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Jag hoppas att ni alla har haft en skön sommar men
förstår att det i år delvis beror på var i Sverige man
befunnit sig. Rapporter om översvämningar i delar av
landet samtidigt som andra delar har rapporterat näst
intill rekordsommar vad gäller värme och sol, visar på
att vi bor i ett ytmässigt sett stort land.

I sydöstra Sverige där jag tillbringade min semester
var det omväxlande med i princip sol och värme men
varje dag en regnskur. Som vanligt startar man upp
många projekt och jag hann trots skurarna avsluta en
hel del.

Den höst och vinter vi nu står inför kan bli mycket
spännande och avgörande för hur veteranfrågan kom-
mer att utveckla sig. Utredningen ”En svensk veteran-
politik” har varit ute på remiss och vi kan konstatera
att den i allt väsentligt fallit remissinstanserna på läp-
pen. Det som nu händer är att utredning och re-
missvar bereds i Försvarsdepartementet och att en
proposition till Riksdagen utarbetas. Denna överläm-
nas därefter till riksdagen som efter sedvanlig utskotts-
behandling därefter fattar beslut någon gång under
senare delen av detta år.

Vi har tidigare presenterat utredningen i vår tidning
med dess förslag och i det sammanhanget kunnat
konstatera att det är ”många delar på ett järnspett”.

Huvuddelen av de förslag som utredningen lägger
gynnar på det ena eller andra sättet veteranerna och
deras familjer. Den enskilt största besvikelsen var gra-
den av retroaktivitet, d v s att förslagen inte skulle
omfatta alla från 1956 och framåt utan att man lade
gränsen till 1992.

Under sommaren hörde Börje Kauppi av sig och
pekade på det faktum att han fick kämpa i 50 år för
att få sin rätt. Han gav aldrig upp och informerade
samtidigt om att Torsten Stålnackes mål under ett år

nu legat i länsrätten. Jag hoppas verkligen att han får
rätt efter alla dessa år.

Börje avslutade med att säga att hans kamp inte
bara var för honom själv utan hade som syfte att fram-
tvinga en lag som gör att veteraner i framtiden skall
slippa att slåss för sin rätt.Tack Börje!

Skälet till att jag tar upp Börje Kauppi är att han
påpekar det i och för sig självklara att det inte är
någon enstaka person som drivit fram den utveckling
vi nu ser. Han och många fler har personligen varit i
kontakt med utredaren Allan Widman och därmed
påverkat det politiska etablissemanget.

Detta understryker vikten av att vi inte bara litar
till Fredsbaskrarna och myndigheterna utan också
enskilt tar initiativ till att informera makthavare på alla
nivåer. Jag vill därför uppmana dig att följa Börjes och
fleras exempel – särskilt nu när ”allt skall avgöras”!

Be careful out there!

Bo Wranker
Förbundsordförande

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

inledaren

Så är det dags igen!

Fredsbaskern nr 3 2009:xxxtidning  2009-09-17  10.11  Sida 3



4 Fredsbaskern nr 3 2009

Styrelseordförande har ordet

Semestrarna är över för de flesta och nu startar höstens arbete för
Fredsbaskrarna. Det vi först och främst väntar på är att veteranut-
redningen kommer på riksdagens bord för beslut. Vår förbundsord-
förande bevakar detta med fortsatt frenesi.

I föreningar generellt är det svårt att omedelbart få till det när sty-
relseledamöter byts ut. Vid senaste årsmötet ersattes flera ”vetera-
ner” och det har inte riktigt landat ännu. Vi, d v s styrelsen, jobbar
dock oförtrutet på med tidigare nämnda områden, med målet att
göra Fredsbaskrarna Sverige till det veteranförbund som vi alla
behöver och är värda. Det finns idag en hel del idéer som vi disku-
terar och förhoppningsvis blir en del förverkligade.
Fredsbaskrarna Sverige är i en brytningstid och styrelsearbetet,

med medföljande ansvar och uppdrag, tar mer och mer tid. Pressen
blir ibland för stor och någon behöver ta time out.

Jag vädjar därför återigen till alla som är intresserade och har lite
tid över, att kontakta respektive ansvarig, eller undertecknad,
angående stöd och hjälp i arbetet. Framförallt tänker jag på tid-
ningen, Fredsbaskern, och medlemsvärvning, TRIM.
Styrelsen behöver allt stöd den kan få, så hör av dig med dina

tankar och idéer.

….och Du, Du värvar väl en ny medlem i år, eller hur?

En för alla – Alla för en!

Kolmårdshälsningar
Anders Beckman
Förbundsstyrelseordförande

Arbetet går vidare!

I mars månad fick vi en inbjudan till ett seminarium från Bäreias Vänner (BV) och
Norges Veteranforbund för Internasjonale Operasjoner (NVIO).
Målet för seminariet var att klargöra statusen för nordiska veteraner och kamratstöds-

arbetet. Frågan var: Är vi på rätt väg? Vad kan vi göra bättre? Finns det behov av att de
nordiska länderna har mer samarbete?

Inbjudna var Björn Eggeblad, Lave Lavesson och Gun Lindén, samt Bo Wranker och
Claus Dehlin. Tyvärr hade de två sistnämnda förhinder.
Den 14 maj klockan 19.00 öppnades seminariet, vi var mellan 25-30 personer från de

nordiska länderna. De andra dagarna varvades med föredrag från Norska Försvarsdeparte-
mentet och Försvarets mentala hälsa. Därefter presenterade de olika länderna kamrat-
stödsutbildningar, telefonjourer och olika arbetsätt. Det är av mycket stor vikt att vi kan
utbyta och ta lärdom av varandras kamratstöd.

På lördagen åkte vi alla till Oslo och tittade på ett fantastiskt flygmuseum.
Vi besökte också Akershus fästning, försvarsmuseet och Hemmafrontsmuseet.

Sedan var det söndag och 17 maj, det var en fantastisk upplevelse att vara i Norge på
deras nationaldag. Det var också ordnat så att vi alla hade VIP-platser uppe vid Karl
Johan.Vi tackar alla våra nordiska vänner för några lärorika och fantastiska dagar och
då ett extra tack till våra norska vänner som ordnat allt till det bästa.

Text: Gun Lindén

020-666 333
är numret till Fredsbaskrarnas kamratstödsjour.

Den är till för alla som gjort internationell tjänst samt deras anhöriga.
Telefonen är bemannad dagligen klockan 18.00-21.00.

Övrig tid finns en telefonsvarare.
Du kan också skriva e-post till kamratstödsjouren:

020666333@fredsbaskrarna.se
Hälsningar Lave Lavesson, kamratstödssamordnare

Du får vara anonym – vi har tystnadsplikt!

Nordisk samling på Forsvarets veteransenter Bäreia

Lave Lavesson speaking...
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Fredsbaskrarna gjorde uppskattad
informationsresa till Kosovo

Torsdag – avresa från Västerås flygplats under eftermiddagen
och ankomst till Pristina och Camp Victoria under torsdags-
kvällen med sen middag och inkvartering i gästförläggningen.
Kvällen avslutades med genomgångar av kommendantur,

hälsoläge CV (Camp Victoria), säkerhetsgenomgång och MRE-
genomgång.

Fredagen började med tidig revelj och en fantastisk frukost och
därefter var vi inbjudna att delta i stabsorienteringen med info
om läget och CO SWECON övlt Stefan Smedman hälsade oss
välkomna. Vi fick presentera oss och ge en kort info om Freds-
baskrarna och varför vi kommit till Kosovo och KS 19.
Personalchefen mj Jan-Erik Runesson informerade om perso-

nalläget vid KS 19 och därefter gick vi camp walk.

Lördag och söndag höll Fredsbaskrarna information förmiddag
och eftermiddag med stort deltagande från förbandet. Många
uttryckte önskemål om att Fredsbaskrarna skall vara med före
utfärd, under missionen och vid hemkomst, samt återträffar.

Söndag kväll avslutades i Camp Victorias kyrka med kvälls-
mässa och nattvard som hölls av bataljonspastorn Magnus
Sälde.

Måndagen startade med ett besök på ett kloster som bevakas av
KS 19.Under eftermiddagen var vi med bataljonspastorn
Magnus och en grupp från B-coy som utförde HUM (humanitär
hjälp) i en liten by några mil från CV. På eftermiddagen besök-
te vi HQ i Pristina där vi lämnade informationsmaterial till den
svenska enheten. Middagen intogs på Camp Ville (finska cam-
pen) och därefter informerade vi den svenska personalen där.

Tisdagen startade med stabsorientering och Stf C B-Coy infor-
merade om kompaniets personalläge och uppgifter. Efter genom-
gången åkte vi på patrullresa inom sektorn med besök på ett
gammalt campområde benämnt Beefrost med utsikt mot serbis-
ka gränsen och Gate 4 som är en gränsövergång.
Under eftermiddagen blev det patrull till fots i byn Ajvalilja

med grupp ur B-coy. Aj, vilka skavsår det blev med +34 grader
och kängor som var nya.
Kvällen på Muddy mäss var fantastisk med fältartisterna som

kommit till CV. Vilket drag med bandet Victoria!

Onsdagen startade med information av C NSE och besök hos
personal inom logistikområdena på campen. Kvällen avslutades
med fältandakt och musik av dessa fantastiska fältartister.

Sammanfattningsvis vill vi tacka KS 19 och övlt Stefan Smed-
man med personal för ett utomordentligt mottagande och proff-
sig personal som gjorde att vi kände oss som en i gänget.

Vi glömmer inte heller Hell´s Kitchen campens egen gourmet-
restaurang.

Text: Bo Carlsson & Lave Lavesson
Foto: Bo Carlsson

- besökte KS 19, 16-23 juli

Fältartisterna var som vanligt på topp. Anna-Maria – Mia – Löfgren ger järnet.

Medhavda ex av Fredsbaskern studerades ingående under informationspassen.

Bo Carlsson t v, och Lave Lavesson, flankerar Stefan Smedman.

Fredsbaskern nr 3 2009:xxxtidning  2009-09-17  10.11  Sida 5



6 Fredsbaskern nr 3 2009

Ö S 1 6 1 0 - 1 2 j u l i

6

Att åka till Ringenäs, där allt är så välordnat som det bara kan
vara, är ett rent nöje! Och årets orkester var absolut toppen!

I år gjorde vi en liten charad för att ”lura” upp Maria Sääf Westin och
Jespher Fröhlin till musiktältet för att kunna dela ut de medaljer som
tyvärr inte gått att dela ut tidigare.
Både Maria och Jespher blev mycket överraskade och det var med glädje

jag medaljerade dessa två. Maria fick ta emot diplomet som PEACE-
KEEPER OF THE YEAR samt BNBB:s medalj i brons och Jespher fick
ta emot BNBB:s förtjänstmedalj i silver. Båda medaljörena blev mycket
glada över den uppmärksamhet och bevis på uppskattning, som de fick av
alla veteraner.

Text: Gun Lindén, foto: Sune Lindén

Fredsbaskrarna passade på att dela ut medaljer!

Sommarens i särklass roligaste helg
avnjöts igen på Ringenäs, för sex-
tonde året i rad!

Vi är många som nu sitter hemma i
höstrusket och myser med tända ljus och
varma plädar och blickar tillbaka på alla
härliga minnen och glada skratt från ÖS16
på Ringenäs skjutfält i Halmstad, dit flera
hundra yxor ansluter varje sommar för att
umgås och vårda sina missionsminnen med
varandra över en weekend!

I år fick alla som checkade in i Checkpoint
Charlie en extra nostalgitripp och missions-
känsla i blodet då de välkomnades av upp-
ställda PBV och SISU vid infarten. Bättre
start på en kul helg kunde det knappast bli!
Nytt för i år var arrangörerna Tony &

Ralles blogg på ÖS hemsida (www.fn-träf-
fen.se) där vi trogna ÖS:are redan veckan
innan kunde börja följa deras gedigna
arbete och förberedelser med att sakta men
säkert börja bygga upp campen med bilder
och färska anekdoter och statusuppdater-
ingar på läget!

Ytterligare en nyhet för i år var att
det under lördagseftermiddagen anord-
nades ett mycket uppskattat och intres-
sant föredrag i matsalen där Stig von
Bayer berättade om ett FN-uppdrag i
södra Sudan 1972-73.
Både under fredagskvällen och lör-

dagskvällen var det full fart i partytäl-
tet och under lördagen spelade ett fart-
fyllt liveband gamla goa rock´n roll-
låtar!
Vädergudarna var med oss denna

helg, åtminstone under dag och kvälls-
tid, för både under fredagsnatten samt
lördagsnatten fick vi ett rejält ”mon-
sunregn”, som fick ett och annat tält på
området att läcka in...

Ett stort
varmt TACK
från oss alla som
besöker ÖS till
eldsjälarna Tony
& Ralle med
Crew som varje
år gör en gigan-
tisk insats för att
anordna denna
helg för oss!

Ingen riktig sommar utan ÖS, så är det bara!
Var rädd om er i höstmörkret och väl mött på ÖS17!

Text: Charlotta Blomberg
Foto: Raoul Seppellä

Sommarens stora veteranfest på Ringenäs/Halmstad

Sommarträffarna på Ringenäs utstrålar avspänd samvaro mellan fredsveteraner av alla kategorier.

Internationell förbrödring.

Stig von Bayer berättade om
några intermezzon under en
mission i Afrika.

Applåderade medaljörer, Maria Sääf
och Jespher Fröhlin. Gun Lindén "lugnar ner" de helt över-

raskade medaljörerna.
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Den svenska armén minskar alltmer det nationella invasionsförsvaret
och satsar i stället på fredsbevarande styrkor utomlands.
Utställningen kommer att skildra händelser och idéer bakom den

processen och visa vardagen för dem som deltar, täcka in hela span-
net, från FN:s resolutioner ända ner till de brandgula liksäckarna av
plast. Besökarna ska få grepp om världens konflikter, se utrustning
och vardagsföremål, ta in skildringar från ett halvt sekels utlands-
tjänst och lära känna några av de män och kvinnor som varit med.

Utställningens namn blir FREDSSOLDATER. Detta blir också titeln
på museets årsbok som innehåller ett dussin texter om fredsfrämjan-
de verksamhet. Den utkommer några veckor innan utställningen öpp-
nar och kommer att fungera som väsentlig fördjupning av ämnet.
Däremot är det inte en utställningskatalog.
En nyskriven ambitiös vägledning till hela museet, med en avdel-

ning om utlandsinsatserna, ligger i stället i museets butik med titeln:
”Armémuseum – om krig och människor”, och redaktör är Anna
Maria Forssberg.

Nedan finns en schematisk formskiss över utställningsytan, i per-
spektiv, mot mörk botten. Yttersidorna som vetter mot resten av
museet kommer att kläs med sandsäckar och ”dekoreras” med con-
certina. Efter entrén med vägbom möts man av en introduktion och
en infostation som listar samtliga missioner. Utställningsutrymmet
utgörs av nio kryssvalv där de tre mittersta bildar en gång runt en
tidsaxel med angivna svenska missioner, en liggande världskarta och
en jordglob. Om man i stället rör sig medsols hamnar man först i
Aktuella hörnet med Afghanistan och Adenviken. Därefter en miljö-
scen med dockor som illustrerar Kongo 1961 med namnet Krigaren.
Nästa miljöscen med dockor visar Cypern c:a 1985 och kallas
Spanaren. Tvärsöver rummet på andra sidan finns en Land Rover
och beskrivning av Mellanösternkonflikterna. Därefter ytterligare en
miljöscen med dockor som visar Kosovo runt 2004 och kallas Hjälp-
aren. Detta är i stort sett samma scen som tidigare stod på plan två
av museet.

