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Så har vi då uppnått den mogna åldern av 25 år. En
ålder som normalt sett uppvisar en viss omognad men
samtidigt ambition och energi. Jag tycker att en sådan
beskrivning också kännetecknar vår organisation. Vi
har flera frågor som väntar på sin lösning och som
kommer att bidra till en högre grad av mognad och
förmåga att ta hand om nya utmaningar och att stabi-
lisera redan pågående arbete. Att dessa frågor ännu inte
har blivit lösta beror inte på att vi saknar ambition och
energi utan på att vi saknar nödvändiga ekonomiska
resurser. Resurser som vi kan få som ett resultat av
den tidigare presenterade utredningen ”En svensk
veteranpolitik”.

Jag hade hoppats på att utredningens resultat skulle ha
varit en del av den så kallade ”inriktningspropositio-
nen” som regeringen la på riksdagens bord för någon
månad sedan och som kommer att ligga till grund för
Försvarsmaktens utveckling. Tyvärr så hann regerings-
kansliet enligt uppgift inte med att också få med vete-
ranfrågorna. Enligt utredningsmannen så kommer
regeringen att lägga en proposition till hösten vilket
innebär att riksdagen fattar beslut före jul. När väl
propositionen är lagd börjar vårt och Försvarsmaktens
arbete med att omsätta ord till handling. I samtal med
Försvarsmakten så är det klart att myndigheten kom-
mer att kalla samtliga berörda för att gemensamt ta
fram handlingsprogram m.m. Jag hoppas och räknar
med att vi därefter kan ta ett antal steg för att uppnå
en högre grad av ”mognad”.

Under årsmötet, tillika 25-årsjubileet, i Eksjö kunde vi
konstatera att enigheten inom Fredsbaskrarna var stor
och att vi oförtrutet fortsätter vårt arbete. Årsmötet
var ovanligt välbesökt och det har nog inte delats ut så
många medaljer till så många förtjänstfulla tidigare i
vår historia. 

Särskilt roligt var det att träffa och medaljera våra
grundare som för 25 år sedan satte igång det hela.
Flera andra som lagt ner stor energi och jobbat under
många år fick också sina medaljer som bevis på vår
uppskattning. Det var också glädjande att våra tillskyn-
dare från Försvarsmakten, bland annat generallöjtnant
Anders Lindström och riksdagsmannen Allan Widman
hade accepterat att ta emot medalj som ett synbarligt
bevis på vår tacksamhet. 

Jag vill använda mig av detta tillfälle att framföra ett
stort och varmt tack till alla de som har arbetat hårt
och länge för att göra vårt 25-årsjubileum till en vär-
dig men också rolig tillställning - ingen nämnd och
ingen glömd! Jag riktar också ett varmt tack till Eksjö
garnison för värdskapet och det sätt på vilket vi blev
bemötta. Slutligen vill jag också tacka de styrelsemed-
lemmar som efter välförrättat värv har valt att lämna
styrelsen och samtidigt hälsa de nya styrelsemedlem-
marna välkomna och önska er lycka till. 

Be careful out there!

Bo Wranker

Förbundsordförande

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

inledaren

Fin frukt mognar långsamt!

RÄTTELSE/FÖRTYDLIGANDE:
I Fredsbaskern nr 1/2009, berättades på sid 22 om "majoren" Peter. Sven-Erik Johansson, Cypern-driver från Linköping, frågar vad Peters dop-
namn är. Anders Arvidsson, artikelförfattaren, svarar: "Hans dopnamn är Turgay Avci. Sven-Erik är inte den förste som frågar om detta. ´Peter´
blev det från början för det var lättare att säga. Det blev en förväxling i mina noteringar", säger Anders.

Red.
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Styrelseordförande har ordet

Tack för ett fantastiskt jubileum! Styrelseveteranerna Lillemor,
Claus och Gun har med flaggan i topp lämnat styrelsen efter många
år. De kommer dock att finnas i kulisserna, som hjälp och stöd, för
den nya styrelsen som fortsätter arbetet med att bilda ett starkt
förbund för svenska veteraner i internationella insatser.

Årsmötet gav oss uppdraget att ordna ett ”Fredsbaskerkonto” för
betalning av medlemsavgiften. Det tillsammans med ett bättre med-
lemshanteringssystem, kansliförstärkningar, en tidningsredaktion,
samarbete med BAE Systems och fortsatt utveckling av kamratstö-
det gör att vi nu får spotta i nävarna och rulla upp ärmarna. Vi har
en arbetsam, men intressant och lovande, period framför oss. Jag
kommer i varje nummer att rapportera om de framsteg som görs.

Styrelsen arbetar idag utifrån ett antal ansvarsområden med en
ansvarig styrelsemedlem som formar ett team utifrån vad som skall
göras. Rapportering sker kontinuerligt till styrelsen och beslut tas
på styrelsemöten eller, om så behövs, av arbetsutskottet (AU = sty-
relseordförande, vice styrelseordförande, kassör, sekreterare och en
ledamot). Följande ansvar gäller tills annat meddelas:

Ansvarig för press & information
Bo Wranker

Ansvarig för kontakter med Försvarsmakten (FM)
Bo Wranker

Ansvarig för kamratstöd
Lave Lavesson

Ansvarig för föreningar
Anders Ramnerup

Ansvarig för redaktion och Fredsbaskern
Anders Ramnerup

Ansvarig utgivare
Anders Beckman

Ansvarig för rekrytering, info och marknadsföring (TRIM)
Emma Wiik

Ansvarig för webb och IT
Anders Wallinder

Adjungerad för webb och IT (webbmaster)
Tomas Johansson

Ansvarig för medlemsregister
Bo Carlsson

Adjungerad för medlemsregister och e-post
Björn Eggeblad

Ansvarig för internationell verksamhet
Bo Wranker

Ansvarig för museiverksamhet
Bo Wranker

Ansvarig för tradition och historia
Rikard Bengtsson

Representant i medaljutskottet
Rikard Bengtsson

Ansvarig för händelsekalender och biträdande sekreterare
Anders Sundin

Ansvarig för kanslier
Anders Beckman

Adjungerad kanslist
Birgitta Carlsson

Ansvarig för försäljning
Bo Carlsson

Adjungerad för avtal
Thomas Roos

Ansvarig för åtgärdslogg
Anders Beckman

Styrelsen behöver allt stöd den kan få och jag vädjar därför till Dig
att höra av dig till styrelsen med Dina tankar och idéer för framtiden.  

Du värvar väl också en ny medlem i år, eller hur?

En för alla – alla för en!
Kolmårdshälsningar
Anders Beckman
förbundsstyrelseordförande

Nu kavlar vi upp skjortärmarna!

BLI MEDLEM I FREDSBASKRARNA SVERIGE – TA KONTAKT MED KANSLIET!
Medlemsavgift 200:- för 1 år. 900:- för 5 år. 1800:- för 10 år.
Prenumeration på tidningen Fredsbaskern: 200:–/år
Alla adresser etc finns upptill i "blårutan" på sid 2.
Du kan även beställa den nya 6-sidiga informations- och rekryteringsfoldern 
med avskiljbar svarstalong – när Du sedan ska värva en ny medlem!
Du kan också gå till: www.fredsbaskrarna.se  – och ladda ned den!
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(EKSJÖ 090328) - Tiden går fort, ett helt år har gått
sedan förra årsmötet hölls. Det har även hunnit bli 25-
årsjubileum för förbundet Fredsbaskrarna Sverige.
Denna gång var det Eksjö med sitt Ing 2 som arrange-
rade årsmötet med bravur. Fina grönområden, trevliga
kaserner, bra service, god mat och trevlig personal
gjorde att vi som samlats mådde gott under hela hel-
gen. 

C46 hade slagit på stora trumman och i samband med
årsmötet arrangerat återträff. BBMC hade i god ord-
ning ett tjugotal män och kvinnor på plats. 

Speciellt inbjudna gäster kom från försvarsmakten
med generallöjtnant Anders Lindström i täten och från
Sveriges riksdag kom Allan Widman. Dessa två delgav
oss information om hur veteranutredningen går igenom
beslutsprocessen och hur Försvarsmakten ser på oss
veteraner och vårt samarbete i framtiden. 

BNBB-presidenterna Odd Helge Olsen från Norge
och Bjarne Hesselberg från Danmark kom för att
hedra Sveriges 25-årsjubileum. Odd Helge inledde sitt
tal med ett stort hedrande till Sverige för att årsmötet
endast varade i två timmar jämfört med Norge där de
brukar sitta i två dagar. Han skrattade sedan gott.

Ett sorgligt kapitel var att tre starka profiler i sty-
relsen lämnade sina poster. Claus Dehlin, Lillemor
Nilsson och Gun Lindén tackades för allt de gjort
under sin tid i FBS.  

Gladare blev vi av att PA Forsgren vann värvartävling-
en med tolv värvade personer. På andra plats kom Clas
Högliden med tre värvade personer och på tredje plats
med varsin värvad medlem kom Anders Arvidsson,
Mats Nilsson, Martin Gustafsson, Sven-Erik Lund-
kvist, Patrik Jacobsson, Henry Hellström och Krister
Nyberg. 

En förbundsfana delades ut till Fredsbaskrarna
Norrköping som representerades av Jan Frisk och ett
antal välförtjänta män och kvinnor förärades med
medalj.

Sten Helleng avslutade med att göra en personlig tra-
vestering på Sir Winston Churchills berömda uttryck
där Sir Winston sade att ”aldrig har väl så många så
få att tacka för så mycket”. Sten Helleng sade:
”Aldrig har väl så många tackat så få med så mycket
för så lite.”

Text: Emma Wiik
Foto: Emma Wik & Janne Frisk

25-årsjubileum och årsmöte hos FREDSBASKRARNA SVERIGE 

FBS förtjänstmedalj i guld: 

Sten Helleng
Lillemor Nilsson
Jan Frisk
Mats Rudefors
Anders Ramnerup

FBS förtjänstmedalj i silver:
PA Forsgren

BNBB förtjänstmedalj i guld:

Jan Runesson
Douglas Gustafsson
Hans Henriksson
Ronald Eskilsson
Gun Lindén
Björn Claesson
Allan Widman
Håkan Syrén

Walter Meijer
Gösta Hjelmqvist -
postum utmärkelse 

BNBB förtjänstmedalj i silver:

Claus Dehlin
Jesper Fröhlin
Lotta Öhrn
Anders Lindström

BNBB förtjänstmedalj i brons:

Thomas Westerlund
Inge Petersson
Lars Andersson
Jonas Jonasson
Anders Brännström
Roland Rosenqvist
Ingemar Robertsson
Helge Stålnacke

"Ständige" årsmötesordföranden
Hans Henriksson

från Gislaved.

Riksdagsman Allan Widman och Odd Helge
Olsen, fann gott samförstånd.

Generallöjtnant Anders Lindström mottar medalj
av Odd Helge Olsen. 

Veteran-veteranerna Claus Dehlin, Lillemor
Nilsson och Gun Lindén ringde ut sig själva.

Bo Wranker överlämnar förbundsfana till Janne
Frisk, och nybildade Fredsbaskrarna Norrköping.

Lystring bland Svensk-norsk-danska fredsveteraner i ING2:s välanpassade matsal. 
I förgrunden till vänster, den svenske styrelseordföranden Anders Beckman.

Nöjda nunor hos mottagarna av BNBB:s förtjänstmedalj i guld, fr v: Jan Runesson, Douglas
Gustafsson, Hans Henriksson, Ronald Eskilsson, Gun Lindén och Björn Claesson.
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FN-pluton på återträff efter 38 år!
(EKSJÖ 090328) - I samband med förbundet Fredsbaskrarnas års-
möte i helgen återförenades 1: a pluton vid FN-bataljonen 46 C, 38
år efter fredsmissionen på Cypern våren/sommaren 1971. 

Plutonen bestod då av 39 man. Sedan dess har tre avlidit, men inte
mindre än 17 av de förre detta FN-soldaterna kom till Eksjö från
alla delar av Sverige. Initiativtagare var Per-Anders Forsgren från
Njurunda som gjort inte mindre än 17 utlandsmissioner. 

Tanken med återträffen var också ta reda på intresset för att åter-
se Cypern och de platser där plutonen verkade 2011, d.v.s. 40 år
efter insatsen. 

En utvald skara med hög militär och civil förmåga
Plutonen var under insatsen förlagd på Carl Gustaf Camp utanför
Famagusta men hade periodvis ett stort verksamhetsområde på
norra delen av ön. Uppgifterna bestod främst av patrullering, bevak-
ning, larmstyrkeuttryckningar och insatser i samband med konflikter
mellan de båda folkgrupperna turk- och grekcyprioter. Men man hade
även en del ceremoniell verksamhet i samband med celebra besök
och vid minst ett tillfälle genomfördes högvakttstjänst vid FN-hög-
kvarteret i Nicosia, då bl.a. Storbritanniens dåvarande utrikesminis-
ter Lord Carrington besökte Cypern. 

Inför missionen utbildades hösten 1970 en hel bataljon vid dåva-
rande I 4 i Linköping men bataljonen kom efter FN-beslut att redu-
ceras kraftigt. Det innebar en omfattande omorganisation av bataljo-
nen där bara varannan utbildad soldat fick en plats. Det blev de allra
bästa som togs ut bland redan mycket duktiga soldater – så utan
tvekan var 1:a skyttepluton och de övriga tre skytteplutonerna en
utvald skara, där 1:a pluton ofta fick de svåraste och ibland de mest
hedersamma uppdragen. 

Plutonen var välutrustad med splitterskyddade fordon (KP-bilar)
granatgevär, kulsprutor, stridsvagnsminor och handgranater, beredd
att lösa uppgifter inom hela konfliktskalan. Plutonens styrka utöver
de goda militära förmågorna var att de flesta yrkesgrupper fanns
representerade bland de värnpliktiga soldaterna, vilket kom både plu-
tonen och civilbefolkningen till del. 1971 var medelåldern 24 år och
vid återträffen 62. Plutonchef var dåvarande förvaltaren Kurt-
Lennart Larsson, numera reservmajor, från Eksjö.

