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Förbundsstyrelsen och redaktionen tillönskar
våra medlemmar, läsare, annonsörer och samarbetspartners
En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Fredssoldater i Sinai 1956
- nu är det snart 50 år sedan…
UNDER ÅRET HAR VÄRLDEN UPPMÄRKSAMMAT
60-årsminnet från krigsslutet efter andra
världskriget med att bland annat hylla krigsveteranerna för deras insatser.
FN:s tillkomst har uppmärksammats på
olika sätt och här i landet har vi särskilt uppmärksammat Dag Hammarskjölds födelse för
100 år sedan.
Dag Hammarskjöld initierade, som FN:s
andra generalsekreterare, tillsammans med
den kanadensiske ambassadören Lester Pearson det s k ”Kapitel 6 1/2,” peace-keeping.
FN behövde någon form av pragmatisk
diplomati i konflikten mellan Israel och
Egypten och detta i samband med Suez-krisen. Resultatet blev FN:s första beväpnade
militära förband på hösten 1956.

FN:s fredsbevarande personal har tilldelats
Nobels fredspris 1988. Och den 29 maj har
sedan 2003 utsetts till ”The International Day
of UN Peace-Keepers.”

”Peacekeeping is not for soldiers - but only
soldier can do it,” är ett av många bevingade
uttalanden från Dag Hammarskjöld.

Frågan från mig blir då osökt, vad skall svenska myndigheter göra för att hylla sina veteraner? Det går inte längre att gömma sig bakom
påståendet att vi inte har några veteraner.
Vi hade en egen bataljon med start på hösten 1956 i Sinai, för 50 år sedan. Jag ser med
stort intresse fram mot statsmaktens och försvarsmaktens agerande.

Sverige svarade positivt på en önskan från FN
att medverka till styrkan i Sinai, benämnd
UNEF I.
Vi ställde oss positiva redan första gången
FN ställde en förfrågan, 1948, i samband med
Israel - Palestina-konflikten och FN:s första
militära mission - den första observatörsmissionen, som blev starten av UNTSO.
Vi var med och bidrog med personal från
början och vi har varit med i huvuddelen av
FN:s 60 fredsuppdrag till idag.
Ett resultat av detta är att vi har ungefär
100 000 veteraner.

Internationellt uppmärksammas uppoffringar och insatser för freden.
Våra nordiska grannar har tillsatt kommittéer för att hylla sina veteraner från 1956.
Norge och Danmark, som deltog med en
gemensam bataljon till UNEF I, kommer att
genomföra samordnade aktiviteter för sina
”50 åringar.”
Finland som på olika sätt under året hyllat
sina krigsveteraner har avdelat 143 000 Euros
för att hylla sina första FN-veteraner i ett
brett upplagt program under 2006.

Till er alla ute i mission, veteraner och stödjare till vårt motto - en gång fredssoldat alltid
fredskamrat - take care out there!

Per-Erik “Pekka” Korström
Förbundsordförande
ordforande@fredsbaskrarna.se
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Förbundsråd FR05
Sista helgen i oktober var det så dags för årets Förbundsråd.
I år var förutom regionföreningar och ombud, även träffplatsansvariga inbjudna.
Och årets förbundsråd hade glädjande nog 20-talet anmälda.
Med representanter från BBMC, FN-Veteranerna Kongo, samt fem regioner,
fanns det en hel del synpunkter och åsikter att diskutera tillsammans med
förbundsstyrelsens representanter.
Efter samling på Villingsbergs Skjutfält och en

kort genomgång började lördagens aktiviteter med lunch. Sedan var det dags för
själva mötet att ta sin start.
I år var Stig Röberg, f d sekreterare i
Finlands Fredsbevararförbund, inbjuden
att komma till förbundsrådet, för att tala
om föreningsbildande, utvecklingen och
framtiden inom det finska förbundet.
Efter Stigs dragning, startade helgens
diskussioner. Deltagarna delades upp i två
grupper och satt sedan och arbetade igenom diskussionsämnena och försökte
sammanfatta sina åsikter om dessa.

Något som är viktigt för regionerna är att rap-

portera genomförda aktiviteter till styrelsen. Skriv reportage i tidningen om vad ni
ska göra och har gjort! Lokalredaktörer
ute i regionerna eftersträvas.
Återrapporteringen genom verksamhetsberättelser och budgetarbete är mycket viktig för regionernas ekonomi. Föreningarnas verksamhetsbidrag är beroende av
att förbundet ser att aktiviteter genomförs.

Rundabordskonferens utifrån ett soffhörn, från vänster: Mikael Fredriksson, förbundssekreterare, Kenneth Roos, representant för FB
Bergslagen, Mats Ruderfors, ordförande FB, F-län, Stig Röberg, Finland, Karl-Olof Fransson, ordförande FN-veteranerna Kongo, och.........

Kvällen avslutades med middag i Militärrestaurangen. Stig Röberg erhöll ett
bordsstandar samt ett urval av förbundets
profileringsutbud, som tack för sin medverkan i förbundsrådet.

manfatta helgens diskussioner och de viktigaste punkterna.

derna för regionföreningarnas representanter vid årsmöten och förbundsråd
skulle bekostas av respektive regionförening, ett förslag som inte delades av den
andra gruppen. Det konstaterades dock
att inkomsterna har genom verksamhetsbidraget flyttat till föreningarna, därför
borde också kostnaderna flyttas.

Det är viktigt att beslut, tagna i förbundssty-

Det framkom också att det finns önskemål om

relsen, sprids bland medlemmarna. Information i protokoll, som skickas till regionombud eller träffplatsansvariga, måste
spridas vidare. Detta kan ske genom nyhetsbrev, info på medlemsdelen på hemsidan mm.

att årsmötena ska genomföras någonstans
i mellansverige, helst på samma plats år
efter år, medan förbundsråden gärna kan
flyttas runt i landet och arrangeras tillsammans med olika regionföreningar.

På söndagen var det sedan dags att samStig Röberg från Finlands Fredsbevararförbund,
berättade om arbetet i vår finska broderorganisation.
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En av grupperna hade förslag på att kostna-
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Styrelseordförande har ordet
Vad blir då årets julklapp? Svårt att säga, men ett tips är att
skänka ett medlemskap i vårt förbund till en kamrat, som
aldrig fått ”tummen ur” trots alla påpekanden från dig och
att också skänka en slant till någon välgörenhetsorganisation.
Det har hänt en hel del i vårt förbund sen sist. Vi har fått

många positiva signaler om tidningens nya utseende och
innehåll. Detta tackar vi för. Men nu kan vi inte luta oss
tillbaka och tro att allt har löst sig med detta. Så är det
naturligtvis inte. Hårt arbete kvarstår och vi får hela tiden
flytta fram våra positioner.
Ibland får vi också ta en del tråkiga, men nödvändiga beslut, för

att kunna gå framåt. Vi har under en tid haft en negativ
trend på våra annonsintäkter och detta kom till sin spets i
vårt förra nummer, då vår annonsackvisitör inte kommit in
med någon annons alls. Vi tog då ett beslut att avbryta
samarbetet och att leta efter en ny ackvisitör. Detta arbete
har pågått och kontrakt har nu skrivits med Roland
Andersson, inforMera. Med detta får vi en helhet på vår

tidning. Vi har en part att diskutera med. Vi finner detta
mycket positivt och till Nr 1/2006 hoppas vi att vi är tillbaks på banan vad gäller intäkterna. Ni som har tips om
annonsörer kontakta Roland!
Vi kommer också inom kort att ha bredbandsuppkoppling till
vårt kansli. Allt för att kunna ta emot alla de tunga filer
som skickas fram och tillbaka. Med detta skapas en miljö
som är lättare att jobba i för vår kanslipersonal.
I juletid är det naturligtvis mycket glädje, men också sorg och
saknad. Glöm nu inte att skänka en tanke till de som saknar sina nära och kära och till dom som saknar mat, bostad
och frid.

Thomas Roos
thomas.roos@fredsbaskrarna.se
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Sören Edqvist, representant FN-veteranerna Kongo, Janne Frisk, träffplatsansvarig i Östergötland, samt Måns Löf,
representant FB Örebro.

Föreningarna bör vara en spegelbild av

förbundet med dess funktioner i så
stor utsträckning som möjligt, såsom
rekryteringsgrupper, lokala redaktörer för Bataljonsbladet mm.

ner, med ansvar för var sin regionförening.
Efter genomförd sammanfattning av diskussionen, avslutades förbundsrådet
och deltagarna skildes för hemfärd.

Lokala och regionala arrangemang, mässor

mm är bra tillfällen för att rekrytera
nya medlemmar. Nyrekrytering ska
ske på plats i missionsområdet och
vid återträffar.

Vi vill särskilt tacka Arne Björklund som
hade ordnat så att vi kunde vara på
Villingsberg.

För att få kortare kontaktvägar till styrelsen och en snabbare kommunikation

sekreterare@fredsbaskrarna.se

PUZZELRINGAR!
Fyra, sex, åtta eller 12 delar.

Symbolen för FN-tjänst
Delbara ringar i 9 ct eller 18 ct guld, vitguld
samt silver. Fyra, sex eller åtta delar. Mycket
hög kvalitet. Monteringsanvisning medföljer.

EGEN IMPORT!
NETTOPRISER!
Leveranstid ca 3 veckor.
Lev. mot postförskott. Fraktfritt.
Ringstorlekar 13–24 mm även delar av m.m.
Välkända ringar från Mellanöstern.

Mikael Fredriksson

önskas att medlemmarna i förbundsstyrelsen ska utses till kontaktperso-

Fregattv. 63 - 117 68 Stockholm - Bat. XXV G
Tel/fax 08-18 40 50 dygnet runt
Mobiltel. 070-530 99 89
E-post: mkonsult@algonet.se
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Hammarskjölds sista vila
Budskapet om Dag Hammarskjölds död,
den 17 september 1961 i Ndola i nuvarande Zambia, kom som en chock för
samtiden. Den brittiske diplomaten
David Ormsby Gore sade bl a följande i
ett minnestal över Dag Hammarskjöld i
BBC dagen efter flygkatastrofen.
”Han arbetade som besatt och han var förvisso besatt av en djup övertygelse om att
genom FN skulle en bättre värld kunna
byggas upp, en värld fri från krig och fri
från hunger. Han har fallit på sin post för
den saken”.
När generalförsamlingen skulle öppna
sin höstsession den 19 september kastade tragedin sin förlamande skugga
över FN. Stolen vid sidan om församlingspresidenten Boland var tom, alla
blickar riktades dit då han yttrade:
”Den djupa sorgen sträcker sig förbi
denna sals väggar till miljoner män
och kvinnor jorden runt.” Sorgearbetet var tungt men förenade för en
kort stund vän och ovän. Chrustjev
yttrade spontant sina aningar om vad
som egentligen hade hänt i Ndola då
han framförde sina kondoleanser:
”Hammarskjöld var en stor man.
Detta är inte rätta sättet att lösa problem.”

Samma dag, den 19
september, sänktes flaggorna på halv stång i
Sverige.
Dödsbudet väckte inte bara i Sverige - förutom sorg och bestörtning, även känslan att en
man, som varit med om
att utforma världens
öden och mänsklighetens Hammarskjöld inspekterar hederskompaniet vid ankomsten till Leopoldville
villkor, plötsligt ryckts den 13 september 1961. I främsta ledet general Joseph Mobutu, premiärminister Cyrille Adoula och Hammarskjöld. Sture Linnér och FN-styrkans
bort. Stumma fackelbä- befälhavare general Sean McKeown syns i andra ledet. Fyra dagar senare
rande sörjande samlades i omkom generalsekreteraren. Källa: “Dag Hammarskjöld” av Sir Brian Urquhart.
flera av världens huvudstäder. I en tyst minut stannade svens- rättades av ärkebiskop Erling Eidem. I
hedersvakten ingick ett 20-tal FN-solka folket inför minnet av honom.
I ett minnestal på Ladugårdsgärde i dater, bl a Olle Brennius, Kaj Hofsten
Stockholm den 28 september 1961 och Rune Winroth från Suez-bataljosade Svenska Akademins sekreterare nen. Storpolitiska förgrundsgestalter
Karl Ragnar Gierow: ”Han blev döpt var närvarande såsom Ralph Bunche,
till Dag, för att med honom skulle det Adlai Stevenson, Trygve Lie och Lynljusna.” Vid hans vagga stod Freden, don B Johnson – den senare vicepresistod viljan till samförstånd, önskan dent och två år senare president i
USA.
om endräkt, förmågan att förlikas.”
Det blev tradition, att Zambias prePå eftermiddagen den 29 september
drog begravningståget genom Uppsala sident höll ett kort tal varje 17 septtill kyrkogården, där Dag Hammar- ember, på platsen för Dag Hammarskjöld lades till sin sista vila, vid sidan skjölds och hans följeslagares död.
Vid ett tal i slutet av 1970-talet yttom sin mor Agnes, i den Hammarrade Kenneth Kaunda dessa ord:
skjöldska familjegraven.
”Dag Hammarskjöld vigde all sin enerSom den förste icke-medlemmen av
Sveriges kungahus hedrades han med gi genom Förenta Nationerna åt fredens
statsbegravning. Jordfästningen för- och den fredliga samlevnadens sak. Hans

FOTO: Sune Lindén.

FN-dagen i Stockholm 2005

Gun Lindén och Anders Brännström.
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Solen sken och vädret var fantastiskt denna dag, då FN hade sin högtidsdag, som traditionsenligt firades på Norra Djurgården i Stockholm.
Det enda som saknades var en stor uppslutning. Tyvärr så var det tunt
i leden, detta trots att det var 10-års jubileum för FN-monumentet.
Arméns Trummusikkår spelade efter kransnedläggning och tal av Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Jan Jonsson.
Fredsbaskrarnas Traditionsbärare, Gun Lindén, deltog och lade ner en
krans, samt överlämnade priset ”PeaceKeeper of the Year” till Brigadgeneral Anders Brännström.

livsverk är en hyllning till den civiliserade
människans förmåga att låta sig bli vägledd av den opartiska rättvisans principer.
Denna plats markerar inte bara minnet av
en man som hade en sällsynt och djup
hängivenhet men som också mer än de flesta av oss var medveten om människans
själviskhet och internationella rivalitet
som förstör den vanliga människans fundamentala livsvillkor”.

I sin bok ”KONGO, anteckningar
om Dag Hammarskjöld” (2001) säger
han bland annat: ”Hammarskjöld är
den ende av FN:s generalsekreterare
som vågat handla på eget bevåg. Han
insåg att alla problem inte kunde lösas
förhandlingsvägen utan ute bland de
berörda människorna. Han gav aldrig
upp. Så här säger han i sina dagboksanteckningar ”Vägmärken”:

I december 1961 fick Dag Hammarskjöld Nobels fredspris postumt.
Bengt Rösiö var svensk konsul i
Kongo år 1961 och ambassadör i bl a
Kongo i mitten av 1980-talet.