Det avslutande kryss-
valvet handlar bland
annat om media och opi-
nion, med exemplet
Kongo. Här ska också
visas film, antagligen
ungefär 15 minuter lång,
som består av sekvenser
ur filmer från Armé-,
Marin- och Flygfilm och
eventuellt ur informan-
ternas material.

Föremålen - utrustning, vapen och vardagsprylar – kommer att visas
i fyra stora montrar.
Den första sammanför de allra tidigaste fredsbevarande insatserna

(t o m några som föregår FN), exempelvis Suez 1956 i kontrast till
de allra senaste, alltså Afghanistan. De återstående tre stora mont-
rarna följer ungefär en kronologisk linje, d v s Kongo, Cypern, Mellan-
östern, Bosnien, Kosovo med mera. Tematiska inslag blandas in: fäl-
tartist, fritid, FN-lore och annat. Utöver de stora montrarna kom-
mer ett antal mindre ”tittskåp” att finnas.

Korthuggna textskyltar ska stå utspridda i utställningen med ”lätt-
läst” ingress och engelsk översättning. Här tas FN upp, Dag Ham-
marskjöld, Kalla kriget, Folkhemssverige, Kalla krigets slut, hotbild
i förändring, försvar i förvandling, problem med fredsfrämjande insat-
ser, problem med FN, konflikthärdarna, några särskilda insatsexem-
pel, de svenska soldaterna, veteranerna och deras efterreaktioner,
deras anhöriga, jämförelser mellan det svenska samhället igår och
idag, jämförelse insatser för 50 år sen med idag, redogörelse för kri-
tik och beröm, med mera. Bilder, flera ur unika aldrig visade sam-
lingar, ska illustrera både textskyltar och, i storformat, scenerna.

En självstyrd audioguide där man i hörlurar kan lyssna till berättel-
ser om föremål och informanternas upplevelser gör att besökarna

kan ta sig genom utställningen i egen takt. Den framställs
både i svensk vuxenanpassad, engelsk dito och i svensk
barnanpassad/lättförstådd version.

Olika interaktiva moment kommer också att finnas, från
att fingra fram lysdioder som lokaliserar insatser på karta
till att packa och prova utrustning.

Under senhösten/vintern kommer föreläsningar och film-
visning knyta an till fredsfrämjande insatser.

Text: Anders Åborg

Sandsäckar och concertina drar in på Armémuseum

På FN-dagen 24 oktober öppnar Armémuseum i Stockholm en ny del av basutställ-
ningen för allmänheten. Temat är svenska fredsfrämjande insatser i utlandet på FN-
mandat. Tidsmässigt spänner dessa från Suez 1956, över Bosnien 1993, till dagens
Afghanistan och Adenviken. Därmed täcker museet in även den allra senaste tidens
utveckling i sin gestaltning av historien.

– permanent utställning om FREDSSOLDATER

Anders Åborg är museipedagog och projektledare.
Foto: Roland Andersson

I Artillerihallens västra del drar nu det anslående hästspannet ut för att "stallas". In kommer
istället FREDSSOLDATER. Vid den uppfällda bommen som ses i mitten i skissens främre högra del,
finns entrén till den nya utställningen.
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Du är ju skapare av den
nystartade Facebook-
gruppen som stöttar
våra svenska soldater
som just nu befinner sig
ute på utlandsuppdrag!
Hur föddes din idé?
– Jag har ända sedan
hemkomsten från min
första mission (BA01–
1993) tyckt att stödet
och förståelsen för den

uppgift vi utfört från både Försvarsmakten
och samhället varit mycket dålig. Detta är
något som bara växt sig större inom mig,
sen genom åren, efter hand som man stött
på fler veteraner här hemma genom mitt
medlemskap i Fredsbaskrarna, ÖS träffen i
Halmstad och i synnerhet genom mitt enga-
gemang i Blue Berets MC Jag har stött på
en hel del som går och grubblar på det de
varit med om, och några som i perioder
lider av händelser under mission. Det alla
har gemensamt är hur oförstående de som
ansvarade för den så kallade debriefingen
var, civila vetare som man upplevde knappt
trodde på det vi berättade.
Efter Fredsbaskrarnas årsmöte i våras så

kom jag till insikten att vi måste få med fler
av de som är aktiva nu efter blåbaskertiden
och även de som stannar här hemma och
väntar. Det är dessa som är det bästa stödet
och som kan sätta press på beslutsfattarna
idag. För utan en röst från de som är aktiva
nu och imorgon så försvinner pressen och
inget kommer att bli bättre.
En Facebookgrupp var helt enkelt det som

var lättast att starta, och Gula Bandet är en
symbol som blivit synonymt med stöd av
trupper i utlandstjänst i flera länder.

Redan efter två veckor från starten den 30
juli,så hade över 2 000 medlemmar anslutit
sig till gruppen, hade du väntat dig sådan
snabb och stor respons bland soldater,
anhöriga och svenska folket i allmänhet?
– Nej verkligen inte och jag är stolt och

glad att det blivit så! Det som är roligast av
allt är den positiva respons som kommit från
de som är i mission just nu, och anhöriga –
både i gästboken i gruppen men även direkt
till min profil på Facebook. Det känns verk-
ligen att jag var på rätt spår när jag starta-
de och att där finns något att bygga vårt
svenska veteransstöd på!

Du är fredsveteran med två missioner i
bagaget; BA01 och BA02. Hur kom det
sig att du sökte FN-tjänst?
– Främst ett intresse för det militära och

den gemenskap som man upplevde i lumpen
men naturligtvis också äventyret!

Jag hade varit som längst till Danmark när
jag satte mig på tåget mot Serbien 1993 och
för första gången flög sittandes på längs i en
Ilyushin Il-76 från Sarajevos flygplats. BA01
visade sig vara så mycket mer och insatsen vi
gjorde etsade sig fast för livet.

Vad är ditt starkaste minne från Bosnien?
– Det är definitivt dagen då vi efter myck-

et frustration till sist rullade in i Stupni Do!

Hur ser du på dagens veteranpolitik i jäm-
förelse med hur den var när du kom hem
för c:a 15 år sedan från krigets Bosnien?
– Då jag inte varit ute på mission sedan

1994 så vet jag personligen inte hur motta-
gandet är idag för de hemvändande. Dock så
kan man ju se en större medvetenhet bland
beslutfattarna idag men tyvärr långt ifrån
det som skulle behövas. Man kan bara hop-
pas att den utredning som är pågående bara
är första steget till något som sen utvecklas
fortlöpande.

Vad det är som driver dig att nu åka till
Afghanistan?
– Insatsen! Att göra något konkret. Idag

har jag fru och tre barn och jag inser ännu
mer vad vi betydde nere i Bosnien för de
som försökte leva ett liv i allt detta.

Vad du ska ha för befattning/tjänst där och
vad du har för förväntningar och farhågor:
– Jag är chassimek på Stf 90, jag förvän-

tar mig en intensiv tid i ett aktivt område
för att hjälpa till på vägen till en stabilare
situation för de civila. Farhågorna är väl att
vi blir för begränsade av mandat så att det
som är nödvändigt inte kan utföras.

Känner du rädsla inför ditt kommande
uppdrag?
– Det är klart att där finns en fundering

någonstans bak i huvudet att de där hemma
plötsligt skall stå själva med allt vad det
innebär.

Hur ser din familj och närmaste anhöriga
på att du åker iväg till Afghanistan?
– De flesta förstår att det är en insats som

finns behov av, men det är klart att vissa
tycker det verkar onödigt att utsätta sig för
risken.

Om du var både ÖB och försvarsminister för
en dag, vad skulle du göra och förändra då?
– Jobba för att skapa en större förståelse

och stolthet för det jobb som utförs av
Försvarsmakten. Inte fokusera så mycket på
värnplikt och utbildning i infomaterialet utan
på insatserna, skapa tydligare och mer offent-
liga traditioner inför medaljeringar och

uppdrags rotationer m m. Sist men inte
minst visa större stolthet och empati utåt
från hela regering och Försvarsmakten när
delar av eller hela uppdrag utföres med
succé, sårade återvänder eller gud förbjude
– soldater dött i strid. Man får lov att vara
stolt över sin flagga och visa uppskattning
för individer eller en grupp även om man är
svensk!

Du har kanske någon du vill hälsa till eller
några kloka ord som du vill förmedla?
– Jag ser verkligen fram emot att åka iväg

igen av de anledningar som nämnts, men
också för att bli uppdaterad och vara en sol-
dat av idag för att på ett ännu mer insatt sätt
kunna påverka Sverige i hur man hanterar
aktiva soldater, veteraner och anhöriga.
Jag vill nämna och tacka min fantastiska

fru Jeanette som ställer upp och tar bollen
här hemma med tre barn, hund och gård.
Det är en insats minst lika viktig som den i
missionen.
Veteraner, kommer ni ihåg hur gött det

var att få något hemifrån mitt i eländet?
Tänk på att polaren som är iväg just nu
också tycker det, ge ditt stöd!

Text: Charlotta Blomberg

Gula BandetGula Bandet –– kraftfull Facebookgrupp för kamratstödkraftfull Facebookgrupp för kamratstöd

Facebookgruppen heter:
"Stöd våra svenska soldater som
kämpar för fred i utlandstjänst."

Det är en sk öppen grupp, där alla
kan bjuda in sina Facebookvänner
och på så sätt rekrytera nya med-
lemmar!

– ett samtal med grundaren Jonas Jonasson

Se även
sidan 24!

http://www.facebook.com/group.php?gid=57318114998
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KONGO

I maj 1964 försvann tre FN-befäl på uppdrag i Kongo – ett av
dessa klarade sig efter svåra strapatser. Dagarna efter detta
avreste FN-bataljon XII K från Sverige inför en turbulent och
riskfylld period främst i Katanga.
I somras samlades 20 personer ur 3 komp 1 pluton på Strand-

baden i Falkenberg för gemenskap, minnen och erfarenheter.
Förarbetet till träffen blev besvärligt då så lång tid förflutit,

men korpralen Bo Carsbrandt från Falkenberg klarade detta
tillsammans med plutonchefen.

Träffen inleddes med ett välkomnande och ett sammandrag av de
viktigaste händelserna: tillresa, dagsrutiner, övningar, patrullering
och stridsinsatser av olika slag. Plutonchefen avslutade med en repe-
tition av exercisprogrammet ”Tyst exercis, Givakt”, som skulle
genomföras varje morgon – utan något som helst kommando.
Fungerade det blev exercispasset 7 minuter i stället för 45.

Dagens föreläsare var tre: Christina Doctare, Ingrid Kampås och
FN-veterananen Stig von Bayer.
Christina Doctare – författare till boken ”Vägen till hälsa”, och

själv läkare och med en kort period som första svenska kvinnliga
bataljonsläkare, representant i Europarådet mot tortyr, och expert i
krigstribunalen – inledde med orden: ”Det är hög tid att militären
lär sig att det finns något, som heter posttraumatisk stress-syndrom
– PTSD!”

Hon presenterade flera situationer och betonade att ALLA måste
vara med i behandlingen av uppkomna situationer. Det är fler som
tar livet av sig efter en kris, än som dör i kriget. Att vara FN-soldat
innebär ofta en risk för hälsan – också på lång sikt – en risk för
överdödlighet. Förr fanns det ingen behandling – numera är det fem
år. Det kan bli ett livslångt tillstånd och tiden läker inte alla sår.
Numera måste vi arbeta efter de kunskaper vi har idag sade

Christina Doctare och slutade med: ”Självklart skall dessa personer,
som riskerat sina liv också få en formell uppskattning j form av
belöningsmedalj - under den tid de ännu är i livet.”

Ingrid Kampås var nästa talare – verksam inom hemtjänsten och
hennes inledningsord var: ”Så talade Zarathustra – mannen skall
uppfordras till kriget och kvinnan till krigarens vederkvickelse. ”
Ingrid har i sin bok ”I innerlighetens tid” intervjuat soldater från

Kongo: ”Jag har ingen färdig sanning men kanske någon skämdes
för sin svaghet att de inte ville ha kontakt efteråt och att de försynta
höll bäst när det gällde – inte värstingarna. Många intervjuade trod-
de sig bli ”män” när de drog till Kongo. Men hur bemöttes soldater-
na vid hemkomsten och senare? Hjältar som i USA?

FN-officeren och välkände Kongoveteranen Stig von Bayer, tidigare
tilldelad Vasamedaljen för sina stora insatser i Kongo, har i sin bok
”Bland kannibaler och minor” sammanfattat den politiska utveck-
lingen, Lumumba – en ny Hitler, som rensade ut viktiga befattnings-
havare, ”Djävulsbarnen” och hur man idag hittat tantalit*, världens
dyraste metall, som bl a används i rymdfarkoster och mobiltelefoner.
FN har satt stopp för transport av metaller över bergen och hade

de pengarna kommit i rätt ficka hade FN kunnat betalt tio kompani-
styrkor plus mycket, mycket mer.

Läget i Kongo är och har varit synnerligen kaotiskt. Bevakning
och patrullering övergick till regelrätta strider där FN-styrkorna

tilläts använda ändamålsenliga vapen för att kunna lösa uppgifterna.
Till slut tog ammunitionen slut, man fick använda vanlig ammuni-
tion i stället för behövlig spårljusammunition. De få katangesiska
flyg-maskinerna hade luftherraväldet tills de svenska ”Tunnorna”
skickades ner. Dessbättre blev de fysiska skadorna små, men en del
fick framtida psykiska problem, vilket framgått ovan.

Tankarna kom tillbaka och vi mindes – var och en – utifrån vår
egen upplevelse. För några tog det många år, vilket kunde påverka
den egna familjesituationen – men ville kanske förtänga det.
Föreläsarna gav oss och dem själva många tankar och vi konstate-

rade att omhändertagande efter situationer, liknande de vi upplevt,
är ett absolut måste och det sker idag också på ett bra sätt.

En återträff som denna visade sig vara mycket nyttig och med det
upplägg vi hade kunde det varit mycket värdefullt om våra livskam-
rater varit med – det hade säkert förklarat en hel del.
Efter frågor och inlägg samlades vi till middag – ej som i Kongo:

gröt med vatten istället för mjölk eller amerikansk kycklingkonserv
till lördag eller söndag (dieten beroende på den bakteriologiska krig-
föringen.) Nu blev det istället en läcker måltid i fin gemenskap, en
SKÅL till de våra i 1 pluton, en klar markering för en återträff och,
en hälsning från bridadgeneral Bengt Axelsson, vilken precis som
Christina Doctare sade: ”En formell uppskattning medan de ännu är
i livet!”

Kamrathälsningar från och till 3 komp, 1 plut, FN Bat XII K

Text: Carl-Gustaf Bergenstråhle, KompC stf 3 komp och C 1 plut

FN-kamrater på återträff efter 47 år

De två kvinnorna på återträffen; Christina Doctare t v och Ingrid Kampås, gäster och
föreläsare i Falkenberg.

* Denna metall har en smältpunkt på 3517 grader och en specifik vikt på nästan 17.
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R E UN I ON 5 3 C

1974: I bataljonsboken ”Med svenska FN-kontingenten på Cypern

– statskupp – invasion – inbördeskrig – ockupation” kan man läsa:
”Mitt under tredje pålastningen började flyganfallen.

Direkt inflygning mot hotellen vid Famagusta Beach.
Turisterna flyr i alla riktningar och slänger sig i skydd i källare
och vid trottoarkanten. Samtliga FN-soldater fortsatte att lasta
allt kastat bagage. Strongt. Uppsittning och nytt flyganfall.

Träff ca 400 meter norr om hotellet Lordos 2. Stor rökpelare.
Nu träffas också hotellen Salaminia Tower och Aspelia.
Hälften av bilarna fullsatta. Passagerarna av igen. I skydd.

