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Bo Wranker
Förbundsordförande

Fredsbaskrarna - en nödvändig organisation i tiden

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

inledaren

Sverige påtar sig ett livslångt ansvar för den personal
som Sverige anställer och sänder ut i olika fredso-
perationer! Detta är grunden för hur Fredsbask-
rarna skall utvecklas så att detta ansvar kan omsät-
tas i praktisk handling.

Fredsbaskrarna har två uppdrag: dels att vara para-
plyorganisation för de kamrat- och länsföreningar
som utgör kärnan i organisationen, dels att stödja
all militär personal som deltar eller deltagit i inter-
nationella fredsoperationer i FN-, NATO-, EU-,
eller OSSE- regi.

Fredsbaskrarna skall ha en medlemsvald styrelse
och förbundsordförande.
Fredsbaskrarna skall vara en självständig organi-

sation som på uppdrag av medlemmarna lämnar
stöd till kamrat- och länsföreningarna samt åtar sig
att svara för kamrat- och familjestödet för alla
svenska fredssoldater/veteraner.
Fredsbaskrarna skall hålla nära kontakt med

medlemsföreningar, medlemmar, regering, riksdag
och Försvarsmakten samt inte minst nära kontakt
med internationella veteranorganisationer i vilka
vi är medlemmar.

Det är självklart så att det vi kallar kamratträffar
mm är sådant som förbundet stödjer med med-
lemsavgiften som grund. Lika självklart är det att
det stöd som veteraner och/eller deras familjer
kräver, inte kan betalas av medlemsmedel. För-
bundet har cirka 5 000 medlemmar men det är

cirka 100 000 svenska män och kvinnor som del-
tagit som fredsoldater runt om i världen. Det är
inte rimligt att medlemsavgifterna skall kunna
täcka det behov av stöd som finns. Det kommer
därför att krävas ett ekonomiskt stöd, antingen
direkt från regering och riksdag eller via För-
svarsmakten.

För oss är det självklart att kamrat- och familjestöd
till veteraner bäst kan ges av veteraner som har en
certifierad kompetens. Stora steg har tagits i detta
avseende. Vi skall utveckla denna funktion såväl
kvantitativt som kvalitativt och därefter göra samt-
liga veteraner medvetna om att den finns och hur
man sätter sig i kontakt.

Organisationen måste utvecklas för att möta de
vidgade uppgifter vi nämnt ovan.Vi måste bli riks-
täckande genom att fortsätta att utveckla kamrat-
och läns-/regionsföreningar. Det är viktigt för
både kamratföreningsaktiviteter som för att fånga
in kamrater eller familjer som behöver stöd. Vi
behöver någon form av ”jourhavande kamratstöd-
jare” på ett för alla känt telefonnummer, i likhet
med t ex Danmark

För att förbundet skall orka med alla aktiviteter så
krävs att vi (med anslag som grund) kan organise-
ra ett ständigt arbetande kansli med anställd perso-
nal.Vi måste helt enkelt bli professionella!

Vårt motto är att Fredsbaskrarna är en veteranför-
ening, som känner ansvar för alla som tjänstgjort i
svensk uniform i fredsoperationer sedan 1956, kort
sagt – ”Veteraner för veteraner!”

Vår vision för Fredsbaskrarna

Thomas Roos
Styrelseordförande
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Vem är
BoWranker?

Född: I Göteborg. Flyttade som 15-åring till
Karlskrona där jag tog studenten. Blev också
som 15-åring medlem i FBU ungdom (är faktiskt
fortfarande medlem i samma förening).

Utbildning: Studentexamen och därefter
Sjökrigsskolan i Näsby Park på kustartillerilinjen.
Sedemera Militärhögskolans allmänna kurs och
stabskurs (Idag FHS stabs- och chefsprogram).
Ett år vid US Marine Corps Command & Staff
College. Diverse kurser, inklusive UNSOC vid
Swedint (där jag i skrivande stund medverkar vid
slutövningen som Force Commander i Bogaland).

Tjänstgöring: Rörlig artillerist var grunden vid
KA 2 Karlskrona. Därefter har jag haft turen att
få ägna mig åt strategisk, operativ planering på
Högkvarters- och militärområdesnivå, taktisk pla-
nering och genomförande på marinkommando-/
försvarsområdesnivå som chef för Sydkustens
Marinkommando 1997-2000. Har faktiskt fått
genomföra krigsförbandsövning på alla nivåer
från pluton till Högkvarter när repetitionsutbild-
ning fortfarande förekom.

Internationellt: Fick tyvärr inte ja på min ansökan
1970 att tjänstgöra som plutonchef på Cypern
–Fänrik stannar hemma och utbildar värnpliktiga,
var svaret på den ansökan. Jag fick vänta ganska
länge men till slut så fick jag då chansen. Vilket då
blev: 1996-97 (knappt 1,5 år) Force Commander
UNPREDEP i Makedonien och sedan 2000-2003
(3 år) Force Commander UNDOF på
Golanhöjderna.

Pension: Ja, efter UNDOF valde jag att lämna
Försvarsmakten och är idag överste av 1.graden i
reserven.Tiden utnyttjar jag till att konsulta på
deltid (ca 20%) och att jobba med hustruns och
min skogsgård i södra Småland (för just nu krig
mot granbarkborrarna!).Till det kommer några
ideella engagemang och nu också Fredsbaskrarna.

Familj: Gift med Lena som var med mig och
UNDOF i Mellersta Östern och där gick under
benämningen Chief of Staff.

Läser: Helst historia och måste jag erkänna krimi-
nalromaner. Håller nu på med att läsa ifatt Arne
Dahl.

På frukostbordet: Morgontidningen och till
påtåren text-TV.

Fregatten Gävle har återvänt till Stockholm
efter sin FN-mission utanför Libanons kust.
HMS Gävle mottogs på Skeppsbrokajen med
musikkår, medaljparad och majsol.

foto: Försvarets Bildbyrå
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Sprängladdning i Afghanistan
troligen fjärrutlöst

Det var en sprängladdning, sannolikt fjärrutlöst, som
användes i söndagens attentat mot ett svenskt militärt
fordon i norra Afghanistan. Det är den preliminära upp-
fattningen i inledningsskedet av utredningen av attenta-
tet.

Hotet från riggade bomber är lägre i norra Afghanistan där den

svenska styrkan verkar, jämfört med landets södra delar. I norr är

bedömningen att laddningarna främst riktar sig mot afghansk militär

och polis samt mot civila hjälporganisationer.

–IED:er är en del av den normala hotbilden här. Dessutom vet vi

av erfarenhet att den här typen av aktiviteter tilltar när våren kom-

mer, så har det varit i flera år nu, säger Mats Danielsson, chef för den

svenska styrkan i Afghanistan som ingår i den Nato-ledda ISAF-styr-

kan.

Sju incidenter
I militära temer används förkortningen IED, Improvised Explosive

Device, för att namnge modifierade sprängladdningar eller så kallade

försåtladdningar.

Fram till skrivande stund har sammanlagt sju incidenter med IED:er

kommit till den svenska styrkans kännedom under april månad i det

område i norra Afghanistan som svensk trupp ansvarar för. Av de sju

bomberna har fyra detonerat innan de upptäckts, varav en sprängde

det svenska fordonet i söndags, och de övriga laddningarna har oskad-

liggjorts av svensk personal.

Väpnade medel
–Med tanke på att laddningen var fjärrutlöst är det rimligt att anta

att söndagens attack var direkt riktad mot ISAF, säger Mats

Danielsson.

Samtidigt som huvuddelen av befolkningen i norra Afghanistan

bedöms stödja framväxten av en fungerande afghansk stat, finns ett

fåtal grupper som med väpnade medel motsätter sig återuppbyggna-

den av olika skäl, alltifrån ekonomiska till ideologiska.

–Den här typen av risker ingår i vårt jobb. Samtidigt är strävan att

lösa våra uppgifter med så hög säkerhet som möjligt. Vi kommer att

fullfölja vår uppgift att stödja säkerheten i det aktuella området,

säger överste Mats Danielsson.

källa: www.mil.se

2007-04-20

Fredsbaskrarna samarbetar med Försvarsmakten och frivilligorganisationer. Samarbetet består av
kris- och kamratstödsverksamhet. Fredsbaskrarna organiserar även utbildning av kris- och kam-
ratstödjare. Målsättningen är att kamratstödjare skall finnas i varje distrikt/län – redo att stödja,
inte bara kamrater ur Utlandsstyrkan, utan även – vilket är mycket viktigt – deras anhöriga.

Fredsbaskrarnas konto KAMRATSTÖDSHJÄLPEN – stöder kamrater och deras anhöriga,
som är i behov av ekonomiskt stöd – på grund av skada, fysisk eller psykisk sjukdom, som följd
av internationell tjänstgöring.

Fredsbaskrarnas medlemstidning BATALJONSBLADET utges med fyra nummer per år.
Tidningen distribueras även till prenumeranter, organisationer, företag och pågående svenska
fredsmissioner i utlandet.

Internationellt är Fredsbaskrarna anslutna till Soldiers of Peace International Association (SPIA),
The Board of The Nordic Blue Berets (BNBB) ochWorldVeterans Federation (WVF).

Stöd Fredsbaskrarna Sveriges verksamhet – bli medlem! Medlemsavgift – 200 kronor om året!

FREDSBASKRARNA SVERIGE
Kamratstödsorganisationen för fredsveteraner

Förbundet FREDSBASKRARNA SVERIGE (Fredsbaskrarna) bildades 1984 i Värnamo och har sitt säte
i Jönköping. Förbundet är politiskt och religiöst obundet och har år 2007 ca 5 000 medlemmar.
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Gäster var generalmajor Anders Lindström från HKV och överstelöjtnant
Bengt Carlsson från Swedint samt kommendörkapten Anders Kallin. Övri-
ga gäster var Rune Brink från Kongo-veteranerna medan Lave Lavesson
representerade Z-Bataljonen och ErikWesterberg kom i egenskap av ord-
förande för UNEF-kamraterna. Hans Johansson kom från FBS-föreningen
i Västervik samt Birger Heldt, Markus Hägglund och Anneli Westerlund
från Folke Bernadotteakademin, tillsammans med
övriga inbjudna gäster.

Förbundsordförande Per Erik Korström inledde årsmötet i sedvanlig ordning.
Därefter följde parentation över avlidna medlemmar.
Till årsmötesordförande valdes veteranen Hans Henriksson från Gislaved

som hanterar ordförandeklubban lika suveränt som tidigare.
Årsmötespunkterna klarades av inom loppet av några timmar och en av

nyheterna under årsmötet var Per-Erik Korströms motion om byte av
namn på tidningen till Fredsbaskern. Fältfesten kommer att genomföras
men styrelsen återkommer med detaljerna för festens genomförande läng-
re fram. Övriga motioner handlade om föreningsfunktionärers kostnader i
samband med förbundsarrangemang och där beslutades i enlighet med
motionerna från Fredsbaskrarna F-län och Z-bataljonen, att förbundet står
för resekostnader medan föreningarna står för kost och logi.
Årsmötesdeltagarna röstade för ansvarsfrihet för Förbundsstyrelsen.

Per-Erik Korström svingade i en mycket högtidlig gest sin förbundsordföran-
deklubba för sista gången och lämnade med detta över den till den nye för-
bundsordföranden överste1. BoWranker, som valdes med acklamation. Bo
kommer för övrigt från Karlskrona.
Bengt Carlsson tackade Per-Erik Korström med en gåva från Swedint.

Anders Lindström höll ett tacktal till Per-Erik och önskade Bo Wranker
lycka till i sin nya befattning.
Erik Westerberg från UNEF-kamraterna förärade Per-Erik ett livslångt

hedersmedlemskap i föreningen. UNEF-kamraterna är den äldsta FN-för-
eningen i Sverige och den grundades redan den 24 oktober 1958. Gun
Lindén fick också ett hedervärt livslångt hedersmedlemskap i UNEF-kam-
raterna. Fredsbaskrarnas revisor Ulla Engwall avtackades också. Förbunds-
fana utdelades tillVästervik och Örebro som är två nya föreningar.

Årsmötet konstaterade att år 2006 har varit ett bra år för Fredsrörelsen.
Vid kransnedläggningen den 24 oktober 2006 närvarade Sveriges ÖB

såväl som vår nya försvarsminister Mikael Odenberg och försvarsutskottets
ordförande Ulrika Messing. Kamratstödsverksamheten och dess potential
belystes och det gavs även en återblick på veteranernas veteraner, nämligen
deltagarna i den första bataljonen från 1956 som hade återsamlats i
Stockholm 50 år efter avresan till Suez och stationeringen i Gaza.
Det gavs även en framåtblick med siktet och kornet inställt på den 6:e

nordiska fredskonferensen mellan den 20/9 och 23/9 2008. Konferensen är
tänkt att äga rum i världsarvets Karlskrona.

Fredsbaskrarnas 23:e årsmöte
Lördagen den 31:e mars 2007 samlades vi igen för Fredsbaskrarnas årsmöte.
Platsen var Ledningsregementet Enköpings Garnison i Enköping.
Antalet personer var ca 75, inklusive inbjudna gäster.

Pekka Korström lämnar över ordförandeklubban till
Bo Wranker

C Swedint, Bengt Carlsson, överlämnar gåva till en
rörd Pekka Korström

Mingel i baren med UNEF-kamraternas ordförande
Erik Westerberg i förgrunden

F Ö R B UND SN Y T T
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Generalmajor Anders Lindström höll ett föredrag om ut-
landsmissioner och inriktningen på Nordic Battle Group.
Birger Heldt från Folke Bernadotteakademin talade om
akademins verksamhetsområden.Denna myndighet som är
underställd UD, invigdes i september 2002.
Det finns bl a ett digitaliserat arkiv över Sveriges freds-

insatser med fokus på alla svenska truppbidrag. Tillgäng-
ligheten till detta digitaliserade arkiv kommer att ske steg-
vis från hösten år 2007.

