Minnesbok
BA 03 - NORDBAT 2
Gemenskap, Fasthet och Precision

Inledning.p65

3

2002-04-11, 14:49

Edmund´s förlag och ordensateljé
Västmannagatan 59, 113 25 STOCKHOLM
08-34 27 28, edmunds@telia.com
Grafisk form och layout av Per Lennartsson,
070-176 30 61, perl70@hotmail.com
Satt med A Garamond och Myriad Roman
Papper i inlagan är 130g matt Silverblade och överdraget 130g Galerie art gl.
Tryckt i VÄRNAMO av Fälth & Hässler Tryckeri AB 2002
ISBN: 91-88350-04-5
© Försvarsmakten(SWEDINT) och alla som bidragit med text och bild , 2002

Inledning.p65

4

2002-04-11, 14:49

Till minne av
Stig Stolt och
Ola Hahne

Ola Hahne

Stig Stolt

N

av ca: 1 200 svenskar och danskar som gjorde sex månaders FNtjänst i Bosnien under NORDBAT 2 BA 03. ”Stikkan”, du åkte för att
dokumentera. Ola, du åkte för att serva oss andra.
Ni var två olika personer men hade en sak gemensamt: Ni ville göra en insats för
freden, för barn och för lidande flyktingar och civilbefolkning. Ni ansåg det vara värt
den risk som uppdraget innebar.
Vi minns er som glada, generösa och ödmjuka människor. Snabba till skämt och lika
snabba till att hundraprocentigt ställa upp och ge allt för era FN-kamrater.
Idag finns ni inte längre. Ni rycktes från era anhöriga, från era vänner och från oss FNkamrater. Det gör ont och det känns orättvist. FN-tjänsten ger en gemenskap, en kamratskap och en vänskap som är svår för den oinvigde att förstå. Mycket som var oviktigt
före missionen blir viktigt efter den.
”Stikkan” och Ola; Era FN-kamrater minns er med djup saknad, men vi minns er
också med glädje, med mycket värme och med en stor respekt för det ni var och för det
ni stod för.
Vi minns er med en enkel dikt som tioåriga Johanna skrev när hon fick veta att
hennes pappa skulle åka till Bosnien:
I VAR TVÅ

MÄNNISKOR
På jorden finns människor av alla de slag, de människor som vi lever med varje dag.
Människor från jordens städer och land, människor tillsammans, hand i hand.
Människor från Afrika med mörk hud, människor med olika sånger och ljud.
På jorden finns människor av alla de slag, de människor som vi lever med varje dag.
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En Yrkesmässig
höjdpunkt
Först och främst vill jag uttrycka min stora glädje
att denna minnesbok äntligen kommer i tryck.
Skälet att så ej blivit fallet tidigare kan vi lämna
därhän. I stället tackar vi Per Lennartsson som på
ett förtjänstfullt sätt genomfört detta projekt. Denna bok gör nu verkligen skäl
för att vara det den är avsedd att vara nämligen en Minnesbok.

V

I HAR ALLA olika minnesbilder, känslor, historier, händelser som vi återkommer till då Bosnien förs på tal. Oftast är intresset från andra som ej varit med
svalt, särskilt då de hör historien, berättelsen för tredje - fjärde gången. I den här
boken kan vi få frossa i ohämmad nostalgi utan att känna uttråkade blickar. Här är det
vi och vår insats som står i fokus och inget annat.
Nu har det gått hela sex år sedan vi kom tillbaka från Bosnienäventyret, vilket kan
göra tillbakablicken både svårare och faktiskt samtidigt enklare. Det är lätt att glömma
det jobbiga och besvärliga och bara minnas det positiva och roliga.
För att minnas och för att återfå känslan har jag för första gången sedan april 1995
öppnat min dagbok som jag noggrant förde, oftast sena kvällar. Den handlar mycket
om de problem vi brottades med såsom arrogans och fientlighet vid check-points, svårigheter att etablera OP, dagligen upprepade nära beskjutningar, logistikbekymmer mellan Split och Tuzla samt en övergripande frustration avseende FN:s uppgifter och mandat. Det är bara att konstatera; Vi hade, som bataljon, en mycket svår uppgift att lösa
och även med delar av facit i hand är det svårt att hitta andra förhållningsätt och lösningar. Det som kanske är mera konstruktivt att uppehålla sig vid är alla de positiva
delar av vårt engagemang på Balkan som ständigt återkommer i min dagbok.

Den humanitära insatsen
Det man nästan glömt är att under vår tid rådde fullt krigstillstånd endast med ett kort
avbrott under jul och nyår, initierat av förre presidenten Jimmy Carter. Vår övergripande insats var ju av humanitär karaktär som ytterst handlade om folkförsörjning och
skydd av civilbefolkningen. BA 03 gjorde en fantastisk humanitär insats allt ifrån stora
fältarbetsinsatser för att kunna få fram mat till avlägsna byar, transporter av mat, utbyte
av krossade fönster till plast, till utdelning av stearinljus, pennor och anteckningsböcker.
Det som gladde mig mest var alla enskilda initiativ som verkligen visade på stor medkänsla och engagemang.
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Kamratskap
De flesta som varit på en bataljon i internationell tjänst brukar vittna om vilken stor
betydelse kamratskapet spelat före, under och efter insatsen. Jag tyckte oftast att folk
överdrev och att det mer verkade vara av sektkaraktär. Efter att själv ha upplevt en
bataljon har jag helt ändrat uppfattning och inser att de närmaste kamraterna betyder
oerhört mycket. Jag fick många utsagor om detta under mina besök ute på kompanierna där
säkert åtskilliga knutit band för resten av livet. Även som chef har man självklart ett
behov av nära vänner. Jag hade min ställföreträdare Jörgen Spliid, min stabschef Östen
Kvarnlöv, min ”driver” Mats Aronsson och min tolk Rickard Torkar som alla stod mig
nära och som stöttade mig i vått och torrt.
Professionalism
Slutligen är det ytterligare en del som framgår med all önskvärd tydlighet i min dagbok,
nämligen officerarnas och soldaternas professionalism. Visserligen kan vår bataljon sägas
ha haft det tuffaste urvalet - c:a 8000 sökande till c:a 1000 platser och en officersrekrytering som slog alla rekord men det skymmer inte, utan snarare stärker bilden av
vad ett svenskt värnpliktsförsvar (kryddat med danska yrkesmän) kan prestera. Jag brukar påstå, då man framhåller BA 03 som en av de absolut bästa bataljonerna, att vi hade
en bra rekrytering, låg rätt i tid och att vi fick en bra start. Med ”bra rekrytering” menar
jag inte bara att vi hade många att välja på utan att vi fick ihop en bataljon med mycket
skickliga officerare och soldater som inte bara var bra som soldater utan representerade i
stort sett alla yrkeskategorier. Med ”rätt i tid” menar jag att vi fick tillräckligt med tid att
förbereda oss och därmed öva på rätt saker och med ”bra start” menar jag att vi fick
tillfälle att sätta oss i respekt hos parterna i samband med operation Amanda. Detta
bidrog till, enligt min mening, att vi kunde genomföra missionen med vetskapen att vi
var vuxna uppgiften.
Jag vill åter tacka er alla för fina insatser och för att ni bidrog till att göra Bosnieninsatsen
till ett minne för livet. Att ha att göra med välmotiverad och välutbildad trupp är en
yrkesmässig höjdpunkt som stärker vårt försvar såväl nationellt som internationellt och
som alla borde få uppleva.
Peter Lundberg
öv, CO BA 03
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Händelseutvecklingen i stort
1 oktober 1994 - 31 mars 1995
Uppgifter till NORDBAT 2:
•Ge humanitär hjälp med användande av humanitär verksamhet och medicinskt
understöd.
•Övervaka militär aktivitet längs confrontation line inom Area of Interest (AOI).
•Övervaka Tuzla Safe Area genom närvaro och i samverkan med UNMO, ECMM,
UNHCR, och NGO:s.
•Upprätthåll snöröjningsberedskap när så erfordras längs huvudvägarna i AOR.
Beredduppgifter:
•Understödja öppnandet av vägen TUZLA - DOBOJ - MAGLAJ.
•Assistera vid reparation av kraftledningar i BRCKO-området.
•Övervaka Total Exclusive Zone (TEZ).
•Understödja öppnandet av Tuzla Airbase.
Viktigare händelser följer i kronologisk ordning:
Syftet med denna kronologi är att översiktligt redovisa viktigare händelser varifrån de
flesta erfarenheter som redovisas i slutrapporten är dragna.
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5 oktober 1994
Första rotationen från BA 03 huvuddel anländer till Tuzla, innan denna omgång har
7:e komp roterat ned under V 435.
10 oktober 1994
C BA 03 övertar ledningen av bataljonen och blir C NORDBAT 2.
18 oktober 1994
Första firing close på S01. Dessa pågår sedan dagligen fram till 26 oktober.
25 oktober 1994
Planering av Operation Amanda slutförs. Den innebär att med understöd av flyg och
stridsvagn visa BSA att OPT S 01 skall vara bemannat.
26 oktober 1994
Operation Amanda genomförs, OPT S01 utsätts för tung artillerield samt eld från
pvkanoner och stridsvagnar varvid en dansk stridsvagn träffas. Elden besvaras av våra
stridsvagnar med sammanlagt 21 skott, BSA fortsätter dock beskjutningen med andra
enheter varvid bataljonschefen väljer att inte fortsätta operationen. Samtidigt hotas Tuzla
av vedergällning från BSA om inte operationen avbryts.
20 november 1994
NATO utför flygbombningar mot krajinaserberna och bataljonen upplever sin första
RED ALERT under några dygn.

6 december 1994
Firing-close vid R16, BSA avfyrar sex granater varav fyra med målträff. Blivande OP-huset,
en lastbil samt en grävmaskin skadas av splitter. Inga personskador.
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9 december 1994
Food-konvojen blir beskjuten norr Mostar. Fyra granater slår ner, varav en granat träffar en av
lastbilarnas kylcontainer. Inga personskador. Konvojen kan fortsätta och kylcontainern kan
lagas med tillfällig materiel.
23 december 1994
Eldupphörsavtal undertecknas av parterna.
29 december 1994
Chefen Armén besöker NORDBAT 2.
Nyårsafton 1994
Avtal om ett totalt vapenstillestånd undertecknas av parterna i Sarajevo. Denna skall träda i kraft från den1
januari 1995 kl 1200. Samtidigt enas man om att utbyta
samverkansofficerare med varandra från den 15 januari.
1 januari 1995
kl 12.00. Samtidigt enas man om att utbyta samverkansofficerare med varandra från den 15
januari.
2 januari 1995
Planering av OP-order 15 Peace 95 startar.
8 januari 1995
Samverkansofficer ur BSA placeras på TAB genom BHC.
9 januari 1995
BiH hotar att blockera TAB om inte BSA officeren snarast lämnar bosnisk mark. Blockaden
skall träda i kraft 10 januari kl 00.00. Senare på kvällen meddelas att blockaden är uppskjuten
24 timmar. Planering påbörjas inom staben och förberdande order ges ut för att möta blockaden.
11 januari 1995
TAB blockeras av BiH och de hotar med att utvidga blockaden om inte BSA officeren
flygs ut. Bataljonen arbetar intensivt med att ladda upp med förnödenheter på camper
och OP.
13 januari 1995
7:e, 8:e och 9:e kompaniers camper och OP blockeras av ABiH.
16 januari 1995
9:e komp får göra en omplanering mellan plutonernas leave, DS åker istället för BS som
är grupperade på ett blockerat OP.
20 januari 1995
BA 04 rekstyrka om 23 personer anländer. Begränsad möjlighet att genomföra rek ute i
terrängen.
13
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23 januari 1995
Blockaden hävs, men begränsningar läggs på rörelsefriheten och möjligheten att komma ut
till våra OP och OPT.
24 januari 1995
BA 04 rekstyrka återvänder till Sverige. ABiH hävdar att fortsättningsvis så får bataljonerna
inom SeNE endast ha ett fast OP/bat. För NORDBAT 2 skulle det vara S14 belägen
långt från CL.
25 januari 1995
Operation Wilma planläggs.Den går ut på att i fyra steg sätta press på ABiH så att
bataljonen kan röra sig ut till sina OP.
Steg 1: Intensiva förhandlingar och ständig närvaro vid 2:a kåren, samt att nyttja
nationell och internationell press för att sätta press på politiska beslutsfattare.
Steg 2: Gruppera avlösande plut i anslutning till CP upp till fem dygn för att
ständigt trycka på för att komma igenom.
Steg 3-4: Beskrivs ej här eftersom de ej behövde användas.
27 januari 1995
Operation Wilma genomföres med stor entusiasm från alla soldater. Operationen lyckades
mycket bra och var över på fyra timmar.
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Parternas verksamhet i stort
Inom bataljonens område har en lägesutveckling ägt rum som endast delvis varit förutsägbar och många nya handlingsmönster har uppvisats av den bosniska regeringsarmén.
Utvecklingen hos den bosnienserbiska armén (BSA) har endast kunnat följas i mycket
begränsad utsträckning.
Den bosniska regeringsarmén (ABiH) har ökat sin förmåga att leda och förflytta förband
och mycket ny utrustning (främst personlig) har tillförts. Under de offensiver som ägde rum
under hösten har ett handlingsmönster framträtt hos ABiH. Inför en offensiv har trupprörelserna ökats, vår rörelsefrihet har begränsats eller dragits in, ledningsresurser från 2:a kåren har
uppträtt i området samt lättrörliga anfallsbrigader har tillförts området. Dessa anfallsbrigader,
(nummer före reorganisation) 212:e, 241:a, 242:e, 251:a och möjligen 252:e i 2:a kårens
område, tillsammans med specialförband såsom Svarta Vargarna, bildar anfallstäterna. Under tiden pågår en beskjutning med olika former av eld för att tvinga bort eller åtminstone
försvaga motparten i anfallsmålet. Därefter anfaller en eller flera anfallsbrigader, huvudsakligen som tyst anfall till fots, och tar målet vilket är beläget c:a 700-1000m in på motpartens
område. När uppgiften är löst försvarar de tagen terräng några dygn till en vecka. Därefter
övertas uppgiften av de förband som fanns i terrängen tidigare, men som inte når upp till
samma militära kvalitet som anfallsbrigaderna. Anfallsbrigaderna består av unga män, 20-30
år, rekryterade från olika enheter med gemensamma kriterier: tidigare stridserfarenhet, framåtanda och vältränade och duktiga som soldater.
Under hösten noterades en strid där resultatet blev inneslutning av motparten och
slutligen kapitulation från motparten, vilket är ett nytt mönster jämfört med ovan.
Under våren påbörjade 2:a kåren i samband med byte av kårchef, reorganisation av OGorganisationen till divisioner. 1:a OG övergick till att vara 21:a divisionen med högkvarter i
Srebrenik, 2:a OG blev 22:a divisionen med högkvarter i Gracanica, 5:e OG blev 25:e divisionen med högkvarter i Tuzla och 4:e OG upphörde och sammanfördes med 6:e OG till
den 24:e divisionen med högkvarter i Zivinice. 8:e OG i Srebrenica bedöms antingen inte
reorganiseras eller gå upp i någon av de andra divisionerna. Eventuellt kan också ytterligare en
division bildas, sammansatt av de tidigare omnämnda anfallsbrigaderna. Detta skulle kunna
innebära att flera nu mer eller mindre stationära förband kan komma att få uppgifter som
innebär omgrupperingar. Signaler kom från främst HVO-enheter i norra delen av området
att man motsatte sig sådana uppgifter. I samband med omorganisationen byttes också en del
chefer, främst på högre nivåer. De chefer som tillträdde karaktäriserades av att de är professionellt militärt utbildade och inte har direkt lokal anknytning. Reorganisationen skedde i den
övergripande strukturen snabbt, men på lägre nivå i långsammare takt. Sammantaget skedde
en uppstramning av den militära verksamheten och införande av en hårdare linje påbörjades.
Under mitten av mars infördes också begränsningar i rörelsefrihet för de flesta
hjälporganisationerna. Samtidigt förekom signaler om politiska förändringar till en mer
nationalistisk/fundamentalistisk linje. Indikationer fanns också på hårdnande attityder mot
olika etniska grupper, främst kroater.
16
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I slutet av mars inleddes överraskande en offensiv från 2:a kåren/ABiH i Majevicaområdet varvid Tuzla utsattes för granatbeskjutning. Handlingsmönstret från höstens
verksamhet upprepade sig i de delar av området där strider pågått.

Verksamheten i det civila samhället
Bataljonens övergripande samverkan gentemot det civila samhället har huvudsakligen
handlagts av S5. Huvudprincipen har varit, att kompanierna har samverkat med civila
myndigheter inom respektive område.
Kompanierna ges så stor handlingsfrihet som möjligt då förutsättningarna är olika
för varje kompani. Samtliga kompanier har lyckats bygga upp ett gott samarbete och ett
brett kontaktnät med civila myndigheter. Det sociala umgänget är av stor betydelse och
kompanicheferna har varit väl medvetna om värdet av det förtroende som byggts upp
mellan kompaniet och lokala parter.
Exempel på kompaniernas verksamhet är besök och understöd av flyktingläger, barnhem och skolor, stöd till olika hjälporganisationer med distribution av mat och andra

förnödenheter samt stöd till infrastrukturella projekt såsom vägbyggen, el- och vattenförsörjning.
S5 samverkan har främst varit inriktad mot Tuzla och regionala myndigheter. Denna
samverkan kan indelas i tre olika områden:
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1. Samverkan gentemot de civila förvaltningarna exempelvis Tuzla vägverk, det lokala
telekommunikationsverket (PTT) och den civila sjukvårdsorganisationen.
Kontakterna har förmedlats via S5 till respektive befattningshavare inom staben vilka
sedan samverkar direkt. För utvärderingen av dessa hänvisas till respektive tjänstegren.
2. Samverkan med civila myndigheter centralt, i huvudsak rör detta Tuzla kommun.
Förhållandet har varit mycket gott. Under hösten genomfördes i Tuzla en stor tredagarskonferens, Local democracy in Bosnia-Herzegovina and Europe. Konferensen samlade deltagare från de flesta europeiska länder, även Sverige. NORDBAT 2’s bidrag till
konferensen var bl a att säkerställa transporten av deltagarna upp från Split, och vissa
kommendanturärenden.

