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Bo Wranker

Förbundsordförande

Veteranpolitik på väg under 50 år

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

inledaren

Jag hoppas att ni har haft en skön sommar och att ni nu
är beredda att ta tag i uppgiften att förändra verklig-
heten. Som ni säkert alla känner till vid det här
laget skall riksdagsmannen Allan Widman, försvarsut-
skottet, lägga fram ett förslag till en svensk veteran-
politik. Detta är ju något som vi har väntat på i
princip under de senaste 50 åren. Men nu är det
alltså dags.

I förra numret av vår tidning redovisade Thomas
Roos och jag själv våra tankar inför framtiden. 

Dessa tankar kommer att ligga till grund för
Fredsbaskrarnas bidrag till den ovan nämnda utred-
ningen. För att tankarna skall kunna resultera i
något konkret så måste vi självfallet ta fram ett
underlag som redovisar behov av resurser i form av
personal, lokaler mm, mm. Vi bör också fundera på
hur kamrat- och familjestödet bör utvecklas så att
det motsvarar kraven som vi har rätt att ställa. På
annan plats i detta nummer redovisas resultatet av
möte med Board of Nordic Blue Berets (BNBB).
Där framgår att våra nordiska vänner i flera avseen-
den har kommit längre än oss. Delar av deras pro-
gram torde kunna vara en del av vår egen veteran-
politik. 

Exempel på aktiviteter som bedrivs är återresor
till det gamla missionsområdet för grupper som fått
uppleva särskilt skakande händelser. Hårt drabbade
fredssoldater med familjer från såväl Norge som
Danmark får tillbringa en tid på det norska veteran-
centret. Båda dessa exempel skulle kunna utgöra ett
värdefullt tillskott till  vårt nuvarande kamratstödet.

Ett viktigt krav från vår sida är att alla försäkringsfrå-
gor och rättigheter samlas i en lag som tydligt pekar
ut hur ansvaret är fördelat mellan statliga myndighe-
ter och landsting. Detta visar sig vara ett problem
också i våra grannländer, så om utredningsmannen
och riksdagen ligger på skulle Sverige i den frågan
kunna ta ledningen. Ett annat område som en vete-
ranpolitik bör omfatta är att den skapar grund för
forskningsinsatser. Det är inte tillfredställande att dis-
kussionen i allt för hög grad förs i form av tyckan-
den och gissningar.

Under sommaren så har Fredsbaskrarna och våra freds-
soldater uppmärksammats av lokaltidningar. Detta
säkert beroende på att regeringen tillsatte utredning-
en enligt ovan. Från pressens sida har det varit posi-
tiva artiklar som andats förståelse för det berättigade
i vår strävan till ett bättre omhändertagande. 

Samtidigt så visar diskussionen på SVT Debatt att
det krävs mycket mer upplysning om både Sveriges
internationella insatser och fredssoldaternas verk-
samhet under insats och behov av stöd efteråt.

Uppenbarligen finns det tyckare som uppfattar att
en svensk veteranpolitik skulle ”förhärliga” oss
fredssoldater. Nej, vi vill inte bli förhärligade men vi
vill ha vår rätt!

Under många år har förbundet tagit emot gåvor, förval-
tat och flyttat runt föremål, dokumentation mm.
Tanken har varit att ett urval av allt detta skulle visas
för svenska folket i ett museum. Med den nu rådan-
de politiska synen på internationell verksamhet så
har vi nu kommit i mål. Armémuseum tar sitt
naturliga ansvar och kommer under hösten att ta
över våra samlingar. Den verksamhet som vi har
bedrivit under våra missioner är ju en väsentlig del
av Försvarsmaktens historia sedan 1956. Detta har
nu fått sitt erkännande. 

Låt oss alla tacka Gun Lindén och hennes aldrig
sinande energi för att envist ha arbetat för att finna
en bra lösning under alla dessa år. Gun – du har
lyckats!

Be careful out there!



4 bataljonsbladet  nr 3  2007

Den bästa rekryteringsinsats vi kan göra är att utnyttja kraften i
vårt förbund, oss själva. En av de uppgifter vi tog på oss på års-
mötet var att se till att ”varje medlem värvar en ny medlem”
under året, vi har misslyckats än så länge, du veteran, se till att
fixa detta nu!

Vårt medlemsregister och samarbetet med Payer, som leds av
Björn Eggeblad och Johan Nyström, går vidare. Vi har haft och
har vissa problem med systemet. En del är vår egen förskyllan
och en del ligger på Payer. Det är min fulla övertygelse att denna
typ av system är rätt, det är inte möjligt att gå tillbaks till manu-
ell hantering som vi hade tidigare. Det var ett slitgöra som tog all-
deles för mycket kraft. Under hösten kommer det nya uppdater-
ingar som kommer göra systemet än mer användbart och vi kom-
mer till att kunna följa transaktioner på ett bättre sätt och med-
lemsregistret kommer också att förbättras. Vi kommer också att
införa lokala administratörer vilket gör att föreningarna själva
kan sköta en del.

Till dig som drabbas av de strul eller fel som uppstår kan jag
bara be om ursäkt. Tro mig – ingen gör detta för att jävlas med
dig, vårt uppdrag är att arbeta för dig och ibland blir det fel.

I vårt avlånga land pågår det massor med aktiviteter. ÖS var som
vanligt trevligt. Vår egen Fältfest med Oscar och Marléne som
sammanhållande. Hasse i Västervik som förbereder vårt förbunds-
råd. Lillemor med sitt team förbereder Kamratstödsträff för våra
kamratstödjare. Laves gäng i Östersund som genomförde höst-

träff i Lit. Vårt kansliteam som gör allt för att serva alla efter
bästa förmåga och vårt tidningsteam som producerar en proffsig
tidning. Alla dessa och många fler saluterar jag för ert engage-
mang, tack för att ni finns!

Vi har ett förbundsrådsmöte framför oss. Kontakta din lokala för-
ening och kom med förslag om vad ni önskar att de skall ta upp
till diskussion.

Kamratstödsfonden, här utmanade jag er också, 10 kr för varje
år, nu har utfallet inte varit så lysande här heller. Till er som gjort
det, ett stort tack. Ett speciellt tack till Hans Henriksson med fru
som i födelsedagspresent önskade av familj och vänner ett insatt
bidrag till fonden. Till er andra som inte riktigt hunnit med än,
kom igen, se till att fixa detta också, det behöver inte vara 10
kr/år. Alla bidrag är välkomna, det går till våra veteraner som
behöver lite extra stöd och hjälp.

Våra valberedare, Maria Sääf, Lave Lavesson och Pekka
Korström har börjat sitt arbete inför årsmötet, är du intresserad
av att arbeta med något, kontakta någon av dem.

Veteran, var stolt!
Med Veteranhälsningar

Thomas Roos

Styrelseordförande Fredsbaskrarna Sverige

Plats: 
Lysingsbadets semester- och konferensanläggning i Västervik. 
Möjlighet att komma redan på fredagskvällen finns.

Förläggning: 
Dubbelrum i stuga. Lakan, handdukar och städning ingår i priset.

Förbundet står för resekostnaden för 2 representanter/förening. 
Resan skall genomföras enligt förbundets resepolicy. 

Kostnad för föreningen: 
Boende/natt 200 kr/pers.
Brunch, middag, kaffe och smörgås till ett ca pris på 350-400 kr/pers. 
Ev. spec kost föranmäles. Dryck till middagen tillkommer. (Priserna är inkl. moms) 

Anmäl senast 1/10 till förbundssekreterare Lotta Öhrn, lotta.ohrn@fredsbaskrarna.se
Tfn: 019-182359, 070-4565606, med kopia till Hans Johansson inger.hasse@telia.com
Tfn: 0490-30810, 073-1808936
Frågor ni önskar ta upp emotses tacksamt!

Väl mött

Bo Wranker, Förbundsordförande 

Styrelseordförande har ordet

Veteraner!
Veteraner för veteraner, en ledstjärna för oss. Hur blir vi fler veteraner i vårt förbund?

FREDSBASKRARNA inbjuder till FÖRBUNDSRÅD - FR07 
Västervik 13-14 oktober
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Fredsbaskrarna samarbetar med Försvarsmakten och frivilligorganisationer. Samarbetet består av
kris- och kamratstödsverksamhet. Fredsbaskrarna organiserar även utbildning av kris- och kamrat-
stödjare. Målsättningen är att kamratstödjare skall finnas i varje distrikt/län – redo att stödja, inte
bara kamrater ur Utlandsstyrkan, utan även – vilket är mycket viktigt – deras anhöriga. 

Fredsbaskrarnas konto KAMRATSTÖDSHJÄLPEN – stöder kamrater och deras anhöriga, 
som är i behov av ekonomiskt stöd – på grund av skada, fysisk eller psykisk sjukdom, som följd av
internationell tjänstgöring.

Medlemstidningen BATALJONSBLADET, utges med fyra nummer per år. Tidningen distribueras
även till prenumeranter, organisationer, företag och pågående svenska fredsmissioner i utlandet.

Internationellt är Fredsbaskrarna anslutna till Soldiers of Peace International Association (SPIA), 
The Board of The Nordic Blue Berets (BNBB) och World Veterans Federation (WVF).

Stöd Fredsbaskrarna Sveriges verksamhet – bli medlem! Medlemsavgift – 200 kronor om året!

FREDSBASKRARNA SVERIGE 
Kamratstödsorganisationen för fredsveteraner

Förbundet FREDSBASKRARNA SVERIGE (Fredsbaskrarna) bildades 1984 i Värnamo och har sitt säte
i Jönköping. Förbundet är politiskt och religiöst obundet och har år 2007 ca 5 000 medlemmar.

Museiföremålen flyttar
Nu händer positiva saker när det gäller våra samlade
museiföremål. Efter att mycket möda lagts ner på att försö-
ka skapa ett eget museum har Förbundet nu insett att det
finns vare sig personalresurser eller ekonomi att genom-
föra detta.

Vi har efter långa förhandlingar med Armémuseum fått fram
ett avtal, där vi överlåter valda delar av samlingarna till

Armémuseum. Detta avtal innebär att samlingarna:
1. Inventeras och fotograferas.
2. Finns tillgängligt i ord och bild på internet.
3. Kan ställas ut på egna och andras museer.
4. Hålls tillgängligt för forskare.
5. Förvaras såsom museiföremål i säkra låsta larmade 
lokaler.

Detta innebär att våra föremål blir tillgängliga på ett mycket
bra sätt, då Armémuseum inom ett år (kanske tidigare) får
detta tillgängligt på internet och i nästa steg gör en permanent

utställning på Armémuseum.
Övriga föremål kommer att placeras i Småland och medlem-

mar som avser att skänka föremål skall även i fortsättningen
kontakta Traditionsansvarig i Fredsbaskrarna, då Armémuseum
fortsättningsvis kommer att ha nära kontakt med Traditions-
ansvarig, Förbundet kommer att underrättas så snart något
händer med samlingarna, (utlåning till andra museer o s v), 
så att vi via Bataljonsbladet och vår hemsida kan hålla Er

medlemmar informerade om var man kan se samlingarna.
Den 21 augusti gick flyttlasset med samlingarna från F20 i

Uppsala till Armémuseums lokaler i frihamnen i Stockholm. 

Gun Lindén

Traditionsansvarig
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Samling inför mötet ägde rum vid marinbasen med början klockan
1700 under fredagen då de första anlände, varefter vi något sena-
re företog en behaglig båttur till Kungsholmen där vi inkvarterades
under helgen. Havet låg stilla och blankt under överfarten. Bo
Wranker berättade för övrigt en del om Kungsholmens rika histo-
ria och lite om dess tidigare betydelse inom kustförsvaret för
mötesdeltagarna under helgen.

Sverige representerades av Bo Wranker, Gun Lindén, Lars
Berglund och Björn Eggeblad samt Lars Andersson. Danmark
representerades av Bjarne Hesselberg, Hans Hog Sloht, och
Preben Nielsen medan Norge representerades av Odd Helge Olsen,
Berit Magnussen, Knut Ostboll och Jan W. Steen. De finländska
representanterna var Heikki Holma, Tom Asplund, Heikki Pietilä
och slutligen Kimmo Wirén. Den isländska representanten Halldor
Baldursson hade förhinder och deltog ej i helgens BNBB-möte.

Innan de egentliga diskussionerna tog vid gjordes en indelning i två
olika delar där huvudrepresentanterna från respektive land
behandlade olika nationers syn på vår verksamhet och kontakter
med övriga nationer under det kommande året samt kommande
möte av olika slag. Med tanke på att svenska regeringen nu har
tillsatt en veteranutredning var insynen i hur de olika nordiska län-
derna arbetar synnerligen värdefull. Inte överraskande så framstod
den norska modellen som något att sträva efter även i Sverige
men såväl Danmark som Finland har verksamheter som skulle
kunna vara del av vår egen veteranpolitik. En viktig fråga som
debatterades var nästa års Nordeuropeiska konferens om kamrat-
stöd. De övriga länderna har ju redan varit värdar så vi fick
många tips inför konferensen i Karlskrona 2008.

Övriga deltagare behandlade olika aspekter av kamratstödet. Flera
av mötesdeltagarna var dock nya i dylika sammanhang och därför
beslöts det att vi skulle ha en genomgång av hur vi arbetar med
kamratstöd i respektive land. Detta var betydelsefullt eftersom vi
därmed kunde se vilka skillnader som finns emellan oss. 

