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inledaren
2006 – 50 år av Svensk Fredsbevarande Verksamhet!
God fortsättning på 2006, jubileumsåret!
Jag hoppas att året börjat bra.
Innan jag uttrycker några tankar runt 2006
och kommande fokus på eventuella 50 års aktiviteter, vill jag dock sammanfatta året som
gått.
2005 blev ett dystert år. Många av oss drabbades hårt av Tsunami-katastrofen och med
bestörtning och sorg fick vi erfara att svenska
fredssoldater förolyckats och skadats i Afghanistan. Vi fredssoldatveteraner uttrycker vårt
stora deltagande med anhöriga och kamrater.
För förbundet och vår verksamhet blev 2005
ett positivt år ur många aspekter.
Vi lyckades bra med vår satsning på marknadsföring och aldrig tidigare har vi fredsbaskrar varit mer synliga i den allmänna debatten,
i riks- och facktidningar och även i en större
annonskampanj.
Tidningen fick en ny design och kvalitetshöjning, en ny informationsbroschyr togs
fram och webbsidan har ytterligare utvecklats.
Nya aktiviteter för medlemmarna har genomförts och kamratstödsverksamheten har varit
aktiv med bl a ett omfattande deltagande i
åter- och anhörigträffar för utlandsstyrkan.

Detta år, 2006, kommer vi att göra vad vi
kan för att uppmärksamma våra kamrater som
var med i det första fredsbevarande FN-uppdraget med beväpnad trupp, United Nations
Emergency Force, UNEF 1, i Sinai 1956.
Fokus skall vara på våra 50-åringar men vi
skall också uppmärksamma alla de drygt 100
000 svenska fredssoldatveteraner som deltagit i
fredsbevarande - och fredsfrämjande uppdrag.
Tillsammans med representanter för
UNEF-kamraterna skall vi planera för olika
jubileumsaktiviteter och förhoppningsvis med
uppmuntran och stöd från uppdragsgivarna,
främst Försvarsdepartementet och
Försvarsmakten.
Jag utgår från att berörda myndigheter
avser att, samordnat med oss veteraner, uppmärksamma genomförda insatser och uppoffringar i fredens tjänst under jubileumsåret.
Det är hög tid att reagera och agera!
Med kamratliga hälsningar, take care!

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

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

bataljonsbladet nr 1 2006

3

SÄNT

MOTTAGET

4

bataljonsbladet nr 1 2006

Styrelseordförande har ordet
Hej vänner!
Börjar med att önska alla en god
fortsättning på det nya året.
För egen del så började året perfekt. Byte av värmepanna och tandläkarbesök samma vecka.
Skall så försöka att informera
lite om året som gått med raderna
som följer.
Som ni förhoppningsvis har märkt
har vår tidning en ny layout. Dock är
det så att innehållet i tidningen beror
inte på någon annan, utan det påverkar vi alla. Ge förslag och idéer,
skicka in artiklar, ta chansen att för
era kamrater berätta i tidningen, om
det som ligger er varmast om hjärtat.
Vi har under året skrivit ett nytt
avtal med annonsackvisitör, och här
är det naturligtvis även bra om vi alla
kan ge förslag på annonsörer.
tillsammans med info/rekrytering har under
året informerat om vår verksamhet
vid 32 tillfällen, i samband med återoch anhörigträffar på olika platser i
vårt avlånga land.
Kamratstödet har vid två tillfällen
haft utbildning av kamratstödjare.
Kamratstödsverksamheten

Detta skedde på helger. Det har också
varit en träff där femton personer
deltog. Syftet med mötet var att utbyta erfarenheter och få en uppdatering på vår policy i dessa frågor.
Vi har en ny rekryteringsbroschyr och
nu hoppas jag att alla hjälper till att
sprida denna. Den bästa rekryteringsinsatsen vi kan göra är att vi alla har
som mål att värva minst en ny medlem under året. Visst är det så att vi
alla känner någon som inte är med i
vår gemenskap.
Vi har under året haft en egen tillställning, Fältfesten. Ett mycket lyckat arrangemang, där vi lärde oss en
del. Nästa gång kommer vädret att bli
än bättre, det är tyvärr det enda vi
inte styr över.
Rekryteringsteamet har deltagit vid
ett antal träffar- ÖS, Fältfesten och
Viking Line för att nämna några.

De jordbävningsdrabbade
i Pakistan. Skriv

AKUT i ett SMS
till 72 105
så skänker du 50 kr.

För fjärde gången flyttades våra
föremål inom F 20:s område. Vi har
idag inte någon plats att arbeta med
alla de föremål, som hela tiden kommer in till förbundet.
På kansliet har vi tillsammans med
teamet som jobbar där skapat en del
nya rutiner för att kunna möta de
ärenden som kommer in. Och det
kommer in en hel del. Vi känner även
här att vi står väl rustade inför år
2006.

Vi har naturligtvis deltagit vid firandet av Dag Hammarskjölds 100 års-dag
på ett antal platser runt om i landet.
Vi har också deltagit vid firandet
av FN-dagen den 24 oktober. Vad vi
önskar oss är, att fler kan delta vid
detta tillfälle.
Till allt detta som jag nämnt ovan
kommer det arbete som utförts i våra
anslutna föreningar.

Vår hemsida fortsätter att utvecklas.

Under året har sidan hackats vid ett
par tillfällen. Detta har medfört oerhört mycket arbete för webmastern
för att återställa sidan.
Vårt medlemsregister är också det en

Hjälp

utställning på Uppsala slott.

grannlaga och mycket viktig uppgift
att sköta. Registret måste hela tiden
uppdateras med ändringar som kommer in. Och för att kunna bli än bättre har vi ett samarbete med
Pay&Read, vilket sparar arbete för
oss. Det har varit, och är tyvärr fortfarande, vissa inkörningsproblem.
När dessa dyker upp tar vi tag i dem
och försöker lösa dem på smidigast
möjliga sätt. Det viktiga är att vi får
feed-back på vad som är fel. Det finns
ett antal sätt att ta kontakt med oss
och berätta.
Museigruppen har vid elva olika till-

fällen deltagit i möten gällande etablering av ett museum i Uppsala, och
i slutet av december invigdes en liten

Till allt arbete som skall utföras
behövs frivilliga krafter. Och alla dessa
personer lägger ner ett otroligt arbete på alla dessa aktiviteter och allt
sker på fritiden. Ibland gör några av
oss fel. Någon får inte svar i tid.
Tidningen kommer inte eller liknande problem.
Vi alla kan bara be om ursäkt för
att det ibland blir fel. Vi gör så gott vi
kan. Vi arbetar bara med ett mål, och
det är att ni alla, som är med i vårt
förbund, ska få det ni önskar.
Vi har ett årsmöte framför oss. Ta nu
chansen och kom dit. Ge positiv och
negativ kritik, umgås med kamrater,
ät en god middag, ”tjöta” lite och må
bra med gemensamma vänner.
Väl mött!
Thomas Roos
Styrelseordförande
Fredsbaskrarna Sverige
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Årsmöte

inbjudan - kallelse

på Upplands Regemente - S 1 i Enköping
lördag-söndag den 18-19 mars 2006

LÖRDAG 18 mars
12.00-13.00

Samling

13.00-16.00

Årsmöte

16.00-17.00

Information

17.00-18.00

Fria aktiviteter

18.00

Mässen öppnar

19.00-

Middag

24.00

Mässen stänger

MENY:
Förrätt: tunnbrödskorg med kräftröra
Huvudrätt: renytterfilé med kantarellsås, klyftpotatis
De som ev har behov av annan mat, hör av er till Gun Lindén
KOSTNADER:
Deltagande i enbart årsmöte sker utan kostnad,
anmälan till kassören!
Medlemsavgiften måste vara betald!

SÖNDAG 19 mars
eso

Frunch

Signalera NU och sök samband på S1!

Middag (inkl dryck och en kasernövernattning samt frunch) 350:Extra kasernövernattning inkl frunch 50:Önskas hotellövernattning (inkl frunch) tillkommer 350:-/natt
OBS!
Bindande anmälan med personnummer
Och vad avgiften avser till postgiro 19 70 56-5 senast 10/3

Anmäl dig till en helg tillsammans med dina kamrater!
Möjlighet till enklare förtäring finns på fredagen (ostbricka).

Efterlysning från Muséet
Vi har inventerat vårt förråd av gamla Bataljonsblad och
funnit att vi saknar en del av tidigare årgångar.
Med anledning av det efterlyser vi tidningar som saknas
i arkivet. De som saknas är följande nummer:

Årgång 22 saknas nr 2

Hela årgång 1
Årgång 2 saknas nr 3 och 4
Årgång 8 saknas nr 4
Årgång 11 saknas nr 2
Årgång 18 saknas nr 1, 2 och 3

TACKSAM FÖR HJÄLP!
Traditionsansvarig
Gun Lindén
gun.linden@fredsbaskrarna.se
tel: 021-523 22

Om någon har dubbletter eller vill skänka dessa saknade
tidningar till arkivet så hör av er till mig.

Efterlysning från Armé Marin och Flygfilm
Har du personligen upplevt dramatiska och/eller viktiga,
avgörande händelser under din tjänstgöring i
Utlandsstyrkan? Vill du berätta? Har du bra bilder?
Armé Marin och Flygfilm gör nu på uppdrag av
Försvarsmakten en dokumentation om
UTLANDSSTYRKAN
- historien och händelserna
vilken skall resultera i en bok- och Dvd-produktion,
som skall vara klar lagom till FN-dagen i höst.
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Vi söker nu f d fredssoldater som vill medverka genom att
bli intervjuade om sina upplevelser eller vill dela med sig av
högkvalitativa foton/film från särskilt intressanta händelser
under missionerna.
Vi är främst intresserade av de större truppmissionerna i
Suez/Gaza, Rafah, Sinai, på Cypern, Libanon, Saudi,
Kroatien, Bosnien, Makedonien, Ungern, Kosovo, Kongo,
Liberia, Västra Sahara, Somalia och Afghanistan men även
observatörsmissioner/enskilda missioner.
Kontakta projektkoordinator Carl Sjöstrand på mejl:
carl.sjostrand@gloclanet.net

Föreningsnytt
ÖSTERGÖTLAND - en resumé över
Klubb Norrköpings träffar under 2005
Irak mellan krigen - 24/2

Till kvällen kom 27 baskrar för att
lyssna på Hans Johanssons intressanta
berättelser från sina uppdrag i Irak.
Hasse är än av de få svenskar, i mission, som på nära håll har sett Sadam
Hussein. Detta på grund av att Hasse
vid sin tjänsteutövning kommit allt
för nära ett av Saddams palats och blev
gripen av säkerhetstrupperna.
Den här kvällen kom även Rolf
Johansson, med trolleri som hobby.
En uppvisning med bl a kortkonster,
lockade till många skratt. På menyn
fanns för kvällen ärtsoppa och punsch,
ostkaka med grädde!
EU Battle Group - 28/4

Övlt Börje Tyvik från Högkvarteret,
med ett antal uppdrag på Balkan, Baltikum och Mellanöstern bakom sig,
besökte oss. Han informerade om den
kommande insatsstyrkan, EU Battle
Group. Vi fick en mycket fullödig presentation om uppbyggnaden av styrkan, dess funktioner och utrustning.
Vi 18 på plats blev mycket nöjda och
FN-köket bjöd på ett häftigt sillbord.
Konflikten på Balkan - 29/9

Från dåtid till nutid tog oss Johnny
Svensson med på en resa på Balkan.
Föreläsaren, som har stort intresse
för historik, var mycket påläst om Balkans historia. Han berättade om folkvandringar genom tiderna och om hur
detta har gett den kartbild, som idag
gäller. Föreläsaren hade, redan före sin
första tjänstgöring på Balkan, fördjupat sig i ämnet. Detta har sedan fyllts
på under missioner både i Bosnien och
Kosovo. Johnny gav tydliga svar på de
många frågor som ställdes.
Meny; lax med potatis och sallad.

