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SOMMAR SOMMAR SOMMAR …
Så var den sommaren förbi. Semester, avkoppling och upplevelser av
olika slag är förhoppningsvis stimulerande minnen inför det som
komma skall - mörker och kyla. Här på ”framsidan” fick vi något som
kan liknas vid en brittsommar när turisterna hade vänt hem. Kobbar
och skär var återigen tillgängliga för oss ”ortsbor”. Makrillen gick till
och agn för hummerfisket, som pågår, säkerställdes.
Visst har vi som jobbar med Fredsbaskrarna i olika förtroendepositioner laddat batterierna och kopplat av. Verksamheten har dock inte
varit helt vilande.
Detta nummer av tidningen i sin nya skepnad är ett exempel på
detta. Hör gärna av er till redaktionsteamet med synpunkter.
Jag vill kort informera om och applådera aktiviteter och insatser
som skett under sommaren. Särskilda referat från vissa av aktiviteterna finns i detta nummer.
Först och främst vill jag rikta ett stort tack till vårt effektiva rekryteringsgäng med Lotta och Anders från Örebro i spetsen, för genomförandet av Fältfesten, med
bland annat inslaget,” Peace-keeper of the Year”. Denna aktivitet med sina olika inslag har säkert
kommit för att stanna. Vi behöver fler aktiviteter med familjeinslag!
29 maj är av FN:s generalsekreterare sedan 2003 utsedd som, ”The International Day of UN
Peacekeepers”. Vårt svenska bidrag är fredsbaskrarnas utnämning av årets Peacekeeper efter en
medlemsomröstning på inkomna kandidater.
Jag vill gratulera Brigadgeneral Anders Brännström till utnämningen ”Peacekeeper of the Year”.
Personalen från uppdragen i Kosovo röstade fram sin populäre och erkänt skicklige chef till denna
utnämning. Rekryteringsgänget såg dessutom till att vår nya och uppdaterade rekryteringsbroschyr kom ut. Bra jobbat !
Den fjärde konferensen som avhandlar stöd till fredssoldatveteraner genomfördes i Finland i
juni. Sverige representerades av Försvarsmakten, OPIL/ J1 och två av våra styrelsemedlemmar,
Emma och Gun. Två tjejer som representerade våra äldre och våra yngsta medlemmar.
Denna vår profilering uppmärksammades av majoriteten av äldre gentlemän. Konferensens
yngsta deltagare, Emma, genomförde dessutom Fredsbaskrarnas briefing om vår verksamhet på ett
mycket förtjänstfullt sätt. Grattis till tjejerna!
100-årsdagen av Dag Hammarskjölds födelse, den 29 juli, celebrerades dels i Backåkra i Skåne
samt i Uppsala. Våra kamrater i FN-veteranerna Kongo var särskilt inbjudna av regeringen till
Backåkra som representanter för fredssoldatveteraner.
I Uppsala representerades vi av en större grupp Fredsbaskrar och Kongoveteraner, väl synliga
med fanor och den blå klädseln.
Av föreningsaktiviteter vill jag särskilt tacka Z-bataljonen i Jämtland för ”Höstträffen” som jag
hade nöjet att närvara vid med uppgift att bl a medaljera förtjänta kamrater. Dessutom fick jag
möjlighet att särskilt tacka eldsjälen, John Erik ”Jonke” Edström.
Förhoppningsvis får vi en givande höst med flera aktiviteter i främst storstäderna med sina
tusentals medlemmar och med prioritet - ett fortsatt bra samarbete med Försvarsmaktens delvis
nya handläggare i internationella fredsfrämjande frågor.
Jag kommer att med Försvarsmakten föra på tal, förutom våra större frågor, också skötseln eller
rättare sagt misskötseln av monumentet över stupade FN-soldater på Djurgården och även firandet av årets FN-dag den 24 oktober. ”60 årsdagen” bör uppmärksammas - FN 60 år, krigsslutet
och uppskattning av veteraners insatser.
Får vi be om lite uppmärksamhet från svenskt officiellt håll?
Till er alla hemma och i mission, sköt om er!

Per-Erik ”Pekka” Korström, Förbundsordförande
ordforande@fredsbaskrarna.se
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Foto: Idar Aasen, Försvarets Bildbyrå

FN-dagen högtidlighålls den 24/10 2005
vid FN-monumentet på Norra Djurgården.
I år firar monumentet 10 år.
Ceremonin öppnas kl 14.30.
Arméns Trummusikkår spelar.
Samlingsmusik spelas från kl 14.15.
Varmt välkomna!

Fredsbaskrarnas Kamratstödsverksamhet
Jag har fått i uppdrag att beskriva KS-vsht och därför skriver jag
ner följande rader.
Jag sitter i Fredsbaskrarna Sverige styrelse med ansvar för
Kamratstöd. I dagsläget är vi c:a 30 aktiva Kamratstödjare
och en förteckning över dessa finns på vår hemsida samt i
denna tidningen. Anledningen till att jag skriver c:a är att vi
accepterar att man inte alltid kan
vara tillgänglig med anledning av
utlandstjänst, arbetsbelastning,

studier, familjesituationer m m.
Det finns en del av dessa personer som har mycket hög kompetens och det uppskattar vi.
Mitt arbete består, utöver att
vara Kamratstödjare, även av en
hel del administrativt arbete, t ex
att engagera personer som kan
genomföra information om FBS
Lillemor Nilsson
och Kamratstödsverksamhet vid
åter- och anhörigträffar samt vid många andra tillfällen.
Jag har ett mycket nära och givande samarbete med
rekryteringsteamet i FBS eftersom våra verksamheter ligger
nära varandra. Vi har gemensamt utarbetat ett informationsmateriel som används och som vi nu till hösten förhoppningsvis ska kunna förbättra och vidareutveckla.
Vi har ett gott samarbete med HKV/OPIL/Rehabavd, vilket
gör att vi får inbjudningar till dessa återträffar, vilket innebär c:a 15-20 tillfällen per år, och dessutom försöker vi

utveckla verksamheten vidare. Vi jobbar också hårt med att
sprida information i många andra olika sammanhang om
att vi finns och vad vi kan göra.
Något som vi försöker genomföra en till två gånger per
år är utbildning av nya Kamratstödjare samt en träff med
alla för att utbyta erfarenheter, tankar och att lära känna
varandra. En annan viktig sak är att även vi kan behöva ett
nätverk för att stötta och avlasta. Vi försöker också göra repetitions- och vidareutbildning av Kamratstödjare.
Vår viktigaste uppgift är dock att ställa upp för alla som
har behov att prata. Våra Kamratstödjare finns spridda över
Sverige och vår förhoppning är att komma i kontakt med
personer som behöver ”prata av sig”. Det betyder INTE att
man har stora problem men det kan kännas bra att prata om
sina upplevelser och känslor. Mycket enkelt och personligt
samtal.
OBS! Även om vi samarbetar på ett mycket bra sätt med
HKV/OPIL/Rehab så kommer dessa samtal inte till deras
kännedom om någon inte vill det. Däremot har vi möjlighet
till samarbete med dom om situationen så kräver.
Själv har jag genomfört några samtal och oftast räcker tre
till fem samtal per person. Mer har inte behövts för att personerna i fråga uppger att de mår bättre och sådana samtal
har även andra Kamratstödjare gjort med gott resultat.
Lillemor Nilsson
En förteckning över aktiva Kamratstödjare finns på sid 30.

Styrelseordförande har ordet!
Jag hoppas att alla har fått en välförtjänt skön sommar.

Vänliga Hälsningar
med hopp om en skön höst.
Thomas Roos

Ni har en ny tidning i er hand och vi hoppas att ni finner den intressant. Jag vill framföra ett speciellt tack
till vår medlem och nye layoutare och formgivare Roland Andersson, som tagit ett stort ansvar i framtagandet av detta nummer.
Ni finner ett korsord i tidningen, en önskan från er. Nu hoppas jag att ni löser det och deltar i utlottningen av de TRISS-lotter som står på spel.
Fortsätt att ge tips och förslag om hur vår tidning skall utformas och se också till att vara med om att
påverka dess innehåll.
Vill också passa på att tacka alla de personer i vårt förbund som arbetar på helt frivillig grund med
alla de saker som pågår, alla gör så gott de kan, alla har en begränsad tid och ibland kan saker glömmas
bort eller bli fel, kom då ihåg att vi gör så gott vi kan.
Vi kan kalla oss för förening eller förbund, spelar egentligen ingen roll vad vi kallar oss.
Vi har en sak gemensam och det är att vi i någon form gjort utlandstjänstgöring och det gör att vi är
kamrater och med allt vad det innebär och det får vi aldrig glömma.

Att lyckas är att förverkliga vad som är möjligt!
Orden uttalades av Dag Hammarskjöld före hans avresa till Peking i december 1954.
Femton amerikanska flygare under FN-flagg hade skjutits ned och fängslats.
Situationen bedömdes som omöjlig. USA hade avsagt sig allt ansvar
och Folkrepubliken Kina var inte representerat i FN.
Men Hammarskjöld avskräcktes inte.
Några månader senare frigavs samtliga fångar.
Hammarskjöld - och FN - hade fått sitt stora genombrott.

UNMIS United Nations Mission In Sudan
Missionen
Missionen som etablerades 24 mars 2005 omfattar södra Sudan.
Missionen är under uppbyggnad och kommer fullt utbyggd att
omfatta 10 000 personer. Högkvarteret är beläget i Sudans huvudstad Khartoum. Missionen grundar sig på resolution 1590 i FN:s
säkerhetsråd.

På gång - Sandstorm i Khartoum !

Uppdrag
Unmis uppgift är att övervaka fredsavtalet mellan
den sudanesiska regeringen och rebellrörelsen SPLM/A
(Sudanese People's Liberation Movement/Army).

UNMIS
United Nations Mission In Sudan
Geografiskt område: Södra Sudan
Högkvarter: Khartoum
Etablerad: 24 mars 2005
Svensk personal: 7 personer

Den svenske Fredsbaskern och tillika styrelsens v ordf, Claus Dehlin från
Ludvika, här tillsammans med Danile Vasile, rumänska armén, Jesper
Kristiansen, danska armén. Bilden är från ett besök hos det nepalesiska
kompaniet i Kassala, nära den etiopiska gränsen.
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Thomas Roos Trollhättan
Missionsområden:
Sinai, Libanon och Somalia
Funktion i styrelsen:
Styrelseordförande

När terrängen är som värst

Jag arbetar som VD för ett företag som
heter Callenberg Electro AB.
Gift med Marie sjuksköterska, två döttrar
som är 13 och 16 år gamla.
Gillar MC och bilar, försöker spela golf,
ett intresse jag delar med resten av familjen.
Att laga en god middag på fredagskvällar
med ett gott vin är en tradition hemma. Det
är mycket avkopplande för mig och uppskattad av resten av familjen, tror jag.

Om inget annat tar sig fram
står hoppet till BV 309

Lars Hellström och Robin Nordeman
är förare och uppskattar fordonets
lättkördhet

Anders Ramnerup
Jag är bosatt i Örebro och arbetar inom kriminalvården.
Jag har varit aktiv i förbundsstyrelsen
sedan årsmötet 2004. På senaste årsmötet
blev jag omvald som ledamot på två år.
Mitt uppdrag i styrelsen är information
och rekrytering, vilket är ett enormt arbete.
I detta arbete behöver jag er hjälp. Har ni
några som helst idéer om hur vi ska bli fler
medlemmar och nå ut med Fredsbaskrarnas
budskap så ta gärna kontakt med mig.
Jag har gjort sex missioner genom åren:
BA01, BA03, BA06, BA09, SM11 och
KS05. I alla missionerna har jag arbetat med
sjukvård.
Jag brukar bryta tillvaron med att vara ute
och springa. Jag har genomfört Göteborgsvarvet fem gånger och Stockholm maraton
en gång, det lär bli fler gånger.
Jag hoppas att ni tar med era fredskamrater på våra träffar runt om i landet.
Det är alltid någon som vill bli hörd och
det ska alltid finnas någon som har tid att
lyssna.

Åtta stycken Bandvagn 309 står uppradade på Camp Clara i Liberia. De används tämligen sparsamt. Fordonens
topphastighet ligger på 50 km/h och det
gör dem till lite av en bromskloss när
svenskarna är ute på patrull.
– Men vid riktigt oländig terräng är
de ovärderliga, konstaterar bandvagnsförare Lars Hellström. Tar man sig inte
fram med Bandvagn 309 så tar man sig
inte fram med något.
Bandvagnens hemlighet ligger i en låg
vikt och larvband. Vagnen väger drygt
sju ton, vilket är cirka 50 ton mindre än
svenskarnas andra bandgående fordon,
Stridsfordon 9040C.
Förutom ökad framkomlighet gör
också den ringa vikten att Bandvagn 309
kan ta sig över broar som skulle ge vika
för tyngre fordon. Ytterligare en aspekt
som gör att bandvagnen lätt tar sig fram
är att den är ledad på mitten. På så sätt
följer den väl terrängens topografi.
Trång
Någon lyxtur handlar det inte om för
passagerarna i Bandvagn 309, speciellt
inte för vagnchefen och skytten som
trängs bakom varandra.
– Där är det riktigt trångt, bekräftar
Robin Nordeman. Men att man tullat på
komforten för att främja framkomligheten är ok. Den bakre fordonsdelen är
främst till för trupptransport.
– De som åkt där säger att det är bekvämare än att åka i Stridsfordon 90,
berättar Lars. Dock går det inte att
”lucka upp” så att man kan stå upp ur
taket. Det borde gå att lösa, bara man

leder bort avgaserna från den främre
delen.
Fordonet är mycket lättkört enligt
Anders Nilsson. På två veckors utbildning klarar vem som helst att framföra
det på ett vettigt sätt. Anders är både
förare och sjukvårdare. En av bandvagnarna är just ett sjukvårdsfordon.
– Den är utrustad precis som en ambulans, berättar Anders. Med en patient
ombord är den rymlig, men om två ska
transporteras samtidigt så måste antingen sjuksköterskan eller sjukvårdaren
sitta på knä på golvet mellan bårarna.
NBC-skydd
De irritationsmoment som finns är att
vindrutetorkarna bara täcker en del av
rutorna, att backspeglarna inte är justerbara och att det finns få förvaringsfack i
kupén.
På pluskontot kan nämnas ett väl fungerande NBC-skydd, bra luftkonditionering, GPS-utrustning och mycket hållbara bärhjul i bandsystemet. Dessutom
verkar driftsäkerheten vara något utöver
det vanliga.
– Jag råkade sänka en bandvagn i dymark en gång. Bara avgasröret stack upp,
berättar Anders. Trots det var motorn
igång länge. Och när vi bärgat vagnen
var det bara att skrapa leran från vindrutan, vrida på nyckeln och köra vidare.
Jerry Lindbergh
källa:
Tidningen PROTEC nr: 3/2004

Extra bistånd
De svenska styrkorna gör ett ovärderligt jobb med
sitt bidrag till freden i Liberia.