Under arbetets gång stod det efterhand tämligen klart för delta-
garna att det finns de som ligger före och en del som ligger lite
efter. Sverige, Norge och Danmark är relativt samspelta även om
norrmännen har ett betydligt bättre ekonomiskt stöd från sin för-
svarsmakt än de övriga deltagande nationerna. Den finländska
delegationen har fått flera olika uppslag på vad som kan göras och
de fick även ta del av Bjarne Hesselbergs modell om hur man
kopplar samman försvarsmakt, riksdag och veteranorganisationer 
i ett närmare samarbete.

Helgen på Kungsholmen avslutades vid 11 30-tiden på söndagen
varefter återtransport skedde till Karlskrona där vi också hann
med en snabb lunch på bataljon Trolle innan vi försvann i olika
väderstreck. Även om inte helgens ”Fångarna på fortet Kungs-
holmen” fick några guldpengar med sig så fick vi i varje fall mäng-
der med uppslag på fortsatt arbete och många visa ord på vägen.

Text: Lars Andersson

BBNB-möte i Karlskrona
Helgen 1-3 juni, 2007 samlades 16 förväntansfulla deltagare till möte med Board of Nordic Blue
Berets (BNBB) i världsarvets Karlskrona. Förberedelser inför mötet hade gjorts av förbunds-
ordförande Bo Wranker i samarbete med Claus Dehlin. Båda från Fredsbaskrarnas styrelse.

BNBB:s President Bjarne Hesselberg Danmark, t h, överlämnar presidentskapet
till Odd Helge Olsen Norge

Bo Wranker berättar om Kungsholmens rika historia

I väntan på varmrätten, från höger: Lars Berglund och Lars Andersson Sverige,
Odd Helge Olsen Norge och Heikki Holma Finland
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Så var då årets Fältfest genomförd. Vi vill börja med att tacka
Oscar Björkeroth med team som jobbat hårt, dygnet runt, och
Fredsbaskrarna Örebro för att festen kunde genomföras. Tyvärr
var inte uppslutningen av besökande tillnärmelsevis så många
som vi hade önskat och trott efter de kraftiga påtryckningarna
förra året att även detta år genomföra festen. Trots det kom täl-
tfantaster, husvagnsägare och långväga MC-åkare för att ses
och ha en trevlig helg tillsammans. Ni som inte kom missade ett
kanonarrangemang där vi på fredagskvällen fick lyssna på Lord
Cover, ett fältartistband från Örebro. De värmde oss i mörkret
och fick oss att svänga våra lurviga till många goa låtar.

Under lördagen var det tre-kamp. Där vanns luftgevärsskjut-
ning av Johan Leiding Stockholm, bollkastning av Peter Olsson,
Karlstad och tipspromenaden av Lotta Öhrn, Örebro. Totalvin-
nare blev självaste festfixaren Oscar. Solen lyste värmande och
alla kämpade stenhårt.

Lotteriet hade många fina priser. Första pris, en DIRT BIKE,
vanns av Jenny Johansson. Vi andra som inte hade samma tur
som hon, gick ändå glada hemåt, med slagborrmaskiner, tält,
påslakan, böcker, tröjor, glas o s v, ja, prisbordet var fantastiskt.

På grillen låg 150 grams-hamburgare och bratwurstar som bl a
fältartisterna mumsade i sig för full huggning. Ölkorv, chips och
dryck fanns naturligtvis också, för att vi skulle bli mätta och
belåtna.

Höjdpunkten på helgen var givetvis lördagens medverkan från
Fältartisterna. Med Mats Hermansson i spetsen körde de sten-
hårt på scenen klockan 2200-0200, växlande mellan två band.
Det ena bandet var för övrigt nästan enbart tjejer! Kul, härligt.
De gjorde succé! 

Som sagt, vi var inte många framför scenen men vi gjorde
vårt bästa för att artisterna skulle känna sig välkomna.
Avslutningslåten Basker Blå gav en nostalgitripp och gjorde för-
stås att man mindes sina gamla missioner, och alla hjälpte till
att sjunga med.

Avslutningsvis vill Oscar och vi andra som jobbat i helgen tacka
bl a HÄRLIGA NÄRKINGAR, SOLIGA HALLÄNNINGAR och
STRÅLANDE STOCKHOLMARE, som ändå kom på festen. 
En oförglömlig helg tillsammans med gamla fredsveteraner. 

PS. På fältfesten samlades totalt 143 missioners erfarenhet.

... rekryterar vi just nu nc-operatörer,
lagerpersonal, svetsare, monterings-
personal, ställare, chaufförer, lastbils-
och bussmekaniker.

Till Gnosjö-regionen ...

jobbahos@cadkon.se
www.cadkon.se

Kontakta: Anders Hagelberg
(L110 och SO01)

Jysk, Örebro. 
Linde Truckar, Örebro.
Carlbarks Motor, Kumla.
MDS Stockholm.
PSB Maskin, Stockholm.
Leidings Byggservice, Stockholm.
Karlsborgs Bokhandel, Karlsborg.
Cykelaffären, Karlsborg.
Scandinavian Special Projects, 
Karlsborg.

Apes and Flames, Halmstad.
Personalpolen, Örebro.
Procordia Food, Kumla.
DUKA, Örebro.
Sveaskog, Kristinehamn.
Plantagen, Falun.
OLW, Falun.
Statoil, Lindesberg.
Bröderna Brundin, Lindesberg,
Swesafe, Lindesberg.

Priserna till lotteriet var skänkta av:

Text& Foto: Lotta Öhrn och Emma Wiik

Fältfesten i Pålsboda Folkets park
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Första gången svenska helikoptrar sattes in i utlands-
tjänst var under FN-flagg i Kongo 1960 – 1964 där
mycket stora insatser gjordes under svåra förhållan-
den. Andra gången var i Thailand 1979-80, där mat
transporterades ut till flyktingläger i samband med
inbördeskriget i Kambodja, även där under FN-
flagg. I Kosovo flög vi under NATO-flagg.

24 svenskar ingick i Swe Heli Unit (SHU) varav
23 var baserade på den amerikanska campen Bond-

steel och en samverkansofficer som var placerad vid
Task Force Center-staben på Camp Ville.

Varför vår samverkansofficer är på Camp Ville be-
ror på att vi är underställda Task Force Center som
har huvudansvaret för del av gräns mot Serbien,
Pristina, Drenica-dalen samt de centrala delarna av
Kosovo. Ni som varit i Kosovo känner till Bondsteel,
det är en enormt stor bas. Runt staketet är det hela
14 kilometer. 

Tre svenska HKP 9 landade för första gången i Kosovo den 25 oktober 2006. Inte sedan Kongo på 
60-talet har ett svenskt helikopterförband ingått i en stor internationell operation. Återigen har heli-
koptrar varit en del av utlandsstyrkan och fått bidra till fred och stabilitet, denna gång på Balkan.        

Behoven och användningsområdena för helikopter är stora och insatserna för helikoptertrupperna
lär definitivt öka i framtiden.

Svenska helikoptrar åter i utlandstjänst!
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På basen finns två matsalar, tre gym, Burger King,
Anthonys Pizza, Taco Bell och Kosovos största PX. Här
saknas det ingenting - förutom alkohol, hela Bondsteel
är torrlagt! Amerikanska campordern gällde även för
oss… 

Vi taktikanpassade oss till det och löste problemet
genom att ibland övernatta på andra camper och där
kunna släcka vår törst i lugn och ro. Bodde gjorde vi i
en containerby, två och två i varje plåtbarrack med toa-
lett och dusch endast ett tiotal meter bort. Med devi-
sen”man har inte det bättre än man gör sig” byggde ett
par händiga från SHU Bondsteels första bastu, självklart
vedeldad, som flitigt utnyttjades och höjde stridsvärdet. 

När sommaren träffade oss med full kraft, la alla på
SHU en slant och en liten pool köptes i Sverige under
en leave-resa. Den kom väl till pass när temperaturen
närmade sig plus fyrtio grader. Till skillnad från Sverige
var sommaren 2007 i Kosovo ruskigt varm.

SWE HELI UNIT – tre enheter: 

-TOC (Tactical Operational Center) ansvarar för väder-
tjänsten, underrättelser, uppföljning av uppdrag, rapporter-
ing, transporter, IT och samband. 

-Divisionen består av ett antal piloter som planerar, 
samverkar och flyger uppdragen. 

-FUA (Flygunderhållsavdelningen) ansvarar för den tekniska
tjänsten samt säkmat när det gäller det dagliga underhållet
samt större service av helikoptrarna. 

Våra lilla HKP 9 eller ”bumble-bee” (humla), som ame-
rikanarna säger, har varit en efterfrågad resurs trots den
begränsade lastkapaciteten. Nian tar max tre passagerare
i baksits, sen är det fullt både vikt- och utrymmesmäs-
sigt! Uppgifterna var varierande: fotouppdrag, övervak-
ning, persontransport, rek m m på dygnets alla timmar.
Vår lilla nia har fyllt ett tomrum och tillsammans med
våra uppdragsbeställare jobbade vi fram ett koncept som
visade sig framgångsrikt och har lett till intressanta fynd
och iakttagelser. Innan vi åkte hem hade SHU flugit
över 1 000 flygtimmar i missionsområdet.

Vi avslutade vår mission i slutet på juli med många vär-
defulla erfarenheter som kommer att göra stor nytta när
helikopterflottiljen ska bistå med HKP 10 samt HKP 4
i Nordic Battle Group.

Jag har gjort åtta vintermissioner på Balkan och
denna vinter har i särklass varit den varmaste. Vi har haft
totalt ca tre dagar med snö, i princip så var det plus fem-
ton och sol varje dag hela januari. Tänk om vädergudar-
na hade begåvat oss med det vädret under BA01…

Trevlig höst!

Text: Erik Lindstedt

Stabsasst/Driver SWE HELI UNIT KS14B

foto: personal från SWE HELI UNIT
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K R I G E N S  B A R N

Börje Kauppi vinner striden
med Försvarsmakten

Det tog ett halvt sekel, men till slut vann den förre FN-soldaten Börje
Kauppi i Piteå striden med Försvarsmakten där han efter lång möda
och mycket pappersväxling får kvittera ut 357 000 kronor.

– Pengarna ska jag använda till att köpa en ny BMW. Resten
ska jag ge bort, säger Börje Kauppi, som förstås är nöjd med
regeringens beslut att ge honom ersättningen.

Så långt var ärendet nämligen tvunget att gå innan Börje
Kauppi kunde avsluta den strid som började för 50 år sedan.

1956-1957 tjänstgjorde Börje Kauppi som FN-soldat i Sinai i
Egypten. Under en skjutövning med ett granatgevär skadades han
i magen av granatsplitter.

Börje Kauppi berättar att han i och för sig kunde återgå till
arbete efter skadan, men att han fortfarande lider av den.

Någon ersättning från Försvarsmakten eller svenska staten var
det aldrig tal om.

Först efter mycket skriftväxling beslöt Länsrätten i Gävleborg
för fem år sedan att Börje Kauppi var berättigad till livränta på 
2 900 kronor i månaden och det skulle betalas ut retroaktivt från
1991.

Efter det beslöt Försvarsmakten att betala ut 20 000 kronor i
invaliditetsersättning. Den låga summan motiverades med att det
var den summa som skulle ha betalats ut 1957 om Börje Kauppi
tillerkänts beloppet. Börje Kauppi var dock inte nöjd med ersätt-
ningen.

Till Piteå-Tidningen sade han för tre år sedan: "Det är inte rim-
ligt att det penningvärde som gällde 1957 fortfarande ska

gälla". Så Börje Kauppi fortsatte striden, och han gav inte upp
trots att både Länsrätt och Kammarrätt avslog hans besvär över
Försvarsmaktens beslut.

Han gick vidare till regeringsrätten som inte beviljade honom
prövningstillstånd.

– Jag JO-anmälde regeringsrätten för att de tog så lång tid på
sig att behandla ärendet. De blev väl arga på mig då och gav mig
inte prövningstillstånd, säger Börje Kauppi, som i det läget var
nära att ge upp. Efter valet 2006 fick han dock en snilleblixt.

– Jag beslöt att skriva till den nyvalda regeringen. Jag skrev att
de behövde inte ha så bråttom med ärendet eftersom jag antog att
de hade mycket att göra med regeringsbildandet, men i slutet av
juni fick jag svar, säger Börje Kauppi, som först inte vågade tro det
som stod i brevet.

När han läst det stod det klart att Försvarsminister Mikael
Odenberg godkänt en utbetalning på 357 000 kronor.

– Jag är förstås belåten. Jag är glad över att vi fick ny reger-
ing, säger den nu 74-årige före detta FN-soldaten, som vet vad han
ska göra med den trave A4-papper han samlat på sig under brev-
växlandet med staten.

– Det blir majbrasa av pappershögen nästa år!

text: Tommy Norin

Det har gått ett halvt sekel efter olyckan men Börje Kauppi
gav aldrig upp kampen om att få rätt ersättning. Först när
Sverige fick ny regering lyckades han övertyga statsmakten
om att han hade rätt.

Efter 50 år (1):Z A

Efter 50 år uppfyllde Jalle Johanson sitt löfte att skriva
en bok om tiden som FN-soldat i Egypten.

– Nu är den äntligen klar, även om boken blev annor-
lunda än vad jag först hade tänkt, säger den 73-årige
Arvidsjaur-födde bokdebutanten.

Det var faktiskt nära att det inte hade blivit någon bok överhuvud-
taget. I takt med att svenska FN-soldater involverades i andra
spektakulära krigshärdar förstod Jalle att det som han och kam-
raterna upplevde i Egypten inte skulle ha något intresse för en
större allmänhet.