Casselsjö och Stellan Olsson, även de
Kongo-veteraner.
Till Belgiska Kongo kom Stig 1949
med sina föräldrar, då 12 år gammal.
Gick i fransk internatskola, lärde sig
swahili och franska. Efter kadettskola i
Sverige, kom han 1960 till Lèopoldville, uttagen som tolk. Tjänstgjorde
inom ONUC i olika befattningar fram
till dess att FN-operationen avvecklades. Stig fick med tiden epitetet ”Den
Galne Svensken” för sin beslutsamhet
och mod i svåra situationer.
Föreläsningen växlades med diabilder och film. En film tagen av ett italienskt filmteam,
vilken handlade
om stora grymheter, som begicks mot djur
och människor.
En eloge till Stig,
Stig von Bayer
som höll sig till
ämnet; ”Stridserfarenheter i Katanga”.
Om man då betänker att Stig under
de senaste 10 åren arbetat i Peru där
arbetet gått ut på att få befolkningen
att odla palmolja i stället för kokain.
Detta nämndes bara i förbifarten
och vi hoppas att Stig återkommer och
berättar om detta äventyr och arbete,
som under våren 2006 ska avslutas.
Ett arbete, som inte är helt riskfritt
och där smugglarna inte är vänligt
inställda och som, Stig själv uttryckte
det - Jag står på deras dödslista.
En FN-arbetare i samma område är
saknad.
Kvällen till ära, uppvisning av illusionisten Rolf Johansson. FN-baren
sköttes under kvällen av densamme
och gästerna i baren fick en uppvisning i samband med sitt drinkval.

Den Galne Svensken - 24/11

Kvällen blev en fullträff och 48, utav
53 anmälda, kom för att lyssna på FNlegenden Stig von Bayer. Det blev en
riktig nostalgikväll med fri FN-klädsel, och veteraner, som inte setts på 46
år. Exempelvis helikopterpiloten Ingemar Schylström, som morsade på
Stig med orden - tänk när vi träffades
nere vid Tanganyikasjön.
Stig gladdes också över att återse de
båda J29-Tunnan-piloterna, Gilbert

FREDSBASKRARNA F-LÄN
Så har vårt första år som förening gått
till ända. Vi kan gott säga att året 2005
blev en kraftsamling mot Dag Hammarskjöld-stiftelsen och dess 100-årsfirande här i Jönköping. Vi tycker själva att vi funnit formerna för vårt arbete under året, bl a har vi haft ett trevligt utbyte och samarbete med FNveteranerna Kongo.
Årsmöte

Årsmöte hålles lördagen den 25 februari 2006 kl 1500 på Fredsbaskrarnas
kansli, Tegelbruksgatan 8, Jönköping.
Personlig kallelse har tillsänts samtliga
medlemmar.
Efter årsmötet äter vi en kamratmåltid. Anhöriga är varmt välkomna
till både årsmötet och kamratmåltiden. Anmälan om deltagande i kamratmåltiden kan ske till:
Mats Ruderfors, tel: 036-16 82 77
e-post: ruderfors@swipnet.se
Bo Palmgren, tel: 0381-61 11 94
e-post:bo.palmgren@telia.com

Träffar under våren 2006

Styrelsen har valt att genomföra ett
antal träffar som är spridda över vårt
län. Vi försöker samtidigt ha ett intressant program med en speciellt inbjuden talare som just kommit hem
från en mission eller genomfört en
FN-mission tidigare.
Vi kan lova att vi nu kan erbjuda
både rykande ”färsk” information
såväl som en mycket intressant upplevelse från Kongo.
Det är styrelsens förhoppning att
Du kan närvara vid de planerade sammankomsterna för att träffa såväl
gamla som nya vänner samtidigt som
Du får intressanta bilder från såväl nya
som gamla ”missioner.”
Eksjö
Mäss TRIANON
Torsdagen 23 febr kl 1900
SUDAN, P-O Bjarnbäck nyss hemkommen
från UNMIS. Föredrag och bilder.

Rolf Johansson trollar för konfunderade Gunnel Zettby
och Björn Kölvik

Vi ser nu fram emot ett nytt spännande år med Fredsbaskrarna och berättelser från missionsområden.
Text & Foto: Janne Frisk
Klubb Norrköping

Jönköping
Fredsbaskrarnas kansli, Tegelbruksgatan
Fredagen 24 mars kl 1900
Svenskt flyg i Kongo. Stellan Olsson från
Norrköping som flög J29 i Kongo 1961-62.

forts på sid 12
Fortsättning på sid 12
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Rapporter från Irland

Minnesåret för Dag Hammarskjöld avslutat
Under det gångna året har Dag Hammarskjölds minne
firats i Sverige i anledning av att det gått 100 år sedan han
föddes. Kongo-veteranerna har deltagit vid manifestationerna i Uppsala, Jönköping och Backåkra. Avslutningen
skedde i Uppsala den16 december när Dag Hammarskjöldbysten avtäcktes i Slottsbacken och Fredsmuséet invigdes
på Uppsala slott.

Stig von Bayer rapporterade: ”Jag och Lars Fröberg var i
Dublin vid utgivningen av O´Donaghues bok: The Fair
Battalions den 18 oktober, som någon sorts hedersgäster,
eftersom vi bidragit med var sitt kapitel. Detta skedde på
Collins Barracks, som numera är riksmuseum mitt i Dublin. Kongo-veteranerna disponerar dock fortfarande den
gamla officersmässen, vid särskilda tillfällen. Dessutom har
de av byggnadsverket, motsvarande Vasallen, fått hyra en
friliggande byggnad för ett pund om året mot att de svarar
för uppvärmning och underhåll. I byggnaden finns samlingsrum, kontor och en lägenhet uthyrd till en kongoveteran som är allt i allo och vaktmästare för hyran. Framför
byggnaden finns en minnesplats med uppställda stenar där
namnen på alla irländare som omkommit i utlandstjänst
finns inhuggna: första stenen, Kongo-veteraner, andra Libanon, tredje Cypern osv. I försvarsmaktens kyrka en bit
längre bak hänger alla bataljonernas fanor med början av
de första 32, 33 t o m 37 i Kongo, därefter alla övriga förband på motsatta väggen, t o m i dag cirka nr 110. Organisationens ordförande är en av Försvarsmakten tillsatt
pensionerad generalmajor, därefter i senoritet, med en representant från varje efterföljande mission.”
Roland E. Lindholm deltog i bataljonerna VIII, X och XII i

Från vår förening deltog från vänster: Sören Edqvist, Stig von Bayer, Gustaf von
Roth, Roland Isaksson, Lars-Göran Gunnarsson och Göran Klingström.

Kongo. Även han tjänstgjorde som tolk hos irländarna - vid
deras 33:e bataljon i Katanga. Under olika perioder från
1994 till 2002 tjänstgjorde han för FN och Räddningsverket
i Kongo, Rwanda och Burundi.

Kongospår
Etnografiska Muséet i Stockholm öppnade en utställning
med temat ”Kongospår” den 18 november. Vid vernissagen blev Kongo-veteranerna representerade av Karl-Olof
Fransson, Stig von Bayer och vår fältartist Git Skiöld.

Kongokrisen i www.svt.se
SVT har lagt in flera av sina nyhetsreportage från Kongo
under åren 1960-64 i sitt öppna arkiv. Bland de många
intressanta reportagen finns rubriker såsom: Katanga,
Hammarskjöld-sorg, Skyttegraven, Jonas Waern, Sven
Lampell och Svenska fångar. En internetlänk:
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=31428&a=473086

Roland E. Lindholm vid minnesmonumentet där stupade irländska FN:soldaters
namn är ingraverat

”The Fair Battalions”
Boken om de irländska FN-trupperna i Kongo, som omnämndes i förra Bataljonsbladet, kan fjärrlånas på biblioteken eller inköpas genom bokhandeln. Ange: ISBN 0-71652818-5 (cloth) eller ISBN 0-716-3319-7 (paper)
Boken har svensk aktualitet i och med att Lars Fröberg
och Stig von Bayer skrivit var sitt kapitel i boken och skildrat de dramatiska händelser de upplevde som tolkar och
sambandsofficerare vid de irländska FN-bataljonerna i
Katanga åren 1960-1961. Deras skildringar är ej tidigare
publicerade i Sverige.
BRS
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Irländska FN–veteranernas årliga ceremoni i Dublin
Söndagen den 13 november 2005 organiserade de irländska
FN-veteranerna, Irish United Nations Veterans Association (IUNVA), en ceremoni för att minnas FN:s 60-årsdag
samt 45-årsdagen av Niemba- (Kongo-Katanga) massakern. Över 250 personer varav ca 60 veteraner samlades vid
”Arbour House” minnesträdgård i Dublin. Ett stort antal
familjemedlemmar hade anslutit till ceremonien samt även
representanter från regeringen, armén, flottan och flyget.
Personal från amerikanska, polska och engelska ambassaden var närvarande under dagen. Familjer, kamrater, samt
kollegor hade samlats för att minnas de 88 vänner, nära och

kära som omkommit under FN:s fredsuppdrag i Kongo
(27 döda), Cypern (9), Libanon (46), Mellanöstern (2),
Somalia - Sarajevo - Öst Timor (3).
Familjer, representanter från de olika vapenslagen, regeringen samt FN-veteranerna placerade blommor och
kransar vid minnesmonumentet där stupade FN-soldaters namn från olika fredsuppdrag var ingraverat. FNveteranerna paraderade i tre led under en tyst minut för
att hedra sina stupade kollegor och vänner, många med
en tår i ögat. McKee Barracks Pipe spelade på säckpipa
”The Last Post” för make, vänner, fäder, bröder och
söner som gav sitt liv för freden och Irland.
Aldrig tidigare hade det samlats så många anhöriga
FN-veteraner och dignitärer under denna ceremoni
sedan organisationen startade 1989. Efter minneshögtiden vid monumentet bjöd INUVA på buffé vid Arbour
House (FN-veteranernas högkvarter) där jag fick tillfälle
att träffa vänner och kollegor från Kongo under 1960/61.
Många av Kongo-veteranerna hade fått information om
mitt besök och ville diskutera och minnas Katangatiden.
Jag hade tillfälle att få träffa de två överlevande från
Niemba-massakern i Kongo 1960, där åtta irländska soldater miste sina liv. Joe Fitzpatrick samt Tom Kenny
hade mycket att berätta om vad som hände under massakern på sina kollegor, samt tiden därefter. Med stöd och
hjälp från familjen och kollegor kunde de gå vidare i livet.
Tom blev träffad av två balubapilar i ena skinkan och
skuren med en djungelkniv i högra benet. Han hade
turen att pilarna inte var försedda med dödligt gift, utan
med bedövningsgift som förlamade kroppen och han
hade stora svårigheter att förflytta sig. Efter en tids
sökande hittade man Tom som var medvetslös och som
senare transporterades med svensk helikopter till E-ville
för läkarvård på FN:s sjukhus. Under sjukhusvistelsen
bestämde Tom att inte överge sina kollegor utan stanna
kvar i Katanga och slutföra sin FN-mission.

Även svenska soldater blev överfallna av balubakrigare. Tre soldater sårades
Källa: Swedints arkiv
i norra Katanga 1960

Det var en mycket professionell, minnesvärd och känslofull ceremoni som FN-veteranerna på Irland hade organiserat i månader. INUVA hade skickat ut 250 inbjudningar till ceremonien, tryckt upp proffsigt program med färgfotografier av minnesmonumentet, musik, tal samt buffé.
IUNVA önskar närmare samarbete med de svenska
Kongo-veteranerna samt utbyte av erfarenheter för framtiden.
Fortsättning på sid 26
bataljonsbladet nr 1 2006
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Jag har tagit mig friheten att med denna bok beskriva vad jag som soldat och
gruppchef upplevde under BA01, den svenska FN-missionen i krigets BosnienHercegovina 1993-94. Historierna beskriver min och vid några tillfällen andra soldaters uppfattning av de händelser som vår pluton, vårt kompani och vår bataljon var
med om. Det känns som om det aldrig blev ett riktigt avslut på våra äventyr, och detta
är mitt försök att åstadkomma ett sådant och samtidigt bevara bitar av alla de minnen
som föddes där, den gången.
Jag vill inte döma eller lägga skuld på någon enskild part i konflikten, då det varken avhjälper det som skett eller på ett enkelt och rättvist sätt förklarar historien eller
konfliktens art. Det här är bara en av alla de bosniska historierna. Jag tror att en hel
I de följande numren av Bataljonsbladet
kommer en serie lösryckta utdrag
ur boken ”Alfa Sierra BA01
– Nordbat 2 i Bosnien-Hercegovina”
DEL 1.