Lastningen av bagage klar.Vi startar motorerna och får upp
alla turister igen. Nu verkar de posterade NG-soldaterna bli
fullständigt vansinniga. Full eldgivning utbryter. Kulorna
viner om FN-bilarna och ett par träffas. En NG-soldat skju-

ter direkt mot konvojen.
Vi backar några meter
och kom i skydd bakom
ett hotell.”

2009: Vi står där igen,
utanför hotell Salaminia
Tower vid Famagusta
beach, i änden på vad
tusentals FN-soldater
kände som Kennedy
Avenue. Det har gått 35
år sedan de flesta av de
närvarande yxorna själva
var med om att evakuera
880 svenska Cypern-
turister, sommaren 1974,
de dagar somTurkiet
beslöt sig för att invadera
den lilla ö-republiken.

Vi tittar oss omkring, vi ser det stora bombhålet i hotellet
SalaminiaTower som träffades av en raket från ett turkiskt
Starfighterplan måndagen den 22 juli 1974. Det var som att
dra ner en gardin. Det pulserande turistlivet på Cypern som
bara växt och växt i många år, körde rakt in i väggen. Krig
och elände, flyktingar, hemlösa och fördrivna – det blev tvär-
nit i turistnäringen. Cypern var i början av 1970-talet på väg
att överta Mallorcas roll som ”svenskmålet nummer ett” för
charterturismen. Bataljon 53 C blev både den sista fredsbatal-
jonen och den första krigsbataljonen på ön. Nu var många av
oss tillbaka, 35 år senare.

Nicosia airport
1974: ”Nicosia airport. Hur skönt och härligt var det inte
första gången man fick kontakt med denna plats? Den varma
torra luften slog emot en och man kände en enorm lycko-
känsla att äntligen vara framme. Här på ’kärlekens ö, skulle
man få leva ett liv i något som kunde jämställas med sus och
dus, hade man sagt. Nu var allting annorlunda. Det var
knappt tre timmar sedan vi på 2 pluton, 1 komp, fick order
att utgå med två kp-bilar och 20 man för att förstärka försva-
ret vid Nicosia airport. Med två lv-ksp, två ksp 58:or, två gra-
natgevär och tjugoen handeldvapen.

Och så stod vi där igen, 35 år senare och mindes
Vi står där i slutet av maj – ett 30-tal nerresta FN-knektar och civpolare, en och annan har med sin respektive.
Det är tid för eftertanke. En vecka var vi där. Cypern var sig likt. Med goda minnen och onda minnen.

Från taket på Aspelia Hotel syns bombkratern nere i strandkanten där de turkiska planen anföll Famagusta, måndagsmorgonen den
22 juli 1974. Nästa bomb träffade hotellet Salaminia Tower som syns t v. Hotel Constantia ute på udden är enda hotell fortsatt i drift.

880 skandinaviska turister evakuerades från Famagusta när kriget bröt ut sommaren
1974. Bataljon 53 C körde under eld, konvoj med öppna lastbilar från stranden till
brittiska basen i Dhekelia där ett jättelikt flyktingläger byggdes upp.

10
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En kanadensisk major
blev vederbörligen
imponerad av den
svenska förstärknin-
gens beväpning” skrev
dåvarande löjtnanten
och plutonchefen Lasse
Nyblom i 53:ans batal-
jonsbok.

2009: Nu står han där
igen, Lasse Nyblom,
35 år senare, i den 32-
gradiga värmen och
tittar ut över ”sin”
flygplats, där han och
gänget var grupperade
under krigets inled-
ningsskede 1974, när

luftlandsättningar väntades till den enda flygplatsen av rang på
Cypern.

– Är det inte för djävligt, säger han fundersamt. Här landa-
de tusentals turister varje dag. Flygplatsen var högfrekventerad
och fullt modern. Sedan den dagen för 35 år sedan har inte
ett enda plan landat, inte en enda turist stigit ur här.

Fortfarande ligger vraken kvar av de plan som träffades av
bomber, för alla dessa år sedan. Lasse Nyblom pekar mot fjär-
ran och säger svävande:

– Och där borta grupperade sig turkarna och hela den
gräsytan vid sidan av startbanan är tydligen fortsatt minerad
och ”out-of-bounds” även idag.”

UN HQ i Nicosia
1974: FN:s HQ låg redan på ”vår tid”, 1974 och tidigare än
så, i utkanten av Nicosia, helt nära flygplatsen; en gammal
engelsk militärförläggning som FN övertog och betalat för
sedan dess. Nergångna plåtskjul redan då, som inte blivit mer
än målade, men knappast underhållna. För britterna har FN
varit en osannolik ekonomisk mjölkko på Cypern alla dessa
år. Force Commanders har kommit och gått, FN-styrkan har
successivt minskat. Nu sitter en peruansk vice-admiral på den
militära chefsstolen på Cypern, Mario César Sanches Deber-
mardi, och basar över 856 soldater och 70 civilpoliser klädda i
blå hatt.Att jämföra i antal med den allra första svenska batal-
jonen på Cypern som 1964 mönstrade 1004 man.

2009: Force Commander, en utomordentligt gemytlig per-
son, berättar vid en dragning på HQ i Nicosia om den allt-
mer minskande spänningen på ön. Nu patrulleras en buffert-
zon, mellan de fortsatt fientliga sidorna.

Innan vi kliver på bussen igen för att ”inspektera” buffert-
zonen, gör sig några ett ärende in i en liten kiosk. Stor om-
famning och glada rop.Vi har hittat skräddaren från Fama-
gusta, han som kallade sig själv ”Yxa fixa byxa” och hade sin
butik helt nära Carl Gustav Camp.

Numera är han skräddare på HQ.

Kyrenia 35 år senare
1974: Kyrenia var för tusentals svenska FN-soldater på
Cypern, stället dit man åkte på leave, när familjen kom på
besök, eller bara för att äta gott vid den fantastiska hamnbas-
sängen. Det var på båda sidor om Kyrenia – en helt grekcyp-
riotiskt dominerad ort – som turkarna valde att landstiga.

Ovanför Kyrenia i bergen låg den finska FN-bataljonen, i
dagar utsatt för massiv eldgivning. I boken från 1974 rappor-
teras helt kort: ”Finska OP-gänget på Hill Top uppe i passet
har undsatts efter att ha legat nergrävda i fyra dygn.
Byggnaden såg ut som en thesil, helt sönderskjuten. När
Fincon lyckades undsätta gruppen hade man en enda liter
vatten kvar!”

2009: Kyrenia är sig likt, när vi rullar in med bussen 35 år sena-
re, efter någon timmes passformalitet utanför Nicosia.Vi är ju
trots allt i ett annat land. Pass behövs. Och formalitet.Vid
hamnbassängen i Kyrenia äter vi lunch och någon erinrar sig
att vi under kriget 1974 hade en uppgift till: att kontrollera så
fast boende svenskar fortsatt var vid liv. En patrull uppsökte
den gamle svenske majoren Bonde som efter ett brokigt liv sla-
git sig ner på norra Cypern. Patrullen möttes av ett tyst hus,
när dörren slogs upp och majoren kom ut och frågade:

Hotel Salaminia Tower från gatan. Bombhålet
syns fortsatt 35 år senare. Inga möjligheter har
sedan dess funnits att reparera de mer än 40
stängda hotellen längs med Famagusta Beach.
Helt nära ligger det enda öppna hotellet,
Constantia.

Hela ressällskapet på Cypern 35 år senare, på plats vid trappan upp till off-mässen
på gamla Carl Gustav Camp som numera heter Camp General Stefanik. Där huse-
rar nu slovaker, ungrare och kroater i en gemensam ministyrka.

Reunion i Larnaca. Från vänster den för många välkände tryckaren Dinos Zavallis
som tryckte både Cypressen och Blue Beret, Eva Boss från Sydsvenska Dagbladet
och boende på Cypern, förre info-chefen Ulf Boghammar, 53;ans veterinär Thomas
Göth, värden Pär Hedlund samt i mitten, nuvarande Force Commander, den peruans-
ke viceamiralen Mario César Sanches Debermardi.

Forts på nästa sida
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–Vi har en helvetes massa gin, men vi har ingen tonic.
Har ni någon?

2009 finns både gin och tonic på krogarna i Kyrenia, men
orten är fortsatt centrum för äganderättstvister: Grekiska ägare
till krogarna, men turkiskt drivna nuförtiden.

”Allt rasade samman”
1974: Old City i Famagusta var redan 1974 en till delar slu-
ten stad. Där fanns den turkiska minoriteten i staden.

Där fanns historia sedan tusen år. Där fanns också sedan
många år tillbaka ett av svenska bataljonens mest omtalade
OP:n, det som kallades Othello Tower och låg högst upp på
de gamla stadsmurarna, med utsikt över hamnen.

Under kriget 1974 avväpnades den svenska personalen
och kördes ut ur Old City. Mitt i smeten satt dåvarande kap-
tenen Krister Lindholm, som sambandsofficer med ”röd-
sida”, turkarna.

Han berättade redan för 35 år sedan att ”redan när vi pas-
serade OP Landgate hördes skott från Karaolos-hållet. Genast
spred sig eldgivningen runt hela Old City. Jag kände plötsligt
att allt det som FN byggt upp under 10 år rasade samman.”

2009: När vi kommer tillbaka till Old City i Famagusta, 35
år senare, är det inte mycket som går att känna igen. Jo,
Krister Lindholm förstås, för han är med nu också. Katedralen
står där ännu, stadsmurarna likaså, men till delar är staden
ombyggd, uppfräschad, ommålad och turistanpassad.

Gamla märkesmän som Old Citys borgmästare Mr Bessim
är sedan länge borta. Det var för övrigt Krister Lindholm
som fick det delikata uppdraget att under kriget åka till turk-
byn Baykal och hämta borgmästarens mamma. Hon utväxla-
des för övrigt mot åtta utländska turister.

– Jag har ju varit här många gånger sedan FN-tiden, så jag
har successivt följt utvecklingen av den turkcypriotiska delen
av ön, säger Krister i en kommentar 35 år senare över en
kopp ”metreos” i Old City. Krister som för övrigt var den
enda turkisktalande FN-svensken och numera bor i miljons-
taden Ismir i Turkiet, efter nästan 15 år i FN-tjänst.

Goldfish Camp
1974: Goldfish Camp har haft ett växlande öde genom åren.
Det var utomordentligt strategiskt beläget utanför Landgate,

en av de stora portarna in i Old City. Här låg många, många
svenska kompanier genom åren i gamla plåtskjul som ser näs-
tan likadana ut idag. I bataljonsboken skrivs: ”Vid 04-tiden
följande morgon (söndagen den 21 juli) började eldgivningen
igen. Direkt eld mot Goldfish Camp. Skotten gick över taken
men nerslag noterades i plåten på byggnaderna. Klockan
0506 skjuts korseld över campen och OP-personalen får
order att utgå. Eldgivningen var dock så massiv att gruppen i
kp-bilen får order att forcera grindarna. Så görs också.”

2009: När vi strövar in på det som en gång var gamla
Goldfish Camp, finns skrot överallt. Sovsalarna är kyrkogård
för gamla bussar, logementen är upplagsplats för utrangerade
fordon, släpvagnar och annan bråte.

Utanför en gavel hittar vi en cementplatta med inskrip-
tion. Några svenska FN-soldater har lämnat ett minnesmärke
i cement om sin tid på Cypern, när entrén till logementet
ändå skulle muras om. ”B Johansson,Torsby, R Norgren,
Osby, Johansson från Uddevalla och R Andersson, Malmö”,
står det i cementen.Tyvärr syns inte årtalet. Nära Goldfish
Camp låg ett antal s k sektion 3-villor. Chefen bodde där
stundtals, auditören och redaktören likaså.Villorna är idag
ommålade, uppfräschade och i allra högsta grad beboeliga.

Av skotthålen i fasaderna 35 år tillbaka märks inget. Något
har i alla fall hänt!

Carl Gustav Camp – lilla hemmet
1974: Carl Gustav Camp i Famagusta var ”hem” för tusen
och åter tusen svenska FN-knektar genom åren. Jag var där
redan i slutet av 1960-talet och fem år senare hade jag varit
där åtskilliga gånger ytterligare. 1974 hände mycket på cam-
pen.Vi grävde och vi grävde.Värn och murar, fyllde sandsäck
och grävde igen. Ofta under direkt eld.

I bataljonsboken skrivs: ”Nationalturkiska styrkorna kräver
att alla svenska OP skall dras in och sedan skall Carl Gustav
Camp utrymmas snarast möjligt” (måndagen den 19 augusti).
Campen blev också utsatt för åtskilliga granatattacker,
krypskyttar och upprepade hot. Det var på campen som
bataljonens enda skottskada hände: FN-soldaten Alf Rune
Nilsson från Glimåkra, som dock efter vård överlevde huvud-
skadan.

2009: När vi åker in genom grindarna på vår gamla
”hemort”, Carl Gustav Camp i norra delen av Famagusta,
upplever vi åren som gått. Förr var campen nästan sista
bebyggelse norrut mot Salamis, idag är campen inträngd i en
växande förort med skolor, affärer och bostäder. På skylten
vid entrén står ”Camp General Stefanik”. Där huserar en
ungersk-slovakisk-kroatisk bataljon på något hundratal man
(och kvinnor).Allt är sig likt. Barackerna lika omålade och
slitna,TPC:s område är nästan identiskt, mässarna står där de
står, Fasta Radion finns på plats som tidigare, kyrkan likaså,
liksom volleybollplanen, sjukan uppe iVilla Oasis och chefens
krypin i allén upp mot campens mittpunkt. Flera hade inte
sett campen på 35 år och en kontroll av gamla bilder visar att
det lika gärna kunde ha handlat om 35 veckor sedan vi åkte
därifrån.

– Och där inne i plåtskjulet tjänstgjorde man 30 timmar i
stöten, säger i en kommentar, dåvarande Info-chefen Ulf

Lunchpaus i Kyrenia, med återsamlingens kommendant, Håcan Jönsson ,
civilpolisen Torbjörn Larsson samt Fredsbaskrarnas kassör, Bosse Carlsson.
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Boghammar och får medhåll av Håcan Jönsson som jobbade
lika oavbrutet som signalist inne i samma barack. Min batal-
jonsredaktion hade fortfarande en spräckt fönsterruta och en
felaktigt murad entré (som hindrade min tama kanin att
rymma).

Upptäckten av gravarna
1974: Måndagen den 2 september 1974 berättar den svenske
DO:n, kapten Ulf Fridholm om ett ärende som ännu inte är
avslutat 35 år senare: ”Platsen visade sig vara en sopgrop och
sandtag mitt på flatan mellan turkbyarna Sandalaris och
Maratha.

När vi närmade oss gropen och tittade ner så fann vi på
botten 20 framtagna lik. Stanken var stark och kropparna
nerbrutna av förruttnelseprocessen och knappt identifierbara.”
Massgraven i Maratha var funnen och helt nära ytterligare en
massgrav med totalt över 70 avrättade turk-cyprioter. Ännu
idag finns inga dömda gärningsmän.

2009: När vi kliver ur bussen utanför monumentet som rest
vid kanten av graven i Maratha, plockar FN-veteranen
Roland Bergström fram sin gamla anteckningsbok och läser
hur han upplevde situationen för 35 år sedan. Han får sup-
port av Örjan Norlin, MP-chef på 53:an som med sitt gäng
fick rycka ut för att både eskortera och hålla ordning på
tumultet runt de funna massgravarna. Ett litet museum finns
också helt nära, med bilder på alla mördade, försvunna och
saknade.

Hur många bataljoner, tro?
Vi står där ett 30-tal nerresta FN-knektar och civilpoliser (för
1974 fanns inga kvinnor i FN-tjänst, med ett undantag, på just
53:an), en och annan har med sin respektive. Det är tid för
eftertanke i en helt annan stämning än vid välkomstpartyt.