– Jag tappade sugen men fortsatte ändå emellanåt att producera
skriftliga minnen från tiden i Sinai och Gaza. Materialet samlades
i en kartong tillsammans med alla de Norran-artiklar som min
mormor hade klippt ut och sparat åt mig, säger han.

En dag för några år sedan slogs Jalle Johanson av det faktum att
det snart skulle vara 50 år sedan han muckade från Gaza.

– Då gjorde jag en ordentlig
djupdykning i FN-kartongen och
och fick en idé att ge ut någon
form av jubileumsskrift. Resul-
tatet blev en dramadokumentär
på över 300 sidor.

Med boken ”50 år efter MUCK” upp-
fyller Jalle Johanson, Örnsköldsvik,

sitt löfte till sin avlidna mor Gurli 
om att skriva en bok om tiden 

som FN-soldat i Egypten.

Foto: Göran Granström

Jalle Johanson uppfyller löftet till sin mor

Efter 50 år (2):Z A
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B O K R E C E N S I O N

Detsamma gäller nog för gamla radiomän - de 
försvinner bara sakta. Det förklarade Sven Jerring i en
exklusiv intervju, som undertecknad gjorde med honom för
Kamelposten i samband med Farbror Svens 70-årsdag.
Sven Jerring citerade Mc Arthur.

Högtidsdagen firade han bland FN-svenskarna i Gaza.
Året var 1965. Kamelposten var den enda tidning som fick
intervjua den välkände radiomannen inför 70-årsdagen. 

Jag tänker på Sven Jerring när jag läser Jalle
Johansons nyutkomna bok "50 år efter MUCK".

när han, som signalist 1956 - 1957, tog
plats i den första svenska Gaza-bataljonen. Bataljonens uppgift
var att rensa upp efter Suezkriget. Det har gått några år sedan
dess, men Jalle Johanson är still going strong. I sin bok berättar
han rappt och engagerat om hur medlemmarna i den första Gaza-
bataljonen slet i öknen.

Cirka 2 000 frivilliga ansökte om tjänst i bataljonen. 340 togs
ut. I styrkan ingick folk från de mest skiftande kategorier. I batal-
jonen fanns bl a yrkesmilitärer, sjömän, chaufförer, läkare och
tandläkare, poliser, postmästare, kockar, skogsarbetare, präster och
predikanter.

Jalle Johanson har mångårig erfarenhet som journalist och
informatör. Hans bok "50 år efter MUCK" är en dramadokumen-
tär och en bit svensk historia som fängslar.

Huvudpersonen i boken är Björn
Falk från Lappland. Författaren låter
Björn Falk berätta om både allvarli-
ga och roliga händelser före resan till
Mellanöstern och under uppdraget i
öknen. Det handlar om korta episo-
der, fragment som inte alltid hänger
ihop med FN-uppdraget, men som
ändå ritsar sig in i medvetandet. Det
är anekdoter, ibland fiction, men hela 
tiden tänkvärda funderingar.

Jalle Johanson skriver i inledningen till sin bok:
"Då vi FN-veteraner för 50 år sedan muckade och lämnade

över jobbet, hoppades nog många av oss blåögt på någon form av
politisk stabilitet i denna "krutdurk" vid östra Medelhavet. 

Vår egen hjälte Dag Hammarskjöld gjorde ett mycket lyckat
inhopp som fredsmäklare, men därefter har alla hans efterföljande
medarbetare misslyckats och våldet har bara ökat och ökat.

Och i detta nådens år 2007 är det ju heller inte bara mellan
judar och araber kampen står. Då jag skriver dess rader är det
nästan fullt inbördeskrig mellan den arabiska befolkningen i
Gaza och på Västbanken.

Som lekman i storpolitiska sammanhang och FN-veteran på
gräsrotsnivå kan jag inte undgå att undra: Varför kan FN inte för-
söka agera nu som man gjorde vid Suezkrisen 1956?"

Jalle Johansons bok är en spegel, som på ett engagerat sätt
berättar om svenskar i fredens tjänst. 

Läs den!
Lars-Ola Ström

Löjtnant och stabsredaktör

FN-bat 29 G

50 år efter MUCK – spännande svensk historia

304 sid. inb. ill.
ISBN 978-91-85609-01-7

FredsbaskerFörlaget
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K O S O V O

En dag på KS15
Det låter spännande och glamoröst, rentav farligt,

vilket det också kan vara. Det finns dock en annan

sida av fredens tjänst som inte står i handgranatens

sken på post för freden. Det är mycket som ska skö-

tas för att fredsoldaterna ska kunna åka ut på

patruller eller genomföra någon operation eller upp-

rätta en kontrollplats. Det jag tänker på är att for-

don ska lagas och servas, mat ska lagas m m. 

Jag gick runt en dag med en fotograf och tittade

på vad som bland annat händer på en svensk camp

som Camp Victoria i Kosovo.

På dagarna så har all personal på rep fika vid två tidpunkter. Första
vid halv 10 och andra vid halv 3. De flesta går då upp och dricker kaffe
eller något annat i deras welfare och snackar minnen och händelser. 
På bilden är Wedin, Lexelius och Hjälm med. Lexelius och Wedin är de som
hjälps åt att reparera SISU.

Wedin och Lexelius håller på med ett lagerbyte på en SISU. Mycket
slit då de var tvungna att både värma och banka och dra för att få loss
delarna. Reparera SISU är ett skitigt, oljigt och tungt jobb. När delarna
skulle på plats igen skulle skruvarna dras med hela 1200 Nm. 
Med handverktyg hjälps de åt.

Kalle, en av kockarna på Camp Victoria ställer in ugnen för att göra kyckling-
filéerna perfekta. "Idag bjuds det på kyckling med currysås och ris" säger
Kalle med ett stort leende på läpparna. Att göra mat till över 300 personer är
imponerande, specielt när man har ätit maten på CV som alltid smakar super.

Tross-plutonens packgrupp håller
här på att lasta och spänna fast
en ny bastu som ska flyttas upp
till C2. En timmerstugsbastu som
kommer att vara betydligt finare
än den som redan finns på C2.

Det första som händer är att någon morgontrött kock
går iväg till köket och förbereder frukosten. I ärlighe-
tens namn så har inte jag stigit upp då. Frukosten
öppnar halv sex och är öppen till klockan åtta.  

Klockan åtta så är det morgon-briefing på logistik-
kompaniet. Då öppnar även de flesta arbetsplatser
sina dörrar. Förrådet förbereder dagens anstormning
av personal som vill byta persedlar, få ut ammunition
eller lämna in lånad materiel. På förrådet tar de även
emot sådant som skickas till Sverige eller ska skickas
tillbaka. På reparationspluton så sätter man igång
med dagen skörd av fordon som ska lagas eller ha
annan översyn. De ser även till att vapen och radiout-
rustning är i gott skick. Dessutom så hjälper man
kockarna med att hålla ordning på kylar och frysar
ifall de skulle gå sönder. De har även ett lager av
reservdelar till alla fordon. 

På campens sjukstuga börjar de första sjukbesöken
att komma. Oftast inte något allvarligt, men sådant
som kan behöva ses över ändå. På resten av rädd-
ningspluton så kontrollerar man sin utrustning ifall
den skulle behövas. Man vet aldrig när en brand eller
olycka inträffar så det gäller att vara beredd. 

Förmiddagen rullar på med bland annat att posten
öppnar och att lunch tillagas. Klockan elva så öppnar
matsalen igen och det är dags för lunch. Det är nu
något märkligt inträffar. I stort sett alla arbetsplatser
stänger och man vallfärdar mot matsalen. Campen är
i princip stängd i en timme. Efter denna timme så går
allt igång igen. Reparationspluton fortsätter sitt aldrig
sinande arbete med att hålla fordon, vapen, kylar,
generatorer och sambandsutrustning i gott skick.   
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i Kosovo

Den varma sommaren med 40 grader i skuggan i mer än en vecka skapar en
del jobb for brandmännen. Befolkningen sätter eld på fälten för att få en bör-
digare jord och fåglar flyger in i ställverk. En dag ute på fälten kräver förbere-
delser inför nästa utryckning. Fylla på rökdykarutrustningen, fylla på mer vat-
ten i bilarna, städa m m. Men trots en lång dag så är humöret på topp hos
brandmännen.

Att komma upp på gymmet på eftermiddagen när hettan är som värst och
träffa på några tappra män är imponerande. Träna på arbetstiden är en bra
förmån och man passar på när man har tid. Jogga inomhus är kanske något
man förknippar med vintern men när solen står i zenit och värmen gassar
på så är det skönt med både skugga och lite ventilation. De fina banden
som har en uppsjö med funktioner kan få pulsen att stiga ordentligt.

Posten är ett trevligt ställe. Växla pengar, hämta paket, skicka brev och
dricka kaffe med personalen. Personalen har en rutinlik vardag med att ta
emot och skicka brev.

Vardagen på HF. Dagliga rutiner med lastningar, service och avlastningar.

Detsamma gäller för de andra enheterna inom
kompaniet. Kockarna hinner inte stänga efter lunch
förrän de sätter igång med ytterligare femhundra por-
tioner middag. Kockarna tillhör trosspluton. I den
finns det dessutom transport, maskin, signalist och en
bussgrupp. Transportgruppen kör underhåll till och
från campen som t ex vatten, maskingruppen bygger
vägar samt underhåller vägar, bussgruppen kör, som
det låter, buss. De kör bland annat alla som ska hem
på ledighet till flygplatsen. 

Alla dessa personer är också i grunden fredssolda-
ter men de är också servicemänniskor. De jobbar från
tidig morgon till sen kväll, har sedan ofta jour ifall
något t ex går sönder mitt i natten eller en operation
startar så de kan öppna förrådet och lämna ut mate-
rial eller åka ut på en olycka eller annan incident. 

Klockan fem stänger arbetsplatserna och jouren tar
vid. Då öppnar kockarna åter matsalen för dagens
näst sista måltid. Den sista måltiden är kvällsfikat
mellan nio och tolv på natten. De som vill och har lust
kan från klockan sju gå till mässen och umgås och
prata om dagen som gått, utbyta tankar och funder-
ingar. Eller så pratar man om gamla missioner.  

Text: 

Anders Ramnerup

Foto: 

Tobias

Nicklasson
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A F G H A N I S TA N

Han hade bara antänt en drivladdning i en raket, som tur
var. Men det var ju inte så smart att ha en massa gamla
raketer i sitt takbjälklag i sitt hus, tänkte han, så de
lämnade han till 7:e polisdistriktets polishus istället. De
ville inte ha dessa, som var runt 20 stycken, där kanske
hälften var farliga. Vi svenskar hade då blivit kontakta-
de av den lokala polisen.

På lördagsförmiddagen hade chefen för uppgiften stf
Chef Charlieplutonen (CP2) varit och rekat med
amröjkillarna (IED/EOD). Och det såg bra ut, tanken
var att vi kunde transportera bort raketerna och sen
spränga dem på Camp Mike Spann. Hade det inte
gått, så kanske de hade fått spränga hela huset och det
hade ju inte varit så bra.

Så det var samling vid kl 1240 på vakt- och eskorts-
kontoret, för en ordentlig genomgång. Ulf som var
chef för hela grejen hade skrivit ut lite papper där vi
alla fordonschefer fick var sin kopia, där vi kunde läsa
all info om dagens operation. Efter lite diskussioner
fram och tillbaka så gick vi ut till våra fordon. Lite
sambandskontroller och utdelning av Motorolor, så
rullade vi runt kl 1320. I konvojen var vi sju stycken
fordon. In mot MeS centrum och svängde sen in på
route 5, den stora genomfartsleden som går genom
staden. En bit österut på den vägen så luckade vi ner
för där är det en liten ”hotspot”, för attentat mot oss.
Vi svängde av norrut innan en stor rondell, och in
bland skumpiga vägar och lerhyddor. Åkte förbi en
flickskola som Japan hade varit med att bygga upp. I
ett område, där det inte såg för roligt ut, bodde afgha-
nerna mycket enkelt i lerhyddor bl a utan dörrar.
Kändes lite konstigt att det bara ligger ett 100-tal
meter ifrån den stora vägen med betydligt större och
modernare hus. Strax därefter var vi framme vid den
plats där vi skulle ta hand om raketerna. En eskortjeep
och lastbilen åkte runt några hus för att komma fram
lite bättre. Resten av vakt- och eskortgrabbarna med
några av amröj-killarna ställde nu upp sig i en ”cor-
don”, en vaktcirkel runt polisstationen, så inga civila
kunde ta sig fram till lastningen. Vi med vår sjuktrans-
port ställde oss i mitten på den öppna ytan som fanns

där. Vi blev lite fundersamma först, för där stod en last-
bil som jag inte mindes ifrån genomgången. Vi ville
inte stå för nära lastbilen, ifall det var något lurigt med
den. 