Det är när morgonglansen bytts i middagströtthet,
när benmusklerna skälva vid anspänningen, vägen
tycks oändlig och plötsligt ingenting vill gå riktigt
som du önskar - det är då du inte får tveka.

Kungliga familjen var närvarande vid begravningsakten i Uppsala domkyrka.
Källa: “Dag Hammarskjöld” av Sir Brian Urquhart.

en rapport, hålla ett tal eller skicka
iväg en representant. Han reste själv,
ut i en verklighet som var fjärran glashuset vid East River.
Hammarskjöld tvekade inte att, när
så krävdes, ge sig ut på fältet, utan fanfarer, PR och ståt. Han hade modet att
komma själv och hade bland politiker
så sällsynta egenskaper som integritet,
oväld, karisma och mod. Det enda
som kan motverka säkerhetsrådets
veto är en stark generalsekreterare.
Och någon annan, lika stark som
Hammarskjöld, har FN aldrig haft.”
Ur ”Vägmärken” 6 juli 1961:

Att jag blivit så fängslad av Dag Hammarskjölds sista dagar i livet
beror just på hans engagemang.
Jag talade med honom
bara en enda gång i konsulatet i Léopoldville,
två dagar innan han dog,
då han sa att det enda
viktiga just nu, är att få
slut på detta meningslösa dödande. Han gjorde
det inte genom att skissa
på en resolution, skriva

Trött och ensam.
Trött så sinnet värker.
Nedför hällarna silar smältvattnet.
Fingrarna är stumma, knäna skälver.
Det är nu, nu, du inte får släppa.
Andras väg har rastplatser i solen där de mötas.
Men detta är din väg och det är nu,
nu, du inte får svika
Gråt, om du kan, gråt men klaga inte.
Vägen valde dig - och du skall tacka.

Sven Olov (Olle) Johansson
(G01, C34, C44)
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SJU GENERALSEKRETERARE
Under år 2005 har vi på olika sätt högtidlighållit
minnet av FN:s andre generalsekreterare, svensken
Dag Hammarskjöld.
Här följer en kort presentation av de sju generalsekreterarna, samt några av de större fredsbevarande missioner under respektive ämbetsperiod.
under
åren åren
Tryggvvee LLieielevde
levde
under
1896 till
1896
till1968.
1968.
Trygve Lie var norsk utrikesminister under andra världskriget och hade livliga kontakter med de allierade. Trygve
Lie ledde sin ministär från
norska exilregeringens plats i
London och han tillvann sig
under denna tid ett internationellt anseende och valdes till generalsekreterare vid en tidpunkt när Norge förhöll sig avvaktande till de begynnande
motsättningarna mellan västmakterna och det dåvarande
Sovjetunionen. Under det kalla kriget försökte Trygve Lie
ena väst och öst och hävda FN-sekretariatets självständighet. Men sedan han 1950 tillstyrkt FN:s ingripande i
Koreakriget blev han i praktiken bojkottad av östblocket.
Generalförsamlingen förlängde dock 1951 hans ämbetsperiod med tre år. Men han beslöt att dra sig tillbaka i förtid
och efterträddes av Dag Hammarskjöld. Trygve Lies
memoarer utkom 1954 med titeln ”FN i Sju år för freden.”

D
Haam
mmmaarrskskjöjlödldlevde
levde
Daag
gH
under
åren 1905
1961.
under
årentill
1905
till 1961.
Hammarskjöld var nummer
tolv på en lista över presumtiva
kandidater till posten som
FN:s generalsekreterare och
den förste som säkerhetsrådet
kunde enas om, helt enkelt för
att Hammarskjöld inte hade
tagit ställning i någon fråga
som varken gynnade eller missgynnade någon av stormakterna.
Hammarskjölds meritlista var synnerligen gedigen med
en docentur i nationalekonomi vid en ålder av endast 28 år
varefter han blev statssekreterare i Finansdepartementet
mellan åren 1936 till 1945. Hammarskjöld var därefter knuten till Utrikesdepartementet från 1946 fram till 1953 då
han också var konsultativt statsråd mellan 1951 till 1953.
Dag Hammarskjöld lyckades 1955 avsevärt stärka sin
ställning, såväl som generalsekreterareämbetets betydelse,
genom att få amerikanska flygare frigivna efter Koreakriget
som varit fängslade i Kina. Under Kongokrisen använde
Hammarskjöld generalförsamlingens fullmakter till att
hindra en stormaktsintervention, varvid han blev häftigt
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kritiserad av Sovjetunionen som såg med allt större misshag på FN och dess allt större självständighet under Hammarskjölds ledning.
Han fick dock fortsatt förtroende och ett starkt stöd från
mindre stater såväl som från det framväxande afro-asiatiska blocket i generalförsamlingen.
FN-styrkorna i Gaza med början på 1956 samt FN-styrkorna i Kongo kommer för evigt att förknippas med svensken Dag Hammarskjöld.

UT
U Thant
var var
Thhaanntteg.
eg.Sithu
Sithu
U Thant
bördig från
som
i dessa
bördig
frånBurma
Burma
som
i dessa
dagar går under namnet, Myanmar.
dagar går under namnet
Myanmar.
Han levde mellan 1909 och
1974. U Thant efterträdde Dag
Hammarskjöld på posten som
tillförordnad generalsekreterare 1961 och blev vald till generalsekreterare 1962.
U Thant behöll denna befattning till 1971. U Thant
hade tidigare varit statssekreterare i sitt lands informationsministerium 1949 och blev därefter FN-delegat 1952.
U Thant ledde således FN vid en tidpunkt när Kongokrisen
ännu inte var löst och dessutom uppstod Cypernkrisen
under hans ämbetsperiod.
I juni månad 1967 inleddes sexdagarskriget mellan Israel
och Egypten där Egyptens dåvarande President Gamal
Abdel Nasser gav ett ultimatum till FN att styrkorna i Gaza
skulle dras bort. U Thant fick i efterhand en svidande kritik från omvärlden för att han inte hänskjutit frågan till
säkerhetsrådet utan gav själv order om att styrkorna skulle
evakuera till Cypern. Säkerhetsrådet i New York kunde
säkerligen ha agerat men då krävdes att Förenta Staterna
och Sovjetunionen hade varit överens i denna fråga vilket
de inte var vid denna tidpunkt.
Sir Brian Urquhart som var FN: s undergeneralsekreterare vid den aktuella tidpunkten har emellertid kommenterat denna händelse i sin bok Ett Liv i Krig och Fred och
sagt att U Thant hade förmodligen inget större val då han
värnade om säkerheten för FN-styrkorna i Gaza.

Kuurrtt W
Waaldldhheiemimföddes
föddes
1918
K
1918
och
diplomat
och är
ärösterrikisk
österrikisk
diplomat och
och politiker.

politiker.
Han var ledare för sitt lands
första FN-delegation från 1964
till 1968 och FN-ambassadör
från 1970 till 1971. Under
perioden 1968 till 1970 hade
Waldheim varit Österrikes utrikesminister. Kurt Waldheim
försökte bli president i Österrike 1971 men misslyckades
med detta.
Han ledde dock FN under åren 1972 till 1981. Efter åter-

UNDER

SEX DECENNIER

komsten till Österrike tog Waldheim revansch för nederlaget i sitt försök att bli president i hemlandet 1971 och valdes till president 1986. Det förflutna hade emellertid hunnit ikapp Waldheim och han isolerades politiskt till följd av
anklagelser om krigsförbrytelser under andra världskriget
då han varit tysk officer.
Waldheims period i FN var en tid när Cypernkrisen var
olöst och i skrivande stund är den fortfarande olöst.
Oktoberkriget 1973 hade brutit ut mellan främst Israel och
Egypten och fredsbevarande soldater grupperades återigen
i Sinaiöknen men nu under namnet UNEF2. Styrkorna i
Gaza mellan 1956 och 1967 hade haft namnet UNEF1.
Dessutom tillkom FN-styrkan UNIFIL under Waldheims ämbetsperiod när Israel hade invaderat södra
Libanon i mars månad 1978.

Javiieerr PPéérreezzdedeCuCeulelalrlar
föddes 1920
föddes
1920och
ochärärperuansk
peruansk
diplomat.
diplomat.
Efter en lång diplomatisk karriär blev han organisationens
generalsekreterare 1982 och
omvaldes för en andra period
1987. Pérez de Cuellars insats
präglades inte av några uppseendeväckande politiska initiativ utan mer av diplomatiska sonderingar om möjligheterna att finna konfliktlösningar.
Pérez de Cuellar ledde FN vid en tidpunkt när Gulf-kriget bröt ut 1991 och en av hans insatser måste tveklöst vara
upprättandet av FN-styrkan UNIKOM som tillkom efter
Gulf-kriget. UNIKOM verkade i Kuwait och Irak.

hahla
i li härsBouuttrrooss BBoouutrtorso-sG-G
härstammar
Egypten
tammar
frånfrån
Egypten
och är
och är född 1922.
född 1922.
Han växte upp i en egyptisk
överklassfamilj där farfadern
hade varit regeringschef och
fadern minister. Boutros-Ghali
gjorde rekordkarriär och doktorerade i juridik 1949 varefter
han blev professor i internationell rätt och internationella relationer vid Kairos universitet fram till 1977. Boutros-Ghali inledde sin politiska karriär som tillförordnad utrikesminister under President
Anwar al-Sadat. Boutros-Ghali var även en av arkitekterna
bakom Camp David-avtalet om fred i Mellanöstern 1978.
Boutros Boutros-Ghali var den förste arab och afrikan
att beträda posten som generalsekreterare och han gjorde
sig också till talesman för tredje världens länder.
En av orsakerna till varför just Boutros-Ghali blev generalsekreterare beror på Frankrikes strävan att välja en generalsekreterare, som inte bara talar engelska utan också talar

franska, varför Boutros-Ghali var en av kandidaterna till
befattningen som FN: s högste ledare.
Hans ämbetsperiod blev dock kort i förhållande till övriga tidigare befattningshavare och han satt bara en period.
Flera länder, främst USA, var kritiska till den stora FNbyråkratin och den utbredda korruptionen inom organisationen och man tvivlade på att Boutros-Ghali var rätt person att lösa problemen.
Boutros-Ghali ledde för övrigt FN vid en tid när oroshärdar inte bara fanns i Afrika och Mellanöstern med flera
andra platser, utan också hade drabbat Europa, med kriget
i det forna Jugoslavien.

Koffii AAnnnnaannföddes
föddesi Ghana
i Ghana
1938 och
ekonomi
1938
ochhar
harstuderat
studerat
ekonooch ledarskap i USA och Schweiz.
mi och ledarskap i USA och
Schweiz.
Kofi Annan inledde sin internationella karriär med administration och budgetfrågor
för WHO.
Annan har haft flera tunga
befattningar för FN vilket
inkluderar personalfrågor, budgetärenden, finansiering,
programplanering och analys samt undergeneralsekreterare med ansvar för FN: s fredsbevarande operationer 1993
till 1997. (En befattning som tidigare tillhörde engelsmannen Sir Marrack Goulding).
Kofi Annan valdes till generalsekreterare för perioden
1997-2001 i december 1996 efter långa och segdragna förhandlingar. Frankrike hade nu, efter internationella påtryckningar, släppt kravet på att generalsekreteraren skulle
tala franska också om nu valet av antalet talade språk gör
någon större skillnad när det gäller att leda denna världsorganisation.
Man hade också funnit en lämplig kandidat till befattningen som generalsekreterare som kom från det svarta
Afrika. Afrikanerna var besvikna över att Boutros-Ghali,
som för övrigt inte kom från det svarta Afrika utan från
Egypten, tvingats bort från befattningen som den hittillsvarande ende generalsekreteraren från den afrikanska
kontinenten efter endast en ämbetsperiod.
Valet av Kofi Annan tillfredsställde alla parter.
Under Kofi Annans ämbetsperiod har emellertid nya
oroshärdar sett dagens ljus, däribland Kosovo. Och även
om Kofi Annan har lyckats stärka FN:s roll på ett sätt som
hans närmaste företrädare kanske inte lyckades lika bra
med, så har FN under 2000-talet varit vittne till kriget i
Afghanistan och Irak, där världsorganisationen tyvärr inte
kunnat göra mycket.

FN-organisationen är dock aldrig starkare
än vad dess medlemsstater gör den till.
24 oktober, 2005
Lars Andersson och Anders Ramnerup
FOTO: UN-Photo
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Göteborg

Vilket land?
Här kommer lite hjärngymnastik.
Kasta om bokstäverna och
lista ut vilket land som döljer
sig bakom de olika namnen.
1 Bo Linna
2 Karl Deng

FN-dagen vid Skansen Kronan
För andra året i rad genomfördes en ceremoni vid det gamla militärhistoriska fortet Skansen Kronan i Göteborg.
Ceremonin är till minne för de svenska soldater som stupat i internationell
tjänstgöring och som aldrig återvände hem.
Med brinnande facklor i den stjärnklara och kyliga oktoberkvällen hedrade vi
dem med mycket värme tillsammans.

3 Bo Calmio
4 Erik Röste
5 Oscar Cati
6 Sture Alian
7 Helga Bands
8 Dan Karm
9 Frank Mattias Easteröre
10 Ola Grupt
11 Nils E Hettenic
12 Elin Tia
13 Anni Bale
14 Siv Eger
15 Stina Kap
16 Carina Agu
17 Karin Kerf
18 Hanna Fistag
19 Eva Stina Knatt
20 Lisa Berin
21 Anett Birrinson
22 Dora Knore
De rätta svaren hittar du
på sidan 29.

MATTE-FRÅGAN:
Om VARJE medlem
värvar EN ny medlem
- blir vi då DUBBELT
så många?

