de följde terrängens kupering, var
riktigt tufft. Men ibland hände det som inte fick hända. En gång när vi
kom tillbaka från en patrull möttes vi av den fruktansvärda nyheten att
den helikopter som släppt av oss tidigare under dagen hade störtat på
väg tillbaka på grund av dåligt väder. Båda piloterna omkom. Ett annat
tillfälle när jag lurade döden var när vi körde på en väg som visade sig
vara minerad. Detta upptäcktes först några dagar senare när en brittisk
softskin körde på en dubbel stridsvagnsmina och två soldater skadades.

Operation Trafalgar
Ombord på superpuman fanns även britter, så på en kort stund hade vi
samlat ihop en bra styrka. Högsta befälet i den finska gruppen var fänrik men av någon anledning blev det min ställföreträdande gruppchef
Emil som blev ansvarig för den allierade gruppen. Vi blev underrättade
om att männen som hade synts på kullen hade tagit eldställning på en
topp vid gränsen. Nu var alla riktigt spända på vad som väntade.
Doorgunnern skiftade position hela tiden och radiotrafiken hade ökat.
Eftersom landskapet bestod av berg och kullar blev vi avsläppta 500
meter från den position där de tre männen beräknades befinna sig.
Helikoptern kunde dessvärre inte landa och vi blev tvungna att hoppa ut
den sista metern. Att hoppa från en helikopter innebär alltid en risk
eftersom det kan gå riktigt illa om man landar snett. Jag var den i
gruppen som var tyngst lastad eftersom jag hade radion på ryggen men
för övrigt var vi lätt utrustade med endast vatten och ammunition, och
vi klarade oss oskadda.

Helikopterpatrull.

Vägen hade varit frusen när vi åkte på den men när britterna passerade
samma ställe var det milt väder och minan utlöstes.
Den by vårt fältläger låg bredvid, Gorance, var muslimsk och liksom i
andra muslimska byar fanns även där en minaret. När det var dags för
bön bad böneutroparen så att det hördes över hela landskapet, morgon
till kväll. Det är svårt att beskriva känslan man fick av alla intryck.
Man befann sig i ett land med fantastiskt vacker natur, men samtidigt i
ett land i krig.
Efter två intensiva veckor hade stridigheterna lagt sig och vi kunde dra
oss tillbaka mot den svenska campen Victoria för återhämtning.
Tack till Mats, Emil, Mattias, Eric, och Peter som tillsammans med mig
utgjorde Golf Bravo!

En mäktig uppvisning i eldöppnande.
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Prästen och fredsbyggaren Hans Lindqvist läste med intresse och behållning Christina Doctares krönika i förra numret
av Fredsbaskern. Här redovisar han sina egna tankar och erfarenheter.

Lägger vi locket på ...
Nordic Battle Group i skarpa
lägen – hur beredda är soldaterna? Och efteråt?
Det svenska försvaret tar på sig ett
mycket stort ansvar i samband med

att unga och oerfarna soldater i
Nordic Battle Group kommer att
skickas till farliga oroshärdar, som nu
till det sargade Tchad.
Jag är inte säker på att man överallt
på ansvarigt militärt håll verkligen är
medveten om det stora och långvariga ansvar, som man faktiskt är skyldig
sin personal. Det är inte bara fråga

om att arbeta med den yttre säkerheten, skydda soldaterna till liv och lem
och göra deras arbetsförhållanden
någorlunda drägliga. Försvarsmakten
är också ansvarig för soldaternas psykiska säkerhet. Det är ett ansvar som

enligt min åsikt inte ens tar slut när
soldaternas kontrakt upphör.
Utifrån mina egna erfarenheter från arbe-

te med traumabearbetnings- och försoningsarbete både i rena krigszoner
och i andra säkerhetsmässigt riskabla
områden i Liberia under det långa
inbördeskriget där, menar jag att en

MINI-CV: Hans Lindqvist
Jag är präst i Svenska kyrkan ”i grunden”. Har
med vissa avbrott arbetat i Liberia sedan 1973:
På 70-talet som församlingspräst för svenskar
och liberianer vid LAMCO-gruvan.
På 80-talet som teologisk lärare. Jag har varit i
Liberia under största delen av det långa, grymma
och förödande inbördeskriget, som började julafton
1989 och egentligen inte slutade förrän 2004.
Först arbetade jag för internationella
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viktig del av utbildningen av soldaterna måste vara att så bra som möjligt
förbereda dem på vad de kan komma
att råka ut för.
Viktigt är att göra klart för dem att
de troligen åtminstone någon gång
kommer att känna en oerhörd rädsla
av ett slag, som de aldrig tidigare
upplevt. Det är viktigt att de förstår
att det är naturligt att känna fruktan i
skarpa lägen, ingenting att skämmas
över eller tycka vara vekhet eller brist
på tuffhet. Rädslan måste accepteras
och tillåtas tränga fram. Men man
måste då också vara förberedd på att
åtminstone hjälpligt kunna hantera
sin fruktan. Jag tror att det är viktigt
att denna fråga inte bara tas upp i
form av en föreläsning av en psykolog, utan också på ett mycket personligt sätt av någon som själv varit med
tidigare och vet hur det känns och
som kan dela med sig av sina
självupplevda erfarenheter av rädsla
och fruktan i samband med hot, våld
och eventuellt dödande. Det är viktigt
att i förväg vara medveten om att
man kan bli rädd. Annars kan man
reagera helt fel och alldeles okontrollerat.
Så det räcker inte med att försvaret i

samband med den militära träningen
också inkluderar en eller annan föreläsning om vad soldaterna eventuellt
psykiskt kan drabbas av i samband

Lutherhjälpen och FN med samordning av katastrofbistånd både i krigszoner i rebellkontrollerat
område, Taylors territorium, och i flyktingläger i
Monrovia.
Sedan 1997 och fram till nu har jag som ende
utlänning funnits med i ett traumabearbetnings- och
försoningsprogram som drivs av den lutherska kyrkan i Liberia i nära samarbete med Svenska kyrkan
och med generöst stöd från SIDA.

med tuffa uppdrag. Frågan måste ingå
som en självklar, prioriterad och integrerad del i hela utbildningen och ha
hög status. Detta gör också soldaterna
bättre rustade att klara de kommande
militära uppgifterna.
Det är också nödvändigt att soldaterna i

förväg får lära sig hur traumatiska
upplevelser kan ta sig uttryck. Och
återigen bör den genomgången också

hemkomsten, att det här viktiga
dokumentet ska försvaras säkert så att
det kan plockas fram om det skulle
behövas.
Därför räcker det inte med att
erbjuda begränsad psykologhjälp vid
hemkomsten av någon av försvarets
mycket fåtaliga proffs. Åter i Sverige
längtar säkert soldaterna hem till
familj och en normal tillvaro. Och då
trycks det svåra ner. Men då kan
oförklarliga reaktioner dyka upp sena-