Vår lastbilsförare Markus tog ner flaket på lastbilen
och sen började de bära gamla raketer under överinse-
ende av de lokala poliserna. Vi i min vagn gick runt
och fotade och pratade med grabbarna som vaktade
runtom. Patrik stod vid en väg och pratade med en
vakt- och eskortkille och givetvis så kom det fram en
massa barn. Helt plötsligt så frågade en kille i blå t-
shirt: ”Kan du svenska?” Det var en kille som bodde i
Hallonbergen utanför Stockholm. ”Ja, lite”, svarade
Patrik. Han var alltså här och hälsade på kusiner. Efter
cirka 40 minuter så började de bli klara med all last-
ning. På våra Motorolor meddelades det att det bara
var några minuter tills vi skulle rulla, jag gjorde tecken
till min besättning att vi skulle in i vagnen. Då hördes
det på Motorolan att viss bärgningshjälp behövdes till
lastbilen. Den hade kört fast, när den skulle köra tillba-
ka runt huset. Så GC3 (Golf Charlie Three) fick rulla
sig inåt husen och dra loss lastbilen med hjälp av sin
vinsch. Lastbilen passade även på att dra ner en elkabel
när den ändå höll på. Man fick då skriva ”claims-
paper”, ett papper som man skriver på, som man sedan
lämnar till den drabbade lokalpersonen. Han kontaktar
sedan tolk och vår legal (jurist) på vår camp, så han får
någon typ av ersättning för det som gått sönder. Vi fick
hoppa ur fordonet igen och vakta i cirka 15 minuter
till, innan vi sakta rullade därifrån. Vi rullade en bit till-
baka genom staden, fick lucka ner igen p g a hotet. Vi
skulle rulla en annan väg ut till den amerikanska cam-
pen Mike Spann (döpt efter den första amerikanaren
som dog här i kampen mot talibanerna). Detta för att
vi skulle rulla förbi det hus där Atta bor. Han är en
lokal hjälte/folkvald/krigsherre, som har talat negativt
om oss (ISAF) i nyheterna. 

Där har han sagt att vi inte gjort någon nytta under
de sex åren som vi varit här. Så nu skulle han få se att
vi hade ett helt flak fullt med gamla raketer som vi tog
hand om. Så vi svängde av den större asfalterade vägen
och åkte västerut på mindre och sämre gator. Efter ett
tag så fick jag en déjà vu-känsla? Det var p g a en rosa

Vi hämtade raketer 
inne i Mazar-e-Sharif

Det började en fredagseftermiddag. Vi fick höra att IED/EOD skulle iväg och kolla på ett antal 21 mm-raketer
som fanns på en polisstation inne i Mazar-e-Sharif. Raketerna hade hittats, när en afghan skulle börja svetsa
i takbjälkarna i sitt hus. 

Smällen
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skylt som satt på ett hus där det stod ”Rental Hotel”
eller något liknande. Jag kände att nu kunde det
krångla till sig på något sätt, en svag obehaglig känsla.
Jajjemän, mycket säkert efter några hundra meter, så
brast en liten enkel betongbro framför oss. Patrian
framför oss ställde sig på de främre hjulparen när det
brast. Bron bröts mitt itu, och vi kunde då inte köra
över med vårt fordon. Jag rapporterade snabbt till kon-
vojchefen i det främsta fordonet, att han fick stanna
och att vi nu har ett litet problem med en trasig bro.
Nästan direkt började det samlas folk runt oss och vid
bron som var fem meter framför oss. Strax därefter
hoppade det ut lite soldater från fordonet som kört
sönder bron framför oss. 

De kollade sitt fordon och sen tog de en del foton
på den trasiga bron. Tolken kom med lite mer soldater,
Patrik hoppade ur vår vagn och kollade vägen som var
till höger om oss. Det diskuterades hit och dit i folk-
massan. Nu var det en del lokala personer som hade
åsikter om det hela. En soldat som heter Lars som var
med där hade tröttnat lite på allt tjat när allt var klart
så han bara svarade ”Come to camp with paper” och
gick till sin vagn. Efter en stund var papperna påskriv-
na och de fordon som kommit över bron fortsatte
medan vi andra fick backa en bit för att sedan vända
och ta en annan väg och möta de andra längre fram
västerut.

Där åkte vi i en konvoj framåt mot skjutområdet på
Mike Spann. Vi var framme vid kl 1630 och där ställde
vi upp fordonen, så vi kunde se sen när det skulle
sprängas. Amröj-killarna och lastbilen körde någon
kilometer ut på fältet, där de skulle rigga upp alla rake-
terna med sprängdeg. Vi i vår vagn satte oss på taket,
strax därefter fick vi besök av några vakt- och eskort-
killar. Vi satt där i rätt lagom värme, för det var lite
molnigt denna dag. En del plockade av sig lite utrust-
ning. Vi diskuterade dagens händelser, lite angående
vad som händer på campen, vissa personer, relationer,
vad händer när man kommer hem, ålderskillnader,
andra missioner och erfarenheter, tjejer, kvinnor och
damer och kommande ledigheter i Sverige. Sådant
som man oftast pratar om. Efter runt en timme så bör-
jade vi bli lite hungriga och såg då att det kommer bli

svårt att komma hem till middagen, matsalen är öppen
17-19. Det hördes då lite svordomar, ingen hade lust
att äta grönpåse (frystorkat). 

Lite därefter så kom amröj-folket tillbaka och sade
att klockan 1800 smäller det, det var sju minuter dit.
Alla började ta fram sina kameror och göra sig beredda
för att få denna stora händelse på foto eller video. På
vagnen förlitade vi oss på Lars, som på ett övertygande
sätt visste var spränghögen var någonstans. ”En minut
kvar” hörde man. Alla spände sig och gjorde sig bered-
da…..”10 sekunder” hörde man……..”tänt var det
här”……..alla blickar åt samma håll ut över skjutfältet.
Boooom, men inte i min kameralins. Jag filmade lite
till höger om smällen. Jävla Lars!!! Det jag fick med på
min film var lite rök och min kommentar: ”Jävla
Skoglund”. Lite allmänt skratt och pikande på Lars
angående hans felaktiga information och övertygelse
om var det var någonstans. Nu var det dags att sakta
packa ihop oss och strax åka hemåt. Men först åkte
några fram till sprängplatsen för att se så inget missats i
sprängningen. Runt 1820 började vi rulla hemåt och
vi såg lite nervöst på klockan, om vi skulle hinna till
middagen. Men vi hade ju med QM (kvartermästaren)
i lastbilen och han har ju kontakter till kockarna, så
han fixar nog detta, kom vi fram till. Vägen som går till
campen, är nog en av de sämsta häromkring. Stora
gamla hjulspår som torkat till djupa och långa fåror
som man måste passera och man ”studsar omkring i
sätet som en studsboll i en centrifugerande tvättma-
skin” (kommentar av den där Lars).

Framme vid campen vid 1910. Såg då till vår glädje
att vi missat kontingents-uppställningen och därefter
vår kompaniuppställning. Lämnade tillbaka
Motorolorna till amröj-killarna och parkerade Patrian.
Gick till matsalen där det stod potatismos med kött-
bullar att äta, mums. Efter det så åkte vi och tankade
och städade ur vagnen. Hemma i barren vid 20-tiden
på kvällen.

Ännu en dag i missionen.
Text och foto:

Jespher Fröhlin 

ST3 på FS13 

Livlig diskussion med barn via tolk

Lastning av raketerna
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100 missioner i fred
- eller ”vad tänker gammelyxan på när han skruvar på m

Vi samlade ihop några yxor på Camp Viktoria i Kosovo och ställde lite frågor till dem. Ni kanske känner 
missioner tillsammans i fredens tjänst. Frågorna vi ställde var: vilka missioner, vilken var roligast och g

70M, 74M, 74E, L01, KS07, KS10, KS12, KS13, KS15 
Den roligaste var i särklass den första, så många nya upplevelser.
Starkaste minnet är min 20-årsdag på 70M, då var det fest.

L102, BA05, BA09, BA12, BA99, KS03, KS08, KS14, KS15 
Roligast: L102, första missionen och alla intryck som dagligen gjorde sig gällande. Man befann sig i allt
det där som man tidigare bara sett på TV, ett otroligt Mellanöstern. Starkaste minnet är från BA05. Vi
hade precis roterat ner och skulle överta ett OP tillika R18. Det var den 8 oktober -95 och vi fick en så
kallad ”firing close" på oss. Det var GRK-eld som ledde till att vi fick tillbringa två dagar i shelter.

41C, 59C, 91L, 98L, 100L, 112L, BA04, BA06, KS01, KS06, FK02, EB03, KS15 
Roligast var 41C, för det var första missionen i en fantastisk miljö. 112L maskin plutonchef med intres-
santa uppgifter, FK02 Fortoff i Kongo, spännande uppdrag i storslagen miljö, EB03 chef infrasektionen
det var 12 olika nationer att tampas med. Starkaste minnet är från BA04, lidandet för befolkningen på
flykt nattetid i ett krigshärjat Bosnien.

C76, C77, L94, L104, L106, BA01, BA03, KM06, KS09, B47, NA01, KS15 
Roligas var BA01 för då fick man vara med från början. Det var mycket slit men stämningen var alltid på
topp.Starkaste minnet är när man som ung och grön skyttesoldat åkte på sin första mission till Cypern.

84C, 91L 94L, BA09, KS02, DB11, KS08, KS09, KS12, KS14 
Roligast var Libanon överhuvudtaget. Det starkaste minnet är också från Libanon och de beskjutningar
som var där. 

BA01, BA05, DB05, KS01, KS03, KS05, EB01, KS14B 
Roligast är KS05, för då tjänstgjorde jag på världens bästa skyttekompani någonsin d v s QL. 
Starkaste minnet när jag på BA01 åkte konvoj över Zvornik till Tuzla första gången.
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dens tjänst 
innenas Ra 145”

igen någon och har några gemensamma minnen med dem. När vi sedan räknade ihop så blev det hundra
ärna varför, samt starkaste minnet. Svaren blev varierande. Här följer deras svar, god läsning.

Text: Anders Ramnerup - Foto: Tobias Nicklasson

JK08, BA10, KS01, KS04, KS13, KS15 
Roligast var Ks01 då man fick vara med och starta upp. Starkaste minnet är från BA10 då vi skulle 
förstöra ett stort fynd och hade en påläggsladdning som var ett ton. 

BA09, KS02, KS04, LA02, KS15 
Roligast var BA09 eftersom det var den första. Därefter så kommer LA02 på grund av landet Liberia.
Det starkaste minnet är att komma hem och träffa anhöriga och vänner efter en lång mission.

L91, L98, BA10, KS05, KS11, KS15 
Roligast var KS05. Det var mycket folk med många roliga personligheter. Det starkaste minnet är när
man är på mission över en jul. På julafton går gärna tankarna hem till familjen som sitter därhemma.

KS05, KS06, KS09, KS11, KS15 
Roligast var KS06. Då bodde jag på brittisk camp. Britterna var roliga att jobba med. Starkaste minnet
är KS05. Det var en mycket bra stämning under hela missionen.

BA12, BA99, KS04, EU01, EU02, KS12, KS15 
Roligaste var EU01 och EU02, ett nytt koncept med stora möjligheter att fatta egna beslut, stor frihet
med ansvar. Starkaste minnet är när vårt liasion-team och ett österrikiskt EOD team blev stoppade av
”albansk gerilla” mellan Makedonien och Kosovo. Man är inte så kaxig när man tittar in i en osäkrad
AK47 i händerna på en drogad tonåring. 

30C, 36C, 50C/52M, 92L, 108LK, IA01, IA02, KS09, KS10, KS15 
Efter utlandstjänstgöring under fem årtionden är ett roligt minne bland alla inte så lätt att välja. 
Med tanke på ”devisen” att aldrig vara rådlös får det bli historien om att ta sig i den egyptiska nattens
mörker från Kairo de åtta milen till Ismailia tidigt 70-tal.

Vi landade på Kairos flygplats i krigets kaos för att snabbast möjligt förflytta oss till Ismailia. Halvvägs
så blev det tvärstopp vid en egyptisk check-point. Tiden gick och inget hände då plötsligt en av mina kam-
rater hoppar av från lastbilsflaket och med bestämda steg går fram till chefen för check-pointen. Ur fick-
an, från föregående kvälls festande på hotell Rogge i Strängnäs, dras den långa krognotan under näsan
på chefen som aldrig tvekar i detta läge, utan skriker: ”passera!”
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Kongoveteranernas förre ordförande, Ingmar Håkansson, avled
den 10 maj 2007 efter en tids sjukdom. Han blev 80 år.
Ingmar började sin tjänstgöring i bat.12 i Elisabethville,

Katanga, i maj 1961. Som
bakgrund hade han
reservofficers- och poli-
sutbildning och hade
tjänstgjort som polisman
en tid i Värmland. Han
tjänstgjorde som plu-
tonsbefäl – sergeant – i
bat.12 och avancerade
via bat.14 till att bli
utnämnd som plutonchef
– löjtnant – i bat.16. 
Tiden på den sistnämnda
bataljonen blev kort, ty
han engagerades av flyg-
bolaget Transair, som svar-

ade för FN:s civila flygverksamhet i Kongo. Han utsågs
till bolagets stationschef i Leopoldville och kvarblev i
denna tjänst fram till att FN-missionen upphörde 1964.
Det hör till saken att Ingmar inte hade någon utbild-
ning eller tidigare erfarenhet av flygverksamhet. Hans
karriär i Kongo vittnar om hans förmåga att snabbt sätta
sig in och förstå komplicerade situationer och förhållan-
den – och att med gott omdöme fatta snabba och rikti-
ga beslut.

Från 1964 och fram till pensioneringen verkade Ing-
mar som stationschef för skilda charterbolag på Arlanda
flygplats. 

Ingmar var en stark ledare och hans pluton fick delta i
många farliga uppdrag under september- och decem-
berstriderna 1961.

Ändå var hans och hans soldaters insatser mera av
humanitärt slag än krigiska genom insatserna i baluba-
lägret med ordningshållning, matutdelning, vattenför-
sörjning och sjukvård.