Lotta Öhrn Örebro
Jag är sjuksköterska och arbetar på intensivvårdsavdelningen på USÖ. Har varit medlem
i Fredsbaskrarna sedan 1988. Är invald i förbundsstyrelsen sedan 2004. Är också aktiv i
FB Örebro.
Jag har gjort fem utlandsmissioner:
L 15, BA 05, BA 09, SM 11 och KS 05.
Min uppgift i FBS är info/ rekrytering tillsammans med Anders, Emma, Ola och Björn.

Men bidraget slutar inte där. På campen har man
också upprättat en fristående humanitärkassa.
63.000 kronor. Så mycket har LA01
och LA02 hittills samlat in och
delat vidare till bättre behövande.
Pengarna används för att stödja flera projekt i Monrovia och kommer
från överskott på mässens ölförsäljning samt från exempelvis anmälningsavgifter till interna volleybollturneringar. Inga medel kommer från försvarets kassa.
– Vi stödjer bland annat en man
som startat en friskola för barn och
ungdomar som inte fått någon skolundervisning på grund av kriget,
berättar pastor Gunnar Olsson
som håller i de humanitära insatserna. Skolan fokuserar på snickeriutbildningar, men omfattar också
ämnena engelska, matte, religion
och teckning.
Vid sidan av skolprojektet har
LA02 också övertagit två projekt
som startades upp av LA01. Dels
har man givit ett lokalt mentalsjukhus en ny vattentank och ett
nytt innergolv. Dels erbjuder man
en hjälpande hand till ett barnhem
utanför Monrovia.
Barnhemmet har bland annat
fått ett nytt tak till sitt pojkhus.
Björn Lindau är pansarskyttesoldat
och en av dem som hjälpt till att
iordningställa taket.
– Det känns jättebra att göra
något konkret för dessa människor,
säger han. På det här sättet kan
man komma närmare människorna och slippa den yrkesmässiga
distansen.

TEXT och FOTO:
Jerry Lindbergh
Jerry Lindbergh
källa:
Tidningen PROTEC nr: 3/2004

Emma Östman 23 år Örebro

Ett barnhem utanför Monrovia har stått under extra
svenskt beskydd sedan LA01 upptäckte det i mitten
av 2004. Kontingentschef Peter Torgén får ta emot en
sång.

Uppståndelsen på barnhemmet blir total när de
svenska soldaterna kommer på besök. Vid sidan av
bygghjälp vankas det ibland presenter i form av rent
vatten eller kanske någon fotboll.

Björn Lindau är en av de soldater som hjälpt barnhemmet med uppfräschning av deras pojkhus.
Nytt tak och invändig målning har stått på görolistan.

Gjorde lumpen på I5, därefter LA03 utbildningen.
Jobbade sedan på I5 som instruktör under
c:a 1 år innan insats i Liberia blev aktuellt.
Genomförde LA02, blev därefter invald
som ledamot i styrelsen och sitter i informations- och rekryteringsteamet. Just nu studerar jag till undersköterska.
På fritiden tränar jag och lägger mycket
tid på familj och vänner.
Tycker att fler yngre ska engagera sig i
vår förening eftersom det är vi som är framtiden!

Ola Nilsson Örebro
UNFICYP SWEBAT (C 80) 1982, UNPROFOR (UNMO) 1992-93, ECMM TUZLA,
SARAJEVO (MONITOR) 1995-96, KFOR
SWEBAT (KS 07) 2002-03, SFOR HQ
(CIMIC COORD) 2004, EUFOR HQ (EB 01,
EB 02 PLANS OFFICER) 2005.
Suppleant. Kontaktperson Sarajevo.
Har varit på Balkan de senaste 10 åren
känns det som. Några år dock på SWEDINT
och några på Amfibiestridsskolan.
När jag är ledig åker jag gärna MC eller
spelar golf. Som bekant kan man inte kombinera dessa utan det får bli var sitt år. I år
har det blivit 10 mil MC och två golfrundor.

Den 9-12 Juni 2005 åkte Gun Lindén, Emma Östman och försvarsmaktens representant Fredrik Yllemo till vårt grannland Finland, närmare bestämt till Niinisalo
garnison, Kankaanpää, för att medverka och representera vår svenska organisation på ...

4th NORTHERN EUROPEAN CONFERENCE
ON VETERAN SUPPORT
Ur dagboken
Första dagen
Efter en tre-och-en-halv timmar lång resa med buss genom
otaliga städer och stora vackra
skogar från Helsingfors flygplats var vi framme vid Fincent,
regementet där vi bodde. Vi
fick där pricka av oss på en
lista och i samband med det
utökade vi vårt bagage med en
varsin smart liten väska med
fina broschyrer om regemenEmma
tet, staden Kankaanpää som låg
närmast och ”Välkommen till Finland”. Trodde aldrig att
den väskan skulle bli så betydelsefull som den blev! Den är
nu full till bredden av de representerade ländernas broschyrer, program, presentationer och bytessaker såsom pennor,
nyckelband och pins! Roligt!
Efter inskrivningen var det dags för studiebesök på Rehabilitation Centre in Kankaanpää. Ett otroligt fascinerande och kraftfullt rehabiliteringscentrum! Läs mer om det på
www.kuntke.fi! Sen var det välkomst middag och därefter
hägrade sängen efter den långa dagen.
Andra dagen
Inleddes med en öppningsceremoni med tal av den Finska
föreningens ordförande samt högtidlig musik från Fincents
musikkår. Mysigt med pompa och ståt på morgonen!
En grundlig och intressant presentation av den Finska
artilleri-brigaden samt Fincent hölls och därefter öppnade
General Major Aarno Vehviläinen konferensen.
Två presentationer hölls, den första av Professor Jorma
Rantanen, President of the International Committee for
Occupational Health och den andra av Presidenten för
World Veterans Federation. Många intressanta idéer, studier och information.
En lunch för att diskutera och smälta informationen som
givits på morgonen och förmiddagen var välbehövlig!
Efter lunchen gav presidenten för EUROMIL samt Dutch
veteran policy and care, Ron Geenan, MBA sina presentationer. Även dom intressanta och innehållsrika!
En rapport från 2nd Conference on PTSD, April 2005
hölls av Liisa Eränen, Dr in Political Science samt en presentation av The Peacekeepers Association Finland hölls
innan det var dags för varje lands representanter att presentera sina organisationer.
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Danmark, Estland, Tyskland
och Ungern var först ut. Det
var sagt att varje presentation
skulle vara max 15 minuter…
men ni vet väl alla hur duktiga
vi är med att hålla tider när vi
vill berätta hur bra vi är…
Just det… vi höll på fram till
middagen!
Tredje dagen
Efter en kort morgonbriefing
Gun
om vad som hänt i landet och världen hölls fler presentationer – Lettland, Litauen och Nederländerna!
Lunch, och sen var det vår tur att visa framfötterna tillsammans med Norge och Polen. En kort rast och slutligen
fick vi höra Englands presentation.
En lång diskussion fördes därefter om hur vi ska kunna
hjälpas åt och ta lärdom av varandra mellan länderna.
Därefter dokumenterades det som sagts tillsammans med
vad vi kommit fram till och det bestämdes var nästa konferens skulle hållas.
Sen kom det som vi alla förstod skulle finnas på schemat… SAUNA… Så först ut var Emma och Gun på översta sittplatsen med björkruskor som skulle slungas mot kroppen. Härligt! Avslutningsmiddag serverades i en stor kåta
mitt ute i naturen och sedan hägrade sängen igen, nästa dag
skulle ju bli en lång dag…
Avresedagen
Konferensen avslutades och vi tog farväl av våra gamla och
nya kontakter. Därefter började vår resa hem.
Slutord
Det var en mycket trevlig och intressant resa med många
nya kontakter och erfarenheter med i bagaget hem. En av de
saker vi lärt oss mest av, är att vi fått se hur andra organisationer arbetar och fått idéer om hur vi kan utveckla vår
egen.
Emma Östman
och
Gun Lindén

Vinnaren i Fredsbaskrarna Sveriges omröstning för Peacekeeper of the Year, General Anders Brännström, besökte i
somras ett av FN:s missionsområden: Liberia LA03.

Generalsbesök i Liberia
Den 29 juni landade chefen för Armétaktiska Kommandot, ATK,
General Anders Brännström på Roberts International Airport i Liberia
där chefen för den svenska kontingenten, Överstelöjtnant Mikael
Johansson mötte. Eskorten till Monrovia och Camp Clara utgjordes av
fjärde mekaniserade skytteplutonen, Delta Sierra, med sina tre
Pansarterrängbil 203 samt militärpolis ur den svenska kontingenten. På
Camp Clara möttes Generalen av fanvakt ur Sierra November, det
mekaniserade kompaniet.

General Brännström pratar med soldater ur Delta Sierra,
från vänster: Henrik Wesslén, David Hector och Morgan
Johansson

Detta var General Brännströms första besök i Liberia. Anders Brännström följde kontingenten under fyra dygn. Syftet med besöket var att
få en bild av missionsområdet och arbetet inom UNMIL Quick
Reaction Force, en bataljon om 650 soldater varav 230 svenska.
Torsdagen ägnades åt Campwalk och genomgångar och samtal med de
förtroendevalda. Dagen avslutades med middag och mässkväll där såväl
svenskar som irländare deltog.
Under fredagen genomfördes en rundtur i Monrovia. Efter ett besök på
Star Building och möte med Force Commander fick Generalen se stora
delar av centrala Monrovia. Fredagen rundades av mot något så exotiskt
som en irländsk-svensk nattvardsmässa.
Under lördagen följde General Brännström irländarna och fick en
inblick i hur de arbetade och vad de har för fordon. Bland annat besöktes Pakistanska sektor 2 i Tubmanburg cirka 1,5 timme NV Monrovia.

C ATK på patrull i BAHA Rubber Plantation

Söndagen, som var den sista dagen på besöket, genomfördes en patrull
till en gummiplantage i Baha, några mil från Monrovia. Under sena
eftermiddagen åkte en eskort med Generalen mot Roberts International
Airport. På vägen besöktes Sis. Iye Children Orphanage Home Inc, som
är ett av LA03´s humanitära projekt. På barnhemmet vajade såväl den
Liberianska som Svenska flaggan och barnen sjöng den Svenska nationalsången. Efter att ha hälsat på alla nyfikna barn blev det en kort rundvandring på barnhemmet bl a till platsen där ett nytt hus med två sovsalar för barnen håller på att byggas med hjälp från LA03.
Under sitt besök har General Brännström hunnit med flera möten med
såväl utländska som svenska soldater. LA03 hoppas att General
Brännström har fått se det han önskade i Liberia och att intrycken kan
hjälpa till vid det fortsatta arbetet på ATK.

Barnhemsbarnen sjunger svenska nationalsången

Star Building är UNMILS militära högkvarter och Freeport är
Monrovias hamn.

Text: Anders Thomasson
källa: LA03

Fotografer:
övlt Johansson, DCO LA03
pte Anders Thomasson, DS
Delta Sierra under framryckning mot BAHA Rubber
Plantation
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Fredsbaskrarna Sveriges största satsning någonsin gick av stapeln i
Örebro sista helgen i maj. Jag, Lotta Öhrn och Roland Rosenqvist hade
sedan hösten -04 planerat denna tillställning för Fredsbaskrarnas medlemmar och deras anhöriga.
Idén var att fältartisterna skulle ge en spelning här hemma för gamla
fredsveteraner. Vi startade på var sitt håll. Rolle, som sitter i styrelsen
för Fältartist-föreningen, började arbeta med vilka artister som skulle
spela och ordna med ljus och ljud. Jag och Lotta la upp en budget och
presenterade idén för styrelsen och ordnade med all logistik kring
arrangemanget. Vi fick då kontakt med Big Twins Mc som var positiva
till att ställa upp med lokaler och mat. Jag vill sända dem ett stort tack,
för utan deras medverkan hade detta aldrig gått i hamn. De arbetade
dygnet runt för att vi skulle få en bra fest. Därför vill jag ge dem ett
stort tack.
När väl datumet var inne för själva festen var allt på plats. Det fanns
tält att sova i, ett stort tält där själva spelningen var, och många glada
veteraner. Det enda som inte var på plats var solen. På fredagen var det
uppehåll för att på lördagen hällregna, men som sagt allt var inomhus så
det gjorde inte så mycket.
På fredagskvällen var det en mindre spelning med Campbandet från
KS03 som till slut blev en hel konsert. Kvällen blev sen.
På lördagen skulle vi dela ut utmärkelsen ”Peace-keeper of the Year”.
Tyvärr så kunde den till priset utnämnde, Anders Brännström, inte
komma. Däremot så fick några andra kamrater en utmärkelse för att de
verkligen arbetar i Fredsbaskrarnas anda. Det var Raimo T Leinonen
från Köping som kom från Eksjö där han tjänstgjorde på EN03 för att
ta emot utmärkelsen. Sedan var det Johan Eckers som tyvärr gick bort
i förtid som fick utmärkelsen postumt. Den som tog emot utmärkelsen
var Johans mamma som blev mycket stolt över att hennes son fick
denna utmärkelse.

den 27 - 29 maj
Innan utdelningen var det ett framförande av fältartisterna Linda och
Fredrik som dagarna innan kommit hem från Liberia.
Efter utdelningen blev det många timmars rock´n roll. Det började med
att Rolle och co intog scen för att skaka liv i Hidingsta by, vilken var
platsen för festen. Sedan kom Camp bandet från KS03 och skakade liv i
Örebro kommun. De avlöste varandra några gånger och tillslut kom The
Boppers upp på scen och skakade liv i länet. Det var fest fram till morgonkulan då många trötta men glada personer sträckte ut sig i sin sovsäck.
På lördagen var vi 200 betalande på plats för att se och höra denna fantastiska konsert.
Jag konstaterade att de som kom längst söder ifrån var från Malmö den
som kom längst norr ifrån kom från Boden. Det var stor åldersfördelning, allt från 20 till 76. Vi hade även besök av Försvarsmakten som
hade skickat en observatör.
Jag vill på enklaste sätt tacka alla som hjälpte till och gjorde detta
möjligt!
Ska detta genomföras igen? I skrivande stund pågår diskussioner kring
detta. Skulle det bli en gång till så hoppas jag att uppslutningen blir
större.
Jag vill gärna veta era åsikter kring detta arrangemang. Jag tar tacksamt emot alla synpunkter.
Under tiden ni funderar så titta på bilderna och njut!
Ha det så bra!