... kan reaktionen bli
densamma som när en tryckkokare
exploderar – våldsam och obegriplig.
ges i form av en personlig berättelse
av någon som genomlidit och klarat
av post-traumatiska problem. Svåra
traumatiska upplevelser beror kanske
oftast på att man varit inbladad i våld
och kanske t.o.m. i dödande.
Men de kan också uppkomma
när man på nära håll konfronteras med extremt lidande. Man ser
andra lida och det påverkar en
själv.
Dessutom måste man med skärpa klargöra att det svåra, som
man upplevt, kan ligga begravt
och latent i det undermedvetna
under lång tid, men senare dyka
upp med våldsam kraft. Och när
det än händer, borde varje exsoldat ha ett dokument med
konkreta anvisningar hur man
ska bete sig för att få hjälp, så att
man kan komma igenom det
svåra utan att skada sig själv och
sina närmaste. Och det ska
understrykas med skärpa vid

re i livet och ställa till stort elände,
kanske efter åtskilliga år. Lägger man
locket på, kan reaktionen bli densamma som när en tryckkokare exploderar – våldsam och obegriplig.
Och vad gör man då? Och vilket

Vi arbetar dels mycket jordnära på lokal nivå runt om i landet,
dels har vi ett unikt fredsbyggande arbete bland svårtillgängliga
militära och paramilitära grupper. Vi deltog med psyko-sociala
komponenter i den framgångsrika avväpningen 2004 som leddes
av FN. Vi var också engagerade i förberedelserna av det för
omvärlden överraskande schyssta och föredömliga presidentoch parlamentsvalet 2005.

ansvar tar försvarsmakten då?
Jag menar alltså att ansvariga inom
försvaret måste beakta både den fast
anställda och den kontraktsanställda
personalens psykiska kondition under
och efter internationella uppdrag mer
än vad man nu gör. Att så ännu inte
sker, beror inte alls på ointresse eller
likgiltighet från ansvarigt håll. Jag vet
att Försvarsmakten verkligen är mån
om soldaternas både fysiska och psykiska säkerhet. Men man har inte tillräckligt djupt och allvarligt fokuserat
på att som en prioriterad del av den
militära utbildningen förbereda soldaterna på möjliga, svåra personliga händelser och på oväntade psykiska reaktioner efter överrumplande, traumatiska upplevelser.
Text. Hans Lindqvist
e-mail: chpapa1@yahoo.se

Jag har också deltagit i utbildningen av de fem kontingenterna
svenska FN-soldater som fanns i Liberia 2004-2006 och också
träffat alla kontingenterna på plats i Liberia.
Så jag har upplevt våldet och kriget på nära håll, levt i det,
drabbats av det och också fått lov att fly från det. Men jag är privilegierad att få vara med också nu, när freden äntligen förhoppningsvis är på väg.
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Nya nunor och namn
i förbundets styrelse...

Intermezzo i ett kongolesiskt flyktingläger den 18 oktober 1961
av Stig von Bayer Underrättelsechef vid brigadstaben och patrullchef i flyktinglägret.

Ett svenskt Song My?
1961 var den svenska FN-bataljonen i Kongo förlagd i utbrytarrepubliken i
Katanga och ingick i en brigad som leddes av överste Jonas Waern.
Bataljonens camp fanns i östra delen av Katangas huvudstad Elisabethville (idag Lubumbashi) i direkt anslutning till brigadstaben. Flyktinglägret,
som upptog en yta av omkring en kvadratkilometer, hade uppstått under
augusti och låg direkt öster om den svenska campen. I lägret bodde tiotusentals flyktingar, de flesta tillhörde stammen baluba och många kom från
provinsen Kasai.
Anders Beckman 59 år, Kolmården
Jag är för tillfället arbetslös efter totalt fyra år
som biståndsarbetare i Gambia (Västafrika).
Där ansvarade jag för Gambiagruppernas byggprogram (klassrum, kök, toaletter och aktivitetshus för kvinnogrupper) som projekt- och
programkoordinatör.
Jag är nyvald förbunsstyrelseorförande och
har tidigare varit både styrelseledamot och kassör. Jag är också en av Fredsbaskrarnas utbildade kamratstödjare sedan tio år. Medlem har
jag varit sedan början av 90-talet. Jag har gjort
två missioner, L108/L22 i Libanon 1991 och
BA04 i Bosnien 1995.
.

Michael Elovfsson från Hässleholm
Jag är en snart 43-årig gift kille som dessutom
skall bli pappa i november.
Har i många år jobbat på SJ och sedan som
arbetsledare och transportsamordnare på
Hilding Anders.
Har under åren genomfört sex utlandstjänstgöringar. Fyra som FN-tjänstgöringar, tre i
Libanon och en i Makedonien/MA01 och sedan
två som NATO tjänstgöringar på Balkan, en i
Bosnien/SM11 och en i Kosovo/KS06.
Invald som adjungerad i styrelsen sedan våren
2008 och sitter i styrelsen och jobbar ihop med
Gun och har dessutom styrelsens uppgift att
delta i arbetet i medaljkommittén.
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Den 17 oktober meddelade Katangas
polischef Pius Sapwe till brigadstaben,
att en patrull bestående av tio poliser
saknades i närheten av samhället Ruashi,
samt att man kommer att göra efterforskningar. Samhället låg på en höjd
nordost om flyktinglägret.
Den 18 oktober på eftermiddagen utbröt
kraftig eldgivning i området öster om
campen och kulor slog ned i den svenska
förläggningen. Jag rusade iväg från brigadstaben till bataljonschefen major
Mide och ropade: ”Jag vet vad det rör
sig om!”.

i eldställning, de sköt med kulsprutor och
eldhandvapen in mot flyktinglägret. Vi
körde in framför poliserna varvid eldgivningen upphörde. En rasande polischef
Sapwe kom fram till KP-bilen och beordrade oss att försvinna eftersom ”Katanga
hade fått nog av flyktingarna, de hade
slagit ihjäl och ätit upp tio poliser och
närmare 300 civila”. Jag svarade, att det
var omöjligt för oss att lämna platsen
eftersom huvuddelen av kulorna slog ner
i den svenska campen, och om eldgivningen inte upphörde skulle den svenska
bataljonen bli tvungna att besvara elden.
Polischefen sade ”att det var inget

Gruppen Baluba Jeunesse kommer emot oss med macheterna i högsta hugg. Inget trevligt möte precis...

Major Mide avdelade en beredskapsstyrka bestående av en KP-bil och en
vaktgrupp. ”Vart tar du vägen” frågade
majoren och jag säger, att jag skall åka
till Ruashi. ”Vi kommer efter med ett
kompani genom flyktinglägret” sade
Mide.
I KP-bilen fanns nu utöver beredskapsstyrkan (en vaktgrupp) även bataljonsfotografen Gert ”TV-Gusten” Gustafsson
och två frivilliga soldater, sammanlagt
var vi 10-12 man. Vi körde runt flyktinglägret och upp till Ruashi. I samhällets
utkant fanns 3-400 katangesiska poliser

problem, flytta bara på bataljonen så svarar vi för att samtliga flyktningar blir
utrotade”.
Medan vi höll på och dividerade hade
ett tusental Baluba Jeunesse beväpnade
med klubbor, spjut och pilbågar lämnat
lägret och framryckte mot Ruashi.
Baluba Jeunesse var en kampgrupp som
ofta var drogade för att höja sitt stridsvärde – de trodde att intog de en dekokt
av narkotika och testiklar, skulle de kulor
som träffade dem förvandlas till vatten.
De närmade sig nu Ruashi och det första
de fick tag på var borgmästarens bil som
de satte eld på. Polischefen kommentera-

Eftersom det började skymma var vi
tvungna att avbryta sökandet.
Det bestämdes att både den svenska och
den irländska bataljonen skulle sättas in och
genomsöka flyktinglägret påföljande morgon.

