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I väntan på dagen U
Den svenska sommaren är alltid för kort men därför

desto mer efterlängtad. I år så var den ju både varm
och solig, vilket de flesta nog gladde sig åt.
För egen del så hade jag föredragit lite lägre
temperaturer eftersom det blev väldigt varmt i skogen, särskilt som skyddskläder och hjälm behövs i
arbetet med rotvältor. Hårt fysiskt arbete gör ju inte
bara gym onödiga utan ger också tid till reflexion
och eftertanke.
Vad gäller vårt förbund så har inte så mycket hänt
utvecklingsmässigt. De frågor vi brottades med för
ett par år sedan är fortfarande aktuella. En sådan är
medlemsregister och medlemsvård.
Paradoxalt nog så är vi både ett för litet och för
stort antal medlemmar: För litet vad gäller inkomstsidan för att bygga upp ett kansli som kan ta hand
om medlemmarna, men för stort för att denna viktiga funktion skall kunna skötas helt ideellt. Detta
betyder att vi helt enkelt måste bli större eller rättare sagt fler! Målsättningen att varje medlem rekryterar åtminstone en ny medlem måste bli verklighet
så att vi kan komma ur den knipa vi just nu sitter i.
Dagen U närmar sig med stormsteg.
Veteranutredningen skall lämnas till försvarsministern den 1 oktober. Vad den innehåller vet vi
inte, men att Fredsbaskrarna kommer att vara en
del är jag övertygad om. I vilken mån detta kan
lösa dilemmat som jag pekat på ovan är osäkert.
Oavsett vad utredningen kommer fram till så
kommer den att leda till förändringar också för oss.
Den allra viktigaste förändringen är att Sverige
kommer att erkänna att vi har veteraner och att
dessa måste ges uppmärksamhet och i vissa fall stöd.
Bara detta är ett stort steg och allt annat måste ses
som bonus.

Under min tid som förbundsordförande har jag blivit varse att den internationella dimensionen är stor
vad gäller veteranfrågor och dessutom växande.
Jag har också förstått att många medlemmar
undrar om det är nödvändigt för oss att engagera
oss i detta. Min hittills begränsade erfarenhet säger
mig att genom medlemskap i World Veteran
Federation och inte minst det nordiska samarbetet
får vi del av såväl forskning som exempel på hur
stödet till veteraner kan utvecklas. Vi får därmed
argument som vi kan framföra till den politiska
nivån och till Försvarsmakten.
Veteranutredningen är ju inte slutet – utan början på en utvecklad veteranpolitik!
Det är med sorg i hjärtat som vi kan konstatera att
återigen har en svensk fredssoldat blivit allvarligt
skadad, denna gång i Afghanistan.
Detta understryker sanningen att det finns inga
säkra militära operationer. Varje operation utsätter
deltagarna för olika risker men riskerna finns alltid
där.
Vi i Fredsbaskrarna sänder en tanke till den skadade och hans familj.
Be careful out there!

Bo Wranker
Förbundsordförande

VÅRA SAMARBETSPARTNERS
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Styrelseordförande har ordet

Arbetet går vidare
Arbetet med att stärka förbundet går sakta men säkert vidare.

Kanslifunktionen kommer förhoppningsvis att förstärkas under en c:a ett-årig övergångsperiod för att ge oss
tid att hitta en mer permanent lösning.
Denna tillfälliga lösning har redan gett oss en bättre
kontroll av medlemsregistret och ett förbättrat samarbete med vår samarbetspartner Payer.
Vår hemsida, och allt som är runt omkring, är också
något som vi försöker hitta mer hållbara lösningar för.
Vi undersöker både interna och externa alternativ.
Samarbete med andra förbund och organisationer är
kanske en väg att gå för att få ett ”riktigt” kansli, och
därmed också en bättre service till medlemmarna.
Styrelsen jobbar med att hitta passande samarbetspartners, som har liknande inriktning som
Fredsbaskrarna Sverige, för vidare diskussioner.
Ytterligare ett område är sponsorer.
Kan vi hitta någon eller några som kan tänka sig att
sponsra Fredsbaskrarna Sveriges arbete med annonser i
Fredsbaskern, stöd till årsmöte etc, så kan vi använda
våra egna medel för mer verksamhet ute i föreningar
och på träffplatser.

För att få en bättre dialog med alla föreningar och
träffplatser kommer årets Förbundsråd i Örebro att till
största delen bekostas av förbundet. Detta är ett led i
arbetet att stödja det arbete som alla föreningar och
träffplatser utför.
Glöm inte att ansöka om föreningsstödet!
Vi kommer att sjösätta en kampanj för att få flera
medlemmar. Värva en ny medlem på ett år och få en
trisslott, värva en för tio år och få TIO trisslotter. Den
som värvar flest nya medlemmar till årsmötet vinner
en Tallinnkryssning för två. Mer information här intill.
BHM, Begripligt, Hanterbart och Meningsfullt, lanserade jag i förra numret av Fredsbaskern. Det är några
ord som vi nu har med oss i vårt arbete att förbättra
och stärka förbundet Fredsbaskrarna Sverige. Lever vi
upp till det? Hör av dig med synpunkter, insändare
och kommentarer så att vi får en återkoppling i vårt
arbete och därmed också ett levande förbund där alla
kan få sin röst hörd.
En för alla – Alla för en!
Kolmårdshälsningar
Anders Beckman
Förbundsstyrelseordförande

KANSLIET
Jag heter Birgitta Carlsson och är bosatt i Ersnäs, två mil
söder om Luleå.
Under perioden mars-augusti 2008 har jag arbetspraktiserat
hos Fredsbaskrarna Sverige med administrativa uppgifter –
bland annat med registrering av nya medlemmar och uppdatering av medlemsregistret – adressändringar m.m. Från 1 september är jag anställd med dessa uppgifter.
Jag kommer att arbeta dagtid och kan nås på tel:
0920-31160 eller 070-2002693
eller: register@fredsbaskrarna.se

UN Peace Operations
Recruitment Site:
https://jobs.un.org/Galaxy
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Din bästa guide till att bo på Cypern

www.pafilia.com
PROPERTY DEVELOPERS
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BLI
MILJONÄR!

Valberedning!

Värva en ny medlem!

Fredsbaskrarna utlyser en tävling
i rekrytering. Den som värvar en
ny medlem får en trisslott när den nya medlemmen har betalt medlemsavgiften. Värvar du en
medlem för ett år får du 1 lott, för fem år 5 lotter,
för tio år får du 10 lotter när medlemsavgiften är
betald. Varje lott motsvarar ett poäng. Den som har
flest poäng till nästa årsmöte kommer att vinna en
Tallinn-kryssning för två personer.
Du som rekryterar en ny medlem måste själv vara medlem i
Fredsbaskrarna. Förbundets styrelse får inte delta i tävlingen.
Räkningen avslutas samma dag som sista dag för anmälan till
årsmötet är. Har två personer samma resultat avgör lottning.
Hur ska du göra?
Har du en rekryteringsbroschyr så fyll i den och glöm inte att
fylla i vem som rekryterat. Saknar du en sådan finns den att
ladda ned från www.fredsbaskrarna.se
I annat fall – skriv på ett papper: namn, adress, personnummer,
telefonnummer, e-postadress och gärna vilka missioner som den
blivande medlemmen gjort. Glöm inte att skriva ditt eget namn
och adress.
Skicka sedan in uppgifterna till Fredsbaskrarna Sveriges kansli:
Fredsbaskrarna Sverige, Tegelbruksgatan 8
554 50 Jönköping – eller till kassören:
Fredsbaskrarna Sverige, Bo Carlsson, Klubbvägen 65,
Ersnäs, 975 92 Luleå
Det går också bra att skicka i uppgifterna med e-post:
register@fredsbaskrarna.se
Lycka till!
Förbundsstyrelsen

Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet, här
läggs grunden till det arbete som skall utföras, årsmötet som består av samtliga närvarande medlemmar
bestämmer vilka frågor styrelsen skall arbeta med
under året och vid nästa årsmöte 2009 tar årsmötet
som vanligt ställning om styrelsen gjort det vi
bestämde i Göteborg 2008.
På årsmötet väljs också de personer som skall arbeta med de
frågor som årsmötet anser vara viktiga. Till sin hjälp har medlemmarna en valberedning, som har till uppgift att ta fram lämpliga
kandidater. I valberedningen är Thomas Roos sammankallande,
och består också av Charlotta Blomberg och Maria Sääf.
Till kommande årsmöte är det ett antal av våra styrelseledamöter som har för avsikt att dra sig tillbaks efter väl utfört arbete.
Valberedningen har till uppgift att till årsmötet presentera nya
kandidater.
Vi i valberedningen hoppas och tror att ni medlemmar kan
komma med förslag på lämpliga personer som är villiga att föra
fanan vidare.
Ni som känner er manade tar kontakt direkt med oss!
Hur får ni då kontakt med oss?
Enklast genom att skicka ett mail till:
valberedning@fredsbaskrarna.se
Med hopp om ett stort engagemang från er samtliga!
Med vänliga hälsningar:
Thomas Roos, Maria Sääf, Charlotta Blomberg

H 3/T R A SER

Bengt Carlsson fick medalj
Fredsbaskrarna har vid en ceremoni överlämnat
medalj till Bengt Carlsson, den tidigare chefen för
SWEDINT.
Vid ceremonin hade Bengt
den sista sammankomsten
med sin personal.
Ställföreträdande chefen
Livgardet höll ett tal och
Bengt Carlsson överlämnade SWEDINT:s fana till
den nya chefen, major
Tomas Karlsson.
Bo Wranker medaljerade
Bengt Carlsson och höll ett
litet tal, vari han bland
annat tackade för all hjälp
Fredsbaskrarna fått av
Bengt Carlsson och Thorsten Hagelberg genom åren.
Bengt och Thorsten åker
nu till Korea på ett år och
önskas lycka till på det "nya
jobbet".
Bengt Carlsson.