10

Redan år 1644 lät de militära myndigheterna
i Göteborg bygga ett mindre bevakningsoch skyttevärn uppe på det centralt belägna
Stora Risåsberget eller ibland kallat för
Ryssberget.
Detta skyttevärn gick under namnet
Juteskrämman och ansågs vara en stark
utpost mot söder, vid ett eventuellt danskt
anfall ifrån detta håll. Liknande anfall hade
tidigare inträffat från Danmark, senast 1612,
så man ville vara ordentligt förberedd då
man var övertygad om att nya anfall skulle
komma när man minst anade det. I detta
sammanhang måste man betänka, att gränsen mot Danmark låg endast ett par mil från
Göteborg, vid nuvarande Kållered.
Det tog därför inte så lång tid för en militär trupp att vandra upp mot Göteborg för
att göra ett överraskningsanfall. En utkikspost, som varnade och kunde slå larm till
Göteborgs Garnison, var därför ett mycket
bra drag i försvarssystemet. Under Erik
Dahlbergs ledning förbättrades denna primitiva försvarsanläggning och man började
bygga fortet Skansen Kronan. Det var ofta
mycket snabba hugskott med idéer till konstruktionstankar, ritningar och skisser av
olika försvarssystem. Många av de dyrbara
och fantastiska lösningarna genomfördes aldrig. Därför vet vi än idag inte hur Skansen
Kronan bör ha sett ut från början. Skansen
Kronan blev under sin uppbyggnad ett
mycket modernt kanontorn som kunde skjuta åt alla håll, och stod klar att lösa sina militära uppgifter 1689. Skansen Kronan har
aldrig varit i strid.
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Just därför att Skansen Kronan aldrig
varit i strid och har sina militärhistoriska
rötter från grundandet av Göteborgs stad i
början av 1600-talet, så tycker vi att valet av
ceremoniplats på FN-dagen i Göteborg är
rogivande och skapar ett fredligt utrymme
utan blodig historik. Årets ceremoni var den
andra. Tanken är att den skall återkomma
varje år den 24/10 klockan 19.00, så att så
många som möjligt, har en chans att komma
loss från arbete och skolor. Att komma för
en stunds eftertanke, över vad FN betyder
för världen och vad just Du bidragit med i
Dina internationella insatser för fred och
säkerhet. Samt kanske det allra viktigaste,
att alltid vårda minnet av de kamrater som
for på samma villkor som Du och Jag, men
som aldrig kom hem igen.

Ett stort TACK till alla Fredsbaskrar som
denna kväll anslöt och som gjorde ceremonin hedrande och värdig med sin närvaro.
Ett speciellt TACK till pastor Anders
Radix, för ditt varma tänkvärda tal och
korum, som fångade våra sinnen till bruset
av brinnande facklor i oktobervinden.
Kvällen avslutades med många glada
skratt till missionsberättelser, alltifrån Kongo-veteran, till en nyss hemkommen soldat
från Liberia. Vi var på puben Byns Bistro,
som är Göteborgs träffplats 1:a onsdagen i
varje månad.
Väl mött under 2006!

Jerker Furuskog & Charlotta Blomberg
Länsombud, Fredsbaskrarna Väst

Västervik

Örebro
Hej Fredskamrat!
Då nu de första snöflingorna har kommit och mörkret sänkt sig, är
det hög tid att skicka ut lite upplyftande information om vårens
begivenheter inom Fredsbaskrarna Örebro.
Det är glädjande att se att medlemsantalet ökar, i skrivande
stund är vi 161 medlemmar i Fredsbaskrarna T-län. Efter en bortregnad augusti-korvgrillning har vi varit c:a 20 personer under höstens träffar. Hoppas den Libanesiska maten smakade! Observera,
inga tisdagsträffar januari och juli.

På FN-dagen bildades föreningen Fredsbaskrarna Västervik
I DEN NYA FÖRENINGEN ingår en samling personer, som på
något sätt har tjänstgjort i FN-tjänst, från 1957 och framåt.
Gruppen består av omkring 30 personer och föreningen
kommer att söka medlemskap i riksorganisationen Fredsbaskrarna Sverige.
Målet är att bevara och utveckla det kamratskap som
grundats under utlandstjänstgöring som fredssoldat i FNtjänst eller andra av FN sanktionerade insatser.

Kallelse till årsmöten

Hasse Johansson

Ni är härmed kallade till Fredsbaskrarna Örebros årsmöte tisdagen
7/2-06 på polismässen kl.19.00, samt till FB Berg-slagens årsmöte 10/2-06, kl 12.00. Motioner skall vara res-pektive sekreterare
tillhanda senast en månad innan årsmötet.

Våren och sommarens träffar och aktiviteter:
7/2

Årsmöte Fredsbaskrarna Örebro på polismässen
kl. 19.00. (Kombinerad februariträff)

10/2

Årsmöte FB Bergslagen.

7/3

Tisdagsträff på polismässen kl. 19.00.

4/4

Tisdagsträff på polismässen kl. 19.00.
Vid intresse även ett besök på Engelen, Stockholm.

2/5

Tisdagsträff på polismässen kl. 19.00.

6/6

Korvgrillning vid oljehamnen (oset) 19.00.
Medtag egen dryck. Lotteri utlovas!

Stående från vänster: Roland Falkskog, Torbjörn Waern, Göran
Andersson, Per-Olof Frodig, Inge Hultgren, Tony Wärdig, Lars
Axmon, Jörgen Svensson, Jan Kullander. Sittande från vänster:
Björn Hansson, Hans Johansson, Bo Hagman, Lennart Kallin.
Foto : Jan Kullander

UPPLYSANDE KLOCKOR FRÅN H3

manslof@hotmail.com

H3’s klockor är framgångsrikt testade i hela världen av militär
personal. De självlysande ampullerna som används i H3’s
klockor tillverkas av MB-Microtec i Schweiz och gör att du
kan se vad klockan är oberoende av tid på dygnet.

7-9/7

ÖS13 i Halmstad. www.unmeet.nu

D-Gear har alla militära modeller av H3’s klockor på lager
och klara för leverans.

1/8

Korvgrillning vid Oljehamnen (oset) kl. 19.00.
Medtag egen dryck.

16-18/6 Peacekeepers Association Finland Summer meeting i
Nyslott ung 330 km nord ost om Helsingfors.
För mer information, tag kontakt med Måns Löf,

25-27/8 Alternativt 1-3/9 Fältfest 2006.
24/10

50-årsjubileum sedan första FN-operationen.
Gemensam transport till FN-monumentet i Stockholm.

Fältfesten 2006 går av stapeln på något av ovanstående datum.
Planera in det redan nu i kalendern. Vi kommer att behöva mycket hjälp av er för att driva runt evenemanget. För exakt datum se
Bataljonsbladet eller förbundets hemsida.
Vi vill ha mera e-postadresser för att minska brevutskicken och
för att göra informationsflödet enklare. Glöm inte att meddela oss
vid adressändring.
Föreläsningar efterfrågas till våra tisdagsträffar, möjlighet för
videovisning mm. Anmäl intresse via träffarna eller e-post.
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: fborebro@hotmail.com
Årets övriga aktiviteter hittar du på www.fredsbaskrarna.se. Polismässen ligger i hörnet Järnvägsgatan Klostergatan vid gamla
busstationen.

TYPE 3

COMMANDER

1095 kr

2995 kr

NAVIGATOR
1745 kr

TEL:

0533-30037

E-POST:

info@d-gear.se

HEMSIDA:

www.d-gear.se

Alla priser inkl. moms. Med reservation mot tryckfel och prisändringar.
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Hälsningar från
Jespher Fröhlin
Ordförande BBMCS

MC-åkning i Göteborg
Efter att ha gått å spanat och fluktat efter en ny Harley

Davidson-modell under hela året, så fick jag ett ryck och
köpte den i början på september. Efter det var man ju inte
sen med att försöka åka så mycket som möjligt av det som
var kvar av årets säsong.
En lördag i september så fick jag reda på att #28
Karlsson hade ringt runt till ett 20-tal medlemmar runt
Göteborg för att kunna ta en sista åktur för året. Jag klädde mig varmt på morgonen och körde de 16 milen ner till
Götet.
Vi som dök upp var, #1, #28, #80, #99, #154, #159,
#173. Vi bestämde oss för en liten tur i AOR:et runt denna
västkuststad. Konvojen rullade sydöst ut genom staden, där
vi körde den gamla vägen ut mot Landvetter. Kom ut i

Partille och över på Hisingssidan, sedan Elfsborgsbron över
till Majorna. Där stannade vi till vid ett trevligt fik, där vi
satt och pratade gamla missionshistorier och en del rykten
angående nya missionsområden med mera.
Vi kom fram till att detta var ju grundidén med BBMC,
att träffas och åka MC.
Framåt 16-tiden så skildes vi åt alla håll och jag rullade
hemåt. Stannade till hos en god missionskamrat i Alingsås
för att ta en värmande kopp kaffe. Men dom skulle ha
avskedsfest i hans hus för två veteraner som skulle åka till
Liberia i nästkommande vecka. Så det blev som så att jag
blev kvar där med öl, mat och mycket missionprat istället.
Vi blev nog runt sex-sju veteraner som samkvämade den
kvällen. Mycket trevligt!

PeaceKeeping!
Jag å #69 fick chansen att medverka vid
en Sunjoc-kurs på Livgardet under två
veckor i oktober. Det var nästan 70talet officerare från Schweiz som skulle
få lite grundläggande träning i peacekeeping.
Vi var runt 40-talet veteraner som
hjälpte till under dessa veckor. Några
hade kommit hem från Liberia veckan
innan. På kvällarna blev det ju en del
missionsprat, vill jag lova.
Nilsson ifrån Halmstad, sade en bra

kommentar ”Inte undra på att en del
tycker att vi yxor är lite konstiga, vi kan
ju sitta å prata om en dålig väg, i flera
timmar”.
Vi satte dem på prov med MCP, patrull, eskort, uppretad folkmassa mm.
Jag kommer aldrig att glömma deras
miner i en MCP, när jag körde en gällt
skrikande och havande kvinna på väg
till sjukhuset.
Det hela avslutades med en stor middag med bl a en General ifrån Schweiz.

#69 & #1

Veteran-Middag!
BBMC Sweden inbjuder alla veteraner på veteran-middag lördagen den 28 jan 2006.
Det sker på restaurang Heden i Göteborg. Middagen börjar klockan 19:00.
Detta i samband med MC-mässan ”På 2 Hjul” som hålls under dagarna 26-29 januari på mässan i Göteborg.
Är ni intresserade att gå på MC-mässan under lördagen så kontakta Maria Sääf. Blir vi några stycken så
kan vi ju lösa gruppbiljett.
Anmälan och mer info kan fås av Maria Sääf, dock senast den 19 januari.
På 031-44 28 57 och 0709-525774.

Veteran-Fest!
BBMC Sweden, Danmark och Färöarna
vill inbjuda alla veteraner till 5-års-jubileumsfest i Skillingaryd lördagen den 29 april 2006.
Så boka nu in denna helg. Mer info kommer i nästa nummer!

UNEF-Kamraterna
UNEF-Kamraterna
Årsmötet
Onsdagen den 6 april hade vi årsmöte i Infanteribefälsföreningens lokal på gamla Kvibergs regemente. Före mötet
hölls en tyst minut för Georg Kaspersson och Sten Wiberg.
Erik Westerberg valdes till ordförande på ett år. Mötet
var välbesökt och efter det att dagordningen hade avverkats så bjöd föreningen på landgång och öl.

Höstfest
Alf Svensson föreslog på årsmötet att föreningen skulle
ordna en höstfest. Festen ägde rum på Väla Jaktvårdsgård
den 27 augusti och var kombinerad med ett kort extra årsmöte för en stadgeändring. Hederssejdeln för 2005 gick till
Alf Gustavsson. Heder och tack för många års arbete.

Julfest
Julbordet i Varberg avnjuts den 9 december. Intresserad?
Kontakta Nils Oskarsson, 0340-133 63

Finskt OP i södra Sinai, november 1975.

källa: UN-Photo
källa: UN-Photo

tävlingens höjdpunkt. Det gick till så att Alf fäste åtta
stycken spikar (modell större) i ytterkanten på en stubbe.
Sedan skulle två stycken ur varje lag välja ut var sin spik.
Därefter slog man ett slag var laget runt. Det lag som först
slagit i sina spikar vann. Lag nummer två, var det lag som
vann totalt. Vilka det var vet jag ej. De fick en påse godis i
pris. Efter tävlingarna hölls ett kortare extra årsmöte i
UNEF-kamraterna.
Klockan sju var det dags för en festmiddag. Den bestod
av förrätt, huvudrätt hjortsadel och efter detta kaffe och
kaka. Kvällen avslutades med allmän samvaro runt borden
samt ett lotteri.
Morgonen efter åt vi frukost klockan nio, innan vi avreste till respektive hemorter.
Ett stort tack till arrangörerna Erik och Håkan samt inte
minst till Alf, som höll i allt praktiskt med hästar och tävling. Även personalen på Väla Jaktvårdsgård skall ha ett
stort tack för sitt arbete, både med maten och som medhjälpare vid femkampen.
Bo Hellqvist

Erik Westerberg

Jubilarer
2005 års höstfest på Väla Jaktvårdsgård i Hökerum
Incheckningen skedde mellan 11 och 12. Alf Gustafsson
hade spätt på UNEF-kamraternas grupp med FN-veteraner från hans tid i Kongo. Vi blev sammanlagt 35 personer
med damer.
Klockan tolv transporterades vi till skogs med hjälp av
tre hästar och vagnar. Vid ett vindskydd stannade vi och
där bjöds vi på Väla-soppa, nybakat bröd, kaffe och kaka.
Allt mycket välsmakande. När vi ätit anträdde vi vårt återtåg till Jaktgården. Vi hade under maten delats in i lag.
Dessa skulle tävla mot varandra i femkamp, som bestod av
följande grenar: yxkastning, lassokastning, skytte, hästkörning och klubbspikning.
Yxkastningen tillgick så, att man fick ett provkast och
sedan ett skarpt kast. Lassokastningen skedde med ett replasso mot ett renhorn. Man fick tre kast på sig. Skyttet var
mot skidskyttemål, d v s träffade man mitten så markerades
det med att en rund plåt slog upp. Inget provskott utan
direkt fem tävlingsskott. Hästkörningen bestod i att laget
skulle hämta en häst, sela på, spänna för vagnen samt först
köra en sträcka på 500 meter. Därefter köra en utstakad
bana samt stanna under 10 sekunder med främre hjulnavet
vid en pinne. Körningen var på tid. Klubbspikningen var

Vår kassör Sture Pettersson fyllde 70 år den 24 april. Han
uppvaktades med blommor och blader av sekreteraren Bo
Hellqvist och undertecknad. Följande kamrater har fyllt
jämnt under 2005 och gratuleras hjärtligt.
25/1
26/1
29/1
20/2
5/4
13/4
24/4
4/6
14/8
23/8
30/8
27/9
8/10
14/11

Sven Monander, Karlstad
Pär Andersson, Strängnäs
Janken Hallström, Stockholm,
Håkan Buller, Göteborg,
Rune Karlsson, Väse
Ingemar Jacobsson, Borås
Sture Pettersson, Partille
Bertil Carlsson, Alingsås
Nils Oscarsson, Varberg
Kjell Rymark, Varberg
Kennet Johansson, Vedum
Arne Erlandsson, Göteborg
Göte Fröding, Halmstad
Bengt Lundqvist, Skara

75
55
70
65
60
65
70
65
75
70
65
65
85
65

år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år
år

Med kamratliga hälsningar
Erik Westerberg
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Manifestationen vid Minnesmonumentet
genomfördes i ett strålande väder
och med militär disciplin.