Årsmötet förärade även ett antal personer medalj för olika
gärningar. Per-Erik Korström får Förbundets förtjänstme-
dalj av ädlaste valör för sina insatser för förbundet. Bengt
Fransson får Förbundets förtjänstmedalj i silver.
Karl-Olof Fransson förärades BNBB:s medalj tillsam-

mans med Sture Pettersson,Anders Kallin,Tony Petersson
och Raul Leppälä och Mikael Fredriksson samt Peder
Stenbäck, som ej kunde närvara.

Avslutningsvis så hade det skänkts ett antal gåvor till den lot-
teriverksamhet som följde efter kvällens middag i mässen
och givarna var Swedint samt C-G Högliden.

Styrelsens sammansättning:

Förbundsordförande: Bo Wranker, Karlskrona.

Styrelseordförande:Thomas Roos,Trollhättan.

Vice förbundsstyrelseordförande tillika vice förbundsordförande:

Claus Dehlin, Ludvika.

Sekreterare: Lotta Öhrn, Örebro.

Kassör: Bo Carlsson, Luleå.

Styrelseledamöter: Anders Ramnerup och Emma Östman, Örebro

samt Lillemor Nilsson, Boden.

Ersättare: Gun Lindén Västerås, Charlotta Blomberg Göteborg,

Johan Nyström Enköping, samt Lars Andersson Höör.

Text: Lars Andersson

Foto: Emma Östman

Medaljörerna från vänster: Karl-Olof Fransson, Anders Kallin, Bengt Fransson, Per-Erik Korström, Mikael Fredriksson, Raul Leppälä och Tony Petersson.
Sture Pettersson och Peder Stenbäck är ej med i bild.

Det var en annorlunda opera-
tion som brandmännen fick åka
ut på under lördagen.
En man hade tipsat om att

det fanns vapen i en brunn på
hans nyinköpta tomt. KS15:s
EOD-team och brandgrupp kal-
lades ut till platsen. Brunnen
skulle först tömmas på vatten
och sen kom brandmännens
rappelleringsutrustning till
användning när en av KS15:s
amröj-specialister skickades
ner i brunnen.
–Det var ganska kallt i vatt-

net så soldaten fick låna en av
våra kemdräkter som också är
vattentät, säger Åke Norberg,
räddningsledare för brandstyr-
kan.
Rappellering gör vi hemma i

Sverige vid olika situationer
och vi var beredda att skicka
ner vår egen personal om
någonting skulle gå fel.

Allt gick bra. Förutom
tomma plastdunkar och gamla
skor så hissades även en lätt
kulspruta, en större mängd fin-
kalibrig ammunition och flera
magasin upp ur brunnen.
–Vi stal lite av bondens tid,

men det är nog skönt för
honom att veta att brunnen
inte innehåller några farliga
grejer längre. Dessutom rensa-
de vi bort en massa skräp som
kan förorena vattnet, säger
Jan-Erik Wäppling, chef för
KS15:s EOD-team.
–Vi har tidigare stöttat EOD-

gruppen vid olika uppdrag. Det
är bra att våra samlade resur-
ser kan användas på ett bra
sätt, säger Åke Norberg.

Löjtnant Ola Björnör
PIO KS15

källa: www.mil.se
Publicerad: 13 maj 2007

Sök i brunn - fall för brandgruppen
KS15:s brandgrupp fick rycka ut efter ett misstänkt
vapenfynd i en brunn i en av byarna runt Camp
Victoria. För att kontrollera och ta hand om vapnet
hissades en av soldaterna ner i brunnen.

Förberedelser för tömning av brunnen med hjälp av en
eldriven pump som strömförsörjs från brandbilen
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Shirbrig har genomfört ännu en stabsövning, denna gång i
Spanien. Övningen gick av stapeln på en spansk militärbas utan-
för Valencia och genomfördes under två veckor, 6-17 november
2006. Syftet var att träna och samtrimma brigadstaben inför
eventuella framtida FN-missioner och övningen genomfördes i en
tillfälligt uppbyggd HQ-miljö med datorer, telefoner, spelgrupper
m.m.

I Shirbrigövningen (Shirbrig står för: Multinational Stand-by
High Readiness Brigade for United Nations Operations) döpt till
White Dove -06 (vita duvan -06), fanns deltagare från 14
länder. Dessa kom från Österrike, Kanada, Danmark, Finland,
Italien, Irland, Litauen, Holland, Norge, Polen, Rumänien,
Spanien och Sverige. Dessa länder är för närvarande också per-
manenta medlemmar av Shirbrig, tillsammans med Slovenien
som ej deltog och fortfarande har några vakansplatser att fylla.
Sverige deltog med en polisinspektör och fem officerare (polisin-
spektör Krister Arnetorp, överstelöjtnant Conny Holmström,
major Ulf Stenvall, major Carl Erlandsson, fanjunkare Claus
Dehlin och kapten Christer Gunnarsson). Dessutom deltog
överstelöjtnant Ingemar Robertson i övningsledningen.

–Jag tycker övningen har varit bra och givande, säger major
Carl Erlandsson. Speciellt därför att man också lärde känna
varandra. Han har egentligen inte hittat något negativt på det
stora hela. Nej, egentligen inte, men som alltid vid sådana här
stabsövningar så är det ibland svårt att göra några moment rik-
tigt verklighetstrogna, säger han.

Övningscenariot utspelades i ett fiktivt land i Afrika med namnet
Southland, där ett inbördeskrig rasade i en av landets provinser,

Dankor, sedan bör-
jan på 2003.
Afrikanska Unionen
(AU) har alltsedan
dess varit grupperad
i regionen för att
försöka dämpa effek-
terna av detta inbörde-
skrig. I maj 2006 slöts
ett fredsavtal mellan
Southlands regering och en av
rebellgrupperna i Dankor. Men flera andra tongivande rebellgrup-
per skrev ej på vilket fick till följd att säkerhetssituationen dras-
tiskt försämrades mellan maj och oktober 2006 med överfall på
både AU personal och civila hjälparbetare som följd, i en del fall
med dödlig utgång. FN: s säkerhetsråd beslutade därför i oktober
med resolution 2031 att sända in FN-trupper under Shirbrigs
ledning (med sammanlagt 15 000 man tills oktober 2007 under
kapitel VII i FN-stadgan) för att förstärka AU och stabilisera
situationen. Med mandatet att också tvinga fram fred och våldan-
vändning mot parterna om så behövs. Det är denna inmarsch och
uppstart av en ny FN-mission i Southland som Shirbrig övades på
under 14 dagar på en spansk bas utanför Valencia. Sammanlagt
deltog ett 70-tal officerare i denna övning.Till våren 2007 plane-
ras en liknande övning, men då i Norge.

Shirbrig har sitt högkvarter i Hövelte i Danmark, beläget norr
om Köpenhamn, där ca 15 permanent anställda yrkesofficerare i
Shirbrigstaben har sin arbetsplats.Tillkommer gör icke perma-
nent anställda yrkes- och reservofficerare som finns på kontrakt
och som arbetar i sina hemländer med sina ordinarie sysslor.

Shirbrig etablerades hösten 1997 (invigdes officiellt av dåvaran-
de generalsekreteraren Kofi Annan) och har därefter deltagit i
fem missioner till dags dato. Den första var i UNMEE år 2000 -
2001, då det gällde konflikten mellan Eritrea och Etiopien, och
den senaste var i UNMIS i centrala och södra Sudan där de sista
delarna av Shirbrig lämnade missionen i december 2005.

Presidentskapet för hela Shirbrig är under 2006 i spansk regi
och chef för Shirbrig är just nu en brigadgeneral från Polen
(Franciszek Kochanowski). Ovanför i hierarkin finns en styrande
”kommitté” med en blandad politisk-militär struktur som ansva-
rar för de övergripande besluten och riktlinjerna. Denna kommitté
har i sin tur samband med FN via en kontaktgrupp belägen i New
York som består av ambassadörer och militära rådgivare från
Shirbrigländerna. Brigaden har en snabb inställelsetid vilket inne-
bär att ett första rekognoseringsteam skall kunna åka iväg till ett
nytt missionsområde sju (7) dagar efter beslut. För närvarande
sker också ett nära samarbete med Afrikanska Unionen (AU), där
erfarenheterna med Shirbrig-konceptet med en regional fredsbe-
varande stående struktur, överförs till AU.

Christer Gunnarsson

SHIRBRIG övar igen

Deltagare från vänster: Krister Arnetorp, Christer Gunnarsson, Ulf Stenvall,
Carl Erlandsson, Conny Holmström, Claus Dehlin, Ingemar Robertson.
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som fanns på sidan 18 i förra numret av
Bataljonsbladet har kommenterats av Rolf
Sundström, Kungsängen. Han tillhörde förtrup-
pen på den dressin, som blev överfallen strax
före Bukama den 15 januari 1961 av krigare
från balubastammen.
Han bekräftar att det är Major Kurt Skoog,

Strängnäs, som ligger på båren och att Sjuk-
vårdsfurir Kent Larsson från Borås lägger ett
förband på Skoogs knä.

De övriga på bilden identifierar Sundström
enligt följande: Kapten Lennart Kjessler,
Lidingö, sitter på huk i förgrunden till vänster.

Furir Sven Johansson, Eksjö står på knä vid
båren intill Kjessler. Korpral Nils Hagdahl,
Tjällmo, står längst bort med ryggen mot
kameran. Sundström är inte säker på om det är Sergeant Lennart
Hörlin, Halmstad, som pekar med hela handen. Det kan även vara
Furir Kenneth Ottosson, Hägersten, som var Hörlins ställföreträdare.
Soldaten till vänster på huk intill elefantgräset kan Sundström ej
identifiera.

Sundström minns att det var Furir Lennart Gullberg, Malmö, som
tog bilden. Han tillhörde förtruppen på dressinen och var en av två
stabsfotografer på tionde bataljonen. Den andre var Korpral Gert
Gustavsson, Stockholm, som svarade för de TV-bilder som finns från
den tionde eskorten. Gullberg svarade för kamerabilderna.

BS

DEN KLASSISKA
KONGOBILDEN

www.bisonoutdoor.se PUZZELRINGAR
www.me-trading.com
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“JAG VILLE INTE DÖDA”, så uttryckte sig Emmanuel
Kamuhanda, om sitt liv som barnsoldat. Han hade inget
val, han blev tvingad

1
.

Sådan är situationen för flera hundra tusen barn- och ung-
domar. Enligt UNHCR finns det globalt ca 300 000
ungdomar som strider som barnsoldater2. Många av dem
är flickor som tvingas till sexuellt slaveri och därmed även
exponeras för ökad risk att bli smittade med HIV.
FN: s barnkonvention reglerar förbudet mot barnsol-

dater: ”Konventionsstaterna skall avstå från att rekrytera
en person som inte har uppnått 15 års ålder till sina väp-
nade styrkor.Då rekrytering sker bland personer som fyllt
15 men inte 18 år, skall konventionsstaterna sträva efter
att i första hand rekrytera dem som är äldst3.”
Barnkonventionen har ratificerats av 192 stater, men

många återstår. I Sydafrika har UNHCR vid en konfe-
rens upprättat ett tilläggsprotokoll som omdefinierar
begreppet barnsoldat; Ett arbete pågår att ratificera tilläg-
gsprotokollet, bland så många länder som möjligt.

A child soldier is any person under 18 years of age who is part

of any kind of regular or irregular armed force or armed group

in any capacity, including but not limited to cooks, porters, mes-

sengers and anyone accompanying such groups, other than

family members.The definition includes girls recruited for sexu-

al purposes and for forced marriage. It does not, therefore, only

refer to a child who is carrying or has carried arms.4

Tilläggsprotokollet5 har en 18 årsgräns och begränsar inte
definitionen av barnsoldater till att bära vapen, utan all
indirekt verksamhet, även att bara följa en väpnad grupp.

Barnsoldater förlorar oftast sin barn- och ungdom, missar
leken och utbildningen och blir därigenom mycket svåra
att återanpassa och foga in i samhället. De är vana att lösa
konflikter med vapen, de har traumatiska upplevelser och

ingen annan skolning än väpnad strid. Det är en stor risk
att de fortsätter med kriminella aktiviteter efter en freds-
process eller söker sig till närbelägna krigszoner som be-
talda eller frivilliga legosoldater. Barnsoldater nyttjas även
som rekryteringsbas till terrorism. Många av självmords-
bombarna är tidigare barnsoldater, rekryterade eller kid-
nappade från konfliktområden.

Barnsoldaten är ett symptom på många andra problem, som
vi inte bemästrar. Just nu pågår det ett folkmord i Darfur,
där det internationella samfundet är passivt. Erfaren-
heterna från Rwanda, där Romeo General Dallaire från
Kanada lämnades övergiven från FN och det internatio-
nella samfundet med de pågående folkmorden, liksom
den holländska erfarenheten med Srebrenica, då ca 8 000
bosniska män och pojkar avrättades, trots skydd av FN, är
andra exempel på passivitet.

I mångt och mycket är problemet att konfliktzonerna före
och efter konflikter saknar hederlig säkerhet eller att det
är en brist på just säkerhet:

Security is vital for poor people……but is not guarantee if the

security sector is greedy and corrupt and involved in inappropri-

ate activities… …the security sector should be subject to the

same governance norms as other parts of the public sector6.

Det har varit statens uppgift att skydda de mänskliga rättig-
heterna7 De internationella erfarenheterna är att staten
inte klarar denna uppgift, utan den måste överlåtas till det
internationella samfundet. Det internationella samfundet
är i sin tur sena att reagera och har oftast många andra
hänsyn att beakta och prioritera, vilket förklarar många
konflikters långvarighet.