Bataljonen genomförde på FN-dagen den 24 oktober ett s.k. ”open house” där syftet
var att för civilbefolkningen och myndigheter presentera bataljonen och dess mandat.
Det visade sig, att många civila inte kände till bataljonens och UNPROFOR:S roll i
området. Genom denna presentation ökades förståelsen för bataljonens närvaro och
skapades ett förtroende mellan det civila samhället och NORDBAT 2
En aktivitet av mer udda karaktär var den uppstädning som skedde i mars månad.
Bataljonen deltog med en hjulastare och ett antal truckar i ett städprogram i Tuzla.
Under en tiodagarsperiod körde stab/ingkompaniet bort närmare 1500 ton sopor från
stadens gator.
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3. Samverkan med civilförsvaret. Denna samverkan har dels gått ut på att hjälpa civilbefolkningen exempelvis med spikande av plast för trasiga fönsterrutor. Underlag har hämtats från civilförsvarsorganisationen.
Dessutom hade också NORDBAT 2 minröjargrupp samverkat med civilförsvarets
minröjning för röjning av minor och blindgångare vilket varit mycket lärorikt. Civilförsvaret har ett omfattande behov av hjälp och prioriteringar måste ske. Det är lämpligt
att avdela någon som stadigvarande håller denna kontakt för att ge lite mer stadga och
kontinuitet åt verksamheten.
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Axplock av vad som hände i Sverige och i resten av världen under tiden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estonia havererar (Samtliga massmedia 28 sept)
Freden mellan Israel och Jordanien allt närmare.
(Rapport och Dagens Eko 9 okt)
Nobels Fredspris går till Yassir Arafat, PLO ledare och israelerna Shimon Peres
och Yitzak Rabin. (Rapport 14 okt)
Norge har valt att stå utanför EU men Sverige fattade formellt beslut den
15 dec att Sverige skall bli medlem. (Samtliga massmedia)
Maria Leissner ny folkpartiledare. (Samtliga massmedia 4 feb)
Ryssland invaderar Tjetjenien. (Rapport, Aktuellt och Ekot 13 dec)
Värsta jordbävningen på 50 år i Japan drabbade staden Kobe.
(Rapport och Aktuellt 19 jan)
50-årsdagen av befrielsen av Auschwitz (Rapport, Aktuellt och Ekot 27 jan)
Fyra sköts ihjäl vid krogen på Stureplan och över 20 skadades.
(Samtliga massmedia 4 dec)
Villhelm Mobergs böcker om Utvandrarna blir musikal. ABBA-Björn
och Benny står bakom musiken.
Noshörningen Nelson föddes i Kolmårdens djurpark. (Samtliga massmedia 14 feb)
Carl Bildt varnar för att besparingarna på försvaret på sikt kan tvinga in
Sverige i NATO. (Svenska Dagbladet debatt under december månad)
Århundradets rättegång mot OJ Simpson. (Rapport 21 jan)
”Militärligan” döms till långa straff. (Rapport 20 okt)
Rättegång mot Mattias Flink inleds. (Rapport, Aktuellt och TV4 9 nov)
Estonias bogvisir bärgas. (Rapport, och Aktuellt 19 nov)
Rikspolischefen Björn Eriksson i blåsväder och denna gång ännu en fortkörning.
(Rapport 23 nov)
Jas-planet fortsätter att sluka miljoner. (Rapport 21 dec)
Danskt öl flödar i södra Sverige i och med Sveriges medlemskap i EU. Nu får
man ta in 25 liter öl tullfritt i Sverige. (Rapport och TV4 15 jan)
Främmande ubåtar visar sig vara minkar. (Samtliga massmedia 10 feb)
Medanalys. Fusk med prover uppdagas. (Rapport, Aktuellt och Ekot 2 mars)
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Och som avslutning lite sport:
•
IFK Göteborg svenska mästare i fotboll 1994.
•
EM-kvalet förlorade Sverige snöpligt mot Schweiz med 2-4. Tomas Brolin
bryter foten under matchen mot Ungern på Råsunda i november.
•
1994-95 Svenska mästare i ishockey blev HV 71
•
Sverige tog Davis Cup-bucklan 1994.
•
Sverige blev 1995 världsmästare i bandy.
•
Slalomstjärnan Thomas Fogdö förlamad 8 februari 1995.
Här följer några exempel på hur rubrikerna såg ut:

Svensk FN-soldat
Skjuten i Bosnien

Danskt FN-pansar
i strid i Bosnien

Svenskar
fast i Tuzla
300 FN-soldater instängda bakom vägspärrar
ur Dagens Nyheter 16 januari 1995

Svenska Soldater
fast i Bosnien

Granater regnade ned
over dansk FN-styrke

Beskjutna FN-soldater
berättar från Bosnien

ur Aftombladet 5 februari 1995

ur Folket/TT 27 oktober 1994

ur Expressen 21 november 1994

ur Morgenavisen Jyllands-Posten 28 oktober 1994

ur Skaraborgs Läns Allehanda 3 november 1994

Nordbataktion
mot Serberna

Svenskarna Rustar för vintern
ur Sydsvenskan 9 december 1994

ur Svenska Dagbladet 28 oktober 1994

Svensk jul för
FN-soldaterna i
krigets Bosnien

FN planerar för
att lämna Bosnien

ur Folket/TT 24 december 1994

ur Skaraborgs Läns Allehanda 9 december 1994

Sex FN-svenskar
skadade i Bosnien

Svensk FN-konvoj beskjuten

... men i den nordiska bataljonen är läget lungt

ur Göteborgsposten 10 december 1994

ur BLT 3 mars 1995
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BATALJONSSTABEN

D

hade en stab som var rekryterad inte bara från
hela Sverige utan även från Danmark. I norr hade vi Inge Grahn från Kiruna, i
söder hade vi Bertil Nilsson från Hässleholm, i väster hade vi Laura Swaan från
Göteborg och i öster hade vi Annika Lundin från Stockholm. Det var en lyckosam
blandning.
Kryddan i hela anrättningen var våra danska vänner Peter Sörensen, Jensenius Jacobsen,
Sten Iversen och Kim Meyer.
Det var en stab med många yrkesskickliga medlemmar. Frågan är dock om inte de
flesta proffsen fanns på S4, logistiksektionen. Det var nödvändigt för att få ordning på
NORDBAT 2:s utrustning. Det arbetet var enormt men Ni lyckades på S4. Tack Göte
Lundmark, Bertil Nilsson och Börje Tyvik med medarbetare.
Personalsektionen kan heller aldrig ta ledigt. Det skall ju roteras, åkas på leave eller
åkas på tjänsteresa. Och med de långa transporterna via Split har det varit ett komplicerat arbete. Men det har fungerat bra. Tack för det Håkan Nyström.
Dessutom skall ju bataljonen ha lite verksamhet vid sidan av OP-tjänsten. Därför har
Stefan Hallén och Kurt Olsson haft ett strängt arbete.
På S2 har våra militära informatörer smugit omkring i trenchcoats och slokhatt. Nej, så
var det ju inte men nog har vi kallat Lennart Carnebro, Mikael Lindbergh, Pontus Hedberg
och Lars Nilsson för våra egna ”Hamilton, Hamilton och Hamilton”. Ni lade ned ett mycket
engagerat arbete på att förse C NORDBAT 2 med underlag inför beslutsfattning.
EN VÄSTSVENSKA BATALJONEN
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Den sektion som förmodligen hade de närmaste kontakterna med våra kompanier
och även civila myndigheter var S3. Hur mycket tid lade inte Inge Grahn och Arne
Ceder ned på att få fram material för vägbyggen och OP-byggen? Kaj Eklund som chef
behövde ju bara ge order. Nåja, en del annat också kanske!
Kring vissa människor händer det alltid saker. Laura Swaan var en sådan. När Laura
gick VB hände det alltid något.
Mats Bergström var helt suverän som sambandschef. Det Mats inte kunde var inte
värt att kunna. ”Fredsmäklaren från Tibro” blev ett begrepp efter en artikel i lokalpressen
i Skövde.
Peter von Essen förhandlade med skiftande framgång med framför allt 2:a kåren. Det
har inte varit lätt och ibland var nog Peter lite trött på bosnierna. Men det var bra att ha
med en riktig baron på bataljonen. Dessutom en som var briljant i engelska.
Tidigt fanns ideer om vårt informationssystem, både massmedia och interninformation.
Där har Lars Hartelius på pressavdelningen spelat en viktig roll. Tillsammans med Håkan
Nyström på Pers hade han ideerna. Många av dessa har förverkligats med ”Radio Dobro”.
John, han skrev många artiklar som publicerats i den svenska pressen.
Lägg därtill att som ställföreträdare hade jag, från och med tiden efter jul, min granne
från Varnhem - Ronald Månsson. Då är det inte svårt att förstå att jag tycker att den här
missionen i Bosnien var höjdpunkten i mitt liv som yrkesofficer. Därtill har vår rutinerade stab verksamt bidragit.
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Tack alla Ni som jag fick tillbringa vintern 1994/95 tillsammans med i Bosnien!
Östen Kvarnlöf COS NORDBAT 2
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Egentligen tänkte jag skriva om allt det där som inte har fått plats på andra ställen i
denna bok; Min excentriske containerkamrat som varje morgon väckte oss med att
låta som Max von Südow och yttra orden ”Det är en uuuuschel dag!” och som vid
order från högre ort satte upp ett anslag på vår container: ”Radioteatern ger: KASERN
B, i rollerna: Johan Norberg, Harald Ekedahl och Pontus Hedberg, en pjäs av Lars
Norén.” Jag skulle nämna Victor Lima gosskör som i det flammande ljuset av
granatbeskjutning mot Tuzla stod utanför en åttaårings fönster och sjöng ”Kom du
ljuva hjärtevän” på klingande svenska på hennes födelsedag och jag skulle ge ett
hedersomnämnande till PX-Lasse som arbetade upp PX:et till oanade höjder inte ifrån
en nollnivå utan snarast ifrån minus och därmed starkt bidrog till finansieringen av
den bok som du nu håller i handen. Även programmeraren på 9:e kompaniet bör
nämnas som själv utvecklade såväl ett fungerande schiffersystem som användes vid
rapportering från OP:na, som ett dataprogram för att lagra och presentera alla
shootrep’s. Även NSE i Split och den alltid oklanderlige och välputsade Fk Strick och
de andra man mötte där ”Dräpar’n”, ”Gustav Wasa” och den timide majoren
Andersson skulle behöva skrivas om liksom de mera laddade episoder då jag på nära
håll såg serber pulsa iväg i halvmeterdjup snö, på väg mot minfält några hundra meter
bort som låg mellan dem och deras anhöriga som tidigare flytt och hur de hjälptes av
människor ifrån andra minoriteter av ren medmänsklighet. En sida är dock för
fjuttigt för allt det där.
Harald Ekedahl
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S2:s syn på missionen
Majoren Lennart Carnebro basade för S2 som gav besked om väder och händelser i
Bosnien - det som kallades information. Ibland lyckades S2 med väderprognoserna och
för säkerhets skull gavs ibland dubbla prognoser...
Så här ser Carnebro på sina och sektionens sex månader i Bosnien!
Vår sektions arbete har karaktäriserats av att vi varje månad har sagt till varandra att
det som hänt under månaden har inneburit att vi har varit med om det mesta. Och nästa
månad har något annat - och för oss nytt - hänt. Det finns ju inte så många handböcker
att slå i om dessa krigförande parter.
I början av missionen låg stridsaktiviteten mellan parterna på en förhållandevis låg
nivå. Senare under oktober månad startades en, som vi bedömer det, höstoffensiv av 2:a
kåren/BiH mellan norra delen av Doboj-fingret och Gradacac. Striderna var intensiva
med upp emot 2 000 detonationer per dygn. I slutet av månaden mattades striderna av
en aning och det framkom senare att BiH hade tagit terräng i norra och västra delen av
Doboj-fingret. Även enheter ur NORDBAT 2 besköts och den 26 oktober genomförde
bataljonen operation Amanda med känt resultat.
Den 8 november startade plötsligt en offensiv mot Stolitce-höjden i södra delen av
Majevica-området. En kort tid därefter inledde BSA beskjutning av Tuzla stad. Den
pågick i nästan två veckor med, som mest, 40 granater på en dag - den 21 november.
Striderna upphörde den 27 november och senare framkom att BiH hade inneslutit 80
BSA-soldater som gav upp efter 14 dagar. Ett 60-tal av dessa tillfångatogs av 2:a kåren.
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I månadsskiftet november/december fick 2:a kåren en ny chef. General Sead Delic
avlöste generalen Sadic. Samtidigt avtog stridsaktiviteterna i vårt område, framförallt i
Majevica-området.
Vi började få problem med veckoplanerna och andra tillstånd. Dessa skulle godkännas av Delic som sällan var anträffbar. Jag fick själv, tillsammans med kapten Handell
(stf. 8:e kompaniet) uppleva att sitta arresterad hos 2:a kåren under några timmar på
grund av att vi hade rekat på av BiH förbjudet område. Det hela löste sig med hjälp av
2:a kårens militärpolis.
Under december månad låg stridsaktiviteterna på en låg nivå. Dock med undantag av
den 23:e då en skola i Gradacac besköts. Fyra personer dödades och fem skadades svårt.
Under månaden kom också USA:s ex-president Jimmy Carter, efter ett utspel av
Karadzic, till det forna Jugoslavien och lyckades få igång en ny fredsförhandlingsrunda.
Denna resulterade i ett avtal om vapenvila från och med den 1 januari 1995 och fyra
månader framåt.
Efter förhandlingar kom en liasionofficer från BSA till Tuzla Airbase. På grund av att
han anlände några dagar före avtalad tidpunkt så blockerade BiH Tuzla Airbase, samt
7:e, 8:e och 9:e kompaniernas camper.
Svaret blev att sektorn beslutade upphöra med snöröjning av konvojvägarna samt
att vi använde oss av uttröttnings- och uttjatningsmetoden. Den 22 januari lämnade den serbiske officeren Tuzla Airbase och dagen efter avbröts blockaden.
Kraven från 2:a kåren mot NORDBAT 2 kvarstod dock. Endast Sierra 14 fick
finnas som permanent OP, vi fick inte besöka OG-cheferna mer än en gång per vecka
och över huvud taget inte besöka brigad- och bataljonschefer.
Vi fortsatte med Kampanjplan Wilma som gick ut på att föra ut underhåll till och
rotera personal på de OP:n som vi ansåg vara permanenta. Genom list, fantasi och professionalism löste kompanierna uppgiften som dock tog ganska lång tid.
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Personalen på ett par OP:n tvingades hålla ut i över 20 dygn med nedskurna
matransoner och liknande. Kompanierna upplevde under denna tid ett överraskande
stöd från lokalbefolkningen på några platser.
Den svenska regeringen agerade också under blockaden. Ambassadör Erik Pierre framförde ett krav till regeringen i Bosnien-Hercegovina om en förklaring till instängningen
av svenska soldater. Det resulterade i ett möte i Visiko mellan ambassadör Pierre, general Ridderstad, överste Lundberg och generalen Rasim Delic (Bosniens ÖB) samt 2:a
kårens chef general Delic.
Resultatet blev att NORDBAT 2 fick ha sju fasta OP:n förutom de sedan tidigare
godkända Sierra 14 samt Victor 02 och Victor 06.
Vi fick dock fortsatt begränsad rörelsefrihet och restriktioner när det gällde att utföra
humanitär verksamhet i byar och samhällen.
NORDBAT fick också i uppgift att delta i ett övervakningssystem för att fastställa
vilka nationaliteter som stod bakom de mystiska flygningarna över Tuzla Airbase i
mitten av februari. Men någon klarhet i frågan gick inte att få.
Under resten av vår missionstid kom allt fler indikationer på att en stramare militär
struktur byggdes upp inom BiH. Samtidigt kom signaler om en politisk förändring i
området med ökade spänningar mellan folkgrupper och en övergång till en mer nationalistisk, fundamentalistisk linje.
Det här innebar också spänningar mellan den politiska ledningen i Tuzla-området och
den i Sarajevo.
Situationen efter att vapenstilleståndet ingicks karaktäriserades i vårt område av att skottlossning och detonationer i anslutning till konfrontationslinjen ägde rum varje dag.
Hur situationen ser ut efter den 30 april, när tiden för vapenstilleståndet går ut, gick
inte att förutsäga i skrivande stund. Förhoppningsvis kommer nya förhandlingar till
stånd som kan leda till någon form av fredsöverenskommelse.
Major Lennart Carnebo Chef sektion 2
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Pressdetaljen
En lika ovan som oerhört stimulerande uppgift. Så kan man sammanfatta stabsredaktionens uppgift i Bosnien.
Uppdraget från Chefen var att, i första hand, förse hemmafronten med så mycket
och naturligtvis korrekt information som möjligt om våra göranden och låtanden.
Nummer två och tre var att ge ut en tidning. Den föll snart till förmån för radio Dobro
som det var en ”hit” att få vara med och bygga upp och sända.
Grabbarna på stabsplutonen, framför allt Martin Kristensson, var guld värd i uppbyggnaden av radion.
Nummer fyra var en återkommande vecko rapport till hemmaförbanden. Fakta om
läget, lite humor och sysselsättning.
Nummer fem var kontakten med världspressen som kom på besök och ringde i
skarpa lägen.
Det var annorlunda att ”klä om sig” från svensk, kritiskt granskande journalist till att
bli en sorts informatör. Samtidigt mycket lärorikt.
Chefens åsikt ”säg precis som det är så behöver du inte fundera över vad du har sagt”
gjorde att vi kunde arbeta mycket öppet hemåt med tidningsartiklar, radioinslag och
TV-snuttar. Att döma av den stora mängd pressklipp som kom ner från Högkvarteret
så uppskattades denna vår inställning av media därhemma.
”Blindgångare” blev det dock. Som när Expressen rev upp halva Borås med en artikel
om att svenskar från 10:e var inringade och utsatt för hård beskjutning av BiH vid T18.
När det i själva verket handlade om de 60 serber som fick ”däng” av BiH.
Expressens reporter ringde till och med och bad om ursäkt när tidningen fick klart för
sig vilken blunder som hade begåtts!
När kompanierna sände i Radio Dobro var det ”högt i tak”. Det drevs friskt med
personer och företeelser. Precis som det ska vara.
Det har sina sidor att jobba som ”journalist” i en krigszon
En dag var stabsredaktionen ute i 10:es område. Naturligtvis hade vi glömt att anmäla
vår närvaro.
I ett läge skulle vi filma ett FN-fordon som kom åkande i gnistrande sol och snö på
vägen till Humci. Undertecknad fick order av kaptenen Hartelius: Bakåt, bakåt i en
kilometer och sedan kommer du så får ”Stikkan” filma.
Jag gjorde så. Dock uppmärksammade jag inte ett annat FN-fordon som kom bakom
mig. Det visade sig vara Chefen 10:e med chaufför.
Han såg en ensam stabsmedlem (det finns också med i minnesvideon) som körde i
basker utmed ”confrontation line”. När vi till slut stannade så frågade jag hans chaufför
vad han hade sagt och fick svaret: Löjtnant, det går inte att upprepa och han sa det i 100
decibel!
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Eller när vi erbjöd TV 4:s Rolf Porseryd att redigera i vår studio.
-Hörrödu, sa han, vi är proffs och jobbar inte med amatörgrejor. Vi måste ta oss till
Vitez. Jag övertalade honom att åtminstone gå med till studion och se på utrustningen.
Mannen trodde då inte sina ögon: -Det är ju bättre grejor än vad vi har hemma. Julen
men direktkontakt, per telefon, med Oldsberg och hans uppesittarkväll. Nyårsafton.
Midgård. PX:et. Invigningen av 10:es bastu. Kvällar på 8:e och 7:e. Danskarnas mjukglass. 9:es planerande fotbollsmatch som istället blev ett krogbesök.
Vi försökte dokumentera det mesta. Som ni vet var det tufft med fototillstånd och
därför kunde vi inte täcka in allt.
Lev väl, önskar
John Wiman, stabsredatkör NORDBAT 2 BA 03
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NSO Zagreb
Zagrebdimman ligger tät, kroaterna kör slalom i filerna och krockar med sina stinkande
rishögar. På kontoret väntar Katarina med nykokt kaffe och ett kryptiskt fax från Kristina ”Travel” i Tuzla. Med gemensamma ansträngningar tyder vi det och konstaterar att
Katarina måste slänga sig i bilen och försöka ta reda på en vilsekommen dansk som
förmodligen finns på flygplatsen.
Samtidigt dyker en sömndrucken men glad Stefan upp, förevisande gårdagskvällens
skörd av exotiska ”badges” med mera. Så drar han direkt ut på sin runda i förråden för
att snabba upp leveranserna till Tuzla.
Själv öppnar jag den tio dagar gamla posten från Tuzla och finner ett kort med snubbor
från postmaster för att vi bistått en pank ”Nordbatting” med lite DEM ur kassan. Vidare
brev från Göte och Bertil med bland annat förfrågan om reservdelar till jordaniernas
radar, paymaster/cashier med beställning av NORDBAT:s ”vatten-traktamente”, Bäckstrand med önskemål om medaljer och fler certifikat, Karl-Erik Persson med tvättmaskiner, torktumlare och ”blå utrustning” på önskelistan.
Och det är ”mega” bråttom med allting...
Således dags för en ”raid” på HQ i Zagreb. Nytt stångande med kroater tillämpande
djungelns lag i trafiken.
HQ-vakten (svenskar) gör välkomnande honnör och visar in oss på skrotgårdsparkeringen (ett privilegium!). Mr. Magrovsky (”civil” amerikansk överste) kan glädjestrålande meddela att det börjar lossna vad gäller reservdelarna till jordanierna.
Miss Renata (kroat) på General Supply hittar fel i en beställning men efter en förhandling med tre fransmän, en spanjor och en holländare går allt vägen och in i processen (c:a
tre veckor till leverans).
Så över till ”Personell” där den ryske majoren efter viss övertalning lämnar ut medaljkrokar och certifikat. En vänlig tjeckisk major är bekymrad ty beställningen av traktamente stämmer ej överens med personal-rapporten. Efter förhandling och beslutsvånda
medger han att vi får ut våra traktamenten under förutsättning att jag, på hedersord,
lovar att felen rättas till i efterhand. Ingen mer samverkan denna dag ty kontoren avfolkas 15.30. Tillbaka till Pleso. Stefan rapporterar att Split ”inte har någon koll” på den
försvunnen container, Iversen har gått i taket! Catarina samverkar med Strick i ”jakten
på den försvunne dansken” och hans utrustning. Så kommer dagens ”sitrep” från
NORDBAT 2: ”Firing close”?
Något annat dramatiskt? Nej. Vi går ner i beredskap (”Pager” och mobiltelefon) och
sänder vänliga tankar till BA 03 från oss som jobbade på NSO.
Från Plezo till Tuzla
UNPROFOR har 39 000 militärer och cirka 4 000 civila från ett 40-tal länder i det
forna Jugoslavien. Av dessa utgör NORDBAT 2 och övriga svenskar cirka tre procent.
Lägg till en enorm byråkrati och att det tar en vecka att resa mellan Zagreb och Tuzla
om man inte lyckas tränga sig in på någon av de prioriterade FN-flygningarna.
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Visserligen kan man kommunicera per telefon och fax men förbindelserna är bristfälliga
och väntetiderna är irriterande långa. Då kan det vara bra att ha ”en man” vid HQ i
Zagreb. NORDBAT 2:s folk i Zagreb var övlt Alv Svensson, som står bakom dessa
rader, underhållsbefälet fk Stefan Flender och resebefälet fk Catarina Johansson.
De flesta ärenden vi hade uppe i Zagreb rörde försörjning och leveranser från den
enorma bakre underhållsbasen vid den internationella flygplatsen Pleso som ligger ungefär 15 kilometer utanför Zagreb. För vår del däruppe gällde det att bevaka att
NORDBAT 2:s beställningar hamnade i rätt ”papperskvarn” och att prioriteringarna, så
långt det var möjligt, var till NORDBAT 2:s fördel. Möjligt var det, men inte helt lätt.
När ”papperskvarnen” hade malt färdigt gällde det att se till att rätt saker blev rätt
lastade på rätt transportmedel till Tuzla och NORDBAT 2. Transporterna gick oftast till
Split och vår enhet där för omlastning och vidare färd norrut.
Därutöver hade vi en jämn ström av små grupper eller enskilda svenskar och danskar
vars resor och förläggning skulle planeras, beställas och genomföras.
Då och då fungerade vi som bank och betalar ut DEM till svenskar som passerade
eller vistades i Zagreb. Dessutom fungerade vi som upplysningscentral och hanterade de
mest skilda ting. Vi hade ett mycket gott samarbete med de norska representanterna
som var våra grannar även i Zagreb.
Kontoren hade vi, precis som nere i Split, i containerbyggnader ute på Pleso-basen, en
bas som är flera kvadratkilometer stor. Det är en före detta jugoslavisk militärbas vars
anläggningar disponerades av FN. Förnödenheter av alla de slag hade förts dit från hela
världen. Pleso-basen kryllade av folk från ett otal länder, dels ”bofast” befolkning, dels
personal som roterade via Pleso.
Av kriget såg vi inte mycket frånsett att vissa områden var minerade. När jag besökte
den fantastiska nationalparken Litvice - belägen i ”Sektor Nord” på gränsen mellan
Kroatien och Bosnien så fick jag dock uppleva ödelagda byar där människorna hade
drivits bort från en landsbygd som visserligen erinrar om svenskt 30-, 40-tal men ändå
erbjuder goda förutsättningar för ett drägligt liv.
Det var mycket sorgligt att se ett vackert, men av för mig obegripliga skäl, skövlat
landskap.
Alv Svensson
övlt, CO National Support Office Zagreb.
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under de första månaderna 1994 då många människor runt
om i Sverige bestämde sig för att göra en FN-mission. Skälen var många
men det gemensamma för de allra flesta var att de ville hjälpa människorna i Bosnien
och göra sin insats för freden.
Efter rekrytering och utbildning var det dags för rotation. Många av oss blev förvånade över den otroliga förstörelse vi fick uppleva i trakten av Mostar under uppresan.
Under överbriefingen blev många utsatta för ”practical jokes”, bland andra kocken
Danielsson som slutligen insåg att han inte, nattetid, förväntades göra varma smörgåsar
under hela missionen...
Stab- och trossplutonen såg till att alla på VL fick sina världsliga behov mättade (statistik återfinns i annan text).
Grabbarna i PX:et sålde varor för över 18 miljoner kronor och bidrog till att alla fick
utlopp för sin köplusta.
Postgruppen sorterade 5,7 ton brev och tog emot 17,5 ton paket som anhöriga skickade ner.
Stabsplutonen höll igång radioapparater och telefoner samt relästationen på Bravo 7.
Växelpersonalen kopplade upp 200 000 samtal och stexgruppen skickade 9 000 fax.
Killarna i FARAN skickade iväg 4 000 samtal, 500 blommogram och 750 FN-telegram.
Pionjärplutonen var ett härligt gäng med många udda personligheter. Rörmokare,
snickare, elektriker och smeder byggde många bestående monument över kompaniet:
Den nya mässen, det nya PX:et, OP:na R16, S10 och T18. Ibland undrade jag om
plutonen hade avsikten att bygga upp hela Bosnien själva...
ET HELA STARTADE
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Am- och minröjningsgruppen tillbringade många timmar på Tuzla Air Base. De arbetade
med stor säkerhet och var duktiga på sitt jobb.
Maskinplutonen byggde vägar, OP:n mm och uppvisade ett stort mått av yrkesskicklighet. Vägen till T22, utbyggnaden av S10 och T18 samt vägbygget över bergen vid Ribnica är
några exempel. De har också gjort livet i flyktingläger drägligare och transporterat grus, grävt
diken, kört kol och förnödenheter till byar vid fronten. Utan dessa killars yrkesskicklighet
skulle mycket av verksamheten i bataljonen ha stått stilla.
Vakt- och eskort jobbade med campbevakning och eskort av konvojer. De har fått utstå
många skämt men när det verkligen gällde så kunde vi lita på dem till 100 procent.
MP-troppen ägnade, enligt egen utsago, sig åt polisiär rutintjänst. Trots alla försök att få
dem att berätta om jobbet så har det ständiga svaret blivit:
” - MP-troppen bedriver rutintjänst”.
För mig som pansarofficer har det varit ett annorlunda jobb att vara chef för ett så mångskiftande kompani. Det har varit spännande, stimulerande och utmanande. Alla gjorde ett
utomordentligt bra jobb och man möttes överallt av positiva uttalanden om kompaniets
arbete.
Det har varit roligt att ha med er alla att göra och jag är stolt över att ha varit chef för ett
kompani innehållande så många duktiga och kreativa männsikor.
Jonas Löfgren
Major, Chef Stab/Ing
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Fot-folket
Folket på Stab/Ing har varit flitiga skribenter och det blir ett ”hopkok” på flera människors nedtecknade minnen. Låt oss börja med lite statitstik:
Maskins lastbilar rullade 160 000 kilometer och de transporterade 25 000 ton grus,
700 ton kol 1 000 kubikmeter ”lokala” sopor och 150 dito Camp Oden-sopor.
Fordonen, som ”drack” 100 000 liter diesel, var värda 30 miljoner kronor. Grävmaskinerna
grävde 40 kilometer diken och schaktmaskinerna flyttade på 30 000 ton massor.
Vad minns kaptenen Örjan Johansson? Jo, han minns osande toyovärmare, mässen
Midgård och alla ”Veckans åsna” (”belöningen” till förare som gjorde bort sig) som
delades ut.
Han minns Frenneson som lämnade sin Cat stående på TAB:ens spolplatta - i över tre
timmar. Varför? Jo, Frenneson gillade norska PX:et bättre än köandet vid spolplattan...
”Kaparn” minns också hur arg Nordström var när han tvingades riva upp den väg han
själv och Dagerud hade byggt upp till R16.
Han minns en nervös löjtnant Bengtsson som tappade pistolen (som dock kom tillrätta) på Ingram.
Han minns Scipio som skulle fixa motorolja när den var slut. Efter besök hos norrmännen kom Scipio, stolt som en tupp, tillbaks med ett helt fat. Det vara bara det att
fatet vid närmare kontroll visade sig innehålla - diesel!
Kapten Hellberg minns ankomsten till Split och hur foto- och pinknödiga alla var
samt kompanichefens order: - Här är det inte aktuellt att vare sig pissa eller plåta!
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Han minns hur löjtnanten Broman fick snöfall i växeln och beställningar (av BA02:or) på
både personal och materiel som inte existerade...
Hellberg minns hur Bengt ”Gamle” Johansson kom till Camp Oden, som siste man
i U-platstroppen, och fick besked om att han skulle åka till Zagreb tidigt morgonen
därpå. Och löjtnant Urvalls 30-årsdag med ett rödvinsglas fyllt av en väldragen pinkydrink. Urvall drack allt och konstaterade sedan i det han lämnade Midgård:
- Nu vill jag ha kaffe. Han återkom 30 minuter senare. Uttryck finns också att minnas
många av dem stod stex-Andersson bakom:
”- Hallå eller?”
”- Sällan studsar en plåttermos.”
”- Att tänka innan man talar är som att torka sig i röven innan man har skitit!”
Streck sätter Hellberg med följande:
- Kjelle innehar världsrekord i rodelträning!
- Sagebro har världsrekord i torktummelåkning.
- Vi har beställt och det kommer vilken bataljon som helst.
Kaptenen Söderström pekar på de utomordentligt duktiga hantverkarna och deras
jobb i Bosnien, ett jobb där de ofta fick improvisera med små resurser. Till exempel när
private Önnefors sökte upp honom med orden: - Kapten, jag måste få tala med dig. Jag
har precis lagat en läcka i köket med tejp och ståltråd. Hur skall det gå när jag kommer
hem? Min yrkesstolthet har fått sig en knäck!
Vakt- och eskortchefen kapten Conny Domeij minns hur fänriken Magnus Svensson
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bröt sitt ben på väg till T22. - Den vanligtvis fåordige Magnus ökade sin verbala förmåga med 100 procent efter en morfininjektion.
Domeij kommer också ihåg hur Hmg-skytten Gottfridsson blev plutonens och
bataljonens ansikte hemma i pressen efter skottet mot södra gaten. Och hur fältartisterna
eskorterades och togs mycket väl omhand av serganten Dencer och hans grupp...
Domeij avslutar: Nästa gång kan man inte eller så får man inte åka eller så finns det
ingen mission att åka till...
Som avslutning från Stabing
Låt oss sluta som vi började och denna gång med lite statistik sammanställd av 0109
Larsson på TPC: Stab- och tross rörde ihop 12 250 liter sås och lagade 145 600 portioner mat.
Det blandades också 27 560 liter saft varav endast 35 liter hamnade på golvet.
26 spörschlar serverades och jourbilen rullade 1 486 mil. Det såldes 256 813 stycken
Coca Cola och 20 ton (!) godis.
Under januari betalade posten ut 10 326 641 kronor. Mycket hamnade hos PX:et
som omsatte 18 miljoner kronor. Och så drack vi, skriver Larsson, 7 425, 6 stycken öl.
Det delades också ut 1 800 kondomer.
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D