Foto: BRS

Sören Lindberg avled hastigt i sitt hem i

Uppsala den 1 oktober. Under åren
1994-98 var han vice ordförande i vår
förening. Sören tjänstgjorde i Kongo i
bataljonerna 12, 14, 16 och 18.
Vid begravningsgudstjänsten i Mo
kyrka utanför Söderhamn, deltog ett
80-tal personer, bland dem Stig Allervik, Bengt Kjellman och Uno Olsson,
vapenbröder till Sören i den legendariska granatkastarplutonen i Elisabethville. I den rika blomstergärden
fanns blommor från FN-veteranerna
Kongo med ”En sista hälsning.” En
positiv Kongokamrat har gått ur
tiden.
Lars Fröberg och Stig von Bayer var den 18
oktober inbjudna till Irlands Nationalmuseum i Dublin, där boken ”The Far
Battalions” presenterades. Boken har
undertiteln ”The Irish Army in the
Congo 1960–64”. Stig och Lars har bidragit till boken med var sitt kapitel, i
vilka de ger sin syn på de dramatiska
händelser de upplevde under tjänstgöringen vid irländska förband i Katanga.

Stig tjänstgjorde som sambandsofficer och tolk i franska och swahili vid
den 32:a bataljonen i Goma och den
33:e bataljonen i Albertville under andra halvåret 1960. Den 8 november
1960 inträffade den tragiska händelsen
när tio irländska soldater attackerades
och dödades av stamkrigare under
patrulluppdrag till Niemba.
Stig var med i den irländska styrka
som begav sig till Niemba och uppdagade den fruktansvärda händelsen.
Lars Fröberg tjänstgjorde som fransk
tolk vid det kompani ur 35:e irländska
bataljonen, som i över en månad under svåra förhållanden var omringat
av Katangas gendarmeri under septemberstriderna i Elisabethville 1961.
Mera om detta i senare Bataljonsblad.

Minnesmonumentet invigdes
för tio år sedan
FN-veteranerna Kongo har sedan början av 90-talet ivrat för att de soldater
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som offrat sina liv i fredens tjänst skulle hedras och ihågkommas också av
det officiella Sverige. Bakom vår iver
låg minnet av de 19 stupade och omkomna i Kongo. I Riksdagen väcktes
redan1980 frågan om en minnessten
för stupade och omkomna FN-soldater. Men åren gick och inget hände.
Frågan togs upp vid vårt årsmöte
1993. Walter Meijer, då ordförande i
Kamratföreningen Bataljonen, var
engagerad i frågan och föreslog att vår
förening och UNEF-kamraterna skulle tillskriva Chefen för Armén i ärendet. Meijer förmodade att detta skulle
vara verkningsfullt. I juli 1993 sände
vår dåvarande ordförande, Ingmar
Håkansson en skrivelse till CA som
avslutades med orden:
”Frågan är aktuell i en tid när Sverige
förbereder en militär FN-insats i Bosnien-Hercegovina. Sverige kan inte i
egenskap av civiliserad stat sända ut
unga soldater till världens oroshärdar
utan att tillskapa ett offentligt monument där anhöriga kamrater kan sörja
och ihågkomma de stupade.”
Meijer fick rätt. Saker började hända. I den kommitté som arbetade med
frågan ingick snart Sten Wiberg som
vår representant. Han lyckades tillsammans med Meijer att i kommittén
avstyra ett förslag från Statens konstråd, om att monumentet skulle ha formen av en hukande kvinnogestalt med
titeln ”Medativ kvinna.” De båda
veteranrepresentanterna förordade
den konstnärligt utformade välvda
kopparhällen utan namninskriptioner
på Norra Djurgården, som invigdes av
HM Konungen den 24 oktober 1995.
Det var en stor dag för vår förening
och alla FN-veteraner.

FN-dagen i Stockholm 2005
En vacker höstklar dag, med ett skimrande färgspel i träden längs Folke
Bernadottes väg, intill en azurblå vattenspegel, var den yttre ramen för
årets ceremoni vid Minnesmonumentet. En KP-bil uppställd bakom

fanvakterna väckte minnen. Det var ju
de enda fordonen som vi någorlunda
säkert kunde färdas med i krigets
Kongo. Programmet genomfördes traditionsenligt med deltagande av
Arméns Trumkår, Livgardets honnörsstyrka, fanvakter från högvakten,
Rikskriminalpolisen, Fredsbaskrarna
Sverige samt FN-veteranerna Kongo.
James Manns förde vår förenings fana.
Övriga i vår fanvakt var Rolf Noberg,
Ulf Fransson och Roger Andersson.
Generallöjtnant Jan Jonsson och
Chefen för Rikspoliskriminalen, Christer Ekberg, framhöll bland annat Sveriges nuvarande insatser under fredsfanan. Under den högtidliga kransnedläggningen gjorde Trumkåren en tolkning av Lina Sandells psalm ”Bred dina
vida vingar.” Kransbärare från vår förening var Stig von Bayer, kransnedläggare Karl-Olof Fransson. Ceremonin
avslutades med korum och att generalen framförde ett tack till de c:a 100 deltagarna.
Ett 50-tal av dessa infann sig vid vår
förenings kamratträff i Restaurang
Stallet vid Tekniska museet. Det var
mindre antal än i fjol, men det får inte
tas som ett tynande intresse för FNdagen, ty en manifestation med deltagande från vår förening hölls även i
Jönköping.
Bland gästerna fanns veteraner från
Fredsbaskrarna Sverige, UNEF-kamraterna och den första svenska FNbataljonen till Suez-Gaza. De firar 50årsjubileum nästa år.
Vår nye medlem, Övlt Percy Hansson, chef för flygplatsstyrkan i Kongo
2003, berättade att han författat och
låtit sprida ett par skrifter som nått
stor spridning inom HVK med förslag
om att följande åtgärder bör genomföras: ”Försvarsmaktens/HKV styr-

ning av FN-dagens och övriga ceremonier bör ses över. Veteraner bör
uppmärksammas på ett tydligare sätt.
Minnesmonumentets skötselavtal bör
kontrolleras.” Vi önskar Percy Lycka
till!
Git Skiöld förhöjde stämningen
genom sin entusiasm och sångkonst.
Hon presenterade pianisten Lars
Berglund, som skickligt underhöll oss
från början till slut. Själv framförde
Git ett par av sina evergreens från
tiden som fältartist i Kongo: ”I got
rythm” och ”All of me.” Kamratträffen avslutades med att Karl-Olof
Fransson avtackade medverkande och
närvarande. Han meddelade att årsmötet planeras att hållas på S1 i Enköping, lördagen den 22 april 2006.
Bror Richard Svärd

För första gången firades i år FN-dagen i
Jönköping med fanmarsch.
Som arrangörer stod Hammarskjöldsstiftelsen, och då FN-veteranerna Kongo och Fredsbaskrarna i år
har upptagits som medlemmar i stiftelsen, fick dessa utgöra huvuddelen
av den skara som deltog i marschen.
Ett femtontal Kongoveteraner och ett
tiotal Fredsbaskrar hade inställt sig
från närområdet men även några från
längre bort liggande orter i Östergötland och från Örebro.
Marschen utgick 18.30 från Hovrättstorget genom Jönköpings centrum fram till bysten av Hammarskjöld vid Högskolan. I täten den svenska flaggan, flankerad av två FN-flaggor, därefter Huskvarna Hemvärns
musikkår och sedan de två FN-föreningarnas flaggor följda av Kongoveteraner och Fredsbaskrar i blå baskrar och halsduk.
Taktfast till marschmusik förflyttade sig fackeltåget till Högskolan, där
ett flertal hade samlats för att se detta
anlända. Från flera håll sades senare

att det var en pampig syn, att se den
frammarscherande skaran med facklor
i händerna.
Efter tågets upplösning hölls FNföredrag i en av Högskolans aulor, där
Kongoveteranerna och Fredsbaskrarna höll fanvakt.
Stiftelsens ordförande Lars-Evert
Sahlin började med att hälsa välkommen och höll därefter ett anförande
om FN:s 60-åriga historia, där han då
även nämnde Hammarskjölds gärning
och citerade några minnesvärda ord
från denne.
Därefter höll Brigadgeneral JanGunnar Isberg ett intressant föredrag
om FN:s fredsskapande uppdrag i
norra Kongo 2003-2005, där han själv
tjänstgjorde i 18 månader som Force
Commander. Sahlin tackade som avslutning de medverkande FN-föreningarna för deras medverkan.
Efter arrangemanget avslutades
kvällen med att Kongoveteranerna
och Fredsbaskrarna samlades till en
kamratlig måltid på restaurang Gäddan och Gåsen.
Den 29: e september i år var det hundra
år sedan Dag Hammarskjöld döptes i
Kristine kyrka i Jönköping. Minnet av
detta högtidlighölls i Jönköping, då en
byst av FN:s forne generalsekreterare
avtäcktes vid Högskolans bibliotek.
Stor feststämning rådde vid bystavtäckningen.
En mängd dignitärer hade samlats,
bl a nuvarande landshövdingen för
Jönköpings län, Lars Engqvist, liksom
den förre, Gösta Gunnarsson, riksdagens 1:e vice talman, Per Westerberg,
ambassadör Jan Mårtensson och inte
minst Wilhelm Wachtmeister, tidigare ambassadör i USA och personlig
assistent åt Dag Hammarskjöld 19581961. Därtill kom Jönköpings samtliga
kommunalråd och ytterligare en skara
kända och mindre kända ansikten.
Immanuel Brass musicerade före
ceremonin och även under densamma.

Bysten stod på plats utanför biblioteks-

entrén, dold av röd sammet, och på
ömse sidor om bysten stod representanter från Kongoveteranerna och
Fredsbaskrarna i blå baskrar och halsduk med FN:s flagga, svenska flaggan
och respektive föreningsflaggor, vajande för vinden.
Högtiden inleddes av Hammarskjöldsstiftelsens ordförande Lars
Sahlin och därefter hölls tal av högskolans rektor Thomas Andersson och
ambassadör Jan Mårtensson. Studentkårens ordförande Christer Hedvall,
hade fått äran att avtäcka bysten och
efter ett kort tal drog studenten i snöret och täckelset föll under varma applåder.
Efter högtiden intog inbjudna gäster, däribland också representanterna
för FN-föreningarna, enklare förtäring i Högskolans orangeri.
Dagen avrundades med en minneshögtid i Kristine kyrka. Där medverkade bl a Per Westerberg och Wilhelm
Wachtmeister. Även här deltog FNföreningarna med fanvakt i koret. PerOlof Kallings höll i trådarna för arrangemanget.
För FN-veteranerna Kongo deltog:
Karl-Olof Fransson, Roland Isaksson,
Rune Brink, Göran Klingström, Sören
Edqvist, Karl-Axel Pettersson, Lars
Lagerman och undertecknad.
Som arrangörer för högtiden stod
Hammarskjöldsstiftelsen i Jönköping,
Jönköpings Kommun, Kristina och
Ljungarums församlingar.

Lars-Göran Gunnarsson
sekr FN-Veteranerna Kongo

Originalet till bysten göts av en dansk
konstnär vid namn Svend Lindhart.
Efter konstnärens död skänktes originalet till
Hammarskjölds familjegård Backåkra.
Nu finns bysten i tre kopior;
en i Backåkra, en i Uppsala
och en i Jönköping.
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Fredsbaskrarna Sveriges förbundsordförande Per-Erik Korström:

Dålig beredskap för s v e
Sveriges deltagande i EU:s Battle Group kommer att
öka risken för att svenska soldater drabbas av
psykiska problem efter sin missionstid. Men den
svenska beredskapen för att ta hand om de drabbade
är undermålig.
Det menar Per-Erik "Pekka" Korström, veteran
från många missioner och förbundsordförande i
Fredsbaskrarna, Sveriges förbund för fredsveteraner.
FOTO:
Andreas Karlsson/FBB

SVERIGE HAR SEDAN 1948 DELTAGIT I DE FLESTA av FN:s
militära fredsbevarande uppdrag. När Sverige nu ökar sitt
internationella deltagande är internationell verksamhet
numera en del av Försvarsmaktens huvuduppgifter.
Medaljens baksida är att fler kan komma att ha ett behov av att bearbeta svåra upplevelser, drabbas att posttraumatiskt stressyndrom eller andra psykiska besvär samt att
risken för att svenska soldater ska skadas eller dödas i
tjänst ökar.
- Frågan är inte om, utan när, Sverige kommer att få de
första stora förlusterna. När jag ser försvarsministerns
uttalanden och planering så ser inte jag hur man har tänkt
att ta hand om familjer och anhöriga. Försvarsmakten har
inte tillräckliga resurser. Det civila samhället har inte kunskaper, säger Per-Erik Korström som själv har varit med
om psykiskt påfrestande upplevelser under sina missioner.

Psykologer inte accepterade
Han menar att beredskapen för att ta hand om drabbade
och anhöriga saknas hos Försvarsmakten i Sveriges medverkan i EU:s Battle Group.
- Det måste man ta upp i allt tal om Battle Group. Det
är en debatt som helt saknas. Man ska inte tro att beteendevetare och psykologer i samhället ska klara av att ta hand
om dem som kommer hem. De kommer inte att accepteras. Vi har inte lärt oss något av Scandinavian Star och
Estonia. Nu riskerar samma sak att hända igen när det
gäller utlandstjänst. Aktionsområdet för en Battle Group
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omfattar bland annat Afrika där det finns stora risker att
svenska soldater kommer att hamna i eldstrider.
Per-Erik Korström har som förbundsordförande i
Fredsbaskrarna Sverige fått bekräftat att den som drabbats
av personliga problem efter utförd internationell tjänst
eller vill ha någon att prata med inte vänder sig till samhällets krisstöd.
- Har man varit med om något vill man prata med likasinnade, som varit med om samma sak. Det fick vi i
Sverige uppleva senast under tsunamikatastrofen. De som
drabbades ville prata med dem som varit där, som upplevt
det. Det är samma sak här. Det kan våra medlemmar.
Fredsbaskrarna är med sina c:a 5 000 medlemmar ett
veteranförbund för svenska fredssoldater. De arbetar för
att bevara kamratskapen efter utlandstjänst.
Förbundet bedriver också kris- och kamratstöd för de
som är drabbade. Dessutom utbildar Fredsbaskrarna i
samarbete med Försvarsmakten kamratstödjare, som kan
hjälpa till på den drabbades villkor.
Fredsbaskrarna arbetar ideellt och på eget initiativ.
- Vi jobbar utan en krona i ersättning. Det arbetet räcker inte längre när Försvarsmakten nu ytterligare tar ett
steg i internationellt engagemang, säger Pekka Korström.
I våra grannländer är motsvarande förbund med i hela
processen och får bidrag för att bland annat förbereda
hemkomsten för soldater som varit i tjänst utomlands. Det
finns telefonlinjer som drabbade kan ringa.

ensk a v e t eraner

Försvarsmaktens insatschef, generallöjtnant Jan Jonsson, lägger ner Försvarsmaktens krans
vid FN-monumentet på Norra Djurgården i Stockholm, vid årets högtidlighållande av FN-dagen, den 24 oktober.