Arkivbild

TYPE 3
995 kr

CLASSIC TITAN
från 4595 kr

CODE BLUE
1845 kr

COMMANDER 100
från 3295 kr

DIVER ORANGE
från 2895 kr

SUPERSPORT SILVER
från 2795 kr

H3 TRASERS KOMPLETTA SORTIMENT HITTAR DU PÅ WWW.D-GEAR.SE

SHOP:
WWW.D-GEAR.SE
EMAIL:
INFO@D-GEAR.SE
TELEFON: 0533-300 37
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Inbjudan till Förbundsråd – FR08
Kilsbergen 11-12 oktober 2008
Fredsbaskrarnas förbundsstyrelse, i samarbete med Fredsbaskrarna Örebro inbjuder förbundets föreningar och kontaktpersoner till Förbundsråd 2008 – FR08.
Vi kommer att vara i Kilsbergen helgen 11-12/10. Förbundsrådet är ett tillfälle för
medlemmarna att genom sina föreningar eller kontaktpersoner påverka förbundets
utveckling.
Anslutna föreningar deltar med två deltagare och förbundet står i år för mat, logi
och resor. Anordnande förening får delta med tre deltagare på förbundets bekostnad.
Förbundets anslutna föreningar och samarbetsföreningar är:
Fredsbaskrarna Örebro (Örebro län), Fredsbaskrarna F-län (Jönköpings län),
Fredsbaskrarna Västervik (Kalmar län), Fredsbaskrarna Hälsingland (Gävleborgs
län), Z-Bataljonen (Jämtlands län), Y-Bataljonen (Västernorrlands län) samt de
rikstäckande föreningarna BBMC, MSSS, UNEF-kamraterna, FN-veteranerna
Kongo.
I år bjuder vi även in en representant vardera för träffplatserna i Göteborg,
Malmö, Norrköping och Stockholm, där föreningar saknas.
Vi kommer att diskutera viktiga framtidsfrågor för oss fredsveteraner.
Årets tema är marknadsföring.
Bidrag till agendan och kom med förslag på diskussionspunkter innan mötet.
Kontakta din förening om du har några idéer du tycker kan utveckla förbundet
och dess verksamhet!
Förbundets kontaktperson för FR08 är Claus Dehlin:
E-post: claus.dehlin@fredsbaskrarna.se
Telefon: 070-559 51 38
Välkommen till Kilsbergen konferens & lodge!
Läs mer: http://www.kilsbergen.se/

LISTA ÖVER
FREDSBASKRARNAS KAMRATSTÖDJARE
FINNER DU PÅ:

www.fredsbaskrarna.se
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Basker Blå
Basker Brun
Basker Grön
eller Basker Gul
Denna artikel riktar sig till alla som har tjänstgjort i utlandsstyrkan – i blå basker, brun basker,
grön basker eller kanske gul basker som observatörer har burit i Georgien.

Tanken med artikeln är att jag redan hösten 2007 konfronterades med det faktum att många av dagens utlandsstationerade
soldater inte känner samma samhörighet med begreppet ”Basker
Blå” som många av oss hade under 1960- och 1970-talen och
kanske även senare. Sångerskan Anita Lindblom hjälpte säkerligen till att popularisera talet om Blå Baskern med Balladen om
den blå baskern. Det är från början en engelsk sång som översattes av Lasse Berghagen år 1966.
Den Blå Baskern är ett av FN:s tecken på att man tillhör en
FN-styrka och jag beslutade mig för att på något sätt försöka
knyta samman alla utlandsstyrkor antingen man nu tjänstgör
som observatör i Korea eller är skyttesoldat i Afghanistan eller
tjänstgör på någon annan plats på jorden.
Bosnienveteraner från bataljon BA05, 1995-96, kände kanske
ett litet styng i hjärtat när de fick byta den blå baskern mot en
brun basker och detta efter Dayton-avtalet. Icke att förglömma
övriga soldater inom UNPROFOR som kanske också omfattades
av övergången från UNPROFOR till IFOR.
Det koncept som Sveriges dåvarande generalsekreterare i FN,
Dag Hammarskjöld tog fram, i samarbete med Kanadas representant i FN, Lester Pearson, gäller än i dag. Pearson var för
övrigt generalförsamlingens ordförande under åren 1952-1953.
Konceptet går ut på att beslut om en insats tas i FN:s säkerhetsråd och därefter går uppdraget antingen till en Nato-styrka, en
FN-styrka eller en EU-styrka som huvudansvarig för uppgiften.
Nato-styrkan är en styrka med merparten av soldater från Natoländer medan FN-styrkan kan bestå av soldater från flera andra
länder som inte nödvändigtvis behöver vara bara Nato-medlemmar. Säkerhetsrådet ansvarar dock inte för att soldater ställes
till förfogande utan detta görs av de länder som kommer att
svara för uppgiften i fråga. Det sker genom en så kallad underhandsförfrågan om exempelvis Sverige är villigt att ställa upp
med en styrka av större eller mindre slag. När väl FN och säkerhetsrådet har fått svar från de tillfrågade länderna tas beslut om

en insats och sedan bestäms det om exempelvis Nato eller Eufor
ska vara huvudansvarig för insatsen. I fallet Afghanistan är det
en Nato-styrka som för befälet men insatsen i Afghanistan grundas på ett beslut i FN:s säkerhetsråd. Säkerhetsrådets resolution
nr 1386. Vissa tidigare observatörsinsatser har dock skett endast
genom FN:s generalsekretares beslut och inte genom
Säkerhetsrådet.
År 2006 blev för övrigt ett år där FN utsattes för prövningar
beträffande fredsbevarande operationer där kriserna i
Afghanistan, Libanon, Östtimor och Darfur-regionen i Sudan
krävde en massiv våg av fredsbevarare. På samma gång ökade
det fortsatta behovet av internationella styrkor i, Democratic
Republic of Congo (DRC), Liberia och Elfenbenskusten. Den 31
december 2006 var 80 368 personer anställda av FN som militär trupp, militära observatörer och polisstyrkor, vilket är mer än
de 77 000 som var anställda under Bosnienkriget.
Detta borde tala för att alla styrkor kan känna djup samhörighet
med FN även om man nu skulle ha en annan färg på baskern.
Text: Lars Andersson

Tack till:
Informationsassistent Åsa Dahlvik vid United Nations Regional Information Centre i Bryssel
samt Susan Manuel vid Chief, Peace and Security Section, Department of Public
Information, United Nations in New York.
Litteratur:
Center on International Cooperation at New York University/Annual Review
of Global Peace Operations 2007.
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Att stå för sitt val
I förra numret ställde Hans Lindquist frågan –”lägger vi locket
på…”. Både ja och nej!
För några år sedan föreslog vi från Försvarshögskolan att
Försvarsmakten skulle ge oss ett forskningsuppdrag med rubriken: Militär organisation och döden. Svaret blev: Behov saknas!
– Det är väl tveksamt om vederbörande handläggare kände till
Försvarsmaktens huvuduppgift.
När BA 01 organiserades var det som vanligt svårt att
rekrytera läkare men efter lite övertalning fick jag med min
brigadläkare som stabsdoktor. Han är psykiater – ”tokdoktor”.
De allra flesta medicinmännen i försvarsmakten tyckte att
man måste ha en kirurg om man åker till ett krigsområde. Från
början insåg jag nog inte vilken tur jag hade – det var en tokdoktor vi behövde! Jodå – vi behövde kirurger också men som
stabsdoktor var tokdoktorn toppen. Och han behövde inte sitta
och vänta på något att göra.
Tokdoktorn drev igenom att vi hade en klar policy avseende
debriefing både under och efter missionen. Den policyn innebar
att debriefing i första hand är en fråga för chefer.
Vi var mycket tydliga med att uppdraget inte var utan risker.
Ett problem var, och är, att få unga män att lyssna på allvarsord. Nej – jag har inte glömt kvinnorna – de lyssnar bättre!
Min kloke stabschef Alf Görsjö kom på en utmärkt idé – dela
ut vita arkivet till var och en för att fyllas i före avresa. Att
skriva ned hur man vill ha sin begravning ordnad leder till
eftertanke – före. Jag ville inte ha med mig någon som inte
visste vad vederbörande gav sig in på. Det trista var att det
kom signaler från Regeringskansliet att jag kanske inte behövde vara riktigt så tydlig med riskerna. Det var lätt att få uppfattningen att positiva rubriker i nästa morgons tidningar var
viktigare än väl förberedda soldater.
Egentligen förstår jag inte hur någon med dagens mediabevakning kan vara omedveten om att det är farligt i ett konfliktområde – vare sig man är minister eller soldat. Kanske är vi –
som en finländare uttryckte det – fredsskadade.
Några månader innan vi åkte till Balkan 1993 fick jag från en
högt uppsatt statstjänsteman frågan: Kommer svensken att
skjuta om det blir krig? En fråga som tyder på att det ligger
något i det finska påståendet. Problemet i Bosnien-Herzegovina
var snarare att få svensken att inte skjuta.

Att ha som målsättning att alla skall komma hem levande är
självklar. Det är dock något helt annat än att ha det som
officiell policy.
I en konflikt med en eller flera stridande parter som är emot
en fredsfrämjande insats är det som att be om att bli bekämpad:
”Se till att svensken får några förluster så åker han hem.”
Den bästa ”force protection” man kan ha är vara utbildad
och utrustad för det värsta – då är förutsättningarna för att
slippa bli utmanad minst. Ett enkelt och tydligt resonemang
som bland annat låg till grund för vårt eget försvar under det
kalla kriget.
Det är mycket som skall hinnas med inför en mission och i
bästa fall är man tillräckligt bra när det är dags att åka hem.
Det finns såväl tillräckligt med tid som kunskap för att förbereda soldater och officerare mentalt inför en utlandsmission
och om det inte görs beror det på felaktiga prioriteringar.
Självklart har staten ett ansvar för att ta hand om sina soldater och förhoppningsvis resulterar Allan Widmans veteranutredning i att staten blir bättre på det. Jag saknar dock den
enskildes eget ansvar i debatten. Det är faktiskt individen själv
som väljer att åka. Alla är myndiga med allt vad det innebär
av rättigheter och skyldigheter. En del åker på utlandsmissioner, andra klättrar i berg eller gör andra farliga saker.
Ett av de bästa föredrag jag någonsin lyssnat till var när den
gamle biskopen Erik Brattgård gav sin syn på etik.
– Etik är att välja och stå för sitt val, var hans slutord.

ULF HENRICSSON
08-08-14

ULF HENRICSSON är överste av första graden.
Han har tilldelats Överbefälhavarens medalj för internationella insatser i guld för upprepat personligt mod
som inneburit betydelsefullt föredöme. Han har dessutom tilldelats Kungliga Krigsvetenskapsakademins
guldmedalj för föredömligt ledarskap i internationell tjänst.
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TCHAD

En logistisk prövning

Den svenska styrkan TD 01F börjar nu bli varm i
kläderna med att lösa uppgifter i Eufors regi.
Framför allt handlar det om att förbättra säkerheten för drygt 400 000 flyktingar och att förbättra
arbetsmöjligheterna för de humanitära organisationerna i området.
Inom kort väntar en betydligt större utmaning. Samtidigt
som förbandet ska lösa operativa uppgifter ute på fältet
står det inför en stor logistisk prövning att planera och
genomföra det stora återtåget hem till Sverige.