BARN-
SOLDATER

av: Johan Adolphson

Johan är lärare och forskare på företagsekono-
miska institutionen, Stockholms universitet

samt reservofficer, senast som sådan verksam
som överstelöjtnant och stf chef för förhand-
lingssekretariatet, United Mission in Sudan,

Juba, Sudan.

Force Commander och en gerillageneral från SPLA och en Khartoum-general på besök bland hemlösa
barn i Torit, i Khartoumkontrollerat område.

K R I G E N S B A RN
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Barnsoldater i konfliktområdet försvårar processen för reha-
bilitering efter kriget, eftersom barnen saknar utbildning
och bär med sig traumatiska upplevelser. Barnsoldater är
ett typiskt tecken som utgör grunden till framtida pro-
blem. Den bristande samordning som oftast finns i krigs-
härjade områden mellan militär, civila, hjälporganisatio-
ner och bidragsgivare, understödjer problematiken.
Försöken med så kallade säkerhetsskapande zoner8 synes
vara ett innovativt och medryckande sätt att integrera
och effektivisera hjälparbetet i en krigszon. I vissa krigs-
zoner samarbetar varken militär eller civila och har en
överlappande administration för samma sak, vilket leder
till ineffektivitet och fördyrningar som minskar hjälpen
till de behövande. Säkerhetsskapande zoner (SSR) säker-
ställer samarbetet mellan militär och civila.

Diplomatiska protokoll är en sak, men den lokala handlingen
en annan. Barnens ställning, trots alla FN-protokoll, har
inte den effekt som emotsetts, när demobiliseringar och
fredsprocesser startar9.
Själva fredsprocessen är så komplex, så barnen försum-

mas. Oftast är det de riktigt fattiga barnen eller på annat
sätt vanvårdade barn som exponeras för frivillig eller ofri-
villig rekrytering10. Barn som lever i närhet till krigsom-
rådena exponeras då de är lättrekryterade av olika anled-
ningar, t ex behov av skydd, mat, mediciner eller då
familjen kanske har skingrats genom flykt eller död.
Vuxna dör och nyrekrytering behövs till olika väpnade
grupper eller styrkor. Men även osäkerheten medför att
barn- och ungdomar söker skydd hos soldater, vilket kan
få både positiva och negativa konsekvenser. Positiva om
de verkligen skyddas och erhåller hjälp, negativa om de
utnyttjas på olika sätt.

Rehabilitering av barnsoldater är en svår och omfattande
process. Posttraumatisk behandling i kombination med
utbildning och socialisering är viktiga faktorer. I Sverige
kan vi arbeta genom att ge specialstöd till barn i Sverige
som har genomlidit krigets fasor och som eventuellt själ-
va har deltagit i väpnad strid. När det gäller det interna-
tionella samarbetet borde det mer betonas ett utbyte av
kunskap och erfarenhet mellan experter i Sverige och i
andra länder och inte uteslutande förmedling av svenskt
kunnande till utlandet, särskilt när det gäller rehabiliter-
ing och återanpassning av barnsoldater.

Konflikter är alltid av ondo, men det är viktigt att förstå
det mänskliga behovet av säkerhet. Genom att aktivt er-
bjuda säkerhet, t ex genom säkerhetsskapande zoner, kan
problematiken med bl a barnsoldater minska, både som
åtgärder före en konflikt, under en konflikt och efter en
konflikt.
Här blir en ökad integrering av SIDA och För-

svarsmakten ett intressant instrument i framtiden. Båda
bär idag på unika kunskaper och erfarenheter som till-
sammans kan förhindra och stoppa konflikter. Många
länders regeringar har ju det så kallade DIME11-koncep-
tet för sina relationer med främmande makter. Inter-
nationella militära doktriner hämtar mer och mer från
effektbaserade operationer där politiska, ekonomiska, in-
frastrukturella, informationsmässiga och sociala effekter
prioriteras och fastställs initialt och sedan mäts och fort-
löpande följs upp. Kinetisk energi (vapenanvändning)
kanske bara utgör 10 % av framtida operationer. Inter-
nationella erfarenheter, bl a från FN12, visar nödvändighe-
ten med säkerhetsskapande zoner. Det vi ska göra är att
uppbåda en rörelse att namngiva, vanhedra och förbjuda
bidrag och hjälp till väpnade gäng som fortsätter att ut-
nyttja barn.

Är ni på mission, skänk gärna pengar till organisationer som
arbetar med att rehabilitera barnsoldater. Gör det kollek-
tivt, så det blir mycket pengar!

Dessutom måste vi förstärka lagar och regler på lokal nivå
som fastställer att utnyttjande av barn och ungdomar som
en frekvent del av väpnad strid är helt oacceptabelt.

FAKTA om barn i väpnade konflikter
under 1990-talet:

2 miljoner dödade

4-5 miljoner invalidiserade

12 miljoner hemlösa

1 miljon föräldralösa eller åtskilda
från sina föräldrar

10 miljoner psykiskt skadade

källa: UNICEF

www.child-soldiers.org

www.unicef.org

www.un.org/Pubs/CyberSchoolBus

www.itpolicy.gsa.gov/mkm/pathways/survey/scoop1.htm

www.hrw.org

untreaty.un.org

www.osmth.se

Om barnsoldater på nätet:

NOTER:

1 Berkely Bill, The Graves are not yet full, Rece, tribe and power in the hart
of Africa, Basic Books 2001, sid 268.

2 http://www.unhcr.se/se/Protect_refugees/Flyktingungdomar.htm
3 FN:s Barnkonvention art 38, punkt 3
4 Cape Town Principles and Best Practices on the Recruitment of Children

into the Armed Forces and on Demobilization and Social Reintegration of
Child Soldiers in Africa (Cape Town, 27-30 April 1997).

5 UN (2005-11-14) Optional Protocol to the Convention on the Rights of the
Child, http://www.ohchr.org/english/law/pdf/crc-conflict.pdf

6 http://www.dfid.gov.uk/pubs/files/supportingsecurity.pdf
7 Joeng Ho-Won, Peace and conflict studies, an introduction, sid 219,

Ashgate Publishing, 2000
8 Security Sector reforms (SSR)
9 Häggström, Henrik (2001) Barnen-de osynliga soldaterna, Stockholm:

Utrikespolitiska Institutet.
10 Machel, Graça (2001) The Impact of War on Children.

London: Hurst & Company
11 Diplomatiska, Informationsmässiga, Militära och Ekonomiska mål som en

regering fastställer tillsammans med intressenterna inom landet
12 http://www.securitycouncilreport.org/site/c.glKWLeMTIsG/b.2486441/k.531

B/Update_Report_on_Security_Sector_Reform_14_February_2007.htm

FAKTA OM BARN I VÄPNADE
KONFLIKTER UNDER 1990-TALET:
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I grunden är alla
soldater

Människor som aldrig besökt det svenskledda PRT:t
(Provincial ReconstructionTeam) i Afghanistan tidigare
förvånas ofta över det faktum att all personal är beväp-
nade. Hela tiden. Att vara beväpnad innebär ett stort
ansvar för den enskilde individen. Förutom att handha
vapnet i enlighet med alla regler och lagar gäller det
också träna regelbundet så att kunskaper och färdighe-
ter hålls vid liv.Väster om Mazar-e-Sharif, strax utanför
campen Mike Spann, ligger skjutfältet Dedahdi. På det
5 x 5 kilometer stora skjutfältet finns det goda möjlig-
heter att genomföra olika sorters övningar.

–When I say up, you take one small step forward.
Rise your weapons, aim, then put the safety down and
fire.After, look over the sight to search for more enemi-
es. If you see no one more, safety up and weapons
down, förklarar övningsledaren Georg med sin bästa
kaserngårdsstämma.

Löjtnant Georg tjänstgör vanligen som mentor åt offi-
cerare i afghanska armén, ANA, och är en av de sju
svenskarna som tillhör Operational Mentoring Liasion
Team. Men i dag leder han en skjutövning med norska
och tyska soldater.
–Vi tränar två gånger i veckan här ute på skjutfältet.

Alla har inte tid att vara med varje gång men de flesta
brukar delta så ofta som möjligt, säger Georg.

Alla kommandon ges på engelska. För den som är van
vid ”ladda” och ”patron ur” kan ”lock and load” och
”unload” kännas ovant i början.

–Eftersom vi ständigt arbetar i mixade team med sol-
dater från flera olika nationer måste vi lära om lite.Alla
är vana att ge order på sitt eget språk men här måste vi
kunna samarbeta, säger Georg.

Stegvis höjs svårighetsgraden på övningarna. Nu står
skyttarna i vända från pappfigurerna och på komman-
dot ”Up!” ska de först göra en snabb huvudvridning, ta
ett steg framåt och vända kroppen så att de står vända
mot målet, anläggning och sen avfyra två skott. Först
torrövas momentet med oladdade vapen några gånger.
Därefter är det dags att pröva på riktigt.

–Din träffbild ligger lite för långt åt vänster, förklarar
Georg för en tysk soldat efteråt.

Soldaten nickar och går för att ladda sitt tömda magasin
med fler skott.

Innan skjutövningen börjar måste tavlorna fram.
Georg och hans norska kollega dukar med ställ-
ningar och pappfigurer.

Visitation före skjutning. Georg går igenom vad som gäller för övningen.
Det är viktigt att alla vet var sjukvårdsutrust-
ningen finns om något skulle hända.

Det är viktigt att soldate
tillsammans, eftersom ar
man samarbetar över na

A F GHAN I S TAN
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Pastorn är beväpnad. Kockarna likaså. Precis som vakt- och eskort-

soldaterna och de militära observationsteamen måste all personal som

ingår i ett militärt förband bära vapen och ha grundläggande soldat-

kunskaper.

Skjutfältet är välutnyttjat. Längre bort övar den norska
snabbinsatsstyrkan med sina stridsfordon. De dundrar
fram över fältet, skjuter rök och drar sig sedan snabbt
tillbaka. På vår sida är det också dags att öva förflyttning.
Georg går bredvid soldaten, först långsamt och sedan
snabbare.När han ger signal är det dags att reagera. Ställa
sig stadigt stadigt, få vapnet i anläggning och sedan avfy-
ra två skott. Om och om igen, tills momentet sitter.

De stridsliknande övningarna till trots behöver de flesta
soldater som tjänstgör i den svenska styrkan i Afghani-
stan aldrig använda sitt vapen i något skarpt läge. Men
om det ändå skulle ske finns det ett antal lagar och reg-
ler som styr vapenanvändning och rätten att använda
våld och tvång.

–Rätten till självförsvar finns alltid. Den innebär att
du har rätt att skydda dig själv eller någon annan om ni
misshandlas eller hotas till livet. I övriga fall styr Isafs
Rules of Engagement, ROE:n, när, var och hur vi får
använda oss av våld eller tvång här i Afghanistan, förkla-
rar major Sara, som tjänstgör som juridisk rådgivare på
PRT Mazar-e-Sharif.

En rad olika faktorer påverkar hur Rules of Engage-
ment är utformade.Till exempel om det är en fredsbe-
varande insats, som i Bosnien, eller en fredsframtvingan-
de insats, som här i Afghanistan. Det är viktigt att alla
soldater kan och förstår ROE:n eftersom den utgör
grunden för hur man agerar i olika situationer. Därför
planerar Sara just nu repetitionsutbildning i form av
praktiska övningar med soldaterna på PRT:t.
–Det är först när man jobbat ett tag som det går att

föreställa sig olika tänkbara situationer. Därför är det bra
att följa upp den grundutbildning alla fick på Livgardet
efter några månader i missionsområdet, säger Sara.

Text: Steffanie Müller
PIO FS12

er från olika länder övar
rbetet ofta innebär att
tionsgränserna.

–When I say up, you take one small step
forward. Rise your weapons, aim, then put the
safety down and fire, instruerar Georg.

Stegvis höjs svårighetsgraden i övningarna. Dags att fylla på ammunition.
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11  sstt  sslliippsskklläämmmmaa,,  22  sstt  ppiinnss,,  22  sstt  ppeennnnoorr

ÖÖVVRRIIGGAA  PPRROOFFIILLPPRRYYLLAARR
PPIINNSS  --  FFNN--BBAASSKKEERR 2200  KKRR
PPIINNSS  --  FFNN--LLOOGGOO 2200  KKRR
SSLLIIPPSSKKLLÄÄMMMMAA  --  FFNN--BBAASSKKEERR 4400  KKRR
SSLLIIPPSSKKLLÄÄMMMMAA  --  FFNN--LLOOGGOO 4400  KKRR
ÖÖRRHHÄÄNNGGEENN  --  BBAASSKKEERR 3300  KKRR
NNYYCCKKEELLBBAANNDD  2255  KKRR

FFrreeddssbbaasskkrraarrnnaass  eemmbblleemm
PPiinnss,,  KKlliisstteerrddeekkaall 1100  KKRR

OOBBSS!!  MMIINNSSTT  EENN  MMÅÅNNAADDSS  LLEEVVEERRAANNSSTTIIDD
Beställning och betalning görs på postgiroblankett 
till postgiro nr 197056-5. Frakt ingår i priserna.

GGllöömm  iinnttee  aatttt  sskkrriivvaa  nnaammnn  oocchh  aaddrreessss,,  
bbeessttäälllldd  aarrttiikkeell  oocchh  aannttaall..

Välkommen till Fredsbaskrarnas ProfilShop!
Foto: Anders Malmqvist

x 15 - y 20
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Jag har befattningen som vagnchef på en sjukvårds-
transport, där vårt fordon är en Patria 203:a. Nu har
man varit i missionsområdet i över en månad och bör-
jat hitta sina rutiner.
08:30 har vi sjukvårdtroppsmöte. Då byter vi bered-

skap mellan vagnarna om det är dags för det. Det gör vi
var 3:e dag. Annan allmän info som har med oss att
göra, delges under detta möte.