Stöd till anhöriga
Så fungerar det delvis även i Sverige, med skillnaden att
allt är oavlönat.
- Vi får i stället betala för oss. Femtio tusen kronor till
Försvarsmaktens logistik för att hålla årsmöte på ett militärt förband, säger Pekka Korström.
Korström menar att Försvarsmakten måste inse riskerna med att skicka soldater utomlands, vars enda erfarenhet
kan vara värnpliktstjänstgöringen, och att det redan i dag
finns en potential bland veteraner som går att använda.
Både i rekryteringssyfte och utbildning, men framför allt
som stöd till anhöriga och när krisen uppstår.
- Efter fem år har Försvarsmakten inte längre något ansvar för dem som varit ute. Vem ska då ta hand om dem?
Idag vänder de sig till oss. En del vill inte visa uppdragsgivaren Försvarsmakten att man inte mår bra, men de flesta
behöver prata med någon som har liknande erfarenheter.
Det är en avlastning också för de anhöriga.
Fredsbaskrarna räknar med att det i dag finns mer än
100 000 veteraner som tjänstgjort utomlands för Sverige.
I World Veteran Federation, där Fredsbaskrarna blir
medlem nästa år, definieras veteran som en person som
deltagit i en fredsoperation, till exempel under FN eller
EU. Det handlar i dag inte om krigsveteraner utan om
fredsveteraner.
- Veteranbegreppet är dock inte etablerat i vårt land.
Det finns inte med i beslutsfattarnas vokabulär. Det är
dags att inse nu.

Försvarsmaktens samarbete med Fredsbaskrarna idag
består av utbildning och godkännande av kamratstödjare
två gånger per år, samt 60 000 kronor i bidrag.
De pengarna ser dock Korström gå tillbaka till Försvarsmakten för hyra av konferenslokaler. Dessutom annonserar Försvarsmakten i Fredsbaskrarnas tidning i samband med rekrytering. Det räcker inte, tycker Pekka
Korström.

Hitta en anknytning
- Jag förstår att Försvarsmakten har sitt regelverk och att vi
inte är en frivillig försvarsorganisation. Väpnad strid är
huvudsaken, men det behövs något före, och framför allt
efter det att man kommit hem från en mission. Man måste
hitta en konstitutionell anknytning för oss till Försvarsmakten. Idealitet är otillräckligt. Vi måste få resurser att
göra det vi gör i dag och lite till.
Pekka Korström märker trots allt ett visst ökat intresse
från Försvarsmaktens sida att inleda ett bättre samarbete.
Regelverket utgör ett hinder.
- Det är i år sextio år sedan andra världskrigets slut.
Hela världen visar sina veteraner uppskattning. Det är
dags att göra det även i Sverige.
Anders Sjödén
anders.sjoden@mil.se
källa: Försvarets Forum Nr 4, 2005
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BALKAN
UNPROFOR följt av IFOR och sedan SFOR och nu EUFOR:
Denna artikel i Bataljonsbladet har fått namnet Operation Althea eftersom det är om just
Operation Althea som artikeln delvis handlar. Rubriken ovan syftar snarast till att påminna
f d Svenska Fredsoldater och övriga som kanske läser vår tidning om deras idoga arbete
i olika organisationer i regionen en gång i tiden.

Räddningsplutonen, en del av EB01. Artikelförfatttaren längst ned till vänster.

Operation Althea
Jag har valt att inte skriva någon omfattande bakgrundsinformation, eftersom de allra flesta som tjänstgjort i regionen i
dess helhet under den senaste tioårsperioden eller mera,
har det forna Jugoslaviens moderna historia relativt klar för
sig.
Visst inslag i denna text kommer emellertid helt kort att
relateras till denna historia.

Europeiska unionen beslutade den 22 juli år 2004 att EU tar över

när NATO avslutar sin militära insats i Bosnien. EU:s inriktning för Bosnien är följande:
1. Ett helhetsansvar för Balkan.
2. Tillträde till gemenskapen i Europarådet.
3. EU-inträde på lång sikt?

I slutet av år 2003 diskuterade EU-staterna Bosniens framtid

mot bakgrund av ett fortsatt truppbidrag till området. Diskussionen föregicks av ett beslut som gick ut på att SFOR
skulle inom en relativt nära framtid lämna området med
huvuddelen av sina styrkor.
Mot denna bakgrund inbjöds Sverige att delta i en informell konferens inför en EU-ledd operation i Bosnien-Hercegovina som nu gavs namnet ALTHEA.
Althea är EU:s tredje militära krishanteringsinsats. Den
första var Concordia i Makedonien och den andra var Artemis i Kongo.
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När Dayton/Ohio-avtalet började implementeras i novem-

ber/december 1995 uppgick det totala antalet soldater till
strax över 60 000 personer. När SFOR nu avvecklades uppgick antalet soldater till c:a 7 000 personer.
NATO skulle således ”lämna över” ansvaret för den
pågående Bosnien-operationen till EUFOR. EU-länderna
skulle gemensamt svara för erforderlig militär kapacitet.
Det finns emellertid fortfarande c:a 200 amerikanare kvar i
Tuzla-området.

I denna enhet ingår bl a sjukvårdspersonal samt en helikopterstyrka.
Överlämnandet från SFOR till EUFOR ägde rum den 2 december

2004 och övriga EU-organisationer i området är nu EUMM (Monitor Mission), EUPM (Police Mission) och
EUSR (Special Representative).
Bosnien skulle indelas i tre olika sektorer med soldater från Storbritannien och Nederländerna i nordväst, samt Tyskland,
Italien, Frankrike och Spanien i sydöst. I Bosniens norra
del finns Finland, Slovenien, Portugal, Polen, Grekland och
Turkiet.
Finland är ansvarigt för MNTF (N) med truppbidrag
från flera olika länder förutom de här nämnda.
Soldaterna kommer från totalt 33 nationer varav 22 länder är EU-nationer samt elva övriga nationer. Antalet soldater är närmare 7 000, vilket motsvarar den ungefärliga
truppstyrka som SFOR hade vid sitt tillbakadragande. Vad
beträffar antalet deltagande nationer så kan det göras en
intressant parallell med FN-insatsen UNIKOM efter Gulfkriget 1991, vilken samlade totalt sett 42 nationer i denna
observatörsstyrka.
Sveriges huvuduppgift är ett logistikansvar och tar med detta å-

tagande ett ansvar för MILU (Multinational Integrated
Logistic Unit i MNTF (N).
Sveriges truppbidrag skulle i inledningsskedet uppgå till
i storleksklassen 55 personer, som senare ändrades till att
omfatta högst 80 personer.
Förutom logistikdelen med övriga funktioner, finns
även en räddningspluton, i vilken ingår en brandstyrka
samt ett Medevacteam och två sjuksköterskor, som arbetar
på MAS = Med Aid Station.

Denna svenska kontingent är fördelad på ett HQ i Sarajevo samt ett HQ MNTF (N) i Tuzla-området och även ett
ingående i LOT team = Liasion Observation Team, MILU
samt MP. Huvuddelen av styrkan rekryterades ur NL03
som stod i beredskap för eventuella insatser.
I skrivande stund uppgår antalet svenskar till c:a 68 personer i Tuzla-området, samt sex á sju personer i Sarajevo.
Merparten av denna svenska styrka roterade efter utbildning i oktober till Tuzla den 9 november medan vissa andra enheter kom något senare. Styrkan som för övrigt heter
EB01 ersätts i slutet av april månad 2005 av EB02.
Svenskarna är förlagda på TAB = tidigare Tuzla Air Base
som numera går under namnet CEB = Camp Eagle Base.
Amerikanarnas gamla baracker på CEB har nu fått ge plats åt

andra nationaliteter också och på campen samsas och trivs
vi i en verkligt multinationell skara.
Måltiderna intages i Longhorn Café i närheten av sjukhuset samt i Balkan Grill i närheten av tidigare North
Gate. Förbrödringen är verkligt internationell med inslag
av amerikanare, svenskar, finländare, greker, belgare, tjecker, slovener, irländare och österrikare samt våra lokalanställda bosnier, naturligtvis!
Allt som oftast får vi även besök av portugiser, polacker
och andra nationaliteter.
En av de mera spännande utmaningarna med tjänsten
inom EUFOR är det dagliga umgänget och arbetet med så
många skilda nationaliteter.

Lars Andersson
Teamleader Medevacteam
Tuzla, Bosnien den 28 februari 2005

Några intryck från Bosnien-Hercegovina
- tio år efter kriget
Dayton-avtalet slöts den 21 november

1995 mellan Republiken BosnienHercegovina, Federationen BosnienHercegovina och Republika Srpska.
Federationen och Republika Serbska
är de två etniska entiteterna som tillsammans utgör Republiken BosnienHercegovina (BiH). Redan i inledningen av avtalstexten (Artikel 1 i
Annex 1 A) förbinder sig parterna att
så snabbt som möjligt återställa normala förhållanden i BiH. För att övervaka efterlevnaden av överenskommelsen inrättades en Implementation
Force, IFOR, med mandat enligt kapitel VII i FN-stadgan. Det innebär att
styrkan hade rätt att använda våld för
att lösa sin uppgift. Avsikten var att
IFOR, som stod under NATO-led-

ning, skulle ha löst uppgiften på ett år.
Det stod snart klart att den bedömningen var alltför optimistisk. Efter
ungefär ett år avlöstes IFOR av Stabilization Force, SFOR, även den under
NATOs ledning. När nio år hade gått
sedan Daytonavtalet, avlöstes SFORstyrkan i slutet av år 2004 av EUFOR,
en EU-ledd styrka på c:a 7 000 man
(och kvinnor). Liksom SFOR övertog
IFORs rättigheter och privilegier i alla
avseenden, har EUFOR genom Säkerhetsrådets resolutioner 1551 och 1575
gjort detsamma.
Denna ”Multinational Taskforce” är uppdelad i tre delar: North, MNTF(N), med
sin bas på Camp Eagle Base utanför
Tuzla och med finsk ledning under det

första året, därefter österrikisk; North
West, MNTF(NW), med bas i Banja
Luka och med brittisk ledning och
South East, MNTF(SE), med bas i
Mostar och tidigare fransk, därefter
italiensk och numera spansk ledning.
HQ för hela styrkan finns på Camp
Butmir i Sarajevo, och där finns COM
EUFOR, för närvarande en brittisk
generalmajor, som kommer att efterträdas av en italiensk generalmajor.
Förutom med viss stabspersonal i
Sarajevo och på Camp Eagle Base deltar Sverige i MNTF(N) med ett drygt
sjuttiotal personer i en multinationell
logistikenhet, MILU, genom vilken vi
sköter driften av basen.
forts på nästa sida
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BALKAN
Information om vad som händer runt omkring i landet får EUFOR genom s k
LOT-hus (Liason and Observation
Team). I dessa bor och verkar mellan 8
och 16 personer, som har till uppgift
att hålla kontakt med allmänheten och
rapportera in till staben sådant som de
bedömer är av betydelse. De uppträder öppet inför den bosniska allmänheten, som kan komma till dem och
berätta sådant som de bedömer som
viktigt. I staben finns ett analysteam,
som sammanställer och drar slutsatser
av den information som kommer in.
För verksamhet ute på fältet finns
manöverbataljoner som genomför de
operationer som EUFOR engagerar
sig i och som kan upprätta checkpoints
osv.
En av uppgifterna för EUFOR är att göra sin
närvaro i landet tydlig. Därför är det
inte bara tillåtet, utan det uppmuntras
till och med från ledningen, att
EUFOR-personalen skall vistas bland
folk, gärna i civila kläder. EUFOR bör
också stötta lokala företag och lokal
verksamhet genom att göra upphandlingar av olika slag på lokal nivå.
Genom kontraktorer har också ett
stort antal bosnier anställts i olika
funktioner på Camp Eagle Base. Men
EUFORs uppgift är naturligtvis inte
bara att visa sin närvaro. En viktig
uppgift är att se till att alla illegala
vapen blir omhändertagna och det är
bl a i det syftet som operationer
genomförs där de som frivilligt lämnar ifrån sig vapen inte drabbas av
några efterräkningar. Om man däremot upptäcker oanmälda vapen vid de
husrannsakningar som EUFOR har
rätt att genomföra kan den skyldige
räkna med lagföring. Slutligen ser
EUFOR, liksom High Representative,
en funktion som också inrättades
genom Dayton-avtalet, det som en
viktig uppgift att bekämpa den organiserade brottsligheten i landet och att
försöka gripa de eftersökta krigsförbrytare, som fortfarande är på fri fot
och se till att de förs till krigsförbrytartribunalen i Haag för lagföring.
Den fråga man måste ställa sig är om det

verkligen behövs utländsk militär närvaro i landet tio år efter kriget. Jag har
frågat åtskilliga bosnier vad de tror
skulle hända om den fredsbevarande
styrkan dras bort och svaret är nära
nog enstämmigt, att då skulle motsätt-
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ningarna flamma upp i öppen konflikt
igen. Det finns ett så djupt hämndoch revanschbegär på många håll, att
närvaro av främmande styrkor tycks
nödvändig. Samtidigt har man svårt
att förstå detta när man talar med enskilda människor som var och en för
sig ger ett sansat och förnuftigt intryck. En del av förklaringen är naturligtvis motsättningarna mellan de
etniska grupperna. Men även om bosniackerna är muslimer, kroaterna
romersk-katolska kristna och bosnienserberna serbisk-ortodoxa är det inte i
religiösa motsättningar man hittar

verksamhet och det är bl a dessa som
EUFOR försöker stödja genom att
anlita dem. På vissa områden har man
nått en standard som väl kan mäta sig
med övrig europeisk. Som exempel
kan nämnas att många inom EUFOR
har passat på att prova ut och skaffa
nya glasögon, vilket kan ske till en
kostnad som är väsentligt lägre än
hemma.
Samtidigt häpnar man över hur
långsamt återuppbyggnaden har gått
på sina håll. I de gamla frontzonerna
är fortfarande de flesta husen endast
yttermurar utan tak, dörrar och föns-

Roland Halvorsen.

förklaringen. Religionen förefaller
inte spela större roll i Bosnien än i
Sverige och man ser sällan kvinnor
som bär slöja.
High Representative och EUFOR strävar

efter att successivt lämna över allt mer
uppgifter till lokala myndigheter. Ett
exempel är integreringen av försvarsmakten mellan de två etniciteterna.
Ett beslut om sådan integrering är fattat och kommer att genomföras. Frågan om motsvarande integrering av polisen har tidigare stött på motstånd
från Republika Serbska, men helt nyligen tycks frågan ha fått en lösning.
Såvitt man som utomstående betraktare
kan se har utvecklingen i landet efter
kriget i vissa avseenden gått snabbt
framåt, medan den i andra tycks ha
stått nästan stilla. Många som vistades
i andra länder, ofta Tyskland, under
kriget har kommit tillbaka och startat

ter. Detsamma gäller förvånansvärt
nog även åtskilliga byggnader även i
de mest centrala delarna av stora
städer som Sarajevo, Tuzla, Banja
Luka och Mostar. I ena änden av den
stora gågatan i Tuzla finns en byggnad, där bottenvåningen innehåller
butiker medan våningarna ovanför
saknar fönster och det växer buskar
och grönska i fönsterhålen. I centrum
av Sarajevo står fortfarande resterna
av regeringskansliets byggnad kvar
som ett utbränt hus-skelett, liksom
hotell Bristol och Rainbow Hotel. När
man ser detta har man svårt att tro att
det har gått tio år sedan kriget tog
slut.