Vatten till låren
Efter helgens skyfall har arbetet på förbandet försvårats.
Eftersom Camp Neptun ligger på en gammal sjöbädd
samlas vattenmassorna i den nedre delen av campen. Där
finns bland annat materielupplaget och fordonsuppställningsplatsen.
Större delen av materielen stod under en meter högt vatten, allt blev blött och sandigt. Återigen fick containrarna
tömmas och städas ur samtidigt som materielen flyttades
till den något högre belägna delen av campen.
– Det kom hur mycket vatten som helst, vi hade vatten
ända upp till låren, säger Galle, en av soldaterna på
underhållsplutonen.
– Även om vädret oftast är tufft, så kan det faktiskt
vara fint väder ibland, fortsätter han.
Så gott som all materiel och utrustning som finns i
Abéché ska transporteras vidare hem till Sverige. Det blir
ett antal lastbilskonvojer med 5-15 lastbilar som kommer
att ta sig den cirka 96 mil långa sträckan från Abéché till
N’Djamena.

10

Fredsbaskern nr 3 2008

Soldater räddade yngling
från att drunkna
Under föregående helgs skyfall lyckades tre skandinaver med gemensamma krafter rädda en tchadisk mopedburen yngling från att drunkna i en
översvämmad wadi, vattenövergång.
Händelsen väckte stor uppmärksamhet i byn och spred sig sedan vidare
till Eufors högkvarter i Tchad.
Den humanitära situationen i östra
Tchad och nordöstra Centralafrikanska republiken är svår och behovet av
internationellt stöd omfattande.
Totalt finns omkring 500 000 flyktingar och internflyktingar i Eufors
insatsområde. Det svenska förbandet,
TD 01, tillhör en av 18 nationer som
har till uppgift att skapa en stabil
miljö.

Logistiska förberedelser
Alla i förbandet är engagerade i planeringsarbetet med återtransporten till Sverige.
Den materiel som redan nu kan skickas iväg ska rengöras, packas och märkas upp
för att sedan läggas i olika containrar som ska vidare genom Afrika till hamnstaden Douala i Kamerun.
– Allt kan ännu inte packas ihop eftersom vi också ska kunna lösa ställda operativa uppgifter. För att överhuvudtaget hinna med måste delar av materielen forslas
bort redan nu, säger Arle Othberg, chef underhållspluton.
För att kunna frakta all materiel har civila speditörer hyrts in. En fördel med att
nyttja civila förmågor är att dessa är väl bekanta med terrängen och väderförhållandena. Som extra bonus erbjuder de en speciell egenskap. Samtliga civila lastbilar
är försedda med extratankar. De har bränsle som räcker till hela sträckan.

I lördags samtidigt som de första
konvojerna lämnade Camp Star, stod
alla nationers representanter uppställda på högkvarterets paradplats
för att genomföra en utmärkelseceremoni.
General Ganascia, styrkechef för
Eufor, var stolt över att ”hans” soldater visat ett stort mod, ett snabbt
och osjälviskt handlande och ett professionellt uppträdande. Han ville
personligen tacka och överlämna en
utmärkelse för de tre soldaternas
hjältemodiga insatser.
Tommy Gädda, ställföreträdande
gruppchef på jägarpluton vid den

Rekognosering
Det finns två huvudvägar mellan Abéché och N’Djamena och inget av vägvalen är
att föredra efter svenska mått mätt. För att undvika åtminstone vissa problem
skickades en rekognoseringspatrull med en lastbil och två pansarterrängbilar ut för
att kontrollera framkomligheten på vägen mellan Abéché och Mongo. Det är den
delen av sträckan som anses vara svårast att ta sig fram på eftersom det är många
så kallade wadis, vattenövergångar, som måste passeras.
Under tre dagar provkördes sträckan och gav patrullen en riktig utmaning. Det
bogserades och bärgades om vart annat, vattenmassorna ställde till det för patrullen. Utresan mot Mongo upplevdes annorlunda jämfört med tillbakaresan som
erbjöd en hel del överraskningar i form av bortspolade vägar och försvunna broar.
– Det blir väldigt tufft och svårt att genomföra den här uppgiften, men det kommer att gå, säger Andreas Holmberg, TD 01F.

Dick Viio, Tommy Gädda och Maria Sääf tackas för sin insats av general Ganascia.
Foto: Catharina Bergsell

– Den här typen av förövning är otroligt värdefull för våra fordonsförare inför konvojerna. Nu lägger vi in repetitionsutbildning för att fräscha upp förlegade kunskaper och färdigheter innan första konvojen lämnar Abéché, säger Othberg.

finska kontingenten, Dick Viio, 2:e
ställföreträdande chef på Bravo
Sierra i TD 01F och Maria Sääf,
sjuksköterska på TD 01F förbandsplats fick ta emot tapperhetsutmärkelser.
– Vi gjorde bara vårt jobb och handlade instinktivt då vi förstod att killen var i nöd, säger Viio.

Text och bild:
Catharina Bergsell
Press- och informationsofficer
TD 01F

Text och bild:
Catharina Bergsell
Press- och informationsofficer
TD 01F

Publicerad:
7 augusti 2008 kl 13.09 Tchad

Publicerad:
11 augusti 2008 kl 14.16 Tchad
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Vår högsäsong!
I maj var vi några som var på Superrallyt i Danmark, där BBMC
Danmark hade fixat till en liten camp, där några av oss bodde. Det
soliga vädret gjorde helgen oförglömlig.
Sista helgen i maj var det dags för medlem #68 Andrén att gå
nervöst fram till altaret. Jag å #41 Storm åkte ner till Gällstad,
bytte om till fin uniform och rullade in till kyrkan. Vi var på ceremonin, kastade lite ris och tog lite foton.
I början på juni var det ett bra gäng fredsveteraner som svettades ordentligt nere på Sweden Rock Festival. Det blev nog en del
luftgitarrsolon under den helgen.

Sen kom årets höjdpunkt för många, årets stora träff i Halmstad,
ÖS15 som hade 15-årsjubileum i år.
Tony å Ralle med kollegor hade gjort ett toppenjobb som vanligt. Men i år var det nog lite mindre besökare, kanske vädret
skrämde några. Jag vet att det var ett gäng som satt nästan hela
lördagseftermiddagen i en husbil och lekte att dom var ett flygplan
på väg till en ny mission. Dom hade lastmästare, piloter och serveringspersonal. Säkerhetsgenomgång innan start hade man
också. Så fantasin om en ny mission var det nog inte brist på.
Alltid lika trevligt som vanligt i alla fall.
Måndagen vecka 31 samlades fyra stycken MC/HD-åkande fredsveteraner i Skövde. Vårt mål till en början Vadstena där vi hämtade upp medlem #41 Storm och sen bar det av mot Tranås. Vid 14tiden mötte ytterligare två medlemmar upp, och Ronnies familj.
Ronnie var en medlem i BBMC som omkom i en MC-olycka, för
sex år sedan. Vi lade blommor vid hans minnessten å pratade med
hans nära. Det är verkligen uppskattat av dem och det är tredje
gången vi mötte dom där. Efter det så åkte vi och åt vid en sjö och
sen vidare till nästa kyrka, där Martin, en soldat som omkom i
Kosovo i september 2003 låg begravd. Jerker som mötte upp i
Tranås, tjänstgjorde samtidigt med Martin, så han hade med
blommor till denna grav. En tyst minut blev det.
Efter det rullade vi, sju motorcyklar mot Vadstena genom ett
grönskande å somrigt Sverige. På vägen hämtade vi två tjog
nykokta kräftor. Framme i Vadstena, så drog dom andra tre tillbaka mot Skövde och vi som var kvar öppnade en kall öl å åt goda
kräftor. Vi satt å snackade om missioner, MC-åkning och MC-
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semestrar. Allt mellan himmel å jord kan man nog säga för helt
plötsligt var klockan 02 på natten å det var dags att hoppa i sovsäcken.
Dagen efter så åkte jag mot Oskarshamn och tog båten till
Gotland. Väl framme så möttes jag av DO Öst. Vi åkte hem till
honom, en bit utanför Visby. Där låg vår camp som skulle gälla
under årets Fårskalleträff. Han hade ”kittat” sitt garage, så där
fanns det kalla öl, stereo med gamla vinyler och sängar.
Efter det åkte vi och badade i ett gammalt kalkbrott. Under
veckan så rullade det in mera medlemmar. I det underbara sommarvädret så åkte vi över 40 mil under två dagar. Vi åkte många små
trevliga vägar och stannade till på diverse gotländska sevärdheter.
Medlem # 3 Jörgen som vi bodde hos, har varit kock under sex missioner, så maten var alldeles utmärkt. Vill tacka alla som var med
på denna toppenvecka.
Text: #1 Jespher Fröhlin
Ordförande
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Halmstad Östra Strand
Text: Anders Ramnerup
Foto: Raul Leppelä
och Anders Ramnerup

Då har den 15:e upplagan av den årliga yxträffen i
Halmstad ägt rum. Det är för mig bara att lyfta på hatten
för de eldsjälar som dragit runt detta år efter år och därför skicka ett stort tack till Tony och Ralle samt alla de
som ni har kring er som ordnat med detta år efter år.
Varje år kommer folk från när och fjärran för att besöka
Halmstad den andra helgen i juli. I år var det 450 fredsveteraner, så kallade yxor, som slöt upp på Ringenäs skjutfält. Som
jämförelse så kan man säga att det till antalet motsvarar nära
två av de nuvarande KS-missionerna.
Bra uppslutning med tanke på att det fanns en hel del oroande regnmoln runtomkring i landet. Extra kul är det att folk från
andra länder förutom Sverige har upptäckt ÖS.
I år kom det folk från Norge, Danmark och Österrike.
Fredsbaskrarna var som vanligt där och gjorde reklam för sin
verksamhet. Roland Andersson från FredsbaskerFörlaget och Per
Lennartsson från Lennartssons Grafiska var på plats och sålde
diverse böcker. Även Anders Karlsson sågs smyga omkring och
sälja en och annan bok. Magnus Boström från Scanjack sökte
folk till minröjning med bland annat mintröskor.
En mycket uppskattad gäst var Stig von Bayer, som i samarbete med FredsbaskerFörlaget signerade sin biografi: ”Svensk
FN-officer i bland kannibaler och minor Kongo 1949-1964”.
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nden (ÖS) Ringenäs

... sommarhålligång

med många namn!