Anders Ramnerup

Medaljnominering

Fredsbaskrarna Örebro

Vet Du om, att Du som medlem kan nominera någon som
gjort något bra för Förbundet. Den Du nominerar för
Silvermedalj skall i minst 5 år ha gjort bra saker för
Förbundet. Arbetar han eller hon för Förbundet sedan i fem
år till kan man nomineras för Guld medalj.
Det är sedan medaljkommittén som lägger förslagen till
styrelsen, som är den instans som till sist beslutar om vilka
som får medalj.

Hej Fredskamrat!
Efter en vinter och vårsäsong med mycket trevliga och
bra föredrag på vår träffplats, så blev det dags för sommaruppehåll.
Det är glädjande att se att deltagarantalet ökar och
att så många kamrater kommer på våra träffar. Hoppas
att även ni tyckt det varit kul!
Vill även passa på att tacka alla föreläsare för intressanta återblickar från världens alla hörn.
Vi var drygt tio personer som trotsade vädrets makter och grillade korv vid Oljehamnen torsdagen 2/6. Det
blev en trevlig säsongsavslutning med ett avslutande öllotteri, där Mikael Fredriksson drog den största vinsten.
Grattis!
Den stora utmaningen under våren var annars Fältfesten 2005, som gick av stapeln under helgen den 27-29
maj, i Big Twins lokaler i Hidingsta.
Många medlemmar var inblandade både i förberedelserna och under helgens fest. Med heroiska arbetsinsatser blev detta ett arrangemang av klass, mycket väl
genomfört! Som vanligt var inte vädret på vår sida, men
med ett glatt humör, bra artister och ett entusiastiskt
Big Twins blev det en milstolpe i Fredsbaskraranas
historia. Ett stort tack till alla inblandade.
Höstens träffar och aktiviteter:
4/10

Sänd till medaljkommittén namn och en bra motivering till
varför Du tycker att någon bör få Förtjänstmedaljen.
Kostnader för utmärkelsen och supékostnader i samband
med utdelningen står alltid Förbundet för.
Frågor om Förtjänstmedaljen kan ställas till Gun Lindén.
e-mail:
morsan.gun@rixmail.se
postadress:
Rannklovsvägen 1 Stora Rannklov 72592 Västerås
Tel: 021-52322 el 070-2472444

en annons i

19.00
Tisdagsträff på polismässen.

24/10 14.00
FN-dagen firas som vanligt med upprättandet av OP
Sierra Tango på Stortorget i Örebro. Är du intresserad av att vara med, så anmäl dig via våra tisdagsträffar.
1/11

19.00
Tisdagsträff på polismässen. Vi äter libanesisk mat.
Pris 150:- (Föreningen sponsrar med 50:-)
Föranmälan senast 27/10 till Peder 019-611 03 28
eller Lotta 019-18 23 59.

6/12

19.00
Tisdagsträff på polismässen,
Claus Dehlin berättar om Sudan.

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

BATALJONSBL ADET
kan vara guld värd...
kontakt:
annons@informera.se
fax: 011 - 13 70 88

Årets övriga aktiviteter hittar du på:
www.fredsbaskrarna.se
och på vår egna adress:
www.orebro.fredsbaskrarna.org.
Polismässen ligger i hörnet Järnvägsgatan
Klostergatan vid gamla busstationen.

12

bataljonsbladet nr 3 2005

Dag Hammarskjöld i fokus för F-län
Vår hemsida
Under Fredsbaskrarna Sveriges
hemsida kommer vi inom kort att
kunna ha vår egen informationshemsida. Vissa produktionsproblem har förekommit, men
nu ser vi ljuset. Peter Backeus har
gjort ett gott arbete.
Där kan Du gå in och se det allra senaste vad som händer inom
F-län. Det är styrelsens målsättning att hålla sidan så aktuell som
möjligt. Hemsidan kommer att
ligga under www.fredsbaskrarna.se
Träffplatser
Styrelsen har beslutat att försöka
arrangera möten i Värnamo, Eksjö och Jönköping. Detta startar
till hösten. Vid varje träff skall vi
försöka ha ett tema/information
från någon mission eller uppdrag.
Tyvärr så har det blivit återbud
på tänkta föreläsare i sista minuten, FN-tjänst har också lagt om
intet våra planer.
Det är emellertid vår förhoppning att kunna kalla till ”rykande” färsk information från FNuppdrag senare i höst.
PUB-kväll
En enkel PUB-kväll anordnas i
Fredsbaskrarnas kansli fredagen
den 28 oktober kl 18.30. I skrivandets stund är det inte klart om vi
kan bjuda på något program, men
träffa gamla och nya kamrater kan
man. Välkommen!
Dag Hammarskjöldstiftelsen
Som Ni kanske vet och som vi informerat om tidigare, så är det
etthundra år sedan Dag Hammarskjöld föddes.
Detta tänker Dag Hammarskjöldstiftelsen i Jönköping manifestera med en rad arrangemang.
Fredsbaskrarna F-län har ansökt
om att bli medlem i Dag Hammarskjöldstiftelsen tillsammans
med FN-veteranerna Kongo.

Som redan vi informerat Dig

om så är vi nu ”Stiftare” tillsammans med Kongo-veteranerna
och medlem i Dag Hammarskjöld
stiftelsen i Jönköping.
Ett medlemskap som förpliktar. Dag Hammarskjöld, vår förste generalsekreterare, har för oss
blivit en symbol för FN, den blå
baskern och fredsarbete.
Stiftelsen har framfört önskemål att Fredsbaskrarna F-län och
FN-veteranerna Kongo medverkar vid vissa arrangemang under
år 2005. Detta har vi accepterat
och kommer att medverka enligt
programmet här intill.
Det är styrelsens förhoppning
att så många som möjligt deltager
från vår förening för att hedra
Dag Hammarskjölds minne. Vår
förening deltar tillsammans med
FN-veteranerna Kongo.
Kamratstödsfunktionen
Vill Du vara med som kamratstödjare? Utbilda Dig som kamratstödjare? Just nu arbetar styrelsen på att ”sjösätta” en kamratstödjarorganisation inom vår förening. Vår kamratstödsansvarige
är Ronald Eskilsson, som bor i
Värnamo. En ”veteran” med diger
erfarenhet av olika missioner.
Vill Du vara med eller har frågor om detta, kontakta någon ur
styrelsen snarast.
Till sist…
Vi inom styrelsen hoppas att Du
har möjlighet att deltaga vid de
Dag Hammarskjöld stiftelsens arrangemang som är kvar under
hösten, det vill säga 29 september
och FN-dagen 24 oktober.
Engagera Er, kamratskap som
uppstått i internationell tjänst
fortsätter här hemma i vår förening.
Styrelsen för
Fredsbaskrarna
F-län

TORSDAGEN

DEN 29 SEPTEMBER
Dag Hammarskjölds dopdag.
.....

Avtäckning av Dag Hammarskjölds byst.
Deltagande vid avtäckningen med fanor,
blå basker och blå halsduk.
Samling kl 14.30 i anslutning till bysten
vid Högskolan.
Deltagande vid avtäckningen med fanor,
blå basker och blå halsduk.
Så många som möjligt från vår förening
och FN-veteranerna Kongo kan delta.

MÅNDAGEN

DEN 24 OKTOBER
FN-dagen - FN 60 år.
.....

Musikkår genom Jönköping
till Högskolan.
FN-arrangemang vid Högskolan.
Stiftelsens höstmöte kl 18.00.
Samling kl 18.15 Hovrättstorget för
gemensam marsch till Högskolan.
FN-föredrag i Högskolan kl 19.00.
Efter arrangemangets slut avser
Fredsbaskrarna F-län och FN-veteranerna Kongo att avsluta kvällen med en
enkel kamratlig måltid. Mer information om detta sker under kvällen.
Deltagande med fanor, blå basker
och blå halsduk.
Så många som möjligt från vår förening
och FN-veteranerna Kongo kan delta.
Representanter ur styrelsen deltager i
höstmötet.

Har du frågor - kontakta:
Ordförande Mats Ruderfors: 036-16 82 77
ruderfors@swipnet.se
Sekreterare Bo Palmgren: 0381-61 11 94
bo.palmgren@telia.com
bataljonsbladet nr 3 2005
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FN-veteranerna
Kongo
Postgiro 441 1974-1
Ordf. 036-649 68, 070-633 49 63
Sekr. 036-940 14
Kassör 036-700 70, 070-590 25 18

Ändrat namn och ny logotyp
Vid årsmötet i april beslutades att ”Zaire”skall strykas i föreningens namn och att facklan till vänster om föreningsnamnet på logotypen skulle tas bort. Resultatet ses här
President Kenneth Kaunda från Zambia samtalade med från vänster:
ovan.

Bror Svärd, Rune Brink, Karl-Olof Fransson och Stig von Bayer under
Backåkradagen

Hans Wahlman avled den 22 juni. En verklig Kongo-kamrat

har gått ur tiden. Läs minnesord på sidorna 28-29.
Den 29 juli var det 100 år sedan Dag Hammarskjöld föddes.

Hans minne hedrades den dagen bl a i Backåkra i Skåne och
i Uppsala.
Regeringen stod som värd för minneshögtiden i Backåkra och statsminister Göran Persson hade inbjudit 400 gäster bland dem Konungen och Drottningen, Kofi Annans representant Brian Urquhart, förre presidenten Kenneth Kaunda, presidenten i FN:s generalförsamling Jan Eliasson,
chefen för FN:s vapeninspektörer Hans Blix och flera av de
utländska ambassadörerna som verkar i Stockholm. Fyra
FN-män från de första bataljonerna i Gaza var inbjudna
bland dem Bror Svärd. Och från bataljonerna i Kongo, KarlOlof Fransson, Stig von Bayer och Rune Brink.
Dagen inleddes med en lunch på Bergsjöholms slott
utanför Ystad där utrikesminister Laila Freivalds var värd.
Innan den delikata måltiden intogs utbröt ett livligt minglande där överraskande många av honoratiores sökte kontakt med ”blåbaskrarna” för att visa uppskattning och ställa frågor om Kongo-tiden bland dem Jan Eliasson, Hans
Blix, Sveriges ambassadör i Kongo, Magnus Wernstedt och
Finlands ambassadör i Sverige Pertti Torstila.

Efter lunchen bussades gästerna till Backåkra, den vackert belägna gård vid Österlens kust där Dag Hammarskjöld
hade sin fristad. Vid minneshögtiden som leddes av aktrisen
Lena Endre hölls tal av Göran Persson och Brian Urquhart,
”Orkester Norden” framförde Sibelius - Violinkonsert och
L.E. Larssons - Pastoralsvit. Lena Endre reciterade ur Hammarskjölds ”Vägmärken.” Tjejgruppen ”Basadi Women of
Jazz” från Sydafrika svarade för den lättare delen av programmet.
Det blev en ur många synpunkter en minnesvärd minneshögtid, ty den genomfördes mitt under en av sommarens
värsta skyfall vid Skånekusten - vid en scen där gästerna
befann sig under bar himmel.
Bror Svärd

Uppsala
I Uppsala skedde samling vid Dag Hammarskjölds grav
klockan 16.00. Bland de ca 200 inbjudna deltagarna fanns
tolv FN-veteraner iförda blå baskrar som representerade
Fredsbaskrarna och FN-veteranerna Kongo. Några av dem
bar föreningarnas fanor samt Sveriges och FN:s fana. Fanvakten bestod i övrigt av företrädare för Uppsalas studentnationer.
Landshövding Anders Björck höll tal. Efter kransnedläggningen tågade de närvarande med fanbärarna i täten
från Gamla kyrkogården till Domkyrkan för en minneshögtid, som leddes av domprosten Tuulikki Bylund. Domkyrkokören uruppförde ett Hyllningsverk till Dag Hammarskjölds minne i en mycket välbesökt Domkyrka.
Sören Edqvist bar vår förenings fana. Även Göran Klingström tjänstgjorde som fanbärare. Övriga deltagare från vår
förening var Rolf Noberg, Rune Winroth, Eric Brage och
Gustav von Rooth.
På kvällen samlades de inbjudna på Uppsala slott - där för
övrigt Dag Hammarskjöld växte upp - för mingel och buffé.
Bland deltagarna fanns många internationella gäster. Värd
var landshövding Anders Björck som i likhet med en del
andra gäster uttryckte glädje och tacksamhet över ”blåbaskrarnas” närvaro och insatser under dagen.