Många minnen har skapat sammanhållning
Återsamlingen inleddes på lördagsförmiddagen med avlämning till
plutonchefen. 

Efter visitation och hälsning hedrades de tre avlidna kamraterna
med en tyst minut. Sedan följde ett par timmar med enskilda presen-
tationer, bildvisning och mängder av egna minnen. Det senare kom
sedan att prägla resten av dagen. Det blir naturligtvis så att en sex-
månaders tjänstgöring, där man lever tätt tillsammans och verkar
nästan dygnet runt skapar en oerhörd sammanhållning med många
minnen. 

Det tog heller inte särskilt lång tid förrän alla på något sätt var
tillbaka i sina gamla roller. Dagen avslutades med en utsökt god mid-
dag i den festligt dukade militärrestaurangen tillsammans med övriga
fredsbaskrar. Kvällen fortsatte sedan med kamratlig samvaro på
Husarmässen. Där visades också en film från plutonens tid på Cypern. 

Cypern 2011?
Det blev ett känsloladdat avsked både efter kvällen och sedan på
söndagsmorgon. Det finns nu en inriktning att återförenas om ett par
år för 40-årsfirande under en helt civil mission på Cypern.

1:a pluton 46 C
Från vänster och bakom plutonchefen och dåvarande förvaltaren Kurt-Lennart Larsson, Eksjö: Bo Sundqvist, Finspång, Hans Norberg, Nordingrå, Inge Nilsson, Hästveda,
Sven-Åke Nilsson, Hudiksvall, Lennart Larsson, Falkenberg, Bengt Sandberg, Stockholm, Sven Molin, Stehag, Per-Anders Forsgren, Njurunda, Kurt Hedman, Hudiksvall,
Ove Andersson, Södertälje, Kenneth Sonestad, Hofors, Tommy Ahlstrand, Lidköping, Tord Alfsson, Herrljunga, Arne Pettersson, Sävsjö och Ingvar Ivarsson, Heberg.
Saknas på bilden: Anders Göransson, Malmö. 

Plutonchefens tack till initiativtagaren Per-Anders Forsgren.  
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Sjuksköterskan Maria Sääf har av en enig jury
utsetts till Peacekeeper of the Year 2009.

Maria Sääf tillhörde bl.a. sjukhuskompani 102L samt 104L i
Libanon år 1989/1990. Detta var i början av hennes fredsbe-
varande verksamhet. Utöver detta har Maria tjänstgjort som
sjuksköterska vid bataljoner i Bosnien, Kosovo, Kongo och nu
senast i Tchad. Hennes totala verksamhet i FN-tjänst spänner
över en rymd av cirka tjugo år.

Maria har för övrigt varit en eldsjäl i BBMC i där hon verkat
som sekreterare i flera år och har även tidigare tillhört
Fredsbaskrarnas styrelse under en tid. Maria är också en orga-
nisatör av stora mått och har ofta varit en av de drivande
krafterna vid träffar av olika slag för gagn av veteranverksam-
heten.

Dessutom har Maria skrivit ett flertal högst intressanta artik-
lar om fredsbevarande verksamhet från sina olika stationer-
ingsplatser men även från de träffar och MC-turer hon gjort
tillsammans med BBMC. Maria tillhör också valberedningen

för val av ledamöter till fredsbaskrarnas styrelse.
Juryns motivering enligt följande:

Maria Sääf har med sitt engagemang, kamratskap och pro-
fessionalism åstadkommit mycket goda prestationer för såväl
veteraner som lokalbefolkningen i många insatsområden.

Maria är urtypen för en fredsveteran som också arbetar myck-
et engagerat för fredsveteraners väl, och många har Maria att
tacka för det engagemanget.

PEACEKEEPERS DAY instiftades av FN på initiativ av FN:s
dåvarande generalsekreterare Kofi Annan, år 2003 för att på
UNTSO:s födelsedag den 29/5 högtidlighålla alla fredsbevara-
re då som nu.

Maria Sääf kommer nu att tillhöra samma grupp som tidigare
mottagare av utmärkelsen, Anders Brännström år 2005,
Roland Rosenqvist år 2006, Ingemar Robertson år 2007 samt
Helge Stålnacke år 2008.

Text: Lars Andersson

Peacekeeper 
of the Year
Maria Sääf
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Ange alltid fullständigt namn och  personnummer samt adress, för kontroll och distribution.
OBS! MINST EN MÅNADS LEVERANSTID

VETERANARTIKLAR

26. Baskermärke 100 KR

27. Klisterdekal 25 KR

28. PIN Baskermärke 20 KR

NYHETER!

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

24. Medalj 35 mm med släpspänne     400 KR   500 KR för ej medlem

25. Medalj 16 mm (miniatyr)                 200 KR   300 KR för ej medlem 

17 18 19

20 21 22 23

26 27

24 25

28
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läs mer om Veteranartiklarna på sid 27



9Fredsbaskern nr 2  2009

T C H A D

I mars 2008 åkte Alexander Wallin och Anders
Hellström med TD01 till Tchad, Afrika. I början av mis-
sionen kom det att ske en serie händelser som skulle
förändra deras liv för alltid. 

En sen kväll på camp Europa tog de ett beslut. Och
när folk frågade vad de kommit fram till -– blev svaret
alltid detsamma: "För tidigt att säga något." 

Här redovisas beslutet. 

Det fanns en butik, som vi regelbundet besökte för inköp till förban-
det, där fick vi förmånen att se barn som trots fruktansvärda förhål-
landen och ständig uppförsbacke ändå var glada och hade en positiv
inställning. När vi på nära håll såg hur illa de hade det, och ändå
hade en påtaglig livsglädje, så vände det upp och ner på vår verklig-
het. Vi bestämde oss för att vi ville göra något för barnen och en idé
föddes... tanken runt att ge dessa barn möjligheter till utbildning,
hopp och självförverkligande, Children of Chad var ett faktum. Varje

ledig tid vi fick under mis-
sionen tillbringades åt att
planera organisationen i
detalj. Vi såg många hjälp-
organisationer där nere
och på så sätt fick vi en
bred men ytlig bild hur de
jobbade och vi såg även
deras skönhetsfel. Vi har
hela tiden tänkt långsik-
tigt och då var det extra
viktigt att grunden vi lade
tålde granskning.

Redan från start hade vi
stora visioner och mål
men framförallt ett brin-
nande begär att göra
något för dessa barnen.
Vad fick vi ut av det?
Något ovärderligt, vi får
känslan att vi gör något
för andra utan att de på
något sätt behöver göra
någonting alls för oss.
Missionen led mot sitt slut

och de flesta förberedelserna var klara och kontakter etablerade med
diverse nyckelpersoner. Dock saknades en stor pusselbit, en person
som skulle fungera som vår kontakt i landet och som skulle hålla
kontakten med skolan, barnen och deras familjer. Vi behövde en pålit-
lig, duktig och framförallt en ärlig person som vi hade full tillit till.
Valet blev enkelt: Nadjioroum Dominique, vår tolk som varit med oss
från början och som varit ovärderlig för vårt förband. När vi berätta-
de våra planer så tändes en glöd i hans ögon och han var verkligen
lyrisk över våra visioner och ville självklart hjälpa till. Han påpekade
att han själv har velat hjälpa till men aldrig har haft möjligheten att
starta något själv. 

Den ideella föreningen grundades enligt konstens alla regler. Vi kon-
taktade skattemyndigheten och blev efter granskning tilldelad ett
organisationsnummer, vi skapade en hemsida och tog kontakt med en
bank som ville hjälpa oss. Responsen vi har fått på hemmaplan har
varit väldigt positiv och det tror jag har att göra med vår grundidé:
100% bistånd. Vi säkrar helt enkelt 100% bistånd, vilket betyder:
inga mellanhänder och inga administrativa avgifter. Detta är möjligt
tack vare att vår styrelse arbetar gratis och själva ansvarar för alla
utgifter (överföringskostnader, internethotell osv.) En annan fråga vi
har stött på är varför vi inte har 90-konto. Svaret är tämligen enkelt.
SFI (stiftelsen för insamlingskontroll) har en uppläggningsavgift på
5 000 kr för att få ett 90-konto. Därefter har de en årsavgift som är
lägst 5 000 kr och högst 70 000 kr. Denna avgift baseras på en pro-
centuell sats av verksamhetsintäkter minus kostnader för närings-
verksamhet. För en sådan liten förening som vi är så kan vi inte
täcka de kostnaderna. Dessutom känns det fel att donerade pengar
ska gå till en organisation som skall säkra att minst 75% av de tota-
la intäkterna slutligen skall gå till ändamålet. Vår organisation säk-
rar 100% av intäkterna, och för det behöver vi inget 90-konto. 

I dagsläget har vi sju förmånstagare i Tchad som vi hjälper med
utbildning. Vi tror på tanken att hjälpa barnen att hjälpa sig själva.
Barnen får helt enkelt själva välja vad de vill läsa och vår organisa-
tion står för verktygen och uppföljningen. 

Slutligen vill vi tacka Fredsbaskrarna för att ni gav oss utrymme 
i er tidning.. 

Med vänlig hälsning
Alexander Wallin & Anders Hellström

Initiativtagare och grundare Children of Chad

Vill ni veta mer om oss? 
Gå in på www.childrenofchad.org

För att bli medlem i Children of Chad betala in 150:- 
till bankgiro: .359-9289  Kom ihåg att ange e-post samt namn. 

Vill ert företag sammarbeta med Children of Chad?
Skicka ett mejl till oss så återkommer vi:
Info@childrenofchad.org

Alexander Wallin – en av initiativtagarna 
till den ideella föreningen.

En lycklig förmånstagare.

Children of Chad
COMMITMENT HONESTY AMBITION DETERMINATION

I spåren av en mission:
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F Ö R B U N D S N Y T T

020-666 333
är numret till Fredsbaskrarnas kamratstödsjour.

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

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

020666333@fredsbaskrarna.se
Hälsningar Lillemor Nilsson, kamratstödssamordnare

Du får vara anonym – vi har tystnadsplikt!

Kamratstödskurs i Norge
Norska ”Forsvarets Veteransenter” i Baereia utanför Kongsvinger
invigdes i början på året, men verksamheten på den naturskönt
belägna anläggningen firar faktiskt 50 år i år.

Det var 1959 som strävandena att skapa en plats för krigsinvalider
och deras anhöriga kröntes med framgång, bland annat med hjälp
från Etiopiens kejsare Haile Selassie.

Genom åren har anläggningen i Baereia haft olika huvudmän men
från och med årsskiftet är norska veteranadministrationen huvudman
och anläggningen benämns Forsvarets Veteransenter.

27 februari till 1 mars genomförde Norges Veteranforbund for
Internasjonale Operasjoner, NVIO (tidigare FN-Veteranernas
Landsforbund, FNVLF) första delen av tre kamratstödsutbildningar.
Kursen riktar sig huvudsakligen till norska förbundets föreningar
men inbjudan hade även gått till övriga nordiska förbund. Så för-
utom undertecknad, Claus Dehlin, och Lave Lavesson från
Fredsbaskrarna, deltog även två från det danska förbundets kamrat-
stödsorganisation.

Kursen genomfördes på det norska språket så förutom god samva-
ro och intressanta föreläsningar tränades det nordiska språkörat. Vi
fick en genomgång av ”Forsvarets Veteranadministrasjon”.   

Veteranadministrationen i Norge kom till för drygt fyra år sedan
och förhoppningsvis kan erfarenheterna härifrån ligga till grund för
en svensk veteranadministration. Det vore på tiden.

Under ledning av Knut Østbøll, NVIO:s kamratstödsledare, genom-
fördes en mycket bra grundkurs i kamratstöd. Vi fick lyssna till Bjørn
Brattberg från ”Stressmestringsteamet” och Jan W Steen som
berättade hur det är att må riktigt, riktigt dåligt och vägen tillbaka.   

Mycket gripande! 
Två delkurser återstår innan årets norska kamratstödsutbildning

genomförts och vi kommer att delta från Fredsbaskrarnas sida. 

Fakta om Baereia (på norska):

• Krigsinvalideforbundet ble stiftet i 1954, og allerede året 
etter kom å bygge feriehytter for krigsinvalide. 

• Ekteparet Dolphin donerte en tomt på ved Bæreia, og 
etter en massiv pengeinnsamling ble krigsinvalidsenteret 
åpnet i 1959. 

• Stedet har vært et kompetanse- og velferdssenter for FN- 
og Nato-veteraner. Det har også blitt brukt som ferie- og 
rekreasjonssted for krigspensjonister. 

• Landsforeningen for hjerte- og lungesyke overtok stedet i 
2005, men i 2008 kunngjorde forsvarsministeren at 
Forsvaret ville kjøpe Bæreia, og etablere et veteransenter. 

• Bæreia ligger ca 6,5 km utenfor Kongsvinger sentrum. 
Bygningene er idyllisk plassert i skoglia, et steinkast fra 
vannet Bæreia. 

• Eiendommen har et tomteareal på 24 212 kvadratmeter 
og en bygningsmasse på bruttoareal 4 571 kvadratmeter. 

• Bæreia er overtatt fra Landsforeningen for hjerte- og
lungesyke for 6 millioner kroner. 

• Den økonomiske rammen for rehabilitering av bygnings
massen er 5 millioner kroner 

Text och foto: Claus Dehlin
Läs mer på Internet:

Forsvarets Veteransenter/Baereia: http://www.norvetnet.no/dok/artikkel294.asp
Forsvarets Veteranadministrasjon: http://www.mil.no/veteraner/start/
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O F F - S H O R E  – S O M A L I A

Axstad Södergård, 595 94 Mjölby
0142-171 00     info@atremi.se

Böcker från

Läs mer och beställ på
www.atremi.se

Eskil Borg:AhmedPascha, Slaktaren
är berättelsen om Djazzar Pascha, mannen som med framgång försvarade 
sig mot general Bonapartes franska orientarmé 1799. Boken är ett full-
lödigt militärhistoriskt arbete som väl skildrar en gången tids krigföring. 
Dessutom ger den en fascinerande bild av förhållandena i Levanten för 
200 år sedan – viktigt för den som vill försöka förstå dagens komplice-

rade Mellanösternproblematik. 
Boken vittnar om författarens 
stora kunskap om området – han 
har själv verkat där som FN-mi-
litär – dess historia och kultur 
liksom om hans förmåga att 
ta fram det väsentliga ur ett 
historiskt skeende och att 
göra detta intressant och 
begripligt. Eva Queckf Fil.

doktor, universitetslektor vid 
Historiska institutionen vid 
Lunds universitet. 
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Du kan bidra till en värld 
utan minor!