Alfa Sierra

UTBILDNING
SOLENS STRÅLAR STEKER OSS där vi ligger i gräset bredvid
skogskanten. Dammet lägger sig sakta efter de pansarbandvagnar som nyss körde förbi. Mullrande med vrålande motorer försvinner de in i skogen. Vi har en paus i
övningen "avsittning, växelvis framryckning och tagande
av terräng". Trots den lösa ammunitionen är alla lite ringrostiga och avvaktande. I morgon skall övningen utföras

Genomgång efter ett övningsmoment söder om Skövde

med skarp ammunition. Jag pustar djupt och andfått på
grund av all den utrustning som militärer nu är helt övertygade om kan vara användbar. Stridsbälten, vapen, dumma spadar och ännu dummare skyddsmaskväskor, som
fan inte vill vara med just nu. Man kan faktiskt efter en tid
börja hata en spade efter att ha slagit sig eller fastnat i
stort sett allt, på grund av detta "djävulens" instrument.
Skyddsmaskväskan har också en benägenhet att göra allt
liggande eller sittande nästan omöjligt. Den är i vägen hur
man än gör. Jag är dessutom fem år äldre än grabbarna i
min grupp, efter att ha blivit omplacerad. Allt detta på
grund av att jag har befunnit mig på en del längre utlandsvistelser, speciellt under förra krigsförbandsövningen
(KFÖ) på Gotland.

10
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Alltså ny KFÖ, nytt regemente, ny "krigsskådeplats", ny
materiel och nya kamrater. Vi slöar där i gräset och några
röker eller snusar. Omställningen har gått fort och våra
efternamn har på militärt vis helt naturligt ersatt våra förnamn. Vi har varit ute i bushen en vecka nu och har lagt
våra civila liv bakom oss, långt bakom känns det som.
Ingen är helt säker på de andra ännu och jargongen växlar
mellan militärtekniska detaljer, vad folk skall göra på sin
semester, vilken typ av jobb man har och vackra flickor.
Rykten säger att Sverige eventuellt skall skicka en FNtrupp till Bosnien. Kan detta vara möjligt? Frågar vi oss?
Av tidigare erfarenhet har jag varit med om att hela kompanier av soldater, under en otrevligt blöt och kall fältvecka, varit helt övertygade om att "övningen avbryts,
hemtransport för duschning", allt detta konstruerat av
intensivt önsketänkande av en eller ett par frysande och
hemlängtande soldater. Ryktena stämmer och våra befäl
informerar senare om situationen.
Sveriges regering skall innan den 15 maj besluta om vi,
nationen Sverige, skall göra världen bättre och göra en
"insats" i krigets Bosnien. Jag blir trött på alla dessa slitna
uttryck och klichéer nu i efterhand. Hur kommer detta att
utvecklas? Det kniper till i magen. Vi funderar högt tillsammans. Allt verkar främmande och avlägset. Vad gör
jag här? Dagarna går och vi tränas och formas till den smidiga pansarhandske vi skall utgöra i händelse av ofred.
Min pansarskyttegrupp, eller splitterskyddat "sardinburksinfanteri", utgör inte helt av en slump den typ av soldater som maktens män vill sända som ryggrad i en svensk
FN-bataljon. Vår kompanichef ger oss ytterligare information under en av de sista uppställningarna. Han meddelar att beslutet är taget den 8 juni om att en bataljon
skall utbildas. Alla intresserade kan söka en tjänst. Själv
skall han åka ned som kompanichef för 9:e pansarskyttekompaniet, som skall utbildas i Skövde. P10 skall utbilda
ett kompani i Strängnäs och P2 ett kompani i Hässleholm,
stab- och trosskompaniet utbildas också på P10. Jag hade
sökt FN-tjänst en gång tidigare, när jag gjorde min militärtjänstgöring på Gotland, P18, 1984-85, men hade inte
blivit antagen eftersom jag bara var en ung spoling och
dessutom inte var helt färdig med lumpen innan missionen började. Jag är nu mellan jobb och får en tjänst serverad på silverfat, lindrigt sagt. Jag får utmärkta betyg av
mina chefer och min krigsplutonchef och min krigskom-

del tankar, känslor och upplevelser kan bekräftas och kännas igen av soldater ur andra enheter i bataljonen och jag tror också
att detsamma gäller för många andra gamla FN-veteraner, av både den äldre och yngre generationen.
Det är tydligen ett mycket vanligt fenomen att vi aldrig riktigt släpper vår identitet som FN-soldater utan bär detta med oss
under hela livet.
Det underlättar onekligen att se på livet med lite humor och min förhoppning är att materialet också kanske kan ge några av
dem som inte helt har slutit fred med sig själva och sin omgivning en chans att avdramatisera verkligheten något. Kanske vi
alla borde ta livet lite mer med en klackspark, lära oss njuta mer för stunden, att vara tacksamma för det vi faktiskt har och
framför allt kanske att sluta ta oss själva och vår omgivning på så mycket allvar
Lars A. Karlsson
www.industriinformation.se/alfa-sierra

panichef skall åka. Det
blir alltför lätt att tacka
ja i den täta kamratandan. Vem vet hur framtiden hade utvecklats
om jag hade varit ute i
det "civila mörkret" och
inte i denna grabbiga
miljö. Jag hade följt
konflikten på TV och
sett glimtar av vad som
hade hänt sedan kriget
bröt ut och också sett
FN-soldaters bilder på
nyheterna och tänkt
över vad jag egentligen
visste om Jugoslavien.
Det var inte så mycket
att skryta med ...

ÖVNINGAR

bonus vid träff i målets stålplåt exploderade nu granaten
med en grov, skarp smäll och en ordentlig grå rökkaskad
när riktade sprängverkan (RSV) utlöstes och brände igenom målet. Det kan väl i ärlighetens namn tilläggas att en
granat faktiskt slog i backen en bit framför målet och
därefter studsade över målet, in i skogen där den tyst försvann utan att explodera. Ett utomstående besökande
högre befäl började då hoppa och fräsa av ilska eftersom
han ansåg att det var oförlåtligt klantigt att det nu skulle
behöva desarmeras en skarp granat ute i skogen, om man
nu kunde hitta den överhuvudtaget. Orsaken var antagligen att den nervöse skytten hade använt siktet för hundra meter, när målavståndet var hundrafemtio meter. Våra
egna befäl nämnde inte ens händelsen och själva retades
vi bara lite extra med skytten efteråt. Ingen skada var
skedd och alla hade ju faktiskt lärt sig av episoden. Sikta
rätt, träffa rätt!
Fortsättning på sid 27

ÖVNINGAR

Utprovning och tillpassning av utrustning, mer
sprutor, mer fyspass, komplettering av utrustning, vapen och mer vapen. Det var kallt och
ruggigt om mornarna när plutonen trängde
ihop sig och åkte ut till skjutfältet uppsuttna på
ett lastbilsflak. Det blir lätt mycket gemenskap,
knuffande och skämtande, med ett trettiotal
soldater, vapen och utrustning på femton kvadratmeter. Att döma av all den skarpskjutning vi
genomförde tillsammans under hela utbildningen, verkade det som om vi likt amerikanerna i ett annat krig för länge sedan, åter en gång
skulle storma Guadalcanal. Vi hade fått en rejäl
ammunitionspott och från högsta ort var de
angelägna att vi tränade "worst case scenarios"
inför kommande tider. Vem visste vad som
väntade i framtiden …
Vi fick också förtroendet att använda de i
fredstid förbjudna fullskarpa pansarskotten,
med genomgående gott resultat. Som åskådare
hade vi ett antal VIP-befäl som hade anslutit
sig för att se spektaklet och vår allmänna verksamhet. De dammade iväg precis som de vanliga ballastade övningspansarskotten, men som
Nya möten - exotisk materiel består av en vitmålad dansk Leopard
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Föreningsnytt -

fortsättning från sid 7

Värnamo, Lanna, Lannastugan
Torsdagen 6 april kl 1900
Rapport från Eagle Base Tuzla.
Peter Strandman nyss hemkommen
från Bosnien.

Kamratstöd

Som ni redan blivit informerade om så
har vår förening startat upp en början
på en kamratstödjande organisation.
Ronald Eskilsson har nu börjat lägga
grunden till vad vi kallar en kamratstödjande organisation inom vår förening. Glädjande är att vi nu har knutit
ytterligare en kamrat till oss som kommer att vara involverad tillsammans
med Ronald i dessa frågor. Vi hälsar
således Conny Johansson varmt välkommen i föreningen och hoppas att
han kommer att trivas bland övriga
funktionärer i vår förening. Conny,
som hemmavid arbetar som brandman i Gnosjö, är nyligen hemkommen
från Afghanistan.

Vi får försöka leva upp till vår devis
"En gång fredssoldat, alltid fredskamrat". - Vet Du någon som är i behov av
att prata efter hemkomsten från en
utlandstjänstgöring? Tveka inte att
kontakta någon, av våra två kamratstödjare, Ronald Eskilsson i Bor eller
Conny Johansson i Gnosjö.
Bo Palmgren
sekreterare

BERGSLAGEN

Örebro/Västerås och en buss från
Mora via Falun/Borlänge.
Anmälan till resan på FN-dagen
görs till:
Thomas Eriksson, tel 0705-58 50 55
e-post: thomas.t.eriksson@volvo.com

Du behöver inte vänta till oktober för
att åka buss till Stockholm. Det första
tillfället är redan den 3/4 då vi tänker
besöka Engelen. Vill du ha mer information eller anmäla dig så kontakta:

- Vad händer i föreningen under 2006?

I år är det 50 år sedan Sverige skickade sina första fredssoldater. Detta
tänkte vi högtidlighålla med en resa på
FN-dagen den 24/10 till minnesmonumentet på Djurgården. Fredsbaskrarna Bergslagen bjuder alla UNEFkamrater på resan. Vi övriga får betala
en mindre summa för resan. I priset
ingår även förtäring efter avslutad
ceremoni. Om intresse finns kommer
det att gå en buss från Karlstad via

Peder Stenbäck, tel: 0707-67 32 19
e-post: peder.stenback@swipnet.se

Bussen planeras att köra E18 från
Karlstad, via Örebro och Västerås, till
Stockholm på eftermiddagen och åter
på kvällen. Tiderna är i skrivande
stund inte fastställda. Vi hoppas på ett
gott verksamhetsår 2006, så väl mött
på årsmötet.
Med kamratliga hälsningar
Anders Ramnerup

Återträff för L100 i Libanon 2006

Planeringen för återträffen som vi tog beslut om i Visby
2004 är nu igång. Vi behöver i första skedet få klart för
oss om vilket gensvar som finns inför en ”missionsresa”
till Libanon.
Gerard Kropp har uppdraget att ta in uppgifter och planera inför resan. Vi arbetar med två stycken researrangörer för att få fram de bästa alternativen.
Resan är planerad till vecka 41 och längd är planerad till
en vecka, med möjlighet till förlängning.
Programmet för vistelsen torde vara givet. Besök i Naquora, Baalbek, cederskogen och dalarna som leder upp
mot bergen. Möjlighet att resa via Cypern och förlänga
några dagar i Damaskus, om möjligheten finns att få ett
flexibelt ”anbud” på flygbiljetten.
Claes Bernhorn befinner sig i Korea och jag själv kommer vara i Afghanistan, varför svar ska skickas till Gerard
Kropp. Intresseanmälan borde vara bindande men det kan
ju inträffa oväntade saker som gör att man får förhinder.
Så därför skall svaret vara så sanningsenligt och troligt
som möjligt. Som var och en förstår så vill vi pressa priset
- därför denna uppmaning.
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Pris för resan kan ej lämnas då vi inte fått in underlaget
på hur många som kommer att delta och kontakt med resebyråerna är ej klara. Sista anmälningsdag: Omgående!
Claes Bernhorn, Hans Zettby och Gerard Kropp ber att
få tillönska er alla ett fortsatt Gott Nytt År.
Du kan även ta del av information på min hemsida
http://www.zettby.se/hasse

Du kan även ta del av information på: http://www.zettby.se/hasse

Den 29/4 firar vi
vår 5-årsdag
i Skillingaryd
och hoppas på att
få se just dig där!