Många påbörjade incheckningen redan på torsdagen, medan andra kom en stund
på lördag kväll. Själv tillhörde jag dem som kom på torsdagen för att åka hem
på söndag eftermiddag.
Som vanligt var det mycket välorganiserat med duschar, grill, frukost och
annat som hör lägerlivet till. Logistiken fungerade klanderfritt. Dessutom så
hade det ordnats musik två kvällar detta år. Mycket uppskattat! På både fredag
och lördag kväll så uppträdde Ken Bee och bitchen på scen. En uppskattad spelning med mycket bra rock n roll och en hel del humor. Det fanns nog en del som
har ont i benen efter att ha skakat loss i timtal i partytältet. Luftgevärs- skyttetävlingen vanns av Jan Dahlberg i herr- och Carina Jacobsson i damklassen.
Vad gör då att dessa människor kommer år efter år? Jag tror att det är den
kamratskap man fått under den eller de gånger man varit ute på utlandstjänst.
Man får chansen att träffas och prata om tiden som gått efter avlutad mission
och prata minnen från den tiden man levde ihop.

Det som jag tycker är så roligt med ÖS är att det kommer personer dit i alla
åldrar. Det är gamla och nya yxor – allt från Gaza till nu pågående missioner.
Vi har ett gemensamt språk. Det låter kanske konstigt för en som är oinvigd.
Men vi använder samma uttryck som exempelvis yxa, gate, pinky och baccis.
Ingen ”vanlig” människa, en så kallad pinky, skulle begripa så mycket vad vi
pratade om. Jag tror dessutom att det ligger i oss ett behov av att ha roligt tillsammans med dem som vi levde med under kanske en arbetsam period av vårt
liv. En period som vi inte vill vara utan, men som kan ha förändrat våra liv på
gott och ont.
Ska sanningen fram så finns det ingen två-ölsregel eller motsvarande på ÖS, men
det har varit lugnt där i alla fall. Vad jag erfar så har det aldrig uppstått något
bråk under ÖS, utan alla har skrattat och haft skoj.
Det är inte förutan att man längtar till nästa år för att få återse alla bekanta ansikten. Jag lever på den upplevelsen flera veckor efteråt och bygger upp en
förväntan veckor före. Så till er, Tony och Ralle: jag hoppas att ni orkar hålla i
några år till. Skulle det vara så att ni inte har tid, lust eller ork så är min förhoppning att det finns andra som kan ta över efter er. Detta är ett evenemang
som behövs, det visar besökarantalet på, år efter år.
Tack för detta år, förhoppningsvis ses vi nästa!
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Globemaster
gör comeback
efter 52 år!

Sven Olov (Olle) Johansson – själv signalist i
förtruppen – skildrar i sin bok ”Suezkrisen – en
bok om Dag Hammarskjöld och den första
svenska FN-bataljonen 1956-57”,
www.fredsbaskerforlaget.se
bland annat förtruppens upplevelser i samband
med transporten, med just en Globemaster ur
US Air Force, från Bromma till Neapel.

Den 17 mars avslöjade SVT:s Aktuellt att Sverige tillsammans med 14 andra länder kommer att köpa in sig i tre
Boeing C 17 Globemasterplan, avsedda för Försvarsmakten.
Det kan vara intressant att notera att USA år 1956 i samband med Suezkrisen svarade för transporterna av FNstyrkor med dåtidens Globemasterplan från respektive
hemland till den nya FN-basen i Neapel.
Förtruppen till den första svenska FN-bataljonen 1956-57 ryckte
in på P 10 i Strängnäs den 15 november 1956. Det blev ett par
dagar med snabbutbildning och information om vår kommande
mission. Den 17:e kommer order om avresa påföljande dag.
Söndagen den 18 november går reveljen redan klockan 03.00.
Klockan 04.30 börjar vi vår långa resa. Första etappen går i bussar till Bromma flygplats. Det är yrsnö i luften och ett par grader
kallt.
1 1/2 timme senare är vi framme vid flygplatsen. Ett jättestort
amerikanskt transportflygplan, en Globemaster, skall ta oss till
Neapel. Planet, som vi snabbt döper om till "Globe-Muttern",
mäter drygt 60 m mellan vingspetsarna och kan ta 200 fullt
utrustade soldater eller 22 ton last. Vi är 35 man och får gott och
väl plats. Tre jeepar lastas ombord plus utrustning och vapen bl a
handgranater, kulsprutor och granatgevär samt mat för 10 dagar.
Vi får en kvart på oss för att ta adjö av våra anhöriga. Stolta
fäder och gråtande mödrar och fästmör väntade på oss. Radio och
tidningar från Stockholm och landsorten är på plats. SF-journalen
filmar oss. Filmteamet lovar att deras inslag skall komma i TV,
som börjat med reguljära sändningar endast två månader

tidigare. Bengt Feldreich intervjuar förtruppens chef, major Buster
Reuterswärd och Ingvar Norlin från Rimbo för Dagens Ekos räkning. Ingvar berättar att han inte varit längre söderut än i
Hässleholm. Förtruppens avfärd blir förstasidesstoff i många tidningar!
Det blir flera avlämningar till höga befäl, bl a till överste
Walter Lundqvist, som är chef för vår sambandsavdelning och som
följer med till Neapel. Översten tar oss alla i hand och vi skall
svara med namn och regemente. Det gör vi alla, utom Johansson
från Mjölby, som med hög röst svarar: "Johansson, Mjölby". En
amerikansk journalist skrev senare i en tidning: "Johansson is the
man who made Mjolby famous". Kl 09.00 lämnar Buster av till
arméchefen, general Ehrenswärd, som säger följande:
”Här är inte ögonblicket för stora ord. Ni känner alla er uppgift
och jag är säker på att ni vet vilket ansvar som vilar på förtruppen för den svenska FN-bataljonen. Jag är säker på att var och
en har bestämt sig för att bete sig som svenskar när de är som
bäst – sig själv och vårt land till heder. Jag önskar er lycka och
framgång i ert svåra värv och hälsar er alla varmt välkomna
åter välbehållna.”
Vår bataljonschef, överstelöjtnant Ingmar Stevenberg är där. Han
skall följa med huvudstyrkan till Egypten en vecka senare. Chef
för transporten är överste Lundqvist, som sedermera skulle bli
general Burns' stabschef. Men chef för förtruppen är major Buster
Reuterswärd.
Vi har skarpladdade kpistar och 108 skarpa skott. Sex journalister och en fotograf har specialtillstånd att följa med till Neapel.

Camp David-avtalet 30 år senare
Det är exakt trettio år sedan Camp David-avtalet skrevs
under i USA. Camp David är den amerikanske presidentens lantställe i Maryland. Det köptes av Franklin D.
Roosevelt som kallade det för Shangri-La.
Harry S. Truman gjorde det till presidentens officiella
lantställe. Presidenten Dwight D. Eisenhower döpte 1953
om det till Camp David efter sin sonson. Det finns naturligtvis en viss prestige förknippad med att vara inbjuden
till Camp David när det gäller förhandlingar av olika slag.
Ett misslyckande där kan vara politiskt förödande för alla
parter.
FN-styrkan UNEF2 i Sinai där Sverige var ett av de stora bidragande länderna med trupp hade varit stationerad i Sinai sedan
oktober/november 1973 efter slutet på oktober-
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kriget mellan främst Israel och Egypten. (Sverige bidrog med ca 7
500 soldater under den tid som UNEF2 verkade i Sinai, dvs. från
1973 fram till styrkans definitiva avvecklande 1979/1980).
År 1974/1975 slöts egyptisk-israeliska truppåtskillnadsavtal och
1977 gjorde den egyptiske presidenten Anwar Sadat det dramatiska utspelet där han förklarade sig vara villig att resa till Israel
och Jerusalem. President Sadat gjorde resan till Jerusalem den 19
november 1977 för ett tal i Knesset som är det israeliska parlamentet. Parlamentsledamöterna i Israel är kända för att vara
tämligen högljudda men denna dag rådde en total tystnad i parlamentet vid Sadats tal. Israeliska statens BNP lär också ha sjunkit
med ca 50 % under denna dag när var och varannan israel stannade hemma framför TV och Sadats tal. Detta var det första arabisk-israeliska toppmötet sedan 1948. Efter segslitna förhandlingar undertecknades därefter den 17 september, 1978 Camp Davidavtal mellan huvudaktörerna president Anwar Sadat från Egypten
och premiärminister Menachem Begin från Israel med USA:s president Jimmy Carter som aktiv medlare mellan parterna.

Avfärden blir försenad. Besättningen ville nämligen ha frukost och kaffe före starten. Och caféet ute på Bromma öppnade först kl 09.00! Efter tre timmar börjar många av oss,
inte minst jag själv, att frysa. Jag har ju knappast något "värmande fettlager". Buster beordrar språngmarsch ute på flygfältet och vi får tillbaka livsandarna.
Så småningom kan vi gå ombord. Vi får varsin fallskärm
och en snabb-utbildning av besättningen. Om det blev aktuellt
att använda fallskärmen skulle man avvakta grön ljussignal,
hoppa och sedan räkna till tre innan man utlöste fallskärmen! Vidare får vi reda på hur man får luft i en gummibåt om man hamnar i sjön! Allt är nytt och allt är nervpirrande.
För mig liksom för de flesta är det den första flygturen!
Starten kl 10.23 blir extra spännande. Planet orkar
knappt lyfta! Hustaken närmar sig väldigt snabbt. Men vi
klarar taken med, som vi tycker, några meter till godo! Väl
uppe gör vi "bara" 325 km/tim – ingen reafart med andra
ord. Äntligen kan vi koppla av trots att motorbullret är väldigt högt. Äventyret har börjat! Några av oss hade varit i
Danmark och i Finland. Men jag tror att ingen av oss meniga
hade varit längre söderut. Vi är hänförda, upphetsade! Det
gäller nog också journalisterna och inte minst våra anhöriga.
Spekulationerna är nära nog vilda. För första gången på
150 år kanske en svensk trupp ska hamna i strid! Vi känner historiens vingslag.
Det går inte att föra ett samtal i normal samtalston. Vi får
skrika till varandra! För att lugna våra upphetsade känslor spelar
Lars Johansson (numera Gothenby), Åke Karlsson, Ingvar Norlin
och jag en stilla poker. Jag vill minnas att insatsen var 10 öre.
Efter en stund får vi en och en klättra in i förarkabinen, en hisnande upplevelse som nästan ger oss sjösjuka.
Major Reuterswärd och överste Lundqvist, som några år tidigare samtidigt haft uppdrag i Etiopien, sitter på en av långbänkarna
och konfererar, eller rättare sagt skriker till varandra. Men det
finns inte mycket att konferera om. Allt de och vi vet är att en
representant för FN skall möta oss i Neapel och att truppen så
snart som möjligt skall fortsätta till Egypten. Men först måste
president Nasser och Dag Hammarskjöld bli överens.
Det var klart väder vid starten. Efter Danmark mulnar det på
och vädret blir allt sämre. Vi går ner i Frankfurt och äter lunch.
Ett lag amerikanska journalfilmare stiger ombord för att göra
ett reportage om oss. De blir förvånade över att många av de