Efter gediget arbete av FN-veteranen Håcan Jönsson i
Ängelholm som utsågs till ”evig” kommendant för den
avsomnade men ändå livaktiga 53 C och den 24:e civpolav-
delningen, och på Cypern boende Pär ”Lycka till” Hedlund
så hade vi anlänt från när och fjärran. Sigge Matti ända från
Gällivare, Bosse Carlsson från Luleå och Jens Anderson från
Umeå som representanter för ”gänget från norr”. Den geo-
grafiska spridningen avrundades av civpolaren Thomas Berlin
från Malmö och förre bataljonsvetrinären Thomas Göth från
Hörby. Det tål att noteras att TPC på 53:an i stort sett haft
årligen återkommande möten ända sedan Scacypen flög hem.
Undrar om något bataljonsgäng hållit ihop så länge?

Vid välkomstpartyt i Pär Hedlunds trädgård utanför Larnaca
anlände också Sveriges tidigare generalkonsul på Cypern,
GeorgeVryonides, lätt rörd till tårar över att känna igen
gamla ansikten, som hade daglig kontakt med den svenska
beskickningen under krisens dagar 1974. Ett udda faktum är
attVryonides ägde det omtalade hotellet Salaminia Tower,
som bombades vid turistevakueringen. Det var för övrigt han
som 1974 sade: ”Det kommer att dröja mellan tre till fem år,
innan turisterna litar på Cypern igen som turistmål.”

Anywhere and everywhere
I mitt stilla sinne undrar jag hur många bataljoner vi gemen-
samt avverkat, vi som är på Cypern denna resa.Varenda mis-
sion finns representerad, till och med Gaza. Där finns grabbar
som varit i Libanon, i Egypten, i Kashmir, i Namibia, i Bos-
nien, på Cypern förstås, samt ett antal som avverkat ett antal
månader och år som observatörer både här och där.

En kort enkät ger vid handen att vi 30 gjort minst 70
bataljoner, därtill ytterligare 25 år i observatörstjänst.Värst
bland bataljonsrävarna är Björn Andersson från Stockholm,
vanligen kallad ”Bärs-Anders” och odödliggjord på FN-
CD:n i sången ”Hemåt det bär”. Bärs-Andes gör numea inte
skäl för sitt tillnamn, eftersom har övergått till alkoholfritt. Sju
bataljoner han hann med. Många har gjort fem, fyra och tre
bataljoner men värst av alla är ändå Krister Lindholm som var
ute som FN-anställd i mer än tolv år.

En vecka var vi där. Cypern var sig likt. Med goda minnen
och onda minnen. Det mest besvärande är att utvecklingen
gått alltmer åt två länder. Inte minst markerad i Nicosia där
taggtråd skiljer stadsdelarna, där tungt beväpnade vakter fort-
farande slösar tid på att var och en värnar om sitt.

Kanske gjorde vi en insats när vi var där, men ledde den
någonvart? Jo, kanske till ett mer bestående lugn, för annars
hade inte Force Commander deltagit i välkomstpartyt i Pälle
Hedlunds trädgård.

Hemåt det bär för varje minut, träldomens tid, snart är
förbi………

Text:
Anders Wendelberg

stabsredaktör

bl a på bataljon 53 C

Den här bilden är tagen för 35 år sedan vid Ledra Street i Nocisia. Fortfarande är
Nicosia Europas enda delade huvudstd med en tungt befäst "Green Line" som
effektivt delar stadens turk- och grekcypriotiska befolkning.

Leavehotellet Appolonia Beach i Limassol får
ett återbesök av en flitig gäst: 53:ans stabs-
redaktör Anders Wendelberg som tillbringade
många veckor på hotellet när bataljonsboken
skulle skrivas.
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FREDSBASKERARTIKLAR
1. BRODERAT MÄRKE 20 KR
2. KLISTERDEKAL 15 KR
3. BÄLTESSPÄNNE * 20 KR

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke 100 KR

5. PIN Fredsbaskrarna 15 KR

6. PIN FN-logo 20 KR

7. PIN FN-basker 20 KR

8. ÖRHÄNGEN FN-basker 30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna 30 KR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker 40 KR

11.SLIPSKLÄMMAFN-logo 40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna 35 KR

13. NYCKELRING 30 KR

14. NYCKELBAND 25 KR

15. ÖLGLAS 57 cl (säljes enbart på träffar) 35 KR

16. STANDAR 16x45 cm 260 KR

17. T-shirt, gråmelerad, litet tryck M, L, XL, XXL 140 KR

18. T-shirt, vit, stort tryck M, L XL, XXL 140 KR

19. T-shirt, svart, litet tryck fram M, L, XL, XXL 140 KR

20. T-shirt svart, tryck Peacekeeper M, L, XL, XXL 160 KR

21. T-shirt, svart, stort tryck rygg M, L, XL, XXL 140 KR

22. TENNISTRÖJA* litet tryck M, L, XL, XXL 160 KR

23. KEPS 100 KR

FREDSBASKRARNAS PROFILSHOP

* = utgående sortiment

Beställning och betalning görs till PG-nr: 197056-5. 
Frakt ingår i priserna. Kom ihåg att skriva beställd artikel(nummer) och antal.
Ange alltid fullständigt namn och  personnummer samt adress, för kontroll och distribution.
OBS! MINST EN MÅNADS LEVERANSTID

VETERANARTIKLAR

26. Baskermärke 100 KR

27. Klisterdekal 25 KR

28. PIN 20 KR

NYHETER!

NOBELMEDALJEN
för Dig som gjort  FN-tjänst  t o m  1988-12-10.

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

17 18 19

20 21 22 23

26 27

24 25

28

4
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Nyligen kom en rapport om att 13 civila
dödats i en minexplosion i provinsen Baghdis
i norr – en provins som ligger tiotalet mil väs-
ter om det svensk-finska ansvarsområdet.
Liknande rapporter strömmar in dagligen till
den svenska styrkan i Afghanistan.

Styrkans egna erfarenheter visar också att
våldet i det egna området ökar – inte minst
inför det genomförda valet.

Under hela 2008 hade Isaf tillsammans med
afghanska säkerhetsstyrkorna – Afghan
National Army, ANA och Afghan National
Police, ANP – sammanlagt 27 sammand-
rabbningar i det svensk-finska ansvarsområ-
det. Fram till sista juli i år var det 48 sam-
manstötningar, det vill säga med eldgivning
som resultat.

Fortsätter ökningen i samma takt
kommer antalet sammanstötning-
ar vid årets slut att stanna på 82.
Tre gånger så många som under
förra året.
Det har redan varnats för en nega-
tiv utveckling i den norra delen av
Afghanistan i ett flertal rapporter,
bland annat i en från Carnegie
Endowment for International
Peace. I den rapporten sägs bland
annat att talibanerna har kunnat
ta sig in i nordväst och nordöst
med små effektiva grupperingar

som utövar inflytande på befolkningen.

– Vi måste fortsätta att tillsammans med
afghanska myndigheter koncentrera vår ener-
gi och kraft till områden där talibaner
genom terror fått fäste och där människors
utsatta position utnyttjas. Dessa områden
måste avskärmas. Om det internationella
samfundet samtidigt satsar på utveckling av
samhället och människors livskvalitet utanför
talibanområden minskar vi talibanernas och
övriga motståndsrörelsers möjligheter till
spridning, säger överste Olof Granander, chef
för den svensk-finska styrkan som har fyra
provinser i norr som sitt ansvarsområde.

I det svensk-finska ansvarsområdet finns
idag gott om exempel på illdåd utförda av
talibaner eller grupperingar med anknytning
till talibanrörelsen.

Bybor i området har kidnappats, där-ibland
barn, civila biståndsarbetare dödats med
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Fullt skydd
Överhuvudtaget så åker man ingenstans
utan att ha något direkt tjänsteärende.

När Marie Ericson till exempel ska
ut och träffa chefsdomaren för Balkh -
en av de fyra provinser, som det svenska

engagemanget omfattar – sker det med
eskort i form av bilar och beväpning.

– Själv har jag då också full utrust-
ning, med kroppsskydd, skottsäker väst,
hjälm och AK5:a.

Rådgivare
I sju månader tjänstgör Marie Ericson
nu som juridisk rådgivare åt det svenska
förbandet.Anläggningen, där svenskarna
sedan april 2005 är inkvarterade, är
muromgärdad och försedd med bevak-
ningstorn. All inpassering kontrolleras.

– Gången runt anläggningen är en
km. Eftersom vi är 400 personer blir
det ju ganska trångt. Men det har blivit
en väldigt bra sammanhållning, och
man lär verkligen känna varandra.

Relativt lugnt
Fritid har man inte mycket av. Mest blir
det då mässen, om man nu inte går till
gymtältet. Film visas rätt ofta.

Jämfört med övriga Afghanistan –
där i söder dödliga strider pågår dagli-
gen och stundligen – har de norra
delar, där de svenska och finska förban-
den håller till, varit relativt lugna.

Allvaret har kommit närmare
– Stämningen har inte förändrats av striderna, och den är fortfarande väldigt god. Men allvaret har kommit närmare, och man

inser riskerna i det här. Det säger Marie Ericson, Norrköpingsåklagaren på den svensk-finska basen i norra Afghanistan.

Kraftig ökning av attacker i norra Afghanistan

Om den ökning av attacker som hittills skett i det svensk-finska området i år håller i sig året ut kommer det att ske tre gånger
fler attacker i år jämfört med förra året. Det visar statistik på Camp Northern Lights i Mazar-i-Sharif. Rapporten visar även att
världssamfundets starka satsning på att möta motståndsmän, kriminella och talibaner i söder gör situationen i norr svårare.

Marie Ericson, Legal Adviser i Mazar-i-Sharif.

Överste Olof Granander, chef för den svenska styrkan.
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vägbomber. Inför valet har valarbetare kid-
nappats med krav på lösensummor, vapen
och tillbakadraganden av politiska kandida-
turer.
– I talibandominerade områden ska vi

jobba vidare med säkerhet och med förtro-
endebyggande arbete och minska talibaner-
nas rörelsefrihet, säger Olof Granander.

Ett oroligt område som i öster gränsar till
det svensk-finska, är Kunduz. Det är tyskt
ansvarsområde och tyska trupper har rutin-
mässigt råkat ut för attacker av motstånds-
männen. I Kunduz har talibaner tidigare
betalat kriminella för att utföra attacker mot
Isaf och de afghanska säkerhetsstyrkorna.
På senare tid har talibanerna byggt egna
nätverk och är mindre – om alls – beroende
av lokala kriminella. Det är en förändring
som beskrivs i rapporten från Carnegie
Endowment for Inter-national Peace. En
annan är, enligt rapporten, att talibanerna
blivit bättre på att organisera sina angrepp
– något som märkts även i det svensk-finska
området, bland annat genom mer välriktade
vägbomber och välordnade angrepp med
flera mindre grupperingar av talibaner som
arbetar tillsammans.

– Just nu fokuserar vi på två tre proble-
mområden i samarbete med afghansk polis

och militär. Långsiktigt är att sedan
återuppbygga varje problemområde
utifrån de förutsättningar som gäller
för det specifika området. Arbete och
möjligheter till försörjning är nödvän-
digt för att minska viljan att ta till
vapen, säger Olof Granander.

En pusselbit i detta arbete är samarbe-
tet mellan Sida och Försvarsmakten
som utvecklats. Antalet utvecklingsråd-
givare fyrdubblas – från en till fyra,
varav en är afghan. Dessutom har regering-
en beslutat att 25 procent av det svenska
biståndet till Afghanistan ska öronmärkas
för det område som Sverige och Finland
ansvarar för. Det betyder att ett antal pro-
jekt för utvecklings- och biståndsinsatser för
över 100 miljoner kronor kan etableras i
området.
– Det är väldigt bra att samarbetet mel-

lan Försvarsmakten och Sida har utvecklats.
Det behövs dessutom att andra bidragsgiva-
re, exempelvis USA, EU och Japan, också
är engagerade i detta område. Något som vi
försöker hjälpa till att åstadkomma, säger
Olof Granander.

Ökningen av antalet attacker och den för-
ändrade hotbilden behandlas i Försvars-
maktens planöversyn för nästkommande år

där slutsatserna lämnats till Försvars-
departementet. I den finns rekommendatio-
ner för att möta den nuvarande hotbilden
och säkerhetssituationen samt den bedömda
händelseutvecklingen i området.

Carnegie Endowment for International Peace är en privat
icke-vinstdrivande och opartisk organisation grundad 1910.
www.carnegieendowment.org
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Publicerad: 31 augusti 2009
Foto: Alexander Karlsson

Combat Camera

Enhet på framryckning i den västra delen av det svensk-
finska området i norra Afghanistan.

Eldöverfall
Men på senare tid har svenska soldater
utsatts för eldöverfall, och med sin svars-
eld då också dödat fyra personer.

–Vi har börjat röra oss där vi inte
varit förut, och där insurgenterna fått
vara ifred. Nu kanske vi stör dem, och
vi exponerar oss också mer, säger Marie
Ericson.

Hon talar alltså om ”insurgenter”
(från engelskans ”insurgents”: rebeller,
upprorsmän). Om de som attackerat
svenskarna är talibaner eller något annat
vet man dock inte.

– Man kan väl utgå från, att de är
mot den afghanska regeringen och de
utländska styrkorna. Men det finns
också en utbredd kriminalitet, i synner-
het då knarkhandeln, som kanske fått
sin verksamhet störd av oss.

Skapa säkerhet
Själva utgångspunkten för den svenska
insatsen är att bidra till säkerhet.

När Marie Ericson träffar företrädare
för det afghanska rättsväsendet handlar

det om att stötta dem i säkerhetsfrågor.
–Vi har inte mycket pengar att röra

oss med, sådant kanaliseras genom Sida.
Men vi har en del till snabba, mindre
insatser. Där har jag lagt in en begäran
om pengar till taggtråd, som de behöver
runt muren kring en domstol.

Framför allt ger Marie Ericson sina
råd till det svenska förbandet utifrån vår
egen lagstiftning. Det kan då handla om
disciplinärenden, eller om skadestånds-
frågor där trupperna råkat skada afg-
hansk egendom.

Olika regelverk
– Men vi har givetvis också frågor

kring de lagliga förutsättningarna för
olika operationer.Vid överfallen, som
svenska patruller utsatts för på sistone,
handlar det om tillämpningen av den
svenska nödvärnsrätten. Som ju är vid-
sträckt.

– Sedan finns också ett särskilt regel-
verk för de utländska styrkorna, som
bland annat ger rätt till husrannsakning-
ar. När vi deltar i sådant är det tillsam-
mans med afghansk militär och polis.

Men där måste vi ju följa de regelverk,
som vi har att rätta oss efter.

På längre sikt
För Marie är det svenska engagemanget
i Afghanistan klart meningsfullt. Det
handlar om att stötta polisen och militä-
ren där, så att de ska kunna ta över det
fullständiga ansvaret för säkerheten själva.

– Det är klart att det inte kan bli
några större resultat bara på våra måna-
der där. Man måste se det på längre sikt.

Storbritanniens tillträdande armé-
chef sade häromdagen, att de brittiska
soldaterna kan komma att behövas i
Afghanistan i 40 år till.

– Det låter väldigt mycket. Men jag
tror man måste vara inställd på, att ska
det bli något resultat måste man ha stort
tålamod, säger Marie Ericson.

Text: Jan Nordström
Foto: Torbjörn F Gustafsson

Combat Camera
källa: Folkbladet 2009-08-11
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I norra Sverige väntar just nu en mamma -
vi kan kalla henne Claire - på besked från
Migrationsdomstolen om hon, maken och
deras son ska få asyl i Sverige. Migrations-
verket avslog deras ansökan i augusti förra
året, men familjen har överklagat beslutet.