Roland Halvorsen
Legal Adviser
EB 01 och EB 02

BA03 - tio år senare
Att stå inför människor som inte varit vid ens sida sedan vi skildes åt i Bosnien för tio år sedan kändes
väldigt speciellt och mycket spännande. När vi väl var i Skövde tyckte alla att återträffen var efterlängtad och väldigt uppskattad. De timmar av förberedelser som Harald och jag själv har lagt ned kändes
inte bortkastade när det blev en så lyckad återträff.
Något försenade denna underbara höst-

Innan den Balkaninspirerade middagen,

dag 8 oktober 2005 startade vi återträffen på T2. Mer än 400 personer ur
den forna bataljonen BA03 hade valt
att vara utan familjer och vänner ännu
en gång och sluta upp tillsammans
med sina ”vapenbröder” och ”systrar”. Då bataljonen även förde befälet
över ett danskt stridsvagnskompani
var även Danmark representerat med
14 personer. Vi träffades under ett
mycket intressant dygn där chefen,
Peter Lundberg visade att han var
mycket lycklig att på nytt stå inför sin
trupp. Chefen bjöd på ett tänkvärt tal
där gemenskap, fasthet och precision
åter stod i fokus.

tillagad av kockarna, Peter Andersson
och Micke Hartonen med egna FN
erfarenheter, var det plats för kompanivis samkväm och genomgångar.
Senare på aftonen intog vi den dignande buffén i ett ordnat kaos efter
konstens alla regler i Götasalen. En
lokal som inte riktig är byggd för denna typ av verksamhet, utan mer för
bollspel och föreläsningar. Under
kvällen stod mässen T2 för utskänkningen av kalla drycker och fältartisterna för hett spel där väggarna bågnade. Två av bandets fem medlemmar,
Mats Hermansson och Håkan Carlsson spelade för oss i Bosnien för tio år
sedan. De andra tre är även de gamla i
gamet och mycket duktiga musiker,
Therese Andersson, Clas Fall och
Johan Börstell, med flertalet spelningar bakom sig i blå/grön basker. Festen
pågick fortfarande när vi lämnade
lokalen vid halvtvå-tiden och vad jag
förstod var det några som inte slutade
innan söndag eftermiddag.

Senare under eftermiddagen visades en
film, inspelad bara en månad tidigare,
som åskådliggjorde hur olika viktiga
platser idag ser ut i forna missionsområdet. Den visade också var och hur
bekanta personer för bataljonen lever
idag. Även Fredsbaskrarna fanns på
plats i egenskap av Tomas Johansson
som informerade om verksamheten i
föreningen där idag även en kamratstödsgrupp finns, för dem som har det
arbetsamt efter hemkomst från utlandstjänst.
Yxdans till Fältartisternas högst bejublade insats.

Söndagen började med att Överste Mats

Ström vid operativa insatsledningen
höll föredrag om tiden efter att vi hade
lämnat leran i Bosnien våren 1995.

Mycket personlig och spännande föreläsning inför en stor men något trött
publik, som likväl hade många konkreta frågor och funderingar. Även
under denna förmiddag berättade
Suzanne Christiansen Sjögren, psykolog på P7, om de erfarenheter försvarsmakten dragit om de första Bosnienbataljonernas soldater och de forskningsrapporter som är framlagda om
detta av FHS.
Många trötta och nöjda men något be-

tänksamma före detta FN-soldater
lämnade Skövde efter bataljonspastorn Kurt Olssons korum. Han berättade, att för vissa hade det inte funnits
något ljus i den tunnel, som vi vandrat/vandrar i, utan dessa kamrater har
för tidigt lämnat jordelivet. Efter en
tyst minut tog vi så åter farväl eller
som Chefen avslutade allt med; på
återseende!
Jag vill som avslutning tacka alla som har
stöttat och hjälpt mig och Harald Ekedahl i vårt styva arbete att få till en
återträff, utan er - ingen återträff.
Per Lennartsson
BA03:s jubileumskommitté

FÄLTARTISTER - nu och då...
Rolle - Sveriges
Meste Fältartist!
Vi vill spela för ALLA svenskar, oavsett det är akustiskt på ett OP eller
på campen, där det finns både scen
och elektricitet… men närheten på
ett OP ger en speciell känsla.
Fakta
Namn: Roland ” Rolle ” Rosenqvist
Ålder: 37 - är jag väl….
Bor: i centrala Örebro
Familj: sambo Anna och dottern Rebecca,
4 år, och redan en liten sångfågel….
Favoritfärg: svart
Favoritbil: Pontiac GTO -67, men har en
Ford Tunderbird -59
Favoritmusik: reggae
Missioner: BA09, BA11, KS01, KS02, KS04,
KS09, FS08 och FS10 nu i december 2005

JAG TRÄFFAR ROLLE EN SOLIG HÖSTDAG
i Örebro för att snacka lite om hur det
är att vara fältartist och varför man
blir det. Rolle är en upptagen man och
jag får träffa honom i en paus från
repetitionerna till kvällens spelning på
Royal. Han ska hinna äta också, så vi
går till en kinakrog i närheten. Under
tiden han frossar på nåt gott kinesiskt
så tar jag en fika.
Rolle är verkligen hängiven
detta med fältartisteriet. Inte
minst ser man
det på hans häftiga tatuering på
underarmen.
Hans musikaliska bakgrund är
inte vad man väntar sig. Han har
en frireligiös uppväxt och började
med att sjunga i kör. 1987 deltog han i
en talangtävling i Örebro som han förstås vann och sedan dess har han livnärt sig på att sjunga. Han har gått på
sångutbildning i USA, i Los Angeles,
men som Rolle uttrycker det: Livet är
min sångutbildning!

Hur kom det sig att du blev fältartist?
- Jo, jag fick till min stora sorg inte
göra lumpen på grund av nedsatt hörsel. Jag har alltid varit grymt intresserad av det militära och gillar ledarska-
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pet och hierarkin. 1990 upptäckte jag
fältartistföreningen. Bodde i Stockholm och spelade med ett gäng etablerade musiker. Vi gjorde en gemensam
ansökan och då kom vi med. Sen blev
det kurs i Höllviken och på hösten bar
det iväg på BA09. (Du fyllde 30 där
nere, Rolle, det kommer jag ihåg.) Sen
har det bara fortsatt på grund av mitt
brinnande intresse för försvarsmakten. Sen KS02 är jag fältregissör och
från förra året har jag hand om utlandsutskottet i fältartistföreningen, är
ansiktet utåt och kontaktman gentemot försvarsmakten i utlandsverksamheten.

Vilket är ditt roligaste minne från en
utlandsmission?
- De vete fan. Kanske när ”På rymmen
polisen” Göran Bergström gick upp på
scenen. Han band för sina ögon och
jag band fast honom, det slutade illa
när han stagedivade - Houdini Trick,
med 6 månaders sjukskrivning, men vi
är kompisar igen.

Snart din åttonde mission, hur länge
orkar du fortsätta?
- Jag tycker ju det är så roligt! Det
betyder så mycket. Det är det största
jag kan göra. Jag har stått på scen
framför 40-50 000 personer, men
detta är ändå störst och kommer alltid
att vara. Men det är snart dags för
generationen under mej att ta över.
Men jag har väl ett par missioner till
innan jag får kasta in handduken.
Som fältartist blir man som ett verbalt
bollplank, man är annorlunda, passar
egentligen inte in men samma regler
gäller för oss som för er.
Det har förändrats. I början var det
mycket dricka, eftersom det är sån fest
när vi kommer ner. Man hamnade i
någons barre och någon öl för mycket.
Nu har jag ett större ansvar, jobbet
har blivit mer värt. Det är den totala
upplevelsen. Man blir mottagen som
en prins, får följa med på patruller och
dessutom är det kul att skjuta AG 90.
Jag har som motto att spela för alla
svenskar nere på missionsområdet,
lika gärna på ett OP för fem personer
som dom stora gigen. Det ger en grym
närhet, är en höjdpunkt med akustiskt
- se soldaten i ögat.

Ni är ju så efterlängtade av oss som
är ute, känns det?
- Ja, visst. Men det har blivit annorlunda sista åren i Kosovo. En del soldater fick inte ens komma och lyssna
på oss för sina befäl. Den gamla yxtraditionen finns inte kvar. Klimatet har
blivit hårdare för soldaterna.
Många undrar varför det inte kommer ner några kändisar, typ Lena
Philipsson och det beror förstås mycket på den ekonomiska biten och dom
är kanske inte intresserade av att åka
ut. Vi väljer bredare musiker med
bredare musikaliskt utbud och man
väljer låtar efter snittåldern av dom
som är ute i missionen.

Hur ser närmaste framtiden ut?
- Jo, det blir Afghanistan FS10 i december. Vi är ju sex stycken fältregissörer och det är sex jobb per år som vi
slåss om. För övrigt fortsätter jag spela
här hemma och sen har planeringen
med 2006 års fältfest här i Örebro börjat. Detta är ju ett samarrangemang
mellan Fredsbaskrarna och Fältartistföreningen. Fältfesten är ett sätt för
oss artister att betala tillbaka allt det
ni ger oss när vi är ute i missionen och
spelar. Årets fest blev jäkligt lyckad.

Rolle har ätit klart och nu rusar vi ut i
solskenet för att hinna ta några bilder
innan han ska tillbaka och repa inför
kvällens spelning på Royal. Hejdå
Rolle. Ses snart. Kommer och lyssnar
någon kväll. Och det tycker jag ni alla
ska göra. Han sjunger grymt bra den
grabben. Han som kallar sig själv “Ett
monster på scen.”
Text: Lotta Öhrn
Foto: Anders Ramnerup

Scenens soldater i Gaza 1957
I den första svenska soldatinstruktionen från Gustav Wasas dagar sades om pipare och trumslagare att de skulle vara
”muntra och löjliga.” Vid lägereldar för längesen var det nödvändigt att komma bort från krigets grymma vardag.
För att motverka den militära tristessen under 40-talets beredskapsår sände Försvarsstaben ut fältartister, som uppträdde på lastbilsflak, i hangarer eller på primitiva scener utomhus för överlyckliga beväringar i Neutralitetsvakten.
Kända fältartister på den tiden var Ulla Billquist, Harry Brandelius, Alice Babs och Charlie Norman.
I OCH MED ATT SVERIGE 1956 började
sända ut FN-bataljoner till världens
krishärdar blev det aktuellt att även
sända scenens soldater till exotiska
länder. Den första svenska artisttruppen sändes till Gaza i Egypten i september 1957 och kallades ”Tuppentruppen”. Ledare var nämligen Georg
”Tuppen” Eliasson, som basade över
Ulla Sallert, Stig Holm, Axel Tell samt
Liv Wilse från Norge och Ulrich Neuman från Danmark.
Truppen samlades i Neapel och stuvades in i en kanadensisk Box Car, ett
flygplan utan tryckkabin som kryssade
fram i luftgroparna 2 000 meter över
Medelhavet före landningen i El Arish, mitt i Sinaiöknen.
Utan att ha samövat en enda gång
hade de sin första föreställning inför
500 förväntansfulla danskar, norrmän
och svenskar vid den dansk-norska

columbianer, kanadensare och indier.
Det blev succé i alla läger. Liv Wilse
och Ulla Sallert behövde bara visa sig
på scenen för att väcka bifallsstormar
och få oblyga men uppskattande kommentarer. Att se så paranta och välsjungande damer i det muslimskt
monotona Gaza väckte känslor hos
ömhetstörstande ökenkrigare. Ulla
Sallert framförde ”A woman in love, ”
”Bill” och ”Cést magnifique.” Liv
Wilse ” I want a man”, ”Pre´s moi”
och ”Elskling,” som hon från scenen
lärde alla att säga efter på norska…
Stig Holm agerade som ackompanjatör och boogie-woogie-solist på pianot. Axel Tell förtrollade alla med sina
fingerfärdigheter och klarade svåra
magiska nummer trots den besvärliga
brisen från Medelhavet.
Ulrik Neuman lyckades engagera
alla, oavsett nationalitet. Genom sin
suveräna mimik, ett sprudlande
humör och sin artistiska behandling av gitarren gjorde han
en formidabel succé. Publiken
kiknade av skratt åt hans parodi: ”Delegaterna i Nationernas
Förbund håller tal.” En holländare och en kines var tagna på
kornet.
Endast jugoslaverna ställde
upp med tolk - en mycket nitisk
sådan som översatte allt strof
för strof. När Ulla Sallert med
Publikbild från succén i Sharm. Fr v i första raden, serg
inlevelse sjöng ”Ah, Sweet mysLöfqvist, överste Lundqvist, den kanadensiske flygkaptenen
Mc Donald, major Livijn och doktor Nordlund.
tery of life”, följde strax därpå
tältförläggningen i Beit Hanun nära tolkens okänsliga översättning till
gränsen till Israel. Programmet gjorde jugoslaviska som för svenska öron lät
stor lycka bland FN-soldaterna. Ap- ”Du brovnik boxna slibovitch”.
plåderna, tjuten och visslingarna ville
Turnén avslutades hos det svenska
aldrig ta slut.
kompani som var förlagt i Sharm El
För att nå alla de tio nationskontin- Sheikh, 45 mil söder om Gaza vid
genterna inom UNEF måste artister- Tiransundet, på sydspetsen av Sinaina uppträda två gånger per dag – halvön. Truppen fick flyga dit. Att färeftermiddag och kväll. I eftermiddags- das dit över öknen med fyrhjulsdrivna
solen visade termometern upp till 50 FN-truckar tog två besvärliga dygn.
plusgrader på scenen. Under elva föreSharm El Sheikh var en gudsförgäställningar på knappt en vecka upp- ten håla med en olidlig värme. Redan
trädde teamet för skandinaver, finnar klockan 7 på morgonen rådde 30 plusjugoslaver, brasilianer, indoneser, grader. Ödsligheten var skrämmande

bland steniga berg och sterila stränder.
Trösten fanns under Röda Havets
grön-lila vågor med sina färggranna
fiskar och skimrande koraller. Dykning var soldaternas favoritsysselsättning mellan vaktpassen.