För ett tag sedan kom min första post, det tog nästan två
veckor innan jag fick den i handen. Vi har ju bara
SVT24 här och den visar ju inte så mycket, tycker jag.
Som tur är så funkar oftast internet, så där läser man det
mesta som hänt hemma och i världen.
Förra veckan var vi med en svensk soldat som skulle

till tandläkaren, på den tyska Campen som heter Mer-
mal. Där ligger även flygplatsen. Vi hade ordnat en
rundtur på det stora tyska fältsjukhuset där.Det håller på
att byggas ut, och det är hur stort som helst. De har allt
där för att klara av sjukvården i hela norra Afghanistan.
Det känns bra. Dit skall vi ju åka om vi skulle få några
allvarligare skador. Den största faran här nere är trafiken,
de kör värre än både på Balkan och i Libanon.
Vår vagn var nyligen med på en konvoj där vi skulle

hämta en trasig Patria nere på en camp som heter
Bagram Airbase, det är en stor amerikansk flygbas som

ligger norr om Kabul. Det var även med några från för-
stärkningsplutonen och en norsk bärgningsgrupp. I en
by innan man gick in i bergspasset, så hade smältvatten
och jord bildat en bergslera-tsunami, leran var runt en
halvmeter djup. Den hade svept iväg fordon, hus och
trädgårdar i den delen av byn. Även vägen var avstängd
ett tag p g a detta.Vägen dit får man ta över bergen, där
den högsta punkten är runt 3400 m ö h och där passe-
rade vi igenom den omtalade Salang-tunneln.Världens
högsta belägna tunnel.Vilka vyer det var på vägen dit
upp. Hos oss på campen i Mazar-e-Sharif ligger tempe-
raturen på runt 35-40 grader i skuggan. Uppe vid tun-
neln så var det fortfarande snö och 17 grader.Vi frös och
det kändes bra kallt.
Jag såg för ett tag sedan att en dagstidning hade en

kampanj där kändisar skall spara mustascher och skall få
in pengar till att stödja arbetet mot prostatacancer. Jag
styrde upp ett lagfoto, där de flesta med mustasch ställ-
de upp. Det blev jättestiligt. Så nu kanske vi har en
mustasch-intresseförening på gång. Får se hur detta
månde sluta.
Det enda som är lite tungt med att vara här nere är

att man inte är hemma och åker MC.Men jäklar vad jag
skall göra det när jag har leave.

Text & Foto: Jespher Fröhlin ST3 på FS13
tillika ordförande i Blue Berets MC Sweden

Glimtar från ISAF-missionen i Mazar-e-Sharif - Afghanistan
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Soldaten Setréus sa i TV-programmet ”Ung svensk soldat”:
Får man senare i livet äta upp det man har gjort som sol-
dat i Nordic Battle Group? Hur bedöms vår insats om
10 år, var det bra eller dåligt? Detta är en frågeställning
som våra Kongoveteraner har att brottas med över fyr-
tio år efter sin insats.

Sverige har under lång tid ställt svensk militär trupp till
förfogande för att bidra till att skapa fred och stabilitet i
skilda delar av världen.Detta engagemang startade 1956
då den första svenska FN-bataljonen sattes in i Mellersta
Östern och har sedan dess varit ett väsentligt inslag i
svensk säkerhets- och utrikespolitik. Under kalla krigets
dagar så var insatserna helt koncentrerade till Förenta
Nationerna. Sedan dess har svenska soldater även ingått
i NATO- och EU-ledda operationer.

Riksdag och regering har under senare år beslutat att
Sverige också skall kunna medverka i militära operatio-
ner som leds och beslutas av Europeiska Unionen.Nor-
dic Battle Group är en direkt följd av denna målmed-
vetna svenska satsning. Utvecklingen inom hela För-
svarsmakten följer samma inriktning. Exempel på detta
är att Sverige deltog i Kongo med ett flygplatsförband
samt att en svensk kustkorvett just nu deltar i Libanon-
operationen - båda dessa under FN-flagg. Det är tydligt
att svensk militär förmåga är ett verktyg i en medveten
säkerhets- och utrikespolitik.

Av programmet framkom att samtliga riksdagspartier är be-
redda att sätta in militära förband i rena stridshandling-
ar och att acceptera de ökade risker för svenska soldater
som denna typ av operationer innebär.

Svik dem inte!

Varje år producerar

Sverige cirka 2 000

nya fredssoldatveteraner.

Förbundsordförande Bo Wranker Fredsbaskrarna Sverige:
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Nu är det tyvärr så att svenska soldater har stupat, blivit
fysiskt och/eller psykiskt skadade i de insatser som
genomförts. Låt ingen tro att det finns ”säkra” militära
operationer - det har aldrig funnits och kommer aldrig
att finnas. Den vilja som nu finns visar att vår politiska
ledning har förstått detta och att det nu är tid för svens-
ka folket att förstå! De 100 000 soldater och officerare
som frivilligt deltagit i strävan att skapa fred och stabili-
tet sedan 1956 har alla förstått!

Det krävs att det finns soldater som även fortsättningsvis
är beredda att ställa upp så att den politiska ledningen
kan fullfölja de uppdrag som den åtar sig i det interna-
tionella samfundet. Inom Försvarsmakten görs stora
satsningar vad gäller rekrytering och utbildning. Vi i
Sverige påstår att vi har väldens bästa soldater och värl-
dens bästa utbildning för den här typen av operationer.
Det kanske är så, men det finns ett område där Sverige
ligger efter vår omvärld, nämligen att ta hand om våra
fredssoldatveteraner (fortsättningsvis används det inter-
nationella begreppet veteraner).

Tidigare ville vare sig den politiska ledningen eller för-
svarsmaktsledningen acceptera att vi sedan 1956 har
producerat veteraner. ”Det är bara länder som legat i
krig som har veteraner”.Men för den enskilde soldaten
gör det ingen skillnad om han blir påskjuten av en lan-
dets fiende eller av någon som inte accepterar FN:s,
NATO:s eller EU:s närvaro. Effekterna av våld riktat
mot en själv eller kamraterna blir desamma.Träffas man
dör man eller skadas. Den psykiska påverkan av
stridshandlingar eller de effekter som dessa har på kam-
rater eller de civila som drabbas torde vara desamma
oavsett vilken typ av strid det är. I samband med Folk &
Försvars Sälenkonferens i år var det tydligt att denna
insikt har vunnit insteg. En riksdagsman framförde att
det var dags att utforma en svensk veteranpolitik!

Fredsbaskrarna Sverige är en organisation som uppstått i
det vakuum som avsaknaden av en målmedveten vete-
ranpolitik skapat. Idag har förbundet 5 000 betalande
medlemmar. Det arbete som förbundet bedriver är till
för alla veteraner men betalas av de 5 000 medlemmar-
na. Veteraner för veteraner har varit mottot! Med den
nya politiska inriktningen är det dags att utforma en
veteranpolitik värd namnet och inte lämna ansvaret till
några få.

Försvarsmakten gör ett bra arbete vad gäller de svårast
skadade genom det hemkomstprogram som finns sedan
början av 1990-talet. De som inte bedöms behöva pro-
fessionell hjälp åker hem. Här finns ett mörkertal som
enligt Världsveteran Federationen ligger på 10-15%,
Fredsbaskrarnas erfarenhet säger minst 5% och Försvars-
makten nöjer sig med att säga att det finns ett mörker-
tal.Vi får inte glömma veteranernas familjer som många
gånger får svara för avlastningen när minnena blir för
påträngande.

Fredsbaskrarna har rekryterat, utbildat och organiserat
s k kamratstödjare för att hjälpa till med avlastningssam-

tal. Detta stöd riktas till alla veteraner men har nått en
nivå som gör att det inte är rimligt att medlemmar och
kamratstödjarna själva skall stå för kostnaderna. I Dan-
mark är detta en tjänst som betalas av staten.

Fredsbaskrarna representerar Sverige i internationella
sammanhang och överför kunskap och erfarenhet till
Sverige och Försvarsmakten. Detta har Försvarsmakten
insett och står för dessa kostnader.

Om våra politiker vill se en fungerande veteranpolitik före-
slår jag ett studiebesök i Norge. Där, direkt under ÖB
finns en veteranadministration för att tillvarata vetera-
nernas erfarenheter. Därutöver finns de norska freds-
baskrarna som svarar för kontakten med veteraner och
myndigheter samt ovan nämnda kamratstödjare. Denna
organisation har ett anslag (utöver medlemsavgifterna
från veteranerna) på 7,5 miljoner norska kronor för att
kunna hålla ett professionellt kansli mm. I Sverige har
Försvarsmakten endast lagstadgad skyldighet att följa
upp veteranerna under fem år. I Norge är ansvaret livs-
långt - en självklarhet kan tyckas! Jämför vad Setréus sa!

Vi fredsbaskrar är beredda att ta på oss del av det ansvar
som är statens och står till förfogande för att gemensamt
utforma en ansvarsfylld veteranpolitik.

Bo Wranker
Förbundsordförande

Fredsbaskrarna Sverige

Mitt jobb
är en

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

www.redcross.se
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"I förrgår närvarade jag vid en högtidlig minnesstund i
Storkyrkan här i Stockholm. Den högtiden hölls till
minne av människor som för 50 år sedan avrättades, ska-
dades, fängslades, deporterades, underkuvades eller flyd-
de (8-10 000 till Sverige). Landet var Ungern. Platsen
var Budapest.
De som drabbades den gången var ungrare som trod-

de på fred, frihet, oberoende och demokrati - och som
fann dessa värden så viktiga att de var beredda att slåss
för dem.
I Sveriges moderna historia har vi lyckligtvis sluppit

att göra det för egen del.Men värdena - friheten, freden
och demokratin - är omistliga, eviga och värda att slåss
för. Det har också många svenskar gjort.
Samma höst som motståndet mot ockupationsmak-

ten formerades i Budapest satte vi svenskar in vår första
fredsbevarande truppinsats under FN-flagg - den gång-
en i Suez. Den bataljonen, G01, är företrädd här idag.
Den missionen har följts av många fler. Och det är

med stolthet som jag konstaterar att det genom de
gångna 50 åren är nära 100 000 svenska män och kvin-
nor som inom FN:s ram har tjänat freden och friheten
i olika missioner runt om i vår värld.
Sverige kommer att ge ett fortsatt starkt stöd till FN.

Vi vill ta ansvar för att bidra till fred, frihet och väl-
stånds-utveckling.Ytterst är deltagandet i internationel-
la, fredsfrämjande insatser en moralisk fråga om att stöd-
ja utsatta människor.
Idag tjänstgör ca 1 000 män och kvinnor i utlands-

tjänst, fördelade på 15 olika insatser. Efterfrågan på
Sveriges medverkan i olika internationella insatser bara
ökar och har aldrig varit större än i dag.
Regeringens uttryckliga avsikt är att vi ska öka vår

förmåga till internationella insatser.Det främsta uttryck-
et för detta är Försvarsmaktens arbete med den nordis-
ka snabbinsatsstyrkan Nordic Battle Group.
Dagens ceremoni är tillägnad alla dem som i handling

visat att vår tro på fred, frihet och demokrati inte bara
är någonting som förekommer i högtidstalen, utan som
vi också är beredda att kämpa för.Varje man och kvin-
na som stolt bär en blå basker på sitt huvud ger ett
uttryck för detta.
Och precis som i Budapest är den här kampen inte på

bara på skoj.Att försvara freden och friheten är på rik-
tigt. Att göra FN-tjänst är inte riskfritt.Vi har haft för-
luster.Vi kommer att få nya förluster!
Det monument som vi nu står i vördnad inför är ett

monument över de svenskar som för fredens skull har
offrat det viktigaste och mest värdefulla som de hade -
livet.”

Efter detta har jag vid ett antal offentliga framträdanden
sökt tydliggöra den ändrade karaktären i vår internatio-
nella verksamhet.Vi ägnar oss åt det som vi i högtidsta-
len brukar kalla för ”internationell solidaritet” men
verkligheten är mer riskabel än högtidstal brukar vara.
Frågan är, realistiskt att döma, inte om någon kommer
att stupa, utan när någon kommer att göra det.