svårt att vara helt objektiv när man skall beskriva sitt eget
kompani med några korta rader. Min målsättning är att försöka beskriva ”7:e
Cav’s” själ och hjärta. Om beskrivningen sedan stämmer överens med andras ögon,
som sett oss i aktion, må vara upp till var och en att avgöra.
Så börjar major Per Dahlgren, chef för 7:e pansarskyttekompaniet sitt inlägg i denna
minnesbok.
Det första grundvärdet för kompaniet:
Vår ryggrad bestod av jägarofficerare och jägarsoldater som mestadels kom från Husarregementet. Kulturkrocken mellan jägarsoldaten och pansarfordonen får väl sägas ha
gått mycket bra. Det är trivsammare att bedriva fast spaning från en ”varm och ombonad” PBV 302 eller SISU än att göra det nedgrävd i snö eller mark. Trots detta kunde de
mest inbitna jägarna (läs gammeljägare Johan Thorp) emellanåt höras muttra - om någon blev alltför exalterad över stridsfordonets förträfflighet:
- PBV:er är mjuka - jägare är hårda!
Det andra grundvärdet:
Det som enligt min mening har betytt mycket för en lyckad tid i Bosnien är att vi
fick starta från ruta 1. Från byggande av Camp VALKYRIA till att etablera oss i ett för
NORDBAT 2 jungfruligt område.
Inledningsvis kraftsamlades arbetet till att få en någorlunda beboelig camp. Slutresultatet blev klart över alla förväntningar och campen kan närmast beskrivas som ett ”Sportand Recreation Center”. Naturligtvis har mer eller mindre alla vid kompaniet bidragit
ET ÄR NATURLIGTVIS
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till detta men jag tycker ändå att det är på sin plats att nämna följande: Soldater som
745 Svensson, 738 Bohman, 710 Jones, 706 Thuresson och inte minst Preben Johansson var i det närmaste ovärderliga när hantverken skall bli rätt första gången.
Visst, några hade väl väntat sig betydligt mer spännande upplevelser i sin FN-mission
än att få syssla med sitt vardagliga arbete (eller hur Thuresson?) men i Bosnien har
definitivt nöden ingen lag. När jag ändå halkade in på nöden så nämner jag kompaniets
hjärta direkt: KOCKARNA!
Till er anhöriga som läser denna bok vill jag säga att ni inte skall lägga alltför stor
tilltro till berättelser om umbäranden. Som ungkarl kan jag utan vidare säga att jag
aldrig har ätit så god och varierad kost som under tiden i Bosnien - även om några av oss
tyckte att Löfgren tappade kryddburken i maten emellanåt. Men det är ju som bekant
med smaken som med en viss kroppsdel.
Vår etablering i kompaniets ansvarsområde beskrivs bäst på följande sätt:
Vi höll fanan högt och grupperade oss på den högsta höjden med FN-flaggan fladdrande från högantennen och med en lätt förhöjning av blodtryck och puls.
”Det är klart att FN-flaggan skall respekteras”, försökte vi intala oss men innerst inne
visste vi att risken för att vi skulle få en granat i huvudet faktiskt var ganska stor.
När dessutom den ovanligt korkade kompanichefen kräver att alla skall stå kvar om
granaten inte slår ner närmare än 50 meter från vagnen är väl inte lyckan direkt fullständig.
Tyvärr fick de flesta av oss uppleva hur det känns att få granater riktade vid sidan eller
direkt mot sig, dessutom betydligt närmare än de angivna 50 metrarna.
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Med facit i hand tycker jag ändå att vi lyckades med syftet att få båda parter att inse
att det inte gick att få bort de envetet återkommande svenska helyllesoldaterna.
”NORDBAT 2-turen” höll i sig och ingen på kompaniet blev allvarligt skadad i samband med vår verksamhet.
I övrigt ägnades en hel del tid åt humanitärt arbete i de olika flyktinglägren vilket jag
tror var det mest betydande för vår popularitet hos civilbefolkningen och för vår ”rörelsefrihet” i området.
Bravo Yankee var ansvariga för nyårsfirandet och de visste inte hur rätt de skulle få när
tävlingen ”Fångarna på Camp VALKYRIA” genomfördes. Efter nästan fem månaders
tjänst i Bosnien skulle äntligen plutonen åka hem på leave, när BiH-blockaden slog till.
Jag kan nog utan överdrift påstå att mer än en soldat på 2:e Pskplut planlade för att med
kraft häva blockaden på egen hand och planläggningen genomfördes inte helt utan understöd av kaptenen Persson själv.
Lyckligtvis slapp bosnierna få uppleva äkta vikingablod i svallning då grabbarna trots
allt kom iväg på sin välförtjänta ledighet.
Det vore direkt fel att inte nämna idrottsverksamheten när vårt kompani skall beskrivas. Även den mest inbitne fysmotståndare var näst intill tvungen att falla till föga för
den träningsvillighet som mer eller mindre alla visade upp. Det var dessutom en fördel
att ha campen i Srebrenik där vi kunde röra oss fritt och springa Bergsbanan eller QMrundan efter egen förmåga.
Att vi dessutom lyckades relativt bra i alla bataljonsmästerskap och vann Sektormästerskapen i skytte visar att idog träning ger resultat; å andra sidan var det väl tur för
den övriga bataljonen att inte ödmjukhetens mästare - 7:e Jägarpskkomp - vann fler
mästerskap.
Som avslutning vill jag tacka hela kompaniet för en mycket strong insats i rikets- och
fredens tjänst. Ni har tillsammans visat att den svenske soldaten är av yppersta elitklass
vilket - är jag övertygad om - ger den bästa krigsavhållande effekt mot vårt eget land
som vi någonsin kan ge.
Dessutom gör den goda stämningen inom kompaniet - och stoltheten över det sätt
på vilket ni har utfört era uppgifter - att åtminstone undertecknad kommer att ha den
här FN-missionen i färskt minne under lång tid framöver.
Var stolta över det ni har presterat - det är ni väl värda!
Per Dahlgren
Major, Chef 7:e kompaniet
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Jägarsoldat
Så här lyder jägarsoldaternas egen berättelse om livet i Bosnien:
Kompaniet lämnade Tuzla Airbase och flyttade till en före detta marmeladfabrik i
Srebrenik. Fabriken var smutsig och nedgången, likmaskar i avlopp, duvor i taket och
mängder av möss och råttor jagades under tävlingsmässiga former.
När städningen av vårt hem för de närmaste sju månaderna var avklarad så tog byggandet av Camp Valkyria vid. Matsal och mäss, gym och volleyboll-plan samt shelter 1
och 2, Nifelheim och köket, Am-container och gate, bastu och...
Ja, till slut fick Johansson sitt eget postkontor också och allt blev vackert och
funktionellt. Nu är hon inte helt klar, Valkyria, men vi kan med gott samvete säga att
Bosniens finaste camp, det är hon i alla fall.
För att dämpa, eller ytterligare bättra på, ryktesspridningen om jägarkompaniets bravader
låter vi härmed er - kära läsare - följa med genom kompaniets vardag och arbetsuppgifter.
Först ut är pluton AY
Tjänsten här (på Tuzla Airbase) består i att bevaka Main Gate, entre´n till Sector NE
HQ, samt att patrullera området som är stort och svårövervakat.
På hösten, när blad och nötter föll till marken, rapporterade BY ett omfattande prasslande
bland buskar och träd. Bedömningen blev att systematiska inbrottsförsök pågick runt basen.
AY kommenderades dit som förstärkning. Nu skulle tjuvarna åka fast! Med erfaret MPJbefäl, jägarsoldater och norska hundpatruller upprättades SSL och tanke var att ringa in eventuellt ”bus”. För att pressa ”buset” ytterligare, forcerade 3 PBV:er rakt in i skogen.
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Det franska minklarerings-teamet fick nu ytterligare stråk som de kunde förklara
som ”gröna”. Fransmännen tyckte nog att det kändes kymigt när de, med minklarerarens precision och tålamod pikat sig fram i flera månader och nu kom svenskarna och
klarerade samma område på några timmar...
Om man framrycker över den väg som i forna tider hette SNAKE - men som nu lyssnar
till det välklingande namnet ”HUSAR-ROAD”, hamnar man i YL:s ansvarsområde.
Där träffar vi BY på OP-tjänst
Vi kom, vi såg: Y02, Y06, Y08, S08, B7, snake, husar, underhållsvägen, bonden Pavo,
Pavos toyovärmare, poddvärmare, Pavos döttrar, högantenner, relästation, elverk, regattakikare, rations, troppkök, tns, toyovärmare, poddvärmare, mera rations. Sprecadalen,
Vis, Ciganisterhöjden, Kala klippan, tältställningar, presseningar, regn, lera, snö, lera,
träpallar, lera igen, soldater i vagnen och ”utanför”, soldater med hjälm och ”utan”,
höstoffensiv, firing, firing close, firing very close, svensk OP-briefing, engelsk OP-briefing, blockader, dimma och mera lera, shootrep.
Hitom, bortom, slag, chicago, korsord, bokläsning, larmmineringar, skittunnan, stekta
mackor, snus, cigaretter, ballerinakex, UNMO, Ryssen, Tjecken och Gahnesen som alltid satt kvar i bilen, brodd on, brodd off, julafton, jultomten (eller vem var det?),
julmat, tomtebloss, bårar, OPT, bogsering 1(GD), bogsering 2 (EB), operation ”Alpen”,
JE, NF, NX, ND, överbriefing BA 04...
Tredje plutonen, CY, beskriver larmplutonens vardag
Tyngdpunkten i plutonens verksamhet blev efterhand den humanitära insatsen. Sin
vana trogen att nå lite längre och lite fortare än andra förband var 3:e ”multi-purposeplatoon” först ut i kompaniets ansvarsområdes yttersta gränser för att lösa en humanitär
uppgift.
Föremålet var flyktingbyn Rijekas befolkning. De som skulle få förmånen att göra
jobbet var männen i EC. Den mekaniskt genomförda, till synes monotona kontrollen
av materiel, uppgifter, civilläge och parternas ursprung var i verkligheten resultatet av en
yrkesmässighet som bara en längre tids erfarenhet kan ge.
”Humanitär” är, som bekant, inte liktydigt med ofarlig även om den första operationen i Rijeka avlöpte utan missöden. Männen i EC plastade fönster, drack bosniskt kaffe
och fick uppskattande kommentarer för såväl den humanitära insatsen som för PBV:ns
odiskutabla prestanda, allt i omedelbar anslutning till CL.
När operationen upprepades några veckor senare, då med SISU, (CY åker ju även bil
vid behov) slutade det med vagnshaveri och granatbeskjutning. Det hela avlöpte dock
väl trots att malörerna behagade inträffa samtidigt.
Kompaniets fjärde pluton blev av naturliga skäl eskortgänget framför alla andra.
Här följer Delta Yankee syn på saker och ting
MCT-grupp och SISU gjorde oss på DY speciella. I början fick vi ta emot en del gliringar om
våra ”KP-bilar”. Framtiden utvisade att dessa SISU blev ryggraden i kompaniet och bataljonen.
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DY såg med sina SISU till att BA 02 fick åka hem och BA 03 kom på plats i Bosnien.

