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

inledaren
Dörrar på glänt …
Regnet öser ner och det är kulingvindar.
Det är den sista dagen i oktober och hummerfisket har pågått i en dryg månad här på
framsidan, i norra Bohuslän.
Humrarna, havets svarta guld, gillar tydligen inte mitt agn i år. Burarna, eller tenorna som det heter, är tomma. En annan anledning är den begränsade tid, fritid, som finns
för att lura delikatesserna.
Begränsad fritid med prioriteringar är nog
för de allra flesta ett känt begrepp.
Jag upplever starkt att vi bland våra förtroendevalda har svårt att få fritiden att räcka till
för veteranarbetet bland oss fredssoldater.Vi
har i olika sammanhang vädjat om hjälp från
medlemmarna med all den kompetens som
finns i leden. Jag vädjar därför på nytt.
Det finns ytterligare en möjlighet att utnyttja den potential som finns i leden av veteraner, fredssoldater. Den möjligheten är stöd
och uppmuntran från våra uppdragsgivare,
regeringen, riksdagen och försvarsmakten.
Jag har en känsla av att den möjligheten
är mer påtaglig, vissa dörrar börjar så sakteliga att öppnas…
Närvaron av försvarsministern, försvarsutskottets ordförande och överbefälhavaren vid
ceremonin på Djurgården under FN-dagen
var ett steg i denna riktning och hedrande
för oss veteraner. Det uppskattades mycket!

Försvarsmakten har, som jag tidigare
nämnt, på ett storartat sätt understött 50-årsaktiviteterna med anledning av svensk fredsfrämjande verksamhet.
Det är därför dags att ta nästa steg och ge oss
veteraner möjligheten att komplettera försvarsmaktens verksamhet vad gäller kamratoch anhörigstöd till Utlandsstyrkan.
Vi kan det särskilda språk och de förkortningar som gäller, kamratstödsnivån löser de
allra flesta problemen.Vi kan avlasta samhällets resurser och vara ett nödvändigt bollplank.
Med en tillönskan om en fin vinter här
hemma – och till er ute i mission, …” Peacekeeping is an intellectual challenge, it does
not conquer or corner”…, take care!

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

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

Svensk Peace-Keeping 50 år
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FN får ny chef
Generalsekreterare Kofi Annan som framgångsrikt har lett
FN under det senaste decenniet behöver inte någon närmare presentation i denna artikel.
När världsorganisationen får en ny högste chef, vid namn
Ban Ki-Moon från Sydkorea, har hans kandidatur till denna
post, som först offentliggjordes i början av år 2006, varit
föremål för flera omröstningar i FN.
Ban Ki-Moon

Ban Ki-Moon blir FN:s åttonde generalsekreterare efter att alla

omröstningar i FN:s säkerhetsråd har ägt rum där säkerhetsrådet slutligen nominerade Ban Ki-Moon till generalförsamlingens formella röstning och beslut.
De tankar som grundarna till FN:s bildande med ett
roterande system av olika representanter från världsdelarna på denna mycket viktiga men även prestigefyllda
befattning verkar bestå efter de sex decennier som har
förflutit sedan FN bildades.
Chefskapet har nu roterat mellan tre européer, två
asiater med Ban Ki-Moon som den senaste och två afrikaner även om Boutros
Boutros-Ghali inte kom från det
färgade Afrika utan Egypten och
slutligen Javier Perez de Cuellar
från Peru.
Norrmannen Tryggve Li välkom-

nade svensken Dag Hammarskjöld med orden:Välkommen
till världens svåraste arbete, när
Hammarskjöld anlände till
New York som FN:s chef
nummer två i början av 1950talet. Det kalla kriget är över
sedan länge men konflikterna
avlöser varandra och de ord
som norrmannen Tryggve Li
myntade för mer än femtio år
sedan verkar fortfarande stämma.
Sydkoreanen Ban Ki-Moon är 62 år
gammal och föddes i en bondefamilj den 13 juni 1944.
En lysande begåvning ledde
fram till utmärkta resultat från
universitetet i ämnet internationell politik och detta lade grunden till en snabb karriär i Sydkoreas utrikesdepartement från
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1970. Förutom denna examen från Sydkorea har Ban
Ki-Moon även en amerikansk universitetsexamen från
Harvard i förvaltning på licentiatnivå. Ban-Ki Moon
talar förutom modersmålet även engelska och franska
samt lite tyska och japanska.
Bans första utlandstjänst var i New Delhi i Indien, varefter han arbetade i FN i New York. Utöver dessa placeringar har Ban dels varit stationerad i Washington D.C.
och har dels tjänstgjort som Sydkoreas ambassadör i
Österrike.
Ban Ki-Moon har varit aktivt
involverad i händelser relaterade till förhållandet
mellan de båda koreanska
staterna vilket även innefattar kommissionen för
kontroll av kärnvapenspridning och han spelade också en framträdande roll inför fjärde omgången av de så kallade
Six-party talks i Beijing i Kina.
Ban Ki-Moon är
för närvarande Sydkoreas utrikesminister
och tillträder sin nya
befattning i New York
vid årsskiftet 2006 2007.

Ban Ki-Moon är gift
och har en son och
två döttrar.
24 oktober, 2006.
Lars Andersson och
Anders Ramnerup.
Källor:
Wikipedia, the free encyclopedia
samt SvD den 9 oktober, 2006.

Utlandsstyrkan i Fredens Tjänst
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Styrelseordförande har ordet

V

INTER, ÄNTLIGEN

säger vissa och
andra ser ingen som helst tjusning i detta. Själv är jag någonstans
mitt emellan. Det finns både för- och
nackdelar som med det mesta.
Vårt arbete i styrelsen går vidare och
alla inblandade gör ett suveränt arbete och lägger många timmar i veckan
för att ni skall få det ni kan kräva som
medlem. Ibland gör vi fel, men visst
är det så att den som inte gör några
fel gör antagligen inga rätt heller.
Vi behöver hela tiden fylla på med
nya krafter som tar vid.
Redaktionen behöver ytterligare
hjälp med att kolla texter m m. Känner du att just du skulle vilja hjälpa
till med detta så kontakta Anders.
Lillemor med sitt team har vid 12 tillfällen under hösten informerat vid
återträffar och liknande om vår verksamhet.
Vi har deltagit vid 5th Northern
European Conference on Veteran
Support:”Collaboration with young
generation”. Mötet ägde rum 23-27
oktober 2006 på Military Rest Centre, Rynia/Warszawa. Det var fyra
fantastiska dagar fyllda med workshops tillsammans med juridikstudenter för att öka förståelsen för
fredsbevarande missioner, besök på

militära sevärdheter, nedläggning av
krans på FN-dagen vid den okände
soldatens grav i Warszawa och besök i
den katolska militärkyrkan. Allt
mycket välorganiserat och givande.
Med på konferensen var Mj
Thomas Vesterlund OPE J 1, Michael
Calmhede FB och Gun Lindén FB.
Fredsbaskrarna Sverige kommer
2008 att stå som arrangör tillsammans
med Försvarsmakten när detta mötet
skall hållas i Sverige. Ett arbete som
kommer att kosta tid och pengar. En
projektgrupp kommer att tillsättas
inom det snaraste.
Jag hoppas att många av er deltog vid
de olika aktiviteterna runt om i vårt
land vid firandet av FN-dagen 24
oktober.
Ett förbundsrådsmöte i Eksjö har hållits. Ett tack till gänget i F-Län för ett
väl genomfört arrangemang. Mer om
detta finns att läsa på sidorna 8-9.
Vi har ett årsmöte framför oss i mars
2007. Se nu till att delta på detta, träffa veteraner, var med och påverka.
Varför inte se till att ha någon form
av återförening.

mycket gott initiativ. Kanske vi alla
inför julen kan skänka en slant till
detta ändamål.
Ibland klagar vi på Försvarsmakten,
rätt eller fel.
I denna stund vill jag salutera FM
för det de genomförde för våra veteraner på deras ”50-årsdag”.
Ett mycket gott arrangemang med
många stolta veteraner som fick erkänsla för att ha varit först.
De var med och lade grunden till
allt det vi andra veteraner upplevt
och kommer att uppleva. Heder åt
Försvarsmakten.
En sak till, veteraner:
Jag har frågat förut och jag frågar
en gång till, hur går det med att värva
en ny veteran till vårt förbund? För
visst var det väl så att du känner
någon som varit ute och som inte är
medlem, se nu till att värva den veteranen eller varför inte ge bort ett
medlemskap i julklapp.
Veteraner, håll fanan högt!
Behöver ni fler? Tänk om 10 st anmäler sig!

Det har under hösten inkommit bidrag till vårt kamratstödskonto. Tack
till er som skänkt dessa pengar. Ett

Thomas Roos
Styrelseordförande
Fredsbaskrarna Sverige

Kallelse/inbjudan till årsmöte
Lördag-söndag 31 mars-1 april, 2007. Plats meddelas senare.
Detaljerat program med tider och anmälningsförfarande kommer
i Bataljonsbladet nr 1/2007. OBS! Motioner ska vara sekreteraren
tillhanda senast 28 februari, 2007.
Valberedningen består av följande personer:
Maria Sääf
Anders Broman
Joa Hellsten

07004700171070-

952 57 74
215 23
44 25 55
699 79 88

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

Välkomna
till en helg
med vänner
nya som gamla!

Svensk Peace-Keeping 50 år

bataljonsbladet nr 4 2006

5

Nr4-06_v6

06-11-28

13.33

Sida 6

Tjugofjärde Oktober
På FN-dagen brukar träden längs Folke Bernadottes väg skimra i gult och rött
och himlens blå azur avspeglas i Djurgårdsbrunnsviken.
Men detta jubileumsår, när utlandsstyrkan har verkat i 50 år, samlades fredsveteraner, anhöriga och andra intresserade under en himmel med regntunga skyar
och med minnesstenen omgiven av ett grått dis.
Vid 14-tiden fanns åskådarna på plats

framför minnesmärket. Det var fredsveteraner allt ifrån Suezbataljonen
1956, till dagens missioner i Liberia
och Afghanistan, men med övervikt
för veteraner som tjänstgjort i Gaza,
Kongo och på Cypern.
Suezbataljonen var representerad

I vimlet syntes Ulrika Messing,
statsrådet i den avgående regeringen,
nu ordförande i Försvarsutskottet, i
samtal med bland andra chefen för
SWEDINT, överstelöjtnant Bengt
Carlsson.
I väntan på att ceremonin skulle
börja underhölls åskådarna av de

Norrbottens regemente, I 19, formerade sig med en svensk fana och en
fanvakt från Rikskriminalpolisen
med RPS:s fana. Senare anslöt
fanvakter från Förbundet Fredsbaskrarna Sverige och FN-veteranerna
Kongo med egna fanor. Under tiden
värmde Arméns Trumkår upp sig
själv och åskådarna med en
marsch.
När kransbärarna intog sina
positioner klockan 1428 hade
diset tätnat till regn. Den officiella
ceremonien vid minnesstenen
detta jubileumsår kom till uttryck
på följande sätt:
1430. Försvarsministern Mikael
Odenberg, ÖB, General Håkan
Syrén och Chefen för Rikskriminalpolisen,Therese Mattsson
anländer. ÖB inspekterar honnörsstyrkan. Därefter spelar
musikkåren ”Svenska arméns
paradmarsch.”
Tal av försvarsministern

Överbefälhavaren General Håkan Syrén inspekterar.

av ett tio-tal veteraner, bland dem
Carl-Gustaf Tiselius (86) och Gunnar Gustafsson, (85) båda kompanichefer i Sinai 1956.Två verkliga
pionjärer.

förberedelser som vidtogs. Arméns
Trumkår i sina vackra paraduniformer ställde upp framför minnesmärket. De vita plymerna lyste i diset.
Honnörsstyrkan med fanvakt från

Han konstaterar att de första
svenska FN-soldaterna i Suezbataljonen 1956 under de gångna
50 åren har fått 80 000 – 100 000
efterföljare som verkat för fredens
sak i krisområden över hela världen. Regeringen kommer att fortsätta att stödja FN:s, EU:s och andra
organisationers fredsmissioner med
militär trupp och observatörer även i
framtiden.
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TEXT: Bror Richard Svärd
FOTO: Torbjörn F Gustafsson
Försvarets Bildbyrå

Försvarsminister Mikael Odenberg i talarstolen.

– I dag minns och hedrar vi de
som givit sina liv i fredens tjänst.
Riskerna vid de internationella
insatserna har ökat över tid. Det
kanske vi i den svenska folksjälen
inte riktigt är beredda på. Det är en
insikt som behöver spridas.
Tal av ÖB

Han poängterade att Sverige och
Försvarsmakten har en lång och
obruten följd av fredsinsatser genom
åren.
– Cirka 100 000 svenska män och
kvinnor har fram till i dag tjänstgjort
i utlandsstyrkan med 120 insatser i
60 olika länder De har tillsammans
med soldater från andra stater försvarat fred och frihet. Deras insatser har
haft stor betydelse.
– Jag vill vända mig till er som är
anhöriga till dem som offrat sina liv
i arbetet för fred och frihet. Den här
dagen tänker vi med vördnad och
tacksamhet på alla som omkommit
eller skadats.Våra tankar går till er
som förlorat en familjemedlem, en
vän, en medmänniska.
ÖB framhöll att svenska soldater
och militära observatörer är uppskattade och efterfrågade ute i världen.
Tal av Therese Mattsson

Den första svenska polisstyrkan i
FN:s tjänst verkade på Cypern 1964.
Sedan dess har 3 500 svenska poliser
deltagit i fredsoperationer på många

håll i världen, som ett komplement
till militärens verksamhet och genom
att verka för lag och rätt i mottagarländerna.
Även hon framhöll att FN-tjänsten kräver offer och hårt arbete och
citerade ur Dag Hammarskjölds
Vägmärken:
”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.”
1450. Musikkåren framför Lina

Sandells psalm: ”Bred dina vida
vingar.”
1453. Honnörsstyrkan beordras: ”Giv
Akt. Skyldra gevär!”