Var med och skapa en global 
opinion mot användning av land-
minor och samla in pengar till FN:s
minröjning.

Tanken med Röj-en-mina är att
vem som helst ska kunna delta i
arbetet. Du kan medverka genom
att manifestera mot landminor och
genomföra lokala aktiviteter. 

På Röj-en-minas hemsida
www.rojenmina.nu får du tips och
information om hur du kan starta
din egen lokala kampanj.
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Alla utom en var placerad på TPC (Transportcentralen) en på bilverk-
staden. De flesta bodde och verkade på Carl Gustaf Camp Fama-
gusta, några på HQ i Nicosia. Vi var 22 från början, tre har lämnat
jordelivet. Vi har genom alla år hållit kontakten bl.a. genom en årlig
träff, någonstans i Sverige. En ganska unik företeelse, att lyckas hålla
ihop under alla dessa år. 41C tjänstgjorde hösten 1968 - våren 1969.

Vi ville bo på grekiska sidan, ”södra delen” i Agia Napa någonstans
intill Nissi Beach – denna härliga strand med vit sand och smaragd-
grönt vatten där vi då badade. Då fanns ingen bebyggelse i området,
nu har en hel, ganska stor, stad vuxit upp – en scenförändring av stora
mått. Vi ville också besöka den ”norra delen”, turkiska sidan. 

På internet lyckades vi träffa på svensken Willy Lindh boende i
Kyrenia, som organiserade en tredagarstripp dit åt oss. Han ordnar
guidade turer på norra sidan. Willy hade också 1964 varit FN-soldat
på Cypern.  Vi talade samma språk i dubbel bemärkelse.

Efter ett par härliga dagar med sol och bad, är vi på onsdag morgon
8 oktober färdiga för en tre dagars tur till norra delen av Cypern, där
de flesta tillbringade största delen av FN-uppdraget, och som vi med
spänd förväntan så gärna ville återse. 

Vi skulle träffa vår svenske guide Willy Lindh vid gränsövergången
som ligger fem kilometer söder om Gazimagosa (Famagusta) och
utgör gräns mellan Norra Cypern (TRNC) och SBA – den brittiska
Sovereign Base Area. 

Efter dubbel passkon-
troll, samt ifyllande av
visumhandlingar är vi så
över gränsen till Turkiet
(TRNC). 

Där stårWilly som avta-
lat och tar emot oss, med
en mindre buss och turkisk
chaufför. Alla har svårt att
känna igen sig, nya vägar,
nya rondeller samt mycket
nya byggnader i
Famagusta.

Vi kör utmed den tre km
långa muren runt gamla
staden (f.d. turkstaden) i
vallgraven och får höra om
kyrkoruiner, palats och
bastioner. 

Resan går  sedan till
Carl Gustaf Camp som
numera är bas för Slov-
akiens UNFICYP. Alldeles
innan vi närmar oss cam-
pen, först då känner vi
igen oss. 

Vi blir fint mottagna av kaptenen Emanuel Nota, som ger oss en
intressant genomgång av det nuvarande läget runt gränserna, därefter
blir vi bjudna på kaffe i officersmässen. Därefter rundvandring på Carl
Gustaf Camp. Nya byggnader är uppförda, andra rivna. VTPC-konto-
ret är rivet, och plåtskjulet vi bodde i är utrymt. Matsalen är sig lik
utanpå men mycket moderniserad på insidan. 

Slovakerna har också kvinnliga FN-soldater och dessa bor i nyupp-
förd byggnad en bit bortom kyrkan. De öppna ytorna runt CGC, som
fanns för 40 år sedan är nu helt igenbyggda. Besöket avslutas med att
vi skriver våra namn i gästboken, samt några rader om vårt 40-årsju-
bileum.

Åter till gamla turk-staden, med besök i den stora katedralen omgjord
till moské år 1571, samt Othellotornet. Därefter upp på stadsmuren
för att beskåda hamnen, som blivit större och modernare. Så beger vi
oss till Varosha (den döda staden) och ut på stranden som vi använde
flitigt på lediga dagar, och som för 40 år sedan var den modernaste
delen av Famagusta.  

Fotoförbud råder, det är beklämmande att se hur husen delvis sön-
derskjutna förfaller och har stått så här sedan 1974.
Därefter går färden norrut till Salamis. Vid vår rundvandring där
berättar Willy att staden är bortåt 3 000 år gammal. När pyramider-
na i Egypten byggdes var Salamis alltså 1 200 år. 

Staden hade sin storhetstid för 2 000 år sedan, då en av världens
största med 100 000 invånare, enligt andra källor 300 000.

Vi beser amfiteatern av
romersk typ från kejsar Augustus
tid, och som tar 4 000 åskådare
och fortfarande är i bruk, samt
ruiner från universitet, träningslä-
ger för idrottsmän och olika bad
mm. 

Vi styr så färden västerut mot
Girne (Kyrenia) på en ganska
nybyggd motorväg. Kyrenia hade
för 40 år sedan 15 000 invånare,
nu finns här 60 000.

Dag två börjar med färd upp
till bergsfästningen S:t Hilarion
på klipptoppen ovanför Kyrenia.  

Fästningen med en imponeran-
de utsikt över Kyrenia, byggdes
under den bysantinska tiden på
800-talet för att övervaka kusten
och varna för arabiska pirater.
Den har också byggts ut flera
gånger för att kunna ha en större
garnison, samt utrymmen för
kungligheter. 

FN-bat 41 C gjorde 40-årsjubileumsresa till Cypern
2008-10-06 - 008-10-14

Övre fr v: Ensio Andersson HÄSSELBY, Rolf Lindevall BÅLSTA,Torsten Rang BRO, Sven Henriksson
RAMDALA. Mitten fr v: Sven Skatt MARIESTAD, Christer Thollander ESKILSTUNA, Bo Jakobsson
HEBY, Thorsten Thorstensson MÖRARP. Nedre fr v: Runo Dahlberg HANINGE, Åke Nygren
ESKILSTUNA, Ingvar Klang MORA, Håkan Pettersson SKARA.

Delar av klostermuren i Bellapais.
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Sedan går färden ner till staden och den vackra lilla hamnen. Vi
besöker borgen strax intill, ett imponerande byggnadsverk som
omnämns i historien redan år 1191. Här finns en del utställningar
bl.a. ett delvis bevarat handelsfartyg från 300-talet före Kristus, tor-
tyrkammare m.m. Vi äter lunch på en uteservering i hamnen och kän-
ner oss riktigt nöjda över att få uppleva denna vackra plats ännu en
gång.  

Eftermiddagen ägnas åt fria aktiviteter. Vissa väljer bad vid hotellet,
andra vill utforska staden lite mer.

Dag tre börjar vi med ett besök på den strand där Turkiet landsatte
trupper den 20 juli 1974. Landstigningen var en följd av den
statskupp som det grekiska EOKA-B hade gjort c:a en vecka tidigare
och förklarat Cypern anslutet till Grekland. Intill landstigningsstran-
den finns ett friluftsmuseum med erövrade grekiska/grekcypriotiska
stridsfordon och vapen, samt en påkostad gravplats för de turkar som
stupade vid landstigningen. Intill allt detta finns ett imponerande
monument som vi tolkar som en begynnande bro mellan Turkiet och
den turkiska delen av Cypern.

Nästa stopp blir byn och klostret Bellapais, där vi genom Willy
kunde höra historiens vingslag. En imponerande utsikt även här. Byn
hade vuxit i omfattning och vägarna var bredare och bättre.

Vi kör sedan genom bergspassen ovanför Kyrenia ner på slättlandet
och närmar oss Lefkosia (Nicosia). Willy berättar att det inte har reg-
nat på sex månader. Brunnar så djupa som ner till 90 meter börjar få
in saltvatten, bara vissa grödor klarar ett visst saltinslag i vattnet.
Man importerar både vatten och foder. 

Målet är nu den gamla staden omgiven av en cirkelrund stadsmur.
Hela staden, även den innanför murarna, är delad mitt itu av den
”gröna linjen” som utgör gräns mellan öns två stater.

Bussen parkeras utanför ringmuren och Kyrenia-porten blir vår in-
gång till Old City. 

Vi möter ett myllrande gatuliv på vägen mot en s.k. karavanseralj –
en sorts ”kamelhotell” från 1500-talet, där handelsmän kunde över-
natta sig själva och kamelerna samt ställa ut sina varor. Numera säljs
här lokala hantverk. 

Vi passerar ”gröna linjen” där en strid ström av turister passerar i
båda riktningarna. Vi har några timmar att besöka den livliga kom-
mersen i basarer och affärer, som säljer ”originaljeans” för en bråkdel
av vad det kostar inom EU, men även guld, silver och klockor.

Gruppen hade ytterligare ett önskemål, att få besöka UNFCYP HQ
vid gamla flygplatsen i Nicosia, där flera av oss bodde och verkade.
Området ligger nu inom buffertzonen, och där pågår nu fredsförhand-
lingar mellan greker och turkar i flygplatsbyggnaden. Det är strängt
bevakat så här kan vi inte få vårt önskemål uppfyllt tyvärr.

Därför påbörjas återfärden c:a en timmes resa från Nicosia till
gränsövergången vid Famagusta. Halvvägs stannar vi för kafferast,
med avtackning av vår turkiske chaufför och vår eminente Willy, som
med sin lokalkännedom och sitt historiekunnande gjort dessa tre
dagar på norra Cypern till att överträffa alla våra förväntningar. 

Vi får också svar på frågorna om hur denna långvariga konflikt
mellan greker och turkar vuxit fram historiskt till våra dagar, frågor
som vi sedan FN-tjänsten funderat över ibland.

De återstående dagarna i Agia Napa besår av sol och bad, samt en
del utflykter, bl.a. till Fig Tree Bay vid den grekiska gränsen mot buf-
fertzonen för att beskåda Varosha (den döda staden) från motsatta
hållet med kikare, samt en tripp till Dhekelia-basen, där vi för 40 år
sedan hämtade förnödenheter till den svenska FN-bataljonen.

Text: Ingvar Klang och Sven Skatt

PS
Skulle någon vilja göra en liknande resa på norra delen av Cypern har
Willy Lindh följande e-post: wilencotour@hotmail.com
DS

Monumentet till minne av turkarnas invasion 1974.

Willy Lindh – "Oraklet i Salamis".

Den klassiska hamnvyn i Kyrenia håller ännnu.
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(STOCKHOLM 081024) - Initiativet till vår återträff togs
under januari 2008 av några av soldaterna från vårt
Förrådskompani på 96 L, med Björn Claesson som drivande
kraft. Han tillskrev någon eller några på övriga kompanier
samt i bataljonsstaben, och fick på så sätt kontaktpersoner
som fick till uppgift att plocka fram adresser.

Efter ett antal telefonkontakter mellan Björn och kontakt-
personerna fastställdes återträffen till FN-dagen 24 oktober. 

Förberedelserna skedde i form av kontakt med rederiet Silja/Tallink,
som skulle vara sammanhållande vad gäller bokningar m.m.  

Eftersom datum var fastställt så visste vi också att det blev en
dygnskryssning från Stockholm till Åbo med Silja Galaxy. 

Adressuppgifterna var ganska enkelt att plocka fram hos lokala
skattemyndigheten, om det bara fanns personnumren till alla dessa
FN-soldater. Med lite tur och goda medarbetares arkivförmågor så
plockades gamla plutonslistor m.fl. handlingar fram ur gömmorna
och en uppdaterad 96 L hade tagit form. Det bör noteras att den
nämnda skattemyndigheten är både hjälpsam och mycket noggrann.
Personligen hade jag närmare 20 soldater på STR-kompaniet som
bodde spridda över hela världen, men detta visste myndigheten i
detalj. De som vi inte kunde nå var vissa ”rekare” från 94 L, några
som utvandrat och de som fått skyddad identitet. Tyvärr upptäckte vi
också under arbetets gång att vissa kamrater avlidit och inte längre
fanns i kamratkretsen. 

Ett brev gick ut till alla vi återfunnit strax före midsommar och
där framgick hur och var man anmälde sig, priser, preliminärt pro-
gram och en uppmaning att ta kontakt med sina missionskompisar. Vi
som arbetat med förberedelserna fick många telefonsamtal under
sommaren, som bekräftade att initiativet var bra, men tyvärr var
datumet redan upptaget i den personliga agendan. 

Däremot skulle vi lova att framföra hälsningar och att vi skulle
tänka på dem om det blir en ny återträff.

Samling inför resan skedde för många av oss vid FN-monumentet på
Djurgården, där naturligtvis Kongoveteranerna och UNEF-kamrater-
na troget deltog. Tyvärr var vi nog ganska många som undrade var
representanter från Försvarsmakten och Rikspolisstyrelsen fanns på
FN-dagen. Vi var ett antal från 96 L som iförda blå basker nedlade
en blomma för att hedra vår kamrat Tomas Virta från Transportkom-
paniet, som omkom under vår missionstid i Libanon. Efter ceremonin
förflyttade vi oss till en närbelägen krog, där vi utbytte många min-
nen i väntan på fotmarschen över Gärdet till Värtahamnen där ytter-
ligare ”veteraner” tillkom. Nyckelkort till hytterna lämnades ut och
många kramar och ryggdunkningar utdelades.