Redan i ett tidigt skede började önskemål om att få delta i dessa konvojer att komma in
till Delta. Vi hade förståelse för detta. Vem vill inte uppleva spänning, fart och möjligheten
att få se Bosnien? Styrkopplingar, krockar och bandbrott med mera gjorde att Alfa,
Charlie och framförallt Bravo som bäst kom ut till OP, ibland inte ens så långt!
Mot slutet av missionen kom förfrågan ingen in till Delta. Alfa ville prova på den
finska jätten (Charlie hade sedan tidigare fått en vagn) för att stilla begäret som
upprätthöll mekaniseringen av 7:e kompaniet till slutet av missionen. HA uttryckte
efter provkörning sin beundran över SISU:n och kommentarer som ”Jag skulle varit

på SISU” kom. Framtiden säger att fler SISU skall till Bosnien.
”Say no more. Delta understands why”.
Vad finns då att säga om hjältarna i stab- och trossplutonen? Jo, följande:
Staben lyckades aldrig vara helt samlad. STRI-gruppen fick väl aldrig helt klart för
sig vem som var gruppchef - trots att Markebjer äntligen ”fick bli” fänrik.
Om REP-gruppen ryktas att de beslöt att sätta upp sina egna folkrace-stall och tävla
i munhuggar-klassen med snöskoter i Halmstad.
Lyckades man någon gång tränga igenom rökridån i köket kunde man bli serverad
kaffe och nybakta bullar vid samma bord som proffsen i kokgruppen.
AM och PACK, som var kontrasternas grupp, höll kompaniet på fötter med sina
UH-transporter (men Ken glömde diesel och ett och annat).
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Sjukvårdsgruppen kämpade tappert för att bli omnämnda och nog skulle det finnas
mycket att säga, men vissa saker är tyvärr inte lämpade för tryck...
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N

i efterhand sätter mig ned och skall sammanfatta mina upplevelser
och erfarenheter återkommer tanken ”Vilken ynnest att få föra befälet över
detta kompani”. Jag vill särskilt tacka ställföreträdande kompanichef, Lars Handell,
info off, Ulf Larsson-Flink, Magnus Dahlström, plutonscheferna Joakim Brodin, Christer
Mårtensson, Henrik Nihleén, Jonas Berntsson, Niclas Haglund samt tolken m.m. Gunnar Sjögren.
I januari 1994 fick jag förfrågan om jag kunde tänka mig att föra befälet över det
kompani som IB 16 skulle sätta upp under befäl av överste Peter Lundberg. När jag
berättade för min fru sade hon – ”Där är ju krig”. Jag ställde frågan till mig själv flera
gånger, vad innebär detta, utifrån värsta falls scenariot? Jag insåg direkt att det är viktigt
att rekrytera mycket duglig personal. – ” Det är bättre att åka ned till Bosnien med några
vakanser än att åka ned med fullt kompani där vi är osäkra på några individer” framförde jag.
När jag tillsammans med ställföreträdande kompanichefen och plutonscheferna skulle
ta ut personalen till kompaniet var det viktigt för mig att få rätt man på rätt plats. Här
gjorde ställföreträdande kompanichef och plutonscheferna ett mycket bra arbete. Resultatet av att kompaniet bestod av mycket duglig personal visade sig genom att alla uppgifter löstes på ett utmärkt sätt samt att kompaniet inte råkade ut för några personalproblem.
Kompaniet grupperades längst norr ut av alla kompanier ingående i UNPROFOR, och
endast tre kilometer från konfronationslinjen. Kompaniet arbetade upp ett bra förhållande till
de lokala cheferna inom kompaniets område. Kompaniet fick i det närmaste full rörelsefrihet.
ÄR JAG NU
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Respektive pluton fick ett eget områdesansvar där plutonen skulle bygga upp ett eget
kontaktnät i syfte att hjälpa till med humanitära uppgifter. Kompaniet arbetade hårt för
att få förtroende hos de lokala cheferna för att möjliggöra denna hjälp. Redan efter några
veckor fick kompaniet nya uppgifter, i bataljonens södra område. Plutonerna upplevde
detta som oerhört frustrerande. Men personalen köpte läget och började om inom de
nya uppgifterna och genomförde dessa på lika stringent och bra sätt som tidigare. Först
skulle kompaniet ta över Holländarnas område i ”Sapnatummen” för att därefter lösa ut
uppgifter inom ramen för Tuzla Safe Area, och det beryktade OP:et Romeo 16. Kompaniet fick lära sig att både växla uppgifter och tempo under missionen.
Beskjutningar
Det dröjde inte många dagar sedan vi roterat ned till missionsområdet förrän kriget stod
”utanför dörren” på campen. Många nätter somnade kompaniet till granat- och
kulspruteld. Det var många på kompaniet som råkade ut för närliggande beskjutningar
både i anslutning till campen och i anslutning till våra OP. Men vi hade tur, det var
endast materiella ting som vid några tillfällen förstördes.
Respektive enhet tog väl hand om personal som hade råkat ut för särskilda händelser
t.ex. beskjutningar, genom att genomföra avlastningssamtal i nära anslutning till
händelsen.
Reparationstjänsten
Campen hade inte några utrymmen för reparation av stridsfordon. Det var flera soldater
på kompaniet som här gjorde en stor kraftansträngning vilket resulterade i en provisorisk
reparationslokal. Detta var mycket viktigt för kompaniet. Våra stridsfordon var i många
fall vår livförsäkring. Repgruppen gjorde ett fantastiskt arbete med att få ordning på
våra fordon.
Maten
Det är viktigt att ett kompani under dessa förhållanden har bra mat, det var något som
soldaten kunde se fram emot när han kom tillbaka efter några dygn på OP. När löjtnant
Niclas Haglund tog ut personal till stab och tross var han noga med att få riktigt bra
kockar, och det lyckades. Ibland trodde vi att våra kockar trollade. Allt beröm till våra
kockar.
Underhållstjänsten
Det är skönt när det fungerar av sig själv. Det gjorde underhållstjänsten. När denna
viktiga tjänstegren fungerar märker inte förbandet av att den finns. Jag blev flera gånger
imponerad av det arbete som exempelvis packgruppen gjorde. Jag tänker särskilt på två
tillfällen. När underhåll skulle köras upp i Sapnatummen då packgruppen fick mycket
närliggande granatkastareld mot sig samt när grova stockar skulle hämtas i bergsområdet
i mellersta Bosnien för att bygga upp OP:et R 16.
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Stabs- och sambandstjänsten
När ett förband genomför verksamhet inom ett krigsområde är stabs- och sambandstjänsten livsviktig. Som kompanichef fick jag mycket stort förtroende till hur detta
genomfördes. Kompaniet hade kontroll.
Uppgiften
Kompaniets huvudverksamhet var att lösa uppgifter inom ramen för främst OP-tjänsten.
Det sätt som plutonerna genomförde denna tjänst var i det närmsta klanderfritt. Det
lugn och den säkerhet som präglades av lösandet av dessa uppgifter var föredömligt. Det
var många olika terrängavsnitt och uppgifter som plutonerna verkade inom. Ett axblock
av uppgifter; hjälpa de brittiska enheterna i Vites med diverse campuppgifter, upprätta
Tuzla Safe Area, leda och samordna skyddet av Tuzla Airbase, upprätta och bygga Romeo
16, samordna uppgifter med jordanska-, pakistanska-, holländska- samt UNMO- enheter,
samordna och hjälpa humanitära organisationer, upprätta en mängd OP och OPT m.m.
Tack för att jag fick möjligheten att arbeta tillsammans med er. Alla ni enskilda har
bidragit till att vi tillsammans har fått dessa positiva upplevelser och samtidigt bidragit
till fredsprocessen i Bosnien.

Stefan Hermansson
Chef 8:e Kompaniet BA 03
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Professionalism och stringens
Strax bortom Spionica ligger Motel Lovac. Vid första anblicken ser det ut som motell
gör mest, men tittar man lite extra ser man att det är något som inte stämmer. Bakom
huvudbyggnaden vajar FN-flaggan. Runt hela huset står rader av manshöga,
stenmassefyllda Hesco bastions, kompletterade med vanliga mindre sandsäckar. Hela
området är invirat i concertina - extra vass taggtråd - och bevakas ständigt av fyra vakna
poster. På den forna campingplatsen delar hygiencontainrar och stridsfordon på utrymmet.
Välkomna till Camp Valhall där 8th Mech Inf Coy bodde!
Ett besök på campen inleds bäst med en rundvandring på planen, vilken endast tack
vare kapten Larsson-Flinks ihärdiga fältarbeten räddades från att översvämmas av floden
Tinja.
I ett badmintontält bjuder repgruppen på kompaniets bästa kaffe. Mycket kaffe blir
det då löjtnant Niemi ständigt övat sig på att sjunga vaggvisor. Har man tur kan man se
någon ur packgruppen svischa förbi i lastbil på väg mot nya mål. Dessa kan vara allt
mellan Split, Vares eller PX-affärens tidningshylla - frekvent besökta ställen.
Går man vidare över den bosniska leran så kommer man fram till motellets reception
och hamnar som de flesta andra hos stabsgruppen inne på Sing-Sing (Signal Center).
För dem är ingen flagghissning för tidig, ingen anropssignal för svår och inget highscore för högt. Vid svåra frågor måste de dock fråga VB om hjälp:
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- Varför fungerar en radio utan antenn perfekt, när en tekniskt kontrollerad inte gör det?
Motellets mat har blivit bättre under kriget. I köket huserar nu en grupp svenskar vars
kokkonst lockar gäster från när och fjärran. Dock sliter sig kockarna ibland från stekbord och grill och utför två intressanta turer:
Den ena går ut på att medmänskligt dela ut mat i flyktingläger. Den andra, vilken oftast
inträffar efter den första, har som huvudsakligt mål att tigga ihop mat från övriga kompanier.
Herr Alm skäms så mycket för den höga förbrukningen att han personligen gör sitt
bästa för att hålla igen på kosten. På en av dörrarna i motellet står det ”FTCP-squad”.
Gruppchefen, Jonsson, behövde ungefär halva missionen för att ta reda på att detta

betydde strigruppen, fast dock på engelska. Innan detta hade Jonsson missuppfattat det
hela och tagit på sig en helt annan roll, då han förklädd till MacGyver gynnande kompaniet och bataljonen genom sin progressiva materialanskaffning.
FTCP fungerar ändå och även om vissa ibland hade problem med vägvalet hann de
kombinera landcruisandet med sitt stora filmintresse.
Bredvid FTCO -rummet bor Info-herrarna, två vanligtvis välinformerade
reservlöjtnanter som försöker hålla reda på vad som händer i Bosnien och i Sverige.
All annan utrustning håller dock QM 1/Lt Haglund reda på.
Det blir mycket för QM-pengarna vilket nu kan behövas. Från början var de tre på jobbet,
men postmästare QM 3 2/Lt Nilsson pallade inte inför baccisens alla lockelser och 2:an,
löjtnant Rönkkö, vilken egentligen är en stor resurs, tittade i missionens slut nästan bara på klockan.
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Uppe i kompanichefens bungalow sitter några nakna karlar. Det är kompaniledningen,
vilken badar bastu och planerar verksamheten.
Från denna utmärkta bas hade kompaniet förutsättningar att bedriva sitt fredsbevarande arbete i Bosnien. Detta präglades av nya order och tvära kast, mycket tacksamhet
från civilbefolkningen, kulturkrockar samt av vissa inslag av direkt fara.
Samarbete
I oktober, när kompaniet anlände till Bosnien, var relationerna mellan FN och de olika
parterna i området lite spända. Det faktum att FN:s personal är gäster i landet skulle
dock styra kompaniets agerande och ledningen beslutade att satsa på förståelse och samarbete med parterna. I samband med FN-dagen började därför en satsning på att knyta
kontakter med civila och militära myndigheter i kompaniets ansvarsområde längs
Posavina-korridoren.
Det visade sig att lokalbefolkningen i vissa fall känt sig hotade av FN:s närvaro, varför
det var viktigt att informera om mandatet och FN:s egentliga uppgifter. Mot militära
parter hölls en öppen och ärlig linje. Förbandschefer bjöds till campen, fick sig förevisad
utrustning och gavs tillfäller att under lunch eller middag diskutera aktuella problem i
området varvid man även lärde känna varandra.
Civila ledare bad kompaniet om hjälp i akuta frågor, till exempel att säkra vattentillförseln till Maoca sjukhus, och var väldigt tacksamma då det kunde ordnas. Vi fick
snart en mycket god kontakt med borgmästarna i Maoca och Gornji Rahic där även
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delar av Brckos ledning nu finns i exil. På en lunch i Gornji Rahic dansade major Hermansson under stort jubel med en mörk liten restaurangsångerska och visade att alla
FN-soldater också är människor, om än ej så dansanta...
Från grannbyn uppe på berget kom en kväll i oktober tre kroater med mörk blick.
Precis innan mötet började sade plötsligt tolken Adnan: ”Oh, no! Not those guys! The
last time they were here we almost had a fight.”
Oron för slagsmål byttes snart mot vänskap tack vare kompaniets öppna och tillmötesgående linje. Byn lovades att få lite överskottsström, något som efter sju sorger
och åtta bedrövelser inte visade sig fungera. Istället fick byn hjälp i andra, mindre frågor.

På julafton kom i alla fall en stor delegation från byn med en julklapp till kompaniet. I två
kartonger medförde de 12 liter Stock - den kroatiska konjaken - och tolv liter Slivovits, några
fat med bosniska kakor och en helstekt spädgris. Vi tackade och bjöd på glögg, något som
kroaterna dock var skeptiska till då det ”varken var kaffe eller brännvin”.
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TAB-bevakning
Första OP-natten för Foxtrot Alpha - klockan 02.14 -exploderade en larmmina.
Sgt 1.cl Wedman stod ensam i postvärnet då post 2. Pte Richert, var ute på patrullrunda. Blixtsnabbt kom order från stabstältet: - Skjut lys!
Medan bosnienhimlen fortfarande lystes upp rusade Jonsell in i stabstältet, något
som orsakade att OP-chefen Nördling och medic Skogsberg, trots allvaret, lade sig i
fosterställning i asgarvs-kramper. Glädjen delades snabbt av Pte Richert som kom in
och rapporterade att postslingan var minerad - med egna larmminor.
Den första ammunitionsinsatsen var gjord...
Förutom alla OP:n skulle även Tuzla Airbase bevakas. Det var en ytterst viktigt uppgift då endast ett fåtal soldater (c:a 1000) var förlagda där. Till en början fick Alphaplutonen förtroendet.
Dagarna ägnades åt att studera samtliga blue-cards och åt att göra strama honnörer,
något som imponerade på basens invånare. Ingen uppgift var för svår för de nitiska
vakterna - efter en veckas hårt arbete fick man till och med generalens livvakter att göra
patron ur utanför HQ-byggnaden!
När natten föll över Tuzla Airbase gav sig de tappra soldaterna ut i mörkret för att, mot
ojämna odds, jaga fantomer och svarta vargar i hemskogen runt landningsbanorna. Denna
svåra uppgift krävde ibland PBV och, i allvarligare situationer, hederlig svensk attackcykel.
Tryggt sovandes i sin säng - säker på att inga busar skulle släppas in på basen - kunde
sålunda den pakistanske DO:n drömma vidare och förbereda morgondagens briefing:
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”Some smokeshelling here, some smokeshelling there... Maybe big maneuver.”
”Onion Hill”
Ide’n ”Tuzla Safe Area” skapades i november när kompaniet stod utan eget ansvarsområde.
Från OP:n uppe på höjderna runt staden skulle all BSA-artilleribeskjutning mot staden rapporteras in. Med hjälp av UNMO skulle det fastställas varifrån det sköts. Charlie Romeo var
snabbt på plats på en av de högsta topparna som, på grund av intensiteten i arbetet, fick
namnet ”Onion Hill”.
Då detta utspelades långt innan bataljonsläkaren utfärdade dödsdomar över alla djur i FNtjänst (var det rabiesskräck eller kattskräck?) blev OP:t snabbt ett zoo med hundar och katter.
Tiken Sture (!) låg lindad runt Toyo-setet och göddes med svenska Alladin-praliner, dyrt
köpta på PX:et av djurvännen pte Hansen. Snart avbröts denna idylliska pionjärtillvaro då
OP:na flyttades till mer permanenta platser där omfattande fältarbete utfördes.
Pionjärer inom OP-tjänsten var annars Bravo-plutonen, vilka ”lyckades” vara de första på
de fasta Tuzla-OP:na V02 och V06 samt även på R16 och T2. Innan rutiner och mer
ombonade förläggningsmöjligheter hade ordnats fick man, som första pluton på plats, bekanta sig med Toyo-set, icke-kompatibla elverk och underhållslösa veckor under vilka man
fick jobba sig igenom de olika delikatesserna i de franska ”rations de combate” .
Blockaden
I januari blev NORDBAT 2 blockerad. För kompaniets del betydde det att vissa
rutiner stördes då BiH inte tillät några rotationer på OP:n eller transporter till och från campen.
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Livsmedels- och bränsletransporter skulle strypas. Konsekvensen blev att vissa, som hade
räknat med OP-tjänst i två veckor, istället fick tillbringa fem veckor ute på OP.
När han inte var ute i vägspärrarna och läste Genevekonventionen för bosniska MP
höll stf kompanichefen kapten Handell speciella ”blockadmiddagar” hemma på campen.
Det höjde moralen.
Världspressen valde att tiga om det övergrepp som blockaden innebar. CNN rapporterade hellre om O.J. Simpson-rättegången istället för att framställa BiH som skurkar.
Istället för pressens makt fick de svenske förlita sig på de goda kontakter man knutit
med lokalbefolkningen. Alpha Romeo, blockerade ute på OP vid ”Sockertoppen” fick
sålunda både mat, dryck och tobak av sina bosniska grannar som därigenom hjälpte till
att dra 2:a kåren vid näsan.
På OP:t blev man snudd på bortskämda då bosnierna tyckte att endast färskt bröd
dög till de svenska vännerna. Fastän det stundtals var tråkigt under blockaden så gick det
ingen nöd på någon.
Från OP:na ovanför Tuzla plastade personalen trasiga bostadsfönster och skolmaterial
delades ut till 13 000 studerande. Förutom all tacksamhet som FN-soldaterna möttes
av så bjöds det även på en del bosnisk kultur - det vill säga starkt kaffe och slivovitsa.
Leaven
För många kom leaven som ett välkommet avbrott och en möjlighet att träffa sina
nära och kära hemma i Sverige. Vissa var dock lite rastlösa där hemma och längtade
tillbaka från kompisens soffa till ”sin egen” säng på campen. Många gjorde klassiska
turistmål osäkra, en verksamhet som krävde ekonomiska resurser endast förknippade
med FN-soldater. Inga utgifter var främmande för svenskarna. Wedmans ambulanskvitto från Kanarieöarna hänger på mässen som ett konkret bevis på detta.
På vägen till och från Sverige, under de långa konvojerna till Split, kunde man allt
som oftast få sällskap av enheter ur Delta Romeo, av elaka tungor kallad bussplutonen,
men som tack vare SISU-vagnarnas rörlighet fick många intressanta uppgifter vid sidan
om den vanliga OP-tjänsten. Man hjälpte till på ett antal leave-konvojer, skyddade det
jordanska radarbatteriet under Operation Amanda och fick till och med förtroendet att
eskortera gödsel till byn Celic.
SISU-vagnarna har härvid gjort väldigt god tjänst även om Trafikmagasinets experter
från början var en aning skeptiska. Trots SISU:s relativt låga hastighet rådde ständig
radarvarning när DR var ute.
Allvaret
Allvaret gjorde sig också påmint under missionen. När striderna runt Gradacac var som
värst använde BiH-arme´n den kanon som man grupperat som granne till campen. Serberna
sköt tillbaka och vid några tillfällen landade granaterna ett par hundra meter från campen.
Den sjätte december attackerades OP R16 av BSA. Maskinplutonen, som utförde fältarbeten vid OP:t, hade just tagit kafferast bakom OP-huset när den första granaten slog ned.
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Onsdag den 1:a mars
Charlie Romeo-plutonen får i uppgift att avlösa 9:e kompaniet på deras OP:n. Snart
kommer en kontraorder: -Charlie Romeo marschfärdiga! Charlie Romeo marschfärdiga!
BiH-soldater hade setts på 10:e kompaniets gamla camp. Plutonens uppgift blev att
övervaka att BiH-soldaterna lämnade campen före klockan 12.00.
Vi åker till Viktor Lima och avvaktar resultatet för den rekstyrka som har gått ut.
Under lunchen ges åter order om marschfärdiga. På väg ut får vi reda på att det finns
BiH-soldater kvar på området. Läget är lugnt men spänt när vi anländer. Vår närvaro ger
resultat eftersom en bil med två soldater kommer till platsen. De samtalar med cheferna
och anser att vi uppträder onödigt hotfullt och säger att de vill lösa allt på ett lugnt sätt.
Klockan 18.30 lämnar vi platsen då förhandlingarna drar ut på tiden. Vi går mot
Romeo Lima via Viktor Lima och “min” vagn rullar sist av tre. Forsström, Cullin och
jag står upp på vänster sida. Det är svårt att se i mörkret men vagnschefen Ljungnér lyser
upp vägen med en extralampa.
Ungefär i höjd med 9:e kompaniets camp märker jag hur vagnen viker av åt vänster. I
mörkret så tror jag att vi ska svänga och märker inte vad som är på väg att hända. Jag
lutar mig fram och ser hur de andra vagnarna fortsätter i en annan riktning samtidigt
som vår vagn går av vägen och ner i ett djupt dike. Jag trycks mot pansarplåten bakom
skytten och Forsström och Cullin tumlar över mig. Jag är alldeles kraftlös men lyckas ta
mig ur vagnen och lägger mig på marken. Smärtan känns i hela överkroppen.
Cullin, som har slitit upp läppen och är blodig, kommer fram och frågar hur jag mår.
Jag klagar över smärtor i bröstet och i buken. Plutonsjukvårdaren Eliasson undersöker
mig och de andra för att kunna prioritera. Snart får vi hjälp av de andra i plutonen. Strax
därpå kommer en sjukvårds-SISU från 9:e kompaniet och lite senare även en från 8:e.
Efter det kommer jag inte ihåg mycket mer än att man pratade med mig och ställde
frågor. Efter att ha lastats in i SISU:n minns jag ingenting förrän jag vaknar upp på
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Man berättar för mig att jag hade spräckt levern vilket förorsakade en svår inre blödning. Jag opererades på NorMedCoy under natten och flögs senare, när mitt tillstånd
hade stabiliserats, med helikopter till Split och därifrån med ambulansflyg till Sverige.
På Sahlgrenska opererades jag ytterligare en gång och låg sedan tre, fyra dygn i respirator. Efter en dryg vecka flyttades jag från intensiven ut på en avdelning och den 17 mars
fick jag åka hem till Borås där en sköterska vårdade mig i hemmet.
Några bestående men får jag inte men ärren på magen kommer alltid att påminna mig
om vad som hände på kvällen den 1mars 1995. De påminner mig också om den tacksamhet jag känner för alla som ställde upp under räddningsarbetet och eftervården. Därför
vill jag passa på att rikta mitt varmaste tack till:
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8:e kompaniets 3:e pluton. Sjukvårdarna från 8:e och 9:e. Personalen vid NorMedCoy.
Den bosniske läkaren. Alla blodgivare. Personalen på IVA2 och Avd. 16 vid Sahlgrenska.
Major Gunnar Ohlsen, Hallandsbrigaden. Bataljonspastor Kurt Olsson. Fredrik Pers
son från BA 02. Föräldrar och syskon.