Claire och hennes familj har flytt från kriget
i Demokratiska Republiken Kongo, sedan
hon gång på gång förnedrats av soldater.
Efter en flykt undan beskjutning fångades
hon in. Hon nästan törstade ihjäl och bad
om vatten. En soldat kom fram till henne
med en vattenflaska, men väl framme drog
han ner gylfen och kissade mitt i ansiktet på
henne. Han gjorde det när alla andra såg på
och skrek vällustigt ”Drick då!” Vid ett
annat tillfälle kom två soldater hem till
familjen och knackade på. De hotade hennes
man med vapen och band fast honom vid en
av husets träpelare. Inför hans åsyn våldtog
de bägge soldaterna henne.

Claire och hennes man har också en dotter.
Hon försvann vid en av deras många flykter
i Kongo. Claire vet inte om flickan lever och
hon känner ständig oro över att dottern kan
utsättas för samma övergrepp som hon själv
har gjort. Claire säger att hon nästan skulle
känna sig lugnare om hon visste att dottern
var död. Om flickan lever är hon fem år,
men låg ålder är inget skydd mot övergrepp.
Alla, små flickor som äldre kvinnor, riskerar
att drabbas. Claire är bara en av många
kvinnor i Kongo som har råkat ut för den
här typen av övergrepp.

Hennes öde beskrivs i en nyutkommen bok
av författaren Christina Wahldén. I boken
som heter Du kan glömma bort ditt eget
barn, konstateras att Kongo genom sina
naturrikedomar skulle kunna vara ett para-
dis på jorden, men att fattigdomen och
utsattheten för i synnerhet kvinnor och barn
ändå är extrem. Det är kvinnorna som i hög
grad bär upp samhällena. De föder barn, de
arbetar på fälten och de bär enorma bördor
på sina huvuden. När de kränks slås hela
samhällen sönder.

Övergrepp mot kvinnor och barn
Det som händer i Kongo i dag är fruktans-
värt, nästan ofattbart. Men det är inte unikt.

Övergrepp mot kvinnor och barn i krig har
förekommit under flera tusen år. Övergrepp
av samma slag som i dag sker i Kongo har
under senare tid förekommit i flera andra
afrikanska stater men också i till exempel
forna Jugoslavien under 90-talet. Kvinnor
användes där som produktionsmaskiner för
att föda barn som bar på deras fienders
arvsanlag.

Vilka begår då dessa övergrepp? Är det sär-
skilt illvilliga och onda människor? Är det
personer som redan före kriget var krimi-
nellt belastade våldsmän och sexualförbyta-
re, som inte begriper vad som är brottsligt?
Det smärtsamma svaret är nej. Det är, till
största delen, helt vanliga människor som
under extrema yttre omständigheter kan
kränka och våldföra sig på andra. Som psy-
kologiprofessorn Martin Grann har konsta-
terat, är våldet i till exempel Kongo alltför
omfattande för att det ska vara tänkbart att
alla gärningsmän skulle ha någon störning.

Krigsförbrytare
I Oslo genomfördes hösten 2008 en krigsför-
brytarrättegång, den första sedan andra
världskriget. En bosnisk man åtalades och
dömdes för övergrepp mot civila i fånglägret
Dretelj 1992. Det intressanta är att han
sedan han kom till Norge har levt ett tillba-
kadraget liv som speciallärare i den lilla sta-
den Gjövik med sin fru och sina två tonårs-
barn. Ingen kunde ana att den välanpassade
tvåbarnspappan hade gjort sig skyldig till
krigsförbrytelser. Och som vi alla vet före-
kommer övergrepp mot kvinnor trots freden
även i vårt land. Så vi kan inte skjuta bort
problemen och säga att de inte angår oss.

Inom Röda Korset arbetar vi aktivt för att
bistå kvinnor som drabbas av bland annat
sexualiserat våld i krig. Sedan några år till-
baka driver vi varje vår en kampanj under
mottot Rädda mammorna och samlar in
pengar för att kunna hjälpa kvinnor och
barn. Christina Wahldéns bok, som hon har
gjort tillsammans med fotografen Malin
Hoelstad, har skrivits på vårt uppdrag.

Men vad kan en humanitär hjälporganisa-
tion som Röda Korset göra för att hjälpa de
berörda? Blir det mer än en krusning på

ytan? Vi kan inte hjälpa alla, det är sant,
men vi kan hjälpa många tusen. Vår styrka
är att vi finns nästan överallt. Genom att vi i
Svenska Röda Korset kan samarbeta med
systerföreningar i Kongo, Sudan, Jemen,
Liberia, Palestina och andra länder där pro-
blemen är stora når vi verkligen fram.

De pengar vi fick in i fjol har gått till bland
annat tolv stödcentra för våldtagna kvinnor i
Kongo men också till till exempel mödra-
vård i Sudan och Palestina och rehabiliter-
ing av krigstraumatiserade barn i Liberia
och Sierra Leone.

Skadade av krig och tortyr
De drabbade kvinnorna finns inte bara i län-
der långt borta utan också, som i Claires fall,
mitt ibland oss. Totalt finns i Sverige långt
över 100 000 människor med skador av krig
och tortyr. Många flyktingar i Sverige behö-
ver terapeutiskt stöd för att få möjlighet att
komma tillbaka till ett någorlunda bra liv i
sitt nya hemland. Vi ger sådant stöd vid sex
behandlingscentra i Sverige, från Skellefteå i
norr till Malmö i söder.

I fjol fick 85 procent av asylsökande från
Kongo nej till att stanna i Sverige. Claire är
naturligtvis orolig att hon ska gå samma öde
till mötes. Ett problem tycks vara att hon
våldtogs av två soldater, men att det skedde
vid ett och samma tillfälle. Migrationsverket
anser därför inte att hon löper risk att utsät-
tas för förföljelse vid en eventuell återkomst.
Om hon hade våldtagits vid flera tillfällen
skulle hennes möjligheter att ha fått ett ja
från verket kanske ha ökat. Claire ber till
sin Gud att Migrationsdomstolen ska visa
större förståelse för hennes situation. Vi hål-
ler tummarna för Claire, och fortsätter i
avvaktan på besked att ge henne det stöd
hon så väl behöver.

Christer Zettergren
Generalsekreterare Svenska Röda Korset

Bengt Westerberg
Ordförande Svenska Röda Korset

Källa: debattartikel i GP 2009-05-23

Alla måste ta ansvar
för krigets kvinnliga offer

Bengt Westerberg och Christer Zettergren

Det är kvinnorna som i hög grad bär upp Kongo. De föder barn, de arbetar
på fälten och de bär enorma bördor på sina huvuden. När de kränks slås
hela samhällen sönder, skriver Bengt Westerberg och Christer Zettergren
från Röda Korset.
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Ett kort och oväntat möte med en officiell person kan leda till att
intresset för den personen blir levande länge efteråt. Skrivaren av
dessa rader mötte Barbro Alving 1969 i en avkrok av världen.
Ändå är det en plats som har stor historisk och religiös betydelse.
Det året tjänstgjorde jag som Field Service Officer vid FN:s stille-
ståndskommission i Mellanöstern, UNTSO, som grundades av Folke
Bernadotte redan 1948. Organisationen har sitt säte i Jerusalem och
min uppgift den dagen var att köra kurirpost i en vitmålad, täckt
jeep från Jerusalem i Israel till Amman i Jordanien och vice versa,
en resa på drygt 15 mil.
På återvägen från Amman till Jerusalem passerade jag floden

Jordan vid Allenby Bridge, uppkallad efter britten Lord Allenby som
1917 besegrade turkarna i Palestina. Vid brofästet fann jag en trött,
övergiven och i det närmaste strandsatt Barbro Alving. Hon var ute
på en av sina sina sista stora reportageresor för Vecko-Journalen
tillsammans med fotografen Anders Engman. Denne hade blivit för-
senad av andra uppdrag i Amman och skulle komma senare. Bang
höll som bäst på med att passera den krångliga gränsen mellan
Jordanien och Israel. Hon hade kommit förbi de militära spärrarna,
tullen och passkontrollen på den jordanska sidan. Nu återstod att ta
sig hundratalet meter genom ”No man´s land” till Israel vilket
inkluderade Allenby-bron, men det fanns ingen möjlighet att få tag i
varken droska eller bärare. Israels armé på andra sidan bron tillät
endast att legala resenärer fick passera bron.

Således icke lokala bärare eller taxiförare från den jordanska sidan.
Barbro var då över 60 år och något skör. Hon hade en stor och tung
packning med bland annat sin kära skrivmaskin…

Jag bromsade in, låste jeepen och hjälpte Barbro att till fots bära
hennes bagage över Den heliga floden vid Allenby bridge. Det var
förbjudet för mig som FN-man att i jeepen transportera annat än
FN:s gods. Barbro var tacksam för hjälpen och gjorde kommentaren
att hon som krigskorrespondent i Spanien, Finland, Korea och
Vietnam aldrig tidigare fått eskort av en FN-man när hon passerat
känsliga strategiska gränser.

På den israeliska sidan fick Barbro efter formaliteterna vid
gränspassagen fatt i en droska som förde henne till Jeriko på
Västbanken. Episoden gav en inblick i hur vardagen kunde te sig för
Bang på en reportageresa i Mellanöstern – långt efter strapatserna
som krigs-korrespondent vid världens krishärdar under 1930-, 40-
och 50-talen.

Bror Richard Svärd

Med Bang över den heliga floden

Fredsbaskerns medarbetare Bror Richard Svärd berättar här om ett personligt möte med Barbro Alving, signaturen Bang,
när han år 1969 tjänstgjorde i UNTSO (United Nations Truce Supervision Organization) och var stationerad i Jerusalem.

Just nu pågår kampanjen Rädda Mammorna, 
en insamling för att hjälpa mammor och andra
offer som drabbas av krig.

Du kan bidra genom att sätta in en gåva på PG 
900 800-4, märk talongen ”Rädda Mammorna”.
Du kan också skänka
50 kr genom att SMS:a MAMMA till 72 900.

Och på www.redcross.se/mamma kan du bidra 
på fler sätt.

Gör det. Det behövs.

Barbro Alving (signaturen Bang) föddes 1909. Det har således gått hundra år sedan denna framstående journalist
och krigskorrespondent föddes. Hon gjorde sig också känd som stridbar fredskämpe och kvinnosakskvinna.
Hon var dessutom en uppskattad radioröst, en populär tv-profil – och en lysande kåsör som ”Kärringen mot
strömmen”. Hon avled 1987.

Omslaget till boken ”Bang om Bang” .

Fotnot. I anledning av 100-årsminnet av Barbro Alvings födelse har Gidlunds förlag
utgivet boken ”Bang om Bang” med texter av Bang och dottern Ruffa Alving.
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I Fredsbaskern nr 2 detta år fick vi – trots att presstopp rådde –
infört en sammanfattning av de beslut som årsmötet fattade.
Tack redaktionen!
Över fyra månader har gått sedan årsmötet. Men än lever i sinnet

upplevelser från de fina dagarna på Ledningsregementet i Enköping.
Här några minnesbilder:

Höjdpunkten på fredagskvällens kamratträff på officersmässen var
visningen av det bildspel som Lars Widegren sammanställt på
de foton han tog under sin tjänst i bat. XIV K i vilken han
tjänstgjorde som löjtnant och plutonchef.

Filmen inleddes med en text som förklarade bakgrunden,
därefter följde ingen speakertext. I stället beledsagades de
suggestiva och nostalgiska bilderna från E-ville och Kamina
av svenska plattor som ”Basker blå”, ”Soldaten och kortle-
ken”, ”Hemåt det bär”, samt rytmisk afrikansk musik.Vid
den ingående sociala skildringen av balubalägret blev man
verkligen förflyttad 50 år tillbaka. Det var bara stanken från
avfalls- och koleldarna som fattades. Ett artistisk bildspel*,
som vi gärna tittar på en gång till.

Under incheckningen på lördagen presenterade sig två forskare
från Försvarshögskolan. Det var PeterTillberg och Anders
Karlsson, som sökte kontakt med oss veteraner för att få ta
del av våra viktiga erfarenheter från Kongo, för att användas i
den framtida utbildningen av soldater och officerare i
Försvarsmakten.Tillberg och Karlsson tog flera veterankon-
takter och stannade kvar även under årsmötet.Vi hoppas att
få se resultatet av deras forskning i sinom tid.

Årets föredragshållare var översten av första graden, Ulf Hen-
ricsson, legendarisk chef för BA 01 i Bosnien, som sattes in
på hösten1993.

Han berättade att han redan från början måste dra många
paralleller med den svenska Kongo-insatsen, ty i båda missio-
nerna blev fredsstyrkans uppgift fredsframtvingande i stället
för fredsbevarande på grund av krigshandlingarna. Det kärva
läget i Bosnien föranledde pressen att tro att lika många
svenskar skulle stupa i Bosnien som Kongo. En journalist
menade att 90-talets veka soldater helt enkelt inte skulle
klara av uppgiften när de inte var av samma hårda virke som
Kongo-soldaterna. Men den förutsägelsen kom på skam.
Henricsson uttryckte stor beundran för den svenska värn-
pliktsarmén. Som exempel tog han fordonsförarnas förmåga
att ta sig fram med tunga fordon på omöjliga ställen i de
bosniska bergen, ty det var män som i det civila hade lång
erfarenhet som bussförare och långtradarchauförer.

Henricsson berättade om de allvarliga problem han och
den svenska truppen hade att lösa med stor humor.

I sin berättelse återgav han skickligt vissa militära och
politiska potentaters yttranden på ett oefterhärmligt sätt.
Henricsson brukar ofta få frågan: ”Hur är den svenska FN-
soldaten?” Han brukar då svara med en bedömning som
britterna gjort. Svaret är: ”Högsta klass”. Beträffande yngre
svenska officerare är bedömningen: ”Av medelklass.” Äldre
officerare: ”För försiktiga.”

Detta stämmer emellertid icke på Ulf Henricsson. Under
föredraget var han djärv, frispråkig, kritisk mot motståndare,
egna generaler och höga politiker – så som hans eftermäle är
från Bosnien-Hercegovina.

Under banketten med god mat och dryck hölls många både
roande och allvarliga tal.Toastmaster var Arne Björklund.
Karl-Olof Fransson honorerade Ulf Fransson, GunnarTrond
och Ulf Henricsson med hedersnålen – Katangakorset.

Stämningen under årsmötesdagarna förhöjdes genom Larry
Chiborns uthålliga verksamhet med sponsring, som i år upp-
gick till 40 000 kronor och som för deltagarna innebar extra
godsaker när det gällde mat och dryck. Larry hade även sam-
lat ihop vinster till lotterierna. Ett stort tack till Larry för
hans insatser. Ett tack även till alla andra som bidrog med
vinster till lotterierna.

Git Skiöld – fältartist i Kongo 1962 – underhöll efter banketten
tillsammans med ackompanjatören Lars Berglund. Hon
inledde med evergreens som ”All of me”, ”Augustin”,
”Rumba i engelska parken” och ”På en månskensprome-
nad”, en visa som de etiopiska soldaterna i Kongo uppskat-
tade trots att de inte förstod texten. Sedan var det dags för
franska visor av Charles Trenet, den lugna och finstämda
”Poetens själ” och den snabba och rytmiska ”Paris Canaille”
i vilken Git gav järnet. Hon berättade att den visan sjöng
hon i Bukavo till ackompanjemang av dragspelaren Åke
Eijemo för invånarna i en liten by.

Scenen var en övergiven svinstia och publiken kongolesis-
ka ungdomar, som kände sig hemma med den franska tex-
ten. De sjöng med och dansade så att lerdammet låg som en
tät, vit slöja över bygatan. Lars och Git avslutade kvällen med
tryckarvänliga danslåtar.

Slutet gott, allting gott!