Vid Folk & Försvars konferens i Sälen i januari framhöll jag
därför följande:
”Förvarsmakten måste internationellt kunna bidra till

alla former av operationer, från humanitära insatser upp
till de fredsframtvingande. Våra operationsmiljöer blir
allt mer komplicerade och påfrestande.Vi behöver där-
för öka insatsförbandens förmåga att hantera både mer
komplexa insatser och insatser högre upp på konflikt-
skalan.
Att upprätthålla förmågan till väpnad strid är även

avgörande för skyddet av det egna territoriet. De prak-
tiska erfarenheterna från de internationella insatserna
kommer territorialförsvaret till del. De bidrar till vår
förmåga att försvara vårt land, ensamma och tillsammans
med andra.
Den Nordiska Stridsgruppen där Sverige bär huvud-

ansvaret har varit en viktig katalysator för omställning-
en av försvaret mot mer flexibla, interoperabla och till-
gängliga förmågor. Arbetet med att utveckla den Nor-
diska Stridsgruppen har också tydligt visat hur materie-
lanskaffning, personalförsörjning och övningsverksam-
het måste anpassas för att möta dagens krav.
Samtidigt får vi inte glömma att militära operationer

kan vara förenade med stora risker. Det gäller även när
saken är god och mandatet är solklart.
Den Nordiska Stridsgrupp som vi sätter upp under

det första halvåret 2008 kan komma att användas till ini-

Försvarsminister Mikael Odenberg (m):

Vi ska utforma en Veteranpolitik
Mindre än tre veckor efter det att jag tillträtt som försvarsminister, i oktober 2006, högtidlighölls

minnet av Sveriges 50-åriga engagemang i FN:s fredsbevarande operationer vid en ceremoni på

Djurgården i Stockholm. Innan jag lade ner en krans vid FN-monumentet intill Sjöhistoriska museet

sade jag följande:
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tiala fredsframtvingande insatser, det vill säga till att gå in
först i ett konfliktområde för att med våld skilja stridan-
de parter åt.
Att vara så kallad framework-nation för den Nordiska

Stridsgruppen är det kanske största säkerhetspolitiska
ansvar som Sverige har tagit efter det kalla krigets slut.
Det är bra. Men vi måste alla inse att en insats kan
komma att kräva människoliv – både svenska och ut-
ländska. Inte minst har vi ett moraliskt ansvar för att
tydliggöra detta för de unga män och kvinnor som
överväger att ställa upp."
Jag är kritisk mot den brist på politiskt ledarskap som

jag menar har visats under senare år. Landets politiska
ledning har inte tydliggjort för svenska folket arten av
vårt stora internationella engagemang - varför vi gör
dessa insatser, varför de är viktiga och vilka risker de
medför.
Det är inte Försvarsmakten som ska behöva motive-

ra vad man sysslar med. Det ansvaret åvilar regeringen
och den folkvalda riksdag som givit mandaten och som
sänder svensk trupp utomlands.
Behovet av ett sådant politiskt ledarskap understryks

av att vi är ett land som under lång tid levt en skyddad
och fredlig tillvaro som inte varit förunnad någon av
våra grannar. Det är som om vi inte riktigt klarar att ta
in verkligheten. Därav den yrvakna förvåningen när det
visar sig att svenska förband faktiskt också varit i strid,
det vill säga använt de vapen med vilka de utrustats.
Mot den här bakgrunden har jag i grunden ingen

annan uppfattning än Fredsbaskrarna och Bo Wranker,
under en kort tid min batterichef vid 2. batt på KA 1 i
mitten av 1970-talet.
Jag anser att vi måste bli bättre både på att förbereda

de soldater vi sänder ut och på att omhänderta dem som
kommer hem.
Det handlar om anhöriga till stupade, om fysiskt såra-

de, om soldater som fått psykiska men till följd av trau-
matiska upplevelser men också om hur vi ska visa vår
uppskattning för de unga män och kvinnor som frivil-
ligt ställt upp för att tjäna sitt land - och medmänniskor-
na i andra länder.
Vi behöver tydliggöra vilket ansvar som åvilar

Försvarsmakten. Men vi behöver också tydliggöra att
det finns gränser för Försvarsmaktens (statens) åtagande
och var dessa gränser i sådana fall går.Och hit hör också
att tydliggöra vilken roll organisationer som Fredsbas-
karna vill, kan och bör spela.

Försvarsmaktens högkvarter har i dagarna avslutat ett arbe-
te kring dessa frågor. Min avsikt är att bygga vidare på
det. Jag kommer därför inom kort att tillsätta en utred-
ning om hur en svensk ”veteranpolitik” lämpligen bör
utformas. I det utredningsarbetet kommer också Freds-
baskrarna att bli involverade.

Mikael Odenberg

Försvarsminister

Källa: www.mil.se 17 april 2007
FOTO: Torbjörn F Gustafsson, Combat Camera



20 bataljonsbladet nr 2 2007 Utlandsstyrkan i Fredens Tjänst

Svenska FN-trupper hade varit på plats i Gaza sedan den
18/19 november 1956, efter att det historiska beslutet
tagits i FN:s högkvarter i New York att delar av FN-orga-
nisationens medlemsländer skulle bidra med trupper till
Gaza i samband med Suezkrisen.
Egyptens president Gamal Abdel Nasser hade tidigare

låtit stänga Suezkanalen för israelisk trafik och nu
stängde han även Tiransundet mellan Saudiarabien och
Sinaihalvön.
Importen av olika förnödenheter samt import av olja

som Israel tidigare kunnat få via Tiransundet och då till
hamnstaden Eilat, var nu inte längre möjlig till följd av
stängningen av sundet. Misstanken om konflikt ökade
markant när Egyptens president Nasser den 14 maj 1967
också uppmanade Kanadas FN-styrka att lämna landet.

Det stod därmed alltmer klart att det skulle komma att
bli en konflikt igen i denna del av världen med Egyp-
ten, Syrien och Jordanien på tre fronter mot staten
Israel.
Sveriges utrikesminister Torsten Nilsson förklarade i

ett regeringsuttalande att läget i Mellanöstern från flera
synpunkter gav upphov till oro och att utvecklingen be-
klagades.Nassers uppmaning till Kanada resulterade i att
alla svenska posteringar drogs in och all svensk personal
placerades på huvudlägret Hill 88 där bataljonsstaben
med stabskompaniet var förlagt.Hela svenska bataljonen
bestod för övrigt vid detta tillfälle av 538 soldater.
Det svenska FN-engagemanget i Gaza med FN-

bataljon 31G avslutades officiellt fredagen den 19 maj
1967, klockan 1500.

En del av den svenska styrkan om ca 143 man sändes nu
vidare med tåg till den egyptiska kuststaden Port Said.
De som blev kvar på Hill 88 förberedde sig på det värs-
ta och grävde skyddsvärn. Under måndagseftermidda-
gen meddelade försvarsstaben i Stockholm att bataljo-
nen hade fått order om att omgruppera till lägret Tre
Kronor som låg i nordvästra delen av Gaza och endast
några hundra meter från Medelhavets strand. Den slut-
liga evakueringen av FN-personalen skulle dock dröja.
I NewYork såväl som i Stockholm med andra huvud-
städer pågick intensiva överläggningar om evakuering
av FN-styrkan från Gaza.
Det rådde kort sagt en febril aktivitet på de flesta

fronter under dessa dagar.Vad som var tämligen klart är
att evakueringen av flera hundra personer med en tung

utrustning skulle bli allt annat än lätt. Kriget bröt slutli-
gen ut måndagen den 5 juni 1967 mellan Israel och de
omgivande arabstaterna med den svenska Gaza-styrkan
mitt i stridszonen mellan Israel och Egypten.

Robert Söderlundh berättar att oron låg i luften hela tiden
från slutet av maj månad 1967:

Jag minns att jag satt på uteplatsen och åt ananas med
grädde när plötsligt israeliska stridsvagnar i ett moln av
damm och på linje närmade sig ADL som var demarka-
tionslinjen mellan Israel och Gaza.Artillerielden brakar
loss rakt över oss och in över Gaza. Den besvaras genast
från Gaza city med omgivningar.
Det kommenderas skydd och all FN-personal för-

svinner in i skydd.Värnen var grävda gropar som var
täckta med järnsängar och ovanpå madrasserna låg
tjockt med grus och sand.
En granat slog ner så nära ett av våra värn att en k-

pist som låg uppe på kanten träffades av splittret varvid
k-pisten blev till skrot. Jag tänkte att det var nära ögat
och väldigt skrämmande när jag ser tillbaka på denna
händelse.

Vi hade en beslutsam bataljonschef vid namn överste
Stig Lindskog och när han insåg att vi låg mitt i skott-
linjen beordrade han samtlig personal att göra uppsitt-
ning i fordonen för transport till en säkrare plats. Vid
detta tillfälle var nog pulsen väl hög på oss alla.
På flera ställen var vägen blockerad av bl a fällda träd

varför bilförarna fick köra vid sidan av vägen för att
komma fram. Det var stundtals svårt att veta vad som
hände ty flaket på lastbilarna var täckta med kapell.
Artillerield och kulspruteeld ljöd hela tiden.
Konvojen stannade ännu en gång. Himlen var mörk

sånär som eldskurarna som lyste upp himlen och mitt i
allt detta vanvett påminde det ändock om en svensk ny-
årsafton.

Det kom order från ledningen:
– Gräv ner er och ta skydd!

Den svenske soldaten är effektiv när det gäller.Vi gräv-
de med de verktyg som fanns att tillgå, spadar, hjälmar
och allt som gick att använda. Jag vet inte hur lång tid
det tog men fort gick det för alla att ta sig under mark-
nivån.
Jag satt utmattad och skavfötters med min grupp-

medlem Jacobsson från Gotland i en grop som vi grävt
tillsammans. Stridsflyg och artilleri hördes på nära håll
och i den nu av eldskurar upplysta himlen kunde vi se
när flygplan träffades. Det kändes verkligen olustigt att

Kairo hotar FN-styrkorna.
En reflektion 40 år efter utbrottet av

sexdagarskriget den 5 juni 1967.
En ögonvittnesskildring av Robert Söderlundh,

FN-bat 31G.

Ut ur Gaza!
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befinna sig så nära stridens kärna och jag minns att vi
pratade om vad som skulle hända härnäst.Utmattningen
gjorde dock att vi slumrade till.

När dagsljuset inföll vaknade vi av att sand hade rasat
ner från sidorna över våra ben och vi kunde nu se att vi
befann oss vid HQ Tre Kronor och alldeles i närheten
av stranden.
Striderna var nu mer sporadiska.Överste Lindskog lät

meddela att stoppet under transporten orsakats av att en
lastbil fått motorhaveri och gav nu vidare order om att
vi skulle gruppvis förflytta oss ner till stranden och söka
skydd. Den havererade lastbilen lämnades kvar till gläd-
je för…, ja, vem vet?
När jag och min grupp snabbt förflyttat oss ner till

stranden började solen åter värma.Vi grävde nya värn
medan solen värmde alltmer och groparna snabbt rasa-
de igen. Det fanns dåligt med vätska och mat. Inget
badande i havet som ändock låg bara tio meter ifrån oss.
En och en fick vi göra snabba besök till latrinen som låg
längre upp på stranden.

Vi blev nu tilldelade amerikanska nödförpackningar
med mat, cigaretter och tuggummi.Tilldelningen var en
packe per man och dag och då fick man välja mellan
lunch- eller middagspacke.
Eldgivningen fortsatte, ja, t o m längs stranden och

rätt igenom FN-flaggan, denna svenska flaggans dag den
6 juni.

Artillerielden var nu mycket nära, med ett fruktansvärt
muller där marken skakar och vi tar skydd i våra gropar.
Skjutandet fortsätter med överflygningar av plan varvid
några plan störtar i havet. Jag tänkte på dem därhemma
och trodde att min sista stund var kommen. Plötsligt blir
allt lugnt.Vi får senare veta att det var stridsvagnar som
rullat rätt igenom Gaza där även en avlossad granat gjort
ett hål i överstens FN-fordon.

Väntan blev lång i våra gropar. Plötsligt en kväll beord-
ras vi att med all vår personliga utrustning, hungriga,
törstiga och trötta som vi var, förflytta oss upp till gatan
ovanför stranden. Israelerna hade nu intagit Gaza och
det var israeliska bussar som skulle frakta oss till hamns-
taden Ashdod, där vi i totalt mörker fick gå ombord på
det efterlängtade svenska fartyget Thuleland som till-
hörde Orientlinjen.Vi förpassades till lastutrymmet där
vi inredde oss varsin sovplats. God mat och utmattning
gjorde att vi alla somnade ovaggade.
Thuleland evakuerade nu inte bara svenskar utan det

fanns även 58 norrmän och 173 indier samt 26 andra
personer av skilda nationaliteter ombord.
Morgonen den 9 juni 1967 klockan 0700 kunde

Sveriges ambassadör Siegbahn underrätta UD om att
fartyget Thuleland lämnat Ashdod i Israel med destina-
tion Famagusta på Cypern.
Fartygsdäcket täcktes till stora delar av FN-flaggor

som var väl synliga från luften. Överfarten till Cypern

gick bra och utan några intermezzon.Vi anlände välbe-
hållna till Famagusta vid kvällstid och låg kvar på red-
den till morgonen. På kajen i Famagusta fanns svensk
FN-personal samlad och vi fick ett fint mottagande med
transport till de svenska camperna, där mat och dryck
serverades. Efter en natts vila eller två, flögs vi sedan i
omgångar till Sverige.

Hemma i Sverige väntade avslutning och utryckning
samt tågbiljett för resa till hemorten.
Begreppet debriefing var ännu inte uppfunnet i det

svenska försvarets utlandsstyrka.
Detta var slutet på min första utlandstjänstgöring

men skulle omsider följas av flera.

Text: Robert Söderlundh
i samarbete med Lars Andersson

Fotnot: Roberts fullständiga namn är Robert Hassan Söderlundh
vilket i vissa sammanhang ledde till ett lätt förbryllande
eftersom Hassan ursprungligen är ett arabiskt namn.

Källa: Robert Söderlundhs minnesanteckningar från 1967
samt Soldat i FN. Forsbergs Förlag 1978.

”Sundeck” på M/S Thuleland med stäven mot Famagusta
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Vägen västerut är kantad av blommande vitsippsbackar och
slånbärssnår. Mälardalen skimrar i vitt. På vägen till En-
köping kommer funderingarna över varför så många
Kongo-kamrater år efter år besöker årsmötet. I år är 141
anmälda vilket slår rekordet från år 1996, som var 138
deltagare, men då var medlemsantalet 550 – nu är det
440. Programmet är enkelt och traditionellt och har inte
ändrats mycket genom åren. Förklaringen får sökas på
annat håll.
Jag söker efter förklaringar under årsmöteshelgen.Och

finner något som blir till rubriker.