Robert Fråhn
AT Gunner, 8:e pskkomp 3:e pluton
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VINTER I BOSNIEN
Far, ser du inte vad som händer? Dom dödar och strider i världens länder.
Folket svälter, lider och dör men ingen på jorden deras klagan hör.
Dom reser sina händer mot himlen och ber.
Men far, du kanske inte tittar på jorden ner.
Döden vandrar sin stadiga gång, barnen lär sig enbart krigets sång.
De blir vuxna för tidigt, får vapen i hand och ärver sina fäders blodade tand.
Far, jag ber dig, sänd dem lättnad, värme, vila och mättnad.
Vi som här satsar en kort stund i livet tar ej längre freden för given.
Vi har sett en del av krigets öden ja, till och med den outtrötterliga döden.
Bilder som etsar sig fast i mitt minne som alltid blir kvar djupt här inne.
Far, jag ber dig, hör mina tankar annars blir det för många som på din dörr bankar.
Lyckan kommer, lyckan går endast döden kvar där står.
Kriget rasar, människor dör ve och klagan är allt man hör.
Man hör hundar skälla långt ifrån skrämda av granaters dån.
Man vet att ute bland skog och gröda rör sig människor som lärt sig döda.
Dom våldtar, bränner och plundrar. Det är inte utan att man undrar, undrar hur
sådana människor fungerar och dom chefer som sådana order delegerar.
Man tittar på barnen, ser dom leka och man tänker utan att tveka att om jag kunde
ta dom mot trygghet på något vis så vad jag än fick betala, vore ett ringa pris men
lyckan kommer, lyckan går endast döden kvar där står.
När du ut i mörkret spanar och sitter där och inget anar så tänk på att det skott du
hör kanske innebär att en människa dör.
När kriget rasar runt omkring så ändrar det för oss ingenting.
Gud, han skapade både man och kvinna men ingen av dom kan av krig något
vinna. Man har frågat dig: ”Vad kan du göra som FN-soldat?”
Ditt svar blev: ”Jag kan hjälpa folket med trygghet och mat”.
Landet är vackert, bördigt och fett men ändå så finns det folk utan sans och vett.
Dom kallar sig vargar, spindlar och svanar.
Att några kan vara så blåsta är det ingen som anar.
Du satt där och tänkte och till slut du fann det:

Bomba hela skiten och asfaltera landet!
av Martinsson 8:e komp
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M

1994 då chefen för PB9 utsåg undertecknad och
kapten Mikael Frisell till chef respektive ställföreträdande chef för 9:e
kompaniet.
Vi insåg tidigt att ett grannlaga rekryteringsarbete skulle vara avgörande och tusentals
timmar ägnades åt arbetet.
I maj träffades cheferna för kompaniet för första gången. Ingen glömmer HD-Hasse
iförd skinnpaj, boots och pipskägg. Var detta en officer? Jo, och från I22!
I augusti startade utbildningen och befälet fick under några veckor stifta bekantskap
med rabiata, slivostinkande figurer, gisslandraman och en obegriplig OP-tjänst. Sedan
var det dags att ta tag i soldaten. Att kort beskriva detta skede är egentligen omöjligt
men värt att komma ihåg är de tidiga morgnarna och de sena nätterna.
När vi anlände till Cehaje i början av oktober 1994 var det stiltje på verksamheten
och högsommar: Kompaniet hade ingen ”freedom of movement” och bemannade enbart Sierra 03 och Bravo 7.
Med stora ögon betraktade vi det som skulle bli vårt hem under sex månader. Vår
tälthall var som en labyrint i mörkret när vi anlände sent på kvällen efter en lång färd
genom Bosnien, en färd full av nya intryck: Adriatiska havet, Mostar, ruinerna, kyrkogårdarna, soldaterna och barnen samt alla UNPROFOR-förband längs vägen.
I mitten av månaden gick BiH på höstoffensiv och vi räknade över 1 000 detonationer/dygn i Gradacac och det tillfälliga OP:t Sierra 01 fick sin beskärda del. Situationen
för de civila i Gradacac var svår och det ansågs viktigt att etablera detta OPT.
ISSIONEN BÖRJADE I JANUARI
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Det ledde till operation ”Amanda” som utmynnade i en eldstrid. När denna strid
hade pågått i 34 minuter orienterades VL1 om att NORDBAT 2 hade mottagit hot från
BSA: Om operationen inte avbröts skulle vedergällning ske mot Tuzla stad. VL1 beslutade då att avbryta operationen inom 30 minuter.
Under hösten genomfördes också en intensiv jakt på FN-persedlar som hamnat på
drift bland lokalbefolkning och soldater. Ungar jagades, en FN-keps beslagtogs från en
tvivelaktig soldat vid Gradacac. Soldaten tillhörde ett av de mer extrema förbanden
men det avskräckte inte den nitiske fänriken Persson.
Hösten fortsatte med en ständig kamp för att befästa och utöka vår rörelsefrihet.
Förhandlingarna med Aziz, liasionsofficer för ”vår” part i området, 1:a OG, var många
och resulterade ibland i framgång och ibland i tvärstopp. Oftast kom man fram till en
lösning men upptäckte sedan ute vid checkpointen, en helt annan verklighet.
Beskjutningar utsattes vi också för. Vid OP:t Romeo 16 (f.d Tango 16) var det tidvis
hett om öronen. Att gå in i huset och upptäcka att en stridsvagnsgranat har gått rätt
igenom köket borgar ju inte direkt för en god nattsömn.
Beredskapshöjningar (från green alert via orange till red) var vi också med om. Det
innebar bland annat att vi fick uppleva gemenskapen i våra shelter eller sitta i TV-rummet med hjälmen och västen påtagna.
Uppgiften att bevaka Tuzla Airbase övertogs så småningom av Tango Lima. Lättnaden
över detta var stor då vi utsattes för stora umbäranden på TAB:en. Långa vaktpass, spartanska
bostadsutrymmen, lite fritid med få möjligheter till rekreation och dessutom norsk mat!
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Värt att nämna när det gäller TAB:en är när serganten Marks och menige Dånsjö lade
sig i fast spaning under en lövhög och nästan lyckades få tag på en bosnisk ”bov” efter 24
timmars spanande.
När vapenvilan väl kom till stånd innebar det att en liasionofficer från BSA placerades
på TAB:en. Det i sin tur ledde till en blockad av TAB:en samt 7:e, 8:e och 9:e kompaniernas
camper. Blockaden bestod, för vår del, av fyra frusna Vojna Policija och en bucklig

Zastava utanför gaten. Kontakten med soldaterna var gemytlig och innebar märkesbytande och att de blev bjudna på kaffe.
På det stora hela gick allt bra för kompaniet under blockaden även om vi fick stå ut
med en hel del umbäranden.
Avslutningvis kan jag konstatera att äran av att ha varit chef för detta härliga gäng är
den största händelsen i min 17 år långa militära karriär. Jag vill tacka er alla för ett
fantastiskt halvår i skyddsväst och hjälm. Ett halvår som givit mig och er många fina
minnen. Jag önskar er alla lycka och välgång med allt vad ni tänker företa er med.
Jag tackar också löjtnant Lundberg som medförfattare till denna berättelse.
Tålamod är en dygd och det ger resultat - förr eller senare!
Fredrik Geijer
Major, Chef Devete Cete
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På post igen
Jag vaknar av att någon står och ruskar mig i axeln. - Kvart i, hör jag en röst i dimman
säga. Är du vaken så att jag kan gå tillbaka? - Ja, ja, svarar jag.
Som vanligt är det iskallt i rummet och att tvingas ta sig upp ur sovsäckens trygga
värme gör inte uppvaknandet lättare. På med kläderna och utrustningen. Inte fullt vaken stapplar jag ut till tornet fem i fyra på morgonen för att stå på post för freden under
några timmar. I detta ögonblick är mitt intresse för freden inte stort men några minuter
senare har den kalla luften fått igång kroppen.
Det är för tidigt för konversation så jag säger inte mycket till personen bredvid mig.
- Sektor Charlie, small arms, säger han. Jag hörde det inte själv men drar ett streck.
Det enda som bryter tystnaden i dimman är sprakandet i radion och ett och annat
skott. I mitt stilla inre undrar jag vad de egentligen skjuter på. Att skjuta för skjutandets
egen skull verkar meningslöst, men vem förstår sig på det här kriget?
Jag slutar mina funderingar kring kriget och tänker istället på min flickvän. Det fungerar inget vidare. ”Idiot”, tänker jag, ”var det värt det här”? Här sitter jag på en lerig
kulle. Det är kallt, jag är trött och tiden verkar stå still. Varje normal människa hade
stannat hemma i Sverige och legat i sin egna säng på en armlängds avstånd från flickvännens varma kropp.
Vad är det som får svenskar att åka till ett land i krig? Ett krig som ingen förstår sig
på? Varför utsätter jag mig frivilligt för risken att bli beskjuten, minorna, tristessen på
TAB:en, usla förhållanden på ett OP? Är det spänningen, pengarna, göra något annorlunda eller en vilja att göra en humanitär insats? För de flesta är det nog äventyret, hyfsad
lön, och något annat än vardagens jämna lunk.
Jag vet att det var så jag resonerade när jag sökte FN-tjänst. Äventyret var nog det som
mest fick mig att bestämma mig. Att jag kan dö här nere funderade jag en hel del över
men risken ansåg jag trots allt vara liten.
Jag störs i mina funderingar. Han bredvid mig säger att det är dags att skicka in
shootrepen.
- SL, SL...
- SL kom...
- Från S14, shootrep, skriv kom..
En timme kvar till avlösning. Vi snackar om allt och inget. Det blir en del lumpensnack, tjejer, kriget, andra soldater, vad vi gör och inte gör och om vad vi borde göra.
Soldatens resonemang bryr sig oftast inte om politiska hänsynstaganden, långsiktighet eller eventuella risker. Våra lösningar är oftast enkla men slagkraftiga. Vi är medvetna om att konflikten inte kan lösas på vårt sätt. Det är ibland frustrerande och det
skulle vara skönt att någon gång få slå tillbaka.
Klockan sju är vaktpasset slut. Jag hamnar i sängen och vaknar av att någon tappar vapnet
i golvet med en lång ramsa svordomar som följd. Ligger kvar en stund och pratar med de
andra i tältet. Det mesta handlar om tjejer och sex. Hormonerna verkar enkelspårigt.
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Tänker på en dikt jag skrev för några månader sedan: ”Ensam uti detta land, får jag
kärlek i min hand...”
Dags att ta tag i dagens sysslor. El-verket skall ses över, skräpet brännas och underhållsbeställningen fixas till. Listan blir ganska lång. Det är förvånansvärt hur mycket nio
personer förbrukar. Hur mycket gör inte bataljonen av med varje månad!
-Hoppas vädret håller i sig för då kan vi grilla.
Sitter vid bordet och försöker se ut som om jag skriver brev. Vad har egentligen hänt
den senaste tiden? Det händer ju egentligen inte så mycket som det är värt att skriva om.
Efter ett tag blir det mesta rutin. Det var annorlunda under vår andra vecka här nere. Då
var det fullt krig och vi fick några firing close. Det gick heller inte att skriva om. Hur
kan man beskriva blandningen av rädsla och upphetsning för dem därhemma utan att
de skall bli oroliga?
Undrar hur befolkningen klarar av livet? Kanske tänker de ”händer det så händer det
och det är inget jag kan göra åt den saken”. Ja, så är det nog och så resonerar jag själv,
men jag har ju vagnen att ta skydd i.
Jag blir lite irriterad över att FN stillatigande sitter och låter serberna terrorbeskjuta
städerna utan att lyfta ett finger. Nej, det är bättre att koncentrera sig på brevet. Det blir
det gamla vanliga...
Brevet är färdigt samtidigt som maten. Hamburgare. Vi sitter runt elden och ser på
glöden över vilken burgarna steks. Mat smakar oerhört bra när den lagas till så här
primitivt. I bakgrunden hör jag någon sjunga och en HMG som öppnar eld. Pratar med
matgrannen om leaven. Skrattar åt historier som har utspelat sig och snackar lite skit om
andra. Det senare går inte att undvika när så många olika typer av människor samlas
under dessa förhållanden.
- Bättre med nio olika idioter än nio likadana, säger matgrannen.
Blir sittande framför glöden som nu har blivit eld med hjälp av mer ved. Vi sitter där
och filosoferar, var och en för sig. Ibland bryts tystnaden av en kortvarig konversation.
Sitter kvar en stund.
Har precis duschat i fältduschen, ett vattenfyllt oljefat med en brännare i. Det är
skönt att känna sig ren. Ligger i sovsäcken och lyssnar på Irma. ”Det ska bli skönt att
komma hem”, tänker jag innan jag somnar.
Snart är det dags att gå på post igen.
Lars Kling CS
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Fanan höll vi högt
Att täcka in sex månaders tjänstgöring i Bosnien med några korta rader är inte det lättaste. Här följer furiren 1309 Brandins syn på 9:e pansarskyttekompaniets tid i Bosnien.
Efter långa utbildningsdagar i Skövde under hösten 1994 bar det iväg till Bosnien. Vi
som åkte var huvudsakligen rekryterade från moderregementet P4. I kompaniet fanns
det killar som kom från orter i västsverige som knappt finns med på kartan: Tranemo,
Hjo, Jörlanda med flera platser.
Kompaniets uppgifter var OP-tjänst, att genomföra patruller, vakttjänsgöring och
camptjänstgöring. Vi bemannade också bataljonens relästation Bravo 7, en populär
återhämtningsplats, under cirka två månader. Under drygt en månad bevakade vi också
en plats där tiden stod stilla, nämligen Tuzla Airbase.
I slutet av missionen bemannade vi tre stycken fasta OP:n; Sierra 03, Sierra 10 och
Sierra 14. Sierra 03 ägdes för övrigt av en konkurrent till Systembolaget...
När det gäller Sierra 10 så undrade man först om det var Bosniens lerigaste kulle.
Efter mycket fältarbete ordnade det dock till sig och blev ett bra OP.
Från Sierra 14 hade man det klart bästa utsikten över nordöstra Bosnien. OP:t Tango
16 som blev Romeo 16 bemannades under en tid även det av oss. Men, vart tog huset
vägen?!
Strax före andra och fjärde plutonernas ankomst deltog delar ur första pluton, tillsammans med delar ur det danska stridsvagnskompaniet, i operation ”Amanda”. Resultatet
av den operationen är känt för alla...
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Under våra många humanitära patruller besökte vi byar och flyktingförläggningar. Vi
visade upp oss och spred förhoppningsvis lite ljus i flyktingarnas tillvaro.
Kung Bore anlände med snö och kyla den 22 december. Dagen därpå blev delar ur
Charlie och Delta Sierra attackerade. Det hände i en by där barnen hade utrustad sig
med snöbollar. Ungarna var 50 stycken och vi var 10 man. Oddsen var alltså emot oss.
Strid utbröt men det hela slutade med vapenvila, vi var ju trots allt fredsknektar.
Resultat: en skadad FN-soldat som fick en snöboll i ögat!
Julafton firade vi huvudsakligen inne på campen där till och med jultomten och en av
hans ”nissar” dök upp. Många av oss tyckte nog att de påminde lite väl mycket om
Echos plutonledning...
Nyårsafton firade kompaniet på en rad olika platser: ute på OP:na, i Tuzla, på Tuzla
Airbase, på campen och hemma i Sverige. På vissa av dessa platser bjöds det på ett
annorlunda nyårsfyrverkeri.
Kodnamn ”Under Siege” inföll den 13 januari. Då blockerade BiH Sierra Lima och
andra delar av NORDBAT 2. Bravo-plutonen blev fast ute på OP:na så Delta fick ta
deras leave.
Alla väntade på Steven som troligtvis hade fastnat i en check-point. Hade han glömt
sitt blue-card? Efter många om och men upphörde blockaden så småningom och den
normala verksamheten återupptogs.
Och så då Hotel Delta som körde leave-resenärer till Split, för vidare transport till
hemlandet Sverige. Färden gick över höga berg och genom djupa dalar.
Slutligen vill jag passa på att tacka och berömma Echo Sierra för deras insatser för oss
på pansarskytteplutonerna. De ordnade bland annat till det så att vi kunde leva drägligt
både på campen och ute på våra OP:n.
Med grön bricka på bröstet och blå hjälm har nionde pansarskyttekompaniet hållit
fanan högt!
1309, furir Brandin
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Echo Sierra
QM: Som chef för denna stab- och trosspluton måste jag säga att jag är mycket nöjd. Vi

i plutonsledningen har sett många plutoner genom åren men denna är den bästa. Vi låter
grupperna berätta om sig själva.
Packgruppen:
Förutom att vi körde underhåll till kompaniet så körde vi en del transporter åt en
hjälporganisation som heter International Rescue Committeé Organisation. Hjälpkörningarna kändes rätt och var mycket uppskattade av lokalbefolkningen.
När vi inte satt i lastbilarna arbetade vi med underhåll och ombyggnation av campen.
Vi ansvarade dessutom för PX:et.
Sjukvårdsgruppen:
Vi var tack och lov förskonande från stora olyckor. En Kung Fu-spark genom en glasruta och fall i smörjgropar var sådant som sysselsatte oss, så värre kunde det ju ha varit.
Grabbarna höll sig hyggligt friska trots lunginflammationer och magsjuke-”epidemier”.
Vi upprätthöll sjukvårdsberedskapen på campen, på våra OP:n och i bataljonsområdet
med hjälp av sjukvårdstroppen från pansartrosskompaniet. Vi hade även sporadiska
kontakter med Tuzla sjukhus.
Kokgruppen:
Missionen startades med att vi tog över en miserabel kokkärra och ambitionen var att
öka kompaniets vikt med fem kilo per man.
Matsalen bestod av fem sjukvårdstält och de största problemen var kylan och råttorna. Lagom till första advent fick vi vår bästa julklapp: Ett riktigt kök!
Vår yrkesskicklighet fick vi visa prov på när det var dags för medaljparad. Det blev
stående ovationer. Vi slår oss inte för bröstet och hävdar att vi är bäst för det har ryktet
om oss redan fixat till. Vi nådde långt men inte ända fram:
Viktökningen stannade på 4 500 gram!
Strigruppen:
Som kompaniledningens ”drivers” fick vi möjlighet att se oss omkring i PBV:er, SISU:s
och ”softskins”.
Det började med ”Amanda” och fortsatte med möten, förhandlingar med parterna,
rek i nya områden, patruller och besök i flyktingläger.
När plutonerna har haft problem med sina fordon har vi ryckt ut med våra. Byggena
på S03 och S10 deltog vi också i både när det gäller fyllning av sandsäckar och eskortering av grusbilar.
Vår SISU har gjort tur-och-retur resan till Split ett antal gånger, varje gång med åksjuka leaveresenärer bak och grabbar med ”blyfot” där fram.
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Repgruppen:
Vi lagade allt från egna PBV:er till UNMO:s och EG-monitorernas bilar. Campen med
tillhörande saker som hygiencontainrar, belysning, flaggstänger med mera har inte alltid
fungerat helt perfekt. Vi blev lite ”allt-i-allo” snickare, elektriker, rörmokare och plåtslagare.
Vi transporterade och eskorterade ut till våra OP:n. Mer än en natt svor vi över elverken därute. Trots allt så känns det som om vi lyckades få ordentlig ordning på saker
och ting.
Stabsgruppen:
Den första tiden i Bosnien blev ganska intensiv. Kulmen var ”Amanda” då delar av
gruppen var med längst fram i Gradacac. När det lugnade ner sig så ägnades mycken tid
till ombyggnad och förbättring av vår huvudsakliga arbetsplats, signal centre.
Vi hade också ansvaret för en bandvagn - vår ögonsten - och kunde därmed också
komma ut från campen ibland.
Med bandvagnen skötte vi underhållstransport till våra tre OP:n. När gruppen var
utsliten så skickade vi ut folk på OP-tjänst för att vila upp sig.
Kompaniets postkontor bemannade vi till allas glädje, också.
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N