2001

MER INFO PÅ:

www.bbmc.se

2006

FREDENS

OAS
Mellan Jerusalem och Tel Aviv ligger den lilla byn Fredens Oas. Platsen är belägen på en vacker kulle med
majestätisk milsvid utsikt från de Judeiska bergen över Ajalons dal med havet i väster.
Fredens Oas ligger endast ca 20 minuters bilresa från flygplatsen i Tel Aviv men fjärran från det inferno som
tyvärr ofta brukar råda i Mellanöstern. Fredens Oas befolkas av både judar och araber.
Fredens Oas såg dagens ljus i början av
1970-talet när den av Ungern bördige
dominikanermunken Bruno Hussar
fick arrendera ett stycke land av trappistklostret Latrun för att realisera sin

sammans. Fredens Oas är inte stor.
Den har dock ca femtio permanenta
familjer. Grundskolan i Fredens Oas
är gemensam för judiska såväl som
arabiska barn och undervisning sker

dåvarande fredsbevarare i Sinai, ingående i FN-styrka UNEF II, och mycket lite var känt om denna plats av
senare svenska missioners soldater i
UNIFIL i Libanon. Orsaken till detta

dröm om ett samhälle för båda dessa
befolkningsgrupper och han grundade
därmed Fredens Oas 1972. Bruno
Hussar hade redan under 1960-talet
haft en idé om en by som befolkas av
både judar och araber och där grupperna skulle leva tillsammans under
fredliga former och utan motsättningar. Idag är det en realitet; projektet
har överlevt två Intifador även om
inte heller detta samhälle kan beskrivas som helt friktionsfritt.
Neve Shalom/Wahat al Salam är ett
demokratiskt styrt kooperativ men
varje hushåll har sin egen ekonomi.
Invånarna arbetar utanför byn med
undantag av skolans och administrationens personal.
Namnet Neve Shalom är hebreiska
för Fredens Oas eller Wahat al Salam
som byn heter på arabiska. Denna oas
i konflikternas Israel har således en
befolkning bestående av både judar
och araber som bor och arbetar till-

på båda språken. Barnen växer upp
under en samexistens som blir en
naturlig vardag istället för den konflikt som råder i andra delar av landet.
Med skolans hjälp, som för övrigt öppnade 1985, så försöker Fredens Oas
verka utanför byns gränser genom att
erbjuda utbildning i denna fredsskolas
anda. År 1997 blev skolan klassad som
experimentell av det israeliska utbildningsdepartementet men sedan år
2000 har skolan blivit en del av det
nationella skolverket även om israeliska staten bara ger bidrag för undervisning på hebreiska.
Arabiska och judiska högtider firas
tillsammans i en unik pluralistisk
bikulturell och tvåspråkig atmosfär.
Byns invånare sprider ett fredsbudskap till övriga delar av Israel och resten av världen genom att tjäna som en
förebild med sin erfarenhet av konfliktlösningar.
Fredens Oas var knappast känd av

beror säkerligen på att Fredens Oas
länge låg utanför staten Israels nationella koncensus. Det sprids inte mycket information om Neve Shalom i det
israeliska samhället. Den förste israeliske politiker på högerkanten som besökte byn var Ezer Weizman 1997.
USA:s f d First Lady, Hillary Clinton
besökte Neve Shalom 1998.
Trots att alla vi Fredssoldater med
förflutet från Mellanöstern, men även
andra platser, har haft väldigt lite kännedom om Fredens Oas så måste nu
vetskapen om denna plats på jorden
kännas väldigt stimulerande för våra
före detta fredsansträngningar.

Januari, 2006
Text: Lars Andersson
och Anders Ramnerup

Källa:
Fredens Oas svenska stödförening. Peter Haas.
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Färden till Bong
Med ett dovt morrande tog stridsfordonet ett skutt bakåt.
Jag tog spjärn medfötterna och höll I mig I handtaget till
luckan. Vagnen backade ut på den sönderkörda gräsmattan
och vändes för att rulla efter de andra vagnarna.
Det svenska skyttekompaniet i Liberia skulle utgå på patrull
i djungeln med stridsfordon 90. Vi startade från vår tillfälliga
camp i den lilla liberianska staden Kakata för att åka till gruvstaden Bong, ca 40 km norrut, för att visa FN-närvaro.
KOMPANIET HADE I TRE DAGAR ÖVERVAKAT avväpningen av
rebeller i staden. Genom en massiv militär närvaro från FN
skulle lugnet bevaras under avväpningen. Avväpningsprocessen går ut på att avväpna rebeller och få in dem i det
normala livet. De flesta var mycket unga och hade i många
fall växt upp som soldater och kände inte till något annat
liv. Nu ska de få mat, utbildning och en startkassa för att ha
en chans att leva som vanliga människor.
När det tunga stridsfordonet hade svängt ut på den
smala och sönderkörda vägen ökade farten. Efter nattens
skyfall var vägen fylld av lera och stora vattenpölar. Banden
kastade upp kaskader av lera som föll som ett stilla regn
över mig och min kamrat som stod i bakvagnen. Den smala
djungelvägen var så långt ögat nådde fylld av svenska pansarfordon.
I ett stridsfordon har föraren mycket lite sikt bakåt och
åt sidorna. För att öka säkerheten öppnar man luckorna
ovanför bakutrymmet och soldater kan stå upp. De kan då
observera bakåt och kring vagnen och rapportera till föraren om något händer. Att stå upp är påfrestande; bullret är
öronbedövande, vibrationerna genomträngande och man
måste hela tiden ta spjärn när vagnen kränger.

FOTO:
Rick Forsling
Försvarets Bildbyrå

Längs vägen stod det människor som storögt beskådade
oss. Barnen som fick syn på oss sprang fram till vägkanten
och skrattade och vinkade glatt till oss. Människorna var
glada att se oss och de visade det genom att vinka och skratta mot oss. Denna syn upprepades i stort sett överallt som
svenskarna drog fram.
Att se dessa människor som utstått år av krig och elände
ta emot oss med sådan öppen glädje värmer hjärtat. När jag
såg de små barnen skrattande rusa mot oss och hoppa av
glädje tänkte jag på mina barn hemma i Gävle. Vilken skillnad det är på hur barn har det! Jag fick ett styng av hemlängtan och för ett ögonblick ville jag bara vara hemma hos
dem.
Efter två timmar kom vi fram till Bong och kompaniet
började patrullera i och kring staden. Vår vagn rullade runt
i ytterkanterna, vägen smalnade och över oss slöt sig djungeln. Lukten från förmultnade växter slog emot oss och det
kändes verkligen att vi var långt från de svenska barrsko-

Det är lätt att må bra när lokalbefolkningen visar sin uppskattning över att vi är på plats.
"Hello Captain! säger småkillarna glatt till Miljö-och Hälsoskyddsinspektören på LA 01 .
FOTO: Magnus Rönnerfjäll.

Ett lastbilsflak fyllt med ex-fighters, som sjungande är på väg
till avväpningslägret. T-tröjornas text talar tydligt. FOTO: Lars Westholm

Patrull med stridsfordon 90 - väntläge i djungeln runt Tubmanburg

garna. Vi stannade när vi nådde en samling av hyddor där
det hade samlats en liten grupp av kvinnor och barn som
stod bredvid vägen. När vi stannade började de sjunga och
dansa för att välkomna oss! Jag hade bara hört andra berätta att civila liberianer spontant sjöng och dansade för oss
men nu fick jag själv uppleva detta.
Människorna var mycket glada att äntligen få träffa FNsoldater. Vi var de första som de sett och de ville att vi skulle stanna, för det var rebeller i området som gjorde tillvaron
osäker genom stöld och våld. Avväpningsprocessen hade
ännu inte nått Bong och många rebeller var frustrerade över
att de inte fick bli avväpnade. Under tiden hade de inte tillgång till mat och enda sättet att få mat var att använda sina
vapen och stjäla mat.
Efter en liten stund satte vi oss upp och vände vagnarna.
Det var dags att åka tillbaka till Kakata. Återfärden genomfördes utan problem och vi vinkade ånyo till människorna
längs vägen. Nu hade vägarna torkat och vagnarna rev upp

damm som trängde in i ögonen och in under kläderna.
Solen gassade medan benen kyldes av luftkonditioneringen.
Framme i Kakata höll trossen på att packa ihop när vi
anlände. I sista stund fick den irländske doktorn göra en
insats då en soldat hade skurit sig på en flaska under packningen. Det svenska kompaniet ingår i en irländsk bataljon
och eftersom det bara finns tre läkare får de turas om att åka
ut på patrullerna. Under de följande veckorna genomfördes
många patruller både inne i landet såväl som i Monrovia.
Kompaniet återvände två gånger till Bong för att hålla nere
våldsnivån i staden.
När FN behövde visa musklerna skickade de in sitt starkaste förband: ett svenskt mekaniserat skyttekompani.

Text: Lars Westholm
Miljö-och HälsoskyddsinspektörLA 01

I Monrovia var det trångt att manövrera pansarfordonen.
För att försöka hålla folket ur vägen lades det concertina på vägen. Förare Westerberg på bärgningsvagnen
har inte mycket sikt på sidorna för att undvika de gående. FOTO: Lars Westholm

DN-debatt 30 september 2005 - Den nya försvarspolitiken leder till att svenska förband deltar i regelrätt krigföring, sk

Vi måste vänja oss vid tanken att många familjer kommer att drabbas av a
Tar vi inte hand om de återvändande soldaterna och drabbade familjer
försvarspolitiken, skriver brigadgeneral Anders Brännström och överstelöj

Snart stupar svenska sold
”Tio svenska soldater dödade i eldstrider"
"Svenskt kompani vådabesköt civila under
patrulluppdrag"
"Nu har 22 svenska soldater stupat sedan
vi engagerade oss i Sydamerika-operationen"
Sådana tidningsrubriker kan vi näst
intill dagligen läsa i dagspressen och ta
del av via etermedia. Detta gäller i alla
avseenden utom ett mycket väsentligt.
I stället för orden svenska och svenskt
står amerikanska, brittiska, franska
eller andra uttryck för nationer med
mer omfattande internationellt engagemang än vårt. Målsättningen för vår
försvarspolitik och för försvarsmakten
är stadd i förändring. Detta är en logisk följd av den nu pågående utvecklingen i omvärlden. Förändringar och
omställningar i nationernas försvar
präglas i vår tid framför allt av ett ökat
internationellt intresse och engagemang för försvarsfrågorna i världens
länder. För Sveriges del planeras att
inom några år antalet soldater i utlandsstyrkan skall utökas från nuvarande drygt 700 till mer än 2 000.
Därtill skall Sverige från år 2008
kunna ansvara för en så kallad EUstridsgrupp för insats i fredsstödjande
operationer på tio dagars varsel. Dessutom poängteras att vi skall kunna
deltaga i så kallade fredsframtvingande operationer, det vill säga med
vapenmakt tvinga stridande krigsmakter, miliser eller beväpnade civila
att avbryta sina fientligheter. Fredsframtvingande operationer kan i alla
fall på de lägre förbandsnivåerna vara
mycket lika regelrätt krigföring.
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Vi vill i denna artikel inte diskutera
de försvarspolitiska målsättningarna
eller hur dessa skall bringas i balans.
Vi vill i stället utifrån våra erfarenheter peka på väsentliga konsekvenser av
de ovan skissade målsättningarna och
vilka åtgärder vi som nation bör vidtaga, ju snarare och kraftfullare, desto
bättre. Vi är övertygade om att huvuddelen av den svenska allmänheten inte
inser vilka ändrade förhållanden som
föreligger. Vi är också övertygade om
att, om viljan finns hos våra beslutsfattare, åtgärder kan vidtas för att lindra
de negativa effekterna av det ökade
svenska internationella engagemanget.
Vårt resonemang utgår från det förhållandet att svenska soldater kommer att
stupa i eldstrider och annan verksamhet
kopplad till militära operationer när den
internationella ambitionsnivån förändras. Dessutom kommer våra soldater att
utsättas för psykisk och fysisk press i en
för oss hittills okänd omfattning.
Vi menar att Sverige som nation, i
förut okänd grad, behöver vänja sig vid
tanken att många familjer mycket påtagligt kommer att drabbas, i och med att
familjemedlemmar stupat eller skadats i
strider.
Detta är en situation, som många länder för närvarande upplever, men som vi
i Sverige dessbättre varit i stort sett förskonade från i snart 200 år. Under några
år på 1960-talet upplevde vi något av
detta när Sverige deltog i FN-insatsen i
Kongo.