Rapporterat
av Sören Edqvist
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Kampås roman har fått fin kritik

FN-dagen, Måndagen den 24 oktober kommer föreningen att
celebrera i Stockholm och i Jönköping.
I Stockholm mellan klockan 14.00-15.00 vid Minnesmonumentet på Norra Djurgården för att i sedvanlig ordning medverka i den officiella manifestationen tillsammans
med Försvarsmakten, RPS och Fredsbaskrarna Sverige.
Därefter kamratträff på Restaurang Stallet invid Tekniska Museét med artistuppträdande.
En inbjudan med fullständiga informationer kommer med
posten till medlemmar i AB, C och D län i slutet av september. Anmälan före den 20 oktober på telefon till 0859112340, Bror Svärd, som i oktober kan ge fullständigare
upplysningar.
I Jönköping manifesteras FN-dagen tillsammans med
Fredsbaskrarna i F-län. Klockan 18.15 samling med fanor,
blå baskrar och blå halsduk vid Hovrättstorget för gemensam marsch till Högskolan, där Dag Hammarskjölds-stiftelsen anordnar ett föredrag klockan 19.00.
Efteråt avslutning med en gemensam kamratlig måltid.
Närmare uppgifter finns under kolumnen för Fredsbaskrarna i F-län i detta Bataljonsblad. För närmare upplysningar om FN-dagen i Jönköping ring Roland Isaksson, 03691179.
Styrelsen FN-veteranerna Kongo

I våras gav bokförlaget Prisma ut Ingrid Kampås roman
”Innerlighetens tid”, som hon närmare presenterade på
Kongoveteranernas årsmöte i april i Enköping. Romanen
har recenserats i flera tidningar. Här ett axplock:
Mats Palmqvist i Borås Tidning om romanens innehåll:
”Innerlighetens tid är en roman med många infallsvinklar.
Här finns släktsagan, med hemligheter och skuld. Här finns
samhällsskildringen, av ett föränderligt Sverige och av det
inskränkta småsamhället. Här finns historieskildringen från
Kongo, om dödandet och lidandet och hoppet om Hammarskjöld ---- Ingrid Kampås har en historia att berätta, en
historia om ansvar och att ta livet och dess konsekvenser på
allvar. Att begripa sig på livet och oss själva är förenat med
möda och smärta.”
Gunilla Wedding i Skånska Dagbladet framhåller FNsoldaten Lennarts minnen från Kongo:
”Här tillförs romanen en både intressant och skrämmande bild av en tid och ett liv som inte är så allmänt känt.
Lennarts bild av vad som hände i Kongo och hur de svenska soldaterna agerade där skiljer sig en del från massmediaskildringen men romanen tar egentligen inte ställning i
frågan vad som är rätt eller fel – det här är Lennarts berättelse helt och hållet och den personliga upplevelsen får
styra.”
Anders Wennberg i Gefle Dagblad:
”Plösligt slår det mig att det här kanske egentligen är en
berättelse om Sverige. För det spänner över det mesta som
präglat vårt land: Emigrationen till USA, 1950- och 1960talets optimism, 40-talisternas klassresor, det radikala 70talet och så vidare”
Anna Brandenberg i Västerbottens Folkblad:
”Kampås har en förmåga att på ett skarpt och nästan
aggressivt sätt beskriva kriget som varje manlig krigsromanförfattare borde avundas.”
Christer Enander i Sundsvalls tidning:
”I Kongo var Lennart ett halvår; han var där Hammarskjöld blev nerskjuten och allt hopp tycktes ta slut. Det var
en tid som förändrade hans liv, gav honom en annan syn på
världen och sig själv”....
”Ingrid Kampås tränger djupt ner i sina gestalters inre,
inte till mörkret och skuggorna, till tvivlet och osäkerheten.
Med säker hand öppnar hon Lennarts och Prudences
(huvudpersonernas) tankevärldar och känsloliv, lodar sig
successivt ner i deras förflutna och deras psyken. Det är tragiskt och smärtsamt. Ingrid Kampås tecknar två mycket
kraftfulla och innehållsdigra porträtt med både ljus och
skuggor. Det är - kort sagt - en mycket övertygande roman”
Texten sammanställd
av Bror Svärd

Ingrid Kampås
foto: Mymmel Blomberg
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Dag Hammarskjöld på Backåkra:

FN-pionjärer hedrade
Dag Hammarskjölds
minne
Dag Hammarskjöld föddes den 29 juli 1905. På
hans 100-årsdag hedrades hans minne på flera
platser, bl a i Jönköping där han föddes, i Uppsala där han växte upp och på hans gård Backåkra
på skånska Österlen.
På Backåkra var det statsminister Göran Persson som var värd för minneshögtiden som firades
i hällande regn. Politiker och kulturpersonligheter från när och fjärran var där. Här var bland
andra Zambias förre ledare Kenneth Kaunda,
Hans Blix och kungaparet.
FN:s generalsekreterare var inbjuden, men
hade läkarförbud att flyga. I stället kom den 86årige sir Brian Urquhart som hade arbetat åt Dag
Hammarskjöld.
”Han kom i tysthet och få kände honom men
hans sätt att idka tyst diplomati ledde till framgångar ingen trott vara möjliga som när han
lyckades få Kina att frige amerikanska flygare.
Hammarskjöld organiserade de första fredsbevarande styrkorna år 1956. Än i dag har han stor
betydelse och Kofi Annan frågar sig ofta ”vad
skulle Hammarskjöld ha gjort?”
Även statsministern hyllade Hammarskjöld
som den omutlige tjänstemannen med stor
integritet. Med tanke på vilka hot vi står för idag
är FN mera oumbärligt än någonsin.
UD hade bjudit in såväl Gaza- som Kongoveteraner, bl a överste Claes Egnell, 89 år, som
var bataljonschef på tredje Gazabataljonen, som
fick besök av Dag Hammarskjöld julen 1957.

Olle Johansson,
signalist på FN-bat G 01, 1956

Drottningen i samspråk med sir Brian Urquhart,
en av Hammarskjölds medarbetare i Kongo
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I anledning av att det är över 100 år se
Sven-Olov Johansson i de tre senaste
valdes till FN:s generalsekreterare och
UNEF och dess verksamhet i Mellersta
I Bataljonsbladet nr 1-2000 skildrade
skjölds stora insatser i Kongo i början
Här skildrar Svärd hur han som FN-s
om Dag Hammarskjölds tragiska död i

En mycket s
Minnet av Dag Hammarskjölds liv, gärning och
tragiska öde lever ännu starkt i människors medvetande 44
år efter hans tragiska bortgång.
Vi Kongo-veteraner som tillhörde FN- bataljonerna 11
och 12 i Katanga i Kongo, kan på fråga omedelbart redovisa
våra förehavanden den 18 september 1961 då det tragiska
beskedet kom att FN-planet ”Albertina” under natten störtat i bushen utanför Ndola i dåvarande Nord-Rhodesia, varvid FN:s generalsekreterare Dag Hammarskjöld omkom.
Den dagen låg de svenska kompanierna i krig med utbrytarstaten Katangas gendarmeri, anförda av vita legoknektar.
Striderna hade börjat redan den 13 september när FNtrupper i hela Katanga inledde Operation Morthor. Syftet
med denna operation var att tvinga tillbaka den lokalt utropade Katanga-staten för att återigen bli en provins i Republiken Kongo.
Det närmaste målet var att arrestera de vita, utländska
legoknektarna i Katangas gendarmeri, som utgjorde kärnan
i Katangas motstånd mot centralregeringen i Leopoldville.
En liknande operation hade genomförts den 28 augusti med
lyckat resultat. 77 legoknektar hade arresterats och sänts till
sina hemländer i Europa, Sydafrika och Australien.
FN följde samma mönster den 13 september som den 28
augusti. Styrkorna började med att ta kontrollen över strategiska punkter såsom radiostationen Kilobelobe, Radio
Katanga, posthuset, tunneln vid Kasengavägen och flygfältet. Men den här gången var Katangas gendarmeri berett.
När FN försökte besätta de strategiska punkterna möttes
de av eld. Fredens soldater var plötsligt involverade i regelrätta krigshandlingar.
Jag verkade som svensk militärpolis i Elisabethville, Katanga. Fältpolisens uppgift under striderna blev att hålla
ordning på det så kallade balubalägret, en plåtskjuls- och
säckvävsstad som genom ett trollslag växt upp när balubastammen började att förföljas av Katangas säkerhetspolis.

edan Dag Hammarskjöld föddes har
Bataljonsbladen bl a skildrat hur han
h hur han framgångsrikt organiserade
a Östern.
e Bror Richard Svärd Dag Hammarpå 60-talet.
soldat i Katanga upplevde underrättelsen
Ndola den 18 september 1961.

svår förlust
Ordningshållningen i lägret hade före krigsutbrottet
ombesörjts av svenska FN-soldater, men nu behövdes de för
att stå emot angreppen från Katangas gendarmeri. I lägret
fanns ca 50.000 människor tätt sammanpackade. Slagsmål
mellan rivaliserande grupper inom lägret måste stävjas.
Röda Korsets transporter och matutdelningar måste säkras.
Så fort vår vita patrulljeep kom i närheten av lägrets utkanter blev vi beskjutna från Katanga-polisens posteringar.
I all bedrövelsen medförde kvällen den 17 september ett par
glädjeämnen. När jag slog på den skräniga batteriradion för
att lyssna på Radio Katanga strömmade helsvensk grammofonmusik ur radioapparaten. Evert Taube sjöng ”Pappa
kom hem” och Ann-Louise Hansson ”Är du ensam i kväll?”
Utanför förläggningen hördes smattret från gendarmernas kulsprutor - och hur elden besvarades av svenska skyttesoldater och indiska ghurkas.
Hur kunde det komma svensk musik från Radio Katanga.
Jo - ett svenskt kompani hade lyckats att besätta radiostationen Kilobelobe. En företagsam stabsfurir som medfört
grammofonskivor från Sverige sände dem över den nyetablerade FN-radion.
Innan jag föll i sömn lyssnade jag på BBC, som rapporterade att Katangas president Moise Tshombe och Hammarskjöld skulle mötas i fredsförhandlingar påföljande dag i
Ndola. Det ingav hopp. Jag tyckte att detta onödiga krig
redan kostat alltför mycket i stupade och skadade.
Den 18 september var vi fullt upptagna av ändlösa uppdrag i balubalägret. Sent på eftermiddagen kom vi till vår
barack. Ett stort svart moln från brinnande olja syntes vid
horisonten åt det håll där flygplatsen låg. En svensk soldat
stod och grät öppet utanför baracken. Han stammade fram:
-Hammarskjöld är död, hans plan har störtat. Vägarna
och flygfältet är sönderbombade. Vi kommer aldrig levande
härifrån. Detta är den vite mannens grav…
Soldaten var djupt chockad. Vi visste redan att de svarta

En av de sista bilderna på Dag Hammarskjöld, när han inspekterar
svensk trupp i Leopoldville, strax före avfärden till Ndola

rökmolnen vid flygfältet berodde på att ett Katanga-plan
missat att fälla en bomb på FN-flyget och istället träffat en
av gendarmeriets oljecisterner. Vi insåg att hans fantasi skenat i väg med soldaten – men även vi blev skakade. Fredsmäklaren var borta. Striderna skulle fortsätta. Vi hade räknat med att Hammarskjölds möte med president Tshombe
skulle leda till ett omedelbart eld upphör.
Dagarna därpå inkom rapporter som gjorde oss medvetna om katastrofens stora omfattning. Samtliga 16 i planet
hade omkommit vid störtningen förutom en amerikansk
livvakt, som avled någon dag senare. Förutom Hammarskjöld omkom 8 svenskar - besättningen om sex man och
två av våra vapenbröder, FN-soldaterna Stig Hjelte och Per
Persson. De hade strax för avgången i Leopoldville hastigt
beordrats att medfölja planet för att bevaka detta under
uppehållet i Ndola.
För oss FN-män var Hammarskjöld en garant för att allt
skulle gå rätt till när vi begav oss ut för ”Peace-keeping” i
världens krishärdar. Kamrater som tjänstgjorde i Gaza under julhelgerna 1957 och 1958 kunde berätta vilket starkt
intryck han gjorde när han besökte skilda länders soldatposteringar och hur han deltog i soldaternas fältmässiga julfirande.
Inga andra svenskar - utanför Dag Hammarskjölds familjekrets - upplevde nog förlusten av Dag så smärtsamt som
de svenska FN-soldater, som låg posterade i termitstackar
och skyttegravar - i Katangas röda jord.
Bror Richard Svärd
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FMLOG:are i Kongo:

Vi var sist kvar
Från Kindu hördes skottlossning och brandröken steg mot skyn.
De rasande demonstranterna var bara en kilometer ifrån Björn
Antonsson och hans kollegor, som var på FN-uppdrag.
Insåg allvaret men fortsatte jobba
Missnöjet spred sig som en löpeld till andra städer. Björn
visar en bild från sista dagen där han och hans kollegor
packar utrustning. I fonden skymtar brandrök över Kindu.
- President Bikila förklarade landet i krig och han utsattes för ett kuppförsök, som slogs tillbaka. Visst insåg jag allvaret, minns Björn, men vad kunde jag göra? Det bästa var
att jobba på.
Demonstranterna attackerade den uruguayanska campen
liksom den sydafrikanska i Kindu. Hur kom det sig att de
lämnade Camp Hammarsjköld i fred?
- Jag tror att det beror på svenskarnas engagemang, de
hade renoverat en skola och installerat solceller på ett sjukhus bland annat. Därför angrep inte demonstranterna oss,
säger Björn.
Nästa dag styrde Herkulesplanet på nytt mot flygplatsen
i Kindu och den här gången lyckades manövern. Björn och
hans kollegor kom som sista svenskar ur oroshärden.

Bakgrunden till oroligheterna är att rebeller hade intagit
staden Bukavu, efter ett misslyckat medlingsförsök från
FN:s sida. Civilbefolkningen blev besvikna på att FN inte
ingrep och demonstranter protesterade genom att elda
upp bilar, kasta brandbomber och sten. Därefter spreds
ett rykte att FN hade hjälpt rebellerna.

FN-personalen flydde Kindu
På kvällen dök uppskrämd FN-personal upp i campen. Det
regionala FN-högkvarter i Kindu hade attackerats och personalen flydde till Camp Hammarsjköld, som ligger precis
vid flygplatsen en kilometer utanför Kindu:
- FN-personalen var stressad, alla skulle in i campen samtidigt och parkera. Vi lyckades att dirigera deras fordon så
att inte våra pick-uper med all packning blev instängda. Vi
skulle om allt gick enligt planen bli upphämtade klockan 9
på morgonen, minns Björn.
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montage: inforMera

De andra svenskarna från Försvarsmakten var redan förda i
säkerhet. När oroligheterna fortsatte skickades ett plan för
att undsätta de sista 12 som var kvar. Björn minns den dramatiska dagen:
- Vi hade lastat all vår personliga utrustning och skulle
bara köra upp pick-upen på planet, berättar Björn Antonsson, FMLOG.
Men planet, som bara var fem minuter ifrån flygplatsen
fick vända för flygplatsen stängde. Besättningen meddelade
att de avbröt inflygningen och skulle göra ett nytt försök
nästa dag, berättar Björn:
- Vad kunde vi göra? Det var bara att inse fakta. Vi for
tillbaka till campen, fortsatte jobba med avvecklingen och
avslutade dagen med en bastu.
De andra svenskarna, Flygplatsenhet Kongo, FKO2, hade
redan satts i säkerhet utanför Kongos gränser. De hyllades
som hjältar. Men historien om Björn och hans kamrater
fanns inte med på löpsedlarna, trots att de var de sista svenskarna som räddades ur kaoset i Kongo. Björn och hans elva
kollegor arbetade i avvecklingsstyrkan. Uppgiften var att
packa allt materiel, förbereda fordon och annan utrustning
för hemtransport. Flygplatsen var en del av FN:s ansvarsområde i Kongo, läs mer i faktaruta.