Artistgruppen anländer till Sharm El Sheikh.
Ulla Sallert i förgrunden.

De hade med entusiasm byggt upp
en scen på den rymliga marktenteriflotten i Hajviken.
Programmet genomfördes i klart
månsken. Efter föreställningen blev det
nattbad i det 30-gradiga havsvattnet
och en sen måltid på stora languster
som fiskats upp från korallrevet.
Påföljande morgon kunde artisterna med skräckblandad förtjusning se
hur hajarnas fenor skar vattenytan utanför scenen på marktenteriflotten.
”Tuppen-truppen” var först ut att
roa och underhålla svenska FN-soldater i främmande land. De är de verkliga pionjärerna på detta område. Sedan
1957 har över 80 team och ca 550 fältartister sänts ut till de områden utomlands där svensk FN-trupp verkat.
Bror Richard Svärd
Källor:
”Svenska FN-bataljonen i Egypten”.
En minnesskrift om FN-bat II
av stabsredaktör Folke Bratt,
som bidragit med fotografierna.
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BRÄNNPUNKT SÖUL - axplock ur en dagbok
De amerikanska soldaterna på tåget
fick order att göra sig stridsberedda
och osäkra sina vapen. Samtidigt
släcktes all belysning och de dubbla
skottsäkra rutorna vevades upp. Allt
avlöpte dock lyckligt utan skottlossning. Ju närmare vi kom Söul desto
mera märktes krigets dystra ansikte i
det annars fagra landskapet. Överallt
på fälten kunde man se sönderskjutna
stridsvagnar blandade med sprängda
järnvägsbroars grinande skelett och
bombade hus. En och annan uppbyggd lerhydda vittnade om att de utblottade människorna ändå försökte
skaffa sig en någorlunda skyddad tillvaro.

Utanför entrén till svenska sjukhuset i
Pusan, fann vi en liten flicka som togs
in som patient. Hon såg ut att vara
fem eller sex år, men uppgavs vara
dubbelt så gammal. Vi kallade henne
Maria. Hon led av en obestämbar
masksjukdom, var svårt undernärd
och kunde knappast äta. Satt och petade i maten och grät mycket. Hon dog
efter någon vecka. Vi hade aldrig sett
henne le. Hon satt och tittade sig
omkring med en blick som var svår att
beskriva, men den var inte naturlig för
ett barn. Hennes storögdhet speglade
inte förvåning eller förväntan, utan
blicken hos den som väntar att vad
som helst kan inträffa. Hon hade väl
sett litet för mycket för sin ålder. Vi
fick aldrig veta Marias innersta tankar.

Söul gjorde ett spöklikt intryck. En stad
till stor del i ruiner. Oftast låg bostadskvarteren jämnade med marken.
En ensam förkolnad skorsten utgjorde
en relik av att där tidigare legat ett
ståtligt palats. Mera sällan syntes
några större anhopningar av människor. Någon gång rusade en jeep med
militärer förbi. Några apatiska åldringar satt i ett litet hus som skonats.
En grupp barn som bevarat sin livslust
hade en kilometerlång aveny till lekplats. En medelålders mager kvinna
med tropikhjälm och paraply kom ut
ur ett hus och skrek förtvivlat en lång
harang på ett obegripligt idiom.

Då det under sommaren 1951 var mycket
litet att göra på det svenska sjukhuset,
avreste en grupp sjukvårdspersonal till
Söul för att arbeta i flyktingläger. Före
avresan beordrades vi genomgå extra
vaccinationer, ty smittoriskerna var
betydande. Den 50 mil långa färden
företogs med ett amerikanskt trupptransporttåg och tog 13 timmar.
Intermezzon saknades inte under
resan. Då vi skulle passera järnvägsknuten Sewon nära Söul, uppgavs att
en grupp nordkoreanska gerillas, strax
före vår ankomst, intagit stationen.

I hela provinsen Kyon-Do, inom vilken

Söul låg, kunde man betrakta alla
människor som flyktingar, som mer
eller mindre var hemlösa. De sjukhus i
Söul som kunde arbeta, var välfyllda.
Epidemiska sjukdomar var vanliga,
men sjukhusen hade förlorat det
mesta av moderna hjälpmedel för dia-

Swedish Red Cross Hospital i Pusan. Lilla Maria. Rester av den
bombade staden Söul. Ambulansföraren Stig Johansson i
amerikansk arméuniform.
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gnostik. En koreansk läkare visade oss
ett preparat med den bakterie som ger
återfallsfeber. Den amerikanske läkaren som följde med oss kommenterade: det var en lycklig man, han hade
Söuls enda mikroskop.
En eftermiddag fick vi tillfälle att besöka
ett s k sjukhus bestående av ett antal
amerikanska armétält samt ett stort
skjul där de flesta patienterna fanns.
Det vi såg av koreanska flyktingar var
deprimerande, det blev ibland litet för
mycket för att vi skulle känna oss väl
till mods. De flesta patienterna låg
direkt på jordgolvet, i enstaka fall en
bastmatta. Andra vandrade omkring
fullkomligt utmärglade klädda i trasor. Män och kvinnor, åldringar, unga
människor och spädbarn låg blandade
om varandra i en otrolig smuts. Diarrésjukdomar härjade och de som hade
drabbats låg skakande i feber, och var
uppenbarligen döende. En mor satt
och grät över sitt barn som låg rosslande och vars mage stod spänd som en
ballong. Hon hade ett barn till, några
månader gammalt, magert som ett
skelett. Avsides i ett hörn mellan ett
par plåttunnor låg ett spädbarn som
tydligen inte tillhörde någon. Krymplingar angripna av tbc, tyfus och
dysenteri krälade omkring på jordgolvet, trots smittorisken inkvarterade i
samma tält. Några av tälten var reserverade för patienter med fläcktyfus. I
ett av dem låg bland de levande tre
eller fyra döda, som man inte hunnit
flytta undan.
Så gott som alla patienterna var svårt
märkta av svält. Vi fick för första
gången se hungerödem, den ansväll-

Stig Johansson från Kristianstad tjänstgjorde 1951 i Söul - i Koreakrigets spår.
Läs här delar ur hans detaljrika och känslosamma dagboksanteckningar
från arton månader under Röda Korsets flagg.

ning av kroppsvävnaderna som orsakas av extrem undernäring. Det fanns
ingen medicin, inte ens koksalt- eller
glykoslösningar för intravenös tillförsel. Sanitära anläggningar fanns inte
och de öppna stinkande kloakerna
utgjorde en infektionshärd av stora
mått.
Matsedeln bestod av ris och mjölkpulver
att blanda med förorenat vatten. Det
var en beklämmande syn att se dessa
hungrande barn och vuxna stå i matkö
med sina provisoriska matkärl tillverkade av gamla rostiga plåtburkar.
Oftast räckte inte maten till för alla
och många kunde få vara utan föda i
flera dagar. Man föreställde sig att
dödligheten skulle vara ett tragiskt
faktum. Officiellt meddelades att det
på det största sjukhuset vi besökte
uppgavs siffran 30 procent. I en del
läger var mortaliteten högre.
I flyktinglägren arbetade team av koreanska läkare och sköterskor, men standarden på den koreanska personalen var
mycket ojämn, ibland utmärkt men
oftast undermålig. FN:s hjälpkommitté för civilbefolkningen hade också
amerikanska och europeiska läkare
anställda, men dessa räckte inte till för
behovet. Hjälpkommittén hade emellertid i flera avseenden gjort ett storartat arbete t ex genomfört ett vaccinationsprogram, så att de vid slutet av
sommaren 1951 bl a kunde redovisa
mer än 10 miljoner smittkoppsvaccinationer.
Vi fick inte utföra det hjälparbete som

hade planerats i Söul-området. Chefen
för 8:de amerikanska armén ansåg att
beredskapen på svenska fältsjukhuset i
Pusan skulle försämras. Det arbete för
den koreanska civilbefolkningen som
vi utförde blev därför i fortsättningen
förlagt till flyktingläger och koreanska
sjukhus i Pusan. Även där var hjälpbehovet utomordentligt stort fast inte så
akut och skriande som i Söul.
Uppgifter om hur många flyktingar det

fanns i Sydkorea varierade mellan 6-8
miljoner. Att dessa människor var
flyktingar i sitt eget hemland betydde

emellertid inte att de bara hade tvingats lämna sina hem och att de skulle
kunnat återvända när förhållandena
hade stabiliserats. Förstörelsen av
bebyggelsen i Sydkorea ner till Taegu
var nära nog total, och när en sydkoreansk by med dess lermurade hyddor

vånare. Den siffran eskalerade snabbt
till tre miljoner. Hur många av dem
som levde i läger eller primitiva nödbostäder tillverkade av pappkartonger
och rissäckar placerat på pålar över ett
dike eller dylikt, fick man ingen statistik på. Nativiteten är hög i Sydkorea.

Svenska kläder lastas av vid Swedish Red Cross Hospital i Pusan, till förmån för de koreanska flyktingarna,
som var helt utblottade efter kriget.

drabbas av det moderna kriget, lämnas bokstavligen bara aska och lera.
Under sådana premisser hade många
svårt att säga var deras hus hade stått.
Det beräknades att mer än 10 000 byar
hade jämnats med marken.
De flesta flyktingarna i Söul hade evakuer-

ats från stridsområden mellan fronten
och Han-floden. Andra var på flykt
undan krigets fasor till södra delarna
av Sydkorea. Quo vadis? Till Masan,
Taegu eller Pusan. De män som orkade kom kånkande på stora ryggbördor.
Kvinnorna bar alltid sina bördor på
huvudet med ett undantag, barnen,
vilka bars i ett filtliknande skynke fastbundna på ryggen. Hur de orkade, ja,
det var en svår fråga att besvara. En
del hade lyckats få med sitt husdjur,
oxen, som knegade och drog på en tvåhjulig kärra lastad till bristningsgränsen. De flesta hade lämnat sina hem i
all hast. I en rem kring midjan dinglade ett knyte innehållande en matskål
ett par ätpinnar och en sked. Kanske
fanns där också någon kär ägodel att
minnas.
Före krigsutbrottet hade Pusan en popu-

lation på en och en halv miljon inne-

En familj bestod i regel av 10 till 12
medlemmar. Att se dessa utblottade
människor leva som flyktingar i sitt
eget hemland var en skakande upplevelse.
I början av september 1951 anlände omkring 30 ton kläder från Sverige till
fältsjukhuset i Pusan. Vintern är hård i
Korea och dessa plagg blev till ovärderlig nytta. Koreanerna visade en
rörande tacksamhet över de svenska
gåvorna. Man hade önskat att de
många givarna hade fått uppleva flyktingarnas glädje.
Stig Johansson
Fotnot:
General Matthew Ridgway efterträdde legendariske
generalen Douglas McArthur 1951 som högste befälhavare för 8:de amerikanska armen i Korea, FNtrupperna och i princip även Svenska fältsjukhuset i
Pusan. Ridgway var en tuff fallskärmsjägare som
hoppat över Normandie, Nijmegen och Ardennerna
under 2:dra världskriget. Som chef för 82:dra flygburna divisionen i anfall mot Utah Beach,
Normandie, stod han på ett fält I Foucarville med
pistolen i handen och prisade sin goda tur efter
landstigningen och yttrade dessa klassiska ord,
citat" Jag såg visserligen inga vänner, men gudskelov inte heller några fiender ".
Källa:
Relaterat för mig i Tokyo 1951 av krigsreportern
Richard Todd CBS (Columbia Broadcasting System)
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Fältfesten 2006 och “PeaceKeeper of the Year”
Vårens arrangemang blev populärt och det har
inkommit önskemål om en fortsättning till Fältfesten
2006. Utnämningen “PeaceKeeper of the Year” gick
till Anders Brännström 2005.
Så därför är det förhoppningsvis till mångas glädje som vi kan berätta att det blir en uppföljning till
Fältfesten. Och nu drar planeringen igång.
Vi avser att köra detta på ett likvärdigt sätt en gång
till. Den förändring som vi gör, är att vi flyttar datum.
Så nu kommer festen att gå av stapeln sista helgen i
augusti eller första helgen i september.
Det är ännu på planeringsstadiet och är lite avhängt på artisterna.
Samtidigt är det dags att börja fundera på vem som
ni vill se som ”PeaceKeeper of the Year” år 2006.
Redan nu kan ni börja skicka in förslag till styrelsen på de personer, som ni önskar ska ta emot detta
pris.
Ni skickar på enklaste sätt in er kandidat till vår
Traditionsbärare, på adress:
Gun Lindén
Rannklovsvägen 1
725 92, Västerås

Precis som ni gör, om det är någon ni vill nominera
till en medalj. Har ni några speciella önskemål till
Fältfesten är ni varmt välkomna att höra av er till mig
på adress som finns på sidan två.
Väl mött!
Anders Ramnerup
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88 x 62 mm

Cypern eller Libanon?
Famagusta eller Naquora?

SPELFÄLLAN handlar om
spelarens och de anhörigas
kamp mot spelberoende.
Skriven av Arne Edström i
samarbete med Statens folkhälsoinstitut.
Med både humor och allvar
framkallar SPELFÄLLAN skratt
och tårar hos sina läsare!

Följ med på en nostalgisk semesterresa 2006.
Cypern i april, maj och juni
eller Libanon i oktober.
Campbesök ingår i programmet!
Kontakta oss för mer information:
aa-travel@norracypern.com
Box 7030
860 07 SUNDSVALL

Jag kan sluta spela när jag vill
- ska vi slå vad?