Stig von Bayer på sitt kontor.

Den 19 oktober slogs en ring runt hela lägret och vi började
genomsöka varenda hydda. Till en början hittade vi ingenting,
men sedan fann vi några stympade polislik och även eldstäder,
där man rökte strimlat kött… En kvinna kom fram till mig och
sade, att hennes man var levande begravd - hon pekade ut en termitstack och försvann sedan. Bredvid termitstacken fann vi ett
decimeterstort hål och hörde någon som ropade svagt. Vi öppnade hålet och fann 16 skottskadade balubas. Det visade sig att de
på medicinmannens order begravts levande, eftersom de hade
skadats av eldgivningen, ett bevis på att de inte lytt medicinmannens instruktioner! Vi fick uppgift om ytterligare två sådana gropar men vi fann dem aldrig.

de att vi svenskar inte klarade att hålla ordning på de flyktingar
vi ansvarade för.
Jag kommenderade avsittning och
uppställning på skyttelinje samt instruerade truppen, att om vi tvingades
öppna eld måste varje skott träffa
målet, i annat fall skulle Baluba
Jeunesse stärkas i sin tro att de var
osårbara. Vi ryckte fram mot gruppen,
vilket hejdade deras framryckning. Jag
beordrade dem att lägga ned sina
vapen och återvända till lägret. Till en
början lydde de motvilligt, men plötsligt öppnades eld mot oss från termitstackar i lägret, sannolikt med gevär
som tagits från de försvunna katangesiska poliserna. Samtidigt vände gruppen om och stormade mot oss, det
fanns bara en order att ge: ”Eld!”.
Eftersom jag endast hade en pistol
Start på stora flykten till Elisabethville.
övervakade jag truppen istället för att
delta i striden. Eldöppnandet var i stort
samtidigt och välriktat. TV-Gusten gick runt mitt i alltsammans,
Hos medicinmannen Mantefu fann vi en hink där botten var fylld
jag kunde tydligt se nedslag av kulor och någon pil nära hans fötmed testiklar, en viktig ingrediens i odödlighetsmedicinen.
ter, men han fortsatte att filma, blind för omvärlden. Sammanlagt
Svenska Dagbladets korrespondent Hans von Friesen, som var
träffades runt hundratalet balubas av vår eld vilket bröt anfallet
närvarande, kastade upp vid åsynen av detta. Mantefu kom fram
och vände det i flykt. Jag kommenderade ”Eld Upphör!” vilket
och sade, att om vi tog hans testiklar var han tvungen att sända
åtlyddes av alla utom av en av de frivilliga som dock slutade
ut sina krigare för att skaffa nya till medicin-tillverkningen.
skjuta efter ett slag i huvudet med pistolpipan.
Mantefu låstes in i bataljonens häkte, men vi lyckades dock
aldrig överlämna honom till någon domstol, som var villig att åta
sig fallet. När flyktingarna evakuerades i april 1962 tillbaka till
Kasai via Kaminabasen, var bland de första och förnämsta flyktingarna just ”testikeldoktorn”. När jag frågade om han skulle
fortsätta sin verksamhet efter hemkomsten svarade han, att det
skulle han självfallet göra om det visade sig nödvändigt. Enligt
uppgift var det Mantefu som var en av huvudmännen bakom det
stora Simba-upproret, som pågick från januari 1964 till november 1965, ett uppror som beräknas ha kostat runt en miljon kongoleser livet.

Flyktinglägret med tiotusentals flyktingar.

En indisk FN-kapten dök upp och började skrika om massaker.
Jag bad honom försvinna och sköta sina egna angelägenheter. Vi
fortsatte in i flyktinglägret där vi mötte major Mide i spetsen för
ett kompani. Efter ömsesidig orientering återvände vi med hela
styrkan för att söka efter sårade och stupade men vi fann inte en
enda.

I mars 1968 dödade amerikanska soldater flera hundra civila
vietnameser i byn My Lai i orten Song My, vilket avslöjades
1970. Två år senare skrev tidningen Folket i Bild om ovanstående
händelse i flyktinglägret och kallade den ”Ett svenskt Song My”.
TV-Gusten har senare vid flera tillfällen påstått att det var en
massaker. Berättelsen ovan visar att människor dödades vid händelsen i flyktinglägret, men att det inte var någon massaker utan
ett resultat av strid.
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FN-veteranerna Kongo
Ordförande: Karl-Olof Fransson, 036-649 68, 070-633 49 63
Sekreterare: Bror Svärd, 08-591 123 40
Kassör: Rune Brink, 036-703 66, 070-590 25 18.
Postgiro: 441 1974-1

Den långa vägen
till Armémuseum
Fredagen den 18 april 2008 var en ärans dag för oss Kongoveteraner. För första gången i Armémuseums historia
öppnades en utställning om Utlandsstyrkan. Den hade
titeln: ” Svensk FN-trupp i Kongo 1960-64”. Sveriges
överbefälhavare, general Håkan Syrén, var där.

Vägen dit har varit lång om man ser bakåt: Kriget i
Katanga i början på 60-talet mot en reguljär armé –
Katangas gendarmeri – som leddes av legoknektar det vill
säga officerare från Europa, Australien och Sydafrika. Det
var sannerligen inte fråga om barnsoldater. Nitton kamrater stupade eller omkom. Fruktansvärda upplevelser i krigets spår av ofattbara grymheter, etniska rensningar och
kannibalism. Mitt i allt detta en humanitär insats bland
50.000 från baluba-stammen i det stora flyktinglägret,
som omgav den svenska campen. Den bittra hemkomsten
till ett Sverige som inte kunde förstå eller ta till sig våra
upplevelser och berättelser, ty de var så långt från svensk
vardag och svenska synsätt. Sjuttiotalet med Gary
Engmans TV-program där vi utpekades som rasister,
våldsverkare och spritmissbrukare... Nittiotalet med större
förståelse för våra upplevelser när det uppenbarades att
etniska rensningar förekom på Balkan mitt i Europa och
att soldaterna i UNPROFOR hamnade i likartat svåra
situationer som vi hade gjort i ONUC.
Vägen har varit lång för oss till Armémuseum – till en
upprättelse – till ett erkännande från det officiella Sverige.