Den högtidliga kransnedläggningen
inleds vid minnesstenen för att hedra
de som stupat och omkommit i fredens tjänst.
Försvarsminsten lägger departementets krans, rättar till kransbanden
och ger en personlig honnör under
tiden som ”Tapto signal” framföres
på trumpet. Sedan upprepas denna
ceremoni vid varje kransnedläggning.
ÖB lägger kransen från Försvarsmaktens högkvarter.Therese Mattsson lägger kransen från Rikskriminal-

polisen, brigadgeneral Anders Brännström lägger kransen från Arméns
Taktiska Kommando (ATK), Förbundet Fredsbaskrarna Sveriges
krans bärs fram av Mats Nordgren
och läggs av Per-Erik Korström.
Kransen från FN-veteranerna Kongo
bärs fram av Roland Isaksson och
läggs av Karl-Olof Fransson. Suezbataljonens krans bärs fram av Olle
Brennius och läggs av Ingvar Norlin.
Oscar Björkroth lägger kransen från
BBMC. Sture Pettersson lägger
kransen från UNEF-kamraterna.
Dova trummor spelar under hela
kransnedläggningen. Bittert regn faller. Det är en tung men värdig ceremoni.
Kransnedläggningen avslutas med
att en grupp ur honnörsstyrkan tar
plats intill minnesstenen och avfyrar
honnörssalut.
1500. Korum hålls av Andrew Holm,

fältpräst i Utlandsstyrkan.
1510. Manifestationen avslutas med
att Försvarsministern, ÖB och Rikskriminalchefen avtackar övriga
kransnedläggare.

ÖB riktar ett tack till alla deltagare.
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FÖRBUNDSNYTT

Förbundsråd i Eksjö
Föreningen F-län hade fått uppdraget att genomföra årets Förbundsråd. De valde platsen Eksjö
vid Göta Ingenjörsregemente, Ing 2.
F-län ska ha en stor eloge för att de så väl planerat och ordnat kring mötet samt för deltagare på
mötet. Förbundsordföranden lovade att se till att en av Förbundets plaketter skulle skickas till F-län
för att överlämna till regementets chef som tack för att vi fick genomföra mötet på Ing 2.

Förbundsordförande Pekka Korström middagstalar.

kel i samband med det datumet. Detta ska förbundet titta
på och återkomma med svar till föreningarna.
Z-Bataljonen lyfte frågan om vad verksamhetsstödet
skulle användas till. De menade att hela deras verksamhetsstöd gick till att resa till förbundsgemensamma aktiviteter såsom årsmöte och förbundsråd. De ville att de aktiviteter som förbundet kallade till ska förbundet betala
resan för och föreningarna betala kost och logi. Z-Bataljonen menade att det finns ett årsmötesbeslut på att det
skulle vara så. Förbundet lovade att titta på detta igen och
se vad som bäst kan göras och menade att vid tidpunkten
för det hänvisade årsmötesbeslutet fanns inte verksamhetsstöd. Efter detta följde en lång allmän diskussion om
vad verksamhetsstödet ska användas till. Föreningarna
tycker det är bra men samtliga föreningar har lite olika syn
på hur man ska använda stödet.
Därefter kom Bataljonsbladet på tal.Anders Ramnerup berät-

Här följer ett sammandrag av vad som diskuterades.Vill ni ha

de fullständiga minnesanteckningarna så hör av er till respektive förening eller vårt kansli i Jönköping.
Fredsbaskrarna genomförde Förbundsråd i Eksjö 21-22
oktober. Deltagande föreningar var Z-Bataljonen, BBMC,
FB Västervik, FB F-län, FB Bergslagen, som även bjudit
med FB Örebro och FN-veteranerna Kongo.
Förbundsstyrelsen representerades av Pekka Korström,
Lillemor Nilsson, Charlotta Blomberg, Lotta Öhrn, Johan
Nyström samt Anders Ramnerup.

tade kort hur planeringen och arbetsordningen går till för
att producera tidningen. Anders efterlyste även fler lokala
redaktörer som är kontaktpersoner för föreningen mot
tidningen. Pekka väckte frågan om namnet på tidningen.
Namnet ”Bataljonsbladet” är ett arbetsnamn som har
följt med sedan tidningen utgavs första gången. Flera förslag gavs på nytt namn. Föreningarna uppmanades att lyfta
diskussionen hemma och gärna komma med namnmotioner till årsmötet.
Lillemor Nilsson informerade om den kommande kamrat-

Pekka öppnade rådet genom att hälsa samtliga delegater väl-

komna varefter övriga hade en kort personlig presentation
samt vilken förening de representerade. Därefter hade han
en kort briefing gällande den 18 november, det vill säga
femtio år av fredsbevarande. Han informerade också vad
som händer med FN-monumentet.
Därefter följde diskussioner enligt uppgjorda frågor som till
stor del var föranmälda samt att några nya tillkom.
Den första diskussionen handlade om registret. Många
tycker att Payers hemsida är krånglig och vill gärna se en
mer lätthanterlig sida med mindre valmöjligheter. Styrelsens målsättning är att det ska finnas lokala administratörer som kan administrera sina föreningars medlemmar
och deras uppgifter. Styrelsen informerade att man kommer att genomföra möten med Payer och kommer då
bland annat ta upp det som föreningarna framförde.
Nästa punkt var verksamhetsstödet. Verksamhetsstödet baseras på det medlemsantal föreningen har den 1/3. Föreningarna ville att förbundet skickar ut en medlemsmatri-
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stödsträffen samt planeringen av den. Hon berättade även
att man nu håller på att jobba på en kamratstödstelefon,
som skulle kunna fungera dygnet runt alla dagar på året.
Hon berättade även att hon håller på att få till en DVD
som en informationsfilm om Fredsbaskrarna samt våra
informationer vid återträffar.
Nästa diskussion var hemsidan. Förbundet uppmanade före-

ningarna att fråga hemma om det finns någon som är
intresserad av att vara webbredaktör. I dagsläget finns det
ingen i styrelsen som känner att man hinner med detta.
Z-Bataljonen ställde frågan om Fältfestens vara eller inte vara.
Man undrade bland annat om det var rätt arrangemang
och om det låg rätt på året. Förbundet svarade att syftet
var att ordna ett arrangemang för medlemmarna samt
deras anhöriga. Z-Bataljonen undrade även om Fältfesten
kunde genomföras i samband med ÖS i Halmstad. Förbundet påtalade att det var ett privat arrangemang så det
kunde vara svårt, dessutom menade förbundet att det
finns utrymme för två fester på året.
Utlandsstyrkan i Fredens Tjänst
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Deltagarna stortrivdes på Husarmässen.

Detta följdes av en livlig diskussion som utmynnade i
att samtliga var överens om att någon aktivitet skulle
genomföras för medlemmarna. Föreningarna uppmanades att skriva en motion till årsmötet eller komma
in med ett alternativ till aktivitet.

" cVi^dcZaaV h`nYYhhing`dgcV

Frågan lyftes hur förbundet utser Peace-Keeper of the

Year. Förbundet svarade att man hade efterfrågat kandidater i tidningen samt på hemsidan. Av de förslag
som kommit in hade man utsett en person. Dessutom
så har förbundet utsett en person som nu håller på att
ta fram statuter till att utse PK of the year. Han kommer att presentera detta för förbundet. Föreningarna
uppmanades att komma in med förslag på arbetsformen kring detta.
I samband med denna punkt så uppmanade Pekka
föreningarna att komma in med förslag till medaljer.
Vi har egna medaljer att dela ut men även BNBBmedaljer. BNBB-medaljen i brons bestämmer vi själva vem som ska få. Han menade att vi ska använda
dessa.
Pekka Korström avslutade mötet med att uppmana alla

till att implementera ordet ”Fredssoldatveteran”. Han
tycker själv att ordet är långt och vill gärna ha ett alternativt ord för de som kommer hem efter avslutad
mission. Fler förslag gavs såsom, Fredsveteran och
Fredssoldat. Han påpekade att det är viktigt att vi
hjälps åt att få de styrande att förstå att vi idag är över
90 000 veteraner i Sverige och att vi är viktiga.
Föreningarna uppmanades att gå hem och inventera bland sina medlemmar om det finns några som vill
hjälpa till med en del nya eller pågående projekt inom
förbundet. Detta för att dagens styrelse är sysselsatt
många timmar i veckan och alla arbetar ideellt idag.
Vi i förbundsstyrelsen tackar för ett väl genomfört
möte. Det är bra att vi får respons från föreningarna
och kan stämma av vår verksamhet på detta sätt.
Text & Foto:
Anders Ramnerup

Svensk Peace-Keeping 50 år
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SUDAN

Ett gemensamt ansvar
Uppmaning av Kofi Annan till omvärlden att agera för att stoppa
konflikten i Darfur-området i Sudan.
Det hoppets gnista som tändes hos många, när fredsavtalet i
Darfur undertecknades för fyra månader sedan – om än
bara av två parter – släcks nu av de åter uppblossade striderna mellan fraktionerna. I strid med avtalet har tusentals sudanska regeringssoldater skickats till området, och
det har åter utsatts för flygbombning.
Jag fördömer starkt upptrappningen. Sudans regering
måste omedelbart stoppa sin offensiv. Alla parter måste
genomföra vad de har lovat och följa resolutionerna i FN:s
säkerhetsråd.
Den senaste tidens sammandrabbningar har inneburit
ytterligare lidande för befolkningen i Darfur, som redan
har fått utstå alldeles för mycket. Det totala antalet flyktingar uppgår nu till 1,9 miljoner. Nästan 3 miljoner människor är beroende av internationellt bistånd till mat, tak
över huvudet och sjukvård, och striderna har gjort det
oerhört mycket svårare för hjälparbetarna att nå dem.
Hjälparbetarna själva har i ökande utsträckning blivit mål
för brutalt våld, fysiska trakasserier och muntligt förtal –
och tolv har dödats bara under de senaste två månaderna.
För ett år sedan kom världens ledare i FN överens om att
alla stater har en ”skyldighet att skydda” sina befolkning-

ar från folkmord, krigsbrott, etnisk rensning och brott mot
mänskligheten. Om Sudans regering misslyckas att ta det
ansvaret kommer man att få utstå skam och vanära i hela
Afrika, ja, i hela världen.Varken de som beslutar om handlingarna eller de som utför dem ska inbilla sig att de kommer att undgå att hållas ansvariga.
Jag uppmanar än en gång Sudans regering att undvika
detta genom att acceptera säkerhetsrådets beslut att skicka
en fredsbevarande FN-styrka som skulle vara bättre
rustad, militärt och ekonomiskt, än den nuvarande styrkan
från Afrikanska Unionen och ha ett tydligare mandat att
skydda människor som befinner sig i fara. C:a 10 000 FNsoldater finns redan i Sudan. Under mer än ett år har de
stött genomförandet av fredsavtalet mellan norra och
södra Sudan. Säkerhetsrådet gav den 31 augusti, med fortsatt hänsyn till Sudans suveränitet, enighet, oberoende och
territoriella integritet, sitt godkännande till utplaceringen
av ytterligare upp till 17 300 soldater med uppgiften att
göra detsamma i Darfur – att stödja genomförandet av
fredsavtalet och möjliggöra för folket i Darfur att leva i
fred och värdighet. Det finns ingen dold agenda, inga
andra ambitioner – bara att hjälpa. Men Sudans regering

United Nations Mission in Sudan – UNMIS
- en ny mission – en integrerad mission och en förhandlingsprocess.
Artikelförfattaren, Johan Adolphson, var stf chef för JMCO och överstelöjtnant under
missionen, maj-november 2005. Han är reservofficer vid K3 och arbetar vid företagsekonomiska
institutionen vid Stockholms universitet som lärare och forskare. Del 2 av 2.