Vi som jobbat med förberedelserna kunde ganska snabbt konsta-
tera att av de 96 som anmält sig till resan, kom det 104, vilket
berodde på att några inte följt bokningsreglerna i inbjudan utan över-
raskade oss med en mera privat och skyddad bokning. 

Bataljonsstaben och samtliga kompanier var representerade med
en viss övervikt på STR- och Fd-komp.

Ombord på Silja Galaxy genomfördes en form av fri orientering
där deltagarna letade rätt på egen (och andras) hytt samt närmaste
vägen till samlingsrum och ”vattenhål”. 

Den gemensamma samlingen inleddes med att vi höll en tyst
minut för bortgångna kamrater. Jag vill inte skriva ut namnen på
dessa, eftersom det finns risk att något namn glömts bort eller sam-
manblandas med någon annan.

Vår bataljonschef Johan Hederstedt talade kort över de 20 år
som förflutet och värdet att åter träffas under trevliga former. Vi häl-
sade varandra välkomna och drack varandra till i glas som vackert
formade de stigande bubblorna.

Middagsbuffén var utsökt och avnjöts vid småbord, vilket gjorde
att vi kunde umgås och samtala utan att det blev ett öronbedövande
sorl. Efterhand flyttade vi över till de olika barerna, som var anpassa-
de till alltfrån tonåringar till pensionärer. Samtliga av oss hade ju
passerat 40, vilket gjorde att vi kunde samsas i några av de lugnare
platserna. Jag tror att de flesta ämnen avhandlades under kvällen:
nuvarande familjeförhållanden, bostadsort, sysselsättning, missioner
efter 96 L, framtidsplaner, sjukdomar, hälsningar och naturligtvis
Libanon-minnen. Kojerna intogs efterhand som klockan tickade på,
men några var säkert fortfarande i djupa minnesbeskrivningar då
personalen började duka fram frukost.

Frukosten inleddes med att Calle Mellberg berättade och visade
aktuella bilder från sin tid som observatör i UNTSO, med placering i
södra Libanon. Sedan startade vi en VHS-bandspelare och betrakta-
de nostalgiskt hur Camp Carl Gustaf och Camp Silvia såg ut 1988. 

Därefter övergick programmet till kompanivisa samlingar, där dju-
pare presentationer genomfördes, samtidigt som hälsningar kunde
överlämnas och idéer om kommande träffar diskuteras. Stora buntar
med foton förevisades, vilket kan bero på att för 20 år sedan var den
digitala fototekniken i sin linda.

"Hemåt det bär" sjöngs då vi återkom till Stockholm och ett stort
kramkalas utbröt samt ytterligare adressutbyten skedde innan vi
valde olika kommunikationsmedel för hemtransport. 

Min uppfattning, då jag lyssnat till många av deltagarna, är den att
det var en mycket lyckad återförening med 96 L, som vi alla har
Björn Claesson att tacka för.

Text:
Benkt Sjödahl

Återträff efter 20 år med 96 L – The Reindeer Battalion 

Samling inför resan skedde för många i gruppen vid FN-monumentet på Djurgården.
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Ett ökat hot för att kärnvapen ska hamna i händerna på
terrorister gör en nedrustning mer aktuell än någonsin.
Under ett tal i Prag i mars tydliggjorde president Barack
Obama sin beslutsamhet att verka för ett avskaffande av
världens kärnvapen.  

Under sitt första Europabesök som Amerikas president i början av
mars höll Barack Obama ett tal i Prag där han bland annat uttryck-
te hopp om en kärnvapenfri värld. 

Obama sa att han stödjer ett avtal som förbjuder tillverkning av
klyvbart material för vapenändamål. Dessutom uppmanade han den
amerikanska senaten att ratificera provstoppsavtalet, Nuclear Test-
Ban Treaty (CTBT), som förbjuder provsprängning av kärnvapen.
USA är en av nio nyckelstater som har skrivit under men ännu inte
ratificerat överrenskommelsen. Innan det sker kan avtalet inte träda i
kraft.

– USA kommer att ta konkreta steg mot en värld utan kärnvapen,
sa Obama samtidigt som han försäkrade att landet kommer att inle-
da en minskning av sin vapenarsenal. 

Han poängterade att USA är det enda land i världen som har
avfyrat ett kärnvapen och därför har ett moraliskt ansvar att agera.
Presidenten uppmanade också andra kärnvapenstater, framför allt
Ryssland, att vidta åtgärder. 

– Vi kan inte minska hotet från kärnvapen om inte de stater som
har flest, det vill säga USA och Ryssland, tar bestämda steg mot att
minska sina vapenarsenaler.
Obama uttryckte också sin avsikt att förhandla fram ett nytt juridiskt
bindande nedrustningsavtal med Ryssland under 2009.

I ett gemensamt uttalande den första april försäkrade Obama och
Rysslands president Dmitrij Medvedev att de kommer att göra
ansträngningar för att uppfylla sina åtaganden under icke-sprid-
ningsavtalet (NPT). Icke-spridningsavtalet slöts 1970 och stadgar
bland annat ett förbud för de stater som har kärnvapen att sprida
dessa till andra stater. Övriga stater åtar sig enligt NPT att inte
utveckla eller anskaffa kärnvapen.

De flesta av USA:s kärnvapen tillverkades under 1970- och 80-talen
och dess effektivitet ifrågasätts idag. Den förra Bush-administratio-
nen föreslog därför ett nytt program, the Reliable Replacement
Warhead (RRW), för att byta ut den nuvarande arsenalen och på så
sätt öka vapnens pålitlighet och säkerhet. Obama har emellertid
beslutat att programmet ska stoppas. 

ÖKAD RISK FÖR KÄRNVAPENATTACKER
I början av maj hölls det tredje förberedande mötet inför 2010-års
utvärderingskonferens av NPT på FN:s högkvarter i New York.   

Generalsekreterare Ban Ki-moon uppmärksammade då Obamas
initiativ till samtal med Rysslands president Medvedev samt de båda
ländernas gemensamma försäkran om att vidta åtgärder för att upp-
fylla sina åtaganden under NPT. Ban Ki-moon uppmuntrade också
Irans ledare till att fortsätta sitt samarbete med IAEA, Internationella
atom-energiorganet, samt uppmanade Nordkorea att återvända till
sexpartssamtalen.
Det största kärnvapenhotet är inte längre att en stat anfaller en
annan utan att stridsspetsar hamnar i händerna på terrorister och
andra icke-statliga aktörer.

– Hotet om ett globalt kärnvapenkrig har minskat, men risken för
en kärnvapenattack har ökat, sa Obama i Prag.
Nedrustning kräver omfattande internationella förhandlingar och
diplomati. I sitt tal sa den amerikanska presidenten att målet inte
kommer att nås snabbt, kanske inte ens under hans livstid. Men att
det skulle vara omöjligt, vägrar han att acceptera.

– Om vi tror att spridningen av kärnvapen
är oundviklig så erkänner vi på något sätt för
oss själva att användningen av dem också är
oundviklig.

text: Hannah Bergqvist

FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon och USA:s president Barack Obama.                                                                                                foto: UN Photo

USA:s kärnvapenpolitik med Obama vid rodret
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Svårt läge i Somalia
Efter många år av inre stridigheter och utan fungerande
regering och rättsväsende är situationen i Somalia fortsatt
mycket svår. Över tre miljoner människor är i akut behov av
nödhjälp. En nödhjälp som i huvudsak kommer in sjövägen
via FN:s livsmedelsprogram (WFP). Den långa konflikten och
svälten i landet har bidragit till att skapa en grogrund bland
annat för piratverksamhet. Dessutom har det illegala fisket
som pågått i många år reducerat fiskbeståndet och inkomst-
möjligheterna för somaliska fiskare. Under 2008 noterades
attacker mot över 80 fartyg utanför Somalias kust, men
mycket tyder på att detta rekordhöga antal i själva verket kan
vara ännu högre. Antalet personer engagerade i sjöröveri upp-
skattades under 2008 ha flerdubblats och uppgår idag till över
1 000. Sedan 2007 har sjöröveriet skiftat fokus från södra
Somalia och området runt hamnen i Mogadishu till
Adenviken i norr. Sjörövarna har genom användandet av så
kallade moderfartyg ökat sitt verksamhetsområde från cirka
50 till över 200 nautiska mil utanför Somalias kust. EU
rekommenderar till och med 600 nautiska mils avstånd.

Sjöröveri av idag
Handelsfartyg med låga fribord och som håller låg fart är lät-
tare att komma ombord på och är extra utsatta för pirat-

angrepp. Beväpnade med handeldvapen och granatgevär och
utrustade med särskilda stegar anfaller piraterna, ofta i gryning
eller skymning. Båtarna som används är små och snabba och
manövreras skickligt vid bordningen. Precis som i gamla tider
är dagens sjöröveri ett sätt att försörja sig. Genom att kräva
lösensummor för de kapade fartygen och dess besättningar får
man stora summor pengar som i det fattiga Somalia är smått
astronomiska. Gisslan på fartygen behandlas oftast väl under
den tid förhandlingen med rederiet äger rum. När lösensum-
man betalats släpps fartygen iväg och piraterna försvinner
iland.

Det svenska förbandet
Det svenska bidraget till EU:s marina insats utanför Somalias
kust utgörs av korvetterna Stockholm och Malmö tillsam-
mans med stödfartyget Trossö och en säkringsstyrka. Totalt
ingår 152 personer. Styrkan är på plats i operationsområdet
under fyra månader sedan den 15 maj. Huvuduppgiften för
den svenska styrkan är att skydda FN:s hjälpsändningar. Utan
skydd anser WFP att de inte längre har någon möjlighet att
leverera nödhjälp till Somalia.

Chef för den svenska styrkan är kommendörkapten
Magnus Jönsson:

Operation Atalanta i Adenviken 
Under sommaren 2008 kom de första indikationerna på att en insats utanför Somalia var aktuell. Bakgrunden
var det stora antalet kapningar av fartyg som ägt rum. Då en stor del av västvärldens sjötrafik går genom
området fick kapningarna ett medialt intresse, som tog extra fart i och med kapningen av tankfartyget Sirius
Star som sedermera släpptes efter att en lösensumma betalats ut.

Stöd- och ledningsfartyget HMS Trossö t v, och en av de två svenska korvetterna som ingår i EUNAVFOR.



–Vi kommer att kunna göra verklig nytta i området, framför
allt bidra till att de svältdrabbade får mat men även förhopp-
ningsvis vara dämpande på piratangrepp i stort i området. 

Målsättningen är att de svenska fartygen skall vara till sjöss minst
70% av tiden, vilket ställer krav på besättningen då det är trångt
ombord på stridsfartygen. Styrkan är baserad i grannlandet
Djibouti som även fungerar som bas för hela EUNAVFOR.
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Korvett typ Stockholm
Korvetterna är mångsidiga fartyg som med
stor uthållighet kan genomföra många olika
typer av uppdrag. De har trots sin begränsade storlek
en slagstyrka som, i vissa avseenden, överträffar
andra länders jagare och fregatter.

Besättning: 19 officerare och 16 sjömän
Längd: 50 meter
Deplacement: 380 ton
Fart: 30 knop

Beväpning: upp till 8 stycken RB15 sjömåls-robotar, 
1 st 57mm allmålskanon, 12,7 mm tung kulspruta samt
lätta kulsprutor, 4 st 40 cm ubåtsjakttorpeder.

Stödfartyg Trossö
HMS Trossö är ett stödfartyg med huvuduppgift att
stödja stridsfartygen med tekniskt stöd eller annan
hjälp som de behöver för att kunna lösa sin stridsupp-
gift. Med dessa förmågor kan Trossö även understödja
övriga fartyg i marinen samt civila enheter vid exem-
pelvis sjöräddnings- eller miljöinsatser.

Besättning: 15 officerare och 20 sjömän
Längd: 72 meter
Deplacement: 2 100 ton
Fart: 14 knop

Beväpning: Tunga och lätta kulsprutor

Skyddsstyrka
(Vessel Protection Detachment, VPD).
Skyddsstyrkan består av åtta officerare och
sex soldater ur amfibieregementet. 
Deras huvudpgifter är att skydda fartyg, antingen för-
bandets egna eller de civila som förbandet eskorterar,
samt att medfölja på korvetterna och stödja vid uppgif-
ten ”approach” (att närma sig, undersöka och vid
behov kliva ombord på civila båtar/ fartyg och genom-
föra samverkan). Officerarna och soldaterna har flera
specialkompetenser och är bland annat utbildade
bordningsofficerare, prickskyttar, ammunitionröjnings-
ledare, arbetsdykare och militärpoliser.

Besättning: 8 officerare och 6 soldater

Beväpning: Eldhandvapen samt tunga och lätta
kulsprutor

källa: Försvarets Forum
Text: Jimmie Adamsson

Foto: Combat Camera

På HMS Trossö finns det tekniska stödet för stridsfartygen som ingår i styrkan.

Kommendörkapten Magnus Jönsson.

På korvetternas kommandobrygga har officerarna en god bild av trafiken i det
omgivande vattnet.

FAKTA

Piratattack avvärjdes 26 maj 2009 kl 11.10

ADENVIKEN: Före gryning på tisdagen avvärjde korvetten HMS Malmö en piratattack mot ett
fraktfartyg i Adenviken. Det svenska örlogsfartyget avlossade lysraketer och varningsskott
mot de misstänkta sju piraterna som gav upp attacken. De kvarhålls i avvaktan på beslut om
bevisläget anses tillräckligt att gå vidare i utredningen.
KÄLLA: www.mil.se



18 Fredsbaskern nr 2   2009

K R I M  R U N TO M K R I N G  I  K O S O V O

Söndagen 15 juni 2008, klockan 22 landar jag i ett kolsvart Prist-
ina. Ingen finns där som möter, och av ”säkerhetsskäl” hade missio-
nen inte talat om vilket hotell jag var inbokad på… Vad göra? Jag
knackar på en EU-märkt bil på parkeringen och frågar om jag kan
få lift in till stan. ”Of course”, svarar skotten bakom ratten. Senare
på kvällen sitter jag på hotellets restaurang och käkar middag. Det
är bara jag och en annan ”gubbe” i matsalen. Jag frågar honom om
han också jobbar för Eulex. ”Oui”, svarar han, sen blir det inte mera
sagt emellan oss (språkförbistring?). Senare skall det visa sig att
”gubben” är ingen mindre än HoM (head of mission), general Yves
de Kermabon... Typiskt mig… Detta blir senare till en bra historia på
Justice Building, där jag kommer att tillbringa mina första fyra
månader. Det känns nu som att jag får igen för att jag alltid har
tyckt illa om administrativa uppgifter. Här får jag nu skriva min
första SOP, dvs VSP (verksamhetsplanering), dessutom på engelska.
Jösses! Jag börjar fundera på genvägar och får lära mig nya engels-
ka ord som ”best practice” och ”self management”. Dessutom ska
det jag skriver ligga till grund för framtida EU-missioner. Hoppsan!
Bäst att kolla stavningen en gång till. Till slut går jag i mål med
detta, samt med en fyra veckor lång utbildningsplanering för min
personal som är på väg ner. 