Vernissagen
Det var ingen stor utställning, men en början till något
större. Informationsskärmar med texter som: ”Kongo blir
självständigt” – ”ONUC” –” Striderna i E-ville” –
”Kaminabasen ”– ”Erövringen av Kaminaville”. Intill
skärmarna montrar med bilder,vapen, utrustning och
föremål från Kongo som belyste vår verklighet när det
begav sig. Föremålen har i de flesta fall lämnats in av
Kongo-veteraner. Curt Bäck blev mycket förtjust när han
i en monter återfann den flaska Simba-öl från E-ville,
ännu oöppnad, som han tidigare donerat.
Inge Kamstedt,
plutonchefen som
var först in på
Camp Massart
den 16 december
1961, infann sig
till utställningen
och kunde bese
sin hjälm, som
fienden besköt
vid tillfället.
Inge Kamstedt och den famösa hjälmen.
Foto: FredsbaskerFörlaget

Till invigningen av utställningen hade en stor publik
infunnit sig, bland dem de 130 inbjudna Kongo-veteranerna. Programmet inleddes med att t.f. museichefen
Eva-Sofi Ernstell hälsade välkommen. Erik Kennes från
Afrikamuseet i Belgien talade om bakgrunden till FNuppdraget i Kongo på 60-talet. Pastor Elie Kabwe från
Franska reformerta kyrkan i Stockholm framförde ett
tack till de svenska soldater som tjänstgjorde i balubalägret i Elisabethville. Han yttrade: ”Ni räddade våra liv.”
Kabwe växte upp i lägret. Till vår förening överlämnade han som gåva ett olivträd träd, som museet fick i uppdrag att vårda.
Veteranen Stig von Bayer höll ett föredömlig kort anförande

FN-missionen i Kongo inleddes 1960. Fyrtioåtta år senare uppmärksammades
veteranernas insats i en utställning på Armémuseum.
Foto: Kim Svensson FBB/Combat Camera
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om svenskarnas insatser. Han var med under alla fyra
åren. Resten av kvällen var Stig upptagen med att signera
boken ”Bwana Kabamba”, som handlar om hans upplevelser i Kongo. Stommen i den boken publicerades i
USA redan 1965 och översattes till franska och tyska. Nu
har den äntligen kommit på svenska, översatt och omre-

digerad av Stig och Christian Braunstein, överstelöjtnant
och 1:e försvarsantikvarie. Den senare presenterade boken
varvid han berättade om sitt goda samarbete med Stig.
Han slutade med orden: ”Min förhoppning är att många
svenskar läser boken om inte annat för att förstå att
Sverige faktiskt har hjältar på andra ställen än fotbollsplanen och ishockeyrinken. För det är vad Stig är, och min
förhoppning är att han ihågkommes som en sådan.”
Efter vernissagen följde vickning och samvaro på K1:s
gamla mäss på Lidingövägen 28. Christian Braunstein
höll ett roande och intressant kåseri om mässens historia.
Enligt Braunstein är mässen ”den äldsta och finaste i
Sverige”.

Årsmötet
Årsmötesdagen den 19 april inleddes med incheckning
och lunch på Armémuseums restaurant. Före mötets början visade Betil Jernberg sin i fjol utgivna DVD som
handlar om ”Logistikorganisationen i sektor Kamina
1961 – 1964”.
Årsmötet hölls i Armémuseums hörsal. Karl-Olof
Fransson hälsade välkommen och konstaterade att det
var ett rekorddeltagande i föreningens historia med
160 närvarande. Årets gäster var Tom Kenny och Danny
Braedly från de irländska FN-veteranernas organisation,
Erik Kennes från Afrikamuseet i Belgien, Christian
Braunstein från Statens historiska museer samt Bo
Wranker och Gun Lindén från Fredsbaskrarna Sverige.
En tyst minut genomfördes för att hedra de medlemmar
som under året gått ur tiden.
Karl-Axel Pettersson valdes att leda mötet. Det blev ett
trivsamt möte utan motsättningar.Val – och procedurfrågor avklarades snabbt och resulterade i att styrelseposterna
innehas av samma personer som förra året. Årsavgiften
fastställdes till 200 kronor.
I ett inlägg under ”övriga frågor” meddelade KarlOlof Fransson att delar av lunchen och vickningen under
fredagens kamratträff betalats av företag, som Larry
Chiborn varit i kontakt med. Larry hade fått in 20 000
kronor,varav 10 000 kronor sparas till nästa års möte.
Larry Chiborn meddelade att de företag som bidraget
med sponsrings- och marknadsföringspengar är
Swedbank Roburs Afrikafond, FIM-fonden Sahara och
aktiefonden Simplicity Afrikafond, som har sitt säte i
Varberg. Larry hade tillskrivit och varit i kontakt med
cirka 200 företag och organisationer. I många fall hade
han fått artiga svar – men inga kontanter. Larrys insats
föranledde en kraftig applåd.
Karl-Olof Fransson meddelade att Försvarsmakten för
en vecka sedan fattade beslutet att den ceremoni, som
brukar hållas vid minnesstenen på Folke Bernadottes väg
i Stockholm på FN-dagen den 24 oktober är flyttad till
Peacekeeper´s Day den 29 maj. Förändringen har skett
redan i år. Karl-Olof vädjade till församlingen att så
många som möjligt ställer upp den 29 maj.
Irländaren Tom Kenny föreslog vid årsmötet 2006 att
medlemmarna i vår förening skulle bära likartad klädsel,
exempelvis en club-blazer. Glenn Altsten och Per- Erik
Jilleskog var villiga att komma med ett förslag i ärendet,

vilket skulle föreläggas styrelsen för avgörande.
Många hade synpunkter på var nästa årsmöte skall
anordnas. Enköping, Linköping och Örebro föreslogs
bland många andra. Föreningens sekreterare påminde om
att när årsmöten tidigare har hållits i platser såsom Gävle,
Göteborg och Skövde har de samlat betydligt lägre antal
deltagare än i Stockholm eller i dess närhet såsom
Strängnäs,Vaxholm och Enköping. Det är tankeväckande
att jämföra dagens 160 deltagare med det som hände i
Luleå 1983. Endast 9 deltagare infann sig. Diskussionen
slutade med att mötet gav styrelsen i uppdrag att avgöra
tid och plats för årsmötet 2009.
Efter årsmötet intogs scenen av Bo Wranker, årets fördragshållare. Han skildrade sin tid som Force Commander för UNPREDEP i Makedonien 1996 – 1997 samt
för UNDOF på Golanhöjderna 2000 – 20003.

Banketten
På den avslutande banketten i Armémuseums restaurant
lördagen den 19 april var det trångt liksom det hade varit
på K 1:s mäss på fredagskvällen. Styrelsen hade räknat
med det skulle komma ungefär det deltagarantal, som vi
haft de senaste åren i Enköping. Lokalerna i Stockholm
skulle i så fall räcka till. När det nu blev betydligt flera
deltagare – ja, då blev det trångt.
Ändå blev tillställningarna lyckade vilket berodde på
serveringspersonalens förmåga att i sista stund få fram
tillräckligt med sittplatser – och de ärade gästernas tålamod.
Toastmastern, Roland Isaksson, hälsade alla välkomna
och berättade en humoristisk Kongo-historia varigenom
stämningen gick i topp direkt. Karl-Olof Fransson
utbringade en unison skål så fort vinet kom på bordet
sedan förrätt och snaps i förekommande fall avnjutits.
Restaurantens kök visade hög klass.
Föreningens hedersnål, Katangakorset, delades ut till
John Edström och Rolf Larsén. Christian Braunstein som
var förhindrad att deltaga i banketten hade tidigare fått
utmärkelsen vid årsmötet.
Den äldste deltagaren var 90-årige Stig Allevik, den
legendariske plutonchefen för granatkastarplutonen i
Elisabethville. Många mannar ville tala med honom
särskilt de som tillhört hans pluton.
Arne Björklund harangerade i ett anförande Stig för
hans insatser i E-ville. Därpå följde dagens längsta applåd.
Stig Högberg tackade styrelsen för det gångna året och
för årsmötet. Han var imponerad över att årsmötet kunnat arrangeras trots att styrelsen enligt verksamhetsberättelsen under året endast har haft ”tre styrelsemöten och
flera informella kontakter."
Banketten avslutades med att Bo Wranker tackade för
maten. Slutet gott – Allting gott!
Styrelsen tackar alla deltagare för ett väl genomfört
rekordmöte.
Text: Bror Svärd
Fortsättning på nästa sida
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BLAND KANNIBALER...
HUVUDNOT:
"Bwana Kabamba" är det smeknamn på swahili, som Stig
von Bayer under sina uppväxtår i Belgiska Kongo fick av lokalbefolkningen. Det betyder ungefär "den listige jägaren" - eller
"han som förser oss med kött".