är det ett tag sedan vi skildes och 10:e Älvsborgskompaniet
lever bara kvar i våra minnen. Vi är åter i Sverige och den normala vardagen.
Några kanske redan är ute på en ny mission eftersom det är lätt att få mersmak
när det gäller FN-tjänst.
Att summera en hel mission på en eller två sidor är en omöjlighet. Det skulle behövas
en bok enbart för vårt kompani för att få med allt vi upplevde tillsammans.
Utbildningen startade i september 1994. Vi träffades för första gången på Kråks skjutfält
där större delen av utbildningen genomfördes.
Kunnig och ambitiös personal från BA 01 skulle ge oss miljöträning och framförallt
öva oss i ”worst case”. Under denna tid var det nog inte många som såg alla OP-dygn,
utan något att rapportera, eller all meningslös väntan i de olika checkpointarna framför sig.
I mitten av utbildningsperioden fick vi plötsligt meddelandet att BA 02’s 10:e kompani hade fått en vecka på sig att utrymma campen i Bosnien. Den skulle användas som
flyktingläger av UNHCR. När vårt kompani lämnade Tuzla så hade det ännu inte
kommit några flyktingar till den gamla campen...
Jag själv och QM (Lt Tinnberg) fick åka ner en vecka före kompaniets första rotation
för att leta upp en ny camp. Efter många rekar och förhandlingar (som i de flesta fall
stupade på kostnader eftersom bosnierna hade lärt sig att suga pengar ur FN) hittade vi
gruvan i Brgule.
Campen såg, vid första anblicken, inte så mycket ut för världen. Värmesystem, avlopp med mera hade inte använts på två år.
ÄR DU LÄSER DETTA
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Att få stället att fungera som ett ”minisamhälle” var inte gjort i en handvändning.
Inledningsvis krävdes det en ordentlig sanering av platsen. Därefter iordningställdes
förläggningsutrymmena och nästa steg innebar en plutonsvis förflyttning från TAB:en.
Alla på kompaniet bidrog till att bygga upp campen och det resulterade i att vi kunde
lämna över en bra camp med ytterligare utvecklingsmöjligheter till avlösande kompani.
Camp Sleipner är vårt gemensamma minnesmärke i Bosnien.
Andra projekt, som berörde all personal, var ombyggnationen och modifieringen av våra OP:n.
Vid dessa små nästen skulle säkert många av oss kunna genomföra ytterligare en mission...
Bristen på materiel kännetecknade campflytten och OP-byggnationen men vi lyckades nå bra lösningar med tillfällig materiel. Här visades åter fördelen med vårt svenska
värnpliktssystem.
Ibland var ni så heta så att vi tvingades bromsa er framfart! Det hände ibland att vi var
för sent ute - till exempel när ivriga mannar raserade innerväggen i den blivande puben.
Den kanske viktigaste uppgiften för oss var den humanitära hjälpen. Vi gjorde saker
som inga andra kompanier utförde -till exempel insamlingen av pengar i Borås. Pengar
som gick till inköp av skor avsedda framförallt för barn. Vi byggde upp ett kontaktnät
som vi utnyttjade för att kunna genomföra verksamheten.
Ibland hade vi så mycket på gång att vi tvingades låna ihop resurser (exempelvis lastbilar)
från andra förband för att kunna lösa uppgifterna. Alla på 10:e kompaniet var engagerade i
denna verksamhet som bidrog till att den enskilda människan fick det lite drägligare i sin
tillvaro.
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När man tänker tillbaka på tiden i Bosnien så märker man att vi har blivit många
upplevelser och erfarenheter rikare. Det fina med det är att vi tillsammans delar dessa
erfarenheter och minnen, något som ingen kan ta ifrån oss. Denna samhörighet kommer alltid att finnas hos oss var helst vi möts.
Höjdpunkter vi alla minns är säkert julfirandet med 70 olika rätter på bordet och
Gordon som var alla soldaters egen tomte. Eller nyårsfirandet med Ståhls oslagbara hatt
och Kapten Ågrens poetiska nyårstal. Ja, det är många tillfällen som man inte skulle vilja
vara utan.
Pricken över ”i:et” var nog ändå vår medaljparad. Stilig, rolig, med god mat och
fantastisk underhållning av Ksp-bandet med Kapten Johansson och QM i spetsen. I
sammanhanget vill jag framföra ett särskilt tack till kokgruppen som förgyllde tillvaron
för oss alla och möjliggjorde dessa höjdpunkter.
Ta väl vara på er allihop och utnyttja erfarenheterna från tiden i Bosnien på ett positivt sätt i ert fortsatta liv och leverne.
Tack alla ni på 10:e Älvsborgskompaniet för ett utmärkt arbete!
Lev väl, kamrater, hälsar
Major Olsson och Kapten Johansson
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Det blev mycket bra!
Efter fem veckors utbildning, mestadels på Kråks gemytliga skjutfält, bar det av mot
Bosnien. Resan från Split vid Adriatiska havet till Tuzla kändes som ett äventyr i sig;
längs de smala, vindlande vägarna såg vi krigets förödelse. Trötta anlände vi till 10:e
kompaniets tillfälliga camp på Tuzla Airbase. De flesta av oss var nog spända, nervösa
och förväntansfulla.
Vi räknade med att om man trampade på icke hårdgjorda ytor skulle man få benen
bortsprängda. Vi väntade oss dagliga granatregn över våra blå hjälmar. När det blev ett
granatnedslag några hundra meter från campen tänkte nog många att ”nu börjar det”,
även om Fk ”Lillöken”Larsson redan verkade mest orolig för leavestopp!
För det allra mesta var det mycket lugnt och vi blev positivt överraskade av de glada
ansikten och vinkande barn som mötte oss nästan var vi än åkte.
Överlämningen från BA 02 kanske hade en del i övrigt att önska men alla hittade
snabbt sin plats och löste sina uppgifter på ett bra sätt.
Den 16 oktober inleddes flytten till vår nya camp i Brgule, nordväst om Tuzla.
Förbättringsarbetena där fortsatte under hela missionen. Arbetet sysselsatte dem som
inte var upptagna med annat.
Tiden gick fort och snart var det dags för den första leaveomgången. Vips hade dryga
två månader gått.
Kompaniets två OP:n sägs vara bland bataljonens bästa. Visst trivdes vi bra ute på OP,
särskilt när vi fick TV och video att fördriva tiden med.
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Under hösten var det ganska livlig aktivitet vid OP:na och rapporterna blev fylliga.
Efter årsskiftet var det mycket lugnt fram till mitten av mars.
Tango 18 byggdes om lagom till vår hemresa och planer fanns på en utbyggnad av
Tango 22. Våra efterträdare fick riktiga lyx-OP:n.
Som alla minns hade vi, på grund av den begränsade rörelsefriheten, svårt att patrullera och besöka OP:na och OPT:na Tango 20, 24 och 26 bemannades endast vid behov.
Den kanske roligaste uppgiften var våra humanitära aktiviteter. Visserligen är det inte
UNPROFOR:s uppgift att förmedla hjälp men eftersom kompaniet hade tid och möjlighet hjälpte vi civilbefolkningen med det vi kunde. När vi besökte skolor, flyktingförläggningar och byar nära konfrontationslinjen så kände vi alla hur mycket vi betydde
för befolkningen.
Julen firades med ett julbord av världsklass och en populärare tomte än Lt Krmic går
nog inte att finna.
Nyårsafton innebar middag hos våra danska kamrater på QL. Året avslutades med en
närlysraket efter nyårsspex och tal av Kapten Ågren.
Under blockaden som drabbade NORDBAT 2 visade Charlie att det går bra att hålla
ut 22 dagar på Tango 18.
När den sista leaveomgången hade kommit tillbaka var det dags för en ståndsmässig
medaljparad - ett av få tillfällen då det gjordes avsteg från ”två-öls-regeln”.
Samtliga plutoner genomförde soldatprovet, en marsch genom vårt kuperade kompaniområde, som gick bra förutom lite skoskav.
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Fältartisternas besök var bejublat och vissa släppte loss med ”stage-diving” - en kanonkväll för både oss och gitarristen Håkan...
När dessa rader skrevs så återstod bara slutvård och överlämning till BA 04. Vi hoppas
de får en bra mission och att de är nöjda med campen och OP:na.
Efter förutsättningarna gjorde vi så gott vi kunde och tycker nog att det blev ”jako
dobro” till slut.
Nedtecknat av baron von Lillieström och Jörgensen
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”Kampen”
Efter några OP-dygn är man trött, särskilt om det varit lerigt och blött;
Då lägger vi alla på en rem, för det är alltid skönt att komma hem;
Hem till Camp Sleipner vi åka, där har vi många vänner att råka.
Vid Post Ett står Vlasko och skäller, förutom när han bara gnyr och gnäller;
Post Två ligger högt uppför en trapp, tack för att till sist vi sitta där slapp.
Post Tre ligger tyst och öde, vid Post Fyra ett ständigt bombanflöde;
Grabbarna på vårt sing-sing, håller reda på allt och ingenting.
Precis som Tango Lima tre, med näsan upp och hjälmen på sne’;
Där går någon med ett leende så brett, självklart är det Tango Lima Ett.
JR Ewing har ju samma style, alla faller för hans smile;

Till disk och städning har vi yxor, liksom en som tvättar våra byxor;
Vid lunch och middag matsalen lockar, för vi har bataljonens bästa kockar;
Ett containerbygge ligger breve, dit kan man gå och se på teve.
För att vattnet inte genast ska ta slut, får man duscha högst en minut;
Ur avloppsbrunnen exkrementer tränga, där vill kompanichefen skiten spränga.
Golvet i vår fyshall lutar, svårt när man efter bollen kutar;
Men hellre än att gå och frysa, vill jag sitta i vår mäss och mysa.
Fast i Yxet blir det inte mycket söl, för vi får bara dricka två små öl;
Efter något dygn på campen eller så, åker vi gärna till Tango Tjugotvå;
På OP:t får man en liten frist, för livet på campen är bara trist...
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Dagboken
Vad är det som gör att man lämnar tryggheten i Sverige och åker ner till ett krigshärjat
land? Det finns nog lika många svar på den frågan som det finns FN-soldater.
JK 03 var den första missionen för mig, även då med Major Olsson som kompanichef. Erbjudandet om BA 03 kunde jag inte tacka nej till. Soldatlivet och gemenskapen
lockade.
Väl hemkommen efter en mission försvinner successivt många av ens små minnen,
men med hjälp av dagboksanteckningar kan man dra sig till minnes av de detaljer som
försvunnit. Jag tänker härmed dela med mig lite grand av mina anteckningar, gjorda
under vår tid på Tango Lima.
7 september 1994
Dags att stiga upp, klockan är 05.00. Sträcker på mig och vänder mig på sidan, bara för
att möta två underbara blå ögon som ligger och tittar på mig. Jag stiger upp och gör mig
i ordning medan min älskade ordnar med frukosten. Vi pratar lite och tiden rusar iväg.
Dags att gå, rättar till uniformen och sätter på mig basker blå. Nu känner man sig hel
igen. Ett sorgset farväl och tårarna är inte långt borta. Väl på plats i Skövde står grabbarna i smågrupper och diskuterar, en del har köpt nya kängor och en del viftar stolt
med sina nyinköpta knivar. Ett par grabbar berättar om förhållanden som spruckit.
Vi väger in vår packning och lastar sedan upp den på lastbilsflaken. Vid uppställningen berättar kapten Johansson att campen skall upprättas på ett fabriksområde strax
utanför Tuzla. Vidare berättar han att det var ett par minus grader och snöfall där nere.
Kontraktskrivning sker vid 13.00 tiden. Några av killarna läser inte kontraktet och
direkt kommer kommentarerna - Olsson, du skrev just på ett treårskontrakt utan lön.
Nästa hålltid är 16.30 och efter det sticker vi upp till stan. Här möter man allas
blickar. Allt från beundran till förakt. Själv känner jag mig stolt och stark, vi är ett bra
gäng. Kvällen avslutades med ett biobesök, vi var ca 40 FN-soldater i salongen.
8 september 1994
Revelj 05.00. Äntligen är vi på väg. Hämtar ut Ak5, skyddsväst och hjälm därefter
uppställning. Ett tal hålls av någon överste och hela Bravo, Charlie, delar av Echo och
staben är redo för avmarsch.
Framme på F7, Såtenäs, äter vi medhavd frukost. Första omgången åker iväg i Hercan
nästan direkt, vi andra får vänta tills 09.30. Vi ilastar och det är trångt, mycket trångt. Kamerornas blixtar går varma. - Var är flygvärdinnorna, jag vill handla lite tax-free. Kommentarerna är igång. Motorerna bullrar igång och vi sätter på oss hörselkåporna. Flygkaptenen
upplyser oss om att flygtiden är beräknad till 3 tim och 20 min. Vidare så är vädret 20 grader
varmt i Split, färdvägen går över Göteborg-Hamburg-München-Slovenien och längs Adriatiska kusten fram till Split. Hercan lyfter och vi sätter oss till rätta, tar fram böcker, freestyle,
andra slumrar in direkt. Bullret är öronbedövande och sittställningen är obeskrivbar. Så ofattbart, i
förrgår låg man i ett varmt skumbad med sin älskade, gott vin, levande ljus och dämpad musik.
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Om ett par timmar befinner man sig mitt inne i ett inbördeskrig och riskerar sitt liv. Märkligt. Vi har flugit ca 20 min då kaptenen talar om för oss att vi har ett problem med flygplanet och att vi måste vända tillbaka.
Vi landar och ett par brandbilar står redo. Vi lastar ur och får vänta på ett nytt plan.
Passar på att äta det medhavda lunchpaketet som består av en torr kycklingbit, en renklämma, fyra brödskivor, en bit gurka, ett äpple och 3dl mjölk. Medan jag antecknar i
min bok kommer Löjtnant Waller fram och undrar om jag skriver mitt testamente.
Vid 12-tiden gör vi ett nytt försök och landar utan problem i Split. När avsittning
kommenderas, rusar alla mer eller mindre ut ur planet. Orsak, tre och en halv timme
utan möjlighet att urinera.
Vi passerar passkontrollen och blir tilldelade transportmedel. Bravo och staben i turistbuss, Echo Charlie på lastbilsflak och Foxtrot Golf Charlie i SISU. Placerar mig i
skytteluckan och njuter av solnedgången och det vackra landskapet när vi glider fram
längs kustvägen mot Makarska. Plötsligt är det jättelång kö på den smala vägen, vad
som inträffat blir vi snart varse om. En fransk FN-lastbil har kört rakt in i en restaurang.
Vi rullar vidare och det är nu mörkt och kallt så jag hoppar ner i vagnen och drar igen
luckan. Somnar in men vaknar av att det luktar diesel, det visar sig vara en bränsleslang
som gått sönder och vi blir tvungna att byta fordon.
Vid 19-tiden kom vi äntligen fram till hotellet, här fick vi en efterlängtad middag, ett
parti biljard och en Tuborg sedan var det dags att sova.
16 september 1994
Vårt pass uppe på T-22 är idag 19-07, vi gör upp en liten lägereld, käkar kex och småpratar.
Vid 22.30 går jag, West och Svensson och lägger oss. Jag och West ligger på varsin
sida på golvet i PBV:n, Svensson ligger ovanför mig på stolarna. Det är jäkligt trångt, jag
har Svenssons fötter i ansiktet och jag kan röra mig ungefär en cm i sidled. En vagnträff
i detta läget hade inte varit roligt, utanför hörs detonationer och hmg men inget är riktat
mot oss.
07.00 blir vi avlösta och 08.00 rullar vi mot Tabben. Genom Tuzla kör vi nedluckat
då man kastar sten mot oss. Efter en stund stannar pbvn, avsittning! Vi hoppar ut och
ser att major Olsson med besättning står sidan om oss i sin PBV. Löjtnant Hedenlund
går över och samtalar med major Olsson. En gammal rostig traktor kör förbi. (En sak
klarar de av i det här djävla landet. De har pli på sina kärringar, säger Svensson. Alla tittar
på den gamla rostiga traktorn. Bak på traktorn finns en bur, i buren sitter en gammal
tant. Alla brister ut i ett rått men hjärtligt skratt.
18 september 1994
Väcks 04.40 av en trumpetfanfar som följs av marschmusik, det är sista rotationsomgången av BA 02 som skall åka hem. Delar av kompaniet är och städar den nya campen.
Jag, Hagge och Jeten har fått ett hedersuppdrag, vi skall städa hygiencontainrarna. Sex
toaletter och fyra duschar till 170 man.
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Klockan 16.15 lastar vi av 17 ton mat. Ahlberg (PBV-gruppchef ) kör gaffeltruck,
han välter en pall med mjölk som går sönder. Hans ”pebba” kallas numera mjölkbilen.
22 september 1994
Det är nu bara Charlie Tango och kockarna kvar på tabcampen, vi vill ut och patrullera och
ut på op-tjänst. På T18 har man haft 8 ”firing close” nu på eftermiddagen. Hela kvällen har
det regnat 15,5 cm granater en bit bort, hela marken skakar. Vi sitter i tältet och stämningen
är tryckt.
23 september 1994
Vaknade vid fyratiden av dessa förbannade granater. Granaterna kom närmare och närmare, inget larm utlöstes då signalkillarna åkt till nya campen. Det visade sig senare att
den norska campen fick besök av en del av granaterna.
Chefen för FN:s bosnienstyrkor, general Michael Rose skulle komma på besök. Vi
skulle byta om till ren uniform, putsa kängorna och städa campen. Klockan 17.11 kom
sex stycken bilar som körde in bakvägen och körde ut via gaten. I en av dessa bilar satt
generalen, färden tog 26 sekunder! Där stod vi!
Sniper-Johansson förbereder inför morgondagen med att försöka packa ryggsäcken,
han tar plötsligt av sig tröjan och utropar- nu är det ett krig. Efter tio-minuters hoppande, bankande och slitande lyckas han äntligen tillsluta locket. Han stönar, stånkar
och försvinner till sist ut ur tältet för att lufta sig. Vilken syn.
24 september 1994
Efter avslutat pass 01.00 går jag och lägger mig, bara för att väckas igen 04.45. Dags för
vaktpass igen. Avlöser post tvåan, det är lugnt och fridfullt och alla muslimer och serber
sover gott. Plötsligt smäller det! Från min postering ser jag att det är en larmmina som
utlösts. Medics-personalen tror att det är granatdetonationer, springer ut till Sisun, slår
på blåljuset och larmsirenen. Jag tar upp mörkersiktet och ser bort mot våra tält. Ut
kommer grabbarna yrvakna, staplande och halvnakna för att ta skydd i pbv:erna. Gissa
om medics-personalen var populär efter den händelsen.
25 september 1994
Bataljonschefen informerade om operation Amanda, samt lovordade Charlie Tango då
vi blivit utsatta för en hel del beskjutning och gjort ett bra jobb på Tabben.
Kockarna meddelade att deras mål är att alla ska gå upp sju kilo. På dagens matskylt
kunde man läsa följande: fiskgratäng a´la Tuzla med hemlagat potatismos. Veckans alternativ, salladsbord med div. feta såser. Bättre fet och lycklig än smal och olycklig.
Efter briefingen gick vi till bostadscontainrarna, plötsligt försvann Andersson. Han
försvann ner i ett nästan två meter djupt hål fyllt med avlopp. Han skadade sig lätt i
foten men luktade desto värre när vi drog upp den stackaren.
11 november 1994
Efter ett par timmars OP-tjänst på T-22 med sedvanlig rapportering av HMG och det95