När lägret avvecklades genom att flyktingarna sändes
med flyg från Elisabethville till Kasai utsågs ett fåtal
svenskar av FN att sköta den uppgiften. Ingmar blev
uttagen och var en duglig organisatör vid förflyttningen,
som genomfördes väl trots många problem och besvär-
ligheter. Hans insatser vid balubalägrets avveckling låg
säkert bakom Transairs erbjudande om anställning vid
bolaget.

I den hårda verkligheten i Katanga, där svenska soldater
för första gången på nära 150 år råkade i strid med en

annan reguljär arme, upplevde Ingmar kamratskapets
stora betydelse för att klara av svårigheterna. Efter hem-
komsten saknade han alla kamrater som skingrats åt
olika håll. Men så fick han kännedom om kamratföre-
ningen för Kongo-veteraner. Ingmar gick med i före-
ningen 1980 för att få kontakt med de vapenbröder
som han saknade. Mycket snart insåg han föreningens
stora betydelse för veteranerna, ty på den tiden tog
Försvarsmakten ringa ansvar för de hemvändande solda-
terna. Kongoföreningens årsmöten och sammankomster
verkade i princip som ett kamratstöd, ty ingen annan än
vapenbröderna från Kongo förstod sig på vad svårighe-
terna handlade om.

Ingmar valdes att leda årsmötesförhandlingarna 1982
i Billingehus i Skövde och att vara mötessekreterare vid
årsmötet i Kungsängen 1985.

1988 blev han vice ordförande och 1991 ordförande
– en post som han innehade fram till 2002 – således i
elva år.

När Ingmar tillträdde som ordförande hade förening-
en 341 medlemmar. Under hans ordförandeskap ökade
föreningen till 553 medlemmar under toppåret 1998.
Det ger en uppfattning om vilken duglig ordförande
Kongo-föreningen hade under de elva åren.

Tack Ingmar för ditt goda humör och din effektivitet
även i svåra och brydsamma situationer. För de ljusa
stunderna i Kongo och i styrelsearbetet för Kongo-
veteranerna.Vila i Frid!

Bror Svärd

Begravningen ägde rum i stillhet i Norrsunda kyrka den 1
juni 2007 i närvaro av Ingmars stora familj. Tre repre-
sentanter från FN-veteranerna Kongo var inbjudna.
Sören Edqvist och Göran Klingström defilerade med
Kongo-veteranernas fana under begravningsgudstjäns-
ten. Bror Svärd höll tal vid den efterföljande min-
nesstunden på Församlingshemmet i Rosersberg.
Föreningens krans i vitt och blått - FN:s färger - ingick
i den rika blomstergärden.

En framstående Kongo-veteran gick ur tiden den 28 juni
2007 – Översten Sven Lampell (Lampan), chefen för
FN:s stridsflyg och F 22 med nio J29 och två S29, som
verkade i Kongo från oktober 1961 t o m 11 september
1963. Vi som var med då minns med tacksamhet när de
första tunnorna kom in över Elisabethville: All skottväx-
ling upphörde och det blev dödstyst, som om staden
höll andan, alla vi svenskar reste oss upp, jublade och

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

FN-veteranerna Kongo

Ingmar Håkansson
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applåderade. Det var en obeskrivlig känsla att höra det
ilskna jet-tjutet och veta att våra vingburna vänner kom
till vår undsättning, när vi som bäst behövde det. 

J29:orna var bokstavligen
en skänk från ovan.

Sven Lampell vägrade
begå krigsförbrytelser när
han blev beordrad att
anfalla civila mål i E-ville
samt att skjuta ner allt
katangaflyg – både civilt
och militärt – över
Katanga. Ordern från
HQ ONUC avslutades
med: ”Good Hunting.”

Chefen för Katangas
flygvapen, Jean Zum-
bach, en gång i tiden
överstelöjtnant i RAF,
gjorde följande uttalande

om det svenska jaktflyget: ”Dessa flygande fasor kunde
dyka upp från ingenting och även om man var tillräck-
ligt vansinnig att försöka ta upp en luftstrid, hade man
varit nedskjuten innan man ens hunnit börja. Under
andra världskriget hade aldrig våra spaningsplan lyckats
dirigera oss på de tyska målen med samma skrämmande
effektivitet och precision som svenskarna uppvisade.”

Sven Lampell var under några år medlem i vår för-
ening. Vid årsmötet 1998 på Karlbergs slott i Stockholm
höll han ett uppskattat föredrag om sina många uppdrag
i Röda Korsets tjänst under åren 1968-1993 i länder
som Biafra, Sydvietnam, Väst-Sahara, Rwanda och
Afghanistan.

Stig von Bayer

Stig von Bayer har fyllt sjuttio 

Stig von Bayer fyllde 70 år den 6 juli. Födelsedagen
firades på hans egendom i Kindahus i Västergötland
med uppvaktning av släkt, vänner och vapenbröder från
Kongo.

Stig verkade i Kongo alla de fyra år som FN-missio-
nen pågick 1960-64. För sina uppmärksammade insatser
tilldelades han bland annat Vasamedaljen i guld av åtton-
de storleken av HMK med motiveringen: ”För under
stridsförhållanden i Kongo januari-februari 1964 ådaga-
lagda synnerliga mod och behjärtade handlingssätt till
räddande av människoliv.”

Bakom motiveringen ligger de räddningsoperationer
som företogs i början av 1964 i Kivu-provinsen för att
rädda europiska och amerikanska missionärer som hota-
des av de fanatiska Muelekrigarna, som hatade alla vita
och präster i synnerhet. Som chef för markräddnings-
styrkan fick Stig alltid gå i täten. Vid fem olika tillfällen
anfölls han med pilar, spjut och handeldvapen. Genom
sitt beslutsamma och modiga uppträdande lyckades han
vid samtliga dessa tillfällen driva undan våldsmännen. 

Alla de hotade missionärerna i området kunde evaku-
eras med helikoptrar sedan markstyrkan gjort sitt. Stigs
vapenbroder, Thorvald Glantz, som tillhörde flygstyrkan,
belönades också med Vasamedaljen.

Insatserna väckte stor beundran i USA, ty många
amerikanska missionärer räddades. President Lyndon B.
Johnson uttryckte i ett brev till FN:s generalsekreterare
sin erkänsla för det stora mod, uthållighet och plikttro-
het som kapten S von Bayer och löjtnant T Glantz hade
visat under räddningsaktionerna.

Men Stig upplevde många fler farliga situationer i
FN-tjänsten och för att skildra alla hans insatser och
upplevelser under de fyra åren i Kongo krävs en hel
bok. Det insåg den amerikanske krigskorrespondenten
Edward Hymoff som efter intervjuer med Stig utgav
biografien ”Stig von Bayer –International troubleshoo-
ter for peace”. När boken kom ut i USA skapades
legenden om den galne svensken.

I en artikel i New York Times i juni 1964 finns ut-
trycket ”the mad Swede.”som sedan något missvisande
har upprepats till leda i alla artiklar om Stig. 

Det var ju inte så att Stig genomförde t ex sina rädd-
ningsoperationer för missionärerna i Kivu oansvarigt
och dumdristigt. Stig hade en unik bakgrund för FN-
tjänsten i och med att han växte upp i Kongo, där Stigs
föräldrar var involverade i
att bygga vägar och
broar. Han umgicks med
infödda barn och lärde
sig deras sätt att tänka –
och att tala på såväl swa-
hili som franska. 

I tonåren verkade han
som jägare i bushen för
att skaffa kött till brobyg-
garna. När Stig började
FN-tjänsten i Kongo
1960 hade han just avslu-
tat kadettutbildningen i
Strängnäs – men han
avancerade snart till kap-
ten. På högkvarteret blev
Stig snart känd som en
fixare (troubleshooter). 

Uppdrag som ansågs
vara svåra – för att inte
säga omöjliga - överläm-
nades till honom.

Stigs unika erfarenheter från Kongo gjorde honom
väl skickad att inse riskerna före en operation och
bedöma på vilket sätt operationen skulle genomföras.
Han hade en osviklig inre kompass att handla rätt i
vanskliga situationer.

Nej – Stig ägnade sig inte åt galenskap i Kongo. Hans
bedrifter vittnar i stället om ett enastående civilkurage.

Det behöver Stig få höra – nu när han uppnått
mogen ålder.

Bror Svärd

Sven Lampell

Stig von Bayer

Fortsättning på sid 21

foto: Kim Svensson, Combat Camera
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European Military Parachutists Association bildades 1998 i
Tyskland med målsättningen att knyta vänskapsband
mellan europeiska fallskärmsjägare och att hålla tradi-
tioner vid liv. En stor del av verksamheten består i att
ordna resor och hoppträffar samt att genomföra kurser.
Hedersordförande är prins Karl von Habsburg från
Österrike, den dagliga verksamheten leds av den tyske
”Fallschirmjäger” Adi Schömer, och representanter för
organisationen finns i de flesta europeiska länder.  
Det är främst till före detta Warszawapaktsländer som
det ordnas resor, som till Polen, Ukraina, Vitryssland och
Tjeckien, men även resor längre bort arrangeras som till
exempel Thailand. En del av attraktionen i verksamhe-
ten grundar sig på att man kan kvalificera sig för ovan
nämnda länders fallskärmsvingar.

Kursen jag hade anmält mig till gick av stapeln i slu-
tet av juni i en liten ort, Stribro, i västra Tjeckien.
Samhället var en gång berömt för sina silvergruvor och
ortsnamnet betyder just silver på tjeckiska. Med flyg till
Prag och vidare transport med tåg, anlände jag på efter-
middagen i Stribro och installerade mig i det gemytliga
värdshuset U Branky. På kvällen började jag göra mig
bekant med medlemmar och blivande medlemmar i det
internationella brödrarskapet Airborne Society. Drygt
100 hoppare skulle deltaga varav ungefär 30 var nybör-
jare.

Påföljande dag var det dags för hoppträningen vid ett
flygfält några kilometer från Stribro. Eftersom det var
frågan om träning inför hopp med rundkalott var det
mycket viktigt att grundligt öva själva nedslaget. Från en
plattform, en och en halv meter över marken, övade vi
fallträning under hel dag. Med armar tätt intill kroppen,
fötter ihop och böjda knän slog man i backen, föll på
sidan och rullade runt för att snabbt resa sig. Proceduren
övades om och om igen tills den satt i ryggmärgen, på
bekostnad av en mör kropp full av blåmärken. Sent på
eftermiddagen och kvällen var det teori med genom-
gång av fallskärmshoppets utförande. Nybörjargruppen
lyssnade intensivt, och en aning nervöst, när den tjeckis-
ke instruktören föreläste om alla funktionsfel som
kunde uppstå. En dags träning och sedan fallskärmshopp
kan tyckas vara i minsta laget av förberedelse men det är
endast ett hopp man skall genomföra och inga långa
jägarmarscher. Det är dock viktigt att vara vältränad och
framför allt får man inte vara överviktig. 

Nästa dag var det så dags för jungfruhoppet. Det blev en
lång väntan eftersom det bara fanns en flygmaskin till-
gänglig och drygt 100 personer som hoppade. Så äntli-
gen, klockan sex på kvällen var det min tur. Efter påtag-
ning av fallskärm, uppställning och säkerhetsgenomgång
av hoppmästaren gick vi över landningsfältet fram till
Antonov AN-2, ett rysstillverkat plan med dubbla
vingspann som såg ut att härröra från Röde Baronens
era, under första världskriget.

Med huvudet fullt av tankar, ett hjärta som bultade
våldsamt och på darriga ben klev jag in i flygkroppen.
Vi var en grupp, ”a stick,” på tio hoppare som skulle
luftlandsättas över Böhmens böljande sädesfält.

Landningsområdet var smalt med en skog på ena
sidan och en liten by på andra sidan. Byn var stor nog
för att ha en kyrka och jag framkallade minnesbilder
från någon film jag hade sett, om det nu var ”Band of
Brothers” eller ”Saving Private Ryan”, och tänkte på
möjligheten att fastna med skärmen i kyrkspiran. Mig
veterligen har ingen landat i byn men det fanns åtskilli-
ga historier om hoppare som blivit räddade med heli-
kopter efter att ha hamnat i granskogen. 

På den tjeckiske hoppmästarens kommando, när vi
nått uthoppspunkten på 700 meters höjd, ställde vi
”fallskärmsjägare” oss upp, gick mot dörröppningen och
hoppade ut som på ett radband. Det var en svindlande
känsla att hoppa ut i tomma intet men min tjeckiska
fallskärm, OVP 68/76A, öppnades som den skulle och
jag var tvungen att snabbt orientera mig för att styra
upp skärmen mot vinden och finna en lämplig plats att
landa på. Med som det kändes hög fart slog jag i backen

Av en tillfällighet, vid en kväll framför datorn, fann jag en hemsida tillhörande organisationen European
Military Parachutists Association. Från att först trott att detta endast var en förening för veteraner från
olika europeiska fallskärmsregementen läste jag sedan med stigande intresse att medlemskap erbjöds
alla med militär bakgrund och att nybörjarkurser anordnades i militär fallskärmshoppning.

Militär fallskärmshoppning – en sport för fredsbaskrar

En engelsk fallskärmsjägare och artikelförfattaren till höger,
med brittiska fallskärmsregementets symbol, ”Pegasus”.
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men jag hade kommit ihåg grundregeln, fötter ihop
och böjda knän, så landningen gick utan problem. Väl
nere på terra firma så utsöndrades allt under dagen
ackumulerat adrenalin och jag kände ett välbefinnan-
de som är svårt att beskriva. Kände också lite stolhet:
Jag hade kvalificerat mig för tjeckiska arméns fall-
skärmsvingar och jag tillhörde nu ett exklusivt militärt
brödrarskap.