Skönt lämna kampen
Det var skönt att lämna campen och få riktig mat. Livet på
Camp Hammarsjköld innebar frystorkad mat, eftersom
köket hade avvecklats. Boendet var spartanskt. Dusch och
toalett fanns i speciella hygiencontainrar. Men levande musik kunde invånarna njuta av varje morgon:
- Bolivianerna, som skötte bevakningen, hade en musikkår som varje morgon spelade nationalhymnen under det
att fanan hissades, ler Björn vid minnet. På plats fanns också
en kinesisk styrka som drev ett fältsjukhus.
Men äventyret var långt ifrån slut för avvecklingsstyrkan
i och med att de lämnade Camp Hammarsjköld i Kongo.
Nu skulle godsets väg mot Sverige säkras. Godset var fort-

staden Bukavu efter ett misslyckat medlingsförsök från
FN:s sida. Civilbefolkningen blev besvikna på att FN inte
ingrep och demonstranter protesterade genom att elda upp
bilar, kasta brandbomber och sten. Det spreds även ett rykte
att FN hade hjälpt rebellerna.
– Väl på plats i Mombasa försökte vi fånga upp bilarna,
men ingen visste var på den cirka 130 mil långa transportsträckan mellan Entebbe och Mombasa, som fordonen
fanns. Förarna saknade mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning.
– Ett fordon var borta i åtta dygn, det innebär en medelhastighet på lite dryg 16 mil per dygn! Det berodde till stor
del på att vägar och broar var i så dåligt skick. Man fick till
exempel lasta av alla fordon från långtradarsläpet för att
bron skulle hålla för överfarten och köra över bilarna en och
en och sedan lasta på dom igen.
Fripassagerare ombord
Eskapaderna fortsatte, godset var nu lastat på fartyg. Efter
tio timmars färd fick fartyget återvända till hamnen – fripassagerare ombord! Fartyget hamnade i en storm på
Indiska oceanen med förskjutning i lasten som följd. I
Suezkanalen drabbades personalen av magsjuka av det
besvärligare slaget och den svenska delen av besättningen
byttes ut. I Medelhavet blev fartyget påseglat midskepps
med fördröjning i hamn för inspektion av skadorna. De
bedömdes att inte vara alltför svåra så transporten fick fortsätta. I dag finns allt gods i Sverige.
Historien om Björn Antonson och hans kollegor nådde aldrig
löpsedlarna - trots att de var sist kvar i kaoset Kongo

farande kvar i Kongo, och Björns grupp hade flugits till
grannlandet Uganda där de väntade tills våldet i Kongo
bedarrat. Då flög majoriteten av gruppen tillbaka och skickade godset via flyg till Uganda. Från Uganda skulle godset
fraktas på lastbil till Mombasa i Kenya. Sista sträckan till
Sveriges körs godset med båt.
Logistik-krock
Kulturkrockarna var oundvikliga. Svensk effektiv logistik
krockar med den knapphändigt fungerande afrikanska
logistiken:
- I Entebbe fick vi jaga folk för att få igång transportapparaten. De ansåg att en avveckling fick ”ta den tid det tar”,
ingen onödig stress. Men lastbilstransporterna kom efter
diverse palaver igång och lastbilarna började rulla mot
Mombasa, minns Björn.
Bakgrunden till oroligheterna är att rebeller hade intagit

Sluta gnälla
För Björn var det första gången han arbetade i Afrika. På
fritiden for han på safari, såg sig om i städer och träffade
människor. Tidigare har han bland annat arbetat i Makedonien. Vad är det som driver honom att åka ut i världen?
- Det är intressant att se hur transporter fungerar, men
det är också spännande och lärorikt att se andra kulturer
och träffa människor. Då inser jag vad bra vi har det i
Sverige och att vi inte behöver gnälla så mycket.
Text: Anna Norberg
Foto: Björn Antonsson och Johan Stolt
källa:
Logostiknytt nr: 3/2004

Bakgrundsfakta: FMLOG i Kongo
Björn Antonsson, FMLOG/VSS, Karlstad, arbetar främst med transport av farligt gods. Han deltog i avvecklingsstyrkan tillsammans
med kollegor från F7 Såtenäs, F21 Luleå, Första Helikopterskvadron Boden, Försvarsmaktens Halmstadsskolor samt Högkvarteret.
•
•
•

•
•

Uppgift: avveckla och transportera campens fordon samt annan utrustning till Sverige.
Totalt 80 delar skickades hem, fördelat på 35 fordon och resten i 20 fots containrar.
Fordon och utrustning hade använts av Flygplatsenhet Kongo 01, FKO1, och Flygplatsenhet Kongo 02, FKO2. Styrkorna skötte
verksamhet på flygplatsen i Kindu under sammanlagt ett år; bagagehantering, säkerhetskontroll, brandberedskap med mera.
Dessutom rustade man upp skolor och sjukhus.
Flygplatsen i Kindu är, förutom Kongofloden, enda förbindelsen som Kindu har med omvärlden, då vägarna är i uruselt skick.
Därför är flygplatsen av stort strategiskt intresse.
FN-insatsen Monuc i Kongo har som syfte att hjälpa övergångsregeringen att bevara lugn och säkerhet, avväpna befolkningen
med mera.
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ERNA RAID, är en årligt återkommande internationell militär patrulltävling som genomförs i samma område som
ERNAs föregångare, Skogsbröderna. Dessa stred mot den sovjetiska ockupationsmakten 1941. ”Skogsbröderna” var
mer eller mindre aktiva fram till frigörelsen på 90-talet.
Under de senaste åren präglades verksamheten enligt uppgift av smärre sabotage och illdåd mot de sovjetiska
trupperna. Planläggning för den kommande frigörelsen var med all säkerhet huvuduppgiften för ”Skogsbröderna”.

ERNA RAID I ESTLAND
Tävlingen är organiserad av ERNA Association, Estniska
militära sportorganisationen och understödd av estniska
försvaret, estniska hemvärnet, estniska gränsbevakningen
och den finska FN-Veteranföreningen HELSINGIN SINIBARETIT, de Blå Baskrarna.
Tävlingen organiserades och genomfördes för första
gången nationellt 1994, och blev internationell 1995.
ERNA RAID är en militär patrulltävling som genomförs
den första fulla augustiveckan varje år. I år genomfördes
tävlingen för elfte gången med finska, svenska, danska och
norska FN-veteraner som Umpires, domare.
I år var Sverige och Norge med för sjätte gången och
Danmark för tredje gången. Finska motsvarigheten till
Fredsbaskrarna Sverige, HELSINGIN SINIBARETIT, har
varit med från starten av ERNA RAID 1994 och har ansvaret för domarteamet och genomförandet av domararbetet.
Samtliga Umpires är frivilligt engagerade och betalar
själva för resan och andra omkostnader i samband med
denna. Hotellkostnad för sista natten och den avslutande
banketten betalas av ERNA Association.
Tilläggas kan att förläggningen i tävlingsområdet sker i
20-mannatält från Sverige och utspisning sker från koktross, även kokutrustningen kommer från Sverige.
Umpire-teamet bestod i år av ca 80 personer, varav trettiofem från Finland, sex Norge, sex Danmark och tio 10 från
Sverige.
Esterna svarade för tävlingsledning och sekretariat,
underhåll, transporter samt ordning och säkerhet på tävlingscampen. Umpire-teamets huvuduppgift är att se till att
allt går rättvist och sportmannamässigt tillväga och att alla
lag behandlas likvärdigt.

Maximalt trettio lag kan vara med i tävlingen varav femtio procent av lagen skall vara från Estland. Detta innebär
att femton nationer förutom Estland kan delta i tävlingen.
Sverige var representerat av ett lag från Amf 1. Till årets
upplaga av ERNA RAID var tjugonio lag anmälda varav
tjugosex kom till start, därav ett kvinnligt lag. Två lag bröt
under tävlingen och utgick. Åtta länder, förutom Estland,
var representerade. Nämnas kan att Danmark, Finland och
Kina hade vardera två startande lag.
Observatörer från Canada och Portugal var närvarande
under tävlingsveckan för att förbereda sig inför kommande
års deltagande.
Tävlingen pågår i fyra dygn där ett antal uppgifter skall
lösas under förflyttningen från landstigningen på Salmistu
Beach, Kolga Bay, till målet i Kautla. Under förflyttningen
agerar en B-styrka dygnet runt och stör patrullernas förflyttning.
Ett fältmässigt uppträdande med stor vaksamhet och
uthållighet, förmåga att förflytta sig raskt och rätt väg är ett
krav för att slippa bli tillfångatagen eller ”bekämpad”. Hög
stridsberedskap är ett måste ”för att vinna en duell”.
Umpires medföljer B-styrkan och avgör vem som vinner
vid t ex eldstrid. Bestraffningspoäng enligt ett särskilt
system betalas med ”tickets” och omräknas till ett poängsystem där bäst får noll poäng.
Redovisningen av detta poängsystem finns i tävlingsbestämmelserna för ERNA RAID. Två stycken Robinsonhelikoptrar ingick även i B-styrkan, vilka var uppe och flög
dygnet runt med en Umpire som ingick i besättningen.

Årets innehåll på de olika Check Points, CP.
CP Alfa:

Mine Harbour. Kontroll av patrullernas personliga och gemensam materiel.

CP Bravo:

Transport till landstigningsområdet, landstigning
Salmusti beach.

CP Charlie:

Uppsamling, egentliga starten. Förflyttning till
CP D.

CP Delta:

Förflyttning med utrustning nedför en brant
med hjälp av rep. Förflyttning till CP E.

CP Echo:

a) Övergång av vattendrag med patrullbåt
b) Klättring i träd för anskaffning av ytterligare
materiel för underrättelse- och spaningsuppgiften, start av underrättelseuppgiften,
obligatorisk vila samt överlämnande av
underrättelserapporten, förflyttning till CP F

CP Foxtrot:
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Gevärs- och pistolskjutning.
Förflyttning till CP G.
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CP Golf:

a) förflyttning i minerat vattenområde
b) handgranatkastning
c) förflyttning av skadad på bår genom midjehögt vatten
d) transport av ammunitionslåda i kuperad terräng och vattenhinder
e) första hjälpen vid en trafikolycka
f) test av radiokunskaper avseende de regler
som används vid FN:s radiokommunikationer,
förflyttning till CP H

CP Hotel:

a) pistolskjutning
b) hinderlöpning och knivkastning, förflyttning
till CP I

CP India:

Start för slutsträckan, patrullen skall forcera
hinder enligt ett visst system innan den ”fria
orienteringen” påbörjas med målgång i Kautla.
Efter målgången görs en kontroll av befintligheten av den enskildes och patrullens utrustning.

Några av de svenska domardeltagarna: Roger Bladh, Monika Wagner och Charlotta Blomberg.

2005 - 07 - 30. Lördag
Denna dag samlades på eftermiddagen i Frihamnen,
Stockholm, föjande Fredsbaskrar:
Harry Lantz, Ove Stein, Rolf Briscans, Mikael Fredriksson,
Torbjörn Gebrat, Roger Bladh, Per Strindberg, Charlotta
Blomberg, Jonas von Matérn och Monika Wagner, där vi
gick ombord på Tallinks M/S Victoria för överfart till
Estland. Utöver de svenska deltagarna representerades även
våra broderfolk i Danmark och Norge samt Måns Löf,
Finland, som även var samordnare och reseledare.
Ombord på M/S Victoria hölls en första orientering om
kommande uppgifter, främst riktad till de som för första
gången skulle vara med på ERNA RAID.

07 - 31. Söndag
Ankomst Tallinn ca 11.00, uttransport till tävlingsområdet i
Kautla, ordnande av förläggning (tält m/39), indelning i
Umpire-team och individuella förberedelser inför tävlingen.

08 - 01. Måndag

Liksom förra året deltog även i år en ”attackhelikopter”
som understöd. Denna uppvisning har blivit en stor publikdragande och mycket uppskattad årlig händelse för esterna
och visas även i TV.

08 - 03 -- 04. Onsdag - Torsdag
Jonas von Matérn tillsammans med ca 15 st andra Umpires
arbetade med Counter Action (B-styrkan) som hade till
uppgift att jaga de tävlande lagen mellan de olika stationerna de besökte. CA bestod av tre st mekaniserade skyttekompanier bemannade med yrkessoldater.
Jonas von Matérn och Torbjörn Gebrat var även med och
letade efter lagen med FLIR kamera från helikopter nattetid för att se att lagen följde tävlingsreglerna. Svenska
domarna uppdelade på CP E och F.
Två av svenskarna, Torbjörn Gebrat och Mikael Fredriksson, hade en specialuppgift att från en O-plats i ”hidden
camp”, dolt övervaka de tävlandes verksamhet under 60
timmar. Rolf Briscans och Per Strindberg ansvarade för
skjutningen på CP F.

Utbildning, säkerhetsgenomgång, genomgång av tävlingsbestämmelser. Vissa av oss deltog i rekognosering av Check
Points. Fortsatta förberedelser för kommande tävling.
I omedelbar närhet till tävlingscampen finns en Erna
Memorial Place, där större delen av Umpire-teamet och de
tävlande under kvällen deltog i en minnesstund för stupade
soldater. Samlingen avslutades med kransnedläggning.