En ny mission är intressant ur den aspekten att nya rutiner, arbetsprocedurer och regelverk ska införas. Det är viktigt att
då vara flexibel, lyhörd, förutsättningslös och ödmjuk inför en sådan uppgift, eftersom den framtida missionen kommer
att vara beroende av detta initiala arbete. En nyttig lärdom i stabs- och förhandlingsarbetet är avlärandet. Att staben
accepterar att kanske tidigare arbetssätt och erfarenheter inte vara applicerbara i just en viss situation och hur viktigt
det är att kanske lära på nytt.
John A. Nagel har studerat de engelska och amerikanska
krigsmakterna, och konstaterat att den engelska krigsmakten har utvecklat en lärande mångfasetterad kultur,
medan amerikanarna har en del att lära inom detta område. Alla noterade hur flexibel den engelske översten var i
sin approach att finna en organisation som kunde lösa
uppgiften. Slutligen, beslöt vi att pröva det självklara, att
organiseras enligt fredsfördragets fyra delar; 1 Uppgifter
om organisation och materiel, 2 De nya och gemensamma styrkorna 3 Demobliseringsprocessen 4 Information
om mineringar och EOD. Därutöver tillfördes ett sekretariat som skulle sköta de administrativa processerna, med
kallelser, protokollskrivning, dokumentation och logistik
samt en mindre JOC (Joint Operations Centre) som skul-
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le kunna leda FN-förband inom området om något inträffade.
Vi fick därmed fyra huvudprocesser och en stödprocess, båda parter integrerades i cellerna, eftersom tanken
från början var ett ”Joint”, ”Joint Military Co-ordination
Office”.Varje process fick därmed två ytterligare officerare från varje part, vilket berikade den redan kulturella
mångfalden.
Förhandlingsprocessen fortsatte med att de fyra cellerna ansvarade för respektive punkt vid CJMC-mötena.
Detta innebar en planeringscykel som i stor sett kan
åskådliggöras enligt följande:

Utlandsstyrkan i Fredens Tjänst
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FAKTA
Huvudstad Kartoum
Befolkning 2003, 34,9 miljoner
Förväntad befolkning 2015, 44 miljoner
Läskunnighet, 59%
Förväntad livslängd, 56,4 år
Antal läkare per 100 000 invånare, 16

Andel med tillgång till adekvat sanitet, 34%
Andel med tillgång till rent vatten, 69%
Andel som lever med hiv/aids i åldersgruppen 15–49 år, 2,3%
Ranking i Human Development Report (av totalt 177 länder)
141 (Sverige 6:e)
Källa: Human Development Report 2004

har än så länge vägrat ge sitt samtycke.
Att få ytterligare FN-styrkor på plats kommer under
alla omständigheter att ta tid. Därför har säkerhetsrådet
också manat till förstärkning av Afrikanska Unionens mission (AMIS) så att den kan fortsätta tills FN anländer.
Afrikanerna har vid upprepade tillfällen begärt en sådan
övergång, men har under tiden varit lika tydliga med att
deras styrkor, som har arbetat tappert under svåra förhållanden, behöver mer resurser.
FN och Afrikanska Unionen har därför kommit överens om ett stödpaket från FN till AMIS för att säkerställa
att missionen ska kunna fortsätta arbeta under den kritiska övergångsperioden. Men AMIS kommer också att
behöva mer stöd från dess direkta partners i givarsamhället – inklusive Arabförbundet som har erbjudit stöd och
uttryckt sin övertygelse att AMIS måste stanna på plats till
slutet av året.
Jag har vid upprepade tillfällen försökt förklara för
Sudans regering hur övergången ska gå till, och undanröja alla missuppfattningar och myter. Såväl offentligt som i
direkta samtal har jag understrukit den humanitära situationen och vädjat till regeringens pragmatiska sida.

Men min röst är inte tillräcklig. Också individer och
regeringar måste göra sina röster hörda. Den som har
möjlighet, i Afrika eller på annat håll, att påverka Sudans
regering måste göra det utan dröjsmål.
Säkerhetsrådet, och särskilt dess fem permanenta medlemmar – Kina, Frankrike, Ryssland, USA och Storbritannien – har ett särskilt ansvar att se till att budskapet till
Sudans regering är kraftfullt, tydligt och enhetligt. Men
varje röst gör skillnad, och därför delas ansvaret av oss alla.
Jag uppmanar alla att stämma in i min vädjan till Sudans
regering att ta till sig andemeningen i säkerhetsrådets
resolution, att ge sitt medgivande till övergången och
fortsätta den politiska processen med ny energi och nytt
engagemang.
Det finns ingen militär lösning på krisen i Darfur.Vid
det här laget borde alla parter ha förstått att bara en politisk överenskommelse, som alla inblandade är helt engagerade i, kan bidra till verklig fred i regionen.
FN och världen svek för tolv år sedan Rwandas behövande. Kan vi, med gott samvete, passivt åse hur tragedin
i Darfur förvärras?

Mötesfasen

Lunchen gav även möjlighet för parterna att socialisera
sig efter det ”verbala” kriget under mötet.

Cease Fire Joint Military Commission (CJMC)-möte
Ordinarie ledamöter
3 Ledamöter från GOS, Generalmajorer
1 Ledamot från Nationella Säkerhetstjänsten, Generallöjtnant
3 Ledamöter från SPLA, Generalmajorer
1 Ledamot från Polisen Södra Sudan, Generalmajor
1 Ordförande, Force Commander, Generallöjtnant

Därutöver var JMCO-kontoret närvarande
1 Sekreterare, Överste
1 Senior Liasion Officer, Övlt.
1 Head DDR Cell, Övlt
1 Head Mines Cell, Övlt
1 Head Info Cell, Övlt
1 Head JIU Cell, Övlt.
Övriga närvarande
1 Child Protection
1 UNDP (United Nations Development Programme)
1 UN Press Officer
1 UN Police Commissioner
1 UN Civilian Affairs
1 UN SRSG Representative

Socialiseringsfasen
På sen eftermiddag, samma dag, när lunchen serverades så
färdigställdes beslutspunkterna från mötet och lunchen
avslutades med att samtliga delegationsledare undertecknade beslutspunkter som genererats vid mötet. Det var
uppenbara fördelar med att snabbt och i mycket nära anslutning till mötet underteckna beslutspunkterna. Efter
lunchen avhölls en gemensam presskonferens.

Svensk Peace-Keeping 50 år

Kofi Annan

Uppföljningsfasen
Dagen efter samlades alla FN-officerarna i JMCO och en
lessons-learned process genomfördes med feed-back på
förra CJMC-mötet, vilka var våra mål, hur hade det uppnåtts under mötet för respektive cell, vad kan vi lära? Vad
måste vi avlära? Att kunna avlära är ju en förutsättning för
att kunna lära.
Förberedelsefasen
Efter ytterligare en dag och kontakter med FN:s högkvarter, representanter från den diplomatiska kåren, civila och
militära ledare och Force Commanders intentioner inför
nästa möte sattes mål för nästa CJMC-möte i anslutning
till vår mer strategiska plan. Respektive cellchef började
därefter förberedelsearbetet med att sondera och förhandla formellt och informellt med berörda parter inför det
kommande CJMC-mötet. I slutet på processen stämde
förbindelseofficerarna av det förväntade resultatet med
ledamöterna i CJMC, så att allt teatraliskt kunde löpa
smärtfritt på mötet. Även uppkomna ”violations and allegations” förhandlades innan mötet. Vissa saker fick tas
senare andra måste med hänsyn tilll folkflertalets bästa och
missionens mål beslutas omgående. Det gällde att ha en
fingertoppskänsla för dessa frågors väsentlighet och relativa risk och möjligheter.
Mötesfasen
Ett nytt sammanträde avhålls och processen fortsätter på
samma sätt efter mötet.
bataljonsbladet nr 4 2006
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M I S S I O N I U P P B R OT T
LA05 stämmer upp på Camp Clara...
Hemåt det bär
för varje minut…
Här har det skrattats och gråtits,
solats och spelats fotboll. Här har det
ätits både soppa och oxfilé – men
främst har Clara varit hem för drygt
tusen svenska soldater som tjänstgjort i Liberia de senaste tre åren.
Det är med en känsla av vemod som
soldaterna ser taket på hygienlängan
monteras bort. De vita FN-kuberna
ser märkligt nakna ut.
Det är fortfarande den svenska Liberiastyrkans camp men inte mycket
längre till. Snart kommer en pakistansk kontingent och tar över både
våra sängar och arbetsuppgifter.
Det är med blandade känslor man
ser Camp Clara packas ihop.Vi har ett
pressat schema för att montera ner allt
i tid. Samtidigt är det sorgligt att se en
så fin camp i trevlig miljö monteras
ner, säger kontingentschef Mats Ludvig.
I mitten av november roterar de sista
ur LA05 hem till Sverige. Under de
drygt sju månader som soldaterna
varit i landet har skyttesoldaterna patrullerat i alla delar av Liberia och de
har vinkat mer än de tidigare gjort i
hela sitt liv.
Soldaterna på Contingent Support Element (CSE) har stöttat i ur,
och framför allt skur, med matlagning,
bilreparationer och transporter.
En vanlig mission hade avslutats
med att våra efterträdare kommer på
plats, ställer frågor och innerligt önskar att vi ska åka hem. För LA05 betydde slutet av missionen en enda sak.
Vård.
Den 12 oktober kom soldaterna
tillbaka från sin sista patrull i Monrovia. Dagen efter började slutvården
på riktigt. Skyttesoldaterna vårdade
Patrior, bandvagnar och stridsfordon
från tidig morgon till sen kväll.
Underhållsplutonen ägnade sig åt att
riva delar av campen. Parkeringen
utanför Hotel Africa förvandlades till
uppställningsplats och spolplatta för
containrarna som både ska tvättas
med vatten och desinfektionsmedlet
Virkon innan de transporteras hem.
Svensk Peace-Keeping 50 år

Regnperioden är över och det är åter
igen runt 37 grader i skuggan dagtid.
På huvudförrådet står det pallar
från golv till tak och det är hetare i
gummitältet än vanligt och personalen jobbar bokstavligt talat i sitt anletes svett.
Här tas all materiel emot och soldatena avrustas nästan helt i Liberia.
Tillbaka till Sverige tar soldaterna i
princip bara med sig uniformen på
kroppen, sina personliga vapen och
några kilo träfigurer som inköpts på
den lokala marknaden.
Ett avvecklingsteam från Sverige på
17 personer, som tillsammans bildar
ett tredje kompani, stöttar förbandet
med arbetet i förrådet och på logistiksidan. Det är många aspekter som
måste tas i beaktande.
– Den här avvecklingsoperationen
kommer att ge viktiga erfarenheter
för framtida avvecklingar, särskilt när
det gäller att avveckla en FN-mission,
säger Mats Ludvig.
Endast i ”människobyn” råder lugnet.
Vid poolen tar soldaterna en välförtjänt paus och bättrar på brännan inför
hemrotationen. Då den pakistanska
kontingenten köpt bostadscontainrarna för en billig penning ska nästan allt
lämnas orört. En och annan torrluftscontainer försvinner men såväl möbler som ödlor lämnas kvar.
Åsa Lirell har varit hygienofficer på
Camp Clara under LA05 och man har
ofta kunnat se henne med huvudet i
en vattentank. Om några veckor åker
hon hem men, minnena från Camp
Clara tar hon med sig.
– Det var finare än jag förväntat
mig. Det är ju rena lyxen att ha både
palmer och en strand precis utanför
dörren, säger hon.

Översiktsbild över Camp Clara
före avrustningen. foto: Adam Folcker LA04

Hygiencontainrarna på camp Clara,
nakna utan tak

Chefen för underhållsplutonen Ove Mathisen
övervakar arbetet med att bygga en ny vaktlokal

Stf Plutonchef för Charlie Sierra, Michael Johansson
lämnar in vapen till HF

Text&Foto: Therese Holmberg
Press Information Officer
PIO LA05

Camp Claras strand i solnedgång
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Avslutning och tankar från dagboksanteckningarna – sammanställda
inför 50-årsjubiléet.
Efter de tre avsnitt som tidigare publicerats
i Bataljonsbladet under 2006 – har jag fått många samtal
och e-mail – från gamla – och nya – Fredsbaskrar. Deras och
mina egna tankar under de gångna 50 åren har jag försökt
att sammanfatta i denna artikel.

UNEF I - FN-bat G 01: 1956-57
Den första svenska FN-bataljonen
firar 50 år
DEL 4
Vid avrustningen i Strängnäs 10-11 maj 1957, fick vi ta del
av den dagorder dåvarande ÖB, Nils Svedlund, utfärdade
till oss, den Första Svenska FN-bataljonen:

Med goda vitsord från Edra chefer i Förenta Nationernas
tjänst har Ni återkommit till hemlandet. Genom Er frivilliga insats har Ni möjliggjort för vårt land att lämna
ett bidrag i Förenta Nationernas strävanden.
Jag hälsar Er välkomna hem och tackar Er för att Ni
ställt Er till förfogande. Och för att Ni genom väl förrättad tjänst hävdat den svenska krigsmaktens internationella anseende.
Stockholm 11 maj 1957
N. Svedlund

Det var det försvaret gav oss
Det var alltså den enda erkänsla vi fick av försvaret. Det
var ju faktiskt så att vi hade varit, speciellt i dagens ögon,
en ovanligt ung bataljon. De allra flesta hade ju kommit

På luckan i Carnac Camp, januari 1957. Fr v: Yngve Jonsson Norrköping, Tord
Wester Stockholm, Leif Hällström Göteborg, samt artikelförfattaren, liggande.
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direkt från sin rekryttjänstgöring, haft en otroligt kort
utbildning (5 dagar!) innan vi skickades iväg och fick
uppleva verkliga krigstillstånd på två olika frontavsnitt,
det ena i kanalområdet emellan England/Frankrikes
arméer och Egypten, det andra mellan Israels tillbakadragande styrkor och egyptiska armén genom Sinaiöknen
och i Gaza-området.
Vid avrustningen i Strängnäs var det (för) mycket som
behövde sägas.Alla försökte, under dessa två dagar, intensivt få prata ut om allt – men tiden räckte ju inte till.

Ingen hjälp – ingen debriefing – inga svar
Vid hemkomsten fanns ingen ”debriefing”.
Många – kanske de flesta av oss ungdomar – hade
på något sätt mognat till någon form av män –
men inte fått prata av sig allt, ofta fruktansvärt,
man upplevt, inte alltid förstått vad man gjort, sett
och hört. Ingen läkarundersökning, vi fick ingen
personalvård över huvud taget. Ingen att ta kontakt med efteråt.
Många lämnade Strängnäs med alltför många obesvarade frågor, som de kämpat med under lång tid.
Alltför många har heller inte orkat leva med detta fram
till idag. Andra har – av detta – allvarligt skadat sina civila liv och väntar fortfarande på svar efter fyllda 70 år!