Text: Bror Svärd

* Bildspelet kan beställas hos Lars Widegren, tel. 0171-33756.
E-post: lars.widegren@mbox.lidnet.se
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FN–dagen
Styrelsen kommer att närvara vid en samling vid Minnesstenen
på Norra Djurgården i Stockholm på FN-dagen den 24 oktober
klockan 11.30.Om du har tid att närvara är du hjärtligt
välkommen.

Styrelsen

Efterlysning av fotbollspelare
FN-soldater ur bat 12 K, som tillhörde det bataljonslag som
1961 spelade matcher i Rhodesia, efterlyses.
Tillhörde du det laget eller känner till namn på spelarna, kontak-
ta Karl-Olof Fransson, tel 036-649 68, mobil 070-633 49 63.

Ett museum som
skall visa försvarets
fordonsutveckling
byggs nu i Strängnäs.
Det nya museet –

Arsenalen – kommer
att samla fordon från
olika museer och för-
råd i syfte att skapa ett
museum som visar hel-
heten, istället för enbart
stridsvagnar eller enbart
motorcylar.

Bakom projektet finns en stiftelse som i samverkan med Statens för-
svarshistoriska museer (som är ägare till fordonen), Strängnäs kom-
mun och privata näringslivet nu bygger ett nationellt museum som
kommer att bli ett besöksmål för hela familjen.
Pansarmuseet i Axvall har varit föremål för debatt, men museet är nu

stängt och flytten till Strängnäs pågår. Målsättningen är att samlingen
genom att den integreras med hjulfordon och annan materiel skall ge besö-
karen en bättre förståelse för de olika delarnas funktion och utveckling.

Syftet är skapa ett museum som vänder sig till alla, vilket kommer
att vara en nog så viktig uppgift nu när färre och färre gör värn-
plikt. Basutställningen kommer att vända sig till den breda allmän-
heten, och de olika studiesamlingarna kommer att rikta sig till de
special-intresserade. Samlingen innehåller förutom de fordon som
rullat i Sverige även en hel del intressanta utländska – och även ett
antal FN-fordon, såsom KP och Ferrets från svenska fredsbevarande
insatser utomlands.

Första spadtaget för det nya museet i Strängnäs togs vid en ceremo-
ni den 28 augusti och invigningen av det nya museet är planerad till
våren 2011.

Vi välkomnar idéer och önskemål, men även foton och andra uppgif-
ter – sådant som vi kan ha nytta av i vårt arbete med att bygga ett
intressant museum för alla.

www.arsenalen.se
Arsenalen, Byggnad 59, Eldsund

645 35 Strängnäs
0152-121 44

Pansarmuseet i Axvall – blir Arsenalen i Strängnäs

Vi – Christian Braunstein och jag, räknar med att kunna ge ut en
liten publikation i A5-format till invigningen den 24 oktober av den
nya utställningen ”Fredssoldater” på Armémuseum. Skriften handlar
om vikten av att ibland ta seden dit man kommer.

Hösten 2008 hade jag en föreläsning för kadetterna på Militärhögskolan
Karlberg som bl a berörde hur man handskas med de ”odödliga stamkrigare”
och trolldoktorer som alltjämt existerar i Kongo och på andra ställen i
Afrika.
Ett par av de kvinnliga kadetterna framförde då önskemål om en instruk-
tionsbok i detta ämne. Först tog jag det som ett skämt, men lovade efter en
stunds fundering att se vad vi kunde åstadkomma på Armémuseum.
Efter lite forskning i ämnet visade det sig att de svenska officerare som

tjänstgjorde 1882-1908 i Kongofristaten, redan då haft liknande erfarenheter
samt att t o m en sådan storhet som Che Guevara som när han kom till östra
Kongo 1964 med 50 fullt utrustade svarta kubaner, helt misslyckades med att
starta en revolution, bl a för att kubanerna inte trodde på några ”trolldokto-
rer”. Efter tre månader fick Che helt enkelt lämna landet med oförrättat
ärende.
Samma förhållanden råder även i våra dagar; en urgammal tro som gällt

under många generationer, har trots den moderna tiden och missionärer inte
kunnat sopas undan utan är alltjämt något man måste räkna med.
Publikationen gör inte anspråk på att vara någon instruktionsbok utan tar

bara upp ett tiotal typiska exempel på vad en fredsbevarare i Centralafrika
måste vara beredd på att råka ut för. Varje enskild situation av den här typen
måste självfallet lösas men det kan vara bra att vara förberedd på att vårt
västerländska tänkesätt inte alltid fungerar.

Text:Stig von Bayer

Mucka inte med Trolldoktorn!

Mucka inte med trolldoktorn

Vid spadarna: Kjell Asplund, marknadsansvarig
vid Arsenalen, General Jan Salestrand HKV, 1:e
försvarsantikvarie Christian Braunstein, VD Jan
Persson Kilenkrysset AB och Charlotta Steneskog
ordförande i kulturnämnden Strängnäs kommun.

Information om vikten av att anpassa sig
sammanställd av

Stig von Bayer och Christian Braunstein

FredsbaskerFörlaget: ISBN 978-91-85609-06-2 – 50 sidor, häftad.
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T I L L M I NN E

Två berättelser...

På tur runt i Sverige
Sommaren är på väg mot sitt slut… eller? Man säger likadant varje år
när augusti gjort sitt inträde, vart tog sommaren vägen? Den hade ju
precis börjat.
För egen del startade sommaren på In memory of Swedish Bike Meet

på High Chaparral. Den helgen var det garanterat myggfritt det skall
gudarna veta. Vid -4 grader är det ingen hit att campa. Förra årets inve-
stering av Nato-sängar visade sig vara ypperliga. Jag och Hasse var de
enda som inte frös om nätterna. Alla andra såg ut som ispinnar, hi hi.
Våra grannar ”The Camping Dolls” Ingela och Susanne, visade ånyo

hur man kan få ett tält att anta köttbulleform. Inte en pinne satt där den
skulle men det stod ju upp i alla fall. Med sig hade de hela hemmet (näs-
tan i alla fall). Det enda som saknades var en mikro och inte att för-
glömma tv. Men man kan ju inte få med allt… Fast en portabel infravär-
mare hade inte varit helt fel.
Sommarens nästa stopp var Halmstad och ÖS. Vi blir fler och fler från

BBMC som dyker upp, vilket är kul. Det blev som vanligt en kanonhelg
med många glada skratt. I år blev det inte direkt någon anstormning ner
till havet p g a blåst men ett dopp blev det allt. Tiden går som vanligt
alldeles för fort. Tony och Ralle gjorde helgen som vanligt till en succé,
ett stort tack. För min och Hasses del blev sedan nästkommande helg ett
minne för livet då vi gifte oss i Sankta Birgittas kapell i Göteborg.
Någon vecka senare var det så dags att packa hojarna för att bege oss

runt vårt vackra land. Vi gjorde ett kort gästspel på Sätila-träffen innan
vi styrde kosan söderut mot Knäckebrödhult för att därefter ta oss till
Öland och besök hos mina föräldrar uppe i Böda, där vi blev i en vecka.
Med båt från Byxelkrok for vi sedan norrut mot Gävle med stopp i fiske-

metropolen Älvkarleby. På vägen anslöt några kompisar, men i bil p g a
ösregn i Götet när de skulle åka, något som de ångrade under resans gång.
Nästkommande kväll landade vi in hos Survival MC Östersund för att

medverka i deras sommarfest ute på Fröjdholmen. I år blev det lyxboen-
de, säng och inomhus istället för tält. Det blev en lyckad träff med
kanonväder, folk kom från när och fjärran, mestadels Norge. Hasse och
Karls-son stod för dragplåstret Speedofestival i badtunnan med endast
två deltagare, hoppas på fler deltagare nästa år. Partybrännan tog sig
även i år, sol sol sol. Efter helgen for vi så vidare genom ett underbart
landskap för att tillbringa sista semesterveckan vid Höga kusten och
Hasses föräldrar. Vi puttrade runt med lilla båten i fjärden, spanade på
sälar, åkte längs Ådalen. Semestern hade nu nått sitt slut och det blev
dags att fara åter till Götet.
Resan avslutades med 25 mil i regn, som att sitta i en läckande båt.

Dags att byta ut sitt goretex-ställ. Önskar er alla en skön höst.

Text: Maria Sääf Westin

Eastern Memorial
En regnig sommardag bar det så iväg mot Tranås för att
hedra vår avlidne medlem Ronnie som ligger i minneslun-
den där. På vägen dit anslöt medlemmar från Vadstena,
Motala mm. När vi anlände Ronnies familj vid 12-tiden
hade vi hunnit bli 9 members från BBMCS. Vi lade blom-
mor vid minnesstenen innan vi for hem till Karin och
Anders, hans föräldrar.
Färden fortsatte sedan mot Gränna med sol i ryggen för

att med konvojchef #41 Storm i täten rulla på små vägar
upp mot Vadstena, med stopp i den gamla hamnen Borg-
hamn med avslut på Camp ”Sturm” för att inmundiga
kräftor med tillbehör.
Nästa morgon var det tidig frukost. Samtidigt lyssnade vi

på mitt sommarpratarprogram som sändes på radio
Skaraborg. Det kändes lite konstigt att höra sig själv, prata
om tankar och erfarenheter från missionerna. Basker Blå
med Anita Lindblom spelades också under programmet.
Vid 11-tiden var det dags för konvojen att rulla mot

Motala och besöka deras motormuseum och därefter stopp
vid slussarna vid Göta Kanal.
På kvällen drog vi till Vadstena kloster, och utställning

Nostalgi med gamla fina bilar och mc. Kvällen avslutades
med grillbuffé. Från oss som var med, ett stort tack till
familjen Storm för uppehället och servicen.Väl mött nästa
år.

Text: Jespher Fröhlin
Ordf BBMCS

Hela gänget. Moa och Hasse ska gå på tur.

Lagbild i Gränna.

Vid minnesstenen.

På väg till Fröjdholmen.
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T I L L M I NN E

Begravningen ägde rum i Norra kapellet i Solna den 15 maj
2009. Veteranen James Manns paraderade med FN-fanan
till höger om kistan under förrättningen. Som ingångsmusik
spelades Händels ”Dagen är nära”, varefter följde ”Visa
från Utanmyra”. Solweig Kämpe läste Erik Blombergs dikt
”Var inte rädd för mörkret”. Unisont sjöngs ”Nu grönskar
det”. Officiant var Sture Ring, facklig ledare på Dagens
Nyheters sätteri, som var Runes arbetsplats. Sture berättade
i sitt minnestal såväl om Runes civila som militära liv.
Därefter bildade de närvarande veteranerna i blå baskrar en
ring runt kistan. Bror Svärd yttrade: ”Tack Rune för ett liv-
slångt kamratskap. Vila i frid.” Veteranerna lade handbu-
ketter på kistan, tog av sig baskrarna och bugade djupt,
samtidigt som Manns sänkte FN-fanan. Därefter höll vetera-
nen Bror Svärd ett minnestal över Rune.
Under de anhörigas och övriga närvarandes farväl spelades
musikstycket ”Håll mitt hjärta.” Som utgångsmusik den väl-
kända ”Sakta vi går genom stan.”
Vid minnesstunden på Solnadals värdshus hölls flera tal,
bland annat av Christer Ekelund, som var löjtnant och plu-
tonchef för förtruppen till Suez 1956.

Följande FN-veteraner var närvarande: Christer Ekelund,
Lars Gothenby, Sven Olov (Olle) Johansson, Åke Karlsson,
Ingvar Norlin, Erland Sandström, John Svensson, samtliga
från förtruppen till Suez 1956 och dessutom FN-veteranerna
Olle Brennius, Tord Wester, Bo Olsson, Conny Carlsson,
James Manns och Bror Svärd.

Bror Svärds minnestal:
Rune var den verklige pionjären på 50- och 60-talet när det gällde
peace-keeping vid världens dåvarande storpolitiska brännpunkter.
Som officianten redan nämnt var han med när Sverige sände sin
första FN-styrka till Suez och Gaza 1956 för en insats under Suez-
krisen. Ja, han tillhörde till och med de absolut främsta: Han ing-
ick i förtruppen som lämnade Sverige den 18 november 1956 och
flera kamrater till Rune som var med i förtruppen är med oss här i
dag. Rune tillhörde den första Kongobataljonen som rekryterades i
Sverige 1960 för en insats i det kaotiska Kongo strax efter landets
frigörelse från Belgien. Han tillhörde den andra FN-bataljon som
Sverige sände till Cypern 1964 för att skapa fred mellan grek- och
turkcyprioter.

Rune var en stark, ståtlig och modig kamrat med gott humör och
gott omdöme som vi såg upp till. Vi litade på honom i farliga situ-
ationer. Han var en informell ledare, som utan stjärnor på
axelklaffen, gick först och som vi följde när det gällde att lösa kne-
piga situationer. Han använde inga militära kommandon.
Han sa bara: ”Kom nu grabbar, så skall vi fixa det här.”
Så var det när vi ryckte in i det krigshärjade Port Said vid Suez-
kanalen och bildade en tunn blå linje utrustade med endast k-pistar
mellan välbeväpnade militära enheter, mellan Egyptens stridkrafter
på den ena sidan och enheter ur Storbritanniens armé och den
franska främlingslegionen på den andra.

Så var det när vi t.ex. grävde ner tälten i bibliska trakter i Sinais
sandöken för att skydda oss mot fedayinernas lömska kulor. Så var
det i Katanga, Afrikas hjärta, när vi attackerades av balubas stam-
krigare och senare tvingades att ta strid med Katangas gendarmeri
ledd av tuffa vita officerare d v s legoknektar. Så var det på
Cypern, solens och vindarnas ö ute i Medelhavet, när vi gick vakt
på The Green Line, skiljelinjen mellan grek- och turkcyprioter som
hatade och bekrigade varandra.

Den kamratkrets som Du tillhörde under FN-tiden var du trogen
livet ut. Du tillhörde veteranorganisationerna Fredsbaskrarna
Sverige och FN-veteranerna Kongo vars hedersnål, Katangakorset,
du tilldelades 2007. Du ställde upp på årsmöten, minnesstunder för
stupade kamrater på FN-dagen och vid de jubileer som Suez-batal-
jonen firade. I din enrummare på Rådmansgatan fanns det alltid
god plats för alla kamrater som vid en öl ville minnas äventyrets
dagar. De sista åren led Du av en svår sjukdom, som Du tåligt bar
utan att klaga.

I din dödsannons i Dagens Nyheter finns följande citat
från poeten Gunnar Ekelöf:

”Vad livet och stunden gav, kan ingen ta ifrån oss.”

Som FN-kamrater kan vi göra en travesti på dessa poetiska ord
och säga: ”Rune: Vad ditt kamratskap har givit oss kan ingen ta
ifrån oss.”

Tack Rune – Vila i frid!

Rune Winroth har gått ur tiden

Rune Winroth fotograferad på FN-dagen den 24 oktober 2007.
Foto: John Svensson

Rune Winroth avled den 23 april i en ålder av 77 år. Han var en av de verkliga pionjärerna när det gäller FN-tjänst.
Rune tillhörde förtruppen till Suez 1956 och tjänstgjorde sedan i FN–bataljonerna 1, 2 och 5G i Gaza, 10 och 14K i
Kongo och 26C på Cypern.

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com
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NYA BO L L A R

Chefen för Nordic Battlegroup var inte helt nöjd med
vapenteckningen från Riksarkivet. Utan att samråda med
upphovsmannen gjordes en symboliskt sett inte obetydlig
retuschering - lejonets könsorgan togs bort.

Sverige har, på uppdrag av EU, organiserat en snahbinsatsstyrka
med namnet Nordic Battlegroup tillsammans med Estland, Finland,
rland och Norge.
När ett heraldiskt vapen skulle väljas föll det sig naturligt att välja

ett lejon eftersom detta djur ingår i östersjöländemas vapen. Det
heraldiska lejonet är en kraftfull symbol för styrka och mod och
tecknas därför som en lejonhanne med tillhörande, manliga,
genitalier.