Minnesbok BA 03

10komp.p65

95

2002-04-11, 14:59

10:E KOMPANIET

onationer hände följande. Två natoplan flyger över oss, då plötsligt serberna avfyrar en
lv-robot. Serbernas ställning är cirka 2,5 km framför oss. Raketen åker iväg och lämnar
ett rökmoln efter sig på marken. Roboten exploderar nära planet (pga. några remsor
från planet) men orsakar inga skador. Vi rapporterar snabbt in händelsen i hopp om
vedergällning, dock utan framgång. Flygplanen gör en snäv sväng och försvinner bakom
molnen.
Senare på kvällen på T-22 bas, läser Jeten högt ur en sexnovell. Tystnaden är total.
Efter en stund reser sig Svenne upp och tar en toa rulle. - Det kvittar vad jag säger men
jag måste gå och bajsa. Ett jubel hörs från hela gruppen och kommentarerna formligen
väller över Svenne som flyr ut ur huset.
13 december 1994
Lucia. Jag har vakttjänst på campen och jag står ensam i bevakningstornet. Det är disigt,
kallt och alldeles tyst. -Tomten sover, tyst det är i husen, tyst i husen ... Det är signalJörgensen som sjunger ut i högtalarsystemet. -God morgon , klockan är 05.00 och om
tjugofem minuter skall samtliga sitta uppsuttna i matsalen för att fira lucia. Vi skulle
egentligen spela regementsmarschen men vi har slarvat bort den, så det får bli signalsmarschen. Två sekunder senare ljuder en hårdrockslåt över hela campen. Jag själv kan
inte göra annat än att skratta i min ensamhet åt hela den här komiska situationen.
24 december 1994
Julafton. Stiger upp 09.10 och tränar lite styrketräning. Björk renrakade min skalle.
14.00 blev vi kommenderade till matsalen, där vi skulle titta på Kalle Anka, äta av
”gottebordet” och dricka glögg. 19.00, hela kompaniet samt några inbjudna yxor samlade i matsalen för att ta del av det fantastiska julbordet. Stämningen är lite dämpad
men lättas upp då jultomten kommer på besök. Tomten, vår allas käre tolk ”Kermit”,
delar ut julklappar och skojar friskt. Taket håller på att lyfta av soldaternas jubel då
tomten skämtar vidare. -Ja, alla har varit snälla och skall få paket men det blir nog inget
till kapten Larsson.
Julaftonen avslutas med en julkonsert, med kock Johnson på trumpet samt Jörgensen och Brödslev på gitarr
31 december 1994
Några är ute på OP-tjänst, större delen av kompaniet är på nyårsmiddag hos danskarna. Vi
är tio man som bevakar campen. När kompaniet är tillbaka, samlas man i matsalen för att
där spela bingolotto, läsa fejkade telegram samt utse en vinnare av en hatt -tävling. Blir avlöst
22.15 av Thorngren. Går förbi matsalen där jag ser vinnaren av hatt -tävlingen. En gummihandske har trätts på huvudet, ett sugrör som går från munnen in under hatten. Vilket
resulterar i att när man blåser i sugröret ställer sig hatten rakt upp. Väldigt fyndigt. 23.45 är
alla samlade. kapten Ågren håller nyårstal och kock Johnson på trumpet spelar Kungssången.
00.00 skjuts en lysraket iväg , major Olsson önskar ett Gott Nytt År och vi skålar med
varandra i skumpa. Mina tankar går till Er därhemma och jag önskar att vi alla får ett bra 1995.
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5 januari 1995
Blev avlösta på T22, klockan 10.30. Det var mycket halt väglag, det tog nästan tre
timmar att köra ner till campen. Dessutom tappade pbvn fästet och kanade iväg. Det
slutade med att en meter av pbvn hängde fritt ut över ett stup. Hade det inte varit för
vår duktiga förare Thorngren så hade det hela nog slutat i en katastrof. Thorngren satt
som förstenad i över en minut. När han hämtat sig, konstaterade han lugnt att han ”sett
Elvis”.
8 januari 1995
Klockan 08.15 rullar vi ut från campen för att göra ett par dygn på T22.
12 januari 1995
Bosnienmuslimernas blockad inleds. Ingen ”Freedom of Movement”.
15 januari 1995
Vi äter rations, soppa till lunch, burkmat till middag. Vi fick order om att sköta om
hygienen idag. Tog ett handfat med varmt vatten och gick ut naken för att utanför huset
tvaga mig. Naturligtvis kommer det ett par gamla kärringar som nästan svimmar av att
få se en naken svensk viking i det bosniska vinterlandskapet.
Kompanichefen har meddelat anhöriggruppen angående vår situation.
16 januari 1995
Blandade fotogen i dieseln idag så att vi kan köra med våra pbver. En kopparpackning
har gått sönder i vår PBV. Thorngren lagade den med en bit tetrapack.
Dagens mat bestod av en burk med vita bönor och korv samt ett paket kex. Löjtnant
Hedenlund har rapporterat till TL att vi har en uthållighet till den 29 januari, sedan är
maten slut.
22 januari 1995
19.30 kom ett meddelande från TL 2, blockaden är bruten och ni skall rulla hem imorgon.
23 januari 1995
Klockan 09.15 alla är redo att köra mot campen. På radion hör vi att Delta Tango inte
får rulla genom muslimernas checkpoint. De flesta stannar kvar runt pbverna i en timmes tid, sedan försvinner de en efter en. Vid tolvtiden får DT order om att återgå till
campen. Behöver jag nämna att alla är arga och tysta.
24 januari 1995
Löjtnanten, Ullman, SS, West, Sniper, Hagge och jag gick fotpatrull till Navioci (eller
hur det nu stavas). Inte mycket till rörelse, bara några flyktingar som bodde i byn.
Spanade in ett par serbiska ställningar och noterade ett par överträdelser i form av granatdetonationer. Grymt jobbigt att gå i denna bergiga terräng med all is, slask och lera.
Information om läget fick vi när vi kom tillbaka. Blockaden är hävd mot kompanierna
men inte mot observationsposterna. Femte OG:t förbereder en offensiv.
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En plan har utarbetats, operation Wilma. Fas 1, fortsatta förhandlingar. Fas 2,
utnötning(uthållighet). Fas 3, kringgång (på given order ta alternativa vägar och skifta
personal). Fas 4, våld (på given order skjuta oss igenom checkpointen). Humöret blev
bättre på alla efter detta besked.
26 januari 1995
Hela natten har det regnat. Solen har värmt på och det är 15 grader varmt. Alternativa
vägar har blivit rekade idag. Fick besked om att fas två inleds imorgon.
27 januari 1995
Löjtnanten, West, Thorngren och jag rullade upp till T22, klockan var 09.00 och regnet
öste ner. Eller som Thorngren sa -det regnar så mycket så att man nästan drunknar.
09.30 började det att snöa, det kom ca 20 cm. Klockan 13.00 inledes fas två, DT och
BT ställde sig vid respektive checkpoint till T 22 och T 18. T 2 och T 4 var och förhandlade på femte OG:t.
28 januari 1995
Vi är nu inne på det tjugonde dygnet! Vi är trötta, slitna och hungriga. Vi fick order om
att förbereda eventuell avmarsch, denna gång var det inte många som packade. På eftermiddagen kom äntligen ordern som vi alla väntat på. Löjtnant Waller skrek marschfärdiga och inom loppet av fem minuter var alla redo för avfärd.
Vid checkpointen väntade tre SISU:s från Delta plutonen, vilken känsla när vi rullade
förbi. Klockan är nu 16.45, alla står uppluckat i det kalla mörkret och bara myser. Vid
20-tiden är vi tillbaka på campen och kapten Johansson hälsar oss hjärtligt välkomna.
Efter en snabb dusch sitter vi uppsuttna i matsalen. Kapten Johansson berömmer oss
och vi blir bjudna på räkcocktail, pepparstek och tårta. Den käre kaptenen bjuder på den
första ölen och säger - ikväll får ni dricka så mycket ni vill, bara ni inte spårar ur, VB
kommer att se mellan fingrarna. Drick och ha trevligt, det har ni gjort er förtjänta av.
Diverse tacktal framförs, vi skålar och skränar. -Jonas Hedenlund scha la la la la ,
Sverigeeeeeee, skååååååååååååååååååååål, charlie tango, charlie tango, vi älskar charlie......
Stämningen är på topp och ölen flödar. Vi fortsätter festandet uppe på mässen, ”Yxet”.
Vi dansar, hoppar på borden, häller öl på varandra och har väldigt kul tillsammans.
Klockan 24.00 skulle mässen stänga men då säger löjtnant Hedenlund - vi stänger när jag
säger till, jag bjuder på mer öl. En lugn låt spelas och plötsligt dansar alla tryckare med
varandra, bland annat jag och Leth. Du, Oden, jag har glögg i min container säger Leth.
Mässen stängs och vi går mot barren sjungandes - b-l-o-s-s-a, b-l-o-s-s-a, b-l-o-s-s-a, glöggen
heter blossa.
29 januari 1995
Vaknar av att någon sitter och spelar trumma i mitt huvud. Utanför barren ligger det en
massa ”räkcocktails”, jag lägger till ytterliggare en i samlingen.
Går förbi läkaren och kapten Johansson som samtalar - det fick avsedd effekt, de
pratade av sig mycket under middagen och i mässen.
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Klockan 16.00 var vi uppsuttna i matsalen, överste Lundberg lovordade vår insats.
Han förklarade vad som hänt samt vad som eventuellt kommer att hända. VL 1 tror att
det snart blir en muslimsk offensiv.
8 februari 1995
Invigning av den nyrenoverade mässen, ”Yxet”. West, Werner, Ahlberg och Karlsson har
stått för det tunga renoveringsarbetet. Mässen invigdes av stf BatC , som slog en vinflaska mot mässdörren. Tyvärr så flög det splitter från flaskan rakt i ögat på en stabsmedlem som fick uppsöka läkare. Mässen bjöd på ett glas skumpa och en öl.
14 februari 1995
Sandsäcksfyllning hela dagen, i ösregn. Två killar från VL har blivit hemskickade, en för
att ha videofilmat och en som kört bil onykter.
Den fjärde mars är det medaljparad, Olofsson och jag skall träna fanvakten i vapenexercis.
4 mars 1995
Klockan 10.00 åkte vi till fotbollsplanen i Mramor och förövade inför medaljparaden.
Lt Waller som förste fanbärare, jag själv som andre fanbärare och övriga fanvaktsmedlemmar är SS, Kanonsvensson, Björk, Thorngren, Karanzas, Hällegaard, Bengtsson och
Berra. Hela kompaniet och inbjudna gäster stod uppställda klockan 16.00, då fanvakten
marscherade in ackompanjerade av en trumma. Parad för fanan, medaljutdelning och
nationalsången på trumpet, så djävla vackert. Väl tillbaka på campen blev det middag,
tal och tolv dansande bosniska tjejer till alla soldaters glädje.
10 mars 1995
Sista dygnet på T18, det känns vemodigt. Löjtnanten, Sniper, West, Kanon Svensson
och jag samt fyra holländare gick på patrull i området. På kvällen kom tre danska Leoparder, en dansk PBV och en dansk sjukvårds-SISU. De skall vara här till imorgon bitti.
20 mars 1995
NORDBAT 2 marschen blev inställd pga. för hög stridsaktivitet i området. Den sk.
våroffensiven började idag. Serberna lyckades få in en fullträff i Tuzla, en militärförläggning träffades och resultatet blev 15 döda och 34 allvarligt skadade.
23 mars 1995
Vapenteknikerna från VL visiterade våra vapen klockan 09.00. En vapentekniker sköt ett
vådaskott med ett PSG 90. Kulan tog i en träbalk vid post fyran, en halv meter från Siggelin.
Tränade på eftermiddagen, pass 17-19. Echo har blivit isolerade på T18 igen.
24 mars 1995
Pass 01-03. På morgonen var det uppsittning på lastbilsflak för transport från campen.
C:a 3,5 mil från campen blev vi avsläppta för att genomföra soldatprovet. Det var hela
Bravo-plutonen, TL1,TL3,”Kermit” och delar av Charlie. Vi gick genom byar, över
berg och dal, på asfalt och i lera. Solen sken och det blev varmt och svettigt. Detonatio99
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ner hördes men på ett betryggande avstånd. På radion hörde vi att T18 blev utsatta för
flera firing close. TL 1 beslöt att vi skulle ta oss till campen genast, så marschen blev bara
tre mil.
Vi fick tjugo minuter på oss att duscha och byta om när vi kommit tillbaka på
campen. Vi (stri 1:an, foxtrot charlie, en sjukvårds-SISU och två PBV:er från Bravo)
rullade snarast mot A-coy, beredda att understödja T18. Efter fyra och en halv timme
rullade vi tillbaka mot camp Sleipner eftersom beskjutningen avtagit.
Hemåt det bär...
Länge var det oklart om vi skulle kunna köra mot Split pga. snöovädret. Resan som tog
drygt tjugo timmar präglades av trötthet, hunger och ryggont. Men vad gjorde väl det
när man äntligen stod på fosterländsk mark och andades in svensk frisk luft. Debriefing,
avrustning, och middag avlöste varandra på Swedint.
Tacktal och medaljparad på I 15,Borås. Slutligen, ombyte till civila kläder och adjö
av sina kamrater.
Hemkomst, möte med anhöriga och vänner. Tillbaks på det ordinarie jobbet. Saknaden av kamraterna och soldatlivet...
Vill passa på att tacka samtliga kamrater för ett spännande och lärorikt halvår.
PRIMUS ACIES
ODEN
Av Roger Odeberger
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KAMPVOGNSESKADRON

D

(DANSQN) består af ialt 119 soldater, opdelt
i tre kampvognsdelinger, en kommando og en forsynings- og
vedligeholdelsesdeling. DANSQN råder blandt andet över ti Leopard kampvogne
af typen 1 A5 ”improved” og tre pansrede mandskabsvogne, således at alle operationer
vil kunne gennemföres udelukkende under anvendelse af pansrede köretöjer.
Hovedparten af personellet i DANSQN tilhörer Dronningens Livregiment, som hörer
hjemme i Aalborg.
I Bosnien har DANSQN til huse i Camp Gönge, som er beliggende i vestkanten af
Tuzla. Camp Gönge er af mange blevet betegnet som Bosniens bedste camp og er derfor
ofte blevet besögt af personel fra andre enheder.
Isär personel fra HQ/NORBAT 2 har ofte besögt Camp Gönge, specielt inden frokost,
således at de har haft mulighed for at nyde Camp Gönges fremragende kökken...
Som UNPROFOR´s slagkraftigste enhed på landjorden er DANSQN blevet anvendt
som NORDBAT 2 reserveenhed. Herudover har enheden, som de övrige KMP i
NORDBAT 2, fået tildelt et ansvarsområde (AOR), hvilket har givet et godt kendskab
og et godt samarbejde med de svenske kompagnier.
Endvidere har DANSQN udarbejdet og afprövet undsätningsplaner for de svenske
observationsposter, således at kampvognene kunne indsättes, hvis der skulle opstå et
behov herfor.
DANSQN har gennemfört ”Flag-waving patruljer” i alle kompagniers AOR. Herudover
har enheden bemandet OP i eget AOR med henblik på at kunne monitere situationen
EN DANSKE KAMPVOGNSESKADRON
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omkring confrontation line.
En anden primär opgave har väret at stötte det humanitäre arbejde i primärt Lukavac
kommune. Dette arbejde er bl.a. blevet udfört ved gennemförelse af sociale patruljer til
bl.a. flygtningecentre og skoler.
Under lösning af opgaverne har det väret en positiv oplevelse at se den professionalisme,
hvormed den enkelte soldat har optrådt.
Selv under meget vanskelige vilkår, her tänkes specielt på träfningen ved Gradacac den
26 oktober 1994, har den enkelte soldat väret i stand til at handle iskoldt og lige efter
bogen.
Denne professionalisme er ikke alene blevet registreret af undertegnede, men også af
andre UNPROFOR-enheder, der ofte har betegnet den danske soldat fra DANSQN
som retfärdig, venlig og bestemt.
J.B. Legarth
Eskadronchef/DANSQN/NORDBAT 2
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Soldat i NORDBAT 2
At väre soldat i NORDBAT 2 har for mig väret en kämpe oplevelse. Isär for mange i
DANSQN 3, da vi er förstegangs FN-soldater, og derfor var det hele nyt d. 30 september 1994, da vi förste gang satte foden på Bosnisk jord.
Efterhånden lärte vi omgangsformen at kende, og man havde nu overskud til virkelig
at suge til sig af indtrykkene. Alle disse forskellige indtryk har givet noget til eftertanke,
men så sandelig også meget menneskeligt. For mig har det betydet, at jeg måske ikke
tager all goderne for givet mere. Jeg hörer tit, at vi har det godt i Danmark, og efter at
have väret hernede i 6 måneder kan jeg kun bekräfte dette.
Vi har kört en del humanitäre patruljer i NORDBAT 2 AOR. På disse ture besöger vi
en del flygtningecentre og mödes overalt af samme syn: Vel bor disse mennesker under
kummerlige forhold, men på trods af, at der findes mange menneskelige skäbner, viser
de personer dig en gläde og en optimisme, som har overrasket mig meget.
Jeg föler mig tit som julemanden, når jeg kan dele töj eller mad ud til börn og gamle,
der virkelig sätter pris på os som FN-soldater. Når de ser vores NORDBAT 2-märke på
höjre ärme, nikker de genkendende, og de ved, hvorfor vi er kommet, nemlig for at
hjälpe dem. Vi gör meget for, at både DANSQN og NORDBAT 2 vil blive husket den
dag, vi rejser hernede fra.
Jeg er hernede som kamvognskörer. Når man sidder i en kampvogn, föler man sig
ovenpå både psykisk og ikke mindst fysisk. Jobbet med at köre rundt i en kampvogn er
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noget, som kräver, at man viser respekt for de mennesker, der har boet hernede i hele
deres liv. Flertallet vinker til os og kigger nysgerrigt på os, når vi viser FN’s kraftigste
våben frem.
Det dansk-svenske samarbejde har fungeret helt fantastisk. På trods af lidt
sprogvanskeligheder er der blevet fortalt mange historier danskere og svenskere imellem.
Når vi körer tre dages ”Flag waving turer” i kampvognene, overnatter vi gerne i en
svensk lejr. Höjdepunktet er, hvis vi har tid til at vise vognen frem for dem. En ting vi
gör med stor gläde.
I lejren er der fast tilknyttet et svensk medic team. Det er forbavsende, så hurtigt de
falder til hos os, og det sker tit, at der over en kold dansk öl i messen bliver udvekslet
historier.
At väre udstationeret her i Tuzla har budt på mange oplevelser. Ingen lider af lejrkuller,
da der sker noget hele tiden. Når f.eks. PX’en åbner, myldrer lejren af liv med FNsoldater fra mange forskellige lande. Holländere, nordmänd, svenskere og pakistanere
färdes rundt i lejren, og mange gange har de givet udryk for, at de er glade for at komme
på besög hos DANSQN.
Jeg har väret meget stolt og glad ved at väre udsendt som FN-soldat i DANSQN/
NORDBAT 2!
OKS A.S. Hansen, DANSQN/NORDBAT 2
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Tactical Air Control Party
Som hovedparten af de FN-bataljoner, der indgår i Bosnia-Hercegovina Command
(BHC), er NORDBAT 2 tildelt et fly-element, som kaldes TACP. Personellet i denne
specialenhed består af en Air Liasion Officer (ALO) samt to Forward Air Controllers og
deres besätninger.
TACP’s hovedopgave er at lede flystötteoperationer i NORDBAT 2’s AOR. Af NATO
fly, der deltager i disse operationer, kan nävnes F-15, F-16, Harrier, Jaguar og Mirage,
alle med base i Italien. F-14, A-6 og Super Entendard starter fra de hangarskibe, der
patruljerer i Adriaterhavet. TACP koordinerer således disse flys indsats i området med
de berörte UN-enheder.
TACP/NORDBAT 2 er opstillet af personel fra Danmark og ledes af ALO, der er
major og pilot i Flyvevåbnet. I ALO-teamet indgår der ydermere en sergent og en konstabel.
Det enkelte TACP består af en Forward Air Controller (FAC), en kaptajn fra hären, som
normalt kommer fra artilleriet, hvor han virket som observationsofficer. Selve TACPbesätningen består af en sergent, der er APC-commander og to konstabler, der er henholdsvis radiomand og körer. Vores hjemmebase ligger i Camp Gönge ved DANSQN.
ALO-team har en Mercedes GD til rådighed, hvorimod FAC-teams har M113 A1
APC’s. Endelig indgår også en Toyota Landcruiser, som bruges til recce. Alle vores köretöjer
er naturligvis udstyret med de kommunikationssystemer, der er nödvendige for at löse
opgaven.
Ved flere lejligheder er TACP blevet alarmeret. YL husker sikkert episoden i Dobojfingeren, hvor artilleri besköd en OP. Også omkring Tuzla Airbase var der problemer
med ”firing close”, hvor et TACP blev sendt til omraadet, herunder R16.
I et par tilfälde har enheden väret indsat i planlagte operationer. Her tänkes isär paa
”slaget vid Gradacac” i forsöget på at oprette permanent OP på S01.
På grund af de mange problemer med Freedom of Movement er det ikke lykkedes at
recce så meget som nödvendigt i NORDBAT 2’s AOR. Det betyder, at meget tid på BA
03 er brugt til camparbejde, men også til alternative opgaver.
Hvad sportaktiviteter angår, har TACP selständigt, trods den lille gruppe, deltaget
blandt andet i dart, hockey og volleyball samt forstärket DANSQN hold ved såvel
bataljonsturneringen i fodbold og basketball (nr. 1), som håndbold med et lokalt hold
(26 - 24).
Til sidst bringes en tak til alle i TACP/NORDBAT 2 for et hold präget af et godt
aktivitetsniveau og strålende humör.
L.B. Pedersen
Major/ALO/NORDBAT 2
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P