Summering
Jag har med avsikt utelämnat allt vi var med om som
berör dödade och skadade människor från andra länder
än Sverige. Resultaten av våldsamma minolyckor, eldöverfall och städning av slagfält av olika slag har jag strukit. De flesta av oss har redan haft stora svårigheter att
glömma alla fruktansvärda scener. Jag ser i detta sammanhang ingen anledning att påminna om det.

Många helt ovana förhållanden
Soldaterna i den första svenska militärstyrkan i modern
tid som verkligen kom in i ett krig – upplevde naturligtvis en lång rad ovanliga och otränade förhållanden.

”Skarp” minröjning var ett sådant
Före bärgningen av vår minsprängda Ratgb måste fri väg
skapas. Bataljonsledningen kallade på Löjtnant Stig Lantz
från Fallskärmsjägarskolan (FJS) att lösa problemet. Han
plockade ut sex FJS-are ur bataljonen, med bra minröjningsträning, till uppgiften. En del av dessa finns på vidstående bild som togs efter den lyckade bärgningen.
Då skapades ett minröjningsteam inom bataljonen
under ledning av Lt. Stig Lantz och Walter Pella, då vid
FJS, senare legendarisk utbildare inom stormp. och andra
delar av svenska armén.
Till detta team skulle jag senare ansluta mig, efter att
mina skador efter minsprängningen var läkta. Svenska
armens första minröjningstrupp för minröjning i skarpt
läge var ett faktum.
Under de sista månaderna röjde vi tusentals minor i
Gaza-området för att försöka få ner de oerhörda civila
förlusterna.
De av egyptierna nedgrävda minorna var ofta mycket
slarvigt nedlagda, många utan tändare och/eller trycklock, eller för djupt nedlagda – ja t o m upp och ned.
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Sveriges första skarpa minröjare: stående från vänster: Walter Pella, Jan
Hallström, Bertil Engström, Eilert Benetoft. Knästående: Carl-Erik Söderström och
Stig Lantz. Samtliga utbildade på FJS. Längst till höger: bataljonsläkaren Bertil
Wernerheim. Totalt var vi en grupp på 9-13 man med de avbildade som stomme,
från FJS och Stormp.

De italienska minorna var lagda med stor omsorg och var
extremt farliga med tre tändare. Däremellan fanns hoppminor av tjeckisk tillverkning. Vissa äldre minfält hade
gamla engelska plåtminor.
Vi utvecklade en teknik med att ha en lastbil som följde direkt efter röjarlaget – bilen delades upp med en tändar- och en sprängmedelssida. Bilen gick sedan i minspåret. I början hade vi en incident:
Omgångschef Walter Pella saknade en stridsvagnsmina
i mönstret och gick tillbaka – bara för att finna att lastbilen passerat 25 cm från den italienska minan och pressat
upp den till ytan.
Men redan efter några dagar så var rutinerna järnhårt
inövade och många tusen minor kunde oskadliggöras –
utan större incidenter.

Beväpningen
Det vanligaste vapnet inom bataljonen var k-pist m/45.
Det var ett enkelt – och normalt sett - säkert vapen, men
i öknen hade det ett stort minus – sanden – och därmed
eldavbrotten.Vid många kritiska tillfällen med eldöverfall
på svenska nattpatruller kunde inte alltid elden besvaras.
Ibland fungerade bara ett vapen! Sanden sökte sig in
överallt och k-pistarna var ju tyvärr helt oskyddade!
Det var svårast vid eldstrid med israelerna. Egyptiska
armén hade samma vapen som vi – och samma problem
– därmed var de mindre farliga.
Någon tyngre beväpning fanns inte ute på fältet – ksp
fanns visserligen vid våra stödjepunkter men det var sällan där det ”hettade” till.
Inga som helst ”pansrade” fordon fanns att tillgå –
trupptransporterna skedde, där det gick, med vanliga 4hjulsdrivna lastbilar med presenning. Inga skyddsvästar
fanns naturligtvis. De kom ju mycket senare till svenska
bataljoner.
Sammantaget måste man ge den svenska militärledningen en honnör för att man trodde så benhårt på den
svenska militärutbildningen, så att man skickade 330 man
till Egypten, rakt in i brinnande krig, utan någon som
helst skyddsutrustning – ingen tropikutrustning – inga
tyngre vapen – inga skyddande stridsfordon – med fem
dagars utbildning!

Svensk Peace-Keeping 50 år

Walter Pella med den första röjda skarpa stridsvagnsminan – av tjeckiskt ursprung
och med sju kilo trotyl.

Idag tror tydligen inte militärledningen lika mycket på
den svenska grundutbildningen – det är ju uppenbart,
eller har man blivit klokare?

Huvudproblemet
Det vi upplevde för 50 år sedan – problemen i Gazaområdet, dvs delar av dagens Palestina, med de stora flyktinglägren som försörjdes genom FN, den stora fattigdomen och sysslolösheten och hopplösheten, som vi redan
då kunde se hos flertalet ungdomar – finns kvar än idag
– 50 år och två generationer senare.
Då – 1957 sa Dag Hammarskjöld: ”Det kan inte bli
fred i Mellersta Östern om inte detta problem får sin lösning”. – Ack, så rätt han hade!

Kjell Johnson
Apartado de Correos 182
ES-03700 Denia-Alicante Spanien
e-mail: Printhouse_es@hotmail.com
Källor:
Den personliga dagboken från 1956-57
Kamelposten 1956-57
Resebrev skrivna av mig till lokaltidning i Umeå 1956-57
Einar Sparrstedt: På uppdrag i FN:s blå hjälm, utgiven 1957.
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Vaktavlösning.

Artonde November
Å

1956 och Suezkrisen stod på dagordningen. För
att lösa konflikten bestämde sig FN för att för första gången sända in en beväpnad styrka i ett konfliktområde. Styrkan
fick namnet United Nations Emergency Force (UNEF) och
Sverige var ett av de länder som snabbt beslutade att bidra med
en väpnad styrka.
RET VAR

På slottet slöts en cirkel. Suezbataljonen avslutade sin tjänstgöring i Suez och Gaza med att vid hemkomsten till Sverige
gå högvakt på Stockholms slott. 50 år senare stod de åter på
slottet, nu för att få en minnesplakett som delades ut av Försvarsmaktens ställföreträdande insatschef, generalmajor Anders
Lindström.
105 veteraner hade samlats i Stockholm den 18 november,
inbjudna av Försvarsmakten. De inkvarterades på Livgardet,
där de också fick förevisningar om dagens utlandsstyrka, både
vad gäller utbildning och materiel.
– Jag är imponerad av kvalitén på utbildningen, säger Bror
Svärd efter förevisningen som arrangerades på ett mycket bra
sätt av Livgardet och Int UtbE, internationella utbildningsenheten.

Generalmajor Anders Lindström talar förtroligt med en av de äldsta veteranerna.

Text: Henrik Berger
HKV/INFO
Foto: Torbjörn F Gustafsson
Försvarets Bildbyrå
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Generalmajor Anders Lindström och övriga hälsar flaggan.

Åke Karlsson - alias Pansar-Kalle, FN-bat G01, 1:a kompaniet.

Den 18 november 1956 lämnade de Sverige för att ingå i FN-insatsen i Suez.
50 år senare samlades Suez-veteranerna i Stockholm. Vid en jubileumsceremoni på Stockholms slott tilldelades de en minnesplakett för sina insatser.
- Det var stort, säger Bror Svärd, en av veteranerna.
Dagen avslutades med middag på Livgardet med närvaro av
Överbefälhavaren Håkan Syrén. I sitt middagstal sade ÖB
bland annat att vi ska vara stolta över de insatser som svenska
soldater har genomfört i fredens tjänst världen över:
– Det gäller inte minst den insats som ni genomförde 1956-57.
Ni var först ut, er insats visade vägen. Er insats bildar därmed en
grundsten, en startpunkt för alla dem som sedan följde i era fotspår.
Detta är ett lämpligt tillfälle för mig att på nytt uttrycka Försvarsmaktens tacksamhet för den insats ni gjorde. Ni representerade Sverige
och Försvarsmakten väl!
Efter middagen tilldelades veteranerna bok- och filmpaketet
”Utlandsstyrkan i fredens tjänst” som beskriver svenska insatser genom åren. Det är producerat av Försvarsmakten med
anledning av 50-årsjubileet av truppinsatser. ÖB delade personligen ut boken.
För många blev kvällen lång. Det fanns mycket att minnas
och berätta om – 50 år efteråt.
– Jag tycker hela dagen har varit helt fantastisk. En del av de
andra har man inte träffat på 50 år. Detta stärker kamratskapet,
nu kanske vi får ställa till med en fest nästa år igen, säger Bror
Svärd.
Veteranerna längs västra slottsfasaden – i väntan på plakett.

Svensk Peace-Keeping 50 år

bataljonsbladet nr 4 2006

17

Nr4-06_v6

06-11-28

13.34

Sida 18

UTLANDSSTYRKAN
I FREDENS TJÄNST
Boken UTLANDSSTYRKAN I FREDENS TJÄNST utgör,
tillsammans med den medföljande filmen, historiska dokument
eftersom de är resultatet av den första sammanfattande dokumentation som gjorts i ämnet. Här berättar FN-veteraner om sina
upplevelser under 50-talets Suezkris, om stridskänning i 60-talets Kongo, om dramatik i Mellanöstern på 70- och 80-talen, om följderna av etnisk rensning i 90talets Balkankrig och mycket mer. Även aktuella fredsfrämjande operationer, som i
Afghanistan där svenska soldater nu står under NATO: s ledning, beskrivs.

MEDVERKANDE:
Texter: Anja Edvardsson, Ossian
Grahn, Alf Görsjö, Renette Larsson,
Carl Sjöstrand, Marco Smedberg,
Katja Öberg.
Huvudredaktör: Carl Sjöstrand.
Bildredaktör: Andreas Karlsson.
Formgivning: Leif Zimmer.
Bokproduktion:Bokbolaget.

Bok- och filmpaketet behandlar främst de truppinsatser som Sverige bidragit till
sedan Suezbataljonen 1956 men även observatörsuppdrag lyfts fram, där enskilda
svenskar spelat en roll sedan 1948. I en avslutande uppslagsdel finns fakta om
samtliga fredsfrämjande insatser där det svenska deltagandet organiserats av
Försvarsmakten. Genom årens lopp har cirka 100 000 svenskar tjänstgjort i
Utlandsstyrkan i sammanlagt 120 insatser i 60 länder.

Filmproduktion: Mirakel Film &
Television.
Producent och projektkoordinering:
Föreningen Armé- Marin- och
Flygfilm.

Boken är på 240 sidor och innehåller flera hundra bilder. Filmen är 78 minuter lång
och innehåller både historiskt och nyinspelat material. Bok- och filmpaketet finns i
såväl svensk som engelsk upplaga.

PÅ

UPPDRAG AV:

FÖRSVARSMAKTEN

FREDSBASKRARNA SVERIGE
The Peace Berets of Sweden
- kamratstödsorganisationen för Fredsveteraner
Förbundet FREDSBASKRARNA SVERIGE (Fredsbaskrarna) bildades 1984
i Värnamo och har sitt säte i Jönköping. Förbundet är politiskt och religiöst
obundet och har år 2006 ca 5 000 medlemmar.
Fredsbaskrarna samarbetar med Försvarsmakten och Frivilligorganisationer. Samarbetet består av krisoch kamratstödsverksamhet. Fredsbaskrarna organiserar även utbildning av kris- och kamratstödjare.
Målsättningen är att kamratstödjare skall finnas i varje distrikt/län – redo att stödja, inte bara kamrater
ur Utlandsstyrkan, utan även, vilket är mycket viktigt – deras anhöriga.
Fredsbaskrarnas konto KAMRATSTÖDSHJÄLPEN – stöder kamrater och deras anhöriga, som är i
behov av ekonomiskt stöd – på grund av skada, fysisk eller psykisk sjukdom, som följd av internationell
tjänstgöring.
Fredsbaskrarnas medlemstidning BATALJONSBLADET utges med fyra nummer per år. Den distribueras även till pågående svenska fredsmissioner i utlandet.
Internationellt är Fredsbaskrarna anslutna till Soldiers of Peace International Association (SPIA),
The Board of The Nordic Blue Berets (BNBB) och World Veterans Federation (WVF.)
Stöd Fredsbaskrarnas verksamhet – bli medlem! Medlemsavgiften är 200 kronor om året!
Fredsbaskrarna Sverige
Tegelbruksgatan 8, 554 50 JÖNKÖPING
Tel. 036-71 90 07, fax 036-71 90 06
kansliet@fredsbaskrarna.se
www.fredsbaskrarna.se
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Regeringen ökar Sveriges förmåga
att delta i fredsfrämjande insatser
Regeringens ambition är att fullfölja omställningen av det svenska försvaret. Effekten och
förmågan för Sverige att delta i fredsfrämjande insatser förstärks genom att medlen för
fredsfrämjande truppinsatser ökar med sammantaget 600 miljoner kronor 2007.
Ambitionsnivån när det gäller kvinnor och
män i utlandstjänst, är att på sikt öka antalet
till 2 000 personer.
Under 2007 ska utvecklingen av Försvarsmaktens
förband och förmåga ske samordnat och inom
ramen för utvecklingen mot ett flexibelt insatsförsvar. Insatsorganisationen utvecklas. Reformer inom Utlandsstyrkans symbol.
personalförsörjningsområdet kommer att övervägas. Ambitionsnivån när det gäller internationella insatser ska öka och antalet kvinnor och män i utlandstjänst ska på sikt ökas till 2000 personer. Under 2007 kommer därför medlen för fredsfrämjande truppinsatser att öka med 600 miljoner kronor. Fram till och med 2009 beräknas den totala ökningen bli 1 350 miljoner kronor.
Arbetet med att utforma den nordiska insatsstyrkan går vidare. Under 2007 kommer
övningar att genomföras med förband som kan komma att ingå i styrkan.
källa: Regeringen