Redan nu finns en god ambition och organi-

sation för att ta hand om soldater och
anhöriga som råkar illa ut. I de internationella förbanden ingår sjukvårdsoch själavårdspersonal, och förbanden

kan vid behov stödjas med resurser
från Sverige. Varje soldat som kommer
hem från utlandstjänstgöring genomgår ett obligatoriskt hemkomstprogram, där samtal med särskilt utbildad
personal ingår. Dessutom genomförs
återträffar med förbandens personal
något år efter hemkomst. Allt detta
fungerar bra i den situation där vi nu
befinner oss. Det är dock inte tillräckligt för att bemästra det läge vi har att
räkna med i framtiden. Försvarsmakten behöver utöka sina ansträngningar
på området i takt med att de internationella insatserna blir flera. För att
möta framtiden på rätt sätt behöver
också andra organisationer engageras.
Allt detta behöver understödjas av staten, såväl ekonomiskt som organisatoriskt.
I många länder arbetar så kallade
veteranorganisationer vid sidan om
myndigheterna. Vad är då en veteran?
Ordet leder nog hos många svenskar
tanken till äldre män med medaljfyllda
uniformsbröst, som krigen i Finland
under andra världskriget eller spanska
inbördeskriget påminner om. Dessa
män är veteraner, men på senare år
har veteranbegreppet kommit att
väsentligt vidgas.
Den största internationella veteranorganisationen World Veteran Federation, WVF, med cirka 27 miljoner
medlemmar från 86 länder, vidgade år
1997 begreppet veteran och gav det en
ny definition. Den kompletterande
definitionen lyder: "Varje person som
har tjänstgjort i en FN:s fredsbevarande styrka eller i motsvarande operation under FN:s beskydd" (fritt översatt).

kriver Anders Brännström och Per-Erik Korström:

att familjemedlemmar stupar eller skadas.
r blir det omöjligt att genomföra den nya
tnant Per-Erik Korström.

Brigadgeneral Anders Brännström
Chef för militärtaktiska kommandot.
Tre utlandsmissioner,
bland andra bataljons- och brigadchef
i Kosovo

Överstelöjtnant Per-Erik Korström
Förbundsordförande i Fredsbaskrarna Sverige.
Ett antal utlandsmissioner, bland andra förbandschef, stabsofficer, militär rådgivare till FN
och chef för ett FN-updragi Irak

dater i eldstrid!
Detta innebär att fredssoldater är
veteraner i vår tids mening. Sveriges
största organisation för fredssoldater,
Fredsbaskrarna Sverige, FBS, kommer
nästa år att upptas som medlem i
WVF.
En svensk soldat som har fullföljt
normalt sex månaders uppdrag i en
internationell fredsfrämjande insats är
således veteran. Sverige har i dag mer
än 100 000 sådana veteraner. Att i
Sverige med vår långa fredsperiod
marknadsföra veteranbegreppet och
etablera det hos våra beslutsfattare och
även hos våra unga fredssoldater innebär förvisso en pedagogisk utmaning.
Veteranorganisationer arbetar generellt

med stöd till soldater och anhöriga,
såväl på kort som på lång sikt. Detta
sker genom praktiskt arbete, främst
genom så kallat kamratstöd. Dessutom arbetar organisationerna med
att ta till vara på erfarenheter och genom att påverka beslutsfattare. De
flesta länder, inte minst våra nordiska
grannländer, har insett nödvändigheten av frivilliga och självständiga organisationer som brobyggare mellan
myndigheter, uppdragsgivare och veteraner. Det behövs ett diskussionsforum och stöd till fredssoldaten och
anhöriga, skilt från uppdragsgivaren.
Upplevelser och erfarenheter är unika
för varje konflikt- och krigsområde.
Hög stressnivå, kulturkrockar, hot och
förödmjukelser hör till arbetsmiljön.
Endast som sista utväg skall militärt
våld tillgripas. Ofta kommer fredssoldatens tålamod att prövas hårt. Resultatet kan bli att många fredssoldater kommer hem med en känsla av

otillräcklighet. Att inte kunna göra
mer för en nödlidande civilbefolkning
känns som ett misslyckande. Alla dessa
känslor finns kvar efter hemkomsten
till Sverige.
Vilka kan förstå detta bättre än
andra veteraner? De förstår problematiken, de kan lyssna och fungera som
stöd till andra veteraner och anhöriga.
Den som drabbats av stresstörningar
accepterar ofta inte en icke initierad
stödperson. "Du har inte varit med,
Du kan aldrig sätta Dig in i vad jag
varit med om, Du kan aldrig förstå!"
Försvarsmakten och samhället har otillräckliga resurser. Våra nordiska grannländer stöder med miljonbelopp sina
veteranorganisationer. Aktiviteter på
exempelvis militära inrättningar är
kostnadsfria. Fredsbaskrarna Sverige
(FBS) får betala dyrt för sig på militära inrättningar. Organisationen har
verkat sedan 1985 och är i dag ett opolitiskt, ideellt och rikstäckande förbund med cirka 5 000 medlemmar.
Drygt 40 särskilt utbildade så kallade
kamratstödjare verkar för veteranernas och deras anhörigas välbefinnande.

Försvarsmakten ger i dag vissa uppdrag till FBS, främst informationsoch kamratstödsverksamhet. Denna
ideella och helt oavlönade verksamhet
på fritid är redan i dag, och självklart
vid mer omfattande och utmanande
fredsfrämjande uppdrag, helt otillräcklig.

sättningen att höja den internationella
ambitionsnivån. Detta håller nu på att
ske.
För att lyckas genomföra denna målsättning fullt ut måste vi också kunna
hantera de negativa konsekvenserna.
Politiska beslutsfattare och försvarsledningen måste inse vilka krav framtiden
ställer, och fatta beslut därefter. Det gäller att som en del av ambitionshöjningen
säkerställa att soldaterna ges ett gott
stöd.
Vi behöver redan nu bygga upp en
organisation för att ta hand om de fysiskt och psykiskt skadade soldaterna
som återvänder från de internationella
operationsområdena. Det gäller också
att kunna ta hand om anhöriga till skadade och stupade soldater. För att kunna
möta dessa målsättningar måste åtgärder vidtas såväl inom försvarsmakten
och andra offentliga organisationer,
såsom att (enligt internationella förebilder) ekonomiskt stödja uppbyggandet av
veteranorganisationer till stöd för veteranerna och deras familjer.

Om inte så sker, blir det inte möjligt att genomföra den beslutade försvarspolitiska internationella ambitionshöjningen. Människor kommer
att bli lidande, och på lång sikt kommer rekryteringen till förband med
internationella uppgifter att väsentligt
försvåras.
FOTO: TORBJÖRN

F GUSTAFSSON

Trots att inte alla politiska partier var
eniga om delar av det senaste försvarsbeslutet, förelåg stor enighet om mål-
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På sidorna 18-19 i den tryckta versionen av
Bataljonsbladet nr 1/2006, finns en artikel om
FN-observatören Dennis Gouranius.
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1956-2006
50 år av Fredsbefrämjande Insatser
och Förtroendeskapande Åtgärder
i omvärlden

gent, avsedd att ingå i en internationell
FN-styrka med uppgift att trygga och övervaka fientligheternas upphörande i Främre
Orienten.
Detta var de första raderna i det s k
Kungabrevet, som FN-soldaterna fick
var sitt exemplar av.

Gaza UNEF I - källa: Swedints arkiv

U N I T E D N AT I O N S E M E R G E N C Y F O R C E -

FN:s polisstyrka, stadfästes genom beslut av FN:s Generalförsamling den 4
november 1956.
Vid extra konselj beslöt den svenska
regeringen dagen därpå, den 5 november, att bidra med en svensk bataljon
till UNEF.
-Efter förfrågan från FN:s generalsekreterare har Kung. Maj:t denna dag förklarat
sig vara i princip beredd att medverka till
upprättandet av en svensk militär kontin-

Dag Hammarskjöld var FN:s ledare
under Suezkrisen 1956, när fredssoldater stationerades i Främre Orienten. Detta ledde i praktiken till att
generalsekreteraren och hans medarbetare framträdde som egna aktörer
på den internationella scenen. Begreppet ”fredsbevarande” lanserades
på förslag av den kanadensiske utrikesministern Lester Pearson och Dag
Hammarskjöld.
Arrangemanget byggde på dubbel
frivillighet, dels från värdlandets sida
och dels från de truppbidragande ländernas sida. I vissa fall, däribland Sveriges, var även de individuella soldaterna frivilliga. Denna insats var också olik den insats där militära observatörer tidigare skickats till Palestina
och Kashmir.
Ovannämnda rader får tjäna som inledning på Sveriges deltagande i fredsbevarande operationer världen över.
Vi har inte för avsikt att trötta läsaren
med att nämna samtliga operationer
som Sverige har deltagit i sedan 1956,
vilket för övrigt vore en övermäktig
uppgift för oss.

Libanon UNIFIL - källa: Swedints arkiv
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Vi ska emellertid försöka fästa fokus på vad denna första fredsbefrämjande operation egentligen har betytt för
Sverige och Sveriges fortsatta deltagande i internationella sammanhang.
I korthet kan man kanske säga att
Sveriges deltagande i FN:s fredsbevarande operation i Gaza 1956 ledde till

UNFICYP - källa: Swedints arkiv

ökad internationalisering för Sveriges
vidkommande, men detta svar är alltför kort och alldeles för enkelt.
Sverige är en av 191 medlemsstater
i FN. Sverige blev medlem i Förenta
Nationerna redan 1946. - När FN bildades den 24 oktober 1945 bestod organisationen av 51 stater.
Sveriges regering anser att FN och
internationell verksamhet är en hörn-

I år är det precis femtio år sedan Sverige sände FNbataljon 1 G till Gaza. Det var Sveriges första bidrag
till en FN-styrka, undantaget FN-insatsen i Korea.
Till chef för denna första svenska bataljon utsågs
Överstelöjtnant I.F. Stevenberg från dåvarande I 11

UNEF II - källa: Swedints arkiv

sten i landets utrikespolitik, d v s
Sverige lägger stor vikt vid sitt medlemskap i FN.
Sverige har bidragit med personal
och pengar till de flesta fredsbevarande operationer. Sverige har för övrigt
också bidragit till ekonomiska och sociala hjälpprogram.
Sverige betalar alltid i tid och till
fullo sin avgift till FN:s reguljära budget.

ONUC - källa: Swedints arkiv

Traditionellt sett har Sverige ofta
haft en överbryggande roll mellan
utvecklingsländer och industriländer.
Sverige har uppfattats av många regeringar som en stark uppbackare av
utvecklingsländer, vilket bl a märks i
Sveriges bistånd.
Sverige är med sitt deltagande i FN

den 14:e största bidragsgivaren till
FN:s budget och uppfyller även
världsorganisationens avsättningskrav
på 0,7 % av bruttonationalprodukten,
i utvecklingshjälp.
Sverige har varit medlem i säkerhetsrådet tre gånger sedan 1946, när
Sverige blev medlem i FN. Åren var
1957-1958, 1975-1976 och 1997-1998.
Platsen i säkerhetsrådet 1997-1998
gav Sverige ett tillfälle att influera
mycket av FN:s arbete för internationell fred och säkerhet. Det var också
ett tecken på internationellt förtroende för Sverige. Under medlemskapet tryckte Sverige på att FN måste
förbättra sin förmåga att hindra konflikter på ett mycket tidigt stadium.
Sverige stödjer en ökning av både
permanenta och temporära medlemmar i säkerhetsrådet. Sverige vill för
övrigt också se ett slut på stormakternas vetorätt i säkerhetsrådet.

krisen 1956, att innebära en internationalisering på bred front vilket innebar ett deltagande i flera stora fredsbevarande operationer världen över.

KFOR - FOTO Försvarets Bildbyrå
Januari, 2006
Text: Lars Andersson
och Anders Ramnerup

Fredsbevarande insatser är ett av
FN:s mest effektiva instrument för
bevarandet av fred och säkerhet.
I dessa dagar har närmare 100 000
svenskar tjänstgjort i FN:s fredsbevarande insatser.
Generellt sett är Sverige en aktiv
medlem i FN. Sedan Sverige blev
medlem i EU måste mycket av Sveriges FN-politik samordnas med andra
EU-länder, varför man inte längre
kan hålla en helt enskild linje.
Avslutningsvis så kom Sveriges första
bataljon i Gaza i samband med SuezKälla: Swedints arkiv
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Dagboksanteckningar sammanställda inför
50-årsjubileet. En följetong i fyra avsnitt
av soldat nr 76, UNEF I, Kjell Johnson.
- När jag satte mig ner och började dissekera den enorma
bildsamling och de mycket utförliga dagboksanteckningar
jag förde - för 50 år sedan - under min tid vid UNEF 1 - blev
det en enorm resa i tid och rum. Jag hoppas, att med denna
artikelserie, kunna förmedla något av denna resa.

sekreterare Dag Hammarskjöld fick det ovanliga uppdraget
att ta fram detta militära förband. Den 6 november blåstes
eld upphör mellan de fyra stridande länderna.
Redan den 15 november anlände FN-styrkans förtrupp
till Abu Suweir - ett egyptiskt militärflygfält (f d engelskt)
12 mil öster om Kairo. 100 man från Danmark och Norge
var först.
Den 6 november beslutade Svenska regeringen att sända
en bataljon på 330 man.
Det kom 6.000 anmälningar och försvaret valde - naturligt
nog med hänsyn till brådskan - att ta merparten från den
årsklass som ryckt ut våren 1956.
Efter 9 (nio) dagar, den 15 november var de första 30 i Strängnäs och de följdes fyra dagar senare av
huvudstyrkan på 300 man.
Under fem dagar skulle utbildning och utrustning för tropiskt klimat, kontraktsskrivning och
vaccinationer hinnas med. Naturligtvis fanns inga
”lätta” uniformer med i den packningen. Den 23
november skulle Kungen ta farväl av bataljonen i
Strängnäs, det var redan bestämt. Hela bataljonen,
inklusive utrustning, skulle därefter ilastas på Bromma i tre
jättelika flygplan från USAF, Globemaster.
Men vi kom inte ända fram…
På våren 1956, muckade jag från Fallskärmsjägarskolan
Karlsborg/Östersund, efter 13 månader med hård träning,
med specialutbildning i bl a minröjning och telegrafi.