ANSARTROSSKOMPANIET har till uppgift att understödja övriga delar av bataljonen
med transporter av olika slag, sjukvård, drivmedel, förrådstjänst, livsmedel, bärgning och reparationer. De plutoner som ingår är transportplutonen, underhållstroppen, reparationsplutonen samt första till tredje sjukvårdstropp.
Under vår tid i Bosnien, skriver kompanichefen major Jonas Edman, har trosskompaniet:
- kört 80 000 konvojkilometer
- mottagit och understött med 2 000 000 liter drivmedel
- vägt isär 1 500 000 kilo livsmedel
- mottagit och skickat iväg över 500 000 kilo gods
- utfört 1 300 reparationer
- gjort 150 grundtillsyner
- utfört 200 servicar
- utfört 100 bärgningsuppdrag
- omsatt över 10 000 reservdelar
- tillbringar 300 dygn med sjukvårdsresurser på OP
- gjort 450 sjukvisitationer
- lyckligtvis bara utfört ett dussintal sjuktransportfall
Imponerande siffror som visar att vi har haft mycket att göra. Jag vågar påstå att vi har
gjort det bra och professionellt. Jag kan inte minnas att vi någon gång under missionen
misslyckades med att ställa upp med det stöd som är nödvändigt för att bataljonens
olika kompanier behövde för att fungera.
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Flyktingläger var en sak som många på kompaniet engagerade sig i. Att handfast få
hjälpa folk i nöd är något som jag tror gjorde missionen mer meningsfull. Det kan vara
svårt att se den direkta nytta av vårt normala arbete för civilbefolkningen men jag hoppas, till exempel, att kommande bataljoner fortsätter med de speciella ”Barnens Dag”
som hela kompaniet engagerade sig i vid två tillfällen.
Avdelningscheferna envisades med att kalla tjänsten för rutintjänst - till och med
camparbete av rutinkaraktär -men så var det ju inte. Även om tjänsten har varit snarlik så
har ingen dag varit den andra lik!
Det är lätt att göra tankefelet att FN-tjänst bara innebär sex månaders tjäntgöring. För
min egen del började arbetet redan i april 1994, för de flesta plutons- och troppchefer i
maj och för övriga på kompaniet i augusti/september. För trosskompaniet höll missionen på fram till mitten av april.
Man sätter sig inte bara på planet och åker iväg, utan det krävs både små och stora
förberedelser. Alltifrån att se till att hyran därhemma betalas till att genomföra en tuff
utbildning. I efterhand tror jag ändå att vi kom ganska nära det som utbildningen skulle
ha innehållit.
I snö, regn, lera och dy, i solsken och värme tillbringade vi sex månader i Bosnien. En
tid som vi aldrig kommer att glömma. Mycket av det vi har upplevt har för alltid etsat
sig fast på näthinnan.
Jag är stolt över att ha varit chef för 11:e pansartrosskompaniet och tackar er alla soldater och befäl - för den tid som varit.
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Låt oss alla komma ihåg orsaken till vår Bosnien-vistelse:
Kanske har vi, åtminstone en aning, gjort livet lite drägligare för befolkningen och
kanske har vi hjälpt till med att föra freden lite närmare.
Lycka till alla i ert fortsatta värv!
Jonas Edman
Major , Chef 11:e pansartrosskompaniet
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11:e Westgöta Pansartrosskompani/soldater
Hur kan man lättast beskriva vår tid som FN-soldater i Bosnien? Uppgiften är inte lätt
men vi gör ett tappert försök!
Transportplutonen inleder
Två gånger i veckan lämnade vi Tuzla och VL för att hämta förnödenheter och post i
Split. Med våra fordon har vi trotsat väder och vind på något som kallas vägar men som
oftast visat sig vara kostigar. Många hinder på vägen fanns det: PAKBAT:s vägregleringar,
granatbeskjutningarna i Mostar och ”yxornas” vilda framfart på vägarna. Inget kunde
stoppa oss från att nå våra mål. Visst var det jobbiga och tröttsamma fem-dagars-utflykter men väl framme har allt varit bra.
Vi väntade oss inte att bli mottagna av vinkande barn, poliseskort, överflygningar av
flygvapnet eller något massmediauppbåd när vi återvände till Sverige. Vår belöning bestod i att vi fick jobba för något som vill alla tror på: För FREDEN!
Så här minns sjukvårdstropparna sin tjänstgöring
I oktober vi på sjukvårdstropparna kom ner, nu när vi tillbaka ser. Sex månader i
början kändes tungt men efter leaven var det lugnt.
Inom tre kompanier har vi roterat den goda stämningen har vi noterat. 8:e, 9:e och
10:e kompanierna fick plåster vid våra besök mycket god mat fick vi från deras kök.
Vi har haft en hel del Red Alert men det lugnade ner sig och det var ganska skönt.
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Sedan kom en lång blockad då tryckte vi i oss en hel del chocklad. Vissa fick sitta fast på
T22 medans andra på komapniet fick i beredskap stå.
Vintern kom och vi såg bara vitt runt om. Ibland var det nära att det höll på att i diket
bära. Men proffs som vi är, vi oss av misstagen lär.
En sjukvårdscontainer vi har haft med den, har nästan blivit våran sed.
Flyktingläger och Gradina Hospital fick besök under vardagsrutinernas ibland hetsiga stök.
Många OP:n har vi varit på för det är ju sällan vi stilla stå. Amanda, Lucia och
Sunflower kom, dessa operationer har vi varit med om.
Under vår VL-tid har vi rullat hundratals mil med våran SISU fordon. För vi åker
med på mat- och bränslekonvojer och Split därmed ofta förnöjer.
Stämningen har varit både ner och upp men ingenting har fått oss att ge upp. Sammanfattningsvis våra mål vi har nått vi på 1:a, 2:a och 3:e. sjukvårdstropp. BA 03 är över
vi åker hem till dem som vi behöver och räknar kanske en hel del klöver.
Service behövdes efter färderna på vägarna/kostigarna
Det fixade repplutonen i nöd och med lust:
Vi bestod av Lätta Rep, Tunga Rep, Bärgning och Reservdelar. Tillsammans försökte vi
göra ett gott arbete på de fordon och maskiner som rullade in på verkstaden.
Lätta Rep hjälpte till ute på kompanierna och fungerade också som konvojeskort
vilket var ett skönt avbrott från camplivet på VL.
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TROSS KOMPANIET

En annan enhet som var mycket ute och rörde på sig var Bärgning som under en stor
del av missionen var grupperade på Milankovicehöjden och hjälpte till att hålla vägarna
fria samt såg till att fordonen höll sig på vägen.
Tunga Rep fick många omöjliga projekt - många av dem undrade vi hur folk hade
fått till! Då uppfinningsförmågan var stor och viljan likaså, så gick det ändå under devisen:
”Det man inte har och inte får, det tillverkar man”.
Reservdelsgruppen är en oerhört viktig del i länken. Under sex månader byggde människorna i den upp ett väl fungerande reserdelslager trots svårigheter som leveranstider
och lagerplats, sverigekontakter och stressade mekaniker.
Att ge service till kompanierna var också en viktig del av vårt arbete.
Underhållstroppen - Förråd, Livsmedel och POL
- stod för ”markservicen” inom bataljonen.
Livsmedel skötte mottagning och ”splittring” av all mat som kom till VL. Trots
problem med förstörda grönsaker försökte de se till så att alla fick det de skulle ha.
POL-gruppen hade hand om lagring och fördelning alla driv och smörjmedel. Ett av
de ständiga orosmomenten var den allmänna anropssignalen ”POL-jouren till POL-plan!”
Sist men inte minst så har vi Förrådsgruppen som lossade och lastade alla konvojer
såväl under sena vardagskvällar som på Jul och Nyårsafton. Gruppen försökte också
serva resten av bataljonen med övrigt underhåll trots svårigheter med leveranser från
UNPROFOR och bristen på lagerutrymme.
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TROSS KOMPANIET

Sammanfattningsvis:
Det finns inget som vi vill ha ogjort, snarare tvärtom. De svårigheter som fanns har
snarare hjälpt oss att komma närmare varandra och formas till ett väl fungerande 11:e
Westgöta Pansatrosskompani.
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FÄLTARTISTERNA

De var vackra och
underhållande
En del lyckliga på bataljonen fick den underbara äran att få se de mycket duktiga och
underhållande fältartisterna fler än en gång.
De som showade och fixade under de två omgångarna som fältartisterna var på besök
var : Krister Lundkvist,Piano (chef ). Ulrika Beijer, Sång. Sam Bengtsson, Bas. Håkan
Carlsson, Gitarr, sång Mats Hermansson, Klaviaturer. Mårgan Höglund, Trummor. Zia
Lindberg, Sång. och det andra gänget: Krister Lundkvist,Piano. Håkan Carlsson, Gitarr, sång. Magnus Fritz, Trummor. Mats Hermansson, Klaviaturer. Fredrik Jonsson,
Bas. Zia Lindberg, Sång. Louise Ludwigsson, Sång.
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RESE-EXPRESSEN

Naturskön
hotellanläggning
De senaste sex månaderna har Rese-Expressens utsände besökt besökt Camp
Oden, en naturskönt belägen rekreationsanläggning i Norra Bosnien. Här kommer vårt omdöme om de gångna sex månadernas upplevelser.
Tuzla stad är en högindustriell centralort med månghundraårig tradition belägen i
den norra delen av Bosnien. Tuzla är en stad med cirka 130 000 innevånare. Staden
erbjuder ett mycket rikt kulturliv med framför allt underbara operaföreställningar och
magnifika konstutställningar som främsta attraktioner.
Industrin i området är oomtivistat högteknologisk med ett antal världskända produkter.
Saltproduktionen i staden med månghundraåriga traditioner är främst inriktad på en
mängd olika saltprodukter för användning såväl inom industrin som i hemmet.
Gruvindustrin är även den en industri som också är mycket väl utvecklad, med Tuzla
universitetet som är en av landets absolut främsta gruvutbildningsanstalter som varje år
levererar ett antal mycket välutbildade ingenjörer. Brytning av framför allt brunkol sker
högteknologiskt med understöd av en hög mekaniseringsgrad.
Elförsörjningen i omgivningen ombesörjs av Tuzla kraftverk som förra året vann priset som Europas modernaste och renaste elproduktionsanläggning. Kraftverket har en
mycket modern maskinpark med dom bästa maskinerna från hela världen.
10 km söder centralorten Tuzla ligger då rekreationsanstalten ”Camp Oden” pittoreskt inbyggd i en före detta containerfabrik. Campen som hotellgästerna föredrar att
benämna den i vardagsslang har allt en modern turistanläggning av världsklass skall ha.
Campchefen är en svensk major av högsta klass från pansartrupperna och hans ordningssinne har verkligen satt prägel på ”campen”. Jag skall nu på ett lättfattligt sätt
försöka beskriva ett fåtal av de enorma möjligheter som finns på platsen.
Majoriteten av rummen är tvåbäddsrum, för ett större tillägg finns även enkelrum att
tillgå men tillgången på dessa är mycket begränsad så vårt tips till framtida resenärer är
att boka i tid och skaffa erforderlig utbildning hemma innan avresan om enkelrum
önskas. För resenärer med en något stramare budget finns även flerbäddsrum att tillgå,
dock med en något lägre standard.
Toalett och handfat finns i nuläget ej på något av rummen, dock finns dessa hygienanordningar utplacerade på ett stort antal platser inom hotellområdet.
På hotellet finns en stor, rikt utsmyckad matsal som serverar gästerna dagens rätt tre
gånger om dagen. För gäster med inflytande på restaurangchefen, kan även àla carte
meny erbjudas.
För de gäster som av någon anledning medför arbete som bör utföras under vistelsen
finns ett stort antal arbetsplatser på området.
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RESE-EXPRESSEN

Huvuddelen av dessa rum är modernt utrustade med datorer och telefoner. Kopieringsoch faxservice finns att tillgå i den centralt placerade receptionen.
Hotellet erbjuder rika möjligheter till konferenser med stora och för ändamålet väl
utrustade lokaler. Konferenslokaler finns från den så kallade lilla lokalen med fyra platser och upp till ett hundratal platser i den stora lokalen. Kvällslivet erbjuder rika möjligheter till vila och rekreation. Inom hotellområdet finns minst fyra modernt utrustade
barer. Barerna har under veckan öl och vinrättigheter, och under lördagen finns även
möjligheter för gästerna att beställa drinkar från en ”diger” drinklista. Organiserad dans
anordnas tyvärr väldigt sällan, men spontana danser förekommer flitigt. För våra dansanta
gäster finns dock möjlighet att på ett enkelt sätt besöka andra anläggningar i närområdet.
TV finns i alla större sällskapsrum. För de gäster som är intresserade av friluftsliv finns
ett antal väl uppmärkta motionsspår i direkt anslutning till huvudentrén. Huvuddelen
av motionsspåren går genom ett underbart nordbosniskt landskap. Stora möjligheter
finns även att på nära håll studera det rika djurliv som finns i anslutning till hotellet.
Hotellets väl fungerande transportservice erbjuder stora möjligheter till transporter. Hotellets toppmoderna bilpark transporterar gästerna på 15 min till Tuzla centrum. Tre gånger
i veckan avgår ett väl utvecklat turbilssystem till kusten och hamnstaden Split i Kroatien.
5 km från hotellet finns norra Bosniens största flygplats med anslutningsflyg till alla
större europeiska städer.
Hotellet kan för närvarande ej acceptera något av de stora betalkorten, dock finns ett
väl utrustat postkontor som erbjuder valutaservice. Valutan som används är företrädesvis DEM, men även svenska pengar kan vid behov användas som betalningsmedel.
Inom hotellområdet finns en stor affär som kan erbjuda allt från dagligvaror till kapitalvaror, oftast med omedelbar leverans. Här gäller det dock att göra en ordentlig prisjämförelse innan man handlar för priserna varierar mycket.
På hotellet finns en egen doktor, med mycket goda kunskaper. Det finns även en väl
fungerande sjukvårdsanläggning för daglig sjukvård inom hotellområdet. Vid akuta svårare, sjukdomsfall finns ett mycket modernt sjukhus några kilometer från hotellet.
Möjligheter finns att lämna tvätt i hotellets tvättstuga. Lämnas tvätten på morgonen
har den mycket sällan blivit klar för avhämtning samma dag, men inom några dagar är
den vanligtvis klar.
Enklaste sättet att ta sig till området är genom de regelbundna resor som anordnas av
resebyrån SWEDINT, beläget i utkanten av Södertälje. Privata transporter rekommenderas i nuläget ej.
Saxat ur Rese-Expressen
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EPILOG
Mer än sex år har gått sedan sist jag var här. Ortsnamnen klingar oväntat välbekant ändå efter så lång tid; Tuzla,
Zivinice och så slutligen Ljubace Morancani. När man reser genom byar och städer verkar det mesta vara sig likt
– fortfarande vilar samma brunaktighet och grådammiga patina som när jag var här som EDPO under kriget.
Camp Oden är dock inte längre under FN-flagg och det är inte längre svenska soldater som vaktar dess
infart. Jag åker istället förbi en liten bit bort i byn och besöker Kata och Tomo som jobbade i Vita Villan
intill campen under vår bataljon.
Det blir ett kärt återseende och för ett ögonblick känns det som att tiden har stått till när Katas man
Mladen serverar slivovitsa och Kata häller upp bosniskt kaffe till mig och min fru. Efter ett tag halkar dock
konversationen in på vardagen och de ger samma intryck som jag har mött på alla sidor under mitt
veckolånga besök i Bosnien.
Det lägger sig en anda av uppgivenhet och besvikelse över konversationen – fortfarande går alltför många
arbetslösa, eller med jobb som ger ytterst oregelbunden betalning och det är svårt att få vardagslivet för den
enskilde att gå ihop. Skurkaktiga politiker sitter kvar sedan kriget på många ställen och småfifflare och maffiosos
som tjänade grova pengar i den inofficiella ekonomin under kriget har behållit greppet och förhindrar att
skatt betalas in till det offentliga och i förlängningen förhindrar att en återuppbyggnad av samhället sker.
Den internationella ”biståndscirkusen” har packat ihop sina resväskor till stora delar, först drog de vidare till
Kosovo och därefter vidare ånyo. Många jag mötte pratar om att ge sig av - till Kanada, Australien, USA
eller Europa med allt vad det innebär av att skilja sig från vänner, barndomshem och nära och kära.
Själv lyssnar jag och grubblar över hur allt förändrats. Då, under kriget, gällde det överlevnad; fysisk
trygghet, vatten, värme och mat för dagen. Nu när allt det där fungerar krävs det mer: Ett normalt arbetsliv,
en vettig hälsovård och en trygg ålderdom, en möjlighet till framtid för ens barn att växa upp och utvecklas
på bästa sätt. Inget orimligt egentligen, men inga bataljoner finns att skicka för sådana ändamål – inte ens
100 av vår kaliber kan bistå.
Vår insats var viktig då och de som lärde känna oss är fortfarande tacksamma för de saker som gjordes och
säkerligen kommer de insatserna och de banden som knöts att leva i minnet på detta folk mycket längre än
det står Hesco bastions på Camp Oden och definitivt längre än TAB:en är inlindad i amerikansk concertina-tråd upp till öronen.
Själv inser jag att jag också är en annan jämfört med den person som åkte ned en höstdag 1994. Även om
det kanske inte är uppbyggligt har jag blivit mer cynisk och misstänksam. Jag kan inte längre sätta lika stor
tilltro till vare sig politikers förmåga att lösa människors problem eller massmedias rapportering. Numer
använder jag mer tid när jag läser utrikesreportage på att fundera på vad som INTE skrivs och hur man
väljer att formulera vad som är problemet – vem är statsman i en demokrati och vem är demagogisk tyrann
? Vem är frihetskämpe och vem är knarksmugglande terrorist ? Gränsen har uppenbarligen både blivit
tunnare och kan skifta från år till år dessutom. För mig är helt enkelt allting numera mindre svart och vitt.
Jag har dock också lärt mig att känna en större ödmjukhet gentemot andra kulturer och de som har
kommit till vårt land och förstår mer vad de har offrat och vilka erfarenheter många har. Jag är inte längre
lika snar att döma andra folk som det rapporteras om på TV och jag förhåller mig mer avvaktande till alla de
”soff-tyckare” som tvärsäkert uttalar sig om än den ena än den andra världshändelsen ifrån en liten TVstudio i Sverige.
Den resan som började hösten 1994 har varit lång och den avslutas väl i mitt fall aldrig helt.
Många av de kamrater jag fick, träffar jag fortfarande regelbundet och denna bok förstärker både minnen
och samhörighet med de män och kvinnor som under sex månader jobbade tillsammans på en liten
gudsförgäten plats som dock inrymde mycket mer själ och hjärta än vad den första anblicken gav sken av.
Lycka till med vad ni än gör idag och Tack !
Harald Ekedahl, Dataofficer, VL
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KARTA ÖVER OMRÅDET

KARTA: ALF LANNERBÄCK
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TACK!
Magnus Almgren, Helena Fagerström och Lena Andersson på Fälth & Hässler samt
Henrik Sleszynski på Edmund´s förlag och ordensateljé för att ni har bistått mig med
mycket goda råd och tips under det sista året.
Jag vill också tacka Göte Lundmark, Harald Ekedahl, Patrik Norell, Per Bälter, Tomas
Pettersson, Peter Lundberg, J.I.S Christensen, Stefan Gustafsson, Anders H Eriksson,
Stefan Hermansson, Roger Damberg, Kim Meyer, Jonas Eriksson, Bengt Furuwidh,
Roger Oderberger, Lars Mellberg, Magnus Bodén (Johansson), P-Å Perman, Sperling
Blackenfelt, Peter Waller och Thord Wedman för att ni har hjälpt mig med text och
bild samt en hel del annat.
Avslutningsvis vill jag tacka för all den ”pushning” som mina arbetskamrater Birgitta,
Karin-Malin och Marie givit mig.
Ni är mer än välkomna att tag kontakt med mig om ni vill komma i kontakt med
någon ur bataljonen eller bara känner för att tycka till om boken.
Tack för denna gång och på återseende önskar f.d. reservdelskillen
Per Lennartsson
Kontaktuppgifter:
Per Lennartsson, 070-176 30 61, 08-553 01 490, perl70@hotmail.com
BA 03 finns på Facebook
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