Bwana Kabamba – Svensk FN-officer bland
kannibaler och minor – Kongo 1949-1964
"En mycket intressant bok – om en mycket intressant person"
Denna bok handlar om Kongo, strax efter självständigheten från Belgien 1960.
Stig von Bayer kom till Kongo redan 1949, då som 12-åring. Hans föräldrar
hade då redan varit där i ett år; de var biståndsarbetare och hjälpte bl.a. till
med att bygga vägar. Stig lärde sig snabbt språket och lokalbefolkningen lärde
honom att överleva i djungeln.
1954 återvände Stig till Sverige för att fortsätta sina studier och för att
göra sin värnplikt. Stig blev officer vid Södermanlands Regemente och som
nyutnämnd fänrik blev han 1960 beordrad att resa till Kongo för att ingå i den
svenska FN-styrkan och där blev han kvar till 1964.
När Stig 1964 lämnade Kongo hade New York Times en artikel med en rubrik
som löd:

Mad Swede leaving Congo is sorry to end his perilous stint.
Christian Braunstein presenterar boken om Stig von Bayer.

Den artikeln fick den kände utgivaren James Heinemann att kontakta Stig för
att få ge ut en biografi.
Grunden till denna nya bok är en översättning av den på Heinemanns förlag
utgivna biografin om Stig von Bayer, skriven av David Hymoff: "Stig von Bayer
- International Troubleshooter for Peace". Den har dessutom kompletterats med
en hel del material. Översättningen har gjorts av Christian Braunstein i samverkan med Stig själv, som varit mycket engagerad i projektet.
Ur Ingrid Kampås´ förord:
"Så läs denna bok om en man som inte bara tar fram det bästa ur sig själv och
andra människor, utan också är en man som verkar att ha haft en enda ledstjärna - att göra denna vår värld en smula bättre. Minns att hjältar får inte
sin status bara på grund av sin yttre framtoning utan också på grund av sitt
inre."
"Denna bok är en av de bästa Kongo-böckerna hittills - med många unika
bilder. Här kommer äntligen fakta och sanningen fram från Kongo-operationen, vilket man tidigare alltid sökt dölja genom att omskriva fakta.
Mina gratulationer till Stig von Bayer och Christian Braunstein!"
Roland E. Lindholm, FN-tolk och koordinerare
i Kongo vid svenska och irländska bataljoner 1960-1962.

Pastor Elie Kabwe tackade Kongo-veteranerna på franska.
Stig von Bayer tolkade.

176 sidor, inbunden, fyrfärg, ISBN 978-91-85-609-03-1, FredsbaskerFörlaget

ÖB, general Håkan Syrén och Stig von Bayer
130 veteraner besökte bokpresentationen och Kongo-utställningen.
efter bokpresentationen.
Foton: Kim Svensson FBB/Combat Camera
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LANDET RUNT ÅRET SOM GÅTT

UNEF-kamraterna 50 år 2008

PROGRAM vid 50-årsjubileet
För dem som önskar deltaga i dagarna tre, gäller
preliminärt följande program:
Dag 1: Inbokning från kl. 1400 fredagen 31/10, därefter samling med guidad vandring i gamla delen av Kungälv. På kvällen
ölstöt i Stenkällaren alt. ostbricka i Karolinerrummet.

UNEF-kamraterna
Årsmötet 2008-04-15
Mötet ägde i år rum i Brf
Kvisbergsparks festlokal på
Befälsgatan i Göteborg.
Efter sedvanliga förhandlingar serverades en delikat måltid. Därefter spånades livligt
om olika aktiviteter i samband med 50-årsjubileet.
Historik UNEF-kamraterna
Den 24 oktober 1958 träffades ca 35 före detta FN-soldater från första, andra och
tredje FN-bataljonerna i
Gaza på Palace i Göteborg.
Där beslöt de att bilda en
kamratförening för alla som
gjort FN-tjänst ute i landet.
Initiativtagare var Nils
Olof Runfors, som tjänstgjort
både i Korea och i Gaza 1:a
Bat.

Namnet "UNEF-kamraterna
Västra Sverige" antogs. Till
ordförande valdes överstelöjtnant Ingemar Steveberg
som varit chef för 1:a bataljonen. Meningen var att det
skulle bildas likadana kamratsammanslutningar i norr,
söder och öster.
UNEF var med och bildade
The Nordic Blue Berets
1970. UNEF har haft tre
stora nordiska möten:
Göteborg 1973, Skövde
1978 och Luleå 1983.
UNEF:s 25-årsjubileum firades på Varbergs fästning
1983.
UNEF:s 50-årsjubileum
kommer att firas den 1-2
november 2008.
Erik Westerberg
Ordförande

Judge Advocate General Bengt Lindeblad fyllde 90 år
Den 30 mars, träffade Sture och jag ONUCS allas vår Judge
Advocate General Bengt Lindeblad nu 90 år. Han var under
många år hovrättsdomare i Svea Hovrätt i Göteborg.
Till Kongo kom han ner
med Anders Kjellgrens
bataljon 10K 1960.
Under ett besök i
Leopoldville under
december det året,
utnämndes han till
generaladvokat av Force
Commander Gen C. von
Horn. Under julen tog
han sig själv in i FN:s
högkvarter och lade
beslag på ett av de bättre rummen med säkerhetsskåp. Han kom att
stanna på posten under
tre år och reste hem
först hösten 1963. Han
reste runt i hela Kongo
med FC Gen C. von
Horn som Legal
Advisor.
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Dag 2: Frukostbuffé med småvarmt. Under dagen olika jubileumsaktiviteter, programmet ännu ej klart. Kaffebuffén står uppdukad under eftermiddagen. På kvällen är det tre-rätters supé
med 2 glas vin alt 2 öl.
Dag 3: Frukostbuffé med småvarmt, avslutning.
Totalpris: 1445:-/ person, inget enkelrumstillägg för de
som önskar detta.