Förtruppen uppställd på Bromma flygplats framför Globemasterplanet. Major
Reuterswärd lämnar av till överste Walter Lundqvist. Bakom Reuterswärd står
löjtnant Christer Ekelund. Fotot förmedlat av Rune Winroth.

meniga soldaterna kan tala engelska. Men de är skeptiska till vår
förmåga att ”kriga”, att verkligen stå pall om det skulle bli allvar.
”Ni gjorde ju ingen insats under andra världskriget”, säger en
journalist till mig. Men jag talar om för honom att flera tusen
svenskar deltog som frivilliga i Finlands krig mot Sovjet och frågar i min tur om han inte har hört talas om Folke Bernadottes
insatser under kriget; han räddade tusentals judar undan nazisternas förintelseugnar! Det var den svenska regeringen som i krigets
slutskede sänt ut en Rödakorsexpedition under ledning av Folke
Bernadotte för att i första hand rädda norska och danska fångar
ur de tyska koncentrationslägren. Jag berättar för honom att jag
fortfarande kommer ihåg de svartvita klichéerna på tidningarnas
förstasidor 11-12 år tidigare. De vita bussarna, bilder av utmärglade människor på bårar från Nazitysklands förintelseläger, stapplande kvinnor med snaggade huvuden. Förintelsens gåta var obegriplig för oss som vuxit upp i andra världskrigets skugga.
Fortsättning på sidan 20

Israel 1992. Sadat och Begin fick i december månad 1978 Nobels
fredspris för sina insatser för freden.
UNEF2 avvecklades successivt under 1979/1980 för att vara helt
avvecklad i april månad 1980. Styrkan kunde kanske ha stannat
längre i området men dåvarande Sovjetunionen motsatte sig en
förlängning av UNEF2 med ett veto i säkerhetsrådet i New York.
Styrkan kom dock att ersättas till viss del med en multinationell
styrka med bidrag från bl a Fijiöarna, Nederländerna och USA.
Historiskt handslag mellan Anwar Sadat t v och Benachem Begin t h
under Jimmy Carters överinseende.

Det slutgiltiga fredsfördraget undertecknades i mars månad 1979.
Fred slöts mellan Israel och Egypten där palestiniernas rättigheter
erkänns i avtalen, men den palestinska frågan har förblivit olöst.
President Sadat fördömdes dock i hela arabvärlden för sitt agerande även om han bland egyptierna delvis fick stöd vid återlämnandet av Sinaihalvön från Israel. Oppositionella krafter i Egypten
inspirerade av andra länders agerande i regionen, ledde slutligen
till att president Sadat utsattes för ett dödligt attentat i oktober
månad 1981. Israels premiärminister Menachem Begin avled i

UNEF2 kom således att bli en lyckad insats i ett av världens oroliga hörn där freden ibland hänger på en ganska skör tråd men nu
har freden mellan Egypten och Israel bestått i trettio år och hoppas att ingenting någonsin händer som gör att avtalet bryts.
Text: Lars Andersson
Källa:
Anwar as-Sadat. Nationalencyklopedins Internettjänst.
Jimmy Carter. Nationalencyklopedins Internettjänst.
Menachem Begin. Nationalencyklopedins Internettjänst.
Camp David-avtalen. Nationalencyklopedins Internettjänst.
Sökdatum: 2008-08-13.
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FN-veteranerna Kongo
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

Peacekeepers´ Day den 29 maj 2008
Peacekeepers´ Day högtidlighölls vid minnesmonumentet på

Norra Djurgården i Stockholm den 29 maj. Programmet
var i stort detsamma som det varit vid FN-dagen den 24
oktober de senare åren. En påtaglig skillnad var vädret.
Nu rådde försommarvärme och ljumma vindar, en klar
kontrast till de isiga vindarna i oktober. Honnörsvakten
och fanvakten från Livgardet iförda vackra blå uniformer
m/ä, och Arméns musikkår, svarade för militär pompa
och ståt. Fanvakter från Polisen, Fredsbaskrarna Sverige
och FN-veteranerna Kongo utgjorde ett mer civilt
inslag. Talare var general Anders Lindström och polisöverintendent Michael Josback. Lindströms tal hade
fokus på de stupade. Han avslutade med en tyst minut
för alla de, som givit sitt liv för freden. Josback framhöll
de oroliga anhörigas situation: ”De kan bara i sin fantasi
uppleva vad som sker i fjärran land.”
Den högtidliga kransnedläggningen för omkomna
kamrater utfördes för Kongo-veteranernas del av KarlOlof Fransson. Kransen bars fram av Sören Edqvist.
James Manns agerade som fanbärare framför vår fanvakt.
Efter att musikkåren spelat Lina Sandells kända psalm
”Bred dina vida vingar” och honnörsstyrkan gett salut
hölls korum av Mona Lindberg, stabspastor i Nordic
Battlegroup. Ceremonin avslutades med att Fredsbaskrarnas förbundsordförande Bo Wranker, delade ut utmärkelsen ”Årets fredsbevarare” till fältprästen Helge
Stålnacke.

En reflexion
År 2003 utlyste FN den 29 maj till Peacekeepers´ Day
för att hedra alla fredsbevarare. Den 29 maj är födelsedagen för FN:s första fredsmission: UNTSO.
Initiativtagare lär ha varit Ban Ki-moon, som numera
är FN:s generalsekreterare. Dagen firades i år för första
gången i Sverige. Beslutet härom kom från Försvarsmakten
så sent som i mitten av april. Det officiella programmet
för manifestationen gavs ut så sent som den 10 maj.
Kongo-veteranerna har alltid verkat för att så många
som möjligt ställer upp när de 19 stupade kamraterna i
Kongo skall hedras. Försvarsmaktens information har
dock tyvärr många gånger kommit för sent för att samla
veteranerna under fanorna – så även till FN-dagen den
24 oktober.

Vår förening har handlat så här: Cirka en månad i förväg
tar vi kontakt med ceremoniledaren på Livgardet, kapten
Torsten Hagelberg och frågar honom hur programmet i
stort ser ut. Han brukar försäkra att tidpunkter och program har samma stomme som föregående år. Med detta
besked som utgångspunkt sänder vi en kallelse per post
till ett hundratal medlemmar i Stockholm, Uppland och
Södermanland, samt till några entusiaster i Borlänge,
Örebro, Västerås och Norrköping.(Att sända till alla
medlemmar i hela Sverige har ansetts för dyrt.) På FNdagen har det kommit så pass många som ett sjuttiotal.
Till Peacekeepers´ Day i år kom ca 40, bland dessa sju
veteraner i en buss från Dalarna. Det var en god siffra
för en premiär och drygt en månad efter det välbesökta
årsmötet.
Försvarsmakten och Fredsbaskrarna Sverige bör göra
mera för att i god tid informera om aktiviteten på
Peacekeepers´ Day. Utan närvaro av blåbaskrar blir den
pampiga ceremonin meningslös. Det bör även i god tid
klargöras vad som kommer att hända på FN-dagen den
24 oktober kommande höst. Blir det någon ceremoni
vid minnesstenen den dagen – och i så fall – hur ser
programmet ut?

Årets fredsbevarare. Se presentation och motivering i Fredsbaskern nr 2/2008

Ett 50-tal blåbaskrar deltog i ceremonin, majoriteten
från FN-veteranerna Kongo. Efteråt samlades alla för en
kamratträff på Etnografiska museets restaurang.
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FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon, var egendomligt
nog i Sverige den 29 maj 2008. Han deltog i en konferens om situationen i Irak i Upplands Väsby. Hans närvaro märktes på ett påtagligt sätt när vi åkte hem. Oändliga
bilköer uppstod på E 4 norrut när generalsekreterarens
följe eskorterades av trafikpolisen mellan Upplands Väsby
och Stockholm.

Boken om Stig von Bayer hedrad i Belgien
Boken ”Bwana Kabamba” om Stig von Bayer i Kongo
har hedrats på ett oväntat sätt i Belgien. Det är en spektakulär historia med sex personer inblandade:
Frans Geenen verkade som major i Kongo före frigörelsen i de belgiska styrkorna och efter frigörelsen i
samma befattning såväl i Katangas gendarmeri som i
ANC. Han avgick som officer i slutet av 60-talet och
verkade sedan som belgisk konsul i Stanleyville i 20 år.
1975 erhöll han vid ett besök i Elisabethville av president Mobuto en ädelsten av malakit, som vägde 25 kg,
för sin insats i räddningsoperationen OMMEGANG i
östra Kongo åren 1964 – 1965. Operationen räddade
vita och andra som hotades av Simbakrigare. Frans
Geenen tog vid pensioneringen hem malakiten till sitt
hem i Bersee utanför Antwerpen. Han avled i augusti
2007 och uttalade som sin yttersta vilja att malakiten
skulle skänkas till något lämpligt museum. Erik Kennes, som deltog i vårt årsmöte på Armémuseum i april,
tog med boken hem till Belgien och gav ett exemplar av
den till militärhistorikern Daniel Despas i Havrelange,
Belgien. Despas behärskar svenska språket. Han har översatt Jonas Waerns bok från Kongo till franska. Despas ansåg
att boken om Stig var den bästa bok han läst om Kongokrisen, vilket han berättade för Tine Geenen, änka
efter Frans Geenen. Hon skrev då ett gåvobrev beträffande malakiten av vilket framgår att den skall skänkas
till ”överste Christian Braunstein och hans Armémuseum.”
Stig von Bayer hämtade malakiten hos Tine Geenen
i Bersee början av juni och körde den i sin bil till Stockholm där han den 9 juni överlämnade den till Armémuseum.
Konung Carl XVI Gustav har för övrigt sänt ett tackbrev till

Stig von Bayer för den intressanta boken.