Engagemanget för Afrika
På fredagskvällens kamratträff visade Stig von Bayer en
filmsekvens från Kongo och berättade om våldet i Afrika
förr och nu. Filmens titel är ”Kongos kvinnor – Männens
slagfält”.Den skildrar hur 30-åriga Justine Sirire för tre år
sedan blev våldtagen första gången av sju till åtta soldater
och hur senare tre soldater våldtog henne under makabra
omständigheter. Knivar stacks upp i hennes underliv.Två
fastrar som rusade till platsen blev även de våldtagna. En
morbror som försökte ingripa blev knivhuggen till döds
och sedan flådd inför hennes ögon.
Filmen hade Stig fått från Pingstmissionens Utlands-

hjälp, som lämnar stöd till Panzi-sjukhuset i Bukavo i öst-
ra Kongo där doktor Denis Mukwege och hans läkar-
team opererar våldtagna kvinnor så att de blir återställda
och kan göra en nystart i livet. Det är inte så enkelt, ty en
våldtagen kvinna i Afrika blir utstött av både familjen och
vännerna. Pengar behövs för att stödja dessa kvinnor och
Stig menade att här kan vi göra en insats genom vår
Hjälpfond.
Stig höll därefter ett anförande om våldet i Afrika förr

och nu – från slavhandlarnas grymheter på 1800-talet
fram till massakern i Rwanda 1994. Under anförandet
framhöll Stig att våldsamheterna i Kongo blev vettlösa
och förödande efter 1964 när FN:s mission upphörde
och att dagens fredsverksamhet av olika organisationer
måste fortsätta i DR Kongo.
Stig menade: ”Vi lämnade Kongo när vi bäst behövdes

där – det får inte hända igen.” Stigs anförande var så enga-
gerat att rösterna i baren tystnade.
Engagemanget och solidariteten för Kongo var märk-

bar – både hos föredragshållaren och åhörarna.

Kamratskapet på slagfältet håller än
Många av samtalen som pågår på bar och logement,
handlar om dramatiska situationer på slagfälten i Katanga.
Det är naturligt att känna ett djupt kamratskap med en
vapenbroder som t ex under anfallet mot Camp Massart
den regniga decembernatten 1961 sökte efter ens hand
och frågade om man var oskadad – medan marken ska-
kade av granatnedslag.Den skräck och de känslor man då
upplevde kan man knappast ventilera med andra – bara
med de som var med.

Det stora äventyret
Vid enkäter brukar majoriteten av FN-soldaterna ange
”äventyrslust” som motiv för att de sökt FN-tjänst. Utan
tvekan är det så även bland oss Kongo-soldater, ty i bör-
jan på 60-talet var Sverige ett ganska isolerat land där få
ynglingar i 20-årsåldern varit utomlands.
Att besöka ett årsmöte är att uppleva det stora äventy-

ret än en gång. Och då handlar det inte bara att rekapi-
tulera farliga situationer utan även den”civila” verklighet
man upplevde och som fortfarande fascinerar.

Bror Svärd

Sammandrag av årsmötesprotokollet
Årsmötet hölls i Filmsalen på Ledningsregementet i En-
köping lördagen den 5 maj i närvaro av 121 medlemmar.
Ordföranden, Karl-Olof Fransson, hälsade alla varmt väl-
komna och konstaterade att 141 personer var anmälda till
kvällens bankett i matsalen, vilket är ett rekord i förenin-
gens historia. Gun Lindén, representant för Fredsbask-
rarna Sverige, hälsades särskilt välkommen.
Fransson framförde hälsningar till årsmötet från Tom

Kenny och Danny Braedly, som besökte vårt årsmöte
2006 som representanter för de irländska FN-veteraner-
nas organisation. Fransson framförde även en hälsning
från Roland Isaksson, föreningens vice ordförande, som ej
kunde komma på grund av sjukdom.
Ulf Fransson, Sandviken, framförde en hälsning till års-

mötet från Stig Allevik.
En tyst minut genomfördes för att hedra avlidna med-

lemmar. Fransson nämnde att under det sistlidna året har
Lars-Göran Gunnarsson, Harry Jonsson och Lars Sik
avlidit.

Ordförande: Karl-Olof Fransson, 036-649 68, 070-633 49 63
Sekreterare: Bror Svärd, 08-591 123 40
Kassör: Rune Brink, 036-703 66, 070-590 25 18.
Postgiro: 441 1974-1

FN-veteranerna Kongo

Rune Winroth dekorerades av ordföranden med Katangakorset
foto: Bror Svärd
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Karl-Olof Fransson meddelade att representanterna från
Försvarsmaktens högkvarter, general Anders Lindström
och två officerare, skulle anlända senare för att efter mötet
hålla genomgångar om aktuella insatser av Utlandsstyr-
kan. General Lindström hade personligen hemställt att få
komma till mötet för att hedra Kongo-veteranerna. Som
bekant har FM detta år bidragit med 10 000 kronor, som
har använts för att sänka deltagarnas kostnader för kväl-
lens bankett.
Ett 40-tal medlemmar besökte mötet för första gång-

en. Samtliga av dem reste sig upp och presenterade sig
och angav vilken Kongo-bataljon de tillhört.

Karl-Axel Pettersson valdes att leda mötet, Bror Svärd att
vara dess sekreterare. Till justeringsmän utsågs Lennart
Olsson och StureWallin.
Sedan ekonomisk berättelse och verksamhets- och

revisionsberättelse genomgåtts beviljades styrelsen an-
svarsfrihet.Av handlingarna framgick:

- att representanter från vår förening var inbjudna till
Försvarsmaktens manifestation i Kungsängen den 18
november när Utlandsstyrkan firade 50 år.

- att föreningen har ca 440 medlemmar
- att räkenskaperna utvisar en förlust på 4 294 kronor.
- att den utgående kapitalbehållningen uppgår till 73 266

kronor varav 13 919 tillhör Hjälpfonden.

Kassören meddelade att Hjälpfonden sedan årsskiftet ökat
till nära 20 000 kronor.

Styrelsens förslag att skänka 20 000 kronor från Hjälp-
fonden till Pingstmissionens Utlandshjälp, för att stödja
verksamheten för våldtäktsoffer vid Panzi-sjukhuset i
Bukavo, antogs.

Årsavgiften fastställdes till 200 kronor för det kommande
året.

Larry Chiborn föreslog i en motion att styrelsen skulle bju-
das på festmiddagen, som en liten erkänsla för all nedlagd
energi och allt arbete som nedlagts Årsmötet beslutade
enligt motionen.

Samtliga deltagare fick vid incheckningen en biljett som
berättigade till en fri drink i baren.
Larry Chiborn berättade om bakgrunden. Han hade

ringt upp flera företag och föreslagit sponsring till årets
möte. En mödosam sysselsättning som fordrar mycket

tålamod och många samtal innan rätt beslutsförfattare
kunde nås. Resultatet blev att HQ Bank, Afrikafonden,
med säte i Stockholm och aktiefonden Simplicity, med
säte iVarberg, ställde tillräckliga medel till förfogande.
Larry berättade vidare om hur han sände ett fax till

ÖB och hemställde om bidrag till årsmötet. Resultatet
blev så småningom de 10 000 kronorna som tidigare om-
nämnts.
Larry har inlett kontakter med ett stort svenskt företag.

Målet är att ett årsmöte i framtiden skall sponsras av före-
taget. Mötets ordförande anförde att Larrys förslag skall
hänskjutas till styrelsen. Larrys inlägg om sina insatser
belönades med en applåd. Förslag framfördes att Larry
Chiborn skulle bjudas på kvällens bankett, vilket mötet
beviljade.
Mötet gav styrelsen i uppdrag att avgöra tid och plats

för årsmötet 2008.
Karl-Olof Fransson meddelade att Christian Braun-

stein från Försvarsmaktens Museer kontaktat föreningen
och önskat att vårt årsmöte 2008 förläggs till Armé-
museum i Stockholm. Sonderingar om detta är möjligt
pågår.
Karl-Axel Pettersson tackade deltagarna för medver-

kan i beslut och vid diskussioner och avslutade mötet.

Efter valproceduren under årsmötet har styrelsen
följande sammansättning:

Ordförande: Karl-Olof Fransson
Vice ordf: Roland Isaksson
Kassör: Rune Brink
Sekreterare: Bror Svärd
Vice sekr: Stig von Bayer (nyval)
Styrelsesuppleanter: Karl-Axel Pettersson och Sören Edqvist
(Nyval)
Revisorer: Bengt Kjellman och Rolf Norberg
Revisorssuppleant: Folke Norberg

Valberedning: Stig Sandström och Lars Frost

Bror Svärd skrev protokollet
och gjorde sammandraget.

Tal efter årsmötet
Våra gäster från FM:s högkvarter visade bildspel och höll
intressanta anföranden efter årsmötets slut.
Överste Hans Alm, berättade om sina upplevelser i

dagens Kongo. Han var chef för OPS, J1, den specialstyr-
ka som nyligen verkat i östra Kongo. Styrkan bestod av
60 välutbildade män. Deras uppgift var att med jeepar
snabbt gå in och spana i oroliga områden. Styrkans främ-
sta vapen var att överraska. Styrkan råkade ut för flera far-

Årsmötet beslutade att Bataljonsbladet byter namn. Detta
kommer att ske from nr 1 2008. Bataljonsbladet är och
har varit ett arbetsnamn under hela tiden sedan tidningen
först gavs ut. Det innebär egentligen att tidningen nu har
fått ett namn. Namnet blir: Fredsbaskern.

Hoppas att ni som läser fortsätter att skicka in era bidrag
till redaktionen. Vi tar emot allt ifrån minnen ifrån missio-

ner till saker som händer och sker runt om landet. Allt
som kan vara av intresse i vår läsarkrets.
Redaktionen försöker att hålla er uppdaterade med olika
artiklar från pågående missioner Vi tar även gärna emot
bilder och berättelser av mer personlig art.

Hälsningar redaktören

“FREDSBASKERN” blir det nya namnet på Fredsbaskrarnas tidning!

Fortsättning på nästa sida
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Herr Ordförande!

”En gammal man ska man ej förakta,
han gör det väl men det går rätt sakta.”

Nu måste vi nog ändra ovanstående, eftersom
MSSS har nu fått sin första kvinnliga medlem.

Enligt stadgarna öppnades mötet med ”Det hände sig på den
tiden...” av den enda tidigare medlemmen Ola Nilsson.Tyvärr
kunde inte PG Skog eller Staffan Vestbom deltaga denna gång.
Det var dags att ånyo hålla ett medlemsmöte i Kosovo där före-
ningen en gång startades. Enligt stadgarna står det fritt för
medlemmarna att när som helst hålla ett medlemsmöte under
förutsättning att vissa regler och traditioner följs. Det gjordes
det även denna gång!

Denna gång rekryterades fyra nya medlemmar. Barbro
Lagercrantz, Nils Levi Lundin, Erik Gabrielsson samt Lars
Erlandsson. Alla med massor av utlandserfarenhet. Beträffande
Barbro Lagercrantz har ett kommande medlemsskap tidigare
diskuterats och där vi har sett gynnsamt på den exakta tiden för
medlemsskap.

Träffpunkten var Film City på KFOR HQ i Pristina Kosovo.
Klockan 19.00 den 2 mars befann sig de nämnda fem personer-
na vid ”det svenska detachementets oas” Midgård. Vid en inle-
dande drink pratade vi igenom stadgar och hur föreningen en
gång startades. Vilka vi var som bildade MSSS och varför det
blev som det blev.

Så snart detta var klart och alla accepterat att bli medlemmar i
MSSS tågade vi iväg till restaurant Hyseni som är en albansk
restaurang med utmärkt meny. Förrätten blev naturligtvis stad-
geenliga Šopska salata. Varmrätten blev genomgående den
berömda Hysenska Pepparsteken. Lokalt öl och makedonskt vin
beställdes in och måltiden var igång. Fantastiskt gott som van-
ligt och när notan kom in fick vi vi även (stadgeenligt) varsin
Šlivovica som smakade ... nja, bättre Raki hade vi smakat!

Som avslutning på kvällen återvände vi till Midgård. Här serve-
rades starkt svenskt kaffe och iskall svensk flaggpunsch. En vär-
dig avslutning på en fin kväll tillsammans i fredens tjänst.
Numera en tradition efter ett medlemsmöte i MSSS och intag-
ning av nya medlemmar.Tycker jag.

Som vanligt hoppas vi på att flera följer vårt exempel och arran-
gerar liknade träffar, rekryterar fler medlemmar och skriver ett
anförande liknade detta till styrelsen.

Eftersom svenska delen av MSSS är en förening under förbun-
det Fredsbaskrana kan föreningen få föreningsstöd från förbun-
det. Vi behöver alltså inte ta en särskild föreningsavgift och kan
även stoltsera med en Fredsbaskranas förbundsfana.

För att detta ska ske krävs dock att medlemmarna är medlem-
mar i förbundet Fredsbaskrarna.

Tyvärr är det nog så att de flesta har glömt att förnya sitt med-
lemsskap i Fredsbaskrana. Detta har olyckligtvis inneburit att
MSSS inte har fått något föreningsstöd!!!

En uppmaning är alltså på sin plats till samtliga svenska med-

liga situationer vilka måste lösas med eldkraft, men klara-
de sig utan förluster i människoliv.
Övlt Inge Pettersson hade verkat inom staben för Eufor

i samband med det senaste valet i DRK. På Ndolo- flyg-
platsen i Leopoldville hade han träffat på en kvarbliven
DC 3:a från 60-talet som nu stod övergiven.Att det varit
ett plan som använts av svenskar framgick av de flaggor
och bilder som fanns fastklistrade i cockpit.
De bilder som Alm och Pettersson visade från Kongo

påminde starkt om de minnesbilder som finns på våra
näthinnor från 60-talet beträffande förstörda byggnader,
infrastruktur och fattiga människor. Från Kongo intet
nytt.
General Anders Lindström avslutade med att redogöra

för de aktuella svenska insatserna i Afghanistan och vid
andra krishärdar. Han redogjorde för hur FM i dag tar
hand om hemvändande soldater genom debriefing, åter-
träffar och kamratstöd. I dag ges stöd till soldaterna under
fem år efter hemkomsten – och om det behövs ännu
längre.Annat var det på 60-talet.