BOKRECENSION

Suezkrisen
Sven Olov Johansson
fredsbaskerforlaget.se – ISBN 91-85609-00-5
Suezkrisen inleddes med att Egypten nationaliserade Suezkanalen som reaktion på att världsbanken
tog tillbaka sitt löfte att bidra till finansieringen av
Assuandammen. Tre månader därefter anfölls
Egypten av Israel, England och Frankrike. Egypten
svarade med att spärra Suezkanalen, och därmed
oljetransporterna till Europa. FN stod inför sin allvarligaste kris dittills, eftersom säkerhetsrådet var
förlamat av Englands och Frankrikes veton mot
eldupphör. Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare 1953-1961, lyckades genom ett innovativt
drag föra över frågan till generalförsamlingen och
få till stånd beslut om eldupphör och trupptillbakadragande under FN:s övervakning. Sverige bidrog
med en bataljon på drygt 300 man, den första i
sitt slag.
Denna bok, skriven av en signalist i den svenska
FN-bataljonen, beskriver såväl bakgrunden till FNuppdraget som dess praktiska tillämpning.
Läsaren får genom en mängd enskilda öden följa
svenskarnas uttagning, snabbutbildning och framför allt övervakningsarbetet i ökenhettan. Boken är
till stor del skriven som en dagbok, lättläst, med
intressanta detaljer och en mängd fotografier.
ELISABETH SKÖNS, FORSKARE
SIPRI

OCH PROJEKTLEDARE

VID

Mitt jobb
är en
katastrof!
Vi på Röda Korset arbetar med katastrofer.
Stora och små. I Bangladesh och i Tranås.
Hjälp oss att göra världen till en
mänskligare plats genom att bli månadsgivare i Röda Korset. Du kan bidra
med 100 kr eller mer i månaden. Mer
info på www.redcross.se eller anmäl dig
på 020-213 213. Tack.

www.redcross.se
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PUZZELRINGAR!
Symbolen för
FN-tjänst!

04-del
06-del
08-del
12-del

silv
995:silv 1.195:silv 1.495:silv 1.995:-

Fyra, sex, åtta
eller tolv delar.
Mycket hög kvalité.
Monteringsanvisning
medföljer.

04-del
06-del
08-del
12-del

9ct
9ct
9ct
9ct

3.195:3.795:4.495:6.995:-

EGEN IMPORT
NETTOPRISER

04-del
06-del
08-del
12-del

18ct
18ct
18ct
18ct

4.295:5.695:6.295:9.795:-

Osäker på storleken?
Besök en guldsmed för korrekt mått!
Leveranstid ca 3 veckor.
Leverans mot postförskott. Fraktfritt.
Ringstorlekar 13–24 mm även delar av m.m.
Välkända ringar från Mellanöstern.
Även populära som förlovnings- och vigselringar.

Skälsmaravägen 15, 134 65 INGARÖ
Tel/fax: 08-571 444 77 - Mobiltel: 070-530 99 89
E-post: mkonsult@algonet.se - www.me-trading.com
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Striderna i Tillyrien, Cypern, den 5-10 augusti 1964.

Åsnehöjden
Åsnehöjden. Tung rök ligger över stridsområdet.

Natten till den 8 augusti hade National Guard fört fram så stora styrkor mot Kokkina att plutonchefen
vid 2:a kompaniets 2:a pluton, som ansvarade för posteringarna inom Kokkinaområdet, bedömde läget
som ohållbart. På morgonen den 8 augusti kom plutonchefen ner till 2:a kompaniets huvudbas vid
Karto Pyrgos och begärde förstärkning. Som brukligt vid svåra och farliga uppdrag, ställde kompanichefen Allan Olsson upp resterna av 2:a kompaniet, samt granatkastarplutonen. Kompanichefen redogjorde för läget, varefter frivilliga beordrades att ta “ett steg framåt”.

Det var en handfull män som anmälde sig. En av dessa var
pjäsmannen vid granatkastarplutonen, Jönköpingsbördige
Anders Thorsson. Anders hade grundutbildats vid I 12 i
Eksjö, som gruppchef på granatkastare. Detta under förvaltare Stig Jörnestad och överfurir S O N Svensson.
Utbildningen måste ha varit synnerligen gedigen.Vem
minns inte samskjutningarna med A6 och I12 i Skillingaryd under 1950- och 60-talen!

Postering ovanför Kokkina. Åsnehöjden i bakgrunden.

Färden från Karto Pyrgos gick på branta och slingriga
vägar upp till posteringen på Åsnehöjden, en bergskam
som såg ut som en åsnerygg.Väl uppe vid FN-posteringen grupperades de frivilliga ut tillsammans med den övriga besättningen. Riktiga skyttevärn för de nya fanns inte.
Anders fick försöka att komma ner så gott det gick, även
kåsan kom till användning. De grekcypriotiska styrkorna
hade tydligen uppfattat situationen som att FN-posteringen övergivits och att turkcypriotiska styrkor tagit över
posteringen, varför en häftig eldgivning mot posteringen
igångsattes. Huvuddelen av elden gick över, men tält och
ett högre liggande OP blev helt genomsållat av kulor.

20
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Det var just då omöjligt
att dra ur posteringen.
Senare berättade Anders
att han faktiskt slumrade till
mitt under eldgivningen.
Ingen av våra män blev
skadad, vilket nästan var ett
under. Så småningom mattades eldgivningen av och
posteringen kunde dras ur.
Det blev en mycket brant
resa nerför Åsnehöjden.
Anders byxbak blev helt
nersliten, så plånboken i
bakfickan försvann. Anders Anders Thorsson som militärpolis.
ville upp igen för att hitta
den, men stoppades av sina kamrater. När posteringen väl
kommit ner kunde de inlemmas i det övriga kompaniet
som förberedde sin urdragning på order från FN-ledningen.
Anders Thorson rekapitulerade sedermera till bat 28 C,
då i gruppchefsbefattning. Efter sin tid vid 28 C sökte
Anders och blev antagen med furirs grad, som en av tre
svenska MP-poliser vid UNEF Military Police Company, stationerade i bl a Kairo under tiden 1964-1965.
Efter hemkomsten till Jönköping startade Anders en
mekanisk verkstad där han tillsammans med sin bror tillverkade delar som kom försvaret tillgodo. Anders avled
efter en lång kamp mot en alltför svår sjukdom den 6
februari 2004.
Text & bild:
Sven Kling
chef för tunga granatkastarplutonen
FN-bat 26 C.
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VÄL FRAMME PÅ MÖÖN

En tillbakablick
Hösten är här, hojen undanställd, utanför slår regnet mot fönstret. Nu känns
det långt till våren.
Efter 5-årsjubileet var nästa sammankomst BBMCDK: s Pinsebal på Möön. Utan

att se så mycket som röken av en solstråle drog vi ner tidigt på morgonen till
Helsingborg för att ta båten över.
Det blev en allt annat än dejlig tur p g a vädret. Regn på längden och tvären.
Han som uppfann GORE-TEX gjorde världen en välgärning.Väl framme fick
vi som vanligt ett kanonbemötande. Körde en felles tur upp till Mööns klint,
dock lite svårt att uttala sig om utsikten då det var en aningens moddigt.
Därifrån körde vi sedan ner till byn för att titta på dem som anmält sig för
”repelling”. Det skulle till mycket pengar för att få mig upp på den höjden för att
sedan stappla ner längs med sidan. Det räckte med att stå där och titta upp. Vi
andra som inte hade tänkt tanken att genomföra detta, fortsatte vidare för uppvärmning och inmundigande av en vildsvinshamburgare.
Under tiden som en del lekte Tarzan skötte chef mat, grillning av den helstekta grisen.Vi blev en diger skara på kvällens fest, mycket mat, lekar o andra aktiviteter. Hasse-Kongo försökte under kvällens lopp att stjäla en mikrofon för att
sjunga och lyckades när en av sångarna vände ryggen till. Han tror han låter som
Rob Halford hum... Det blev många glada skratt under den kvällen.
Hemfärden blev en riktig upplevelse där vi for i solen längs med den danska
kusten med strandhugg strax innan Helsingör.Vilken bra start på sommaren som
fortsatte i samma anda på Sweden Rock. Undertecknad blev faktiskt skjutsad dit
av en motvillig chaufför.Vilken syn som mötte när man kom dit, jag har själv aldrig närvarat tidigare så det blev en riktig upplevelse.
Vi som kom med hoj bodde helt klart på den bästa delen av campingarna, mer
välskött fick man nog leta efter.För övrigt var det tält högt och lågt, inte att förglömma en miljard fåglar som smörjde kråset på gräsmattorna. Groo har helt klart
svart bälte som konsertdeltagare. Han satt mitt på området i sin välutrustade stol
där han vände sig fram och tillbaka för att lyssna på konserterna som avlöste
varandra. Själva hade vi valt lördagens evenemang men lyckades ändå att ta mig
en liten ofrivillig tupplur, något jag minsann har fått höra x antal gånger.
ÖS stod därnäst på agendan. Som vanligt med stor uppslutning.Temat i år blev
”Sagan om Astrid”. En av de långväga deltagarna var allas vår egen Ann som tagit
sin leave från Afghanistan för att kunna vara med, och Ewa W som bara hann
kasta sig av planet från Liberia och in i en hyrbil för att kunna haka på, på lördagen. Imponerande! Det visar bara hur viktig denna träffen är. Som vanligt en
eloge till Ralle o Tony för allt jobb som de lägger ner på träffen.

TARZAN PÅ SPRÅNG

LYSSNAREN GROO IN STOOL-POSITION

ÄR ASTRID PÅ TAPETEN?

Avslutningen blev BBMCDK:s Out of Season Party i Ballerup. Som vanligt är det Tommy

”Rock” som stått för arrangerandet. Här hamnade vi ute på landet på en mysig
knuttimrad hemvärnsgård.Vi hann allt köra några varv i nejderna innan vi hittade dit (ps undertecknad var inte kartläsare ds), kontentan av denna lilla extratur
är att man inte alltid skall lita blint på en GPS.
Det dök upp folk från både när och fjärran, bl a åtta medlemmar från Army
Vets i Tyskland, där en av dem t o m kört dit på hoj. En annan kom med flyg från
Paris, ganska så imponerande, övriga körde bil.
Festen inleddes med tävling i luftgevärsskytte, inte alla träffade men undertecknad lyckades i alla fall slå några av dem som är yrkesmilitärer. Inte illa..
Det blev en lerig tillställning för dem som faktiskt campade vilket var både en
och annan. Ett stort tack till Tommy och övriga som var med och arrangerade
helgen. Nu är det bara att luta sig bakåt och vänta på nästa hojsäsong.
Den som väntar på något gott väntar aldrig för länge!
Vid pennan # 51 Maria Sääf
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GÄNGET PÅ PLATS PÅ ÖS

GOA GUBBAR PÅ SWEDEN ROCK
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FN-veteranerna
Kongo
Ordf: 036-649 68, 070-633 49 63
Sekr: 08-591 123 40
Kassör: 036-703 66, 070-590 25 18
Postgiro: 441 1974-1

Noterat...

Ordföranden har ordet

Från Kongo intet nytt ….

Kongokamrater!

Alf Görsjö informerade vid årsmötet i april om det svåra
läget i Kongo som bl a beror på att naturtillgångarna exploateras av rebellgeneraler, som använder vinsterna till att
inköpa vapen och krigsmaterial. Det är en ond cirkel som
leder till fortsatta strider i det vidsträckta landet.
Av pressuppgifter från mitten av oktober framgår att
upprorsgrupper i Kongo-Kinshasa krigar med handeldvapen
och ammunition från Sydafrika, Serbien, Ryssland, Grekland
och t.o.m. USA, som inte har tillåtit vapenexport till Kongo
sedan 1993. Därtill kommer att FN införde ett exportstopp

I MITT JOBB SOM FACKLIG FÖRETRÄDARE och styrelsemedlem i NCC reser jag mycket i Sverige och
kommer i kontakt med alla sociala skikt – alltifrån
arbetare till direktörer.
Att berätta att man i ungdomen var Kongosoldat
möter numera intresse – för att inte säga respekt.
Annat var det på 70-talet när
TV-journalisten Gary Engman
pådyvlade oss rasism och övergrepp i Kongo för en aningslös
allmänhet, som på den tiden inte
visste något om de pågående
grymheterna och etiska rensningarna i Afrika och på andra
håll. Då vågade man inte under
några år att berätta om Kongo.
Vid en konferens i Ystad i slutet av augusti som facket, SEKO, anordnade företogs en utflykt till Dag
Hammarskjölds Backåkra.Av vår guide blev jag uppmanad att berätta om Kongo. Det var stort att på
Hammarskjölds vackert belägna meditationsplats i
Österlen berätta om Kongo och förklara under vilka
svåra förhållanden vi verkade.