08 - 05. Fredag

08 - 02. Tisdag 05.30 avtransport till Tallinn

08 - 05 -- 06. Fredag - Lördag

Tävlingen började med kontroll av de tävlandes personliga
utrustning och patrullens gemensamma materiel. Efter
materielkontrollen fördelades materielen på fyra st fartyg
för att senare transporteras till landstigningsområdet.
Samtliga tävlande samt deltagande domare i materielkontrollen transporterades till de centrala delarna i Tallin
för deltagande i invigningsceremonin av ERNA RAID 2005.
Vid invigningsceremonin talade Estlands försvarsminister,
(eller vem var det, vad heter han? ursäkta okunskapen).
Efter ceremonin återvände de tävlande och domare till
hamnen. De tävlande gick ombord på fartygen för landsättningen och domarna transporterades tillbaka till Kautla för
fortsatta förberedelser inför kommande uppgifter..
Umpires som ej tidigare varit med eller ej sett landstigningen i Salmistu gavs tillfälle att övervara denna. Man kan
mycket kort beskriva denna händelse som en miniatyr av
dagen D i Normandie. Landstigningen är en stor uppvisning av knalleffekter, vattenkaskader och soldater in action.

Harry Lantz ansvarade för CP G och hade god hjälp av bl a
Ove Stein, Charlotta Blomberg, Monika Wagner samt
domare från de övriga nationerna att genomföra uppgiften.
Denna CP besöktes av ett antal VIP och var det ställe som
tävlingsledningen kunde erbjuda allmänheten att titta närmare på de tävlande.

CP H. Rolf Briscans ansvarade för skjutningen. Torbjörn
Gebrat, Mikael Fredriksson och Per Strindberg ansvarade
för Hinderbanan och knivkastningen.
Del av det svenska teamet Ove Stein, Monika Wagner
och Charlotta Blomberg ansvarade för målgången och den
efterföljande materielkontrollen.
De som ej var engagerade i detta, hjälptes åt att avveckla
och städa av vårt förläggningsområde.
Avtransport till Tallinn och Hotell SUSI för återhämtning och reorganisation. På kvällen avhölls prisutdelning
och bankett på Club Pandoraam.

08 - 07. Söndag
Deltagarna svarade själva för sina egna aktiviteter under
söndagen i Tallinn. Färjan till Sverige avgick 18.00.
Hemresan gjordes med Tallinks M/S Regina.
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Välkomna till Förbundsråd 05 - Örebro 29-30/10
Kallelse
Fredsbaskrarna Sverige inbjuder härmed till Förbundsråd - FR05 - i Örebro 29-30/10 2005.
Plats: Svarta Örns Orden, Köpmangatan 1.
Vi beräknar att starta kl 12.00 på lördagen och programmet beräknas vara avslutat vid 12-tiden på söndagen.
Kallelsen vänder sig till alla föreningar, ombud och träffplatsansvariga inom Fredsbaskrarna Sverige.
Varje regionförening eller regiondistrikt har möjlighet att skicka en (1) representant vardera till Förbundsrådet. I de regioner där det saknas föreningar och där det finns flera ombud, får ombuden själva komma överens om vem som ska representera regionen vid FR05. Dessutom är alla träffplatsansvariga inbjudna till årets Förbundsråd.
Vad har hänt under året? Hur har distrikten utvecklats? Hur går det med föreningsbildandet? Budget,Ekonomi och
Kamratstöd. Detta kommer naturligtvis att tas upp på årets Förbundsråd.Vi vill också ha förslag på andra ämnen att ta
upp. Förslagen skall vara förbundet (mikael.fredriksson@fredsbaskrarna.se) tillhanda på enklaste sätt senast 1/10.
Definitiv kallelse med program och mer detaljer kommer senare. Du som inte redan har gjort det, kan redan nu bocka för
helgen 29-30/10 i din almanacka. Ni som planerar att delta, skicka in anmälan senast den 1/10.
Välkomna!
Fredsbaskrarna Sverige genom
Mikael Fredriksson

HD-träff
i Mora
Vi samlades vid den gamla klassiska tavernan Rattugglan i

Mariestad. Vi kom från Skövde, Tidaholm och Göteborg, vi
var några medlemmar med kompisar. Vi rullade uppåt vid
lunchtid, där det blev middag i Filipstad. Precis innan vi
kom fram till slutmålet, så kom det en riktigt tät regnskur
som gjorde att vi stannade till i en busskur. Regn är inte kul.
Väl framme så hade jag och #96 planer på att åka och
köpa ett nytt tält, men då som en skänk från ovan, så kom
det en äldre ”locals” som erbjöd sig att sälja sitt eget tält.
Han skulle aldrig mer tälta i sitt liv, så det var till salu. Han
bodde bara 10 minuter från träffen. Så vi slog till och köpte
det. Efter att vi hade satt upp det nya tältet, så fick vi hänga
med honom hem och titta på hans vältrimmade snöskoter
och ett mer än välfyllt garage.
Träffen var på Mora camping och det var en jättebra
”camp”, det mesta i supply-väg fanns inom gångavstånd.
Detta var min 4:e HDCS-träff och var den bästa, förutom
vädret. Det slogs även ett nytt rekord, då det kom över 2000
stycken HD-åkare till träffen.
Av oss i BBMC-S, så var det #96, #163, #117, #58 och
#116, var dom som jag träffade under helgen. På lördagen
var det en kortege som innehöll runt 380 MC:s som rullade
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en tur på cirka fem mil i AOR:et runt Mora. Efter det var
det ett bikerbröllop, då ett par från Gävle, lovade evig kärlek till varandra. På kvällen spelade bl a Mats Ronander.
Jag hade med min omtalade ”citatbok”, där roliga felsägningar hamnar. Under helgen tillkom bl a dessa: ”Då behöver jag inte vara orolig, för då e ja på torrt vatten”, ”En ska
inte blanda ihop kakorna med bananerna”, ”Jävla plånbok,
det fanns inga pengar till mynt i na´”, ”Det är lättare hänt
än gjort”. Här nämns inte vilka som är skyldiga till dessa
godbitar.
På söndagen var det dags för att riva boendet och åka
hemåt. Tyvärr fick vi oss en tankeställare på hemvägen, då
vår stödmedlem Kenneth ”stelben” körde av i en kurva
någon mil efter vi lämnat Mora. Han får nog vara glad att
han klarade sig, för det var inte mycket kvar av hans MC.
Han blev skjutsad till sjukhuset, men åkte med en kamrat
hem senare på kvällen.

Häls #1 Jespher Fröhlin
Ordförande i BBMC-S

Besök vid EN 03
Fredsbaskrarna F-län kallade till studiebesök en strålande vårdag i Skillingaryd. Ett tiotal medlemmar blandade sig med anhöriga i en mycket välorganiserad anhörigdag.
Gamla ”ärrade” FN-veteraner imponerades av den materiel som
uppvisades. Maskiner, fordon av alla slag och övrig modern
materiel förevisades oss på ett imponerande sätt.
Det internationella ingenjörkompaniet, som Göta ingenjörsregemente ansvarar för, är avsett för internationell krishantering inom ramen för svenskt deltagande vid EU- krishantering, eller vid en Nato- eller FN-ledd insats.
Förbandet skall kunna understödja insatser vid fredsframtvingande, fredsbevarande eller humanitär verksamhet. Förbandet skall i första hand kunna understödja en
svensk mekaniserad insatsbataljon, men också kunna utgöra fältarbetsresurs inom ett multinationellt förband. I förbandet ingår en EOD-enhet med ammunitionssökhundekipage som inom ramen för uppgiften att förebygga och hantera kriser i vår omvärld kan avdelas för snabbinsats.
Kompaniet är anmält till bland annat EU:s styrkeregister
enligt regeringsbeslut och är operativt med 30 dagars beredskap. varje, eller vartannat, år övertar ett nytt internationellt ingenjörkompani beredskapen.

Kompaniet består av kompaniledning, ledningspluton, trosspluton,
ammunitionsröjningspluton, minröjningspluton, ingenjörpluton och
maskinpluton.

Det internationella ingenjörkompaniets uppgifter är bland annat
att röja minor, bland annat med maskinella minröjningssystem
och hundar, genomföra ammunitionsröjningsverksamhet avseende
konventionell ammunition och IED ("terroristbomber"), bygga och
betjäna skogsbilväg, utföra markförstärkning, bygga och underhålla tillfällig camp (förstärkt tältförläggning) med tillförd materiel, bygga OP (observationsplats), underhålla och snö-röja prioriterat vägnät, bygga vad för stridsfordon/terrängfordon, återställa
bekämpad väg, upprätta och leda röjnings- och räddningsstyrka
inkluderande ammunitions- och minröjningsförmåga, bygga och
betjäna broförbindelser av fackverksbromateriel, understödja
mekaniserat eller stridsvagnskompani med fördröjande fältarbeten, bygga pjäs- och stridsfordonsvärn, avdela pluton för eskort,
understödja med transportresurser och röja raserad bebyggelse.

Allt detta fick vi en noggrann genomgång i och till sist fick
EN 03 står just nu i beredskap och skyddsnivån på kompaniet är

hög. I plutonerna ingår bland annat 203 (PATGB 203).
På ingenjörplutonen, ammunitionsröjningsplutonen och
ledningsplutonen finns även splitterskyddade lastbilar.
Maskinplutonen har min- och splitterskyddade arbetsmaskiner.

vi avnjuta en utmärkt lunch i solskenet från Tjäderbäcks
kockar. Dagen var lyckad!
Ett stort tack till Göta ingenjörregemente och hela EN
03 för en trevlig och imponerande dag!
Vi ”gamla” Fredsbaskrar som var där
genom Putte

Som alltid vid alla missioner är maten en av de viktigaste delarna i tjänstgöringen. Så även vid EN 03.
bataljonsbladet nr 3 2005
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BLUE BERETS
I skrivande stund, i slutet på augusti, befinner sig undertecknad

uppe i tassamarken snart på väg ner mot de skånska vidderna. Här uppe är sommaren ett minne blott, mer åt
pingvinvarningshållet. Men jag skall inte klaga, det kunde
ha snöat. Å andra sidan så haglade det faktiskt härom kvällen. I alla fall, starten på säsongen var i kärlekens tecken.
Jag och en ny medlem, Jan-Inge, tog oss över till Möön i
Danmark för att medverka på en av medlemmarna i
BBMCDK`s bröllop, Sören och Vibse. Det var stor uppslutning i kyrkan. Det blev ett riktigt bikerbröllop med allt
vad det innebär. Ceremonin avslutades med kortege
genom samhället och champagneskål nere vid havet.
Ett stort Grattis och lycka till önskar vi er. Kvällen
avslutades med en gemytlig och trevlig bröllopsmiddag.
Ibland tar åldern ut sin rätt och då måste man få ta sig en
liten lur, man kan ju inte vara kung jämt.
Några veckor senare gick fältfesten i Örebro av stapeln.
Vilket projekt som fredsbaskrargänget i Örebro dragit
igång! Vi som var där hoppas på en uppföljning nästa år.
Givetvis fanns vi representerade på plats. Somliga lekte
groupies. Innan vi skiljdes åt åkte vi ut till Johan Eckers
grav där vi träffade hans föräldrar och syskon.
Sommarens stora samling blev som vanligt ÖS12.
Chefen”Jeanette” och Jonas anlände torsdag middagstid
med campen. För en gång skull var både jag och Ann i tid
för att hjälpa till med upprättandet. Som ett brev på pos-

ute i spenaten...
ten kom det en rejäl skur när vi precis hade börjat att organisera oss, suck. Men som man brukar säg , det finns inget
dåligt väder, bara dåliga kläder. När allt till slut var på plats
och alla pålarna nerslagna i marken kom någon listig själ på
att tältet faktiskt stod konstigt snett. Och hur lätt var det att
få upp alla pinnarna och göra om samma procedur. Det var
mycket morrande. Nu borde det vara frid och fröjd men
icke, banderollen skulle ju upp också. Groo som då har en
ängels tålamod hjälpte till med att försöka få den på plats
och det lyckades till slut. I år hade Ann med eget tält i tron
att vi skulle kunna undgå alla snarkare,men det gjorde vi
inte.
Det blev många timmerstockar som släpades under den
natten. Det lät som en hel konsert. Inga öronproppar i hela
världen hjälpte. Men vad är väl en bal på slottet. Fredag
morgon nalkades. Morgonstund har guld i mund, som man
brukar att säga, fast jag tror inte alla höll med om det. Fler
och fler droppade in under dagen. Äta bör man annars dör
man. Lars hade en särställning, då det gällde att få fyr på
grillen. Vad gör man inte för att få lite fyr på engångsgrillarna. Tror kanske inte att tanken med dem är att de skall vara
överfulla med kött, men är man många som skall äta så. Det
blev nog rekord på cykelfronten, vilket var kanonroligt med
tanke på att vi under helgen annordnade tävlingen ”veterans choice”.
Tanken var att när man checkade in skulle få en utställ-

ningssedel att sätta på cykeln men av någon anledning så
hade undertecknad dem nerpackade vilket föranledde att
ordförande #1 Fröhlin genomgick en inre kris och höll på
att bli krullhårig på kuppen. Det var ju hans lilla skötebarn.
Givetvis så löste det sig och det blev ett antal cyklar som
anmälde sig. Tävlingen gick av stapeln på lördagskvällen,
när folk kommit tillbaka från beachen nybadade och fräscha. Några sandslottsbyggare som poserade stolt framför
sin strandkreation.
Årets vinnare blev #197 med sin HD-trike Silwer Arrow,
första priset bestod av en graverad hylsa. Det var som alltid
en mycket lyckad träff ett stort tack till Tony och Rolle, vi
ses nästa år.
Avslutningsvis så skymtade tre glada laxar surfandes
omkring. Ibland kan det vara bra med ett stödben…
Sommaren är som sagt var, på väg mot sitt slut och hösten nalkas med stormsteg. Vill i god tid slå ett slag för att
BBMC firar 5-årsjubileum nästa år. Tanken är att det skall
vara i Skillingaryd i slutet på april eller första helgen i maj,
då hoppas vi att så många som möjligt dyker upp.