Avslutningen
Banketten var välbesökt och lyckad. Regementets kök
visade sedvanlig hög klass. Sören Edqvist debuterade som
toastmaster på ett utmärkt sätt. Karl-Olof Fransson delade
ut föreningens hedersnål, Katangkorset, till Rune Win-
roth. Karl-Axel Pettersson och general Anders Lindström
hade tidigare under dagen fått utmärkelsen, ty de var för-
hindrade att närvara vid banketten.
En rad talare framträdde med såväl roande som allvar-

liga budskap nämligen; Lars Frost, StureWallin, Sören Ny-
ström, Bengt Rahm, Anders Gabrielsson och Glenn Alt-
sten.
Gun Lindén framförde gästernas tack. Anki Lindén,

fältartist i Sinai, och ClaesVogel, känd från radioprogram-
met ”På håret” framförde ett medryckande program som
innehöll örhängen som ”Cabaret”, ”En tuff brud i lyxför-
packning” och parodier på visor av Evert Taube samt på
dansbandslåtar av Sven-Ingvars. Vår medlem Git Skiöld
framträdde tillsammans med duon i den avslutande
”Pennies from heaven.” - Slutet gott – Allting gott.
Styrelsen tackar alla för ett väl genomfört årsmöte.

Bror Svärd

Fortsättning från föregående sida

Från vänster Ola Nilsson, Erik Gabrielsson, Barbro Lagercrantz, Nils Levi Lundin
samt Lars Erlandsson vid avslutningen framför kungaporträttet på svenska
Midgård.

Fortsättning på nästa sida

Herr Ordförande!
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RESERVERA denna helg för Fältfesten utanför
Örebro. Festens tyngdpunkt ligger som före-
gående år på musik och trevligt sällskap, så
tillsammans med Fältartisterna hoppas vi
kunna bjuda er på en helg som svänger!!!

I år kommer festen att arrangeras i Pålsboda
Folkets park, med alla dess bekvämligheter.
Vägbeskrivning kommer att finnas på hemsi-
dan och skyltning längs vägen till festen.

Det kommer att ges möjlighet att köpa in sig i
sovtält som föregående år och det kommer att
serveras lättare maträtter till ringa priser.

I entréavgiften, 200 SEK, ingår brunch lördag
och söndag och massor av underhållning
både fredag och lördag kväll.
Det kommer att finnas lotterier med fina pri-

ser och en del olika aktiviteter för att hålla
humöret uppe till dess att uppträdanden tar
sin början. Baren öppnar fredag klockan 16:00
och stänger söndag klockan 12:00

SE TILL att komma och träffa nya och gamla
missionskamrater, lyssna på bra musik och ha
kul en helg tillsammans!

Vid frågor, vänligen kontakta Oscar Björkeroth
på e-post: faltfesten@hotmail.com
Mobil: 070 479 48 40

Vill du vara med och skapa Fredsbaskrarnas nya hemsida?
Vi söker medlemmar som kan bidra med bilder, historier,
ögonvittnesberättelser, filmer ja i stor sett allt du tror kan
bidra till att göra vår hemsida bättre.

Gå in på Fredsbaskrarnas hemsida www.fredsbaskrarna.se
för mer information!

Hälsningar Jörgen Nilsson

Operation Facelift - OF07

lemmar att också se till att de är medlemmar i Fredsbaskrarna.
Vi här i Kosovo hoppas givetvis på ännu flera möjligheter till
medlemsrekrytering i MSSS. Både svenska och från andra län-
der. Medlemmarna från andra nationer uppmanar vi till liknan-
de kopplingar till respektive nationella veteranförbund eller
”Blue Berets”.

Redan nu vet jag att det finns ett antal personer inom KFOR
som uppfyller kraven att bli medlemmar.

Som vanligt kommer jag att skriva några protokolliknande rader
när vi har haft nästa möte.
En uppdaterad medlemsförteckning med de nya namnen kom-
mer att skickas till sekreteraren så snart uppgifterna har inkom-
mit.

Bästa hälsningar
Ola Nilsson

Kassör i MSSS
ola_nilsson98@hotmail.com

Fortsättning från föregående sida



Återträff med förrådskompaniet
ur bataljon L108
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Inbjudan skickades ut under hösten 2006. Arrangörer
denna gång var: Krister Ekberg,MattiVirkkunen, Björn
Eggeblad och Henrik Skogersson.
Tjugofyra kamrater hade svarat på kallelsen,men för-

hinder gjorde att vi blev nitton själar i slutänden.
Vi kom ifrån Staffanstorp i söder till Kiruna i norr,

Göteborg i väster, till Stockholm i öster, ifrån alla delar
i kompaniet. En tjej – vår populära kompanisjuksköters-
ka ”Lillsyrran” Margareta Wolff kom som enda kvinna
eftersom Nina Sjöberg blev sjuk.

Fredagen den 9 mars 2007 kl. 1600, var det samling i
Värtahamnen.Anbefalld klädsel var indisk fältskjorta, blå
halsduk och blå basker.
Alla hade inte rätt utrustning, men kanske har skjor-

tan krympt i garderoben.Artikelförfattaren bar anbefalld
klädsel plus medaljer. Det var ju 15-årsjubileum.
Ombordstigning och inkvartering till hytter. Samling

i Serenades akterpub. Kl. 1700 skålade vi för Bataljon
L108 och vårt Förrådskompani.
Efter pub-besöket var det ”ondulering”, för att sedan

träffas kl. 2000 för utspisning i bufférestaurangen.
Efter maten var det grupparbete, som avhandlade vår

missions arbete i Libanon under sju månader. Ett arbe-
te som pågick inpå småtimmarna.

Lördagen startade med gemensam bufféfrukost. Där-
efter blev det en ”raid” in i finskt territorium (FinBat).
En härlig promenad där vi bl a gjorde ett besök på det
fina varuhuset ”Stockmanns” i centrum av Helsingfors.
Vi fikade – och var åter till skepps efter lunch. Bastubad
eller vila och förberedelse inför kvällens program.

Klockan 1600 var det samling i konferensavdelningen,
där arrangörerna hade färdigställt lite libanesiskt tilltugg
- pitabröd som vi doppade i homous. Under tiden visa-
des ett bildspel med bilder ifrån vårt Libanonuppdrag.
Björn Eggeblad höll också ett mycket gripande, läro-

rikt och intressant föredrag ifrån gisslandramat som vårt
kompanis Livsmedelspluton råkade ut för under upp-
draget att föra livsmedel till FN-brigaden UNIFIL. Det
var under de sista tjänstgöringsveckorna i Libanon, som
tre PLO-terrorister kidnappade våra kamrater ifrån
Livsmedelspluton L108 och L110, samt fem FN-solda-
ter från den franska bataljonen, som var ute på en
motionsrunda.

Furir Kenneth Fransson L110 fick sätta livet till vid
eldgivning ifrån SLA-milisen, och övriga svenskar blev
mer eller mindre skottskadade. Björn Eggeblad var den
från vårt kompani som blev svårast skadad, och fortfa-
rande har han sviter ifrån gisslandramat, drygt 15 år efter
händelsen.

Vid Björns återbesök i Libanon, tillsammans med sin
plutonskompis Stefan Perlefelt och en katastrofpsykolog
från Falu länssjukhus, spelade Stefan in en film om hän-
delsen under en debriefing och vi fick Björns minnes-
bild om dramat i ”plåtskjulet”. Vi som befann oss i
trygghet på två kilometers avstånd, och var ovetande om
händelsen, fick nu äntligen höra ”vad som egentligen
hände”. På detta sätt fungerade det som en debriefing
även för oss andra. När jag en vecka senare roterade till
Sverige, var det som förut - resa på natten med hem-
komst för frukost och avrustning på morgonen, och
direkt hemresa till hemorten.
Någon debriefing var det inte tal om, utan var och en

fick bearbeta händelsen på eget vis.Att berätta för anhö-
riga, vänner och regementskamrater var svårt ”för ingen
hade varit med.”
Det är väl ingen tillfällighet att alla på Livsmedels-

plutonen som var med om gisslandramat, också alltid
ställer upp på våra återträffar.
Filmen/föredraget av Björn Eggeblad gjorde mycket

År 2006 firade vi 15-årsjubileum av vår mission i Libanon (mars-91-oktober-91). Men av olika anledningar
flyttade vi återträffen till helgen 9 mars – 11 mars 2007 och vi gjorde en Helsingforskryssning med Silja
Lines. Sedan vår Mission har vi träffats sex gånger på olika platser både officiellt och inofficiellt.

Bakre raden: Mats Larsson, Stefan Perlefelt, Stig Johansson,
Pertti Koivumäki, Stefan Fagerkull, Markku Inkinen, Krister
Ekberg, Jan Andersson, Tommy Ottosson, Tommy Andersson.
Främre raden: Matti Virkkunen, Michael Björkman, Ronald
Lundberg, Nils Wallentoft, Björn Eggeblad, Joakim Christiansen,
Liggande: Maggan Wolff.
Sittande: Håkan Backlund
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starkt intryck. Det var inte bara jag som fällde en tår.
Drygt femton år efter dramat känns det svårt att

tänka tillbaka på den stund i Libanon när vi på kompa-
niuppställning fick reda på vad som hänt våra kamrater
två kilometer ifrån oss! Hela kompaniet grät vid detta
tillfälle.Vår kompanichef Kalle Andersson och vår ”lill-
syrra” Margareta hade redan roterat hem,men vid detta
tillfälle hade vi behövt dem och alla våra kamrater.

När jag ett år senare höll ett föredrag om mina missio-
ner inom FN (4 st), för Skolkompaniet på A1 och cirka
100 personer, kom jag in på Libanon och gisslandramat
blev jag stum och tårarna kom…jag tyckte det tog en
evighet innan jag hade sansat mig.Tystnaden var total
i salongen. Jag hade tydligen inte bearbetat denna fruk-
tansvärda händelse.

Numera ges det stöd av kamrater inom Fredsbaskrarna
Sverige. Ett stöd som är viktigt på hemorten, när man
mår dåligt eller behöver någon att prata med efter svåra
händelser vid utlandstjänstgöring.

Med ögonen ”tårögda”, var det sen ”ondulering” för en
sista kväll med gänget för denna gång.

Kl. 2000 var det supé i restaurangen.Därefter var det fria
aktiviteter. Jag själv tittade på slutet i svenska Melodi-
festivalen där Ola Salo och ”The Ark”, överlägset vann
uttagningen till den stora Europafinalen.
Därefter såg vi vår egen store underhållare som visa-

de upp sig på dansgolvet. En mix av Elvis Presley, John
Travolta och Lasse Brandeby. Han hade absolut platsat i
TV-programmet ”Let´s dance”.

Söndagen klockan 0800, var det gemensam bufféfru-
kost, under vilken det beslutades att nästa återträff skul-
le ske om två år i Göteborg med undertecknad som ar-
rangör. Jag ser redan fram emot detta möte.

Till slut - ett stort tack till ER som arrangerade denna
återträff! Förhoppningsvis är det fler som ansluter till
nästa återträff, 2009.

Årligen i januari månad anmäler vi adressändringar och
ändrad e-post till artikelförfattaren. Kallelse kommer att
ske med en notis i ”Bataljonsbladet”, Fredsbaskrarnas
hemsida:www.fredsbaskrarna.se, via e-post och telefon.

Jag tycker det är svagt av statsmakten/FM inte på ett
bättre sätt ställer upp med medel för att ”sponsra” åter-
träffarna. Utlandsuppdragen började inte med BA01.
En spottstyver för att arrangören får hjälp med att

betala telefon, brev/porto, konferenslokal etc. Det rör
sig om någon tusenlapp. Ett mycket billigt sätt för FM
att hjälpa våra veteraner.

Nils Wallentoft
QM vid Fd-komp, L108 och pensionerad

Löjtnant vid A1

RÄTTELSE:
I förra numret av Bataljonsbladet, fanns en artikel
om bataljon 91L i Libanon.

Efter tryckningen av tidningen har det emellertid kommit till
artikelförfattarens kännedom att det fanns ytterligare en för-
trupp om 15 personer vars existens inte fanns med i källma-
terialet. Denna förtrupp som reste redan den 6 oktober, 1986
leddes av Sten Helleng som var plutonchef medan Christer
Lundskogh var kvartermästare.

Författaren ber om ursäkt för denna miss.
Lars Andersson

Föreningens höstfest kommer att hållas på Väla den 1-2 septem-
ber 2007, på mångas begäran.
Denna gång ändrar vi på upplägget något. Vi träffas hemma hos

Alf Gustavsson i Hökerum. Där startar vi med att medelst häst
och vagn förflytta oss ner till Alfs eget lilla sommarland.
Där finns grillkåta, bastu och badtunna. Vi serveras en enklare

lunch samt kaffe för att bli starka och modiga inför den stundan-
de femkampen. Framåt eftermiddagen förflyttar vi oss bort till
Väla för incheckning och fria aktiviteter fram till middagen
19.00. Välas matsal kan ta 80 middagsgäster, antalet rum är
endast 14 st, så det gäller att vara snabb med förhandsanmälan
till någon i festkommittén.

Håkan Buller 031- 740 14 37
Alf Gustavsson 033- 274 104
Erik Westerberg 0702- 136 800

Det finns även plats för husvagnar och husbilar. De som gjort för-
handsanmälan får sedan i god tid anmälningsblankett med pro-
gram, priser och karta.

Erik Westerberg och Sture Pettersson var inbjudna till
Fredsbaskrarnas årsmöte på Ledningsregementet i Enköping 31
mars- 1 april 2007. Sture fick där den Nordiska FN-medaljen i
brons. Vid detta möte ställde Försvarsmakten upp med fler högre
militärer än vanligt. Per-Erik ”Pekka” Korström avgick som ord-
förande för Fredsbaskrarna, ny tillträdande ordförande blev MKS
Generalen Bo Wranker. Gun Lindén samt Pekka Korström fick ett
hedersmedlemskap i UNEF-kamraterna. Pekka Korström kunde
därmed tilldelas vår förenings Hederssejdel.