FN-dagen
Årets ceremoni på FN-dagen vid minnesstenen på Norra
Djurgården i Stockholm blev högtidlig och värdig trots det
envisa regnet. Ett reportage om manifestationen finns på
annan plats i tidningen.
Kongo-veteraner och anhöriga, som deltog i manifestationen, samlades efteråt på Restaurang Stallet invid Tekniska
Muséet för en kamratträff. Även veteraner från Suez-bataljonen 1956 och från Förbundet Fredsbaskrarna fanns på
plats.

Karl-Olof Fransson fick på FNdagen en pratstund med f.d. statsrådet Ulrika Messing, nu ordf.
i försvarsutskottet.

Vår kassör Rune Brink har tvingats att säga upp prenumerationen på Bataljonsbladet för femton medlemmar som inte betalat årsavgiften i tid. Glädjande
är att tjugo nya medlemmar har tillkommit under
året. Jag önskar dem hjärtligt välkomna.
När det gäller vårt årsmöte nästa år så är det inte klart
med S1 i Enköping. Det är stora problem att få plats
på regementet. Styrelsen har således börjat att titta på
andra alternativ runt Stockholm. Men vi försöker till
varje pris att lägga mötet första eller andra helgen
efter påsk 2007.
Vidare vill jag ge vår sekreterare Bror Svärd ett stort
Grattis på hans 75-årsdag i november, alltså blir det
lite i efterskott.
När ni får denna tidning i er hand så är vi inne i
julmånaden december, och därför vill jag sluta mina
rader med en tillönskan om en riktigt God Jul och
ett Gott Nytt År.

foto: Bror Svärd

Artonde November
Som framgår av mittuppslaget på sidorna 16-17, samlades
de första svenska FN-soldaterna från Suezbataljonen 1956
i Stockholm och på Livgardet för att fira 50-årsminnet den
18 november. Minst fem medlemmar från vår förening, vilka
inledde sin FN-tjänst i Suez-bataljonen, deltog - nämligen
Rune Winroth, Bertil Blohm, Tage Persson, Rune Brink och
Bror Svärd. Bland deltagarna fanns även en mycket omskriven kamrat från Kongo-tiden – Torsten Stålnacke.

Hälsningar Kalle Fransson
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Mediernas man – Bror Richard Svärd.
foto: Roland Andersson
FredsbaskerFörlaget.

för vapen samma år och att även EU har
haft förbud för vapenexport till Ituri och
de angränsade Kivu-provinserna sedan
1993.
Ingen beskyller de berörda länderna för
att de sätter sig över vapenembargot.
Sannolikt kommer vapnen till Kongo via
tredje land heter det i en rapport från
organisationerna Oxfam, Amnesty – och
Iansa, en aktionsgrupp mot handeldvapen.
”FN:s vapenembargo är som fördämningar mot jättevågor, ensamma förmår de

inte att stoppa vapenfloden”, säger
Oxfamchefen Jeremy Hobbs.
De tre organisationerna betonar behovet
av ett vapenhandelsfördrag. I FN förbereds
just nu ett sådant. Hittills har 84 länder
ställt sig bakom denna tanke.

Det var skönt att komma in i Stallets
värme särskilt då för fanvakten som deltagit i ceremonin och som stått stilla länge i
regnet.
Vår fanvakt bestod i år av James Manns,
som med sedvanlig brio förde vår fana
under manifestationen, samt Sören
Edqvist, Arne Björklund, Sven-Olof
Törnvall, Christer Waltari – och kanske
någon mer.
Det var glädjande att ett 60-tal personer kom till kamratträffen trots det dåliga
vädret. Styrelsen brukar sända en inbjudan
per post om FN-dagen till ca 150 medlemmar i Mellansverige. Detta skedde inte i år
då det länge var oklart hur Försvars-makten skulle utforma programmet för FNdagen. Det ryktades om en fortsättning på

Armémuseum efter ceremonin vid minnesstenen. Den blev inte av. Styrelsens beslut
att i förra Bataljonsbladet chansa med att
publicera ett preliminärt program för FNdagen, som byggde på fjolårets program, blev därför rätt.
På grund av att det rådde osäkerhet om programmet på FNdagen engagerades varken någon
föredragshållare eller artist till
kamratträffen på Stallet i år.
Karl-Olof Fransson höll ett kort
välkomsttal. I övrigt roade sig veteranerna själva med livliga samtal
och glada återseenden.
Resturangens mat och dryck var
av sedvanlig god klass.

Samtidigt utpekar Human Rights Watch
(HRW) kongolesiska armén som den värsta människorättskränkaren i området.
HRW har kommit till denna slutsats efter
att deras representanter besökt Ituri-regio-

Svensk Peace-Keeping 50 år

Källa:
Pressuppgifter den 17 oktober 2006.
Texten sammanställd av Bror Svärd.

FN-dagens Kamratträff på Stallet har
blivit en tradition att värna om.
Styrelsen

Honnörsstyrkan avfyrar honnörssalut vid minnesstenen.
foto: Torbjörn F Gustafsson FBB.

I filmen är det Stig von Bayer som
skildrar dramatiken i Kongo, Bror Svärd
intervjuas om sin tid i Suez-bataljonen.
Jarl Lundgren berättar om sin tid i
Mostar i f d Jugoslavien 1992 och Sune
Karlsson talar insiktsfullt om sin tid på
Cypern.
Bertil S Jernberg har bidragit med filmsekvenser och bilder från Kongo.

Vår förening representerades av KarlOlof Fransson, Roland Isaksson, Stig von
Bayer, Sören Edqvist och James Manns.
Det bok- och filmpaket, som ÖB delade ut
till veteranerna, är ett massivt verk, som nu
finns i bokhandeln.
I boken berättar Lars Frost om dramatiska händelser i Kongo. Bror Svärd berättar om sin tid i Suezbataljonen.

nen i östra Kongo. HRW:s slutsats är att
regeringssoldater som skickats till Ituri för
att skydda civilbefolkningen mot lokala
milisstyrkors övergrepp i stället själva
ägnar sig åt sådana. Civila kidnappades
under augusti och september för att användas som tvångsarbetare…

Försvarsmaktens bok- och filmproduktion – en
magnifik dokumentation. foto: Kim Svensson FBB.

Styrelsen
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Alfa Sierra
SARAJEVO PATRULL
Sista delen i serien med lösryckta
utdrag ur boken ”Alfa Sierra BA01
– Nordbat 2 i Bosnien-Hercegovina”
DEL 4.

Jag har tagit mig friheten att med
denna bok beskriva vad jag som
soldat och gruppchef upplevde
under BA01, den svenska FN-missionen i krigets BosnienHercegovina 1993-94.
Historierna beskriver min och
vid några tillfällen andra soldaters
uppfattning av de händelser som
vår pluton, vårt kompani och vår
bataljon var med om. Det känns
som om det aldrig blev ett riktigt
avslut på våra äventyr, och detta
är mitt försök att åstadkomma ett
sådant och samtidigt bevara bitar
av alla de minnen som föddes där,
den gången.
Jag vill inte döma eller lägga
skuld på någon enskild part i konflikten, då det varken avhjälper
det som skett eller på ett enkelt
och rättvist sätt förklarar historien
eller konfliktens art. Det här är
bara en av alla de bosniska historierna. Jag tror att en hel del tankar, känslor och upplevelser kan
bekräftas och kännas igen av soldater ur andra enheter i bataljonen och jag tror också att detsamma gäller för många andra
gamla FN-veteraner, av både den
äldre och yngre generationen.
Det är tydligen ett mycket vanligt fenomen att vi aldrig riktigt
släpper vår identitet som FN-soldater utan bär detta med oss
under hela livet.
Det underlättar onekligen att
se på livet med lite humor och
min förhoppning är att materialet
också kanske kan ge några av
dem som inte helt har slutit fred
med sig själva och sin omgivning
en chans att avdramatisera verkligheten något. Kanske vi alla
borde ta livet lite mer med en
klackspark, lära oss njuta mer för
stunden, att vara tacksamma för
det vi faktiskt har och framför allt
kanske att sluta ta oss själva och
vår omgivning på så mycket allvar.

Det var vackert väder med en sol som sken över oss när vi rullade neråt längs vägen
mot foten av massivet.Vad skönt att få vara ute och röra sig igen.Vi hejar på killarna i posteringen S03 och får slutligen några råd i S01 längst ned i dalen. Ett hett
tips var att åka nedluckat den första biten där våra vita fordon blivit beskjutna tidigare. Oavsett om det hade varit sljivo-skjutningar eller inte anses det inte hälsosamt
att stå som en svamp och bara ta emot. ”Sljivo-skjutning” var bataljonens uttryck
för okynnesskjutning under påverkan av den inte alltid lika ädla men lokala drycken sljivovic. Detta kunde naturligtvis vara lika farligt som en kula avfyrad i affekt
och kunde på intet sätt negligeras. BS hade blivit beskjutna med kulspruta här strax
innan de roterade hem och det hade varit mycket nära att någon blev skadad. En
kärve på sju kulor hade slagit in i högersidan på vagnen, strax bakom och lite
nedanför vagnchefsluckan.Vi luckar alltså igen och känner oss lite dumma när vi
inte kan vinka tillbaka till lokalbefolkningen som ibland kommer strosande längs
vägen. Undrar vad de tänker? Barnen vinkar och har lärt sig skrika "bonbon" eftersom det betyder godis på franska. Fransmännen hade tydligen skämt bort dem.
Skulle man ge något överhuvudtaget? Vi hade inget att ge, pansarkex är inte speciellt ”bon”.
Vi rullar lite senare med öppna luckor genom flygplatsen och vidare in mot
Sarajevo. I närheten av en gammal och mycket sönderskjuten bensinstation passerar vi en utskjuten T-55 stridsvagn som står halvvägs ned i diket på höger sida av
vägen. Det är en bosnisk vagn eftersom man kan se en blå sköld med gula liljor
målad på tornet. Bara femtio meter efter det första vraket står det en stridsvagnsbärgare i en liknande position. Strax efter bärgarvagnen har någon gjort ett försök
att bygga en barriär över vägen bestående av en traktor och ett antal gamla lastbilsdäck. Någon annan har naturligtvis försökt flytta på skräpet som nu står vid
sidan av vägen och vi behöver bara väja lite för att komma förbi.Vägskyltar existerar nästan inte här. I de större skyltarna kan man se både stora runda och mindre
hål efter det att de blivit träffade av stridsvagnsgranater och finkalibrig eld. Många
skyltar är helt bortskjutna och ligger på marken. De lär knappast ha utgjort ett större hot utan har nog snarare utgjort måltavlor för de serbiska styrkor som hade mer
ammunition än de behövde för att endast göra livet surt för Sarajevos befolkning.
GENERAL MICHAEL ROSE

Vid ett tillfälle dök det upp ett gäng britter till fots.Vägen var ofarbar annat än med
pbv eller bandvagn och alla besökare var tvungna att ta sig upp på egna ben.
”Bussigt” av kompanistaben att glömma meddela oss om det förestående besöket
och vem som skulle komma. De hade tydligen också blivit överraskade. Det var
ingen annan än general Michael Rose, chefen för BH-Command. En tuffing med
hårda nypor, med förflutet som befälhavare över brittiska SAS (Special Air Service)
med vilka han deltog i Falklandskriget. Han hade nyss tagit över efter den belgiske generalen Briquemont, som hade lämnat sitt uppdrag i förtid i protest mot FN:s
”misslyckande”. Media hade inte varit sena när de hade vädrat blod och kritiken
mot FN hade ökat det sista. Den franske general Cot som var Force Commander
och chef över samtliga FN-trupper i forna Jugoslavien hade även han visat sitt
missnöje och skulle senare också avgå i förtid. Han medgav att det fanns problem
i förhållandet till FN:s generalsekreterare Boutros Boutros-Ghali, som vägrade ge
general Cot mandat att själv besluta om flyganfall mot serbiska ställningar. General
Cot var tydligen inte alltid en helt sympatisk och lätt man att samarbeta med, men
han hade enligt många rätt i detta fall.
Med självsäker, brittiskt elegant och samtidigt ledig stil kunde man inte undvika att se vem som var chefen i den lilla skara på sex man som plötsligt kom vandrande uppför backen mot vårt husbygge. Jag lyckades inte tyda hans gradbeteck-

Lars A. Karlsson
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bakgrunder och om vi var yrkessoldater. Jag förklarade
att vi bara var frivilliga som hade gjort vår värnplikt i
artonårsåldern och att de flesta idag hade civila jobb
hemma. Han tackade och drog sig undan en bit och började tala med de sina. Britterna tittade nyfiket på vår
huskonstruktion och utrustning och naturligtvis, det alla
kom för, den vackra utsikten …

S02, vårt nya OP under konstruktion.