General Karl Engelbrektson, chef för Nordic Battlegroup, har till
tidningen Metro (den 14 december 2007) berättat att han själv som
chef tog beslutet att ta bort fallosen:
– Mitt budskap är att implementera FN:s resolution 1 325 som

säger att vi måste ta hänsyn till hela befolkningen och öka kvinnors
deltagande, säger han. Konstnären Vladimir A. Sagerlund är besvi-
ken då ändringen gjordes utan hans godkännande och tillägger att
vapensköldar med lejon utan genitalier förr gavs till dem som förrått
Kronan. Försvaret ser frågan som utagerad och bär numera det nya
kastrerade lejonet på uniformen som förbandstecken. Bland annat
på Expressens hemsida har inslaget debatterats ganska vilt.

Någon kom med förslaget att Nordic Battlegroup skulle byta
namn till No Balls Group.
Nyheten om vapendispyten har fått genomslag i media med artiklar i
tidningar i fyra världsdelar och enligt statsheraldikem Henrik
Klackenbergs bedömning därmed totalt sett större medial uppmärk-
samhet än någon annan heraldisk fråga hittills i Sveriges historia.

/Johanna Hellström

Källa: Heraldiska Samfundets medlemstidning: "Vapenbilden"
nr 73 - mars 2008
www.heraldik.se

Ad omnia paratus – beredd på allt – även kastrering?

BLI MEDLEM I FREDSBASKRARNA SVERIGE – TA KONTAKT MED KANSLIET!

Medlemsavgift 200:- för 1 år. 900:- för 5 år. 1800:- för 10 år.
Prenumeration på tidningen Fredsbaskern: 200:–/år
Alla adresser etc finns upptill i "blårutan" på sid 2.
Du kan även beställa den nya 6-sidiga informations- och rekryteringsfoldern
med avskiljbar svarstalong – när Du sedan ska värva en ny medlem!
Du kan också gå till: www.fredsbaskrarna.se – och ladda ned den!

Symbolen för det Gula Bandet är ett
metallmärke av typen PIN - att fästa
på rockslag eller motsvarande.

Behållningen går till
KAMRATSTÖDSHJÄLPEN.

Beställning och betalning görs på PlusGiro:
197056-5.

Porto ingår. Kom ihåg att skriva önskat antal.
Ange fullständigt namn och adress.

OBS! Några veckors leveranstid!

GGULAULA BBANDETANDET (sidan 8)
FREDSBASKRARNAS NYA RABATTAVTAL

MED TALLINK SILJA LINE

Rabatten på 10% gäller dagligen vid ordinarie priser på reguljära
resor samt kryssningar, och på förbokade resor mellan destinatio-
nerna Helsingfors, Mariehamn, Riga, Stockholm, Tallin och Åbo.
Vid bokning av resor skall avtalsnummer 33581 användas för att
rabatt skall erhållas.

Medför resan övernattning på hotell i Estland, Finland, eller Lettland
erhåller Fredsbaskrarna specialpris på Tallink Hotels samt övriga
hotell som Tallink Silja AB samarbetar med enligt företagets hemsida
www.tallinksilja.se Där hittar du även aktuella kampanjer.
Bokning skall ske via Tallink Silja ABs egna försäljningskontor.
Eller via centralbokningen 08-222140.

Rabatten kan ej kombineras med andra erbjudanden under samma
tidsperiod och gäller inte vid specialkryssningar såsom jul- och
nyårskryssningar med extern samarbetspartner, t ex Silja Rock,
Monday Bar och Tidningen Vi.

Kontakt Fredsbaskrarna: Bo Carlsson 0920-31160, 070-6313450

FÖRE

Pris: 25:-

EFTER
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Sharm el Sheikh av idag är en plats som upp-
stigen ur Tusen och en natt!
Visst finns i bakgrunden de mäktiga, mörkbruna

bergen med de insprängda, gyllengula sandkullar-
na fortfarande där, allt med intrycket av ett främ-
mande månlandskap. Visst ligger i söder det
mörkblå, men ibland likt guld, så skimrande havet
där, såsom det har gjort i tusende år.
Därefter är inget sig likt!

Sharm el Sheikh

Sharm el Sheikh – arabiska för Shejkens
vik – utgör med sin geografiska placering,
alldeles vid Sinais sydspets, en utmärkt plats
för en marinbas med uppgift att kontrollera
de omgivande vattnen. Suezkanalen, som
byggts på franskt initiativ, blev efter invig-
ningen 1869 dock snart utnyttjad som den
viktigaste engelska färdvägen till kolonierna
i Indien, Singapore, Australien m fl.

I den västra viken av Sharm anlades därför
en marinbas. Denna vik kallades dock för
Hajviken av FN-soldaterna. Namnet var
naturligt, då det stundtals fångades hajar
där, några av dem rejält stora. Öster om den
udde, c:a 500 m lång, som utgör själva mili-
tärbasområdet, finns också en vik. Eftersom
det var i den viken FN-soldaterna badade,
kallades den självklart för Badviken.

Alldeles öster om inloppet till Badviken kan man
uppe på platån skönja det som var basens flygp-
lats. Uppe till höger på udden, vid inloppet till
Hajviken, kan den invigde som en liten vit prick
se det, som var residenset för Base Commander.
Denna byggnad, som var försedd med en bal-
kong, utformad som en skeppsbrygga, användes
dock mest som Hospital under FN-tiden.
FN:s huvuduppgift gällande Sharm el

Sheikh var i huvudsak två: dels att utöva
kontrollen över själva militärbasen som
sådan inklusive den intilliggande flygplatsen
dels att kontrollera sjöfarten i Akabasundet.
Vid inloppet till Akabasundet ute vid Ras
Nasrani fanns två jättelika kanoner, som
kunde bestryka hela Tiransundet och därmed
helt kontrollera sjötrafiken i sundet.

Under många år flöt FN-insatserna på rutin-
artat uppe i Gaza och nere i Sharm. Egyptens
president Nasser upphävde dock i maj månad
1967 FN:s mandat att garantera freden emel-
lan de båda parterna Israel och Egypten.
Därmed inleddes Sexdagarskriget.

De hus och baracker som utgjorde anlägg-
ningarna under FN-tiden samt de ytterligare
konstruktioner och anläggningar som even-
tuellt byggdes senare under den israeliska
perioden är i huvudsak jämnade med mar-
ken. Den initierade och motiverade, kanske
en f d FN-yxa, hittar dock så klart var all-
ting låg. Det är bara att skrapa med foten!

Många är de svenska FN-soldater, som
under de åren kom att tillbringa en del av
sin tjänstgöring nere i Sharm el Sheikh.
För många blev det inte bara den första

resan utomlands och den första FN-insatsen.
För de som på den tiden kom ned till denna
exotiska plats, blev det kanske det största
äventyret i livet!

Den för oss FN-svenskar bekanta bebyggel-

sen ute på udden, bestående av en handfull
baracker plus ytterligare lika många andra
byggnader, avsedda för administration m m
är som nämnts borta. Faktiskt är platsen
där den gamla militärbasen var förlagd det
enda område som inte har drabbats av den
närmast otroliga förvandlingen, som dagens
Sharm visar upp.

Redan i Shejkens vik (den västra viken)
märks detta. De från tidigare strider, på
stranden uppkörda landstigningsbåtarna,
stridsvagnsvraken, minfälten och soldatgra-
varna är självfallet borttagna. Även den 200
kilo tunga bomben, kvarglömd lite bakom
bergkullarna, är ej längre att finna. (Tack
och lov för det!) I den östra delen av viken
har nu en modern kajanläggning anlagts för
att där kunna ta emot de fartyg av idag som
anlöper Sharm el Sheikh. Dessa utgörs bl a
av stora passagerarfartyg, som trafikerar
farvattnen runt Röda havet. Det lär ocksåSharm el Sheikh 1962. Hajviken till vänster, udden där militärbasen låg. Badviken därefter och till höger,

landningsbanan. Foto: Leif Andersson Helsingborg.

Artikelförfattaren vid en av jättekanonerna som ute vid
Tiransundet effektivt stängde ute israelisk sjötrafik i
Akabasundet.

Från "vårt" hotell - Iberotel Palaces undersköna anläggningar kan man från badvikens norra
strand blicka bort till den gamla FN-posteringen.

Forts på nästa sida
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finnas en pendelbåttrafik mellan Sharm el
Sheikh och den mittemot på fastlandet
belägna turistorten Hurghada.

Rykten talar vidare om, att det stora lyxfar-
tyget, som oftast ligger i hamnen, tillhör den
egyptiske presidenten. I den norra delen av
hamnen ligger dykföretagens stora armada
av motorbåtar, vilka dagligen tar ut tusen-
tals dykare (!) till Sharm el Sheikhs så
berömda dykvatten. Här på land börjar nu
också den moderna bebyggelsen i form av
anläggningar för den administrativa skötseln
av hamnen, tull, polis m m.
Österut med början i Badviken fortsätter så

förvandlingen av Sharm. Härifrån och ända
ut förbi den gamla posteringen vid Ras
Nasrani (belägen ca 800 m norr om dagens
nya flygplats) ute i Tiransundet ligger idag
inte bara den moderna flygplatsen utan
också 175 toppmoderna hotell av absolut
högsta internationella klass. Det förläggs
som bekant många internationella konferen-
ser hit, typ G7-möten, miljökonferenser m m,

eftersom platsen lämpar sig väl för denna
typ av storpolitiska sammankomster. Sharm
av idag är en av Egyptens största och där-
med viktigaste turistorter.

En gång i tiden (1962 t ex), bestod den FN-
styrka, som ansvarade för kontrollen av den
södra delen av Sinaihalvön inklusive sjöfar-
ten i Akabasundet, av 42 svenska och 17
kanadensiska FN-soldater (signalister) utgö-
rande ett från Gaza utsänt detachement.
Idag har de ersatts av c:a 45 000 nya bosät-
tare, vars uppgift är att se till att allting fun-
gerar i dagens, som uppstigen ur Aladdins
flaska, moderna Sharm el Sheikh. Och det

fungerar!

Personalen på hotellen, samtliga manliga,
är väl utbildade, engelskspråkiga och i allt
övrigt mycket tillmötesgående och trevliga.
Mat, öl och vin serveras i mångfald och är
välsmakande.

För den turist som så vill, förutom det dagli-

ga badandet, finns det en mängd av olika
aktiviteter och resor att deltaga i. Det är
bara en fråga om tid eller pengar. Det
berömda St. Katarina-klostret uppe i bergen
går det bussresor till, likaså upp till Kairo
samt båtturer till Hurghada eller Tiran-sun-
det. Det erbjuds ängder av dykutflyk-
ter/kurser, motorcykelutflykter (fyrhjuling-
ar) upp i bergen. Det är bara att anmäla sitt
intresse till resebyråerna på plats.

Under tiden som den äkta hälften eller bar-
nen deltager i någon av dessa spännande
aktiviteter, kan den som har varit i Sharm
tidigare, t ex för sådär 45-50 år sedan,
smyga iväg längs stranden av Badviken för
att i sin ensamhet plötsligt stå där på den c:a
200 m långa asfaltvägen, som förr ledde
från vaktposteringen (se foto 3) ned mot
FN-förläggningen med sina baracker och
HQ. Allt är sig likt, även om inget finns
kvar! Jo, det finns kvar men nu inombords
istället! För den FN-svensk som fick tillfället
att tjänstgöra på denna exotiska och spän-
nande plats en gång som 20-25-åring är det
ingen svårighet att ensam eller tillsammans
med några andra FN-yxor kanske hitta till-
baka till det ursprungliga Sharm el Sheikh.

Ovannämnda besök på den gamla FN-för-
läggningen blir som allra lättast, om man
gärna bor på det hotell, som ligger just vid
Badviken! Självklart!

Fritidsresor har ett hotell alldeles vid den
norra stranden av Badviken, som numera på
civiliserat språk heter Sharm el Maya.
Namnet på hotellet är Iberotel Palace. Att
som gammal FN-yxa få uppleva tillfället att
sitta på hotellets balkong, blickande ut över
Badvikens glittrande vatten, tillhör de abso-
luta rättigheter som varje f d FN-soldat,
som har tjänstgjort nere i Sharm, har. I
dessa rättigheter bör självfallet ingå en väl
kyld Stella-öl i handen eller varför inte ett
lyxigt glas champagne!

För att hamna i absolut rätt utsiktsfält och
därifrån bortom Badvikens vatten kunna
skönja konturerna av militärbasens poster-
ing samt utsiktsplatsen, bör förslagsvis föl-
jande hotellrum reserveras på Iberotel
Palace, (ingressbilden): rum med de jämna
numren 2306-2324 = dubbelrum på 3:e
våningen, med utsikt söder- och västerut.

Det är min förhoppning, att denna artikel,
riktad även till andra turister än gamla FN-
veteraner, har bidragit till en inspirerande
information om framtida resor och fortsatt
spännande upplevelser i allas vårt så oför-
glömliga Sharm el Sheikh.

Med hälsningar
f d FN-soldaten 15320 Bengtsson (Bertil)

15:e FN-Bat Gaza 1962.

Artikelförfattaren på vakt vid militärbasen. Det var +48°C vid tillfället. Värmerekordet i Sharm var +53°C.

Sharms militärområde av idag. Det är lätt att känna igen sig från vaktkuren.
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Englaklubben startades 1997 av Karin Erik-
son och hon har arbetat på ambulansen i
många år i Stockholm. Det är hon som hål-
ler i trådarna.
Tanken med klubben är att dessa yrkes-

grupper kan träffas under andra förhållan-
den där fest och skratt är mottot. Många
gånger så jobbar yrkesgrupperna med
samma uppdrag t ex på en trafikolycka där
ambulans-, polis-, brand- och vårdpersonal
är involverade och gör sin insats. Dock kan
undringar, frågor eller ett allmänt intresse
om uppdraget finnas och det är inte alltid
det genomförs en planerad debriefing för
dess inblandade. Det finns massor med frå-
gor och svar på alla nivåer som dessa kan
prata om vid klubbens event.

Det är även intressant att det ges möjlighet
för möten med kollegor från hela landet, t ex
FN-soldaterna som är utspridda och då kan
sammanstråla på en 112-kryssning, de andra
grupperna kan byta idéer, ge ris och ros om
utrustning, ja det finns helt enkelt mycket att
prata om. En viss inbördes beundran finns
nog och varför inte.

Karin skapade sin databas genom att blad
för blad leta i telefonkatalogen och hitta alla
adresser. Hon lyckades få ihop mängder av
adresser i Stockholm till alla klubbens ar-
betsplatser och hade sin första 112-kväll på

Engelen i Gamla Stan, där av namnet
Englaklubben. 112-kvällarna har gått av sta-
peln en gång i månaden och i tio år var det
fullt hus där, men de två sista åren har det
inte varit tillräckligt med fart och folk.

Nya tag gäller så 112-kvällarna kommer
att återigen gå av stapeln varje torsdag på
Karlsson & Co där Englaklubben slår ihop
sig med deras SOS-kväll.

Englaklubben uppmärksammades av Silja
Line 2005 och ett samarbete påbörjades
mellan klubben och Silja. Karin utökade sin
databas till att hela landets alla aktuella
yrkesgrupper från Kiruna till Malmö får sin
112-kryssnings-inbjudningar skickat till

arbetsplatserna och förhoppningsvis når per-
sonalen där. Även 112-kvällarnas inbjudan
skickas på samma vis.

Den tionde 112-kryssningen går nu i höst.
Underhållningen ombord är alltid ett scen-
uppträdande av ett band som just tillhör
klubbens yrken. Det har varit poliser, ambu-
lanspersonal, brandmän, och FN-solater.
Hör av er om ni vill spela på en kryssning
eller på en 112-kväll.