För dem som kommer på lördagen 1/11-08 gäller:
Rummen tillgängliga senast kl 1400 i övrigt enligt dag 2 och 3
ovan. Pris 1040:-/pers
Önskar du inte övernatta utan bara delta under lördagen så är
priset 550:-/pers.
OBS! Alla som gjort utlandstjänst är givetvis välkomna att
deltaga i Sveriges äldsta veteranjubileum. Många har redan
gjort förhandsanmälan. Gör så även du!
Anmäl per post:
UNEF-kamraterna Box 5050, 402 22 Göteborg
E-post: till Erik Westerberg, info@kvibergspark.se
Du kan alltid nå mig per telefon: 0702-13 68 00
PS - Inför UNEF-föreningens 50-årsjubileum önskar vi få lite
hjälp med bilder och film från olika FN-uppdrag.

Han fick bl a utreda massakern på italienarna i Kindu den 11
november 1961, vilka styckades och såldes av Kongo- armén till
lokal befolkningen.
Bengt hade fått
med sig några parlamentsledamöter
och domare från
Leo, men dessa var
bara intresserade
av att först välja
ut lämpliga älskarinnor, utredningen
kom i andra hand.
Bengt häktades
Kommitterade 90-årsgratulanter: Sture Pettersson,
av ANC ca 10
dagar mellan jul och sekreterare i UNEF-kamraterna och Stig von Bayer.
nyår, där flera ANC soldater påpekade att han såg välgödd ut och
säkert skulle smaka gott.
Efter att Bengt blivit släppt hittades lämpliga likdelar som
huvuden m m, som fördelades i de 13 kistorna och för att få rätt
vikt kompletterades innehållet med jord.
Vid återkomsten till Leo, höll den italienska ambassadören ett
stort cocktailparty. Bengt utlovades en fin medalj som han dock
ännu inte sett röken av.
Text: Stig von Bayer

Fröhlin med TVÅ ÅRSMÖTEN och lite till

Fredsbaskrarnas årsmöte
Vi var några medlemmar som deltog under
Fredsbaskrarnas årsmötes helg på Kärringberget i
Göteborg. Vår eminenta sekreterare ”Majorskan”
Maria Sääf fick medalj av Fredsbaskrarna för
många års slit. På kvällen var det mat av libanesiskt inslag på mässen. Jag vet inte hur många
hundra missioner som samlades under denna
kväll, men många var det. Tyvärr är det inte så
många från de senare missionerna som deltager.
Det tycker jag är synd.

BBMC:s årsmöte
Vår årsmöteshelg hölls som vanligt i Skillingaryd. Vi var 35 medlemmar som var med på årsmötet, där några bra beslut klubbades. Stefan
informerade oss om läget i dagens Kongo, han har
snart varit där i fyra år som FN-polis. Roland
från Fredsbaskerförlaget var där och sålde böcker, ett trevligt inslag. Vädret var med oss, så föreningsmästerskapet, med bland annat slowrace,
hölls i gott solsken.
Årets totalsegrare blev Kent Farman, grattis.
Senare på kvällen var det sedvanlig grillning och
lottdragning. Vi passade på att ge familjen
Jonasson deras bröllopspresenter, som vi inte
kunde göra på deras överaskningsbröllop förra
året. Senare på kvällen var det livemusik, där vår
egen medlem ”Blomman” visade en ny sida, att
han var en jäkel på gitarr och speciellt Thin Lizzylåtar. Vi tackar honom och hans bandkollega för
deras spelningar under fredagen och lördagen.
Totalt var vi ett 60-tal under kvällen och alltid
lika trevligt. Väl mött i sommar.
Vid pennan:
ordförande Jespher Fröhlin
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Nya nunor och namn i
förbundets styrelse...

UNIFIL

United Nations
Forces in
Lebanon

Stilla vid stilleståndslinjen
– ett privat besök i södra Libanon
Anders Wallinder från Enköping
Yrkesofficer vid Ledningsregementet.
Medlem i Fredsbaskrarna sedan 2007,
invald i styrelsen som suppleant 2008.
Samverkansofficer på KS 14.
Jag har mina fingrar i syltburkarna Webb/IT,
rekrytering och kamratstöd.

Lave Lavesson
Är pensionär och bor i Östersund med min fru
Agneta (L03,13L), yngste sonen Oskar och katten Busifer.
Förutom Oskar har jag även barnen
Magnus,Martin (KS 06, LA 01) och Emma.
Är också aktiv i Z-Bataljonen.
Min uppgift i FBS är kamratstöd tillsammans
med Lillemor, Anders och Stefan och marknadsföring/info/rekrytering tillsammans med Emma,
Anders R och Anders W.
Jag har haft förmånen att göra ett antal missioner. 1986-87 i Libanon (13L och 91L),
1993 i Somalia (SO03), 1995 i fd Jugoslavien
(JK 07), 1999-2000 i Korea (NNSC), 2002 i
Afghanistan (NS01) och i Liberia 2004-05
(LA02).

Att besöka södra Libanon är inte något jag gör speciellt ofta. Senast det
skedde var sommaren 2000 efter det att israeliska armén dragit sig ur.
Området har dock en viss dragningskraft och när en kamrat, tillika FNveteran, från Sverige, besökte mig nyligen var södra Libanon ett givet
utflyktsmål.
Via den kustnära motorvägen från
Beirut tog det inte lång tid att nå Tyre
med stopp för ett besök vid minnesmonumentet över stupade UNIFIL-soldater.
Liksom en mindre kopia av ”The
Vietnam Wall” återfinns namn och nationalitetet över de soldater som gett sitt liv
i fredens tjänst. Monumentet som är rest
som ett tack till UNIFIL av stadsstyret i
Tyre börjar tyvärr förfalla. Med en
mager statskassa och återbyggnad som
tung börda efter kriget 2006 har nog
inte monumentets underhåll högsta prioritet.
FN borde ge ekonomiskt bidrag för
restauration, förfallna monument över
stupade soldater är ingen vacker syn.

Artikelförfattaren framför UNIFIL-monumentet
i Tyre.

Bosse Carlsson från Luleå
Är kassör i FBS. Gjort FN-uppdrag på Cypern
53C och 73C. Jag gick i pension för tre år
sedan (55+) från Norrbottens flygflottilj F21.
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Färden gick vidare utefter kustvägen
mot Naqoura med passering, utan större
problem, av några check-points bemannade av soldater från libanesiska armén.
Framme vid Naqoura var det läge för
besök på södra Libanons mest kända
gata: ”Yallan”. Med hågkomst från 80talet då gatan sprudlade av aktivitet
kändes det onekligen dött, dagens UNIFIL-soldater har nog inte samma köpkraft som dåtidens.
Något som dock är sig likt är ”Echoroad”, FN-namnet på genomfartsleden
från väst till öst, vägen från Naqoura till

Ett hjälteporträtt över en död Hizbollah-soldat.

Marjayoun. Den var i lika dåligt skick
som vanligt. Minnena stod som spön i
backen under bilfärden, även om minnet
svek en ibland när man skulle köra höger
eller vänster i vägkorsningarna, och efter
några felkörningar och många förfrågningar kom vi fram till Bent Jbail.
I denna centralort i södra Libanon
förekom kraftiga stridigheter under det
senaste kriget och trots intensiv återuppbyggnad kunde man på sina håll fortfarande se förstörda byggnader. Folklivet
var det inget fel på och vid den lokala
gatumarkanden pågick kommersen för
fullt. Som i alla områden kontrollerade
av Hizbollah fanns det fullt av bilder och
affischer över soldater som stupat i strid

Den döde Hizbollah-ledaren Imad Mughniyeh.