Vid pennan #51 Maria Sääf

“Rookies of the Year”
Vi hälsar årets nya medlemmar välkomna!
Abrahamsson Göran

VINGÅKER

Adolfsson Bengt

GÖTEBORG

Ahlström Conny

BODEN

KS 09

Falk Bengt

GNARP

C 53, C 69

Feldt Stefan

KYRKHULT

L 100

Forsberg Christer

HILLERSTORP

Andersson Anderas

BOXHOLM

Forslund Åke

VÄSTERÅS

Andersson Bengt

BOR

Fransson Ingemar

LJUNGBY

Andersson Bernt

KILAFORS

Fransson Mats

LIDKÖPING

Andersson Bo

TORSLANDA

Frisk Johan

NORRKÖPING

Andersson Ingvar

HUSKVARNA

Fröberg A-C

VELLINGE

Andersson

MARIESTAD

Furuwidh Bengt

GÖTEBORG

Andersson Lina

SKÖVDE

Giöbel Joakim

TRELLEBORG

Andersson Mikael

SKÖVDE

Graetsch Jesper

KISTA

Andersson Ola

URSVIKEN

Granberg Fredrik

UMEÅ

Andersson Per

JÖNKÖPING

Gustafson Anders

ÄNGELHOLM

Andersson Rickard

GÅNGHESTER

Gustafson Thomas

LERUM

Andersson Rolf

PÅARP

Gustafsson Sandra

ENKÖPING

Andersson Staffan

MALMÖ

Gustavsson Thomas

JÖNKÖPING

Andersson Stefan

SMÖGEN

Andersson Tommy

GÖTEBORG

Haglund Tim

ÖREBRO

Andersson Torbjörn

ALINGSÅS

Hallerborn Rikard

VÄXJÖ

Anfelt Bo

SVENSTAVIK

Hammarbäck Jan

BORLÄNGE

Anfelt Johan

SVENSTAVIK

Hamrén Maria

JÄRFÄLLA

Arthursson Andreas

STEHAG

Hansson Björn

VÄSTERVIK

Arwehed Alf

ÖSTERSUND

Heikkinen Lars

RYDBOHOLM

Hellquist Michael

LIDINGÖ

Hellström Robert

GÄVLE

Bengtsson Mats

MÖRRUM

Bengtsson Vild-Hasse

MALUNG

FK 01

DB 09, IA 03, LA 01

BA 04, BA 12, C 79, KS 02,
L 116, MA 03

C 24, C 46, G/K 08
K 08

Berggren Kent

KRISTINEHAMN

Helmborn Gunnar

LERUM

Berglund Sixten B E

LERUM

Hemmarö Kjell

RYDBOHOLM

Bergqvist Ingrid

GÖTEBORG

Hill Marie-Louise

LINGHEM

Bergström Sven

LAHOLM

Holmberg Tom

ÖREBRO

Bexell Carl-Johan

SÄVEDALEN

Holmström Peter

FURULUND

Biörsmark Johan

KUNGSBACKA

Hulten Ove

MACLEOD

Björck Johan

LINKÖPING KS 06

Hultgren Inge

GAMLEBY

Björkegren Håkan

VISBY

Huttula Jari-Pekka

GÄVLE

Björkeroth Oscar

KUMLA

Håkansson Bo

SÖLVESBORG

Björkqvist Ulrika

LULEÅ

Jaltner Erik

VÄXJÖ

Boström Johan

SUNDBYBERG

Johansson Anders

ULRICEHAMN

KS 09, KS 10

C 26, C 28, G 27, K 18
C 53
LA 02

VICTORIA

Bruér Niklas

MALMÖ

BA 06, BA 09, KS 04, FK 02

Johansson Anders

HABO

Bylander Petter

MALMÖ

BA 04, DB 03, KS 08

Johansson Arne

ÖREBRO

Bylund Petra

ALINGSAS

Johansson Daniel

MALMÖ

Bände Daniel

ÖREBRO

Johansson Håkan

EKSJÖ

Carlsson Bo

LULEÅ

Johansson Mats

NORRKÖPING

Carlsson Dan

GÖTEBORG

Johansson Olof

HUSKVARNA

Carlsson Micael

KARLSTAD

Johansson Stefan

VEJBYSTRAND

Clausen Ronny

KLAGSTORP

Johansson Stefan

GÖTEBORG

Clausson Niklas

NYKVARN

Jolbäck Per

LIDKÖPING

Dahlberg Marcus

UPPSALA

Jonasson Mathias

SKILLINGARYD

Dahlgren Henrik W

TROLLHÄTTAN

Järphag Henrik

LYSEKIL

Dibéus Peter

LULEÅ

Jönsson Susann

LIT

KS 10

Ekengren Markus

FLEN

Jönsson Ulf

LERBERGET

EUMM, UNMIK

Englund Pekka

FALUN

BA 02, BA 04, C 89, C 90,

Kangas Karl-Erik

BODEN

KS 01, L 104, MA 02

Karlsson Emil

GÖTEBORG

Ericsson Johan

LULEÅ

Karlsson Niclas

LINKÖPING

Ericsson Thomas

JÄRFÄLLA

Eriksson Krister

VÄSTERVIK

Eriksson Lennart

TÖCKSFORS

Eriksson Patrik

GÖTEBORG

L 114

C 40
FK 02, KS 07

Karlsson Peter

EKSJÖ

Keränen Magnus

VÅRGÅRDA

Kesar Miodrag

HALMSTAD

Kihlström Glenn

ÖREBRO

Eriksson Stefan

UPPSALA

Klaar Tommy

ALNÖ

Erlandsson Margareta

ÖREBRO

Knudsen Bent

GÄVLE

Eskilsson

Ronald

BOR

Kronberg Niklas

HJÄRNARP

Eskilsson

Thorsten

TOLLARP

Kullberg Jonas

KALLINGE

Fagerström Johan

NYBRO

Kuoljok Gunnar

JOKKMOKK

Fahlen Jesper

TROLLHÄTTAN

Kvarnerup Göran

MALMÖ
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G/K 11

FK 02

Käll Kent

JÖNKÖPING

Lagercrantz Barbro

KARLSKRONA

Lannerbäck Lennart

Sikström Jan

SUNDSVALL

Silfverstolpe Gustaf

YSTAD

ESKILSTUNA

Sjöblom Rolf

VÄSTERVIK

Lannge Mikael

JÄRFÄLLA

Sköld Lars

FALUN

Larsson Anders

STORÅ

Sohlberg Matts

VÄSTERÅS

Larsson Johan

ÅKERSSTYCKEBRUK

Spjuth Stanley

VÄXJÖ

Leijon Håkan

SÖLVESBORG

Strömberg Leo

MALMÖ

Lennholm Ronny

JÄRVSÖ

Ståhl Mikael

BODEN

L 114

Lindberg Fredrik

ÖSTERSUND

Sundberg Petra

GÖTEBORG

FK 02

Lindblo Jenny

ESKILSTUNA

Sundquist Pär

SOLLENTUNA

Lindell Christer

NORRKÖPING

Svensson Daniel

VARBERG

Lindèn Peter

NYKVARN

Svensson Lennart

LANDVETTER

Lindgren N-G

URSVIKEN

Svensson Thomas

VÄSTERVIK

Lindqvist Johan

ESLÖV

Söderbaum Fredrik

STOCKHOLM

Ljungberg Mats

HANINGE

Södergren Mikael

GÖTEBORG

Ljunggren Anders

KARLSTAD

Södermalm Harry

HUDDINGE

Lokander Roland

ÖREBRO

Thander Gunnar

MN 55410

Lundgren Thomas

TRÅNGSUND

Thörnqvist Fredrick

MALMÖ

Lundh Christer

HELSINGBORG

Tägt Andreas

SILJANSNÄS

Lundin Nils Ingvar

SALTSJÖBADEN

Wagner Michael

ÄLVKARLEBY

Magnusson Per

UDDEVALLA

Wahlvik André

PITEÅ

Magnusson Thomas

MÖLNDAL

Vall Arne

VÄXJÖ

Magnusson Torbjörn

FALUN

Maier Kurt

FK 02, KS 07

KS 04

C 53

L 106, L 118, UNTSO

KS 07, LA 02

Weghagen Gunnel

SKÖVDE

KARLSKRONA

Westerlund Thord

LAISVALL

Mikelsson Lasse

ÖSTERSUND

Westh Johan

GÖTEBORG

Modig Kjell

GÖTEBORG

Veteläinen Juha

APLARED

Modin Per

HJÄRUP

Wiberg Bengt

KARLSHAMN

Mogren Göran

ELLÖS

Widö Malin

HUDDINGE

Molund Jimmie

HELGUM

Wikström Pierre

LANDSKRONA

Nilsson Anders

SKENE

Virkkunen Mikko

KATRINEHOLM

Nilsson Bo

EDSVALLA

Von Roth Gustav

UPPSALA

Nilsson Daniel

ÖSTANSJÖ

Vuorijärvi Mikael

GRYTHYTTAN

Nilsson Hans

VÄSTERVIK

Våtz Jonas

VADSTENA

Nilsson Kjell

NÄTTRABY

Wärdig Tony

VÄSTERVIK

G 05

Nilsson Martin

MALMÖ

Yström Christer

HELSINGBORG

C 34

Nilsson Nina

HÄGERSTEN

Åkesson Mikael

KARLSKRONA

Nilsson Robert

MUNKA LJUNGBY

LA 02

Nord Stefan

GÖTEBORG

C 73

Nordmark Håkan

SOLLENTUNA

Noren Yeni

GÖTEBORG

Norlander Andreas

ÖSTERSUND

Norling Claes

KUNGSBACKA

Norman Jan

EKERÖ

Norrman Magnus

SENNAN

Nyström Fredrik

MÄRSTA

Ohlsson Rikard

KLAVRESTRÖM

L 100, L 104, L 98

M 60, M 72

Rekrytera - mera!
LA 02

Ohlstenius Peter

DALBY

KS 06, KS 08

Olausson Dennis

ÖSTERSUND

BA 02, KS 04, KS 06

Olofsson Thord

SKAPNÄCK

Olsson Dan

MATFORS

Palm Erik

ODENSBACKEN

Palm Martin

BUNKEFLOSTRAND

Pedersen Thaagaard Per SVEDALA
Persson Mats

ENKÖPING

Persson Per-Magnus

ESLÖV

Persson Åsa

KARLSTAD

Pettersson Martin

NORRÅKER

Pettersson Stig

SKÄRHOLMEN

L 104

C 23, C 29, CIVPOL CYPERN,
K 16, K 22

Planstedt Ingvar

SIGTUNA

Raymundsson Jonas

KRISTIANSTAD

Rohlén Tommy

HOLMSUND

Runesson Görgen

HELGUM

Rönnkvist Kent

KALIX

Salinder Marcel

MALMÖ

Sandberg Sten

EKSJÖ

Sandstedt Johan

OSNABRüCK, TYSKLAND

Sandström Fredrik

LUND

Seldahl-Holmberg C

V FRÖLUNDA

Serrander Jesper

SOLLEFTEÅ

KS 07, KS 10

Beställ
den nya
rekryteringsbrochyren
från kansliet!
Den finns
även som pdf-fil
på vår hemsida!
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Till minne av Hans Wahlman
En Kamrat, Vän, Kompis!
Ett öga har slutits
En låga har slocknat
Ett hjärta har stannat
En vän har gått bort
En kamrat av finaste sort.
Fredsbaskrarna och Kongoveteranerna har åter drabbats av
en Fin Kamrats bortgång.
Den 29 september 1928 såg Hans Wahlman första gången dagens ljus. Den 22 juni 2005 blåstes sista taptot och ljusets låga ut för Hans, som efter en lång tids ohälsa fick
somna in till sista vilan.
Visst hade vi önskat att få ha många flera år tillsammans
med Hans, men så var väl inte meningen. Man kan säga att
”Hans fyllde inte livet med år, men han fyllde åren med liv”.
Han levde ett liv som var fyllt av en mycket stor vänskapskrets. Vart han än kom fick han goda vänner, det liksom bara blev så, alla som kom i kontakt med Hans kände
att kemin stämde.
Hans började sina FN-missioner 1959-60 med sexan och
sjuan i Gaza.
Signifikativt för Hans är en händelse som utspelades i
”Drivertältet” då sjuorna kom för att avlösa sexorna. Eftersom Hans ”rekapitulerade” var han intresserad av att se vilken ny kille som kom för att överta hans sängplats.
Själv skulle han flytta till villa, enär han hade fått befattningen som driver åt bataljonschefen överste Carl Olof
Rosenius.
Den nye killen, som övertagit sängplatsen, var fullt upptagen med att blåsa upp luftmadrassen, ett jobb som krävde
lite lungkapacitet. Efter många djupa andetag var madrassen fylld och det var bara att sätta i proppen. Det fanns
ingen propp, ve och högljudd förtrytelse. Då hördes plötsligt en varm röst som sa: -prova med den här, och en hand
sträcktes fram, hållande en k-pistpatron. Javisst den passade
perfekt, situationen var räddad och vem var det som räddat
situationen? Det var Hans Wahlman!
Man kan utan vidare påstå att detta var Hans i ett nötskal, att utan större åthävor men med små medel göra en
stor tjänst.