På kontoret jobbar en salig mix av gubbar från Italien, England,
Irland och Ungern och en tjej från Österrike. Hela gruppen hålls
ihop av vår duktige chef Pelle Palmqvist. Samtalsämnena är som
hemma, allt från familjen till säk-frågor, med den skillnaden att här
pratas det också mycket om vapen.

Jag har precis skrivit på papper till mitt nybyggda vapenrum, som
ligger i Dubravafängelset, så från och med nu är jag vapenansvarig
för Eulex-correction på Balkans största fängelse. Jojo…! Snart
hoppas jag att missionen får grönt ljus och att jag får lämna HK
och glida i min uniform och börja basa för mina fångtransporter.
Har man jobbat 22 år operativt på Kronobergshäktet så börjar man
sakna adrenalinkickarna. På tal om att sakna; att bo och jobba
utomlands är helt okej om det inte vore för lediga kvällar och helger.
Man saknar de sina så att det värker i kroppen, fru och tre barn,
kompisar och arbetskamrater (ingen nämnd och ingen glömd). Inga
pengar i världen kan kompensera för detta. Hade det inte varit för
min nyvunna vän Mihaly Antal, så hade jag åkt hem för länge
sedan. Man behöver en kompis med samma intressen och som befin-
ner sig där man själv är i livet. Vem kunde tro att en svensk och en
gammal öststatare skulle finna varandra på Balkan (ja, kanske hans
kusin i Södertälje). 

”Var stolt, du gör en insats” sa min kompis när jag var hemma
senast. Kanske det, men för mig är min fru den stora hjälten som
roddar runt sitt arbete, hem och tre barn fullsketna med aktiviteter.   

Jag har aldrig varit så stolt över att vara svensk som i Kosovo. Det
kommer ofta fram albaner och pratar lite svenska eller norska med
mig. Efter USA så toppar vi deras lista över populära länder, och
detta har sin grund i att vi tog emot många av dem under kriget.
Det tror jag aldrig att albanerna kommer att glömma.

Om ett par dagar skall jag ut till flygplatsen och hämta två nya
svenska kriminalvårdare som skall börja i missionen. Jag hoppas att
de ska få en lite lugnare start än jag fick. Och jo då, Pelle och jag
har bokat hotell åt dem.

Text: P-O SJÖHOLM
Coordinator

Att ha gjort en tredjedel i Kosovo…

Iri Hoffner och artikelförfattaren koordinerar för fångtransporter.

Ovan från vänster: Michael A, Lyudmila I, Patricia B, Per-Olof S, Rad två: Kaloyan R, Tina J, Ionut (Valy) S, Lars Ö. Rad tre: Jaroslav P, Gordon C, Sebastian B. 
Rad fyra: Razvan D, Jesper A, Claus H, Simon S, Ventislav R, Olof S
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Ett år i FN-tjänst har gett åtskilliga minnen. Händelser, små och
stora, dyker allt som oftast upp och minner om tiden i Gaza för 50
år sedan. 

Perioden april 1959 till maj 1960 präglades av relativt lugn för
Bat. VI och VII. De dagliga bestyren i vårt allvarliga uppdrag
blandades emellanåt av mera lättsamma inslag. Förre box-
ningsvärldsmästaren Ingemar Johanssons bortgång i slutet av
januari förde tankarna till några trevliga minnen i ”basker blå”.

När detta skrivs är det exakt 50 år sedan FN-bataljon VI tog rege-
mentsområdet i Strängnäs i besittning. Vi skulle utrustas och förbe-
reda oss för mötet med Orienten. Någon vecka senare bar det av till
Bromma. Här väntade den stora fyrmotoriga och propellerdrivna
DC 8:an. Jag och många med mig skulle flyga för första gången.

Det var vid mellanlandningen på Kastrup i Köpenhamn som jag
”träffade” Ingemar Johansson för första gången. Här satt hela kla-
nen Johansson med Edwin Ahlqvist i spetsen på sin väg mot sitt
äventyr borta i New York. Vi var på väg mot vårt El Arish och
Gaza. Här skiljdes alltså våra vägar, men vi skulle mötas igen.

Först den oförglömliga natten mellan 26-27 juni 1959. Vi på stabs-
kompaniet hundratalet meter från Medelhavets susande dyningar
hade bänkat oss hos signalisterna. Den glade radiomannen Eric
Thors fick uppbringa all sin kunskap för att hitta rätt till Radio
Luxemburgs frekvens. Men det var på en mycket knastrig signal vi
kunde höra Lars-Henrik Ottossons upphetsade röst där borta på
Yankee Stadium. Det var fight om världsmästartiteln i tungvikts-
boxning men en svensk i ena ringhörnan.

Skall sanningen fram så uppfattade vi inte riktigt vad som
hände. Var det Ingo som slog ner Floyd eller … 

Det var först strax före uppställningen morgonen därpå som vi
fick veta. Sverige hade fått en världsmästare i tungviktsboxning,
Ingemar ”Ingo” Johansson.

Nio månader senare gjorde världsmästaren entré hos oss i
Gaza. Som stabsfotograf hade jag tillsammans med stabsredak-
tören Hans Carsborg nöjet följa Ingemar Johansson som kom
tillsammans med promotorn Edwin Ahlqvist, brodern Rolf och
tyska sparringen Albert Westphal.

Det blev en bejublad uppvisningsturné hos Gaza-områdets FN-
förband. Han var en mycket behaglig bekantskap Ingo, en vänlig
och glad och go´ idrottskille som nått det stora målet. Minns
särskilt hans uppvisning i rephoppning. Och när han satte sin
höger rakt i magen på den jättestore Gaza-mästaren så han
totalt tappade luften.

Brodern Rolf hade bl. a. uppdraget att fotografera och skriva i
tidningen Se. Ingo löptränade på medelhavsstranden och upp-
visningsboxades. Jag hade nöjet att framkalla några rullar i
vårt labb beläget i en villa bortom den egyptiske guvernörens
muromgärdade bostad. 

Vår bataljonschef, överste Rosenius, fick som tack för ”vår” gäst-
frihet ta emot ett par äkta Ingo-handskar, att dela ut till en duktig
idrottsman i bataljonen.

Nu har Ingo lagt handskarna på hyllan för gott och våra minnen
från Gaza-tiden består.

Text: Ingemar Gustafson

Så minns vi Ingemar Johansson:

En världsmästare i Gaza

Ingemar med brodern Rolf och legendariske Edwin
Ahlqvist hann också besöka Sinai Saloon – under-
befälsmässen vid Stabskompaniet.

Världsmästaren Ingo gjorde också ett mycket uppskattat besök vid den indiska bataljonen
i Khan Yunis och fick ta emot en fin "tempel-gåva" av den indiske bataljonschefen.

Ingo uppvisningsboxar mot sin tyske sparring, Alfred Westphal, inför en stor
och entusiastisk publik på KFUM-skolan i Gaza.



FN-veteranerna Kongo

Årsmötet

20 Fredsbaskern nr 2  2009
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(ENKÖPING 090509) - Årsmötet hölls den 9 maj på Led-
ningsregementet i Enköping. Ett utförligare reportage om
aktiviteterna på mötet kommer förhoppningsvis i nästa num-
mer av Fredsbaskern. Här är en kortfattad redogörelse för de
beslut som fattades där.

Till ordförande för mötet valdes Arne Björklund och till
sekreterare Bror Svärd.

Styrelsens redogörelse för verksamheten och ekonomin
jämte revisorernas berättelse, ledde till att styrelsen beviljades
ansvarsfrihet. Föreningens ekonomi är relativt god. Årsavgif-
ten blir oförändrad, 200 kronor. Styrelsens förslag av en stad-
geändring godtogs av årsmötet. I stort innebär ändringen att
styrelsen kommer att bestå av sex ordinarie ledamöter: ordf,
vice ordf, kassör, sekr, vice sekr och ledamot. Inga supplean-
ter kommer att finnas. Styrelseposterna besattes genom val. 

Stig von Bayer och Arne Björklund redogjorde för de
senaste turerna om förslaget att Försvarsmaktens förtjänstme-
daljer skall tilldelas 14 soldater i bat XII K. (En redogörelse
om bakgrunden finns på sidan 20 i Fredsbaskern nr 1 2009)
Sannolikt blir det medaljutdelning på Armémuseum i
Stockholm på FN-dagen den 24 oktober.

Fyra motioner behandlades på mötet. Larry Chiborn
motionerade om att den ordinarie styrelsen skulle bjudas på
lördagskvällens samkväm, vilket årsmötet biföll. Glenn Altsten
och Per-Erik Gilleskog hade motionerat om en förenings-
dräkt att bäras av medlemmarna bestående av mörkblå blazer,
mörka byxor, vit skjorta, blå halsduk, blå basker och namn-
bricka. Styrelsen ansåg att förslaget är bra varför det rekom-
menderas till de medlemmar som önskar skaffa sig en före-
ningsdräkt.

I sin andra motion hade Larry Chiborn föreslaget att för-
eningens grundare skulle hedras t.ex. på Peacekeepers Day
med blommor på deras gravplatser. Styrelsen avslog motio-
nen bl.a. med motiveringen att många pionjärer bidrog till
att få i gång verksamheten, varför det är svårt att dra gränsen
för vilka skall hedras och inte. I slutskedet återkallade
Chiborn motionen.

I sin tredje motion pläderade Larry Chiborn för att års-
mötet skulle besluta att 25 000 av det egna kapitalet skulle
användas till att subventionera jubileumsårsmötet 2010. 

Styrelsen svarade bl.a. att motionen är förenlig med den
policy som styrelsen redan följer och som bl.a. tillämpades

Incheckning till årsmötet. Från vänster Stig von Bayer, Bertil Jernberg, Karl-Olof Fransson. I bakgrunden fr v Rune Brink och Bror Svärd.
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vid fjolårets möte på Armémuseum i Stockholm.
Föreningen kommer att delta vid Försvarsmakten mani-

festation vid Minnesmonumentet i Stockholm på
Peacekeepers Day den 29 maj.

Styrelsen fick i uppdrag från årsmötet att verka för hos
berörda myndigheter att Minnesmonumentet på Djurgården
flyttas till Artillerigården vid Armémuseum. 

Vid mötets början meddelade Karl-Olof Fransson att Roland
Isaksson före sin bortgång föreslog, att en särskild insamling
skulle göras under årsmötet för hjälpfonden. Det ledde till att
5 000 kronor insamlades, ett fantastiskt resultat. Därigenom
uppgick behållningen i hjälpfonden till ca 20 000 kronor.

På styrelsens förslag beslutade årsmötet att 20 000 kronor
ur fonden skulle skänkas till Panzi-sjukhuset i Bukavo, Kongo,
via Pingstmissionens Utlandshjälp.

Årsmötet samlade 120 medlemmar och blev mycket lyckat.
Ett utförligare reportage om aktiviteterna i anledning av
mötet kommer förhoppningsvis i nästa nummer av Freds-
baskern.

Bror Svärd

Den nyvalda styrelsen har följande sammansättning:

Ordförande Karl-Olof Fransson
Vice ordförande Stig von Bayer
Kassör Rune Brink
Sekreterare Rolf Larsén
Vice sekreterare Alf Gustavsson
Ledamot Bror Svärd
Revisorer Bengt Kjellman, Rolf Norberg
Revisorssuppleant Folke Norberg
Valberedning Stig Sandström, Lars Frost 

Minnestal över Bengt Fredman
Överstelöjtnant Bengt Fredman avled den 31 december
2008. Begravningsgudstjänsten hölls i Frösö kyrka den 31
januari 2009. I den rika blomstergärden runt kistan ingick
Kongoveteranernas blommor i FN-färgerna vitt och blått.
Vid minnesstunden i Frösö församlingsgård talade bland
andra Larry Chiborn från FN-veteranerna Kongo. 

Hans tal återges här:

Överstelöjtnant Bengt Fredman har lämnat oss 92 år
gammal. Bengt var bataljonschef i bataljon 18 Kongo
mellan oktober 1962 och maj 1963. Jag hade nöjet att
deltaga i denna bataljon som signalist och som var
min tredje bataljon. Jag besökte Bengt flera gånger
under de senaste tio åren vilket Bengt uppskattade
mycket. När vi pratade minnen flödade det mycket
och gärna från Bengt. Obegripligt att 45 år kan gå så
fort. Bengt blev överraskad, glad och kände sig myck-
et hedrad, när jag kunde berätta nyheten, att ett por-

trätt av Bengt avtäckts under middagssamkvämet vid
Kongoveteranernas årsmöte 2001. Jag tog med mig
tavlan till Bengt året efter och den prydde hans
bostad. I fjol tog jag tavlan med mig till Armémuseet
där den numera finns.

Bengt handplockades till befattningen stf bataljon-
schef, men då ordinarie bataljonschefen ombads bli
chef för sektor Kamina i Katanga, fick Bengt direkt
befälet och ansvar för bataljonen. Det var sålunda
Bengt som med kort varsel bland annat planlade och
ledde anfallet samt erövringen av staden Kaminaville
på nyårsaftonen 1962. Anfallet skedde utan förluster
för svenskarna och utan förstörelse av vare sig den vita
eller afrikanska stadsdelen. Tidvis bestods svenskarna
hårt motstånd av två gendarmbataljoner.