Karosseripansarbilen (KP-bilen, m/42), tillverkades
under beredskapstiden. Det var en pansrad terrängbil.
Utrymmet för transport av trupp är öppet uppåt. Den
utrustades normalt med en dubbel luftvärnskulspruta.
KP-bilarna, modell Scania, fick visa sin förmåga för första gången i Kongo under septemberstriderna i Elisabethville 1961. Kriget mellan FN-trupperna och Katangas
gendarmeri inleddes på natten mot den 13 september.
Soldaten Kenneth Roos från Örebro blev svårt skadad
och fördes i gryningen från Parc Albert i en ambulans
till italienska sjukhuset. Ambulansen eskorterades av en
KP-bil, ty färden gick igenom områden som behärskade
av gendarmeriet. När eskorten närmade sig sjukhuset
anfölls den av fem fientliga pansarbilar.
En av dem stannade mitt framför KP-bilen och avfyrade
en projektil. Kulspruteskytten, Henry Lindberg från
Borås, kände draget från projektilen och gick i skydd.
Efter en kort stund klättrade han upp till kulsprutan
igen och satte tummarna på avtryckarna. Han stod utan
skydd från höften upp till hjässan. Han sköt med blicken
in i en kanonmynning, och lyckades träffade pansarbilen
på flera ställen så att den blev utslagen. Kenneth Roos bars
därefter in på sjukhuset och hans liv blev räddat. Lindberg
fick för denna insats Vasamedaljen i guld.
Efter denna duell vek alltid Katangas pansarbilar undan så

fort de såg en svensk KP-bil även under decemberstriderna 1961. KP-bilarna var omistliga när det gällde att
skydda FN-personal under förflyttningar på fientlig
mark och överhuvudtaget vid beskjutning.
KP-bilarna räddade många liv i Kongo – inte bara
svenska – ty även irländarna, indierna och etiopierna vid
FN-brigaden i Elisabethville krävde KP-bilar vid sina
förflyttningar. Följden blev att de fåtaliga förarna och
kulspruteskyttarna var i gång dygnet runt.

Malakitstenen väger 25 kg och värderas till 25 000 euro.
Foto: Karl-Olof Fransson.

KP-bilen – en Kongosymbol
Katangakorset är en utmärkt symbol för Kongo-veteranerna. Även KP-bilen anses av många veteraner som en
symbol för den svenska FN-insatsen under Kongo-krisen på 60-talet.

KP-bil, karrosseripansarbil. Fotograferad på FN-dagen i Stockholm 2007.
Foto: Britt-Marie Alm.

KP-bilarna användes sedan under hela Kongo-missionen i svåra lägen såsom vid anfallet mot Kaminaville på
nyårsaftonen 1962 och vid intagandet av Sandoa vid floden Lulua i januari 1963 samt vid riskabla patrulleringar
Fortsättning på sidan 23
Fredsbaskern nr 3 2008
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PROGRAM
vid 50-årsjubileet

För dem som önskar deltaga i dagarna tre,
gäller preliminärt följande program:
Dag 1: Inbokning från kl 14.00 fredagen den 31/10
2008. Därefter samling och guidad vandring i den
gamla delen av Kungälv. På kvällen ölststöt i stenkällaren, alternativt ostbricka i Karolinerrummet.

Dag 2: Frukostbuffé med småvarmt. Under dagen
olika jubileumsaktiviteter. Programmet ännu ej klart.
Kaffebuffén står uppdukad under eftermiddagen.
Kvällen: 3-rätterssupé med 2 glas vin alt 2 öl.

Dag 3: Frukostbuffé med småvarmt, avslutning.
Totalpris: 1445:- per person.
OBS! inget enkelrumstillägg.

För de som kommer på lördagen 1/11-08 gäller:
Rummen tillgängliga senast kl 14.00 i övrigt enligt
ovan.

OBS! Alla som gjort utlandstjänst är givetvis välkomna att deltaga i Sveriges äldsta veteranförenings
jubileum.
Många har redan förhandsanmält, gör så även du!
Per post:
UNEF-kamraterna, Box 5050,
402 22 Göteborg
e-post:
Erik Westerberg på info@kvibergspark.se
Du kan alltid nå mig på tel: 0702-13 68 00
När denna tidning är i din hand räknar vi med att ha
plats för ytterligare ett trettiotal gäster.
Först till kvarn – hjärtligt välkommen!
Med kamratliga hälsningar
Erik Westerberg
ordförande

Önskar du inte övernatta – utan enbart deltager
under lördagen – är priset 550:-

Fortsättning från sidan 17

Samtidigt förklarade jag för honom hur tacksamma vi var över
att USA ingripit i kriget.
Först vid 16-tiden startar vi från Frankfurt. Det mörknar och i
månljuset ser vi floderna som lysmaskar under oss. Vid 18-tiden
passerar vi Marseille och Nizza; kustremsan med de båda städerna ser ut som ett gnistrande pärlband. Just när vi flyger ut över
Medelhavet kommer en besättningsman ut till oss. ”Nu ska ni få
varsin Mae West”, förkunnar han. Vi fattar först ingenting men
efter en demonstration så förstår vi att det är flytvästar, som fått
namn efter den amerikanska filmstjärnan från 1920- och 30talen. ”She is too old for me”, säger jag till besättningsmannen,
men han skrattar gott och säger att ”the old lady” räddade
många liv under andra världskriget. ”Vi har gott om flygplan men
ont om svenska soldater”, säger han innan han återvänder till
förarkabinen.
Vädret förblir dåligt och vi är på väg in i ett omfattande
åskväder. Vår flygtur blir mer och mer gropig. Vi får lov att lägga
om kursen och flyger över Korsika och Sardinien. Jag själv och
många andra börjar må ”tjyvtjockt”. Ska vi kanske få användning
för ”the old lady”?
Söderifrån, bakvägen, kommer vi äntligen till Neapel. Men planet tvingas cirkla omkring i 10 minuter innan det blir en öppning i
en molnbank. Kl 2200 landar vi på flygfältet Capodichino, som
Nato disponerar men där FN nu har hyrt in sig.
Vi känner äntligen fast mark under fötterna och kan andas ut.

20

Fredsbaskern nr 3 2008

Vid flygplatsen möter ett ljummet vårregn oss – och ett stort uppbåd journalister
Men vi är både hungriga och trötta och inte alls talträngda
efter denna långa dags färd mot natt.
Vid landningen är Vesuvius fasadbelyst till vår ära, men det ser
vi inte mycket av. Vi transporteras nämligen direkt till vår förläggning som ligger inne på själva flygfältet. Först framåt midnatt får
vi middag. Den består av kött, potatis och grönsaker.
Måltidsdrycken finns i två karaffer, en med vatten och en med
vin! Middagen är med andra ord superb. Men ska sanningen fram
så gick det kanske åt lite väl mycket vin. Vi drack nämligen i stort
sett endast ur den ena karaffen – gissa vilken!
Tjänstvillig serveringspersonal såg hela tiden till att vinkaraffen
var välfylld. Först nästa dag får vi reda på att meningen med de
två karafferna är att man skall blanda vin med vatten och helst ta
mest av den senare drycken. En kulturkrock som berodde på att vi
inte kände till de italienska matsederna.

NOTERAT:
Jalle Johanson, signalst vid 1:a komp, 3:e plut, G01,
skildrar huvudtruppens Globemasterresa i den annorlunda
berättelsen; "50 år efter MUCK"
www.fredsbaskerforlaget.se

Bataljonsåterträff 96L – The Reindeer Battalion
Missa inte chansen fredagen den
24 oktober, att under en dygnskryssning från Stockholm till Åbo
med Silja Galaxy, umgås med dina
kompanikamrater eller varför inte
någon från övriga bataljonen?
Vi är några från varje kompani som
tycker att det skulle vara roligt att
återigen träffas efter alla dessa år, så
nu anordnar vi en återträff för bataljon 96L 20 år, i samverkan med Silja
Line.
Träffens program är i skrivande stund
ännu inte riktigt spikat, men vi kommer att ha träff för hela bataljonen
och enskilt med det egna kompaniet,
spikat program får ni i samband med
incheckningen.
Tag nu kontakt med era missionskompisar och boka in denna helg, det kan
ju också vara så att vi inte har fått
tag i alla berörda.
Avgång från Värtahamnen i Stockholm med Silja Galaxy
fredagen den 24/10 kl.1915.
Åter Stockholm
lördagen den 25/10 kl.1815.
Kostnad: Från 924 kr/person i del av
4-bäddshytt, en b-hytt.
Ingår i priset: Välkomstdrink, middagsbuffé inkl vin/öl/vatten, förläggning i fyrbäddshytt, frukostbuffé,
lunchbuffé inkl vin/öl/vatten och
en himla massa trivsel.

Du kan bidra till en värld
utan minor!
Var med och skapa en global
opinion mot användning av landminor och samla in pengar till
FN:s minröjning.
Tanken med Röj-en-mina är att
vem som helst ska kunna delta i
arbetet. Du kan medverka genom
att manifestera mot landminor och
genomföra lokala aktiviteter.
På Röj-en-minas hemsida
www.rojenmina.nu får du tips och
information om hur du kan starta
din egen lokala kampanj.

Anmälan:
För att vi skall kunna genomföra
Bataljonsträffen som planerat är det
viktigt att du anmäler och bokar in
dig och kompisarna före den 14/10.
Boka på telefon 08-6663333, bokningskod B96L eller på
www.tallinksilja.se
I samband med bokningen går det
även bra att mot kostnadstillägg uppgradera till annan hyttkategori, eller
boka förmånlig bussanslutning till
och från Värtahamnen, Stockholm.

Har ni några frågor eller bara vill
prata lite är det bara att ringa någon
av kontaktpersonerna nedan. Skicka
gärna din e-postadress till ert kompanis kontaktperson, då vi kanske kan
skicka spikat program eller annan
info.

Förrådskompaniet:
Peder Danielsson
021-140547
070-1625256
peder.danielsson@enkoping.se
Björn Claesson
036-50284
070-5150284
bjorn.claesson@jonkoping.se
Sjukhuskompaniet:
Eva Almer
036-127295
073-5703900
eva.almer@lj.se
Batstab-, Stab och Tross-kompaniet:
Harry Vemdal
0511-57676
073-803 22 80
harry.vemdal@bredband.net
Benkt Sjödahl
0470-257 80
0706-38 57 80
benkt.sjodahl@ipbolaget.com
Transportkompaniet:
Raimo Leinonen
0498-22307
070-64 4249
rtl@telia.com

Ingenjörskompaniet:
Dennis Blom
063-511386
070-2520500
dennis.blom@multichallenge.se
Sten Jakobsson
036-60 766
070-3407267
sten.jakobsson@telia.com