Englaklubbens utskick till 112-kryssningarna
plus annonseringar i yrkesinriktade tidningar

når idag ut till c:a 4 500 enheter över hela
Sverige. En enhet kan t ex vara en polissta-
tion, vårdavdelning eller ambulansstation.
Det är nästan 450 000 personer som kan se
inbjudan om alla utskick kommer upp på
väggen.

Att nå ut med information om vad som hän-
der i kamratklubben känns viktigt och efter-
frågan om vad som komma skall är stor så
hemsidan www.englaklubben.se uppdateras
så att alla får möjlighet att delta i det roliga
som erbjuds. Englaklubben har även en sida
på Facebook.

Karin har jobbat på att skapa ett nätverk av
kontaktpersoner inom alla yrkesgrupper och
över hela landet. Uppgiften för kontaktper-
sonen är att sätta upp klubbens olika inbjud-
ningar på sin arbetsplats. Inbjudningarna
skickas direkt hem till kontaktpersonen.
Det finns redan ett antal kontaktpersoner

runt om i landet men det behövs många
flera som kan hjälpa till. Stora sjukhus t ex,
är några av de arbetsplatser som behöver
kontaktpersoner så att varje avdelning kan
nås med klubbens event. Internpost är ett
sätt, intranätet, yrkesinriktade tidningar m
m. Kontakta Karin via hemsidan och erbjud
henne er hjälp att förmedla allt som händer
i klubben.

Efter alla dessa år och med massor av
events och kontakter har Karin fått en stor
erfarenhet av att arbeta med alla klubbens
yrkesgrupper.

Karin försöker att bilda ett medlemsregister
för Englaklubbens kamratklubb. På så sätt
skapas en seriös klubb.
Det är mycket jobb med att skapa ett

register, men fördelarna överväger. Tanken
är att all info om vad som händer i klubben
kommer att mejlas till dig. Hjälp till genom
att fylla i formuläret ”Medlemsregister” och
när tillräckligt många har fyllt i och mejlat
tillbaka sina uppgifter, då startar hon upp
jobbet så har ni ett medlemsregister!

Text: Erik Westblom

Englaklubben är en kamratklubb som fokuserar sig på alla i landet som arbetar inom
SOS, AMBULANS, POLIS, BRANDKÅR, VÅRDEN, FN, VAKTBOLAG och KRIMINALVÅRDEN.

En av Englaklubbens "hottade" orkestermedlemmar.
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Dalanytt!
Medlemsmöte i Falun 17 oktober. OBS! Nytt datum!
Nu nystartar vi kamratföreningen med nya fräscha stadgar och en
ny styrelse. Välkommen till ett konstituerande medlemsmöte 17
oktober, kl 1100-1400.

Samling kl 1100 på ICA Maxi vid Dalregementet. Gemensam för-
flyttning till fältarbetsbaracken vid Myckelmyra för mötet.

Vi bjuder på kaffe och smörgås. Välkomna! Anmälan till Claus
Dehlin på mejl eller telefon.

Glöm inte att medlemsavgiften skall vara betald. Kolla med med-
lemsregistret om du är osäker: register@fredsbaskrarna.se, eller slå
en signal till förbundskassören.

Träffpunkt Dalarna
Första torsdagen i månaden träffas vi februari till april och oktober
till november på polishusets pub ”Sabel och Kask” i Falun, klockan
1900, samling utanför huvudingången.
Under maj till september (förutom juli) träffas vi vid Myckelmyra
tjärn, samma tid. Traditionellt julbord i december hemma hos Mats
Berglind, Borlänge.

Kontaktpersoner är Ulf Lissjanis, mobil 070-557 19 43 och Mats
Berglind, 0243-180 66.

Finns det fler träffplatser i vårt län? Är du kanske intresserad av att
ordna en där du bor? Kontakta då oss i styrelsen. Vi ser till att
Fredsbaskrarnas hemsida uppdateras med information från Dalarna.

E-postadresser
Vi har e-postadresser till nästan hälften av alla medlemmar i
Dalarna men vi tror att fler har tillgång till e-post. Var vänlig mejla
din e-postadress till oss, e-postadress som nedan. Har du fått infor-
mation från oss via e-post så har vi redan din adress men är du osä-
ker så mejla oss ändå.

Ju fler e-postadresser desto mindre kostnad för porto! Det betyder
mer över till annat!

Fler medlemmar
Vi är i nuläget nästan 120 medlemmar i Dalarna och det borde väl
inte vara en omöjlighet att dubbla det medlemsantalet! Sätt igång
och kolla din omgivning; du känner säkert någon som inte kommit
sig för att bli medlem ännu.

Det är enkelt att bli medlem, kontakta oss i styrelsen eller ta en
direktkontakt med förbundets kassör och medlemsregisteransvarig:
register@fredsbaskrarna.se!

Claus Dehlin, ordförande
0240-144 44, claus.dehlin@fredsbaskrarna.se

Ami Ulfvin
Kamraterna inom L0 9 fick i början av juli månad ett sorgligt
budskap. Vår kära medarbetare Ami Ulfvin avled den 30 juni
2009.

Ami var en mycket kär person i kamratkretsen. Alltid till hands
för att hjälpa, snar till skratt och en mycket fin vän till oss alla.
Ami tjänstgjorde vid L0 9 på medicinsk servicegrupp där hon

visade sig vara en mycket kompetent medarbetare. Senaste åren
kämpade Ami tappert med en sjukdom vilken gjorde att hon avled.
Våra tankar går till Amis make och familj med en hälsning om

att hon kommer att saknas inom våra led och alltid finnas kvar
bland våra minnen från tiden i Libanon.

Bo Putte Palmgren / Mirja Offesson

Bo Karlsson
Tack för vänligt deltagande vid min kära livskamrat
Bo Karlssons bortgång.

Gåvor till Cancerfonden från FN-kamrater till Bo.

Anna-Greta Ekman

Bilden t v föreställer en major, en
kamrat från min FN-tjänstgöring.
Jag känner så väl igen honom

men kan inte för allt i världen erin-
ra mig vad han heter eller var han
var placerad.
Finns det någon kamrat här som

kan vara mig till hjälp med tips i
sökandet?

Vänligen
Bengt Lindeblad
f d chefsrådman
Tornhuset, Fabriksgatan 35, 4 tr
412 51 Göteborg
tel: 031-773 07 44
fax: 031-773 07 64

Efterlysning 2

Snälla femtusen fredsbaskrar - någon borde ha ett foto (eller flera)
på Navy Marine restaurang i Larnaca
från 60-
och 70-talen.
Please, please help me! Jag skickar en
annan bild där jag kanske bättre känns
igen som "Kocken"!
Från mina sex missioner, 31G, 42C,

48C, 52M, 53-55 C, har jag många
trevliga minnen från tiden tillsammans
med er, ett exempel är en mission där
jag var med som tärna i ett luciatåg till
en befälsmäss.
Jag är tacksam att jag har fått vara

med därute, så jag hoppas att
någon/några kan hjälpa mig. Jag vän-
tar med stor spänning!
Skicka rek – du får dem åter!
Passar också på att tacka UNEF-kamraterna som firade 50-årsju-

bileum i tre dagar i Kungälv med fantastiskt fint väder och en myck-
et trevlig samvaro.

Hälsningar
Oa Hällegard
Teknikringen 62
114 28 Stockholm
tel: 08-201944/0739 39 00 36

Efterlysning 1
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…eller kanske till och med landets mest livaktiga!

Träffen i Varberg har hållit på sedan slutet av 90-talet och man
träffas första måndagen i varje månad klockan 19. Utan undan-
tag, varje månad, året runt. Från början höll man till på
William´s Pub men träffas numera på Harry´s.

Ibland är det bara några stycken som träffas men vanligtvis är det
mellan 15 och 20 veteraner. Nu på juliträffen till exempel var det
23 veteraner; från den allra första missionen i Gaza 1956 till nyss
hemkomna soldater från Afghanistan och nästan alla däremellan.
Nu i augusti åker två medlemar till nya uppdrag i Kosovo.De som
håller i träffarna är Nils Oskis Oskarsson och Lars-Åke
Johansson. Man har en adresslista på gott och väl 80 namn med
mejladresser och telefonnummer. Det är dessa som besökt träffp-
latsen och listan uppdateras hela tiden med nya kontaktuppgifter
så att man kan hålla kontakten och vid behov påminna om att det
är dags för måndagsträff igen.

Förutom måndagsträffarna har man också vårfest och julfest och
då sänds särskild kallelse.

Varbergarna är ett synligt bevis på att det inte behöver vara så
märkvärdigt det här med en träffplats. Det viktigaste är att hitta
ett sätt att umgås som passar där man själv finns.

Har man dessutom en bra spridning åldersmässigt som missioner-
na i Varberg så borgar det för en livaktig träffplats som kommer
att finnas kvar länge till!

Text: Claus Dehlin

Hallands mest livaktiga träffplats…

Din bästa guide till att bo på Cypern:

www.pafilia.com
P R O P E R T Y D E V E L O P E R S

Fredsbaskrarna F-län

Så var sommaren slut där sol, regn och vila har fyllt upp denna
tid. En hel del av oss var på ÖS i Halmstad. En fantastisk tillställ-
ning där man träffar mängder av gamla och nya kamrater och
umgås och bara har det gott.

Museiverksamheten i Skillingaryd håller på för fullt. Janne,
Douglas och Rolle arbetar på för fullt med hjälp av Gun Lindén.
Materialet håller på att inventeras och katalogiseras för att sorte-
ras upp i pallar. Vad som händer senare är i nuläget inte riktigt
klart.

Vi firar femårsjubileum i höst. På FN-dagen 2004 bildades vi
officiellt. Efter fem år av medgång och en del motgång firar vi på
något vis detta jubileum. Hur detta blir vet vi inte i skrivande
stund. Se det utskick som kommit eller kommer inom kort.
Övrig verksamhet i höst kan ni läsa om i samma utskick.

Hoppas vi ses under hösten!

Hälsningar
Mats Ruderfors
Ordförande F-län

Fredsbaskrarna Örebro
Hej fredsveteraner!
Hoppas att ni har haft en fin sommar med allt vad det innebär.
Nu är det åter dags att träffa gamla som unga fredsveteraner

igen. Så längre fram i detta utskicket så kommer höstens program.

Vad har hänt sedan sist?
Vi avslutade våren med en grillning och önskade varandra en trev-
lig sommar. Flera av er var kanske nere i Halmstad på ÖS.
Under sommaren har det äntligen blivit klart: VI HAR EN

EGEN LOKAL!

Den ligger på Fredsgatan 13 i Örebro. Vet ni inte var det är så lig-
ger det ovanpå Almstedts blommor, mittemot Lucullus. Vi delar
lokalen med en annan förening, ÖSAM. Det är där vi kommer att
träffas under hösten och vintern. Det inleds med en invigningsfest
så klart.

FR09
Årets förbundsråd kommer att hållas i Bäreia, Norge. Styrelsen
ämnar skicka två personer dit som representanter för vår förening.

Vinn en miljon!
Varför inte dryga ut vardagsekonomin med ett litet tillskott från
Fredsbaskrarna i Örebro. Var med och rekrytera fler medlemmar
under 2010. För varje ny medlem får du en trisslott av föreningen.

Kamratstödjare
I vår förening har vi två aktiva kamratstödjare. Det är Elisabeth
Andersson och Erik Palm. Tveka inte att kontakta om ni känner
att det finns behov av det. Kom ihåg att det gäller även för er som
är anhöriga. Ni hittar dem på www.fredsbaskrarna.se under kam-
ratstödjare.

• 6/10 kl 19.00: Veteranträff på Fredsgatan.

• 21/10 kl 19.00 Bowling: Denna kväll är det dags för de årliga
Baskermästerskapen i bowling på Strike. Föranmälan ska ske till
Peder Stenbäck senast en vecka före. Anmälan sker genom att
ringa eller mejla till honom.
E-post: peder.stenback@swipnet.se
telefon: 070-767 32 19

• 3/11 kl 19.00: Höstmiddag på Fredsgatan.

• 1/12kl 1900: Glöggkväll på Fredsgatan.

• 2/2 kl 19.00: Årsmöte på Fredsgatan.

Vi vill ha in fler e-postadresser för att minska brevutskicken och
för att göra informationsflödet enklare, glöm inte att meddela oss
och förbundets register vid adressändring. Vill ni komma i kontakt
med någon i styrelsen för Fredsbaskrarna Örebro står vi till ert
förfogande.

Ordförande: Elisabeth Andersson· 019-507 34 84
Sekreterare: Anders Ramnerup 019-505 08 29
Kassör: Lotta Öhrn 019-182359
Ledamot: Måns Löf 0581-10708
Ledamot: Peder Stenbäck 019-6110328

Har du egna idéer, önskemål eller tankar om vad vi ska göra i
Fredsbaskrarna Örebro är du hjärtligt välkommen att ta upp detta
på våra träffar eller skicka e-post till ramnerup@hotmail.com
Årets övriga aktiviteter hittar du på www.fredsbaskrarna.se
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ANNONSER

I DETTA NUMMER:

Fredsbaskrarna Sverige 14 www.fredsbaskrarna.se

BAE Systems 15 www.baesystems.se

Röda Korset 19 www.redcross.se

Middle East Trading 23 www.me-trading.com

Property Developers 29 www.pafilia.com

FredsbaskerFörlaget 30 www.fredsbaskerforlaget.se

Försvarsmakten 32 www.mil.se

SKEPPAREGATAN 29, 602 27 NORRKÖPING
TEL 011 18 80 88w w w . f r e d s b a s k e r f o r l a g e t . s e

Det går även
att beställa våra böcker
via förskottsbetalning

på PlusGirot!

ANGE:
- boktitel
- antal

- namn och adress

PORTO INGÅR I PRISERNA

PG: 129 1805-8

HÄR FINNS BÖCKER OM SVENSKA FREDSMISSIONER UNDER 50 ÅR.

HÄR FINNS MINNESBÖCKER FRÅN BL A BALKAN OCH LIBANON.

HÄR FINNS VHS-FILMER.

PS

198:-

161:-

Biografin
om Stig von Bayer

– the Mad Swede!

298:-

348:-

Med
ett 1

0-tal
popu

ära
rece

pt!

216
sido

r, 4-
färg

.

176 sidor. Rikt illustrerad
av Christian Braunstein

198 sidor, 4-färg. Rikt illustrerad
Svensk/engelsk parallelltext
av Christian Braunstein

CD:n
med klassikerna:

- Hemåt det bär

- Soldaten och kortleken

- Skyttesluskvisa

- Basker Blå

110:-

50 sidor - häftad
av Stig von Bayer & Christian Braunstein

Information om vikten av att anpassa sig
Mucka inte med Trolldoktorn

100:-
NYHET
s e s i d 21
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YXXRYSS
Nr 3/2009

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

Kryssa för EN önskad vinst!

Vi gratulerar vinnarna
i YXXRYSS 2/2009

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

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

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

Lösningen sänds senast 1 november till:
Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör.

Bråka inte med Häxdoktorn

CD:n Hemåt det bär, med
Soldaten och kortleken etc

Fredskockarna

Hans Lindqvist
Bondebacken 15
724 61 Västerås
Fredskockarna

Staffan och Lena Vestbom
Fermberget 9
816 94 Ockelbo
Fredskockarna

Kenneth Svensson
Höstgatan 18, våning 2
126 37 Hägersten
Utmärkelsetecken på
militära uniformer

Rätt lösning till
nr 2/2009
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige

Tegelbruksgatan 8, 554 50 JÖNKÖPING

Det kan vara dig vi söker just nu. Vi letar alltid efter talanger som vill utbilda 

Läs mer på mil.se/rekrytering 

HAR DU  
DET SOM 
KRÄVS?  
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