Jag hade till höstträffen 1998 för f.d. fredssoldater
engagerat Bengt att berätta om sina minnen från
Kongo och det gjorde Bengt med besked och med
mycket stor inlevelse. Det var också allra första gången
som någon hade bett Bengt att berätta sina upplevel-
ser och erfarenheter från det stora landet söder om
ekvatorn. ( Lika stort som Västeuropa.) Bengt berätta-
de om planläggningen, om själva anfallet samt om
erövringen av de två gendarmgarnisonerna i Kamina-
ville. Vidare om ”besöket” i Kabundji tidigt på mor-
gonen den 12 januari 1962 där två gendarmbataljoner
totalt överraskades på deras avlöningsdag och som
avväpnades, avrustades, avlönades med deras egen
krigskassa, samt därefter förklarades vara civila och
skickades hem till sina hemorter. Det hade varit en
höjdare om krigsfotografen hade varit närvarande och
med film förevigat denna sistnämnda, oerhört unika
händelse. Bengts berättarförmåga med diabilder upp-
skattades mycket.

Den större av de båda på nyårsaftonen erövrade
gendarmförläggningarna i Kaminaville döptes av
någon soldat mycket fyndigt till CAMP FRED, vilket
även blev namnet framledes. Dels avsågs vårt uppdrag
som fredskapande och fredsbevarande FN-mandat
och dels som en hyllning till vår bataljonschef Bengt
Fredman. Han tillhör den fina trupp av officerare som
utför sitt uppdrag med sinne för rättvisa och rent spel,
har förmåga att efter noga överväganden fatta kloka
beslut samt att alltid dela sina soldaters umbäranden
och faror. En mycket stark tillit mellan chef och
underordnade kännetecknar Bengt Fredmans chefskap
under bataljon 18 Kongo, vilket starkt bidrog till att
göra bataljonen till en mycket harmonisk, trivsam och
kamratlig bataljon. I grunden präglades Bengt Fred-
mans ledarskap med de visdomsord som uttalades i
Kina för mer än fyra tusen år sedan:

”Du skall älska Dina soldater som Dina söner och de skola 
då följa dig till Dödens dalar”

Larry  Chiborn

Lit
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C Y P E R N

Roland Isaksson - minnesord

Roland Isaksson avled den 20 februari i en svår sjukdom 
i en ålder av 71 år. 

Hans närmaste är makan Ingrid, sonen Johan med sambo
Maria samt två bröder med familjer. 

Roland har varit en hängiven medlem i FN-veteranerna
Kongo sedan kamratföreningen startade. Sedan 2002 var
han föreningens vice ordförande.

Roland Isaksson växte upp i Tenhult och verkade där under
sin levnad som försäkringstjänsteman och egen företagare
genom att hyra ut husvagnar. 

Hans FN-engagemang inleddes i bataljon 6 G i Gaza 1959
och fortsatte i Kongo i bataljonerna 10 K, 14 K, och 18 K
under första delen av 60-talet. På Cypern deltog han i batal-
jonerna 24 C och 28 C under åren 1964-1965. 

Efter FN-engagemanget verkade han en period i Liberia
på byggnadsavdelningen för gruvföretaget Lamco.

Roland var en generös och utåtriktad person som tyckte om
att möta människor. 

Vi minns de underfundiga historier han brukade berätta
vid årsmötesbanketterna där han verkade som toastmaster. 

I hemorten verkade han framgångsrikt bland annat inom,
Odd Fellow, Par Bricole, Företagarföreningen, Vägföreningen,
Hembygdsföreningen, Tenhults SOK och Fiskeklubben
Ingaryds natur. Han var dessutom kyrkvärd i Rogberga och
Öggestorps församlingar.

Som styrelsemedlem i Kongo-veteranerna var han verksam in
i det sista med förberedelserna för årsmötet 2009 – trots att
han var medveten om att hans dagar var räknade – något som
han aldrig förde på tal. 

Sin svåra sjukdom genomled han utan att klaga. Roland
var en stor humanist. Innan han gick bort föreslog han att en
särskild insamling skulle göras vid årsmötet 2009 för förenin-
gens hjälpfond, vilket genomfördes på årsmötet.

Roland!
Din bortgång är en svår och smärtsam förlust 

för alla Kongoveteraner. 
Tack för alla insatser

och Ditt positiva sätt att vara. 
Vila i Frid!

Karl-Olof Fransson och Bror Svärd 

Begravningsgudstjänsten ägde rum i Rogberga kyrka den 6
mars 2009 i närvaro av ett stort antal personer varav tolv
Kongo-veteraner. Officiant var kyrkoherde Jörgen Bok.
Unisont sjöngs psalmerna ”Vår Gud är oss en väldig borg”
och ”Härlig är jorden”. Emelie Lagerqvist medverkade med
solosång: ”Det är vackrast när det skymmer”. Elisabeth Wallin
framförde ”Så skimrande var aldrig havet” på orgel. Under
begravningsgudstjänsten paraderade Curt Bäck och Lars-
Olov Andersson med Kongo-veteranernas fana till vänster
om kistan i koret. 

I den rika blomstergärden fanns Kongo-veteranernas krans
i FN:s färger vitt och blått. Efter gudstjänsten bars kistan till
gravens ro av bland andra Karl-Olof Fransson och Rolf
Larsén. 

Vid minnesstunden i Tillandz-gården höll Karl-Olof
Fransson tal, i vilket han framhöll Roland Isaksson stora bety-
delse för styrelsen och kamratföreningen, som han tillhört
från starten 1980.

Följande Kongo-veteraner deltog: Karl-Olof Fransson,
Rune Brink, Stig von Bayer, Rolf Larsén, Curt Bäck, Stig
Högberg, Lars-Olov Andersson, Sture Wallin, Lars Lagerman,
Alf Gustavsson, Göran Helmersson, Lars-Erik Sjödin.

Bror Svärd 

AVLÖSNING UNDER STRID
1989 intervjuades Roland Isaksson av journalisten Claes J B
Löfgren. Resultatet redovisades i tidningen ETC, Nr 16,
samma år. Här följer ett kort avsnitt:

Den fjortonde svenska FN-bataljonen i Kongo avlöste den tolfte
medan striderna pågick i Elisabethville mellan FN-trupperna
och Katangas gendarmeri i december 1961. Roland Isaksson
hade redan gjort en bataljon under Anders Kjellgren och nu var
han på väg till Katanga och kriget. Den värnpliktige sergeanten
var veteran och måste hålla färgen inför nybörjarna. Men det
pirrade även i hans mage.

– Ingen visste vad som hände i E-ville och vi fick order att ta
på oss full stridsutrustning. När vi närmade oss stan frampå
eftermiddagen såg vi svarta rökpelare stiga mot skyn. Via radion
fick piloten reda på att gendarmerna låg i en yttre cirkel runt
flygplatsen och besköt planen med luftvärn, men att FN kontrol-
lerade flygplatsen i en inre cirkel.

Isakssons grupp hoppade av och lastade ur planet så fort det
bara gick i larmet från flygplansmotorerna och stridsljuden –
piloterna ville inte stanna i E-ville en sekund mer än nödvändigt.   

Det fanns fyra vägar in till staden – tre var blockerade av gen-
darmeriet och den fjärde var osäker, men fortfarande öppen. Om
de blev beskjutna på väg till den svenska förläggningen fick de
inte besvara elden – den kunde komma från egna trupper.     

Samordningen mellan irländare, svenskar, indier och etiopier
var dålig. Så småningom kom Isaksson och hans kamrater till
den svenska förläggningen.

– Det var ett fantastiskt fyrverkeri. Vi såg spårljusen och
hörde smällarna och det var flygplan som släppte bomber.  

Mottagandet var ganska hett, men vi var trötta efter några
dygns resande och blåste upp våra luftmadrasser och la oss på
golvet. På morgonen när jag vaknade hade luften gått ur
madrassen – en kula hade gått rakt igenom den och jag hade
inte ens märkt det!



23Fredsbaskern nr 2  2009

N O R R K Ö P I N G

"Carl Hamilton" sågs på Hemvärnsgården...
Rekordmånga medlemmar kom till träffen den 19 mars
hos Fredsbaskrarna Norrköping då den andra träffen för
året avhölls på Hemvärnsgården ute på gamla F13.

Ett drygt 50-tal fredskamrater från hela länet mötte
upp. Även några kamrater från Västervik och Stockholm
deltog. Baren var välfylld och besöktes flitigt under den
första timmens minglande.

ORDFÖRANDE JANNE FRISK hälsade välkommen och gladde sig
givetvis åt det stora antalet fredskamrater som kommit. 

Han hälsade speciellt välkommen till kvällens föredragshållare,
Major Lynx, som under ett 10-tal år tjänstgjorde i US Navy
SEALs, och dennes svärfar, som åtagit sig att dokumentera kvällen
med sin kamera. Många var spända på Major Lynx framträdande.

Eftersom det bara återstod ett par dagar till vårdagjämningen
hade våra kockar för kvällen, Rolf Johansson och Ingemar
Ahlström, komponerat en vår- och försommarmåltid som bestod
av flera sorters sill, gräddfil, gräslök, sallad och potatis. Nubbe
fanns också för de som inte behövde köra bil. Det smakade för-
träffligt gott och många passade på att backa om. 

SEDAN KOM KVÄLLENS HÖJDPUNKT när Major Lynx i ord och bild
berättade om delar från sitt fantastiska liv. Temat var ”BAKOM
FIENDENS LINJER”. Han är uppväxt i Sverige och fick mycket
tidigt i sin ungdom ta ansvar för sitt liv. Han började ägna sig åt
kampsport och kom så småningom till Asien. Där blev han bekant
med en amerikan som han följde med till USA. Från början fanns
det inget klart mål med vistelsen i USA, men efterhand bestämde
han sig för att söka till den militära karriären med inriktning mot
elitstyrkor och så småningom specialstyrkorna inom U S Navy
SEA,s. Antagningskraven och de utbildningar som följde
var otroligt tuffa. 

Han berättade bland annat om fysiska vattenövningar som fick oss
att kippa efter andan, om fallskärmshopp från höjder som man trod-
de var omöjliga. Enligt Major Lynx var det inte många av dem som
från början antagits som klarade den fysiska utbildningen eller orka-
de att fullfölja den. När man är färdig blir man operativ för olika
uppdrag i världen. 

MAJOR LYNX FORTSATTE att berätta från två av flera uppdrag han
deltagit i. Först från Colombia där hans förband hade uppdrag att
kartlägga och infiltrera den omfattande knarkindustrin och smugg-
lingen som förekommer i landet. Den styrs av kriminella ledare och
skyddas av beväpnade styrkor. Under ett uppdrag hamnar hans
grupp i ett bakhåll, en kamrat blir dödad och själv blir han tillfånga-
tagen. Han utsätts för en ohygglig behandling, förhörd, slagen och
torterad. Skenavrättningar av honom förekommer också. Trots detta
behåller han vid förhören sin version om varför han är där och ger
inte upp eller säger sanningen. Han intalar sig hela tiden att tänka
positivt för att kunna stå ut. Fångenskapen i djungeln varar i drygt
sex månader, innan chansen uppstår att avvika från sina bevakare
och återförenas med sitt förband. 

DET ANDRA UPPDRAGET var en operation inne i Irak, cirka ett år
innan Iraks anfall 1991 mot Kuwait. På grund av då gällande flyg-
förbud över inre Irak började uppdraget med luftlandsättning från
12 000 meters höjd nära gränsen mot Saudiarabien. 

För att inte röja sig följde nattliga förflyttningar till fots genom
öknen med tung packning. Målet var bland annat att hitta de platser
där misstanke fanns att kemiska stridsmedel tillverkades. 

Teamet lyckades med uppgiften och kunde återvända till sin bas i
Saudiarabien med underlag för analys, efter cirka 30 mil till fots.
Tillvaron i Irak var tuff, inget tillskott på proviant, utan man fick

ransonera på det man hade med sig och vad omgivningen hade att
erbjuda.

Kvällen blev lång, men det hade man ingen känsla av. Alla satt kvar
och lyssnade spänt på det mycket intressanta framträdandet av
denne man som upplevt och överlevt allt detta.

Ändå var förmodligen det vi fick höra bara en bråkdel av det han
fått uppleva. Han avtackades med en stor applåd och boken 
"Med FN i Kongo", där vi förmodar att han inte har varit.

Major Lynx har nyss avslutat en bok om sitt liv och sina upplevelser
inom US Navy SEALs. Boken planeras att utges av Fredsbasker-
Förlaget med titeln ”När modet inte räcker till”.

Major Lynx återvände till Sverige för ett femtontal år sedan och
lever idag ett familjeliv med fru och barn. 

Det trivs han mycket bra med, försäkrar han.

Text: Nils-Ove Johansson

US Navy SEALs på internet:
http://www.sealchallenge.navy.mil/

Ett suveränt bildspel bidrog till att höja spänningen till högsta nivå. Texten på duken
stöder avsnittet om tiden i fångenskapen i Colombia, efter vilken Lynx hedrades med
utmärkelsen "Prisoner of War" - personligen utdelad av president Ronald Reagan 1987. 
Utöver den medaljen har Lynx bl a sex uppsättningar av utmärkelsen "Purple Heart".

HÖRT I PAUSEN:

"som i en film"
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(SKILLINGARYD 090509) - Åter ett års-
möte som har passerat förbi med vindens
hastighet.

Som vanligt mycket planerande innan. 
I år blev det rekord med antalet närvaran-
de. På årsmötet var vi 41 registrerade
medlemmar och allt som allt var vi nästan
80 personer.
Inte att förglömma ett 30-tal hojar som
stod och glänste i solen. Äntligen gör vi
skäl för namnet motorcykelburen ”ung-
dom”.