ningar och såg inte heller någon namnskylt. Jag hade inte
en susning om vilka militära chefer som var i trakten
men lyckades, medan de andra fortsatte att jobba, göra
en fältanmälan och började diplomatiskt med ett: ”Sir!
Sergeant Karlsson and 1:st section, 1:st platoon, 9:th
mechanized Infantry Company, under way constructing
an observation point to be able to survey this ridgeline
24 hours a day.”Att ställa upp truppen mer formellt hade
jag inte en tanke på även om jag hade vetat vem som
hade kommit på besök.Vi var upptagna och höll på med
vårt. Så fick det vara, vi hade ingen lust eller tid med formaliteter här ute i den handfasta och praktiska verkligheten. Det verkade inte heller som om han var av någon
annan mening. Min grupp hade varierande klädsel och
såg väl inte helt elegant ut eftersom vi var i full färd med
att bygga huset. Alla hade dock sina vapen, stridsselar,
skyddsvästar och blåa hjälmar inom räckhåll, eftersom
det var en gammal vana och därför att det helt enkelt
kändes lite naket utan dessa accessoarer, ur det strikta
bosniska modet à la 1994. Generalen hade ju dessutom
arbetat med SAS-soldater, som inte var speciellt kända
för att vara välklädda och välrakade individer. Det är faktiskt inte puts i fält som avgör vem som är en effektiv
och bra soldat. Han nickade vänligt och frågade lugnt
om läget, hur vi mådde, om vi hade haft det jobbigt och
längtade hem. Jag började peka ut Sarajevo och därefter
parternas positioner och linjer. Jag berättade sedan kort
att plutonen hade varit grupperad på sjukhusen innan vi
nyss hade blivit stationerade här på Igman, att vi nu var
ganska trötta och såg fram emot att få åka hem någon
gång under april-maj. Han undrade därefter om våra
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AVSLUT

Vi står slutligen på led och får en Maybe Airlines-stämpel i våra pass samt ett speciellt boardingpass, en biljett
till friheten. Packningen har vi tidigare lagt i speciella
transportpallar för att underlätta lastningen. Alla är relativt lågmälda och ser förväntansfullt ut mot den nedfällda rampen på den stora IL-76 som skall flyga oss ut och
bort från allt detta. Några civilklädda byråkrater fick gå
på planet först, i lugn och ro, sedan viftade de till slut
fram oss, pöbeln.Vi började ilasta 17.45, solen stod redan
lågt över höjderna i väster.
Jag gick i förväg bort till stjärten på planet och filmade killarnas förväntansfulla och glada miner när de gick
uppför den tvådelade rampen på väg hemåt. Vissa var
jublande glada och log från ena örat till det andra, några
såg bara trötta och nästan uttråkade ut. Själv klev jag på
sist och rampen fälldes upp av en overallklädd besättningsman.Vi satte oss med ryggarna utåt längs väggarna
och i mitten stod två fastspända vita tjugofots-containrar
och flera pallar med vår packning på rad efter varandra.
Vi stod först och ylade på plattan en stund innan ekipaget fick klartecken och med ett ryck började röra sig
mot den östra änden av startbanan. Efter att ha stått startklara där i femton minuter varvades motorerna äntligen
upp och planet accelererade snabbare och snabbare längs
banan i västnordvästlig riktning. Planet roterade och
lyfte noshjulet ungefär klockan 18.30 och det utbröt ett
vilt jubel när vi lättade. Jublet blev dock kortvarigt och
det tog inte mer än tio minuter innan alla sov, sövda av
dånet från de fyra stora jetmotorerna. Medan vi klättrar
uppåt funderar jag på var all tid egentligen hade tagit
vägen? Vi hade anlänt till Pancevo den 1 oktober 1993
och lämnade nu slutligen och inte ett ögonblick för
tidigt Sarajevo den 13 april 1994. Det kändes som om vi
hade varit på Balkan en hel evighet. När jag reflekterade mer över detta översköljdes jag ofrivilligt av en strid
ström av minnesbilder, händelser och människor som vi
hade mött. Samtidigt kändes det paradoxalt nog, som ett
känslomässigt stort och tomt vakuum.Vad hade egentligen hänt och vad hade överhuvudtaget varit verkligt?
Vilket jävla skitkrig! Jag kikar ut genom ett av fönstren
och ser det sista av Bosnien försvinna under molnen. Så
lätt att till slut bara lämna alltihop, så bortskämt och så
simpelt. Med ett visst vemod spanar jag västerut där
solen håller på att gå ned. Jag har motsägelsefullt nog
inga speciella skuldkänslor över att lämna platsen, utan är
bara glad över att det nu är ett avslutat kapitel och inte
längre vårt krig.
Alla sover och missar en fin solnedgång. Det härjade
landet försvinner sakta bakom oss när vi strävar uppåt
och västerut ...
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ÅTERTRÄFFAR
Återträff – LA04 – cirkeln är sluten
LA04, som är namnet på den fjärde Liberiastyrkan, genomförde under helgen 21-22
oktober 2006 sin obligatoriska återträff
på P7 Revingehed.

grammet för helgen bestod också, i kanske
högre grad än tidigare, av information om
psykiska efterreaktioner, samtal i grupp samt
aktuell information från missionsområdet.

P7 är den myndighet som svarade för etablerandet av LA04. LA04 verkade därefter i
Liberia från september 2005 till mars 2006.
Revingehed välkomnade oss nu med ett P7
inbäddat i höstdis.
Det var majoriteten av styrkan på 230 man
som träffades, några var redan ute på nya
missioner och hade därmed giltigt förfall.
Avlastningssamtal genomförs som alltid vid
hemkomsten efter en utlandsmission men pro-

Det gavs även information om Nordic
Battlegroup och övriga svenska insatser i
världen.
Fredsbaskrarnas Kamratstödjarprogram var
en punkt på schemat under denna helg och
detta presenterades av Lars Andersson från
Fredsbaskrarnas styrelse. Vad som händer och
vad som är på gång i utlandsstyrkan nämndes
också.

Lördagskvällen ägnades åt en gemensam
middag, med god mat, så god att den tog
slut! LA04 är ett matfriskt gäng, det kan
LA04-kockarna intyga.
Naturligtvis delades minnesbok och sköld
ut. Boken rönte stort intresse, och väckte
många minnen till liv.
Träffen avslutades på söndagen med gemensam lunch innan vi återigen spreds för vinden
för att kanske återses i nya missioner.
Revingehed den 24 oktober 2006
Postmästare Gunilla Johansson

Bataljonsåterträff – 94 L – The Reindeer Battalion i november 2007
Boka redan i dag in 17 November 07
för 20 års-återträff för Libanon missionen 94 L.
Vi är i planeringsstadiet för en återträff för
hela bataljonen och vi behöver hjälp med epostadresser. Tag kontakt med era missionskompisar, som inte är med i Fredsbaskrarna,
sprid denna info, skicka in era och kompisens
adress och e-postadress, till någon av våra
kontakter.
MEN det saknas kontaktman/kvinna från
följande komp. Så är det någon som känner
sig manad att hjälpa till så kan ni gärna höra
av er till någon av oss. Det är nästan en förutsättning att vi är någon från varje kompani
/grupp, om vi skall kunna få tag i alla adres-

UNEF-Kamraterna

ser. Det vore ju synd om inte alla fick chansen
att delta.

Sjukhus
Eva Almer, 036-127295 073-5703900
mail:eva.almer@lj.se

Vi saknar kontakt man/kvinna från, ingenjörer, MP och HQ.

Bat stab ,Stab och Tross
Christer Persson, 0140-42055 070-6095340
mail:villa.cullhem@tele2.se
Tobbe Gustafsson, 08-205130
mail:tfg@telia.com
Lillemor Nilsson, 0921-54702 070-3674049
mail:lillemor.nilsson@mil.se

Är det någon mer från övriga komp. som vill
hjälpa till är ni hjärtligt välkomna - ju fler
desto lättare.
För mer info, kolla in Fredsbaskrarnas hemsida och kommande Bataljonsblad.
Förråd
Björn Claesson, 036-50284 070-5150284
mail:Bjorn.Claesson@ff.jonkoping.se

Till årets mottagare av Föreningens Hederssejdel utsågs Bengt Ekeroth. Då årets mottagare inte kunde närvara bestämdes att
överlämnande skulle ske vid lämpligt tillfälle.
Efter sedvanliga förhandlingar avnjöts räkmums och öl under trevlig samvaro.
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Ing.Saknas, MP Saknas, HQ Saknas

Kenneth Lövberg, 0435-50451, 070-3150451
mail:Kenneth.Lovberg@konstruktionsbakelit.com

Tidigare samma dag träffades Fredsbaskrarnas ordförande Thomas Roos och UNEFKamraternas ordförande Erik Westerberg för
undertecknande av det samarbetsavtal, som
framförhandlats mellan vår förening och förbundet. Tanken var att avtalet skulle ha
undertecknats på årsmötet. Detta gick nu inte
att genomföra, då Thomas Roos omedelbart
skulle resa vidare efter undertecknandet.
Avtalet redovisades på årsmötet. Uppslutningen var god.
Med kamratliga hälsningar
Erik Westerberg, ordförande

Årsmötet avhölls den 26 april i Infanteribefälsförenings lokal på före detta Kvibergs
regemente, A2, LV6.

Transport
Jimmy Thomasson, 0247-10195
mail:lenatengzelius@hotmail.com
Jerry Arvidsson 08-7889411
mail:jerry.arvidsson@mil.se

Måndagen den 7 augusti fyllde UNEFKamraternas äldsta medlem år. Det var Bengt
Ekeroth som fyllde 90 år. Från UNEFKamraterna kom kassören Sture Pettersson
och föreningens sekreterare Bo Hellqvist.
Föreningen överlämnade sin Hederssejdel för
ett långt och fint arbete i styrelsen, som nu
Bengt nu lämnar p g a att han skall flytta.
Vidare fick han en blomsterkvast.

90-årskalaset hölls på Bengt Ekeroths före detta sommarställe Moäng vid Ödenäs, som ligger mellan Lerum
och Borås. Dagen bjöd på fint väder, så kalaset hölls
utomhus.

Bengt gjorde sin grundutbildning på Fältjägarna I 5 i Östersund. Hos FN har han varit
anställd på 11 G/K, 42 C, 50 C och 57 C.
Bengt gratulerades av ett stort antal släktingar och vänner.
Bo Hellqvist
Sekreterare UNEF-Kamraterna
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FESTLIGT

Festen i Lit
Det var några dagar sedan sist, bra med ett litet uppehåll
ibland, för både skrivare och läsare. Jag kan säga att det
varit sommaruppehåll av flera anledningar.
För det första har denna underbara sommar inte gett
någon som helst inspiration att sitta inne och ”knacka
bräda”.
För det andra, i juni bar det iväg på en by-passoperation. Inga som helst problem, fem timmars sömn tre
kranskärl utbytta sedan var det klart, helt smärtfritt. Men
det tar sin tid att komma igen. Rasar man nio kilo på inte
fullt en månad är man tusan så slak och inte så kaxig på
ett bra tag. Det tar minst tre månader att rehabilitera sig
till någorlunda stridbart skick. Sedan är det väl individuellt hur pass snabbt tillfrisknandet fortskrider.
Detta tycker jag är en anledning så god som någon, att
skylla den uteblivna skrivklådan på. Förresten, varför skall
man skriva när det inte finns så mycket att skriva om?
Det som hänt denna sommar har hänt alla tidigare somrar, så

det är väl inget att orda om.
Den sjuttonde maj var vi till Trondheim och marscherade i ”Borgetåget” tillsammans med våre norske venner”.
Det gjorde vi förra året också och året dessförinnan samt
året innan dess.Vi bodde på ”Krigsflygskolen” precis som
vi gjort de två föregående åren. Samma fina restaurang,
samma flygplan kvar på samma plats – men ingen dränering av bränsletankarna denna gång – man lär sig. Se Bataljonsbladet, Nr. 3 2004.
Det var fjärde året i rad, som vi inför en mångtusenhövdad begeistrad norsk publik försökte att gå i takt.
Fanorna höll vi lika högt i år som tidigare år. Solen var
med i år också och glödde i all sin prakt från klarblå himmel, så vi var inte ensam om att glänsa. Förresten de norske gutterne kan vi aldrig överglänsa. Därefter troppade vi
av till ”Dolly Dimpel”, åt dyr och starkt kryddad men god
pizza precis som i fjol. Det blir som ni ser mest ”fyller i
snack”.
Därefter hemfärd med Jonkes kärra, som med solen och
västanvinden i ryggen lyckades pressa sig upp mot Storlien. Från Storlien mot Frösön var det mest utför och
Jonke kunde lägga i femman. Ringde från bilen hem till
Frösön och beställde fika – då ökade farten högst avsevärt.
Nationaldagen var det spikat med svenska medborgare på
Rådhusplatsen. Landshövding Maggie Mikaelsson var där
och talade till allt folket, samt delade ut en massa fanor,
som mc-knuttar vidarebefordrade ut i länet. Fredskamrater ur Z-bataljonen var inte där och delade ut fanor - de
var där och höll i sina fanor.

Lave Lavessons fina initiativ belönades med en mångfald
besökare och vackert väder, med andra ord en lyckad dag.
Träffen i Lit blev en fin och händelserik dag. Där man hängde med men inte just mer. Tog mig inte dit för egen
maskin, men det var inga problem, allting ordnar sig tack
vare bussiga kompisar. Mikael Mattsson var som en ”skyttel” hela dan. Han skjutsade först Oviken – Lit, sedan

Svensk Peace-Keeping 50 år

Frösön – Lit. På kvällen likadant åt motsatt håll. En kille
med stort hjärta och stor bensintank, som ställer upp
oegennyttigt, en riktig fredskamrat.Tack Micke!!
Vädergudarna måste älska oss Z-bataljonare för vi har
alltid haft tur med vädret, ”kanonväder”, vilket kan intygas av långväga tillresta fredskamrater.
Tidigare på vårkanten kom ett brev, som innehöll en inbjudan till ett intressant och spännande evenemang.
Så här såg den ut:

INBJUDAN
Härmed inbjudes Du till en träff för jämtlänningar och härjedalingar som gjort utlandstjänst. Vi träffas vid Flyg &
Lottamuseet på Optands flygfält lördag 17 juni klockan
10.00 och vi håller på fram till klockan 16.00.
Under dagen kommer vi att besöka Flyg & Lottamuséet.
En ”Flygtur med Viggen” kommer att lottas ut.
Z-bataljonen bjuder på grillad korv och hamburgare.
På Optand finns en ”Viggen-simulator”. 24 personer
kommer att få en 15 minuters ”Flygtur med Viggen”.