Att pröva på militär fallskärmshoppning kan re-
kommenderas, det ger en möjlighet till att hoppa
rundkalott och få en känsla för hur en luftlandsättning
går till, att bli ”airborne all the way”. Man får tillfälle
att otvunget umgås med hoppare från andra europeis-
ka nationer, även om man uppträder i någon slags
uniform så deltager man som civil och inte som re-
presentant för någon försvarsmakt. Spridningen på
deltagarnas militära bakgrund var stor, med allt från
kommandosoldater från forna Östtyskland och franska
främlingslegionärer till svenska hemvärnsbefäl. Många
är erfarna hoppare med fallskärmsvingar från närmare
dussinet olika nationer. 

Det är nu inte bara European Military Parachutists
Association som ordnar dylika evangemang utan det
finns sällskap både i USA och i Storbritannien. 

Närmare information finns på hemsidorna: 

www.european-paratrooper.de 
www.herbertholeman.com/para

Text: Lars Bergqvist 

Fredsbasker

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com

Årsmötet 2008 hålls i Stockholm
Vid årsmötet 2007 sponsrades vi för första gången i
föreningens historia av Försvarsmaktens högkvarter.
ÖB, general Håkan Syrén, såg till att vi fick ett eko-
nomiskt bidrag och tre utmärkta föredragshållare utan
kostnad som förgyllde årsmötet. Det har skett en stor,
positiv förändring i attityderna från Försvarsmaktens
sida jämfört med 70-talet då den dåvarande försvars-
ledningen höll sig passiv när vi som värst anklagades i
press och TV för att ha uppfört oss brutalt och rasis-
tiskt i Kongo.

Intresset inom Försvarsmakten för vår förening hål-
ler i sig. Armémuseum anordnar under våren 2008 en
utställning om Kongo-insatsen där särskilt flygstyrkan
kommer att framhållas. Chefen för försvarsmaktens
museer, Christian Braunstein, har inbjudit vår före-
ning att i samband med invigningen av utställningen
avhålla vårt årsmöte i Stockholm. Styrelsen finner det
orimligt i detta skede att säga nej till Försvarsmakten.
Samlingssalen och restaurangen på museet får dispo-
neras av oss, logementförläggning kan anordnas på
K1. På Drottning Victorias Örlogshem finns enkel-
och dubbelrum för de som föredrar att bo på hotell
till samma reducerade pris som gäller för Försvars-
makten.

Styrelsen har enhälligt beslutat att anta erbjudandet
och har börjat förberedelserna. Årsmötet kommer
således att hållas i Stockholm 18-20 april 2008. 

Styrelsen

Program för FN-dagen
Onsdagen 24 oktober 2007 vid Minnesmonumentet, 
Norra Djurgården, Stockholm.

Kl. 1400
Arméns honnörsstyrka och musikkår samt fanvakter, krans-
bärare och kransnedläggare från FM, RPS, Fredsbaskrarna,
FN-veteranerna Kongo och andra veteranföreningar samlas.

Kl. 1430
Officiell ceremoni med generalsinspektion av honnörsstyrkan,
paradmarsch, tal, kransnedläggning, honnörssalut och korum.
Ceremonien avslutas klockan 1500.

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

Styrelsen

Ålandsresa?
Vid årsmötet föreslogs att en båtresa skulle företas till Åland på
FN-dagen med start från Stockholm vid 18-tiden. Om intresse
finns kommer en sådan resa att anordnas i privat regi.
Intresserade kan vända sig till Rune Brink, tel 036 - 703 66, 
mobil 070-590 25 18.

Certifikat från tjeckiska armén över utförd utbildning.
Fortsättning från sid 19



1. BRODERAT MÄRKE 20 KR

2. KLISTERDEKAL 15 KR

3. BÄLTESSPÄNNE* 20 KR

4. MANCHETTKNAPPAR 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

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

20. T-shirt, svart, litet tryck arm/bröst M, L, XL, XXL 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

FREDSBASKRARNAS PROFILSHOP
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NOBELMEDALJEN - FÖR DIG SOM GJORT FN-TJÄNST  T. O. M. 1988-12-10.

24. Medalj 35 mm med släpspänne 400 KR 500 KR för ej medlem
25. Medalj 16 mm (miniatyr) 200 KR 300 KR för ej medlem

Du beställer genom förskottsinbetalning 
av aktuell summa på postgironr 197056-5 

samt ange på inbetalningskortet 
exakt vad Du vill ha. 

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

och distribution.

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.

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

2 st pins

* = Utgående sortiment

24 25
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Vart tog sommaren vägen ….

Ja, i alla fall börjar det snart bli dags att kasta på sig yllesockorna, de flesta vet
nog att pingvinerna är på väg. Ni vet de här små svart-vita klapprande djuren som
undertecknad har en viss för kärlek för. Shortsen hamnar snart långt inne i garde-
roben, fram med long-johnsen.

Årsmötet hölls som vanligt i Skillingaryd med sedvanligt koncept. Lekar för stora
och små, bastu, grillning och Small and Tall som underhöll. Tony och Ralle blev i
år tilldelade förtjänstdiplom, något som de verkligen förtjänar med tanke på det
digra arbete som de varje år lägger ner för ÖS i Halmstad. Ett stort tack från oss
alla. Det blev ett gött gäng som slöt upp. I år kunde vi i alla fall stoltsera med att
vi faktiskt är motorburen ungdom på två hjul.

Det var en något seg start på säsongen för egen del men en och annan mil har
man väl lagt bakom sig trots vädret. Fast man kanske skall stänga näbben med
tanke på att PF tillika Börje ”kvistade” ner till Halmstad från Östersund på
hoj… där ligger man i lä kan man nog lugnt säga.

Allas vår store sagoberättare (som har en förkärlek för Astrid) hade i år inför-
skaffat ett nytt tält som det visade sig inte vara helt lätt att sätta upp. Skönt med
en klunga supporters som tittar på. Våga vägra ta emot någon hjälp. Palatset kom
till slut på plats. Helgen förlöpte med styrelsemöte, grillning, social patrols, luftge-
värsskytte, korandet av Veterans Choice MC som i år tilldelades Katinka och hen-
nes Fat Boy.

I mitten på augusti styrdes kosan mot World Vets Meeting på Nord-Sjelland som
hade anordnats av BBMCDK. Där medverkade förutom BBMC Danmark, Sverige
och Färöarna, klubbar från Tyskland, England, Italien, Belgien m fl. 

Festen hölls på en hemvärnsgård i Höve. Det var många som backade upp och
gjorde att festen blev så lyckad bl a stod det danska hemvärnet för bevakningen
av festområdet under helgen. Helgen fylldes med diverse aktiviteter bl a dragkamp
där det den svenska talibanklubben tog hem första priset mot tyskarna. Mycket
imponerande. Brånhede gjorde även tappert försök att hoppa säck. Det blev
många glada skratt. Under lördagen drog vi ut på en lång faellestur i naturskön
natur. Med solen i zenit mullrade vi iväg.

Vi gjorde ett par stopp på vägen för att njuta av naturen. När vi kom tillbaka
stod grillmaster på plats och förberedde en fantastisk middag. Under kvällen kom
som en blixt från klar himmel, ett sms från Skånetrakten att Jeanette och Jonas
(allas vår viceordf m fru chef campen) gift sig hemma på gården i Löberöd. En
gotländsk spion fanns på plats i tron att det skulle anordnas ett Hillbilly-party
men där bedrog han sig och alla gästerna. Paret kom inkörandes på sina hojar
fram till prästen. Vigselns dokumenterades och skickade som bildbevis till oss på
andra sidan i pölselandet. Ett stort grattis till er båda.

Vi blev ett ansenligt gäng från Sverige som deltog. Skickar ett tack till BBMCDK
för ett bra arrangemang. Var nästa års World Vets skall hållas är i dagsläget inte
helt bestämt. Säsongen är inte helt slut utan just nu planeras det för en träff i
Stockholm som anordnas av # 205 Borwin. Mer info om det arrangemanget samt
nästa års World Vets kommer att finnas på hemsidan. Simma lugnt.

Text: Maria Sääf

sekreterare BBMC 

Tony & Ralle fick välförtjänt uppskattning

Brånhede samlar sig

Small and Tall

Faellestur med hojarna
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Medlemmar i NF var första världskrigets segrarmakter
utom t ex USA, vidare flera neutrala stater samt senare
invalda stater, bl a Tyskland 1926 och Sovjetunionen
1934. 

Nationernas förbund hade inga egna trupper att lita
till. Länder som i strid mot stadgan började krig utsattes
för ekonomiska och militära sanktioner av de deltagande
länderna i NF. Nationernas förbunds oförmåga att lösa
tvister i samband med ett minskat inflytande under
1930-talet gjorde att NF i praktiken upphörde att funge-
ra i samband med krigsutbrottet 1939. Nationernas för-
bund upplöstes 1946 och dess tillgångar övertogs av FN.

I december månad år 1934 fick 261 svenska soldater
order om inryckning till Svea livgarde för att ingå i den
svenska NF-bataljonen som skulle skickas till Saarland.

Saarland är en delstat i Tyskland vid gränsen till
Frankrike och Luxemburg på ca 2 570 km2 med drygt
1,1 miljoner invånare.

När Versaillesfreden slöts 1920 etablerades Saarland
som ett territorium och ställdes under franskt styre med
mandat från Nationernas Förbund.

Huvuddelen av svenska värnpliktiga hade efter försvars-
beslutet 1925 en otillräcklig utbildning varför det istället
rekryterades f d fast anställda samt underbefäl och befäls-

elever ur infanteriet.
Befälet som hämtades
från samtliga infanteri-
regementen i Sverige
organiserades på en
stab och två gevärskompanier, totalt 261 man varav 50
var aktivt befäl.

Den 16 december 1934 ryckte således befäl och man-
skap in till Svea livgarde i Stockholm där man utrustades
med dåtidens kulsprutegevär, gevär, stålhjälmar, gas-
masker samt rök och gashandgranater. Snabbutbildning i
vilken bl a kravallexcercis ägde rum varefter bataljonen
lämnade Stockholm den 20 december 1934 för att an-
lända till Saarlands huvudstad Saarbrücken den 22
december.

Den anländande svenska truppen inspekterades av Force
Commander, den brittiske generalen Brind som var NF-
truppernas högste chef.

Bataljonen transporterades vidare till Kreis Merzig i
norra delen av Saar där staben och större delen av det
ena kompaniet förlades, medan ett kompani fick plats i
Beckingen och en pluton i Mettlach. Den svenska sek-
torn hade tidigare ansetts som relativt lugn medan eng-
elsmän och italienare tilldelats de oroliga delarna av
Saarområdet.

Saarbataljonen
Nationernas förbund (NF) upprättades efter första världskriget för att lösa internationella tvister på fredlig väg.
Upprättandet ingick i USA:s President Woodrow Wilsons fjortonpunkts-program i Versaillesfreden. 
Nationernas förbunds stadga trädde i kraft på samma gång som freden, nämligen den 10 januari 1920.



25bataljonsbladet  nr 3  2007

Fortsättning nästa sida

Uppgiften för svenskarna var att övervaka
valen i Saarområdet. I början av 1920-talet
hade det förts en ganska aktiv fransk politik i
Saar men mot slutet av decenniet förlorade
den alltmer i kraft medan propagandan från
Weimarrepublikens Tyskland ökade i intensi-
tet. Fransmännen hade NF:s tillstånd att sörja
för säkerheten inom Saar men man hade
begränsade polisiära resurser till sitt förfogan-
de. Orsaken till att Frankrike nyttjade det
kolrika Saarområdet berodde på att Saar in-
gick i det tyska krigsskadeståndet till Frank-
rike och stod under NF:s överhöghet.

Femton år efter Versaillesfreden skulle en folk-
omröstning äga rum som kom att avgöra
områdets slutliga tillhörighet. Tyskland skulle
aldrig acceptera resultatet av en folkomröst-
ning som ägde rum under fransk militär
övervakning varför ett antal länder skulle
skicka en militär styrka till stöd för den tidig-
are nämnda svaga Saarpolisen.

Storbritannien skickade en väpnad styrka
tillsammans med Italien och efter en särskild
hänvändelse från Nationernas Förbund så
sändes det även en militär styrka från de
neutrala staterna Nederländerna och Sverige.

Folkomröstningen ägde rum söndagen den
13 januari 1935 i 800 röstlokaler i Saarom-
rådet. Den svenska styrkan patrullerade områ-
det och dagen förflöt lugnt i hela
Saarområdet. Förberedelsearbetet hade utförts
av en internationell omröstningskommission
under ledning av den svenske landshövdingen
A Rodhe.

Majoriteten av befolkningen i Saar röstade
med förkrossande majoritet för en återföre-
ning med Tyskland. Närmare 91% röstade för
medan endast 0,4% ville tillhöra Frankrike
och 8,8% valde status quo.

Den svenska styrkan stannade kvar ytterli-
gare en tid efter väl utfört uppdrag, men läm-
nade slutligen Saar den 18 februari 1935 för
att återvända till Stockholm varefter förban-
det upplöstes den 23 februari samma år.

Det skulle dröja drygt 60 år innan svenska
soldater återigen sattes in i fredsbevarande
operationer i Europa (undantaget Cypern på
1960-talet) men nu under FN-flagg istället
för NF-flagg och då i området av det forna
Jugoslavien.