Undertecknad samt allas vår kassör von-
Anka-Lars anlände redan på torsdag kväll
för att börja rodda med förläggning, matin-
köp mm. Fredag morgon begav vi oss iväg
söderut till metropolen Värnamo för att
shoppa loss. Vi hann precis komma tillbaka
till Skillingaryd innan hojarna började
strömma in. 

Första gänget kom från Skövde och
Stockholm. De hann precis innanför dörrar-
na Innan det började ösa ner. Något senare
kom ett gäng dränkta hojåkare. Men det
finns ju inget dåligt väder bara dåliga klä-
der, eller hur! Inte helt fel att köra bil då…

Fler och fler strömmade till, och innan
kvällen var slut hade större delen av de
anmälda anlänt och med dem många nya
medlemmar. Våra trogna vapendragare
Sten, Carina, Emelie och Moa anlände i
samlad trupp med fanan högt och inte att
förglömma den medhavda grillen. Ett stort
tack för all ovärderlig hjälp.

När väl större delen av styrelsen kommit
på plats kördes det ett kvällsmöte för att få
allt på plats inför lördagen. Som gubben i
lådan kom så familjen Jonasson instorman-
des till campen, barn och hundar huller om
buller med en något förvånad Jonas som
hade börjat undra varför ingen svarade i
telefonen på hemmaplan. De små telningar-
na gjorde sig snabbt hemmastadda under
överinseende av den ”ömma modern”
Jeanette. Det konstituerande mötet avsluta-
des efter synkning inför morgondagen.   

Kvällen avlöpte utan större skandaler,
svingandes våra lurviga till takterna av lite
hederlig rock´n roll.

Lördag en ny dag med massor av möjlig-
heter tyvärr lika mörkt på himlen som går-
dagen.
Alla var vid gott mod trots vädret, kvällens
grillning såg dock ut att vara lite i farozo-
nen…..lite mycket moln på himlen. Dags
att få igång förberedelserna efter en liten
slow start på morgonkvisten. Efter att ha
pekat med hela armen lyckades det med att
få igång ett gäng smörgåsnissar.

”Mottot” alla skall dra sitt strå till
stacken kanske det är lite si och så med,
hum…

Årsmötet förlöpte väl, 41 medlemmar del-
tog samt ordförande Per Trapp och
Flemming från BBMCDK.

Deras medverkan gjorde att vi fick svar
på många frågetecken. Vi ställer nu våra
steg mot ett annalkande 10-årsjubileum
2011 där Sverige kommer att få stå för
huvudansvaret och BBMCDK sluter upp
med pengar samt personal. Vi har nu åter
aktiverat World Board med v.ordf Jonas
Jonasson samt undertecknad sekr. Maria
Sääf som BBMCS representanter. Vi kom-
mer att tillsammans med två representan-
ter från BBMCDK jobba på ett bättre
samarbete och påbörja 10-årsjubileets pla-
nerande. Övrigt referat från årsmötet kan
ni ta del av på hemsidan. Vi har fr.o.m. års-
mötet en ny DO i väst som representerar
Göteborg med omnejd, Jerker Furuskog
som tidigare figurerat vid olika arrange-
mang såsom vid MC-mässorna i Götet. Vi
ser nu fram mot gemensamt åkande i nej-
derna.

Efter mötet var det dags för gruppfoto
med hela gänget. Efter fotograferingen blev
det aktivitet med tipspromenad och pilkast-
ning, som tur var det uppehåll just då.
Grillningen blev av men i år var vi tvungna
att sitta inomhus, det var för många pingvi-
ner ute på verandan, alla stolarna var upp-
tagna.

”Gotland” och Sten skötte grillningen
med gemensamma krafter. Under middagen
axlade som vanligt Moa ansvaret för lott-
försäljning tillsammans med våra ministöd-
medlemmar Janine, James och Justin. I år
hade vi ett dignande prisbord, ett stort tack
till alla. Bland dem som brukar sponsra oss
fanns ACE från Göteborg. Till alla medlem-
mar, glöm nu inte bort att ni har 10 %
rabatt på hela deras sortiment. Senare när
vi inmundigat middagen blev det dags för
utdelning av vandringspriset som i år gick
till Kemal. Moa fick senare till sin hjälp
Affe som lottutropare. Många happy win-
ners som åkte hem efter helgens slut. Nu
blev der så dags för våran trubadur Tomas
från ”Götet” att träda fram på scenen.
Vilken rivstart, han fångade, allas intresse
med en gång. Tommy Rock kunde inte hålla
sig utan kastade sig på scenen för att haka
på i några låtar. Kvällen avslutades med att
han körde unplugged.  

Vi säger ”da capo” och ser fram mot att
få höra mer av honom vid nästa årsmöte.

Söndag du sköna söndag började med
strålande sol från en klarblå himmel med
folk som for runt i vänstervarv för att
packa och få igång sina cyklar. Somliga for
iväg i sån hast att de glömde att ta med sin
passagerare. Mr Borwin for iväg snabbt

Årsmötet i Skillingaryd

Jason och Mia, några av våra yngsta supporters.

Grillning på gång. Sten vänder på korvarna
under överinseende av Emelie.

Jonas gör de sista förberedelserna inför 
årsmötet.
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Förrådskompaniet L108 – svårt att hitta till Göteborg? Vi var ett
fåtal som hittade till Göteborg, helgen 13-15 mars då L108:s för-
rådskompani hade återträff. Var någonstans var alla ni andra?

Efter ett par sena återbud blev vi åtta personer som efter inkvarter-
ing på Käringberget (Försvarsmedicincentrum), tog spårvagnen hem
till QM, Nisse Wallentoft, för att umgås på fredagskvällen.

Det lilla men naggande goda sällskapet, avnjöt mexikanskt influe-
rad mat med tillhörande dryck, tillagad av vår alldeles egen QM.
Under kvällen avklarades ett antal samtalsämnen, allt från vad vi
kunde berätta om de som inte var med nu (det är alltid säkrast att
vara med...) till sådant som nu är preskriberat från vår tid på cam-
pen. Tänk vad mycket som hände som man inte hade en aning om!
För att inte tala om hur mycket man har glömt.

Ytterligare dryck och snack avklarades innan styrkan gav sig av
mot Käringberget (vid 0300), för ett antal timmars sömn i logemen-
tet. Här hände både det ena och det andra under natten - men vi
låter det stanna inom den berörda gruppen.

Efter en sen frukost – lunch – på spanskt tema - gav sig styrkan
åter mot staden för att med guidning av QM ta en tur genom kvarte-
ren i Majorna. Turen avslutades med fika i Föreningen Gamla
Majgrabbars stuga i Gathenhielmska kulturreservatet.

Lite vila är aldrig fel innan kvällens aktiviteter, så några av oss
åkte tillbaka till Käringberget för att sträcka ut sig lite på sängen,
medan vi andra åkte in till centrum för att shoppa. Samling hos QM
för en drink ,innan vi gav oss iväg till närmaste kvartersrestaurang....

Tack QM för all tid och engagemang du har lagt ner för att genom-
föra återträffen! Det måste alltid till en eldsjäl för att det skall bli
någonting av.

Om två år - 2011 - är det 20 år sedan vi tjänstgjorde i Libanon. Vi
som var med nu hoppas att vi bli många, många fler vid den träffen.
Under helgen diskuterade vi om 20-årsträffen ska hållas tillsammans
med sjukhuskompaniet, vilket QM skulle kolla vidare på.

Hälsningar Barbro Isaksson

***

JAG HAR HAFT KONTINUERLIG KONTAKT med QM på sjukhuskompaniet,
och han tycker att det skulle vara trevligt att återförenas i 20-årsju-
bileet. Under denna våren åker Hasse Johansson, QM, till Skilling-
aryds skjutfältsläger för att reka. De har firat återträffar där förut.
Jag själv har tillbringat mycket tid i det lägret. 

Mycket trevligt läger, tycker jag.

Vi har som arbetshypotes följande:
Tid: Sista helgen i september 2011 (om upptaget den helgen, nästa
helg).

Skillingaryds läger ligger mellan Jönköping och Värnamo. Bra tåg-
förbindelse mellan Jönköping och Skillingaryd. Även söderifrån.
Stora vägen går alldeles förbi lägret. Åker Du tåg är det 10-15
minuters gångväg ifrån tåget.

Alla på vår återträff tyckte det var en bra idé att fira jubileet i
Skillingaryd, tillsammans med sjukhuskompaniet.

Jag vet att det är några som vill åka till Libanon, men det kan man
göra ändå. Jag håller på att kolla med en resebyrå i Göteborg om en
paketresa till Beirut, och sedan vidare till Naqoura by. Men det är en
annan sak.

Tack alla som förgyllde återträffen hemma hos mig. 
Ni är så välkomna igen.

Hälsningar QM Nisse

Hej alla Libanonkamrater!

som en avlöning och lämnade en något
förvånad Tanya viftandes med armarna
för att skaffa uppmärksamhet, Borwin
vinkade då glatt tillbaka, tjohoo.Ett gott
skratt förlänger livet.

Som vanligt passerar en helg alldeles
för fort men vi har nu hela sommaren
framför oss och hoppas på riktigt gött
hojväder.

Ha en riktigt skön sommar och kör 
försiktigt.

Sekreterare Maria Sääf

Lagbilden anno 2009.
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(GÖTEBORG 090424) – Vet inte vilken
gång i ordningen, men det har varit
många...Vi kom, vi sågs, vi bestämde
genast nästa träff...

Denna träff började egentligen för 1,5 år
sedan på Finlandsfärjan där vi firade 20-
årsjubileum med bataljonen.

På hemväg mot Sveriges kust, i ett
nostalgiskt rus, tog Head-Nurse kapten
Ann-Sofie Stambej och vaktchef sergeant
Per Holmberg beslutet att hålla nästa
träff för Sjukhuskompani 15 L i Göte-
borg, och detta snarast möjligt. 

Då på båten hade vi nog alla kunnat
åka på en ny mission samma dag, bara
någon frågat oss! Lyckligtvis gjorde ingen
det... Så det fick bli det näst bästa alter-
nativet – ny återträff.

Försvarsmedicinskt Centrum (gamla KA
4) i Göteborg blev platsen.   

Vädret var förstås bästa tänkbara – vi
var ju på Sveriges framsida – strålande
sol från en FN-blå himmel! 40 glada, för-
väntansfulla kamrater från Boden i norr
till Malmö i syd, inkvarterade sig raskt
efter en himla massa pussar och kramar
och "du är dig precis lik"-utrop!

När gruppen var samlad var det dags för
avmarsch upp på Radarhöjden med sin
fantastiska utsikt ut över havet mot bl. a.
Vinga. Uppe på höjden inmundigades det
baguetter, kaffe, vin och - bapelsiner för-
stås. Efter många timmars gamla-min-
nen-tjöt-som gick alldeles för fort och
som vi aldrig får nog av, förflyttade vi oss
ner tillbaka till förläggningen för lite upp-
fräschning innan middagen. För att vi inte
skulle gå vilse den 100 m långa vägen
från "barren" till matsalen, hade sergeant
Holmberg snitslat en bana med "viktiga"
frågor från Libanontiden. 

Väl framme där, serverades vi en myck-
et god buffé. Sergeant Holmberg hade
prisutdelning med finfina priser för tip-
spromenaden plus ett specialpris (en flas-
ka Asti) till vår kamrat Kristin Johansson
för att hon lyckats gräva fram ALLAS -
jag säger ALLAS - mailadresser inför
träffen. STORT TACK! 

Så var det så dags för vår röntgen-
tekniker Ronny Carlsson att bjuda på
"SUPER-NOSTALGI" i form av ett fan-
tastiskt bildspel från Libanon-tiden. Inte
ett öga var torrt! Sicket hästjobb han har
gjort!!! STORT TACK till dig också
Ronny! Många minnen avhandlades
under många timmar - och ändå har vi
inte fått nog och pratat färdigt med
varandra!

När den sista kamraten lämnat kasern-
gården på söndagen hade vi bestämt var
25-årsjubileet troligen skall gå av sta-
peln. Löjtnant Anders Hörström försöker
ordna den detaljen i Halmstad. Men
eftersom det gäller Sjukhuskompani 15 L
tyckte vi att tre år lät som en lång tid, så
löjtnant Marianne Boström fick stafett-
pinnen för ett pre-jubileum i Stockholm. 

Kamratskapet är stort i vårt fina kompa-
ni 15 L!!! Tror faktiskt vi är lite unika –
det brukar vara ganska lätt att få folk att
dyka upp på våra träffar. Vi blir ju aldrig
färdiga med varann! Tack och lov!

Tack alla för att ni gjorde träffen så 
lyckad – som vanligt!

Text:
Fänrik X-ray Carina Seldahl-Holmberg

Sergeant vaktchef Per Holmberg
Kapten Head-Nurse Ann-Sofie Stambej 

Foto och bildtexter: 
Lotta Öhrn och Kristin Johansson

Sjukhuskompani 15 L hade återträff efter 21 år

Campsnutteri! Blev till riktig kärlek. 
Herr och fru Lindgren.

Rosa, den lilla, hon som snuuusar.Snutteri efter hemrotation...eller var det nåt på ̊ gång
redan i Libanon.. Idag herr och fru Holmberg.

Carina Larsson och Marianne Boström dricker
som vanligt Asti i duschen, denna gång med
kläder...

Rut Björnfot som åkt ända från Boden i samtal
med Tony. 

Christine Nordewang, Spöööörchel Lasse Lindgren
och Carina Larsson.
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Förbundsråd
den 9-11 oktober 

på Baereia utanför Oslo.

TEMA KAMRATSTÖD
Inbjudan kommer att sändas 

till respektive föreningar!

Missa då inte chansen fredagen den
23 oktober, att under en dygns-
kryssning från Stockholm till Åbo
med Silja Galaxy, umgås med dina
kompanikamrater eller varför inte
någon från övriga bataljonen?

Vi är några från varje kompani som
tycker att det skulle vara roligt att åter
igen träffas efter alla dessa år, så nu
anordnar vi en återträff för bataljon
102L 20 år, i samverkan med Silja
Line.