Hjärtligt välkomna till vad vi tror blir höstens höjdare!
Peder, Björn, Eva, Harry, Benkt, Raimo, och Dennis
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Kongoveteraner
hade 48-årsträff
Kamratgänget ”Bushspecialisterna”, ur Kongobataljon X, 3:e kompaniet, 3:e
plutons 3:e och 4:e grupp har ännu en gång haft repetitionsövning och
denna gång firade vi 48 år. Vi har träffats vart femte år sedan vi kom tillbaka från vår ONU-mission i Katanga men eftersom det glesnar i leden
träffades vi nu tre år efter senaste träffen. Om två år är det 50 årsjubileum. Denna gång var övningsterrängen förlagd till skånska Vittsjö, under
tre dagar.
Efter samling, middag och med parentation över bortgångna kamrater, kastade vi oss in i en nostalgiorgie med hjälp av foto, film
och muntliga minnen.
Den 18 november 1960 flög vi ner till Elisabethville, dit vi kom
ca kl 0600 på morgonen den 19 november. Transporten till campen, en fd polisförläggning, minns vi som igår.
Bara några timmar efter att vi anlänt fick vi 3-4 grupp med
tolk och signalist, order att nästa dag förflytta oss och avlösa
detachementet i staden Sakania, drygt 25 mil söder om
Elisabethville.
Sergeant Bengt Rahm utsågs som chef för detachementet och
fick bråda timmar med att skaffa fram fordon, förnödenheter,
kulsprutor, granatgevär, ammunition, handgranater mm för oviss
tid framöver.
Vi var flera som, när vi skumpande fram på lastbilsflaket och
med den röda jorden dammande omkring oss, undrade och reflekterade över vad vi gett oss in på och vad vi var på väg till.
Här åkte vi c:a 20 man som inte kände varandra närmare, med
en chef för truppen och vi soldater som träffats i bara fyra dygn
på kaserngården och skjutbanan på I 10 i Strängnäs. Med en tolk
och en signalist som vi inte träffat tidigare.
Vi var inte längre på regementets övningsområde längre, vi var
rustade för att kunna försvara oss i strid med skarp ammunition i
vapnen, det handlade om stor vaksamhet, alltid beredd, kontrollera
och övervaka. Det var även viktigt att synas som ONU-trupp.
Vår uppgift var att patrullera området södra Sakania, nästan
lika stort som Bohuslän, att iaktta och förhindra vapensmuggling
från Nordrhodesia (nuvarande Zambia), se till att inga övergrepp
ägde rum och att mänskliga rättigheter upprätthölls.
Vår förläggning inrättades i ett fuktigt annex, 25 meter bakom
ett hotell.
I uppgiften ingick även att bevaka en katolsk missionsstation i
utkanten av staden, där vi även åt våra middagar. Menyn bestod
ofta av antilop och vattenmelon.
Ett av våra patrullmål var en annan katolsk missionsstation c:a
13 mil från Sakania på gränsen till Nordrhodesia.
Efter en månad var stabiliteten så god i området att detachementet kunde dras in. Mot slutet av perioden började vi samarbeta
med den lokala polisen. Vi hade även besökt baren vid hotellet ett
flertal gånger, tagit en Simba och umgåtts med lokalbefolkningen.
Nu väntade nästa uppdrag, det oroliga området runt Pweto, 50
mil NO om Elisabethville.
Vid ett annat uppdrag i Luena, var några av oss omringade i
järnvägsstationen av balubas. Det kunde slutat mycket illa om inte
katangesiska soldater anlänt ”i ryggen” på balubas och därmed
drivit dem på flykt.
Vår djungelpatrull med 3:e pluton, på ca 200 mil under nio
dagar i mars 1961, pratade vi mycket om. Vår uppgift var att
övervaka och observera hur långt Tshombes katangagendarmer
ledda av vita legosoldater, förflyttat sig norrut mot balubas område. Och om möjligt förhindra deras förflyttning. Avsikten var även
att demonstrera ONU:s närvaro i området.
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Fr v: Rolf Larsén, Sturefors, Stig von Bayer, Östra Frölunda, Kjell Strömberg,
Nynäshamn, Bertil Svensson, Vittsjö, Tord Nilsson, Västerås, Lennart Staaf,
Malmslätt, Åke Carlsson, Grytgöl, William Engelbrektsson, Uddevalla, Leif
Sandqvist, Göteborg, Bengt Rahm, Uddevalla.

En av oss hade skrivit dagbok under patrullen. Där skrevs om alla
fastkörningar med fordonen på de oftast obefintliga vägarna och
stigarna, ibland omgärdade av två meter högt elefantgräs när vi
åkte in i vägspärrar av fällda träd för att fördröja vår framryckning, och väl maskerade elefantgropar bland lianer och skränande
apor. Spänningen var stor, alla var på helspänn hela tiden beredda
på anfall av balubas.
Vi kände oss som ”mitt i stormen”. Vad fanns runt nästa krök?
Håller den här bron att åka över? Vi brottades med ovisshet, men
uppgiften måste lösas. Order och direktiv måste fullföljas.
Tidigt i gryningen, den 12 mars gick vi, 2:a, 3:e och 4:e grupp
med tre jeepar mot byn Kishiale, långt inne i, av balubas
ockuperat område.
Vägen gick delvis genom sumpområden, där vi färdades lika
mycket bredvid som på den nästan obefintliga vägen. Här fick vi
stifta bekantskap med den sömnsjukespridande tsetseflugan, som
anföll i svärmar och bet till och med genom kläderna.
Vid några tillfällen upptäckte vi balubas som var i allians med
ANC-trupper stryka omkring i träsken, och på många platser
fanns talrika fotspår. När vi under stor vaksamhet och hög eldberedskap åkte in i den folktomma och till synes öde byn, blev vi
mottagna av gendarmer, nergrävda och i eldställning, med osäkrade vapen. Efter att tolken Stig von Bayer med hög röst klargjort,
vilka vi var och vår avsikt kröp de fram med säkrade vapen.
En felmanöver från någondera sidan hade obönhörligen resulterat i strid.
Byn var bränd och förstörd och civilbefolkningen hade flytt så vi
frågade vad som hänt och vem som bränt byn.
”Balubas har bränt byn och de finns runt om oss”, blev svaret.
Senare fick vi reda på att balubas fått order av ANC-trupperna
att utrota alla ONU-förband, utom nigerianerna, svenskar räknades som utklädda belgare!
Vi hade på morgonen lämnat 1:a grupp som bevakning av lastbilarna med drivmedel och förnödenheter i byn Kisele c:a 50 km
från Kishiale. Dessa 50 km tog oss 13 timmar tur och retur.
Vi somnade ovaggade i tälten till djungelns alla ljud.
Den 14 mars var vi i byn Dubies missionstation, där vi tidigt på
morgonen lyckades få in en knastrande engelsk station på radion
och lyssna på resultatet av VM-matchen Ingo-Floyd.
Ja, vi hade många minnen att prata om, innan natten blev morgon.
Under en rundtur i Göingebygden besåg vi flera Snapphaneminnen.
Tack Bertil för ett trevligt ”rep-möte”.
Text: 2540 Rolf Larsén

"Faran" behöver omvårdnad!
Gösta Hjelmquist
har avlidit

Alla ni som jobbat med och i FARAN, fasta radion, både på
Cypern och i Libanon, vet vad det gäller.
Den har dessvärre efter hemkomsten till Sverige, stått ett antal
år i olika miljöer, innan den slutligt hamnat i förråd vid
Ledningsregementet (gamla S1) i Enköping.
Målsättningen är att där i det nya museet göra en avdelning för
de lednings- och sambandsfunktioner som funnits i våra olika
missioner. Inte bara från Cypern och Libanon – ”alla” missioner
skall vara representerade, så långt det går med både materiel
och berättelser/minnen som våra gnistar/signalister har att
komma med.
Utöver den gamla FARAN finns även den kortvågsradiohytt med
Artrac som fanns i Kosovo.
Vi efterlyser därför intresserade som kan medverka till att göra i
ordning hytterna och även medverka till att göra en bra utställning om hur våra sambandsmiljöer har sett ut och fungerat.
Det utgår ingen betalning för jobbet, belöningen är den sociala
kontakten, nöjet att få damma av alla sina gamla kunskaper och
träffa kamraterna igen.
Välkommen att ta kontakt med Anders Gustafsson
Tfn 070-8272697.
anders.g.gustafsson@postbox.mil.se
Följ gärna utvecklingen på:
www.garnisonsmuseumenkoping.se

I en ålder av 81 år avled
den 29 augusti Gösta
Hjelmquist på Länssjukhuset Ryhov efter en tids
sjukdom.
Gösta Hjelmquist föddes i Värnamo som yngst
av två bröder.
Redan i unga år utvecklade han ett stort intresse
för sjukvård och livräddning och 18 år gammal
gick han med i Röda korset. Vid andra världskrigets slut var
han med om att i Värnamo ta emot judar som befriats ur koncentrationslägren. Han gick underbefälsskolan och arbetade
under en tid på Ryhovs sjukhus i Jönköping som vårdare.
När han fick höra talas om att FN sökte personal till sjukvårdskompaniet i Korea såg han det som en chans att göra en
humanitär insats. Han antogs och var med sina 23 år den
yngste i truppen som efter ett par veckors intensiv sjukvårsträning gav sig av till Pusan i Korea, våren 1951.
Efter ett år återvände han till Värnamo, där fästmön Dagny
(född Lund) väntade. Pingsten samma år gifte de sig. Paret
fick tre barn.
1964 gav han sig åter ut i FN-tjänst, denna gång som plutonchef i en sjukvårdsgrupp på Cypern. Där stannade han i ett års
tid, och han återvände hem för att arbeta som skolvaktmästare.
I flera år var Gösta Hjelmquist utbildningsledare och instruktör inom försvarsområdet. Han var också aktiv inom Röda korset som första-hjälpen-lärare med undervisning i skolor. Han
ägnade sig också åt sitt andra stora intresse, nämligen historia.
Under hela sin levnad släppte Gösta Hjelmquist aldrig sitt
engagemang för människor och han uttryckte ofta en tro på
framtiden.
Närmast anhöriga är makan Dagny, sönerna Conny och
Dennis med familjer, samt sonen Lars.
***

Där grabbar – där ser ni en redig kämpe!