UNEF I: 1956-57
Den första svenska FN-bataljonen
firar 50 år DEL 1
Förspelet
Eftersom inte alla - idag - har klart för sig varför FN 1956
beslutade om denna, helt nya, fredsbevarande form så börjar jag med några fakta.
Krig utbröt den 29 oktober 1956 mellan Israel och
Egypten. Dagen efter sammanträdde säkerhetsrådet och
bland andra USA, krävde att Israel skulle dra tillbaka sina
trupper - men England och Frankrike inlade veto. De hade,
redan några timmar innan, intervenerat i kriget genom att
kräva att bägge länderna skulle dra sig tillbaka 16 km på
bägge sidor om Suez-kanalen. England och Frankrike skulle då ”med symboliska styrkor” besätta Port Said, Ismailia
och Suez längs kanalen för att kanalen skulle kunna hållas
öppen.
Som väntat vägrade Egypten och redan morgonen efter,
31 oktober, bombades egyptiska flygfält av brittiska och
franska flygstyrkor. Den 5 november var det egyptiska flyget satt totalt ur spel och anfallarna luftlandsatte styrkor i
Port Said och Ismailia. Den 6 november landsteg sedan fartygsburna landstridskrafter.
Israel hade under samma tid erövrat Gaza-området, liksom hela Sinai-halvön och stod vid Suezkanalens östra
strand.
Detta ”överfall” väckte stor uppståndelse. Redan den 4
november vann ett förslag från Kanada, om att sända in ett
FN-förband, generalförsamlingens godkännande. GeneralH.M. Konungen inspekterar och tar avsked av den första svenska FN-bataljonen
på kaserngården i Strängnäs, 23 november 1956
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November
16:e. Fick besked att jag antagits till den första Svenska FNbataljonen.
18:e. Precis innan jag åkte från min hemstad Umeå, var
jag med om begravningen av min farmor. Kl. 18.20 gick
tåget till Stockholm-Södertälje.
19:e. Vi var sju man som tog taxi från Södertälje till
Strängnäs för 7 kr/man. Vi började omedelbart med utrustning och förläggning.
23:e. H. M. Kung Gustaf VI Adolf kom på inspektion.
Han ville i sitt tal till oss att: ”vi skulle uppträda som svenska soldater när de är som bäst”. Han uttryckte: ”sin fasta
tro på att vi skulle utföra vårt uppdrag till allas bästa och
vara med att skriva ett nytt blad i världens historia.”
Avlämning framför ett av de tre jättelika Globemaster-planen från U.S. Air Force,
som tog oss från Bromma till Neapel

Sprängningen av Ferdinand de Lesseps staty i Port Said, Julafton 1956.
De Lessep var fransk diplomat och Suezkanalens byggherre

Ett skotskt regemente lämnar Port Said som ett av de sista brittiska
förbanden, 21 december 1956

Vi lämnade Sverige den 24 november

Äntligen till Egypten

Revelj i Strängnäs 05.00. Framme på Bromma 09.00. Tre
enorma flygplan från USAF svalde oss alla med alla fordon
m m. Kursen ställdes mot Frankfurt - det gick inte att prata
ombord på planet, ljudnivån var helt enorm.
Efter Frankfurt fortsatte vi till Neapel - avfärden dröjde
dock beroende på dåligt väder över Alperna - vi stod länge
på startbanan med motorerna igång men inget hände. En
av våra ”lustigkurrar” ropade till den förbipasserande amerikanska gruppchefen: ”Vågar ni inte flyga bara för det är
lite dåligt väder över Alperna?”
Officeren vänder sig sakta om - tittar på den svenske soldaten och säger, eftertänksamt: ”Nja, vi flyger gärna, vi har
gott om såna här plan - men det är så förbannat ont om
svenska soldater” - vänder på klacken och går.
Vi kom iväg och efter en gropig resa runt Alperna via
Marseille, hamnar vi i Neapel kl. 23.30. Halva flygfältet
sköttes av den amerikanska flottans flyg och resten var italienskt.
Vi blev kvar i Neapel fram till den 3 december - dels
beroende på det politiska spelet, dels på det dåliga vädret
över Medelhavet.
Vi hann bl a med att se Bill Haley and his Comets live i
Neapel. Den stora delen av tiden upptogs med fortsatta
vaccinationer och utbildning.

Tidigt på morgonen den 3 december var det dags. Ett antal
av italienska flygvapnets flygande godsfinkor, 2-motoriga
propellerplan, skulle ta oss över Medelhavet med ett stopp
på Kreta. Efter lunch åkte vi vidare från Kreta till Abu
Suweir i Egypten.

Under julaftonen kom det första egyptiska specialförbandet in i Port Said. Jublet
bland folket visste inga gränser. Lägg märke till de svenska k-pistarna, licenstillverkade i Egypten!

Port Said och rakt in i kriget
Ett kompani lämnade Abu Suweir redan 6 december. Vi
andra blev kvar i Abu Suweir till den 10 december innan vi
fick ta tåget till ”stridslinjen” i Port Said. Vi passerade den
dagen fyra gränser - Egyptens demarkationslinje - FN-linjen två gånger och till slut den Fransk/Brittiska linjen - in
till Port Said. Vi blev i början stationerade på ett f d barnsjukhus. Bataljonen flyttade sedan, den 14 december, till
ett franskt läroverk i centrum. Vi var 18 man i vårt ”klassrum”.
Den 19 december målade vi våra stål(!)hjälmar blå. Vi hade
brist på ammunition, båten med all vår tyngre utrustning
var ”försenad”. Vi hade bara 108 skott per man - i ett krigstillstånd!
Den 21 december fick vi veta att det var dagen före E
(Evakuering). Vi lade ut massor av taggtråd och jag åkte som signalist - med bataljonschefen till 2 komp. Där var vi
närmare händelsernas centrum. På kvällen var det en
intensiv skottlossning. Dagen E, den 22 december, startade
med mycken oro på stan men på vårt frontavsnitt släpptes
inte en enda människa igenom.
Jag var ute på patrull senare på dagen, folk sköt överallt,
vid skymningen kunde man tala om ett rent frontkrig.
Granatkastarnas projektiler gick över oss ned i hamnen.
Kl. 18.00 övertog vi brigadhögkvarteret från britterna.
Kl. 19.25 lämnade siste britt hamnen i Port Said. Men
skottlossningen fortsatte hela natten.
På nyårsafton kom det första dödsfallet inom bataljonen. Korpral Bernt Roselin, Karlskrona, hade lastat sin
lastbil klart och höll på att fästa baklämmen när en kanadensisk bil backade på honom.
Fortsättning i nästa nummer
Fortsättning
i nästa nummer.
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UNIKOM
En FN-missions
början och slut
Etablerandet av UNIKOM skedde
efter Gulfkrigets slut.
Vad minns vi av 1991 - 15 år senare?

Brinnande oljekälla med en förstörd irakisk stridsvagn
i förgrunden, vid Al Maqwa, Kuwait, i mars 1991
foto: UN - photo

Omvärldens reaktion på Iraks ockupation var unison
FN:s säkerhetsråd fördömer i en resolution redan den 2
augusti enhälligt invasionen och kräver att Irak skall dra
tillbaka sina trupper.
Den 7 augusti 1990 gav USA:s president George Bush
order om att trupper och stridsflyg skulle sändas till Saudiarabien för att skydda landet mot irakiskt anfall.
Detta var för övrigt en svår situation för regeringen i
Saudiarabien. Man ville inte tillåta utländsk trupp på saudiarabisk mark och dessutom inte av icke rättrogna muslimer. Men, man kunde inte heller se sitt land ockuperat av
irakisk trupp inom en nära framtid. Saudiarabien gav efterhand sitt tillstånd till att basera utländsk trupp på dess territorium.
Den 9 augusti 1990 fördömde återigen FN:s säkerhetsråd enhälligt annekteringen av Kuwait som nu Irak utropat till sin nittonde provins och förklarade den för olaglig.
Den USA-ledda alliansen hade i februari månad 1991
besegrat Irak vars trupper nu retirerat till hemlandet.
Den 3 april hade FN:s säkerhetsråd enats om paragraf 5
i FN-resolution 687 (1991) som lade grunden för en demilitariserad zon utmed den irakisk-kuwaitiska gränsen.
FN-resolutionen 689, som träffades den 9 april 1991,
lade grunden till att etablera en observatörsstyrka vilket för
övrigt nämnts redan i resolution 687.

UNIKOM var en unik styrka
Unik helt enkelt för att den samlade deltagare från troligtvis fler länder än någonsin tidigare i en FN-mission. Dess
förste, främste företrädare på plats i Kuwait var den österrikiske Generalmajoren Gunther G. Greindl som dock inte
gavs titeln Force Commander till skillnad från en del efterträdare. Icke desto mindre var General Greindl CMO som
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för övrigt betyder Chief Military Observer. Ställföreträdare
till Generalmajoren Greindl var den pakistanske brigadgeneralen Parwaiz Ahkbar.
Alliansen som befriat Kuwait bestod av deltagare från
sammanlagt 42 länder.
I UNIKOM-styrkan 1991 fanns det militär personal från
35 länder där man inte får glömma all internationell personal inom Field Service vilket gör antalet deltagande länder
ännu högre.
Dessutom var det nu första gången någonsin som USA,
Sovjetunionen/Ryssland, Frankrike, Kina och Storbrittannien var deltagare i en och samma observatörsstyrka.
För Sveriges vidkommande så skickades i inledningsskedet av missionen den svenske kontingentchefen Överstelöjtnant Per-Erik ”Pekka” Korström till Kuwait den 18 april 1991. Övriga sju svenska militära observatörer anlände
ca två veckor senare.
Till CO SwedLog hade utnämnts Major Kjell Rydehed.
I början av maj månad anlände en del av den svenska
underhållsbataljonen L108 till Kuwait som stannade under
fyra veckor innan återgång skulle ske till Libanon.
I slutet av maj månad flög 30 personer från Sverige till
Kuwait som kom att utgöra resten av den styrka som nu
gavs namnet KW01. Dessa avlöste nu styrkan från Libanon.
Styrkan var en stabsgrupp, en förrådsgrupp och en
transportstyrka. Uppgiften för denna logistikenhet var att
understödja observatörerna i deras temporära förläggningar utmed demarkationslinjen till dess att ett kanadensiskt
ingenjörskompani byggt permanenta förläggningar för observatörerna.

KW01 kom att stanna i Kuwait till början/mitten av
november 1991 och avlöstes inte av någon annan svensk
styrka. Sverige fortsatte dock att sända observatörer till
Unikom under de år som följde.
Utvecklingen i omvärlden med nuvarande kriget i Irak som
främsta hinder för observatörerna i UNIKOM att utföra
sitt arbete i regionen, har delvis medfört att missionen
avslutats.
Terroristattacker mot det lokala FN-högkvarteret i
Baghdad under år 2003 ledde till att Unikom började evakuera personal av säkerhetsskäl. Man fortsatte emellertid
sitt arbete i Kuwait med utgångspunkt från Kheitan Support Centre istället för Unikom:s förra högkvarter som var
beläget i Umm Qasr i Irak. Det hot som tidigare riktats
mot staten Kuwait från Iraks sida fanns nu inte heller kvar
varvid FN-resolution 1490 bestämde att observatörsstyrkan Unikom skulle avvecklas den 6 oktober, 2003.* Styrkans siste Force Commander var Brigadgeneralen Upinder
Singh Klair.
FN:s Generalsekreterare Kofi Annan tackar samtliga män
och kvinnor som tjänstgjort för UNIKOM i Kuwait och
Irak i sin rapport till FN:s säkerhetsråd den 2 oktober 2003,
där han även speciellt nämner alla dessa som förlorade sina
liv i Fredens tjänst.