NF-insatsen i Saarområdet av ett svenskt för-
band om 261 personer år 1934/1935 är dock
en insats att erinra om och inte att förringa,
när vi talar om 50 år av fredsbevarande ope-
rationer under FN-flagg. 

Text: Lars Andersson 

och Anders Ramnerup

Källhänvisning: Saarbataljonen. Lars Ericson. Krigsarkivet.

Buster berättar…
Hösten 1956 var jag placerad vid I 1 (Svea livgarde) som kapten
och kompanichef. Den 7 november var det inspektion av rege-
mentet och jag hade ansvar för några övningsstationer på
Järvafältet. Vid flera stationer fick jag order om att omedelbart
kontakta arméstaben. 

På morgonen dagen därpå anmälde jag mig hos arméstabs-
chefen och fick reda på att Sigmund Ahnfeldt hade utnämnts till
chef och jag själv till major och stf chef för en reducerad svensk
FN-bataljon. 

Kapten Sten-Eggert Nauclér från Hemvärnets stridsskola, blivan-
de chef för stabs- och trosskompaniet, skulle fungera som chefs-
instruktör för FN-soldaternas utbildning i Strängnäs. Lördagen
och söndagen den 10 - 11 november satt vi båda i ett rum bred-
vid arméstabschefen och gick igenom inkomna ansökningar om
FN-tjänst. Det var säkert närmare 3 000 frivilliga, som anmält sig,
så det var ett styvt jobb att plocka ut de mest lämpliga soldater-
na. För att komma i fråga måste de värnpliktiga ha vitsorden X,
8, 8 i uppförande, militär duglighet resp den militära specialbe-
fattningen. Många kvinnor hade anmält sig, men de kunde vi
tyvärr inte ta med; militär grundutbildning var då ett krav för
FN-tjänst. Ahnfeldt själv svarade för anskaffning av nödvändig
utrustning lämplig för tjänstgöring i ökenklimat, också det en
mycket besvärlig uppgift.  

Den svenske FN-ambassadören Gunnar Jarring var angelägen
om att bataljonen skulle organiseras så snabbt som möjligt och att
en förtrupp borde vara transportberedd på kortast möjliga tid. Vi
tog därför först ut deltagarna i en pluton, som fick bilda förtrupp.
Den kom småningom att omfatta 35 man och var rekryterad
främst bland frivilliga från Stockholm med omnejd. En arméor-
der om en förtrupp utfärdades den 13 november. Samma dag
inkallades de uttagna per telegram för inryckning i Strängnäs den
15 november. Jag själv hade utsetts till chef för förtruppen.
Plutonchef blev löjtnant Christer Ekelund och vidare ingick bl a
ingenjörsofficer Stig Lantz och en läkare, Odd Willems. En sam-
bandsofficer till FN-styrkans stab, överste Walter Lundqvist, följ-
de med förtruppen och utnämndes senare till general Burns stab-
schef.

Vi tog sedan ut deltagarna i huvudstyrkan, som ryckte in den
19 november och kom att omfatta drygt 300 man - från Ystad i
söder till Kiruna i norr. Hela FN-styrkan fick rätt snart namnet
”Den svenska Suezbataljonen”.

Bertil “Buster” Reuterswärd 
– Lord Mayor of Port Said
De svenska fredssoldaterna har ett grundmurat rykte när det
gäller att bevara mänskliga rättigheter och freden (Human
rights and Peacekeeping) på olika håll i världen. 

Den första svenska bataljonen G 01 i Gaza 1956-57 lade grun-
den till Sveriges goda anseende och en av förgrundsgestalterna
var chefen för förtruppen och stf bataljonschef major Bertil
”Buster” Reuterswärd. I april 1957 utsågs han till bataljonschef
för G 02.

Efter vårt 40-årsjubileum 1996 fick jag tillfälle att intervjua
Bertil som av både befäl och meniga kallades Buster. 
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Danmark, Norge och Finland bidrog också med FN-
trupp och ett nordiskt samarbete etablerades tidigt. För-
svarsministrarna möttes i Köpenhamn måndagen den 12
november och man enades om ett intimt arbete mellan
de nordiska FN-styrkorna. Vidare kom man överens om
en samordnad verksamhet med flygförbindelser mellan
Norden och basen i Neapel en gång i veckan för att be-
fordra post och förnödenheter. Denna förbindelse fick
namnet Scanap. 

Finland var sedan några månader tillbaka nybliven
medlem i Förenta nationerna och från FN kom önske-
mål om att Sverige och Finland skulle bilda en gemen-
sam bataljon. Denna tanke övergavs dock, bl a därför att
den svenska styrkan var klar före den finska. Finland ställ-
de dock upp med ett kompani, som bl a utrustades med
vapen från Sverige. 

Tidningen Arbetaren i Malmö hade inlett en kampanj
mot Ahnfelt efter det man avslöjat att han i sin ungdom
någon tid verkat i en ytterlighetsbetonad organisation,
som ansågs antisemitisk. Israel kunde inte acceptera
honom som bataljonschef och den omfattande debatten
gjorde att Ahnfelt begärde att bli entledigad och fick
avsked den 14 november. Jag var inne hos chefen för
armén, C A Ehrenswärd, när denne telefonledes med för-
svarsminister Torsten Nilsson diskuterade vem man skul-
le utse till ny bataljonschef. ”Jag tänker utse Bertil Reu-
terswärd till ny bataljonschef,” sade Ehrenswärd. ”Har
han några lik i garderoben?” frågade Torsten Nilsson.
”Nej inte vad jag vet”, blev svaret. ”Jo förresten, han till-
hör ju liksom jag den svenska adeln!” Då skrattade för-
svarsministern gott och sa att det knappast var till någon
nackdel, snarare tvärtom. 

Jag tackade emellertid nej till eventuell utnämning då
jag bara hade kaptens grad i Sverige och det kunde inne-
bära bekymmer internationellt. De andra ländernas batal-
jonschefer hade säkerligen minst majors grad i sin militä-
ra grundbefattning.  

Dagen innan förtruppen skulle rycka in stod alltså
bataljonen utan chef. Efter en hel del diskussioner utsåg
slutligen chefen för armén, majoren vid Kronobergs re-
gemente Ingmar Stevenberg, till ny bataljonschef.   

Den 18 november lämnade förtruppen svensk mark
och inkvarterades i Neapel. Den 21 november landade vi
på egyptisk mark och den 10 december 1956 var hela
bataljonen samlad i Port Said. FN-kommendant i Port
Said var den danske överstelöjtnanten Carl Engholm. Så
här löd hans kortfattade order till FN-styrkorna i Port
Said:

”UNEF PS skall upprätthålla lugn och ordning samt
säkerställa fredliga förhållanden i samarbete med lokala
myndigheter under tiden före och under de brittisk-
franska styrkornas evakuering från Suezkanal-området.” 

Britterna och fransmännen hade en stab på över 100
personer som skötte den civila administrationen i Port
Said – upprätthållande av ordningen, ansvar för elektrici-
tet, vatten och avlopp samt försörjning av olika slag.
Dessa uppgifter övertogs i början av december tillfälligt
av FN för att efter den slutliga evakueringen återlämnas
till de egyptiska myndigheterna. Kommendant Engholm
utsåg mig till chef för en organisation Civil Affairs Sec-
tion med ansvar att få igång de olika funktionerna i sta-

den vilka i stort sett var lamslagna efter de engelsk-frans-
ka bombningarna en månad tidigare då 2 000 människor
omkom. En ledningsgrupp utsågs i vilken ingick auditö-
ren, major Gunnar Wessman som svarade för de juridiska
frågorna, ingenjörsofficer löjtnant Stig Lantz och skydds-
ingenjör löjtnant Bertil Egnell samt dr Odd Willems. 

Vid uttagningen av deltagare till bataljonen hade vi
medvetet tagit ut soldater med kvalificerad yrkesutbild-
ning och från olika yrken. De på frivillig väg uttagna FN-
soldaterna var därför betydligt mer ”användbara” än
yrkessoldaterna som oftast bara  kunde ett yrke - sitt eget,
krigaryrket!

Det var därför inte svårt att med hjälp av skickliga sol-
dater få igång de olika funktionerna såsom elektricitet,
vatten, avlopp, telegraf, telefon, post samt försörjning av
olika slag. Här hade vi också stor hjälp av våra arabisk-
språkiga tolkar som ingick i stabskompaniet. 

Ett tag hade vi genom löjtnant Lorichs ansvaret för
Suezkanalbolagets palatsliknande huvudkontor. Över-
lämningshandlingen är unik. Efter att ha besiktigat palat-
set skrev Lorichs: ”Mottagit/överlämnat i gott skick
Suezkanalbolagets huvudkontor - dock med en avsevärd
mängd rutor krossade i huvudbyggnaden. Bengt Lorichs,
löjtnant”. Skrivelsen kontrasignerades av den brittiske
generalen T Stockwell. 

Den 7 december besökte jag den franske biskopen
som verkat i Port Said i många år och som fungerade som
ett slags överhuvud för de 40 sjömanskyrkorna i staden.
Han påpekade för mig att bankerna hade tömts på kon-
tanter. Befolkningen saknade pengar och kunde inte
handla. Jag sände major Wessman till Kairo. Med hjälp av
ett introduktionsbrev från guvernören i Port Said och
den svenske ambassadören Brynolf Eng fick Wessman 2
miljoner egyptiska pund av den egyptiska riksbanken. I
taxi tog han tillsammans med beväpnad eskort med sig
beloppet (ca 30 miljoner svenska kronor) till riksbankens
filial i Port Said, varefter bankerna åter kunde öppna.
Denna åtgärd förhindrade mycken oro och onödigt skju-
tande.

Löjtnant Bertil Egnell från Lidingö var skyddsingenjör
och ABC-expert (ABC= atom-, biologisk och kemisk
krigföring) placerad på bataljonsstaben. Bertil berättar här
sina speciella minnen från Port Said:

–”Borgmästare” major Buster Reuterswärd gav Stig
Lantz och mig i uppgift att vidta nödvändiga åtgärder så
att el, dricksvatten, avlopp, sopor, renhållning, förbindel-
ser (järnväg, broar, vägar) åter fungerade. Avloppssystemet
var sönderbombat och jag såg en stor epidemirisk.

Jag fick i uppdrag att ta kontakt med regeringen i
Kairo för information och förhandling om avloppspum-
par. En engelsk jeep vitmålades med hjälp av dammsuga-
re och försågs med texten UN. Det var mycket krångel
att komma igenom alla posteringarna i riktning Kairo -
men mottagandet där blev kungligt. Det var första gång-
en Kairo-borna fick se FN-soldater och vi blev hyllade
som de stora befriarna av tusentals egyptier. Vi fick pum-
par och kunde börja rensa avloppen. I brunnarna hittade
våra röjare egyptiska uniformer som troligen bidragit till
att det blivit stopp i avloppen.

Ett stort problem uppstod när ”min personal”, 20-30
man vid vattenreningsverket skulle ta sig igenom den

Fortsättning nästa sida
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Är du sugen att träffa dina missionsvänner ifrån Libanon? Missa då inte chansen fredagen den 16 november 07, 
att under en dygnskryssning från Stockholm till Åbo med Silja Festival, umgås med dina kompanikamrater 
eller varför inte någon från övriga bataljonen?

Förråds-kompaniet:  
Björn Claesson 036-50284 070-5150284 Kenneth (Nilsson) Lövberg 0435-50451 070-3150451 
bjorn.claesson@ff.jonkoping.se

Sjukhus-kompaniet: 
Eva Almer          036-127295 073-5703900 Kristin Johansson 046-201658 070-9505407
Gert Nilsson 08-106698 070-8669898       kristin.johansson@comhem.se 

Bat-stab, Stab- och Tross-kompaniet: 
Christer Persson 0417-511775 070-6095346 Tobbe Gustafsson 08-205130 070-9570170
Lillemor Nilsson 0921-54702 070-3674049 tfg@telia.com

Transport-kompaniet:  
Jimmy Thomasson 0247-10195 073-7895591 Jerry Arvidsson 08-7889411 070-2771567 
jimmy.thomasson@bilkompaniet.se

Ing-kompaniet:
Mats Norlen 031-3375700 070-5279683    
mats.norlen@medartuum.se

När åker vi: Avgång från Värtahamnen i Stockholm med Silja Festival fredagen den 16/11 kl. 1915. 
Åter Stockholm lördagen den 17/11 kl. 1815.

Kostnad: Från 850 kr/person då fyra personer delar en C-hytt.

Ingår i priset: Välkomstdrink, middagsbuffé inkl vin/öl/vatten, fyrbäddshytter, frukostbuffé, lunchbuffé inkl vin/öl/vatten och en himla
massa trivsel.

Anmälan: För att vi skall kunna genomföra träffen som planerat är det viktigt att du anmäler och bokar in dig och kompisarna före den
30/9. Boka på telefon 08-22 21 40, bokningskod B94L eller på www.tallinksilja.se, specialkryssningar. I samband med bokningen går
det även bra att mot kostnadstillägg uppgradera till annan hyttkategori eller boka förmånlig bussanslutning till och från Värtahamnen,
Stockholm.

Hjärtligt välkomna till vad vi tror blir höstens höjdare!
Hälsningar: Björn, Nillon, Eva, Kristin, Gert, Christer, Tobbe, Lillemor, Jimmy, Jerry och Mats 
PS: Ett litet tips, tag med lite bilder från den tiden det begav sig… 

avspärrade staden. Inom några timmar måste ett lämpligt
passerkort tas fram som kunde förstås på ett 10-tal språk.
Lösningen blev enkel och billig, en svensk 10-öring!!