Det finns vissa paralleller mellan FN-soldater och sjömän, har man en gång varit ut i världen vill man efter ett
tag iväg igen, så var det också för Hans.
När Kongo blev den stora oroshärden krävdes nya insatser av FN där Sverige ställde upp med sina bataljoner. I flera
av dessa bataljoner ställde också Hans upp. Hans tillhörde
de verkliga veteranerna med sina sju bataljoner, 6 och 7G,
12, 14, 16 och 18K, samt 24C.
På hemmafronten var Hans styrelseledamot och eldsjäl i
FN-Veteranerna Kongo-Zaire, där han gjort stora insatser
under många år. För detta hedrades Hans med att bli föreningens Hedersledamot. Tyvärr fick Hans liv ett för tidigt
slut för att han skulle få uppleva denna välförtjänta hedersbetygelse.
Hans var även medlem i FREDSBASKRARNA SVERIGE, där han under sin krafts dagar var synnerligen aktiv,
bland annat i vattenfestivalerna samt en hel del dagar och
timmar på museet i Almnäs. På FREDSBASKRARNAS
SVERIGES årsmöte 2004 på Kungsängen, fick han motta
Fredsbaskrarnas hedersmedalj.
Ett Stämningsfyllt avsked
Avskedsstunden ägde rum den 27 juli i Bromma kyrka. En
stor krets som representerade släkt och vänner hade slutit
upp för att ta ett sista farväl av Hans. Bland dem många FNkamrater, från när och fjärran, i blå basker och halsduk.
Framme i koret stod den rikt blomsteromgärdade kistan
med fanvakt på var sida. FN-veteranerna Kongos fana fördes av James Manns. FREDSBASKRARNA SVERIGES
fana fördes av Clas Göran Högliden. Officiant var kyrkoherde emeritus Bo Rosenqvist.
Efter avskedsakten var samtliga inbjudna till en minnesstund i den vackra sockenstugan. Vid minnesstunden hölls
minnestal av Bror Svärd, Kongoveteranerna.
I och med Hans Wahlmans bortgång har en ”Fin Människa
och Fredskamrat” lämnat oss, tomrummet är stort och vi
känner stor saknad. Men vi ska ej länge sörja, låt oss i stället minnas de fina stunder och upplevelser var och en av oss
fått tillsammans med Hans.
Lennart Strömberg

Ett varmt tack
till alla FN-kamrater
som hedrat minnet av
Hans Wahlman
vid hans bortgång.
För de vackra blommorna och
hedersvakten vid hans bår.
För talet vid minnesstunden.
HERTA
IRMA TORA
VALBORG och TORSTEN
INGE
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Hans Wahlman

minnesord
Ansökan om medel ur kontot

Den 22 juni när försommaren stod i sitt flor nådde oss det
smärtsamma budet att Hans Wahlman har gått ur tiden.
De närmaste sörjande äro sambon, Herta Svensson, systern Valborg Lindhall och hennes make Thorsten samt
systrarna Irma Film och Tora Rotzius.
Hans föddes i Valbo utanför Gävle den 29 september
1928 där han efter folkskolan innehade diverse anställningar. Efter värnplikten på Kungliga Hälsinge Regemente i
Gävle, flyttade han till Stockholm 1951, där han till en början arbetade som mekaniker hos skilda företag i motorbranschen och senare som tjänsteman bl a vid Ångpanneföreningen innan han pensionerades. Det sista året led han
av en smärtsam sjukdom, som han uthärdade med stort
tålamod.
Hans Wahlman uttogs till sitt första FN-uppdrag som
bilförare i 6:e och 7:e Gaza-bataljonen 1959. Han var då 31
år och något äldre och mer erfaren än sina kamrater. Därför blev han ett föredöme då han fullgjorde sin tjänst med
stort ansvar och med humorns glimt i ögat. Hans deltog
därefter i Kongobataljonerna 14, 16 och 18 på 60-talet och
avslutade sin fredstjänst med Cypern-bataljonen 24 C.
Hans blev tidigt medlem i Fredsbaskrarna. Under de
senaste åtta åren har han verkat i den museeigrupp som
leds av Gun Lindén. Han var aktiv när stockholmsavdelningen på sin tid deltog i Vattenfestivalerna och värvade då
många medlemmar för såväl Fredsbaskrarna som Kongoföreningen. För sina insatser, särskilt då i museeigruppen,
tilldelades han 2004 Förbundet Fredsbaskrarnas förtjänstmedalj i silver.
I kamratföreningen FN-Veteranerna Kongo har han
varit aktiv sedan 1987 då han valdes till länsombud för
Stockholms län. Under åren 1989 -1995 var han den drivande kraften i Nöjeskommittén. Sedan 1997 har han varit
ledamot i styrelsen. År 2000 förärades han Katanga-korset,
föreningens hedersnål, för sina insatser inom föreningen.
Vid senaste årsmötet i april 2005 blev han vald till hedersledamot Kongoföreningens styrelse.
Hans var en eldsjäl som med sin entusiasm inspirerade
såväl styrelsen som medlemmarna. För egna medel ringde
Hans runt till Kongokamraterna och berättade om stort
och smått som var aktuellt i föreningen. På så sätt fick han
in många synpunkter, som han verkade för i styrelsen med
framgång. Han var Kongoföreningens bäste informatör,
medlemsvärvare och största profil. Kamratskapet var viktigt för honom. Med sitt öppna väsen och sin positiva syn
på livet och människorna var han själva sinnebilden för en
god kamrat.
Hans !
Du var en trogen vapenbroder och förträfflig kamrat.
Tack för all inspiration, alla ljusa minnen…
Bror Svärd

Hans Wahlman

för Kamrathjälpen
Sänd ansökan under adress:
Lillemor Nilsson
Landstingsvägen 5
961 76 BODEN

Personnummer: ..............................................................
Namn: .............................................................................
Adress: ...........................................................................
Postnr och Ort: ...............................................................
Telefon: ...........................................................................
Ansökan om medel (kronor): ..........................................
Utbetalas till Bank / Konto / Giro: ...................................
Motiv: ..............................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Bestyrkan av berörd myndighet, läkare motsv (vid behov):
........................................................................................
........................................................................................

Ort: ........................................................

Datum: ................

Namnteckning: ..........................................................................

Namnförtydligande: ..................................................................

Beslut av Fredsbaskrarna Sverige: .........................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................

Har det hänt något?
Har du förlovat dig,
eller gift dig,
eller fått barn?
Eller något annat närt och kärt.
Berätta med några rader
och bifoga gärna ett foto!
Redaktionen
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Aktiva kamratstödjare 2005-03-01
Namn

Adress

Postadress

Telefon

Andersson, Lars

Majorsg 14 B

243 31 Höör

0413-239 85

Mobil

KS-utb Tjänstgjort

e-mail

2003

lars.andersson99@swipnet.se

58M,60M,92L,102L,
104L,KW01,BA04,BA12

Andersson, Tomas

Ej tillgänglig för närvarande

0522-26 06 58

070-698 59 99

2003

MA02, BA03, BA04

lane.tomas@swipnet.se

Beckman, Anders

Ej tillgänglig för närvarande

011-39 29 75

070-733 19 56

1998

L108, BA04

andersbeckman@hotmail.com

Beckman, Kerstin

Ej tillgänglig för närvarande

011-39 29 75

070-733 19 56

1998

L108, UNIKOM, BA04

kerstinbeckman@hotmail.com

Berglund, Lars

Ravinstigen 11

0498-21 82 36

070-660 38 65

1998

G9,30C,L114+116,JK07

larsberglund39@hotmail.com

621 58 Visby

Dep.Compt.Command
Civ polis BosniaHercegovina 2001-05-01-02-05-29
Bewick, Patrick

Smörränteg 10

431 42 Mölndal

031-87 88 61

070-859 20 70

2003

78C, 91L

bewick@bredband.net

Blomberg, Charlotta

V:a Keillersg 18B

417 15 Göteborg

070-650 94 84

2005

BA 09, KS 08, KS 07

armywoman72@hotmail.com

Bohman, Jonas

V. Andersgårdsg 6

417 15 Göteborg

031-23 95 66

070-920 71 38

1999

BA04,PE04,PE05,

jonas.bohman@swipnet.se

Brandt, Magnus

Valla 1432

820 41 Färila

0651-213 02

070-52 64 88

2001

0498-382 28
070-522 91 06

1998

KS01

Börstad, David

Dahlhemprästg

620 23 Romakloster

Calmhede, Michael

Borgmästarg 10 A

116 29 Stockholm

BA01

ba01brandt@hotmail.com

UNTSO, UNPROFOR

mikemobile@hotmail.com

1999

UNPF,
Dehlin, Claus

Ej tillgänglig för närvarande

0240-144 44

070-559 51 38

1998

L96,L104,KW01,JK02,

cdehlin@telia.com

JK03, SHIRBRIG
Edqvist, Sören

Lillsjön Vånga

617 90 Skärblacka

0122-320 28

2003

Bat XXK, XXVIIIC

Edström, John Erik

Östersundsv 26

830 30 Lit

0642-100 51

073-804 49 39

2000

K2, G17

Eggeblad, Björn

Buskbov 33

790 15 Sundborn

023-624 54

073-650 37 25

1998

L98,L108,UNIKOM

bjorn@eggeblad.se

Ekvall, Stefan

Skyttevägen 7A

291 35 Kristianstad

044-35 11 20

070-586 27 79

2001

BA 08

stefan.ekwall@spray.se

Eneroth, Joachim

Mellansjöv 23

141 34 Huddinge

08-608 05 51

070-272 94 56

2003

BA04, KS05

joche@lycos.com

Fredriksson, Mikael

Mor-Ola vägen 8

714 94 Kopparberg

0580-713 08

070-764 58 75

2005

L102,L108KW,L112,

yxgubbe@hotmail.com

Frisk, Janne

Rotegatan 10

602 10 Norrköping

011-31 11 88

070-897 01 45

2005

L114,L116,L118
M64,M52,C47,L04,SO01, janne.frisk@bostream.nu
L011
Gebrat, Torbjörn

Sappetsele1299

920 72 Blattnicksele

0952-213 23

070-512 79 88

2003

85C, 88C, 91L, 92L,

tgebrat@bredband.net

SA01, BA01
Hellberg, Daniel

Storg 25

523 30 Ulricehamn

Hvinlund, Mikael

Björnstigen 20

139 40 Värmdö

0321-100 61

073-915 79 13

2003

SM12

hellbergx@hotmail.com

070-317 29 80

2005

89C, BA08

mikael.hvinlund@svt.se

1998

L108, BA03

Håkansson, Christer

Villag 67 B

891 37 Ö-vik

0660-770 02

070-696 87 41

Kinnunen, Henri

Oxhagsv 29 E

645 51 Strängnäs

0152-191 33

070-887 85 04

crilleha@passagen.se

Kördel, Pierre

Storgatan 6 B

461 31 Trollhättan

0520-140 06

070-826 02 60

2000

BA01, BA02, BA06

pierrekordel@euromail.se

Leroy, Maurice

Videg 9

672 31 Årjäng

0573-107 47

070-603 43 23

1998

26C, 28C

maurice.leroy@spray.se

Lindblom, Jenny

Rothoffsv 18 A

632 21 Eskilstuna

016-14 20 04

070-342 94 24

2005

KS03

schenny1@hotmail.com

87C

morsan.gun@trixmail.com

henrikinnunen@msn.com

Lindebert, Bo

Danielsv 1

791 52 Falun

023-222 68

070-627 89 89

2000

Lindén, Gun

Stora Ranklov 1

725 92 Västerås

021-523 22

070-247 24 44

1998

bob100@danielsvag.com

Lindström, Thomas

Fröveby PL 763

718 92 Frövi

0581-302 95

070-553 02 95

2001

Nilsson, Leif-Arne

Lerbråkav 58

238 40 Oxie

040-54 52 97

073-918 69 36

2003

54M, 59C, 60M

nilsson.leif@malmo.mail.telia.com

Nilsson, Lillemor

Landstingsv 5

961 76 Boden

0921-547 02

070-367 40 49

1999

L94, L96, L102, JK 01

lillemor.nilsson@mil.se

Nyselius, Bernt

Spannlandsg 34C

703 46 Örebro

019-26 40 66

070-524 83 86

2003

SO04

bernt.nyzelius@swipnet.se

Persson, Johan K

Knästorp 2:40

245 93 Staffanstorp

046-13 08 99

073-150 39 05

1996

82C,UNTSO,UNIMOG

johan.k@mbox301.swipnet.se

ONUCA,SA01
Strindberg, Per

Rombergsg 17

745 33 Enköping

08-501 64 694

0762-351346

1999

Tellander, Patrik

Axgatan 4

464 32 Mellerud

0530-10124

070-574 05 73

1999

L98,JK01,BA01,BA02

per.strindberg@fredsbaskrarna.se
patrik.tellander@telia.com

Wagner, Monika

Banérgatan 16B

752 37 Uppsala

018-13 42 15

073-364 99 88

2005

KS 01, SR02

monika.wagner@projektcentrum.se

Wesslau, Göran

Ej tillgänglig för närvarande

0640-102 73

070-397 00 53

2000

BA09,BA12,BA99,

goran.wesslau@glocalnet.net

ReDF
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YXXRYSS i Bataljonsbladet nr 3/2005
Välkommen till vårt
premiärkorsord!
De tre först dragna
rätta lösningarna får
var sin TRISS-lott i pris.
Sänd lösningen till:
Mikael Fredriksson
Mor-Ola vägen 8
714 94 KOPPARBERG

Svaren ska ha inkommit
senast den 11 november.

foto: Anders Sjödén, Försvarets Bildbyrå

Vinnarna och den rätta
lösningen presenteras
i nästa nummer.

LYCKA TILL!

Namn: .................................................................................................
Adress: ................................................................................................
Postnr och ort: .....................................................................................
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SVERIGE

PORTO BETALT

Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Tegelbruksgatan 8
554 50 JÖNKÖPING

Välkommen till Fredsbaskrarnas Profil-shop!
BRODERAT MÄRKE
BÄLTESSPÄNNE
KEPS
KLISTERDEKAL
MANCHETTKNAPPAR
NYCKELRING
PENNA
PINS
SLIPSKLÄMMA
STANDAR
TENNISTRÖJA, vit, litet tryck
M, L, XL, XXL
T-SHIRT, gråmelerad, litet tryck
M, L, XL, XXL
T-SHIRT, vit, stort tryck
M, L, XL, XXL
VYKORT
ÖRONHÄNGEN
ÖLGLAS 57 cl (säljes enbart på träffar)

Foto: Anders Malmqvist

20 KR
55 KR
100 KR
15 KR
55 KR
40 KR
10 KR
15 KR
35 KR
260 KR
200 KR
140 KR
140 KR
5 KR
65 KR
35 KR

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

ÖVRIGA PRYLAR
PINS - FN BASKER
PINS - FN LOGO
SLIPSKLÄMMA - FN BASKER
SLIPSKLÄMMA - FN LOGO
ÖRHÄNGEN - BASKER

20 KR
20 KR
40 KR
40 KR
80 KR

Kamratföreningens emblem
Pins, Klisterdekal

10 KR

OBS! MINST EN MÅNADS
LEVERANSTID
Beställning och betalning görs på postgiroblankett
med postgiro nr 197056-5.
Frakt ingår i priserna.
Foto: Anders Malmqvist

Glöm inte att skriva namn och adress, beställd vara
och antal.

FÖR DIG SOM GJORT FN-TJÄNST FRAM T.O.M. 1988-12-10
OCH ÄR MEDLEM I FREDSBASKRARNA
Medalj 35 mm med släpspänne
Medalj 16 mm (miniatyr)

400 KR
200 KR

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.

Nästa nummer av Bataljonsbladet kommer i vecka 49.