BAKGRUND
Iraks dåvarande President Saddam Hussein invaderade sitt södra grannland Kuwait den 2 augusti 1990.
Iraks krig mot grannlandet Iran mellan 1980 och 1988
hade lämnat ett ekonomiskt svagt Irak efter sig. Iraks
befolkning är bara en tredjedel mot Irans och detta
innebär att Irans ekonomiska styrka måste i ett längre
perspektiv bli starkare än Iraks.
Orsakerna till varför President Hussein lät invadera
Kuwait är flera men en av anledningarna till invasionen beror på Kuwaits ovilja att bidra med en summa
av motsvarande tio miljarder USA dollar till Iraks återuppbyggnad efter kriget mot Iran. Irak hade dessutom ställt krav på Kuwait att överlämna öarna Bubiyan
och Warba samt oljefältet Rumailah till Irak. Klockan
0130 den 2 augusti 1990 går Iraks trupper över gränsen till Kuwait och invasionen är ett faktum.
Irak antas ha ca 10 % av världens samlade tillgångar
på olja och Kuwait har också ca 10 %. Om President
Hussein hade lyckats med sina ambitioner att lägga
sig till med staten Kuwaits oljereserv tillsammans med
Saudiarabiens oljefyndigheter hade Irak förfogat över
nästan 50 % av världens olja. Irak hade därmed kunnat bli en väldigt betydande maktfaktor i hela Främre
Orienten för att inte tala om hela världen.

Januari, 2006
Text: Lars Andersson
och Claus Dehlin

källa:
UNIKOM - United Nations Iraq-Kuwait Observation Mission.

*Avvecklingen av Unikom den 6 oktober, 2003,
infaller för övrigt samma dag som Oktoberkriget
mellan främst, Israel och Egypten
tog sin början trettio år tidigare.

Generalsekreterare Boutros-Ghali, i mitten, besöker UNIKOM på den Kuwaitiska sidan om den KuwaitIrakiska gränsen, med bl a UNIKOMS siste Force Commander, den indiske Brigadgeneralen Upinder Klair,
längst till höger
foto: UN - photo

I väntan på middag, utanför matsalen på Doha Base i Kuwait
- längst i bild, artikelförfattaren Lars Andersson

Resterna av en Irakisk lastbilskonvoj efter en bombattack
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Fortsättning från sid 9

Git Skiöld berättar:

Det var en mycket intressant resa med många
kontakter och erfarenheter om hur en proffsig
organisation för FN-veteraner är organiserad. Många ideér
har jag med mig hem om hur vi i Sverige kan utveckla och
förbättra vår egen i framtiden.”
Efter de kontakter som Lars Fröberg, Stig von Bayer och
Roland E. Lindholm haft i Irland har styrelsen beslutat att
inbjuda representanter för INUVA till årsmötet i Enköping
i april.
Årsmötet avhålles på Upplands regemente, S1, lördagen
den 22 april 2006

Preliminärt program
Fredagen den 21 april
1600
1800-2300

Incheckningen börjar
Kamratträff i Mässbaren

Lördagen den 22 april
1000-1030
1100-1245
1300
1530

1800
1900
2030
2100

2200
2400

Brunch i Vpl-matsalen
Incheckning.
Välkomstkaffe i Vpl-matsalen
Årsmöte i Filmsalen
Föredrag av Övlt Alf Görsjö
Ämne: Om rövandet av Kongos
naturresurser
Baren öppnar i Mässen
Bankett i Matsalen
Kaffe med tillbehör serveras i baren
Britt Damberg med Rune Öfvermans trio underhåller
(Britt var fältartist i Kongo 1962)
Dans och barservering
”Tapto”

Söndagen den 23 april
1000-1030

Brunch i Vpl-matsalen varefter
sammankomsten avslutas

Inbjudan med fullständiga uppgifter om program, priser
etc, kommer att sändas till samtliga medlemmar senast
under vecka 10. För information kontakta:
Karl - Olof Fransson, tel. 036 - 64968, mobil 070 - 6334963.
Rune Brink, tel. 036 - 70070, mobil 070 - 5902518.

Kongo-kamrater - varmt välkomna till årsmötet!
Medtag fru, sambo och ett glatt humör.
Styrelsen
Hammarskjöldlänk på internet:
http://www.dh100.se/index.htm
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Scenens soldater
i Kongo 1962
I FN-MISSIONEN I KONGO, åren 1960-64, deltog ca 6 000
svenskar. Under dessa fyra år sände Arméstaben ut endast
ett artistteam till det oroliga landet - i oktober 1962.
Truppen bestod av sångartisterna Git Skiöld och Britt
Damberg, samt musikerna Leppe Sundevall, Åke Eijemo,
Sven Sjöberg och Staffan Broms. Teamet reste 2 800 mil
med flyg i det vidsträckta landet.
Det blev ett storartat äventyr - och ett farligt uppdrag.
Git Skiöld har ännu starka minnen från de 29 dagarna i
Kongo för 44 år sedan. När jag intervjuar henne hemma i
Tyresö berättar hon målande och detaljerat. Här en koncentrerad sammanfattning av hennes upplevelser:
- Efter tretton vaccinationer mot tropiska sjukdomar
reste vi till Kongo i obekväma trupptransportplan som
saknade tryckkabin. Motorljudet var så starkt att det var
omöjligt att föra samtal. Vi hade fallskärmar på oss som
skavde i axlarna när planet åkte hiss i luftgroparna över
det oändliga Sahara.
Den första föreställningen hölls i en stor konserthall i
huvudstaden Leopoldville. Publiken var festklädd och
bestod av civil och militär FN-personal från Kongo-missionens HQ samt av kongolesiska dignitärer.
Föreställningen började med att Staffan Broms satt
ensam på scenen vid pianot och sjöng ”I got rythm.”
Sedan kom vi andra in och föll in i refrängen och framförde ett potpurri på amerikanska örhängen. Artisterna presenterades och solonumren följde. Git började med den
italienska schlagern ”Quando-Quando” och fortsatte med
Edith Piafs välkända ”La vie en rose” och ”Cèst si bon.”
Britt Damberg och Staffan Broms sjöng dåtida populära
schlagers. Leppe Sundevall framförde sitt bravurnummer
”Bogser-båten på Ångermanälven.”
Ovationerna efter de skilda numren var orkanartade.
Det märktes att publiken var ovan vid denna typ av
underhållning. Före det svenska artistteamet hade FN
sänt endast en artist till Kongo - Louis Armstrong…
Git och Britt sjöng svenska folkvisor i folkdräkter,
bland dem ”Ack Värmeland du sköna”.
De mollstämda visorna uppfattades som
exotiska och slog egendomligt nog mest
an på publiken.
Artisterna
fick
färggranna blommor
efter konserten. De
var så tunga att Git
tappade sin blomma
på tårna.
Turnén fortsatte
till tolv andra platser
där FN-trupp var
stationerad. På alla
Stil och elegans i Leopoldville. Git Skiöld,
platser blev de motBritt Damberg och Staffan Broms
tagna med entusi-

asm. Indierna i Albertville mötte på flygplatsen med ett
brassband.
”Attention”, kommenderades och de svenska artisterna
fick gå längs ledet och inspektera paraderande dogra- och
ghurka-soldater i välpressade uniformer tillsammans med
en indisk general…
Hos etioperna i Luluabourg började dagen med en
champagnefrukost. Brasilianarna i Kitona bjöd på flott
inkvartering och måltider som serverades på ett kolonialt
lyxhotell vid kusten. Atlantens dyningar var härliga att
simma i. De flesta officerarna i Brasiliens FN-trupp hade
tyskt ursprung. De var mycket belevade, talade perfekt
tyska och inledde varje samtal med att slå ihop klackarna.
Under våren 1962 hade den svenska bataljonen flyttats
från Elisabethville till den avlägsna militärbasen Kamina i
norra Katanga. Inte att undra på att fotoblixtarna flammade när artisterna steg ur FN-planet. Uppståndelsen var
enorm och applåderna efter föreställningarna ville aldrig ta
slut. Här fanns naturligt nog den tacksammaste publiken.
Git och Britt utnämndes till mascot i var sitt kompani.
Märkliga problem uppstod på grund av det varma och
fuktiga klimatet. Hygien och hårvård var problematiskt ty
rent vatten saknades ofta. Scenkläderna blev våta och
skrynkliga. Det var en pina att bära de tjocka och varma
folkdräkterna.
I Stanleyville drogs hundratals flygande termiter mot
scenens strålkastare och invaderade bälgen på Åke Eijemos
dragspel. Stora sländor kröp in under scenkläderna.
Naturupplevelserna under resan var magnifika. Ruwenzoris snötäckta berg, alplandskapet runt Kivusjöns blå
spegel, Kongobäckenets heta och fuktiga djungler, Katangas svala höglandsklimat, storviltet i Victoria Albert
Park. Men allt var inte storartat i Kongo. Git förklarar:
- Jag var ung-24 år-blåögd och naiv och trodde att världen i grunden var god - men i Kongo fick jag lära mig
annat.

Vid vår avresa från Kindu blev
flygplatsen omringad av rebeller
som frigivit 400 fångar. Irländska
FN-soldater förde oss till flygledartornet. I 36 timmar var vi internerade i tornet, den enda säkra platsen
på flygfältet, innan vi kunde fortsätta vidare. Vi jammade till Åke
Eijemos musettedragspel för att
hålla skräcken borta.
Faror kunde plösligt dyka upp
även på till synes säkra platser. Efter
föreställningen hos etioperna i LulStill going strong.
uabourg följde en efterfest på offiGit Skiöld är i dag
cersmässen. När artisterna tog adjö
en kritikerrosad artist
på svenska jazzklubbar
av sina värdar tog plösligt en etiopisk officer ett stadigt tag i Gits
händer och höll dem bakom hennes rygg med sin ena hand
under det att han höll en kniv i sin andra hand, som han
riktade mot de tillskyndade vakterna. Sedan bar han ut Git
till en jeep utanför mässen. I en rasande fart körde han jeepen i ca 200 meter och knuffade in henne i en stinkande
toalett. Dörren låstes och Git kunde mycket skärrad uppfatta att ett slagsmål pågick strax utanför dörren. Det var
vakterna och några svenskar som till slut övermannade den
vildsinte officeren och därefter befriade Git. Officeren blev
senare offentligen degraderad, avskedad och hemsänd till
Etiopien.
För Git Skiöld framstår i dag de positiva minnena från
Kongo mer levande än de förskräckliga incidenterna. För
något år sedan utgav hon sin kritikerrosade CD ”Precious
Time” - En kostbar tid -. Så kan även hennes tid som fältartist i Kongo sammanfattas.
Bror Richard Svärd

Fortsättning från sid 11

DESERT STORM
Sand och mer sand, sand överallt. Pansarskyttegrupp, pansarvärnsrobotgrupp och stridsvagns försvar av ställning. Allt börjar med tunga explosioner framför våra värn, lufttrycket dunkar och suger tag hårt
i bröstet, sanden regnar ned och luften fylls med rök och
damm. Jösses, sådant gör vi inte i Sverige, inga dåliga laddningar heller. Målen dyker plötsligt upp och striden börjar.
Vi har bra rytm och elddisciplin. Målen faller tätt och
snabbt där ute. Vi är så snabba och rutinerade att de danska övningsledarna och säkerhetskontrollanterna bara hoppar och skriker upphetsat bakom våra värn. Att höra vad
den danske stridsvagnschefen säger på grötig danska i radion är i stort sett omöjligt på grund av all eldgivning. Jag ger
honom order att fritt bekämpa målen på de större avstånden medan vi tar hand om marktrupp och de närmast
uppdykande pansarmålen.
Efter att ha gjort patron ur vacklar vi sandiga och smutsiga upp ur värnen. Jag har säkert ett kilo grus i mitt vapen,
det bara gnisslar. Jag försöker samla saliv och spotta ut den
sand som gnisslar mellan mina tänder. Vår egen pansar-

bandvagn står med sand nästan halvvägs upp på bärhjulen
när vi smutsiga, utblåsta och fortfarande höga av adrenalin
släntrar tillbaka för att göra uppsittning och lämna plats för
nästa grupp som skall utföra exakt samma skjutning. Vi
skrattar och stojar, förtjusta över uppståndelsen och
ammunitionsinsatsen vi just har lyckats vräka iväg ut över
fältet. Vissa spårljus hade spektakulärt och vackert studsat
upp mot himlen när de hade träffat marken. En exalterad
pbv-skytt ur en annan pluton berättade senare att han hade
fått se en gammal lastbil ute på fältet och att han hade satt
trettio spränggranater i hytten, som hade slitits i stycken
och splittrats åt alla håll. Som sagt, enkla människor, enkla
nöjen. Vilka sorglösa knäppgökar vi var. Det såg utomordentligt läckert ut när banden på de annalkande vagnarna
rev upp två fontäner av sand som sedan togs av vinden. En
föraning om hur det måste ha varit under Gulfkriget, här
kom begreppet "Desert Storm" till.
Vi drar oss tillbaka till utgångsläget där nästa grupp väntade på sin tur. Väl där avnjuter vi dagens smörgåspaket
som danskarna envetet skickar med oss varje morgon.
Fortsättning
Fortsättningi inästa
nästa nummer
nummer
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Aktiva kamratstödjare 2006-01-01
Namn