Föreningens årsmöte 11 april 2007 avhölls under sedvanligt
gemytliga former i Göteborgs Försvarsutbildares lokaler på
Kvibergs Hus. Erik rapporterade att allt inkommet FN-material
skall läggas upp i en databas för framtida forskning.

Som avslutning på årsmötet firades en medlem som samma dag
fyllde 80 år. Problemet var att han rymt från sin hemort. Sture
lyckades genom en annan medlem få tag i telefonnummer som
avslöjade den hemliga orten: Gällivare. Han ringde upp och när
Lennart ”Preppen” Gillerstedt tog luren sjöng och hurrade mötes-
deltagarna för sin jubilar.

Erik Westerberg
Ordförande

UNEF-kamraterna

Kamrater nu är det klart!
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COM I NG E V E N T S

De som önskar övernatta på
Hemvärnsgården medtag sovsäck
och liggunderlag. Det finns rum
med wc och dusch att hyra eller
fyrbäddstuga på den vackert
belägna Lit Camping med gångav-
stånd till Hemvärnsgården. (Ännu
kortare avstånd för den som sim-
mar över Hårkan. I så fall skicka
kläderna i förväg med dem som
går). För husvagn/husbil finns
plats på Hemvärnsgården.
Deltagaravgift 200:- sätts in på
PG: 54 03 37-3
Märk talongen “Höstträffen i Lit”.

Upplysningar på tel:
0642-100 51 eller 073-804 49 39.
Bokning av rum/stuga på tel:
0642-102 47. Obs. Boka i tid!
Sista anmälningsdag fredag den 3
augusti!
Hälsningsceremonier och svans-

viftningar fram till klockan tretton,
därefter aktiviteter av skiftande
slag.
Efter att påtvingade aktiviteter

fullgjorts och avslutats kommer fria
aktiviteter att vidta, underförstått
mingling, till klockan aderton.
Därefter försök till intagande av
föda även kallad middag med för-
friskningar.

Okänt slag av underhållning
under och efter middagen samt
prisutdelning för tidigare på dagen
utförda prestationer.
Matsmältning, dåsning samt

vidare umgåsning tills skymning
sig sänker och grillglöd åt korven
värme skänker.

Söndag morron frukost med
Kram och Tack för att Ni kom!

Hjärtligt välkomna!
Styrelsen för Z-bataljonen.

ÖS Ringenäs Skjutfält
13-15 juli:

Nu är det dags att boka in sommarens höjdare, vår
nästa träff ÖS 14. Vi hoppas även i år på en riktig
kanonträff med fint väder och massa goa människor!
Träffen välkomnar alla som gjort utlandstjänst, inte bara
FN-veteraner, som vissa kanske tror.

Det är som vanligt en träffavgift vid checkpoint charlie.
Det kommer att vara någon form av livemusik på
Truckers Inn, och efter det så kör vi igång vår DJ med
en massa goa låtar. Kurtan i grilltältet fixar till något att
fylla skrovet med.

T-shirten går att beställa innan träffen. Priset är 125 kro-
nor. Beställ på PG: 831 66 60-3, märk talongen
med Tony Petersson. Beställning senast 30/6.
T-shirten kommer vi att lämna ut på Truckers Inn.
Den kommer självklart även att finnas till försäljning
under träffen, till annat pris.

Vägbeskrivning får ni på vår hemsida och mer
information kommer vi att lägga ut där efterhand.

Frågor, undran eller något annat, skicka ett mail eller
ring oss gärna:

Tony Petersson: 035 - 21 72 67, 0706 - 85 86 20
Raul Leppälä: 035 -15 83 33, 0706 - 99 97 53

Z-bataljonen kallar Veteraner från hela Sveriges avlånga land samt Veteraner från
Tröndelag Veteranförening att delta och förgylla den traditionella HÖSTTRÄFFEN I LIT.
Tid och plats: lördag 18 augusti Kl. 12.00 på Hemvärnsgården Hårkvallen.

HÖSTTRÄFF MED Z-BATALJONEN
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F Ö R E N I N G SN Y T T

Örebro

Västervik

Göteborg

Bergslagen

Tisdagen den 6 februari var det uppdukat med smörgåstårta
och kaffe på Svarta Örns Orden. Det var dags för årsmöte med
Fredsbaskrarna Örebro, och medlemmarna lät sig väl smaka.
Föreningens ordförande Marléne Kerber öppnade mötet, varefter
mötesförhandlingarna startade.

Efter fastställande av röstlängd och dagordning, valdes Marléne till
att även leda årsmötet.
Verksamhetsberättelsen gicks igenom, liksom revionsberättelsen och

de lades därefter till handlingarna.
Årsmötet beslutade sedan om ansvarsfrihet för styrelsen, liksom
beslut om 0 kr i medlemsavgift.
Fastställande av budgeten följde därpå, varpå den föreslagna verk-

samhetsplanen för föreningen godkändes.
Sedan var det dags för kvällens intressanta ämne, propositionerna

och motionerna. Styrelsen hade föreslagit en ansökan om utträde ur
Fredsbaskrarna Bergslagen, följt av en ansökan om medlemsskap i
Fredsbaskrarna Sverige.
Detta på grund av det låga intresset i de övriga länen vad gäller

föreningsbildande.
Marléne presenterade motionerna mer ingående och efter lite dis-

kussion bland medlemmarna beslutade årsmötet att bifalla styrelsens
båda ansökningar.
Så var det dags för valen, som den här gången utföll enligt

följande:
Då både föreningsordföranden tillika föreningsstyrelseordföranden

Marléne Kerber och kassören Lotta Öhrn har ett år kvar på sina man-
datperioder utgick dessa punkter.

Som sekreterare för två år valdes Peder Stenbäck.
Som styrelseledamot för två år valdes Måns Löf.
Som två styrelsesuppleanter för ett år vardera valdes Sven Erik
Nordlund och Kenneth Roos.
Som revisor för ett år valdes Mikael Fredriksson.
Som revisorsuppleant för ett år valdes Anders Ramnerup.
Som valberedning för ett år valdes Arne Björklund (ordförande)
samt Roger Bladh och Magnus Boström (ledamöter).

Efter detta var mötet avklarat och ordföranden Marléne Kerber
avslutade årsmötet.

En riktigt trevlig sommar önskas alla medlemmar
i Fredsbaskrarna Örebro av rédacteuren Mikael Fredriksson

Årsmöte hölls den 16 mars 2007 och där deltog 20 medlemmar
av lokalföreningens 41. Ordförande är Hans Johansson,kassör
Lars Axmon, sekreterare Jan Kullander och styrelsemedlemmar
Bo Hagman och Tony Wärdig.
Med god mat och dryck gick minnenas vågor höga.

Jan Kullander sekreterare
tel. 0490-15062

Fredsbaskrarna Bergslagen läggs vilande
Den 6 februari samlades medlemmar från Fredsbaskrarna Bergslagen
till årsmöte i Svarta Örns lokaler i Örebro för att
ta ställning till ett förslag om att lägga hela föreningen vilande.

Föreningsordföranden Kenneth Roos öppnade mötet och efter röst-
längdskontroll och godkännande av dagordningen, valdes Peder
Stenbäck till ordförande för årsmötet.

Eftersom det de senaste åren inte har funnits intresse av att utveckla
regionföreningen med att bilda länsföreningar även i Värmland,
Västmanland och Dalarna, hade regionstyrelsen lagt
en proposition om att lägga föreningen vilande. Idag är det bara Öre-
broföreningen som har en blomstrande föreningsaktivitet. I Värmland
och Dalarna förekommer månadsträffar, men något intresse av att
bilda länsföreningar har inte visats.

De närvarande medlemmarna ur FB Bergslagen (alla från Örebroför-
eningen!) som hade hörsammat kallelsen gick på styrel-
sens förslag och röstade enhälligt för att lägga föreningen vilande.
Därmed utgick de flesta av övriga punkter på dagordningen, och ord-
föranden förklarade årsmötet avslutat.

Mikael Fredriksson

Libanesisk afton
Hoummos, Sambouseek, Jebna, Baqlavwa, Labhneh, Sabanach samt
Bourgoul!
Ja det varbara en bråkdel av den otroligt välsmakande libanesiska

Meze-menyn (läs mättande-massa-rätters-meny på ren svenska) som
hamnade vackert uppdukat på vårt bord onsdagen den 14/3 då vi
träffades på Restaurang Sa´ha´ra i centrala Göteborg för en
Libanesisk afton!

Som alltid under Fredsbaskrarna Västs träffar så var stämningen på
topp, och denna gång fick vi fin credit av de närvarande för initiativet
till att ha en mat-temakväll.
Berättelser och minnen flödade mellan tuggorna, och även ett i

tiden hett samtalsämne om Kalla Faktas (TV4) granskningar av
utlandsstyrkan i Afghanistan blev föremål för en lång och intressant
diskussion! Kvällen avrundades med proppmätta magar strax efter
klockan 21.00 då många kom direkt från jobbet och skulle upp tidigt
nästkommande dag.
Till hösten planerar vi in en Balkanafton samt en Afrikansk afton,

så håll utkik efter annons på hemsidan respektive Bataljonsbladet!
Vi tackar alla glada som anslöt till denna trevliga afton och hälsar
nya varmt välkomna till nästa gång!

ALLA FREDSBASKRAR ÖNSKAS EN SKÖN GLAD SOMMAR!
Vi ses! Mvh Mia, Charlotta, Jerker

FREDSFLYGARNA
boken om FN-flyget i Kongo 1960-1964

“Årets flygbok” år 2004 – av Leif Hellström

www.fredsbaskerforlaget.se
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Annonser
i Bataljonsbladet

bokar Du hos Roland Andersson
tel: 0708 - 18 87 88

e-post: annons@informera.se

liggande åttondel - 90 x 65 millimeter

ANNONSÖRER

I DETTA

NUMMER:

sid

BAE Systems - Bofors 9 www.baesystems.se

Middle East Trading 9 www.me-trading.com

Bisonoutdoor 9 www.bisonoutdoor.se

FredsbaskerFörlaget 29, 30 www.fredsbaskerforlaget.se

Försvarsmakten 32 www.mil.se

SKEPPAREGATAN 29, 602 27 NORRKÖPING
TEL 0708 18 87 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

+DVD
78 min

Det går även
att beställa våra böcker
via förskottsbetalning

på PlusGirot!

ANGE:
- boktitel
- antal

- namn och adress

PORTO INGÅR I PRISET

Välkommen!

PG: 438 81 84-6

HOS FREDSBASKERFÖRLAGET FINNS BÖCKERNA OM SVENSKA FREDSMISSIONER.
DÄR FINNS ÄVEN MINNESBÖCKER FRÅN BL A BALKAN OCH LIBANON.

323:-

235:-

255:-

PS

All ev. uppvaktning på våra respektive
födelsedager - undanbedes!

Alla, släkt och vänner inbjuds till gemensamt
”Öppet Hus” lördagen den 16 juni 2007,
kl 10.00 – 16.00 på Sofiagatan. 14, Gislaved.
Vi önskar att ev. uppvaktning sker i form av

ekonomiskt bidrag till Fredsbaskrarna
Sveriges Kamratstödsfond. Pg: 444 08 91-2

Vi sätter in Era bidrag i Ert namn.
Birgitta Saur och Hans Henriksson
Gislaved

Välkommen till Garnisonsmuseet
i Linköping!

Har du vägarna förbi Linköping så passa på
att besöka Garnisonsmuseet och ta del av den
utställning som i år visar lite grann om
”Utlandstjänsten i Fredens tjänst”.
Museet är öppet för allmän visning 15/4-

15/10 samt sport- och höstlov, helgfria mån-
torsdagar kl 1200-1600, samt söndagar kl
1100-1500. Museet kan även visas andra
tider för grupper eller enskilda efter tidsbe-
ställning på tfn 013-161865.

För annonslänkar till hemsidor: 80x25 mm - begär prisuppgift!

Storlek 1 införande 2 införanden 3 införanden 4 införanden
90 x 65 mm 2 700:- 2 430:- 2 295:- 2 025:-
90 x 130 mm 4 500:- 4 050:- 3 825:- 3 375:-
180 x 130 mm 7 500:- 6 750:- 6 375:- 5 625:-
180 x 260 mm 12 500:- 11 250:- 10 625:- 9 375:-
Omslagets baksida 13 500:- 12 150:- 11 475:- 10 125:-
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YXXRYSS
Nr 2/2007

De tre först dragna
rätta lösningarna får
vardera välja en bokvinst
från FredsbaskerFörlaget
eller en ryggsäck
från Bisonoutdoor.

Kryssa för EN önskad vinst!

Vinnarna och den rätta
lösningen presenteras
i nästa nummer.

LYCKA TILL!

Vi gratulerar vinnarna
i YXXRYSS 1/2007:

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

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

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

Rätta lösningen!

Lösningen sänds senast 10 september till:
Lotta Öhrn Folkungagatan 28, 703 42 Örebro

Suezkrisen

FN på Cypern

Ryggsäck

Hans Lif
Sågvägen 3
820 11 Vallsta
BOKVINST: SUEZKRISEN

Kenneth Roos
Ekersgatan 3
703 42 Örebro
BOKVINST: FN PÅ CYPERN

Lars G Tornberg
Stenborgsvägen 24
984 31 Pajala
RYGGSÄCK FRÅN
BISON OUTDOOR
DAYPACK 35 LITER



POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige

Tegelbruksgatan 8
554 50 JÖNKÖPING