Att FN-styrkorna var populära i Port Said kunde Stig
Lantz intyga. Nära nog kravallartade scener uppstod då
han skulle besöka elektricitetsverket för att organisera de
egyptiska arbetarnas reparations- och återuppbyggnadsar-
beten. En mängd unga pojkar slet och drog i honom för
att hylla honom. FN-soldater med den blå FN-hjälmen
på huvudet var mycket populära. 

Så småningom lärde sig även befolkningen i övrigt att
soldaterna i blå hjälmar var riktigt hyggliga. Det var ju de

som sett till att vattentillförseln, renhållningen, rättsväsen-
det, bankerna, ja allt detta som var lamslaget när vi kom,
åter började att fungera. 

Så långt Bertil Egnells berättelse. Överlämningen till
de egyptiska myndigheterna gick smidigt och var helt
avslutad den 27 december. De svenska tidningarna skrev
om borgmästare Reuterswärd och i engelskspråkiga tid-
ningar utnämndes han till ”Lord Mayor of Port Said”!

Sven Olov (Olle) Johansson

Författare till ”SUEZKRISEN – en bok om Dag

Hammarskjöld och den första svenska FN-bataljonen

1956-57”

Vi är några från varje kompani som tycker att det skulle vara
roligt att åter igen träffas efter alla dessa år, så nu anordnar vi en
återträff för bataljon 94 L 20 år i samverkan med Englaklubben
och Silja Line.

Programmet är ännu inte riktigt spikat, men vi kommer att ha
träff för hela bataljonen och även enskilt med det egna kom-

paniet. Spikat program får ni vid 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 berör-
da. Har ni några frågor eller bara vill prata lite är det bara att
ringa någon av kontaktpersonerna nedan. Skicka gärna din e-post
adress till er kompani kontaktperson. 

www.tallinksilja.se    www.fredsbaskrarna.se    www.englaklubben.se
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Den första tisdagen varje månad är det träff i Örebro för
alla medlemmar i länet, och den 5 juni var inget undantag. 

Denna varma och soliga kväll samlades omkring ett dussin
personer vid grillplatserna i gamla oljehamnen för att ha en
gemensam grillkväll invid Svartån. Örebro-föreningen stod
som vanligt för korv och korvbröd med tillbehör, och korv-
oset låg tidvis tungt över den fina grillbädden och över delta-
garna. 

Efter att alla hade fått i sig några korvar genomfördes
sedan det traditionella lotteriet, och årets förstapris gick till
en som inte var närvarande, nämligen Anders Ramnerup som
f n tjänstgör i Kosovo. Alla skrattade glatt och vinnarna gra-
tulerades, innan grillningen fortsatte. 

När så solen började gå ner bakom träden och alla var
mätta och nöjda, avslutades så sakteligen grillkvällen.

Mikael Fredriksson

Emma Östman och André Wiik.
Vigsel ägde rum den 19 maj
2007 i Längbro kyrka.

Vigselförrättare:
Bo Ekstrand
Best man:
Mikael Bengtsson
Tärnor:
Lisa Östman och Carola Wiik

Missioner:
André: 
KS04 (IA01), LA02, KS14
Emma: 
LA02, KS14, KS14B

Vårt varmaste TACK till alla som
ställde upp för oss!

Mitt under sommaren möttes vi av det plötsliga beskedet att vår
kära vän Margareta Heüman avlidit efter en kort sjukdomstid.
Margareta avled den 3 juli på Helsingborgs lasarett. 

Margareta tjänstgjorde som operationssköterska vid två sjukhus-
kompanier i Libanon, 1984-85 på L 09 och sedan på L 18 1989. 
Margareta bodde i Helsingborg och arbetade på centrallasarettet 
i Lund som operations-sköterska på öronkliniken.

Hon gjorde sig känd som en vänfast medmänniska som alltid
hade tid över för var och en. En mjuk och mysig vän som inte
gjorde stort väsen av sig själv. 
I den lilla stugan i födelsestaden Falkenberg var alla välkomna 
att titta in när resan gick förbi. Alltid lika gästvänlig ställde hon
upp. 

När det kallades till sammankomst var Margaretas närvaro
självskriven, lika glad och trevlig varje gång. Våra träffar inom L
09 missade hon inte. Några av oss från L 09 boende i södra delen
av landet umgicks regelbundet med Margareta. 

Fredagen den 20 juli var vi några vänner som tog avsked av
Margareta på Skogskyrkogården i Falkenberg. Solen bröt igenom
denna regniga sommar och eftermiddagen blev en fin dag, 
för Margaretas skull.

Ceremonin i
Minnenas sal
blev vacker och
stämningsfull
med musik och
avskedstal.  

Efteråt besök-
te vi minneslun-
den där nu
Margareta skall
få sitt sista vilo-
rum.   

En lummig
plats med vat-
tenfall precis
som Margareta
ville ha det.

Saknaden blir stor när Margareta inte längre kommer att vara
med på våra danmarksresor, svamputflykter i Småland, jular i
Borås med mera. 
Vi kommer att sakna telefonsamtalen som började: ”Hej, det är

Maggan…...”
Ingen kan dock ta ifrån oss de fina och glada minnen vi har av

vår kära Maggan.
Vi kommer alltid att minnas Margareta och vara tacksamma för

att vi har fått vara hennes vänner.

Vännerna från L 09 /gm Bosse Palmgren

Margareta Heüman till minne

Vi har gift oss

Grillkväll i Örebro
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F Ö R E N I N G S N Y T T

Örebro

Västervik

Göteborg

Lite ljuspunkter att se fram emot när temperaturen sjunker och
mörkret tätnar ...

4/9 kl 1900 Kamratträff på Bishops Arms.

2/10 kl 1900 ”Baskermästerskap” i bowling på Strike. 
Medlemmar spelar gratis! FBÖ sponsrar. 
Obligatorisk föranmälan via tel eller e-post till 
Peder Stenbäck senast tis 25/9.

6/11 kl 1900 Kamratträff på Bishops Arms.

4/12 kl 1900 Libanesisk buffé på restaurang Byblos.
Medlemmar äter till reducerat pris. 
Föranmälan (bindande) sker till Peder 
Stenbäck via tel eller e-post senast tis 20/11.

5/2 kl 1900 Årsmöte. 
Kallelse se Bataljonsbladet nr 4 
för mer info.

Observera att det inte är någon ”tisdagsträff” 
i januari 2008. 

Vi vill ha in fler e-postadresser för att minska brevutskicken och
för att göra informationsflödet enklare, glöm inte att meddela oss
och förbundets register vid adressändring. Vi tar gärna emot för-
slag till förbättringar och aktiviteter för att göra oss attraktivare.
Det vi gör är viktigt för många!

Vill ni komma i kontakt med någon i styrelsen för Fredsbaskrarna
Örebro står vi till ert förfogande.

Ordförande: Marléne Kerber 019-20 24 38
Kassör:        Lotta Öhrn 019-18 23 59
Ledamot:     Elisabeth Andersson 0739-84 84 56
Ledamot:     Måns Löf 0581-107 08
Sekreterare: Peder Stenbäck 0707-67 32 19, 

och 019-611 03 28

Anmälan mat m m: peder.stenback@swipnet.se

Årsmöte hölls den 16 mars 2007 och där deltog 20 medlemmar
av lokalföreningens 41. Ordförande är Hans Johansson,kassör
Lars Axmon, sekreterare Jan Kullander och styrelsemedlemmar
Bo Hagman och Tony Wärdig. 

Med god mat och dryck gick minnenas vågor höga.

Jan Kullander sekreterare
tel. 0490-15062

Höstaktiviteter Höstprogram
Fredsbaskrarna Väst inbjuder till vår planerade verksamhet 
hösten -07:

FN-dagen 
Onsdagen den 24/10 kl 1900. För fjärde året i rad hålls en ceremoni
vid det gamla militärhistoriska fortet Skansen Kronan i centrala
Göteborg. Samling vid uppfarten till fortet kl 1845. Efter ceremonin
träffas vi på vår närliggande träffplats:
Byns Bistro för middag & samkväm! 
Ingen föranmälan behövs! 
VÄLKOMMEN till vår årliga tradition!

Balkanmiddag 
Onsdagen den 14 november kl 1900 träffas vi på trevliga Restaurang
Sarajevo, Kastellgatan 4, Göteborg. 
Samling fr o m 1830. 
Föranmälan senast söndagen den 11 november.

VÄLKOMMEN till en balkaninfluerad afton!

Adventsmys med lotteri
Onsdagen den 5 december kl 1800 hemma hos Mia Sääf! 
Vi mumsar hemliga mängder glögg, pepparkakor, julmust, lussekatter
samt annat gott tilltugg som vi ordnar till självkostnadspriser. 
Under kvällen hålls ett lotteri med fina vinster till förmån för
Kamrathjälpen! Sista anmälningsdag söndag 2 december.
VÄLKOMMEN till en trevlig decemberkväll! Tomteluva på!!!  

Glöm inte att föranmäla er till någon av oss 
så vi kan boka bord och planera inköp!

VARMT VÄLKOMNA ALLESAMMANS!

Maria Sääf - 070-9525774
Charlotta Blomberg - 070-6509484

Vi ses!  
Mvh Mia, Charlotta, Jerker

FREDSKOCKARNA

www.fredsbaskerforlaget.se 

Boken om maten och livet
i utlandstjänst

Ing Plut 94 L hade återträff på Österlen i helgen 24-26
augusti. Vi besökte bl a Dag Hammarskölds museum.

Från vänster: Anders Johansson, Johan Mangbo, Christer
Fransson, Kenneth Blixt, Peter Lenneby, Lars Andersson,
Johan Sällquist, Mats Flodin, Jan Malexandersson, Billy
Jern och Kjell Modig.

Träff på Österlen
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Annonser i Bataljonsbladet
bokar Du hos Roland Andersson - tel: 0708 - 18 87 88

e-post: annons@informera.se

ANNONSÖRER 

I DETTA

NUMMER:

sid

Hemvärnet 5 www.soldat.nu

Cad Kon 7 www.cadkon.se

BAE Systems - Bofors 11 www.baesystems.se

Middle East Trading 21 www.me-trading.com

FredsbaskerFörlaget 29, 30 www.fredsbaskerforlaget.se

Försvarsmakten 32 www.mil.se

SKEPPAREGATAN 29, 602 27 NORRKÖPING
TEL 070 818 87 88  –  FAX 011 13 70 88w w w . f r e d s b a s k e r f o r l a g e t . s e

Det går även 
att beställa våra böcker 
via förskottsbetalning 

på PlusGirot!

ANGE:
- boktitel

- antal
- namn och adress 

PORTO INGÅR I PRISET

Välkommen!

PG: 438 81 84-6

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

PS

Annonsera med länkar till hemsidor:  80x25 mm - begär prisuppgift!

Storlek 1 införande 2 införanden 3 införanden 4 införanden
90 x 65 mm 2 700:- 2 430:- 2 295:- 2 025:-
90 x 130 mm 4 500:- 4 050:- 3 825:- 3 375:-
180 x 130 mm 7 500:- 6 750:- 6 375:- 5 625:-
180 x 260 mm 12 500:- 11 250:- 10 625:- 9 375:-
Omslagets baksida 13 500:- 12 150:- 11 475:- 10 125:-

Per L ennar tsson & A nnk atr in Behrens

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

i  gry torna
för freden

fredskockarna

247:-

257:-

270:-

Nyligen inkomna

Vill du vara med och skapa Fredsbaskrarnas nya
hemsida? Vi söker medlemmar som kan bidra med
bilder, historier, ögonvittnesberättelser, filmer ja i
stor sett allt du tror kan bidra till att göra vår hem-
sida bättre. 

Gå in på Fredsbaskrarnas hemsida: 
www.fredsbaskrarna.se för mer information!

Hälsningar Jörgen Nilsson

Operation Facelift - OF07 
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YXXRYSS  
Nr 3/2007

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

Kryssa för EN önskad vinst!

Vinnarna och den rätta 
lösningen presenteras
i nästa nummer.

Vi gratulerar vinnarna 
i YXXRYSS 2/2007:

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

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

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

Rätta lösningen!

Lösningen sänds senast 26 november till: 
Lotta Öhrn Folkungagatan 28, 703 42 Örebro

50 år efter MUCK

FN på Cypern

Suezkrisen

Sven- Erik Johansson
Engelbrektsgatan 5 A
582 21 Linköping
BOKVINST: 
50 ÅR EFTER MUCK

Nils Erik Svensson
Tybble Asker
715 94 Odensbacken
BOKVINST: 
FN PÅ CYPERN

Anders Ledsby
Nybyvägen 5
311 37 Falkenberg
BOKVINST: 
SUEZKRISEN

bataljonsbladet  nr 3  2007



POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige

Tegelbruksgatan 8 
554 50 JÖNKÖPING

Foto: Einsatz K
am

era Team
, EK

T

söker personal

För mer 

information 
och 

ansökan 

www.mil.se

Nordic Battle Group

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKOR
till sjukvårdsgrupp

SPECIALISTLÄKARE
An - Kir - Med

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSINSPEKTÖRER

BIOMEDICINSK ANALYTIKER

SPECIALISTSJUKSKÖTERSKOR
        Iva - An - Op - Amb

   SPECIALISTLÄKARE
         An - Kir - Med

Utlandsstyrkan