Fortsättning från sidan 19

i norra Katanga då förband från gendarmeriet avväpnades.
KP-bilen var omistlig vid evakuering av civila från
krigszoner och farliga områden.
På grund av erfarenheterna från Kongo utrustades
de svenska FN-bataljonerna på Cypern med KP-bilar,
vilka där var i bruk från 1964 fram till 1978, då de
utmönstrades.
KP-bilen på sid 19 är tillverkad av Scania.
Text: Bror Svärd

Det var alltid Göstas ord när någon gjort något extra.
Och dessa var han inte snål på att använda. Och det är de
orden jag vill sätta på Gösta.
Han var en kämpe för de saker han jobbade för. Hans engangemang för FN-insatser och Röda korset är välkänt. Att som
23-åring 1951 åka till Korea som sjukvårdare var en stark
insats som sedan följdes av FN-tjänst på Cypen C 26-28.
Som en välkänd Värnamobo var det naturligt för oss att ta
kontakt med Gösta när planerna på att start en kamratförening
för FN-sodater kom på tal.Sedan dess tillbringade han många
timmar på dåvarande kansliet i Värnamo. Ofta var det så att
”den gamle fanjunkaren” hade svar på frågorna – eller så blev
svaret – "det skall lösas"!
Gösta lade grunden till den klippboksamling med tidningsreferat som skrivits om vår FN-tjänst.
Gösta blev 81 år och avled efter en tids sjukdom.
Jag vet att Gösta var en kämpe in i det sista!
För Fredsbaskrarna Sverige – Janne Runesson.
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SOMMAREN SOM GÅTT
68ML hade TPC 30-års jubileum
Vi blev 23 st av 36 som träffades på Krååks
skjutfält helgen 13-15 juni och gladdes åt ett
välarrangerat och fullspäckat program.
Vi samlades på fredag eftermiddag för inkvartering
på befälshotellet på Krååks skjutfält strax söder om
Karlsborg.
Fredag kväll inleddes med guidad rundvandring på
Karlsborgs fästning och avslutades med en båtfärd
på Göta kanal.
På lördagen gjordes ett besök på TrängR/T2 där
vi fick stifta närmare bekantskap med Nordic
Battlegroupsfordon inom logistikfunktionen.
Tänk att det äntligen finns splitterskyddade fordon, vi på vår tid i Libanon fick tillverka vårt eget splitterskydd. Vi lade sandsäckar på
golvet och satte på oss extra splittervästar. Kvällen avslutades med diabildvisning och grillning enligt gammal god yxtradition.
Alla kände vi igen varandra, och det kändes som om vi skilts åt bara ett par år tidigare.
Alla minnena diskuterades till långt in på småtimmarna, även Batchef Jonas Lindgren kom och delgav oss sina minnen och synpunkter
på uppdraget.
Ett extra stort tack går till Torkel Karlberg och Göran Nilsson (yxnisse) som lagt ner ett stort arbete med att samla oss alla och satt
samman ett väldisponerat program.
Text: Philip Ranglund
Rep & driv 68 ML

Grillkväll i Örebro
Det var en ljum kväll i juni och det var åter dags för Örebroföreningens traditionella grillning. Föreningens ordförande föregick med gott exempel och kom tidigt för att få
fart på elden.

Det var närmare 20 personer som slöt upp och alla som kom grillade och åt så mycket magen fick rum med. Jag tror förvisso att
Arne Björklund var den som fick i sig flest korvar.
Varje år så har Örebroföreningen i samband med grillningen ett
litet lotteri där första pris är en ölback att förfriska sig med under
sommaren. Den kan
också vara bra att ha
ifall man får besök av
några missionskamrater.
Så det var tyst vid
Svartåns vatten när vi
kom till den punkten då
backen skulle lottas ut.
Den lycklige vinnaren
blev Kenneth Roos! Han
var dessvärre inte på
plats så vi fick ringa till
honom i hans stuga i
Dalarna. Kenneth trodde
som vanligt att jag lurade honom när han fick
höra att han vunnit.
Det tog en stund innan
han förstod at det var
sant. Det var Kenneth
väl unt, han har precis
fyllt 70 och behövde lite
pilsner.
FB Örebro kommer att
komma ut med sina
höstaktiviteter senare
per brev eller e-post.
Vi ses i höstmörkret.
Text: Anders Ramnerup

Ordförande Elisabeth Andersson bränner på!
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COMING EVENTS
Till minne av Bengt Norberg

BUNKERN - Träffplats Skaraborg

Bengt Norberg, Västerås har avlidit 79 år gammal.
Han var föd och uppvuxen i Västerås och började som ung att
arbeta som typograf på VLT. 1970 anställdes han som grafiker
på Bärgslagsbladet i Köping. Bengt var också FN-soldat i tre
perioder både i Gaza och på Cypern.
Fritiden dominerades av idrott och i ungdomsåren tävlade han i
orientering för Västerås SK. Därefter ägnade han sig åt tävlingsgång som medlem i IFK Västerås. Han körde Vasaloppet 20
gånger, avverkade Vättern runt på cykel, sprang Lidingöloppet
och klarade Vansbrosimningen, vilket gjorde att han erövrade
Den svenska klassikern.
Han har också gått Karolinermarschen samt Nijmegen-marschen. Han erövrade även tre DM-titlar i gång och tävlade som
veteran på det internationella planet, bland annat i Kanada,
Hawaii och USA.
Våra tankar går till hans närmaste.

Nationaldagen i Västervik
Fredsbaskrarna i Västervik, (FBV), deltog med tio
veteraner på nationaldagen
den 6 juni.
I täten spelade Gunnebo
Musikkår marschmusik.
Med Fredsbaskrarnas
fana gick vi i två led, tillsammans med övriga föreningar, från Spötorget till
Stadsparken.
De blå baskrarna och
halsdukarna var en ståtlig
syn tillsammans med vår
vackra FN-fana.
I stadsparken fick FBV,
av kommunfullmäktiges
ordförande Conny Tyrberg,
motta en svensk fana från
Västerviks kommun.
Hans Johansson

Vi är några fredsveteraner som har kommit över en lokal i
Skultorp utanför Skövde. Vi tänkte dra igång en träffplats och se
om det finns något intresse för detta.
Tanken är att vi skall träffas den första torsdagen varje månad.
I lokalen har vi till en början byggt upp en liten bar med tillbehör,
och har hängt upp lite minnessaker från våra missioner.
Vi tar gärna emot mer saker.
Vi ses:
Torsdagen den 2 oktober. 1900
Torsdagen 6 november. 1900
Torsdagen 4 december. 1900
Fredagen den 24 oktober som är FN-dagen tänkte vi ha en större
fest i bunkern. Den kommer att börja vid 1900. Vi kommer ha
dryck och mat till självkostnadspris. Övernattningsmöjligheter kan
finnas.
Anmälan senast den 20 oktober.
Välkomna!!
Info: Jespher Fröhlin, Skövde
bunkernsde@yahoo.se
Mobil: 0730-21 84 61
Finns även som en grupp på Facebook.

Restips söks!
Eftersom det är drygt 50 år sedan jag besökte Sharm som stabsfurir, 1:a komp, tänkte jag föreslå familjen att vi tillsammans
besöker Sharm, som jag förstår ligger rätt nära den nuvarande
staden. Själv bodde jag, om jag nu minns rätt, i sjukhuset längst
ut på udden och på 2:a våningen med stor balkong och med otrolig utsikt, till vänster Akabavikens inlopp, rakt fram Röda havet
och till höger inloppet till Suezkanalen.
Jag amatörfilmade en del inklusive utflykt till S:t Catherineklostret och har sparat kopior på alla rapporter och telegram som
jag skickade till bataljonstaben och FN:s HQ i Gaza. Man ville att
jag skulle stanna ytterligare sex månader och blev då kassachefens stf vid bataljonsstaben i Gaza med sergeants grad.
Jag förmodar att flera än jag har haft samma tanke – att återbesöka Sharm och troligtvis har några genomfört det och kanske
kan tipsa om lämpligt hotell etc.

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com

Kan jag få hjälp med att få en sådan kontakt av någon där ute,
vore jag tacksam!
Mvh Bertil Cornelius, Kolarestigen 2, 183 56 Täby
Tel/fax: 08-758 61 82.
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Välkommen till träffplats Örebro!
Om Du har vägarna förbi Örebro under hösten, finns det möjlighet
att träffas och umgås på Wasakrogen, bowla, äta Libanesisk mat
eller fira 5-åringen! Det är nämligen Örebroföreningen som firar 5
år i december, vilket naturligtvis kommer att uppmärksammas med
pompa och ståt! Vi hoppas och ser fram emot en händelserik och
rolig höst!

Världens bästa höstprogram!
Tis 7/10 kl 19.00: Stort baskermästerskap i bowling! En klassiker med träningsvärk dagen efter! Föranmälan senast tisdagen
30/9 på telefon eller via e-post. Fredsbaskrarna Örebro bekostar
bowlingen, må bästa basker vinna!

Tis 4/11 kl 1900: Libanesisk buffé på restaurang Byblos.
En uppskattad tradition. Föranmälan, bindande senast tisdagen
28/10 på telefon eller via e-post. Medlemmar äter till reducerat
pris, föreningen sponsrar delvis kalaset.
Tis 2/12 kl 1900: 5 års jubileum för Fredsbaskrarna Örebro som
egen förening. Värt att fira tycker vi! Polismässen är bokad,
maten är fixad, lotteri med fina priser mm.
Var med och fira genom att föranmäla dig senast tisdagen 25/11
på telefon eller via e-post. Kostnad 50 kr/ kuvert.
Föranmälan till Peder Stenbäck:
peder.stenback@swipnet.se alt tel: 0707-673219.

www.fredsbaskerforlaget.se

SKEPPAREGATAN 29, 602 27 NORRKÖPING
TEL 011 18 80 88 – FAX 011 13 70 88

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

om
n
i
f
a
r
g
o
i
B
ayer
B
n
o
v
g
i
St

PS
270:-

Det går även
att beställa våra böcker
via förskottsbetalning
på PlusGirot!
ANGE:
- boktitel
- antal
- namn och adress
PORTO INGÅR I PRISET

Välkommen!

265:-

PG: 129-1805-8

291:-

s
-pri
REA
155:-

296:-

+DVD
78 min

247:-

215:-

ANNONSÖRER
I DETTA
NUMMER:

26

UN Peace Operations Recruitment
PAFILIA
D-GEAR
Fredsbaskrarna Sverige
Röj-en-mina.nu
Middle East Trading
FredsbaskerFörlaget
BAE Systems - Bofors
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https://jobs.un.org/Galaxy
www.pafilia.com
www.d-gear.se
www.fredsbaskrarna.se
www.roj-en-mina.nu
www.me-trading.com
www.fredsbaskerforlaget.se
www.baesystems.se

YXXRYSS
Nr 3/2008
De tre först dragna
rätta lösningarna får
vardera välja en bokvinst
från FredsbaskerFörlaget

Kryssa för EN önskad vinst!
Spelfällan
FN på Cypern
Svensk FN-officer
bland kannibaler och
minor - Kongo 1949-64

Vi gratulerar vinnarna
i YXXRYSS 2/2008:
Ulf Ulander,
Borg Fågeludden 1
610 20 Kimstad
FREDSKOCKARNA
Bo Ericson
Bellevuevägen 45 A
217 72 Malmö
SVENSK FN-OFFICER
BLAND KANNIBALER OCH MINOR

Stefan Ek
Armborstvägen 8
192 59 Sollentuna
FN

PÅ

CYPERN

Namn: ...........................................................................................
Adress: .........................................................................................
Postnr..................... Ort: ...............................................................

Lösningen sänds senast 2 november 2008 till:
Lars Andersson, Majorsgatan 14 B, 243 31 HÖÖR
Fredsbaskern nr 3 2008
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Tegelbruksgatan 8, 554 50 JÖNKÖPING