Bataljonsåterträff 96L – The Reindeer Battalion
under den senaste konflikten, bilden
man såg mest av var dock den av
Imad Mughniyeh, Hizbollahs militäre
befälhavare som dödades av en bilbomb i Damaskus för några månader
sedan.
Vi fortsatte så mot Marjayoun och
på vägsträckan mellan Aadaisse och
Kfar Kila kör man alldeles intill gränsen mellan Libanon och Israel, eller
stilleståndslinjen som är den rätta
benämningen. Det rådde ett lugn som
kändes overkligt, ingen aktivitet och
inga soldater som syntes. Med tanke
på att inga andra bilar syntes på den
här vägbiten är den nog inte så välfrekventerad av libanesiska trafikanter.

Missa inte chansen fredagen den
24 Oktober 08, att under en dygnskryssning från Stockholm till Åbo
med Silja Galaxy, umgås med dina
kompanikamrater eller varför inte
någon från övriga bataljonen?
Vi är några från varje kompani som
tycker att det skulle vara roligt att
återigen träffas efter alla dessa år, så
nu anordnar vi en återträff för bataljon 96L 20 år, i samverkan med Silja
Line.
Träffens program är i skrivande stund
ännu inte riktigt spikat, men vi kommer att ha träff för hela bataljonen
och enskilt med det egna kompaniet,
spikat program får ni i samband med
incheckningen.
Tag nu kontakt med era missionskompisar och boka in denna helg, det kan
ju också vara så att vi inte har fått
tag i alla berörda.

MYCKET nära gränsen till Israel.

Efter lunch i Marjayoun var det dags
att påbörja hemfärden till Beirut via
Nabatiye och Saida.
Litanifloden korsades via Khardalabron, och som för alla som ser
Litani för första gången tyckte min
kamrat att det inte var mycket till
flod. Ett så berömt vattendrag borde
var mer imponerande.
Imponerande är dock den gamla
korsfararborgen ”Beaufort Castle”,
både på avstånd och vid ett närmare
besök. Borgen har tillhört många ,
inklusive tempelriddaren Arn, men
den urblekta Hizbollah-flaggan i ett
av borgtornen indikerade vem som är
dagens herrar.
Beirut nåddes under kvällningen och
över en kall Almaza summerades
dagens ”patrullering”.

Foto: Bert Stark
Text: Lars Bergqvist

Avgång från Värtahamnen i Stockholm med Silja Galaxy
fredagen den 24/10 kl.1915.
Åter Stockholm
lördagen den 25/10 kl.1815.
Kostnad: Från 924 kr/person i del av
4-bäddshytt, en b-hytt.
Ingår i priset: Välkomstdrink, middagsbuffé inkl vin/öl/vatten, förläggning i fyrbäddshytt, frukostbuffé,
lunchbuffé inkl vin/öl/vatten och
en himla massa trivsel.
Anmälan:
För att vi skall kunna genomföra
Bataljonsträffen som planerat är det
viktigt att du anmäler och bokar in
dig och kompisarna före den 30/9.
Boka på telefon 08-6663333, bokningskod B96L eller på
www.tallinksilja.se
I samband med bokningen går det
även bra att mot kostnadstillägg uppgradera till annan hyttkategori, eller
boka förmånlig bussanslutning till
och från Värtahamnen, Stockholm.

Har ni några frågor eller bara vill
prata lite är det bara att ringa någon
av kontaktpersonerna nedan. Skicka
gärna din e-postadress till ert kompanis kontaktperson, då vi kanske kan
skicka spikat program eller annan
info.

Förrådskompaniet:
Peder Danielsson
021-140547
070-1625256
peder.danielsson@enkoping.se
Björn Claesson
036-50284
070-5150284
bjorn.claesson@jonkoping.se
Sjukhuskompaniet:
Eva Almer
036-127295
073-5703900
eva.almer@lj.se
Batstab-, Stab och Tross-kompaniet:
Harry Vemdal
0511-57676
073-803 22 80
harry.vemdal@bredband.net
Benkt Sjödahl
0470-257 80
0706-38 57 80
benkt.sjodahl@ipbolaget.com
Transportkompaniet:
Raimo Leinonen
0498-22307
070-64 4249
rtl@telia.com

Ingenjörskompaniet:
Dennis Blom
063-511386
070-2520500
dennis.blom@multichallenge.se
Sten Jakobsson
036-60 766
070-3407267
sten.jakobsson@telia.com

Hjärtligt välkomna till vad vi tror blir höstens höjdare!
Innan dess - ha en skön sommar!
Peder, Björn, Eva, Harry, Benkt, Raimo, och Dennis
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N OT E R AT

H 3 / T R A S ER

TYPE 3
995 kr

CLASSIC TITAN
från 4595 kr

CODE BLUE
1845 kr

COMMANDER 100
från 3295 kr

DIVER ORANGE
från 2895 kr

SUPERSPORT SILVER
från 2795 kr

H3 TRASERS KOMPLETTA SORTIMENT HITTAR DU PÅ WWW.D-GEAR.SE

Foton från Larnaca efterlyses
Undertecknad har gjort fyra missioner på
Cypern och jag undrar om någon har
foton av restaurang Navy Marine i
Larnaca, från slutet av sextiotalet och
början av sjuttiotalet, där ägaren stod
med sin grillåda, ca fyra meter lång mot
gatan, och grillade sin goda kebab som
luktade så gott. Nu har son och sonsöner
tagit över och dom vill gärna ha fotografier från den tiden. Har du fotografier,
skicka dem till mig så ska jag förstora
och rama in dem som gåva!
Jag har varit 19 gånger på Cypern, denna för mig fantasktiska ö,
och jag åker dit i oktober i år igen. Så snälla FN-kollega, hjälp mig,
skicka rekommenderat brev, jag kommer att betala för kostnaden
och sända tillbaka på samma sätt.
Jag är medlem i UNEF-kamraterna Väst, Föreningen
Fredsmuseum i Uppsala och naturligtvis i Fredsbaskrarna Sverige.
Vill också passa på att tacka UNEF-kamraterna för att jag fick
delta i deras fantastiskt trevliga höstfest, och för att jag den 24
oktober fick lägga ner deras krans vid FN-ceremonin vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. Det var ett fantastiskt ögonblick för
mig, som gav mig iväg som 21-åring på min första mission och då
hamnade i Gaza.
Snälla Fredsbaskrar – titta i era gamla fotoalbum och skicka foton
till mig! Adressen är: Oa Hällegard, (även kallad Kocken),
Teknikringen 62, 114 28 Stockholm.
08-20 19 44 eller 0739-39 00 36