Träffens program är i skrivande stund
ännu inte riktigt spikat, men vi kommer
att ha träff för hela bataljonen och
enskilt med det egna kompaniet, spikat
program får ni i samband med
incheckningen. 

Tag nu kontakt med era missionskom-
pisar och boka in denna helg, det kan
ju också vara så att vi inte har fått tag
i alla berörda. 

Avgång från Värtahamnen i
Stockholm med Silja Galaxy fredagen
den 23/10 kl.1930. 

Åter Stockholm lördagen den 24/10
kl.1815.

Kostnad:
Från 981 kr/person i del av 
fyrbäddshytt, en b-hytt.    

Ingår i priset: 
Välkomstdrink, middagsbuffé inkl
vin/öl/vatten, förläggning i fyrbädds-
hytt, frukostbuffé, lunchbuffé inkl
vin/öl/vatten och en himla massa triv-
sel.

Anmälan:  
För att vi skall kunna genomföra
Bataljonsträffen som planerat är det
viktigt att du anmäler och bokar in dig
och kompisarna före den 30/9.
Boka på telefon 08-6663333, bok-
ningskod B96L.    

I samband med bokningen går det även
bra att mot kostnadstillägg uppgradera
till annan hyttkategori, eller boka för-
månlig bussanslutning till och från
Värtahamnen, Stockholm

Sugen på bataljonsåterträff med 102 L?

Har ni några frågor eller bara vill prata
lite är det bara att ringa någon av kon-
taktpersonerna nedan. Skicka gärna din
e-post adress till ert kompanis kontakt-
person, så vi kan skicka spikat program
eller annan info.

Förrådskompaniet  
Anders Eskelund    
0498-210440  
0708-901585
kawaeskil@telia.com
Lars Anderson    
0413-23985 
lars_andersson99@tele2.se

Sjukhuskompaniet 
Sten Jakobsson 
036-60766   
0703-407267
sten.jakobsson@telia.com                 
Thomas Söderkvist   
0248-20633   
0730-562862      
tsoderkvist@hotmail.com

Batstab, Stab & Trosskompaniet 
P-G Dolk   
0705-637364 
pg.dolk@hotmail.com        
Lillemor.Nilsson     
0921-54702   
070-3674049         
lillemor.nilsson@mil.se

Transportkompaniet  
Björn Claesson       
036-50284      
070-5150284
bjorn.claesson@jonkoping.se 
Peter Strandman   
036-363539   
0739-290600 
strandman.taberg@swipnet.se

Ingenjörskompaniet
Ulf Normark  
0620-14653   
0703-285710
ulf.normark@kramnet.se
Mats Pedersen     
040-124985   
0709-415885

Hjärtligt välkomna till vad vi tror blir höstens höjdare, ha en skön sommar! 

Anders ,Lasse ,Björn, Peter, Jakop, Thomas. Ulf ,Mats,Lillemor och P-G

Märket består av en sammanslagning
av NATO-, EU- och FN- symbolerna
för att understryka att det är delta-
gandet i internationella operationer
som är gemensamt. Den åtföljande
tolkningen som den beskrivs av dans-
karna är: ”Nordstjärnan visar vägen,
stjärnorna symboliserar alla de dukti-
ga och respekterade soldater som har
gjort internationell tjänst och allt
hålls slutligen samman av FN:s oliv-
kvistar, som symbol för den eviga
kamratskapen mellan veteraner.”

Veteranerna utgör en särskild grupp
i Sverige men också i Europa och
världen. Alla vi som varit ute har
arbetat inte bara tillsammans med
andra svenska soldater utan också
med soldater från våra nordiska
grannländer och andra nationer från
hela världen. 

Vi känner därför en samhörighet
med alla dem som vi träffat på ”där
ute”. Genom att vi och andra länder
börjar bära detta märke så ökar möj-
ligheten att känna igen våra interna-
tionella kamrater. Samtidigt så utgör
märket en baskerneutral symbol som
alla kan bära.

I samband med att jag har träffat
försvarsministern, riksdagsmannen
Allan Widman och ÖB så har jag pas-
sat på att överlämna märket som en
påminnelse om att vi finns. 

Alla har accepterat! 

Text:Bo Wranker

saxat ur Fredsbaskern nr 4/2008

Samling under 
nytt veteranmärke

Se varianter på det nya märket 
i Profilshopen på sid 8!
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M I X E D

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com

Sundsvallsagenda

När ni ska annonsera
i Fredsbaskern

Kontakta inforMera Publishing
011 - 18 80 88

annons@informera.se

Tack alla ni som var på årsmötet!

Tack alla Ni som gästade oss i F-län och årsmötet i Eksjö. 
Vi hoppas att Ni trivdes med vårt arrangemang och att vistelsen
på ”vårt” Göta ingenjörregemente var till belåtenhet.

Vi alla inom F-län önskar er alla en skön sommar!

Tisdagen den 31 mars var det
invigning av Träffplats Sundsvall.

Sista tisdagen varje månad kan
lokala och gästande
Fredsbaskrar njuta av god
gemenskap och något lämpligt
att förtära på Larssons Corner,
Tullgatan/Kyrkogatan i
Sundsvall.

Mellan 1830 och 2200 finns alltid någon ur Y-bataljonens sty-
relse närvarande som Träffplatsvärd. 

Förutom träffar sista tisdagen varje månad kommer Y-bataljo-
nens program under året att se ut som följer:

25 augusti Medlemsmöte
1830 – 2200
Föredrag, information och gemytlig samvaro
Mat och dryck serveras

24 oktober FN-dagen. Samarrangemang med Sundsvall-
Timrå FN-förening

06 november Medlemsmöte
1830 – 2200
Föredrag, information och gemytlig samvaro
Mat och dryck serveras

11 december Jultallrik
1830 – 2200
Information och gemytlig samvaro
Jultallrik serveras

Separat kallelse med specificerat program och möteslokal till
respektive arrangemang kommer att skickas till samtliga medlem-
mar. Dessutom planeras en del samarrangemang med andra aktö-
rer på lokal nivå på andra datum än ovanstående.

Styrelsen kommer även att under året driva aktiv medlemsrekry-
tering bland de länsbor som bevisligen gjort utlandstjänst men
ännu inte uppmärksammat förmånerna att delta i Y-bataljonens
och Fredsbaskrarnas aktiviteter.

Hälsningar Anders Arvidsson

Vi håller på att titta på ett förslag att arrangera en resa till våra
nordiska vänner på Eurotreff den 23-25 juli 2010. Låt oss citera
Måns Löf i Lindesberg: 

”Eurotreff är ett utmärkt tillfälle för den vanlige medlemmen
att träffa danska och norska fredsveteraner.”

Eurotreff går även av stapeln i år den 4-6 september, läs mer om
detta på: www.dovrefjellaliansen.com

Vi håller även på att titta på ett förnyande av första utskick till
våra nya medlemmar. Och vi har redan nu börjat fundera på hur vi
ska locka fler till nästa årsmöte. Medlemstalet ska vi öka, frågan
är bara hur?

Har ni andra synpunkter eller idéer så är ni varmt välkomna att
höra av er.

Mvh Emma Wiik

amma.wiik@fredsbaskrarna.se

Bo Palmqvist, Björn Claesson, Mats Ruderfors, Douglas
Gustafsson och Jan Runesson på väg till tvätten.

Teamet för Rekrytering 
och Marknadsföring – TRIM 

Emma Wiik och den citerade Måns Löf. 

UN Peace Operations
Recruitment Site:

https://jobs.un.org/Galaxy

Din bästa guide till att bo på Cypern:

www.pafilia.com
P R O P E R T Y  D E V E L O P E R S
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Nu nystartar vi i Dalarna! Vid ett möte på Sabel och Kask i Falun 5
februari beslutade en bestämd skara veteraner att det var läge att
blåsa liv i kamratföreningstanken. Redan 1996 bildades
Kamratföreningen Bataljonen Dalarna. Namnet kom sig av att för-
bundet Fredsbaskrarna på den tiden hette Kamratföreningen Batal-
jonen. Vid bildandet deltog Sten Helleng från riksorganisationen.

Som så många föreningar blev det svårt i längden att bemanna sty-
relseposter, men träffarna första torsdagen i varje månad har trots
detta rullat på. Bra så! Nu tyckte dock de församlade att det var
dags med en nystart och en tillförordnad styrelse bestående av Claus
Dehlin, Ludvika, Mats Berglind och Anders Uhlin, Borlänge samt Leif
Persson, Gustafs, valdes.

Styrelsen skall ta fram förslag till nya stadgar och ett medlemsmöte
planeras till 24 oktober. Detta kommer att välja en fullständig styrel-
se enligt nya stadgar och eventuellt också under ett nytt förenings-
namn: Fredsbaskrarna Dalarna.

Kallelse till konstituerande medlemsmöte i Fältarbetsbaracken,
Dalregementsområdet i Falun.
Härmed kallas alla fredsbaskermedlemmar i Dalarna till medlems-
möte i Falun 24 oktober. Efter sedvanliga mötesförhandlingar blir det
kaffe med smörgås till självkostnadspris.

Anmälan om deltagande till Mats Berglind eller Ulf Lissjanis senast
10 oktober. Vi ser gärna att du uppger eventuell e-postadress när du
anmäler dig. Kamratföreningen sparar en hel del på porto på det
viset när vi skall skicka ut möteshandlingarna. 

Mer och utförligare information kommer på förbundets hemsida
och när du anmäler dig till medlemsmötet. Varmt välkommen!

Träffpunkt Dalarna
Första torsdagen i månaden träffas vi februari till april och oktober
till november på polishusets pub ”Sabel och Kask” i Falun, klockan
1900, samling utanför huvudingången. 

Under maj till
september (föru-
tom juli) träffas vi
vid Myckelmyra
tjärn, samma tid.
Traditionellt julbord i
december hemma hos
Mats Berglind, Borlänge.

I år ersätts novemberträffen av
medlemsmötet 24 oktober.

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

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

E-postadresser
Vi har e-postadresser till nästan hälften av alla medlemmar i
Dalarna men vi tror att fler har tillgång till e-post. Var vänlig mejla
din e-postadress till oss, e-postadress som nedan. Har du fått infor-
mation från oss via e-post så har vi redan din adress men är du osä-
ker så mejla oss ändå. Ju fler e-postadresser desto mindre kostnad
för porto! Det betyder mer över till annat!

Fler medlemmar
Vi är idag 120 medlemmar och det borde väl inte vara en omöjlighet
att dubbla det medlemsantalet! Sätt igång och kolla din omgivning;
du känner säkert någon som inte kommit sig för att bli medlem
ännu. Det är enkelt att bli medlem, kontakta oss i styrelsen eller ta
en direktkontakt med förbundets kassör och medlemsregisteransva-
rig: register@fredsbaskrarna.se!

Claus Dehlin, ordförande
claus.dehlin@fredsbaskrarna.se

Nystart i Dalarna! 

Inbjudan till ÖS 16 – CAMP VICTORIA  10-12 juli 2009

www.fn-traffen.se

Inrikta er på ÖS 16 i juli!
Kom till Ringenäs skjutfält 

utanför Halmstad!
Kom och träffa dina 
missionsvänner!

Detta är Veteranträffen
som du nästan 

aldrig glömmer!

NU för 16:e året!
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ANNONSER 

I DETTA NUMMER:

Fredsbaskrarna Sverige 8 www.fredsbaskrarna.se
Röj-en-mina 11 www.roj-en-mina.nu
Atremi 11 www.atremi.se
Rikshemvärnet 11 www.soldat.nu
Property Developers 28 www.pafilia.com
UN Peace Operations Recruitment 28 https://jobs.un.org/Galaxy
Middle East Trading 28 www.me-trading.com
FredsbaskerFörlaget 30 www.fredsbaskerforlaget.se
BAE Systems - Bofors 32 www.baesystems.se

SKEPPAREGATAN 29, 602 27 NORRKÖPING
TEL 011  18 80 88  –  FAX 011 13 70 88w w w . f r e d s b a s k e r f o r l a g e t . s e

Det går även 
att beställa våra böcker 
via förskottsbetalning 

på PlusGirot!

ANGE:
- boktitel

- antal
- namn och adress 

PORTO INGÅR I PRISERNA

PG: 129 1805-8

HÄR FINNS BÖCKER OM SVENSKA FREDSMISSIONER UNDER 50 ÅR.

HÄR FINNS MINNESBÖCKER FRÅN BL A BALKAN OCH LIBANON.

HÄR FINNS VHS-FILMER.

PS

198:-

306:-

161:-

Biografin om Stig von Bayer 

– the Mad Swede!   

298:-

348:-

NU TILL SOMMARGRILLAT YX-PRIS!

Med ett 10-tal popuära recept!

216 sidor, 4-färg.

101 sidor, 4-färg. Rikt illustrerad
Svensk/engelsk parallelltext

av Christian Braunstein

176 sidor.  Rikt illustrerad
av Christian Braunstein

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

av Christian Braunstein

CD:n
med klassikerna:

- Hemåt det bär 

- Soldaten och kortleken

- Skyttesluskvisa 

- Basker Blå 

110:-



YXXRYSS  
Nr 2/2009

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

Kryssa för EN önskad vinst!  

Vi gratulerar vinnarna 
i YXXRYSS 1/2009

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

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

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

Rätt lösning till 

nr 1/2009

Lösningen sänds senast 23 augusti till: 
Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 Höör.

Utmärkelsetecken på
militära uniformer

FN på Cypern

I grytorna för freden
- Fredskockarna

Nore Berglund,
Närlundavägen 17
252 75 Helsingborg

FN PÅ CYPERN

Ingemar Fransson
Kung Magnus Väg 44
621 45 Visby

FN PÅ CYPERN

Bertil Blohm,
Scheelegatan 1, 2tr,
731 32 Köping

I GRYTORNA FÖR FREDEN

- FREDSKOCKARNA



POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige

Tegelbruksgatan 8,  554 50 JÖNKÖPING