Adress

Postadress

Telefon

Andersson, Lars

Majorsg 14 B

243 31 Höör

0413-239 85

Mobil

KS-utb Tjänstgjort

e-mail

2003

lars.andersson99@tele2.se

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

104L,KW01,BA04,BA12, EB01
Andersson, Tomas

Ej tillgänglig för närvarande

0522-26 06 58

070-698 59 99

2003

MA02, BA03, BA04

lane.tomas@comhem.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

Blomberg, Charlotta

V:a Keillersg 18B

417 15 Göteborg

Bohman, Jonas

V. Andersgårdsg 6

417 15 Göteborg

Brandt, Magnus

Valla 1432

820 41 Färila

Börstad, David

Dahlhemprästg

620 23 Romakloster

Calmhede, Michael

Borgmästarg 10 A

116 29 Stockholm

031-87 88 61

031-23 95 66

070-859 20 70

2003

78C, 91L

bewick@bredband.net

070-650 94 84

2005

BA 09, KS 08, KS 07

armywoman72@hotmail.com

070-920 71 38

1999

BA04,PE04,PE05,

jonas.bohman@tele2.se

070-652 64 88

2001

KS01, LA02

0498-382 28

BA01

magnus.brandt@lanx.amv.se

UNTSO, UNPROFOR

mikemobile@hotmail.com

1999
070-522 91 06

1998

UNPF,
Dehlin, Claus

Storgatan 18

771 30 Ludvika

0240-144 44

070-559 51 38

1998

L96,L104,KW01,JK02,

cdehlin@telia.com

JK03, UNMIS-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

Stenbrottsvägen 26 D

141 42 Huddinge

08-711 82 04

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

L114,L116,L118
Frisk, Janne

Rotegatan 10

602 10 Norrköping

011-31 11 88

070-897 01 45

2005

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,

torbjorn@gebrat.se

SA01, BA01
Hellberg, Daniel

Storg 25

523 30 Ulricehamn

Hvinlund, Mikael

Björnstigen 20

139 40 Värmdö

0321-100 61

Håkansson, Christer

Villag 67 B

891 37 Ö-vik

0660-770 02

Kinnunen, Henri

Flodins väg 1 B

645 50 Strängnäs

0152-191 33

Kördel, Pierre

Storgatan 6 B

461 31 Trollhättan

0520-140 06

073-915 79 13

2003

SM12

hellbergx@hotmail.com

070-317 29 80

2005

89C, BA08

mikael.hvinlund@svt.se

070-696 87 41

1998

L108, BA03

crilleha@passagen.se
henrikinnunen@msn.com

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

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

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

Nilsson, Lillemor

Landstingsv 5

961 76 Boden

0921-547 02

Nyselius, Bernt

Spannlandsg 34C

703 46 Örebro

019-26 40 66

Persson, Johan K

Knästorp 2:40

245 93 Staffanstorp

046-13 08 99

bob100@danielsvag.com
87C

morsan.gun@rixmail.com

2003

54M, 59C, 60M

nilsson.leif@malmo.mail.telia.com

070-367 40 49

1999

L94, L96, L102, JK 01

lillemor.nilsson@mil.se

070-524 83 86

2003

SO04

bernt.nyzelius@swipnet.se

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

balkan_yxa@hotmail.com

Tellander, Patrik

Axgatan 4

464 32 Mellerud

0530-10124

070-574 05 73

1999

L98,JK01,BA01,BA02

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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PRIS-tävling !
Hjälp oss att skaffa en bra logotyp för
KAMRATHJÄLPEN! Nuvarande logotyp
ser du här intill.
Vi kommer att välja och vraka bland era
förslag och vinnande bidrag belönas.
Vinnare meddelas i Bataljonsbladet nr 2.
Välkommen med ditt bidrag!

NÄRT & KÄRT
Har du förlovat dig, eller gift dig, eller fått barn?
Eller något annat Närt & Kärt.
Berätta med några rader och bifoga gärna ett foto!
Redaktionen

Skicka in ditt bidrag, helst på e-post: kansliet@fredsbaskrarna.se
eller per vanlig post:
Fredsbaskrarna Sverige, c/o Dehlin, Storgatan 18,
771 30 Ludvika.
Märk kuvertet ”Kamrathjälpen”

På den svartvita bakgrunds-BILDEN...

Född
Minna Maria Alexandra Eriksson,
onsdagen den 7 december 2005.
Mamma: Anneli Eriksson
Storebror: William 3 år
Pappa: Thomas Eriksson, L102, L108,
MA03, KS02.
Avliden
Major Lars Nilsson, KompC på Tpt Coy L 98, har avlidit efter en tids
sjukdom. Det är med stort vemod vi tar av oss baskern för en stor
ledare och människa.
Personalen på Nilssons Åkeri
Fredsbaskrarna Väst spelar BRÄNNBOLL I SLOTTSKOGEN!
Lördagen den 20/5 klockan 15.00 är det dax för att mjuka upp
vinterns stela leder & välkomna sommaren med en omgång
brännboll! Vi samlas vid Stora Dammen (ett stenkast ifrån
Villa Bel Parc), där det finns en stor gräsplan. Medtag ett glatt
humör, oömma kläder samt egen medhavd matsäck för gemensam picknick efteråt! Därefter avslutar vi kvällen på vår trevliga träffplats Byns Bistro på Tredje Långgatan 13!
Anmäl Dig/Er till någon av oss senast den 15/5! Väl mött!
Hälsningar från Lotta & Maria, Fredsbaskrarna Väst
Charlotta Blomberg tel: 070-6509484

FOTO: Torbjörn F Gustafsson

...på mittuppslaget, sidorna 16-17, sitter Fredsbaskern Björn
Eggeblad, vid FN-kamraten Kenneth Franssons gravvård,
i Ystad, september 1992.
Björn och Kenneth tjänstgjorde i transportplutonen på
Libanon-missionen L108. Under ett uppdrag den 13 september 1991 kom de båda i skottlinjen i en eldstrid mellan
palestinier och SLA-gerillan vid Rosh HaNiqra, på gränsen
mellan Israel och Libanon. Kenneth avled omedelbart av en
kula genom bröstet. Björn fick mycket omfattande skottskador i båda benen.

Cypern eller Libanon?
Famagusta eller Naquora?
Följ med på en nostalgisk semesterresa 2006.
Cypern i april, maj och juni
eller Libanon i oktober.
Campbesök ingår i programmet!
Kontakta oss för mer information:
aa-travel@norracypern.com

LÄS MER OM BBMC:s 5-ÅRSJUBILEUM
www.bbmc.se

Box 7030
860 07 SUNDSVALL

- inte bara störst
i Sverige på HD!
MC-Konsults läkarteam, här samlat runt ännu en patient. 100%-ig uppmärksamhet är vad som gäller. Patienten led vid inskrivningen av kraftlöshet,
och överdriven törst. Efter en jourinsats med samtliga specialister närvarande, kunde patienten skrivas ut vid betydligt bättre vigör än bara några
timmar tidigare. Ännu ett lyckligt slut när ägaren hämtade hem sin ögonsten efter besöket på sjukstugan.

www.mckonsult.se
tel: 0510-240 35

Traversgatan 8
531 02 Lidköping

Specialisterna framifrån - från vänster till höger: geriatriker Göran Claesborn, reumatolog Magnus
Andersson, gastroenterolog Jonte Eriksson, ardiolog Anders Höglund, thoraxkirurg Stefan Båging,
neurokirurg John Svensson, undersköterska Daniel Stoltz. I förgrunden överläkare Thomas
Kjellström.
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Magnum Elite
1595:www.bisonoutdoor.se

Vårens rökare!
ESBIT-minikök
World´s No1 Solid Fuel
20 tabletter ingår

95:Hagor Patrol
70 liter
1195:-

Meindl Performance
2595:-

Alla priser inkl moms

Tele: 019-26 34 00issta

Bisonoutdoor Kärsta 906 705 98 Lillkyrka

- PÅ NÄTET OCH I ÖREBRO -

Repetition är inlärningens
moder påstås det...
När vi ska få en målgrupp
att känna igen ett varumärke eller i övrigt känna identifikation, är frekvens/upprepning, inte oviktigt att
tänka på. Att upprepat
exponera sitt budskap ger
resultat.

I Bataljonsbladet finns
möjligheten att nå våra
läsare fyra gånger om året.

Ring eller maila: Roland Andersson
0708 - 18 87 88
annons@informera.se

Välkommen att beställa
utgivningsplanen för 2006!

Storlek

1 införande

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

2
4
7
12
13

2 införanden

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

2
4
6
11
12

Hemvärnet

ANNONSÖRER
I DETTA NUMMER:

Vill Du annonsera hos oss?
I tidningen eller på vår websajt?
Eller båda delarna?

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

9

3 införanden

4 införanden

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

2
3
5
9

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

10 125:-/inf

www.soldat.nu

AA-travel

27

www.norracypern.com

MC-Konsult

29

www.mckonsult.se

Fotograf Thomas Pettersson

30

www.tpfoto.se

Bisonoutdoor

30

www.bisonoutdoor.se

Fredsbaskrarnas ProfilShop

32

www.fredsbaskrarna.se

Auktorisrad återförsäljare för MP-SEC - exklusiv distributör i Sverige för ESBIT

BISONOUTDOOR har snabbt blivit ett positivt begrepp
för barn&familj, friluftsmänniskor, polis, militär,
räddningsarbetare, väktare och många andra.
Ett brett sortiment ger flera prisvärda
valmöjligheter.

YXXRYSS
Nr 1/2006
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 5/5 2006.

foto:
Håkan Nyström
Försvarets Bildbyrå

Vinnarna och den rätta
lösningen presenteras
i nästa nummer.

LYCKA TILL!
Vinnare i YXXRYSS
4/2005 blev:
Anna & Kenneth Lindfors
Parkgården Slottet
195 95 Rosersberg
Lillemor Nilsson
Landstingsvägen 5
961 76 Boden
Lars-Erik Karlsson
V. Kimarpsvägen 22
573 42 Tranås

Rätta
lösningen
till

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

YXXRYSS
nr 4/2005

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

bataljonsbladet nr 14 2006
2005
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Tegelbruksgatan 8
554 50 JÖNKÖPING

Välkommen till Fredsbaskrarnas ProfilShop!
Foto: Anders Malmqvist

BRODERAT MÄRKE
BÄLTESSPÄNNE
KEPS
KLISTERDEKAL
MANCHETTKNAPPAR
NYCKELRING
PENNA
PINS
SLIPSKLÄMMA
STANDAR
T-SHIRT, gråmelerad, litet tryck M, L, XL, XXL
T-SHIRT, vit, stort tryck M, L, XL, XXL
TENNISTRÖJA, vit, litet tryck M, L, XL, XXL
VYKORT 5 st
ÖRHÄNGEN
ÖLGLAS 57 cl (säljes enbart på träffar)

20 KR
35 KR
100 KR
15 KR
35 KR
30 KR
10 KR
15 KR
35 KR
260 KR
140 KR
140 KR
200 KR
10 KR
40 KR
40 KR

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

ÖVRIGA PROFILPRYLAR
PINS - FN BASKER
PINS - FN LOGO
SLIPSKLÄMMA - FN BASKER
SLIPSKLÄMMA - FN LOGO
ÖRHÄNGEN - BASKER
NYCKELBAND

20 KR
20 KR
40 KR
40 KR
60 KR
25 KR

Kamratföreningens emblem
Pins, Klisterdekal

10 KR

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

Foto: Anders Malmqvist

FÖR DIG SOM GJORT FN-TJÄNST FRAM T. O. M. 1988-12-10 OCH SOM ÄR MEDLEM I FREDSBASKRARNA SVERIGE

Medalj 35 mm m. 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.