150:- + postens avgifter
när du beställer hos

spelfallan.com
ISBN: 91-974339-1-8

Fredsbaskrarna till sjöss
Tisdagen den 25 oktober gick Fredsbaskrarna ombord på
Silja Festival för att vara med på Englaklubbens kryssning
till Åbo - den omtalade 112-kryssningen.
Det blev en stormig resa över det böljande havet
med vindar upp mot 27 m/s.
Englaklubben i Stockholm är en sammanslagning av polis, brand, ambulans,
vård, FN-personal och väktare som träffas första tisdagen i månaden på
Engelen.
Dagen efter FN-dagen, hade de arrangerat en båtresa till Åbo. Det var en
fullständig succé. På båten var det ca 500 killar och 1000 tjejer. Det var underhållning av ”Brandsta City Släckers” och polisbandet ”The Law” samt
Peter/Dj Efterlyst. När dansen drog igång började båten att rulla, inte på
grund av de dansande, utan för att det var storm på havet. Det var en del som
fick gå och lägga sig för att de blev något sjösjuka.
Fredsbaskrarna var representerade av Emma, Lotta, Björn och jag själv.
Syftet var att rekrytera nya medlemmar samt profilera Fredsbaskrarna.
Vi hade många samtal med personer som hade varit ute i utlandstjänst
och ville veta mer om oss. Det var många som ville åka ut och ville veta mer
om hur man sökte och hur det är att vara ute på mission. Vi sålde även en del
av våra profilprylar.
På båten var det väldigt mycket vårdpersonal, såsom sjuksköterskor och
läkare, men även tekniker av olika slag och naturligtvis poliser och brandpersonal. Flera av dessa var intresserade av att åka ut på något uppdrag genom
försvarsmakten eller annan organisation.
Det var olika tävlingar under resan såsom luftgitarrtävling, där man skulle tävla i par. Det vinnande paret kände inte varandra, men de vann en date
på en konsert. Nästa kryssning arrangerar Englaklubben den 14 februari och
biljettförsäljningen startar den 1 december.
Se mer information om detta på www.fredsbaskrarna.se/traffplatser.
Vi vill naturligtvis tacka arrangörerna för att de hade ordnat det för oss på
ett så bra sätt. Främst vill vi tacka Karin och Peter.
En som inte blev sjösjuk

Lotta Öhrn och Anders Ramnerup informerar.

Björn Claesson och bisittaren i ProfilShopen.

Vi som var med.

Anders Ramnerup
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Kallelse/inbjudan till Årsmöte
Lördag-söndag, den 18-19 mars 2006
På Upplands Regemente S1 i Enköping. Detaljerat program med tider och anmälningsförfarande
kommer i nummer 1/2006 av Bataljonsbladet.
OBS! Motioner ska vara sekreteraren tillhanda senast den 18/2-06.

Välkomna till en

Valberedningen består av följande personer:

helg med vänner,
nya som gamla!

Maria Sääf
Anders Broman
Joa Hellsten

070-952 57 74
0470-215 23
0171-44 25 55, 070-699 79 88

Ny försvarslogo för miljoner

maria.saaf@hotmail.com
bromans5@hotmail.com
joahellsten@hotmail.com

Källa:
SvD:s nätupplaga
2005-11-14

Försvaret ska skrota den kungliga kronan och svärdet och ersätta dem med ett tre-kronormärke. Samtidigt förbjuds
alla vapen – många med 300-åriga traditioner. Men bytet, som kostar många miljoner har tillfälligt stoppats.
ARMÉNS, MARINENS, FLYGVAPNETS och
samtliga förbandsvapen ska vara borta
om två månader, den 16 januari. De
ska istället i ”all kommunikation” ersättas med en enda, ny, logotyp.
Denna skulle ha presenterats av
Överbefälhavaren Håkan Syrén den 7
oktober. Men försvarets interna tvsändning med ÖB och nya logotypen
stoppades. Detta efter ingripande av
Riksarkivet. Orsaken är att försvarsmakten inte följt 1982 års lag om
Sveriges riksvapen. Enligt den ska
Heraldiska nämnden yttra sig innan
ett nytt vapen tas i bruk. Statsheraldiker Henrik Klackenberg vid Riksarkivet ingrep.
- I ett svep utraderar man användningen av de heraldiska vapnen som i
många fall har flerhundraåriga traditioner. Det vore en väldigt olycklig
utveckling för det heraldiska kulturarvet. Det är ingenting som Riksarkivet
kan uppmuntra, säger Henrik Klackenberg till SvD.
Den ansvarige för Försvarsmaktens
profilbyte försvarar agerandet:
- Man måste knäcka ägg för att göra
omelett. Det är klart att några kommer att tycka det är jobbigt på vägen.
Men det blir en jävla fin omelett, säger
Försvarsmaktens informationsdirektör Staffan Dopping.
Det nya försvarsmärket ingår i försvarets profilbyte och ska finnas på allt
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från skyltar, hemsidor, brevpapper
ned till askfat. Alla gamla vapen och
märken ska bort. Detta kallas ”storstädning” på försvarsledningens intranät. Undantagen är fanor och uniformer - ”i dagsläget.”
Hur det nya märket ser ut har hemligstämplats men SvD kan avslöja att
försvarets nya logotyp är snarlik nationalitetsmärket som svenska militära
flygplan har. Alltså tre gula kronor på
blå botten med en gul ring runt. I sin
nya version är märket välvt, som en
äldre officersknapp.

Tre-kronor-märket har drivits fram av
ÖB:s informationsavdelning utan att
Högkvarterets protokollsavdelning,
försvarets egen traditionsnämnd eller
personalorganisationerna har yttrat
sig. Staffan Dopping medger: ”Vi har
gjort misstag.”
Det finns intern kritik mot att märket lika gärna kunde symbolisera till

exempel ishockeylaget Tre Kronor. I
dag består Försvarsmaktens vapen av
lilla riksvapnets tre kronor på en
sköld. Bakom finns ett stående svärd
som symboliserar försvar och överst
den kungliga kronan.
- Kronan finns i hela statsförvaltningen som ett myndighetstecken.
Försvarsmaktens vapen i dag är en del
av en familj, ett system av visuell kommunikation. Att bryta mot det är olyckligt och onödigt, säger statsheraldikern Henrik Klackenberg.
Staffan Dopping anser själv att Försvarsmaktens nuvarande vapen är
”vackert,” men har ett fel:
- Det symboliserar den gamla försvarsmakten. En ny försvarsmakt kräver en ny symbolik. Vi vill tala om vad
Försvarsmakten är och att vi utvecklas
till ett modernt insatsförsvar: både
utåt till svenska folket och inåt. Det är
e n försvarsmakt som gäller nu.
Att försvaret kan bli den enda uniformerade myndigheten utan statlig
krona är bara bra enligt Staffan Dopping:
- Vi ska inte se ut som Rikspolisstyrelsen.
Bland förbanden är upprördheten
stor. På P7, vill man fortsätta använda
Skåne-Gripen som symbol.
- Vi har reagerat, ska vi inte få ha en
förbandsheraldik? Gripen är en så stor

symbol med mycket traditioner. Det är känsligt att sudda
ut sådant över en natt, säger P7:s pressofficer kapten
Jonas Jonmar.
Livregementet K3 i Karlsborg avgjorde Sveriges blodigaste slag, slaget vid Lund 1676. I stridsvimlet var halm
svenskt kännetecken.
- Den halmkrans, som Karl XI då gav Livregementet,
ska nu Håkan Syrén rycka bort, klagar en officer.
Livgardet i Kungsängen är världens äldsta verkande
regemente med anor till Gustav Vasas livvakter. Chefen
Svante Borg ställer sig bakom en ny logotyp för försvaret
men är fundersam över hur den ska tillämpas:
- Det finns en oro bland mina befäl. Jag vill ha ett
utrymme för förbandets eget vapen.
Vad bytet kostar finns det olika uppgifter om, från 17,
upp till 50 miljoner kronor.
MIKAEL HOLMSTRÖM
reporter

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

DOUGLAS GUSTAVSSON FYLLDE 50 år den 1 december.
Fredsbaskrarna passar på att gratulera dig och önskar
“Gott Nytt År” - det femtioförsta!
VI VILL OCKSÅ PASSA PÅ ATT GRATULERA VEIKKO VIRTANEN,
som fick en dotter den 19 oktober. Vi önskar föräldrarna
och den lilla allt gott i framtiden. En ny fredsbevarare månne?

Lösning till vilket land:
1: Libanon, 2: Grekland, 3: Colombia, 4: Österrike,
5: Costa Rica, 6: Australien, 7: Bangladesh,
8: Danmark, 9: Amerikas Förenta Stater, 10:
Portugal, 11: Liechtenstein, 12: Italien, 13: Albanien,
14: Sverige, 15: Pakistan, 16: Nicuragua,
17: Frankrike, 18: Afghanistan, 19: Vatikanstaten,
20: Brasilien, 21: Storbritannien, 22: Nord Korea

VILKET LAND? - NERAVS!
Jubileumshälsningar från tjejerna på 87C
Combat-tjejerna har varit på Cypern och firat 20-årsjubileum.
De hälsar här till alla på 87C och de, som de träffade på 86C och 88C.
Vi valde att tillbringa vår vecka på den
ännu ganska oförstörda Norra delen
av ön. Det är något som vi inte ångrar.
Vi stortrivdes hela tiden då invånarna är så vänliga och tillmötesgående och naturen ännu oförstörd.
Vi bodde några mil utanför Kyrenia
men detta var inget problem då vi lätt
kunde slänga oss på Dolmen, som till
en billig penning tog oss både till Kyrenia och till det underbart fridfulla
Bellapais. Höjdpunkten på resan blev
en heldagstur till Karpas, detta område, som var ”out of bounds” under
tiden för 87:an.
Naturligtvis tog vi en tripp till
Nicosia och tittade till de gator vi

förut gått på. Mycket är sig likt men vi
sa ofta till varandra ”var det verkligen
så smått, såg det ut så här?”
Famagusta och Othello Tower
besöktes, och reseledar-Eva ropade
förtjust ”titta här är restaurangen
Akke alltid tog oss till.” Och visst låg
den där, inte alltför långt från muren.
När vi inte åkte runt för att återse
platser, så åt vi härliga och långa middagar. Dessa stunder blev vid flera tillfällen rena sångtävlingar mot/med
britter. Oj så vi sjöng, och så vi letade
i våra minnen efter speciella svenska
sånger med lite fart i. Vi lyckades minnas många glada sånger. Och utan att
skryta alltför mycket, var vi med och

höjde trevnaden för alla på det matstället. Vi tror vi blir ihågkomna som
den glada och sjungande FN-truppen.
Ett stort tack vill vi rikta till vår
bataljonschef, Sune Larsson, som
sponsrade vår middag den sista kvällen på Cypern.
Sigge
Fasta Radion
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Skribenter?
Lokalredaktörer?

B ilden - en a v la y out arens
bäs t a vänner!
Till vår redaktion kommer bilder.
Bilder som betyder något för den
som tagit dem. Bilder som betyder
mycket för tidningen.
För att de ska kunna användas,
och bli rätt återgivna i tryck, finns
det dock en del grundläggande
krav, som bilden måste uppfylla.
Främst handlar det om bildernas
upplösning.
Bildernas upplösning bör vid de
allra bästa förhållandena vara 300
dpi, vid skala 1:1.
Bilder som inte kvalar in efter
denna måttstock, löper risken att
bli lagda åt sidan. Både till fotografens och layoutarens frustration.
Här kommer ett “stalltips” till er
som sänder oss bilder från digitalkamera!

Bataljonsbladet söker Dig som sysslar med att skriva!
Du som berättar rätt, på lätt sätt!
Du som vill vara med och driva tidningen framåt!

Ställ in kameran på en bildupplösning, (image size), som ger minimum 2 300 x 1 700 pixlar!
Varje bild tar c:a 1,4 MB av kamerans lagringsminne i jpg-format.
Kan tyckas mycket - men den får
då den upplösning, som gör det
möjligt för mig, att hantera och
använda bilden på ett flexibelt
sätt!

Bolla vidare med vår ansvarige utgivare, Claus Dehlin,
eller redaktören, Anders Ramnerup!
E-postadresser:
claus.dehlin@fredsbaskrarna.se
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

OBS! Bilden ska helst ej komprimeras, eftersom viss information då går förlorad.

liten ORDLISTA

När påsiktsbilder scannas in hos
mig, styrs däremot dpi-värdet
manuellt med scannern. Ovanstående resonemang bortfaller
då helt.
Med vänlig hälsning
Roland Andersson

•

bildpunkt = alla enskilda punkter/pixlar
som tillsammans bygger upp en bild

•

dpi = dots per inch = antal punkter per tum

•

MB = Megabyte = 1 000k (kilobyte)

•

jpeg (jpg) = Joint Photografic Experts Group

•

påsiktsbild = papperskopia från fotografisk film

”Repetition är inlärningens moder”
När vi ska få en målgrupp att känna igen ett varumärke eller i
övrigt känna identifikation, är frekvens/upprepning, inte oviktigt
att tänka på.
Storlek

1 införande

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

2
4
7
12
13

Att upprepat exponera sitt budskap ger resultat. I Bataljonsbladet
finns möjligheten att nå våra läsare fyra gånger om året.
Välkommen att beställa utgivningsplanen för 2006!

2 införanden

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

2
4
6
11
12

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

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

4 införanden
2
3
5
9

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

10 125:-/inf

”LIGGANDE ÅTTONDEL”
Vill Du annonsera?
Ring eller maila:
Roland Andersson
011 - 18 80 88
annons@informera.se
90 x 65 millimeter

ANNONSÖRER
I DETTA NUMMER:

Middle East Trading
Livgardet
D-Gear
Röda Korset
AA-travel
SPELFÄLLAN
Kamrathjälpen
Fredsbaskrarnas ProfilShop

5
7
11
26
27
27
29
32

mkonsult@algonet.se
www.livgardet.mil.se
www.d-gear.se
www.redcross.se
www.norracypern.com
www.spelfallan.com
www.fredsbaskrarna.se
www.fredsbaskrarna.se

YXXRYSS
nr 4/2005
De tre först dragna
rätta lösningarna får
var sin TRISS-lott i pris.
Sänd lösningen till:
Mikael Fredriksson
Mor-Ola vägen 8
714 94 KOPPARBERG

Svaren ska ha inkommit
senast 3/2 2006.
Vinnarna och den rätta
lösningen presenteras
i nästa nummer.

LYCKA TILL!
Vinnare i YXXRYSS
3/2005 blev:
Lars-Erik Karlsson
V. Kimarpsvägen 22
573 42 Tranås
Gary Klepek
Brånnestad Oppgård
610 30 Vikbolandet
Seiron Lindqvist
Timotejvägen 6
618 32 Kolmården

Rätta
lösningen
till

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

YXXRYSS
nr 3/2005

Adress: .........................................................................................
Postnr..................... Ort: ...............................................................
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Tegelbruksgatan 8
554 50 JÖNKÖPING

Välkommen till Fredsbaskrarnas ProfilShop!
Foto: Anders Malmqvist

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

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

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

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

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

Kamratföreningens emblem
Pins, Klisterdekal

10 KR

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

Foto: Anders Malmqvist

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

Medalj 35 mm m. släpspänne
Medalj 16 mm (miniatyr)

400 KR
200 KR

Du beställer genom förskottsinbetalning av aktuell summa på postgironr 197056-5 samt ange på inbetalningskortet
exakt vad Du vill ha. Du måste också ange fullständig adress, namn samt personnummer för kontroll och distribution.