Svein Dyrvik, ordförande för Tröndelags FN-veteraner kom i

spetsen för sex veteraner. Från Y-bataljonen ”två stabila
killar på var sina stabila motorhojar”. Dessa två, Jan-Erik
Sandström och Christer Håkansson från Örnsköldsvik,
hade gjort en rundtur genom Norge och ett trevligt inslag
på rundturen blev träffen i Lit.

Svein Dyrvik, t.v. överlämnar Tröndelag veteraners gåva Till Z-bataljonens ordförande
Lave Lavesson.

De mest långväga Fredskamraterna var Fritz Wänseth från

Stockholm och Björn Krig från Linköping. Kul att få
besök från Tröndelag, Västernorrland samt Svealand och
Götaland plus alla från vårt eget län. Ni var samtliga verkligen välkomna!
Träffen mjukstartade med kaffe och mjuka bullar till delta-

garna allt eftersom de anlände. Skönt att sitta ute och fika
tillsammans med både nya och gamla kompisar.
Kl.12.00 uppställning för deltagande i olika tävlingsmoment. Här skulle presteras resultat i samtliga fyra grenar, som bestod av pilkastning, minigolf, grovpistol samt
tipsrunda. Det där med att prestera resultat blev för min
del inte så mycket bevänt med. Piltavlan klarade sig undan
bataljonsbladet nr 4 2006
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mina attacker. Det var inte långt ifrån att väggen, som tavlan satt på, också klarade sig. Det var som om pilarna kom
singlande ur en tom fladdrande skjortärm, mod i barm,
ingen kraft i arm. Golf och pistol blev en poäng på vardera utav tre möjliga. Det var väl ungefär snittet för samtliga, förutom pilkastningen, där andra var vida bättre än en
annan.
Tipsrundan var en fin avstressande promenad ute i
naturen. Bra med lite gympa för de små grå också. Janne
Paulakorpi hade åstadkommit en hel del kluriga frågor.
Efter avklarade tävlingsmoment och frågerundan stod
det var och en fritt att svalka sig med ett dopp i Hårkan –
ett biflöde till Indalsälven.Anders Sundin och Lars Björklin låg i och lögade sig en kvart och njöt av tillvaron.

Nakenbaddarna Lars Björklin och Anders Sundin. Övre dämningsgränsen
överskreds med flera decimeter.

Innan middag fick vi oss till livs en intressant genomgång i
ord och bild av L T Karlsson om olika strapatser och spaningsuppdrag både dag- och nattetid i Kongo. Spännande
att få höra om olika äventyr direkt från den som verkligen
upplevt kulors vinande och granaters krevader alldeles
intill de egna ställningarna.
Tiden gick fort och det blev dags för en supergod middag. Potatisgratäng, skinka, rostbiff och fläskkarré samt
exotiska frukter och därtill passande dryck. Före och under middagen underhölls vi av skön sång och fin musik av
våra fältartister Therese Olofssons trio.
Under middagen tog Svein Dyrvik till orda. Med både
tänkvärda och humoristiska inslag berömde och tackade
han Z-bataljonen för ett gott samarbete genom åren och
att de blivit inbjudna att få deltaga i våra trevliga träffar.
Samtidigt överlämnade han till ordförande Lave Lavesson
en gåva i form av en vapensköld med graverad platta med
texten:

Z-bataljonen
TAK FOR 10 ÅRS GODT
SAMARBEID
FRA TRÖNDELAG
VETERANFÖRENING
Z-bataljonen
TAK FOR 10 ÅRS GODT SAMARBEID

Efter middagen förrättades prisutdelning, där alla deltagare

även blev pristagare.
Som näst sista punkt för dagen var vår förre ordförande Anders Sundins mycket se och hörvärda berättelse
samt ”kanonbilder” från upplevelser och uppdrag i
Liberia.
Första dagens final är som brukligt samling kring den
stora grillhärden. En illuster samling av pratglada, glammande korvgrillare. Historier och skrönor flög omkring
med ljummen augustikvällsluft under vingarna.
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Fritz Wänseth, Larry Chiborn och Björn Krig i glatt samspråk, Kongominnen kanske.

Så småningom övergick den ljusa augustikvällen i skymning
och den nedgående solen kastade sitt rödflammande sken
över himlavalvet bakom de blånande fjällen i horisonten.
I takt med att skymningen tilltog så avtog intensiteten
kring grillhärden. Skratten och stojet övergick mer och
mer till ett sorl några decibel lägre än ett par timmar tidigare. Trötta men nöjda och glada Fredskamrater började
leta sina läger. Några låg på campingen, de med liggunderlag och madrasser låg inne på Hemvärnsgården. De
som bodde i husbil eller husvagn hade heller inte så långt
till ”paulunen”.
Söndagsmorgon – ner till älven för uppfriskande morrontoa-

lett. Därefter fil, flingor och en kopp kaffe å macka. Städning, hopsamling av persedlar och annat löst gods.
Nu fanns det inte så mycket mer kvar av träffen, annat
än:
– Tack skaru ha.
– Det har varit jäkla kul.Vi ses väl nån gång framöver.
Om inte annat så träffas vi här nästa år – å du, var rädd om
dej, hej!
Med dessa ord ber styrelsen för Z-bataljonen att få tacka alla
som hörsammade vår vädjan att få träffas under enkla, inte
så storvulna, men trevliga former. Det är Ni som gör våra
träffar till vad dom är.
Ett stort tack till John Erik Edström och Janne Paulakorpi för ert ideella arbete. Trots en ganska snäv budget
lyckades ni hålla er inom dess ramar och fixa till en fin
fest. Bra jobbat!
Tack även till ”FÄLTJÄGARGRUPPEN”, som sponsrat oss med korv och bröd samt söndagsfrukost.
Samtidigt en vädjan till samtliga Fredskamrater. Glöm
inte – att vi träffas fortfarande på ”Captain Cook” första
helgfria tisdagskvällen varje månad.
Någon kanske inte tycker sig kunna komma, för att
han/hon skall upp och jobba tidigt på onsdag. Men hallå,
det är inget tvång på att bärsa. Det finns annat att dricka
också. En kopp kaffe med glass, sitta och snacka bort en
timme eller två.Att umgås och vara lite social är gratis och
trevligt!
Z-BATALJONEN ÖNSKAR ALLA
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!
Text: Lennart Strömberg
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KOMMANDE EVENEMANG

T-län
Inbjudan/ kallelse till årsmöte för FB Örebro samt FB Bergslagen
FB Örebro, samt FB Bergslagen håller årsmöte den 6 februari 2007
klockan 19.00 i Svart Örns lokal, som ligger i samma hus som
Frimurarlogen på holmen uppströms från Nerikes Allehanda.
Motioner ska var styrelsen tillhanda senast den 16 januari 2007
och skickas till sekreteraren:
Peder Stenbäck, Karlsgatan 7, 703 41 Örebro.
Tel 019-611 03 28 – mail: peder.stenback@swipnet.se
Väl mött!
Styrelsen

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!

AGNIESZKA RADOMSKA
(KS07 och LA03) och
RICHARD FREDIN (LA03)
vigdes den 12 augusti på
Solhaga i Majenfors vid
Lagan. Vigselförrättare
var Pastor Anders G:son
Thorngren (LA03.)
Hjärtliga gratulationer
inför framtiden önskar
alla era missionsvänner
som var närvarande vid
bröllopet!

F-län
Träffar
(När Du läser detta har vi haft en en del träffar runtom i länet.)
På FN-dagen den 24 oktober samlades ett 20-tal medlemmar på
Mäss TRIANON i Eksjö för att lyssna på vår styrelsemedlem Christer
Persson. Christer informerade mycket engagerat om flygplatsstyrkan i
Kongo 2003, FK 01. Med hjälp av ett bildspel gav han oss en klar
bild från start till avslut. I församlingen satt en hel del gamla
Kongoveteraner som kände igen sig och hade en del frågor.
Kommande träffar efter pressläggningen
Kansliet i Jönköping var platsen den 10 november då Peter
Strandman höll en betraktelse från sin mission i Bosnien och Eagle
Base i Tuzla.
Vidare träffades Värnamoregionen den 30 november på Värnamo
Energi. Varje medlem i regionen kom att få en personlig kallelse.
Varför skall man bara prata minnen från missioner på träffarna? Vi
försöker nu med ett nytt grepp, energifrågor. Det blir en information
från vår medlem Dan Karlsson, Värnamo Energi.
Förbundsråd 06
Vår förening var värd för 2006 års förbundsråd. Vårt enda regemente
i länet, Göta ingenjörregemente, hade välvilligt ställt upp med stöd så
att vi kunde genomföra årets förbundsråd.
Vad som avhandlades ser Ni på annan plats i denna tidning. Hela lördagen ägnades åt diskussioner om allehanda frågor samt framtiden.
Kvällen avslutades med en lyckad och trevlig kamratmåltid på
Husarmässen.
Föreningen fick av förbundsledningen i uppgift att framföra ett varmt
tack till regementschefen samt överlämna vår minnesgåva.
Årsmöte
Lite väl tidigt kanske….men styrelsen vill påminna om motioner till
årsmötet. Årsmötet kommer att avhållas i slutet av februari. Varje
medlem kommer att få en personlig kallelse.
Styrelsen önskar samtliga en God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!

Fredsbaskrarna Västervik
Rapport inför kommande träffar 2006 och 2007.
Vecka 51, 2006, träff på plats som meddelas senare, där vi bjuder
medlemmarna på jultallrik och dryck.
Följande datum för träffar under våren 2007: 18 januari, 15 februari, 15 mars (träff med årsmöte), 19 april, 24 maj. Föredrag med bildoch filmvisning från olika missioner samt studiebesök ordnas på träffarna. Reservation för någon ändring av datum.
Detta meddelas över e-mail, samt i Västerviks Tidningen under
”Föreningar”.
Fredsbaskrar i Kalmar län som är intresserade och kan komma till
våra möten, kontakta ordförande Hasse Johansson eller sekreteraren
Jan Kullander. Meddela gärna Hasse om du har e-mail, så kommer
inbjudan den vägen.
Hasse Johansson, ordf
Tel bost 0490-308 10
mobil 0731 80 89 36
e-mail: inger.hasse@telia.com

Jan Kullander, sekr
Tel. bost 0490-150 62
e-mail: kullander.jan@telia.com

ICKE-DIGITALT TEXTMATERIAL
Textmaterial till redaktionen i icke-digitaltformat,
d v s hand- eller maskinskrivet, är lågprioriterat.

RÄTTELSE
I vårt förra nummer hade ett fel smugit sig in.
På sidan 4, bilden nere till vänster,
står tre personer. Mannen i mitten heter
Martin Vadset – och inget annat.
Redaktionen ber om överseende för detta fel.

REDAKTÖREN

ÅRSMÖTESBESLUT
Medlemsavgiften är fr o m 2007, 200:-/år.
KASSÖREN
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fredsbaskerforlaget.se

SKEPPAREGATAN 29, 602 27 NORRKÖPING
TEL 0708 18 87 88 – FAX 011 13 70 88

HÄR FINNS BÖCKERNA FÖR FREDSVETERANER ......
BESÖK VÅR WEBSHOP OCH LÄS MER OM......

+DVD
78 min
FN på Cypern

UTLANDSSTYRKAN
I FREDENS TJÄNST
Suezbataljonen

www.fernonorden.com
m
Besök vår webbsida för att se vårat
breda sortiment av taktiska lampor!

NDin personliga Proffslampa
NSuper LED
NLexanlins

ferno norden ab
Magnetvägen 5, 46138 Trollhättan Tel: 0520-420200
Fax: 0520-420209 www.fernonorden.com

LIGGANDE ÅTTONDEL
Vill Du annonsera
i Bataljonsbladet?
Kontakta:
Roland Andersson
011 - 18 80 88
annons@informera.se

90 x 65 millimeter
Hemvärnet

ANNONSÖRER
I DETTA
NUMMER:
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Fredsbaskrarna
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www.hemvarnet.se
www.fredsbaskrarna.se

Middle East Trading
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www.me-trading.com

FredsbaskerFörlaget
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www.fredsbaskerforlaget.se

ferno norden ab

30

www.fernonorden.com

Försvarsmakten
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www.mil.se
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YXXRYSS
Nr 4/2006
De tre först dragna
rätta lösningarna får
vardera välja en bokvinst
från fredsbaskerforlaget.se
eller en ficklampa från
fernonorden.com
Kryssa för EN önskad vinst!
Suezkrisen
FN på Cypern
Ficklampa
Vinnarna och den rätta
lösningen presenteras
i nästa nummer.

LYCKA TILL!
Vi gratulerar vinnarna
i YXXRYSS 3/2006:
Stig V Johansson
Trädgårdsgatan 1
541 30 Skövde
Sören Edlund
Kramersvägen 4
217 45 Malmö
Stig Edgren
Tegnergatan 22 C
217 31 Ystad
Rätta lösningen!

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

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

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

Lösningen sänds senast 2 februari till:
Lotta Öhrn Folkungagatan 28
703 42 Örebro
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Tegelbruksgatan 8
554 50 JÖNKÖPING