SHOP:
WWW.D-GEAR.SE
EMAIL:
INFO@D-GEAR.SE
TELEFON: 0533-300 37

Ny ordförande i Örebroföreningen
Årsmöte hos FBS Västervik
Fredsbaskrarna Västervik (FBV) har , den 19 mars, haft årsmöte i Räddningstjänstens annex. Sedvanliga årsmöteshandlingar
klubbades under årsmötesordföranden Hans Ellerviks ledning. Föreningen har under
2007 haft 9 träffar inklusive
årsmötet och i december en
välsmakande julbuffé. På träffarna berättar , både gamla
som unga medlemmar, med bilder och filmer från sina missioner. Det finns i föreningen
FN soldater från sent 1950tal, i Gaza och Kongo, och
nuvarande ungdomar som
tjänstgör i Bosnien, Kosovo
Avgående sekreterare Jan Kullander t h, och Afghanistan. Föreningen
avtackades av Hans Johansson.
deltog även på förbundet
Fredsbaskrarna Sveriges årsmöte i Enköping, där FBV:s ordförande fick motta en FN-flagga.
Avgående sekreterare Jan Kullander avtackades, med blommor,
av ordförande Hans Johansson. Efter mötet intogs smörgåstårta
och välsmakande drycker.
Nuvarande styrelse är: ordfförande Hans Johansson, sekreterare
Björn Hansson, kassör Lars Axmon samt Bo Hagman.
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Vid årsmötet med Fredsbaskrarna Örebro, som hölls tisdagen
den 5 februari, valdes Elisabeth Andersson till ny ordförande
efter den avgående Marléne Kerber.
Med Marléne Kerber vid klubban
och Peder Stenbäck som sekreterare genomfördes årsmötet.
Efter de sedvanliga årsmötespunkterna om verksamhetsberättelse,
ekonomi m m, var det sedan dags
för valen.
Styrelsen fick följande utseende
för 2008:
Förenings- och styrelseordförande
Elisabeth Andersson
(för 2 år): Elisabeth Andersson
Sekreterare: Peder Stenbäck (vald för 2 år 2007)
Kassör (för 2 år): Lotta Öhrn
Styrelseledamot (för 2 år): Anders Ramnerup
Styrelseledamot: Måns Löf (vald för 2 år 2007)
Suppleanter (för 1 år): Sven-Erik Nordlund och Kenneth Roos
Revisor (för 1 år): Mikael Fredriksson
Revisorssuppleant (för 1 år): Marléne Kerber
Valberedning: Roger Bladh (ordförande), Stefan Andersson och
Arne Björklund
När sedan årsmötet var avhandlat, överlämnade Marléne Kerber
ordförandeskapet till Elisabeth Andersson, som i sin tur tackade
sin företrädare och överlämnade en gåva.
Texxt: Mikael Fredriksson

COMING EVENTS
Z-bataljonen

LISTA ÖVER
FREDSBASKRARNAS
KAMRATSTÖDJARE
FINNER DU PÅ:

www.fredsbaskrarna.se

PUZZELRINGAR

HÖSTTRÄFF
Z-bataljonen välkomnar Veteraner från Sverige och Norge
att deltaga i den årligen återkommande Höstträffen 2008.
I år på ny plats - på SkytteC, Östersund.
Lördagen 2008-08-23 kl. 1300 .
Den som önskar övernatta på SkytteC, medtag sovsäck,
liggunderlag eller tältsäng. Om Du kommer i
husvagn/husbil så finns det uppställningsplats.
Deltagaravgift: 100:- (Middag med dryck, vickning samt
frukost) Sätts in på postgiro 54 03 37-3. Märk talongen
Höstträffen SkytteC.
Frågor/Upplysningar: 063-80493 eller 070-2980493
Sista anmälningsdag fredag 8 augusti.
Vi träffas på SkytteC kl. 1300 och startar upp med kaffe
innan tävlingar/aktiviteter av skiftande slag startar.
Middag c:a kl. 1800
Underhållning under/efter middagen. Prisutdelning efter
eftermiddagens tävlingar/aktiviteter.
Efter fortsatt samvaro så kommer korvgrillning att ske
efter det att skymningen kommit.
Söndag morgon frukost innan ”Kram och Tack för att
Ni kom”.
Hjärtligt Välkomna
Styrelsen Z-Bataljonen

www.me-trading.com

ÖS ARMY 15-ÅRSJUBILERAR
Ringenäs skjutfält Halmstad
11–13 juli

Andra helgen i juli ses vi på Ringenäs! Vi kommer att köra
på som vanligt med liveband, musik och annat ståhej.
Ta nu och ring runt till Dina gamla kompisar från
utlandsmissionen och gör detta till sommarens höjdare i
Halmstad 2008.
Från och med i år har vi ingen förhandsbeställning av Tshirts. T-shirts kommer att säljas på plats som vanligt på träffen, men i mindre upplaga. Årets jubileums-T-shirt
med speciellt ryggtryck kanske går åt snabbt, först till kvarn
gäller.
Grillen kommer att skötas av Kurt Olsson som vanligt. Vad
vore träffen utan denna grillmästare? Luftgevärsskyttet kommer att vara igång på samma plats. BBMC kommer att köra

sin årliga MC-utställning för alla som vill delta.
På kvällarna blir det dans och party på Truckers Inn. Är det
någon som vill göra någon typ av uppträdande så hör av Er
till oss.
Som vanligt blir det en träffavgift till ALLA som ska genom
Checkpoint Charlie. Ni som inte varit på ÖS-träffarna tidigare, ska veta att det är tält, husvagn mm som gäller. Vi har
inte tillgång till varken logement eller el-platser.

Mera info med bl a vägbeskrivning kommer
att finnas på vår webbplats: unmeet.nu
Hälsningar Tony & Ralle
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HJÄLP BARNEN I BURMA!
UNICEF finns på plats och hjälper barnen att överleva.
Behoven är enorma och vi vädjar därför om mer pengar.
Din gåva kan rädda liv! SMS:a ordet ”LIV” till 72 900 och skänk 50 kr
till UNICEFs katastrofhjälp i Burma.
www.unicef.se

www.fredsbaskerforlaget.se

SKEPPAREGATAN 29, 602 27 NORRKÖPING
TEL 011 18 80 88 – FAX 011 13 70 88

HOS FREDSBASKERFÖRLAGET FINNS BÖCKERNA OM SVENSKA FREDSMISSIONER.
DÄR FINNS VIDEOR OCH MINNESBÖCKER FRÅN BL A BALKAN OCH LIBANON.
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UN Peace Operations Recruitment
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https://jobs.un.org/Galaxy
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BAE Systems - Bofors
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YXXRYSS
Nr 2/2008
De tre först dragna
rätta lösningarna får
vardera välja en bokvinst
från FredsbaskerFörlaget

Kryssa för EN önskad vinst!
Fredskockarna
FN på Cypern
Svensk FN-officer
bland kannibaler och
minor - Kongo 1949-64

Vi gratulerar vinnarna
i YXXRYSS 1/2008:
Peter Andrén
Bollvägen 15
520 10 Gällstad
FN

PÅ

CYPERN

Hans Lindqvist
Bondebacken 15
724 61 Västerås
50

ÅR EFTER

MUCK

Per-Olov Olsson
Långviksvägen 31
392 47 Kalmar
SUEZKRISEN

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

Rätt lösning till nr 1/2008
Lösningen sänds senast 24 augusti 2008 till:
Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 HÖÖR
Fredsbaskern nr 2 2008
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Tegelbruksgatan 8, 554 50 JÖNKÖPING

