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Unntakten

de treviiga
196r fick iag €fr telefonsanrtal från (ASr/Frrr) ochen'av
fan-Erifr I'agumnfr" som
ru-*pp, UlttanitåCO*o vid FN-avdelaingen
fetryterur4
f,- den kombinerade motor- och
""eftersom jag tillhör en. av de st,
forgarade att
en ft'fiågnn om jag var'villig att ta en
tyesmc€r$*bildninö;sfri" rN-"t'a"uittg* göraD",
itttg* dä om att den jag skulle
t
t
Fr.I-rqrr
unfr
Tdo
tjanstgoring
hadä Hhit *irrten- Jag htq" just avslutat en
ersåtta var, mql{x ein*a GaIIon, som
för besluq jag
så rmrtsr hre. rag fick 5 dagflr på mig
rånggrrnsprod,*cion "ttag"bö"rc gfud" ir,om FN, tnttt"* FN's generalselo.et€rare Dag
hade deswärre blivit ;åtnit1t"*-tettaarct
fu-rf Joa.e i åyeorv.'r" i Afika

En

da,g naden höst€n

I
fi;ö

äil"å,

Hmnrrkiöuh"d;

Pisa

wdiyg|ig*1,m{:y
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NedresaF och dpn
viatastill

**

föftta \ontaFfen rsgd Kongot --

fredrie
-:*",Yä-o;$,1
rqr, phcerad..
-p_"t "r'ingen
ååäJåfffiää#il;"n_gåru*k";".rj""*
ocampliknande'
ör
område
**tf* U"t"f;""ä q* ått *1

,a

plats man UaAe frasroat
som sköt På allt som vaf, åtkomligt i
sia forlåggning omgiven av "Tshon$*-*a'p"Xyn*o,
tiUdA"Oe som låg utan6r 'Cnnqlenn' v*r
ucannpeno. rvreO anAra or4 de villor;
en tidtoch e*t minrn vi ksmmer art biira
inte att tånka på att u" i. vi brw rsrar
uPeni (pota*ryalva) ochbann"till alla mål'
"*tgo.t
o"-r vdjkor]li-enoas traee
med oss helalivef
tvingadc ati m" det som sattes fram eller de
synd oT oo,
Jagvet inte sm OA *,.
resutptovianten att tiugå
olyckliga kockarn4 sorn bara iade aen nainnaa
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Hur var oreanisatiolen:fö:f den,svelska FN-qlfk?n

gripits
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dahanhad^e
Vå,r chefJonas Waern hade
på vtu
I{an
yarit chef frr en ;äg*" fänårUutafjoi Uat nerl QilI
Itan hade nog
g tuå batagåner rmder sitt kommando. -delade

K)'

;;t lj;;pilv q-luiar
dessutom \rarit ti"k
,,
an derh ålt&*- b w dsf

den dsgerr" då hans utbitdning hade berört vad

fi r etrJlråfirxdh rfridsdffgtl#l$t #t

-

:
eller mindre som
Den svenska batal$onen hade kommit frll Kongo me1
bestod xv @ist
et "Polisbatnljon" med en napenutnrsbing som hmnrdsak
ens som ett
1te.
,rd4i, fae dAår mångas uppiirtt"iog dfi det vapnet dugel
';;tirt
Bur"lt;;" s "inlqhali" o* i det nännaste obefintliet' varfor vi
åssa at1åttdska rmderhållsftrband under Fl'{-tlagg' som
*t"Italiensr sfukhuso och efi indiskt "supply-törband"'

i

oiii".

A:hå"-" til
"*.*pd"ir

Sdcå J{W övl frgg* FoIIin

H

E'Iår{rå

den allmnnna forviryingen

dllwille: ofsfrprrå es Cnmp M&nor"

$kspadg'lLeru

var' så bristfiUig4 så man kände sig mer som
Sektorchefen
ett störningsmoment, dil man tog upp underhållsffigor med d91 1'k'
under
Waem, Den som rtott" vara cträfiOr seWion n hade blivit tillfångatagen
Aesai inne i staden Elisobethville och hölls fången
m ,no ells mindre privat
nCamp Masflrt'. Då han sfl smfuringom blev frisläppt'
Tshombes militfrrbts
ochochsde'dllstånd mer inresserad av att resa hem for atr å en
var han i sitt
med i
klocka i present för sin filngenskap ån de rmderhållsproblem vi drogs
bataljonen.
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bataljonschefen 'Tigge Folin" var av
Waerns konstnrktion
sektorchefen Waern satt som en a\r bataljonscheferna" enligt
tå hand om'
ogh kmde med sin Ho}bet styra över den del han hade fått

Den enligt "rullan" den

sf

-3*
qq y4ra fr+q'
Vnaqrhåtlqsi4at höri
ingst ffl$ät att fiIl*
organisgra
ga an vad b*täljonen sjiilv tcunde

ä**. TiM

med den civilaFN-sidan
ftr sss kände
tcunde vi köpa furdon från den
ffibilfirmanrådlpsofiJ5, sorn även vär val
presenterad i låekiska ceingo. Yi la bsslag
altdeles utanffir
ire enbensinmack {sIr.{ÅJ
våry cnwtpr $sm blev batåljonsns'Rrpilros'ti
Rqf;roswtt Ptarerades

i

FfMÅ-ntacf{en

frr atr nå en draghg tillvaro' Batailionen
under hånd skaffade vi oss orika kanaler
uBetuba-tågra'på halsen,
var €,n
hade frtt
PoliYT,,*iT;bll1ffå^JT
-som
några *åo'd"t i Elisabethville fick vi
å,,,
::--:: - - --^-t^- äv
--, t oto t*atalinns,n till "KamfutnbAsgft,'.
ftrflyffiingsordsr

ä:";ä';];fä;ä1!i

"**In"r

-

ffiåcseilf^Kandnc

NATO-

rry
P h'* *\y-{-q T Tjnu**:
som u"g1ryag:Y
;;äTäääåIiik* Basem'k"n"*itt"
B^i"."ago,y lff, f#f:å,ffi'::;

ää'"ä,ffi;;;;;"d*
1q;y*p;rnEsåyggnsd med

.

ffrnfrollf{nnb lgnsädssnså?n

for ^&ns 4 den andra basnn
#å Årmåbns sch kallas ffir$nsJf sffilr $8rr*
rno*
#nnbinds med ##$ Jgenom en dubbelstig
*tt
hår
rof\råg på 16 *rsrm*lt
sgst uo:fem*ry;fircnfr (S0 km ftån basen}

s,lygbä$sn kallas

ffi#d$#ry

fo1
inom basen finns en reservkasanlfrlggnrns
de båda baseffH sm vattenkräftverket {Kilobi}
slnrlle slås ut.

X.!!!.Y*ffi,.*

*4*
en åis
r,*ns trrfinn$ stora rnderååIlsuerksffldr,
n$taggning ffir RntImed 1ss0 platser, sn $t$r
Jrcru
rfrtunq'ågäfåil*oittg , €'n omfattande med
ffir$lffarorJ, en stårs,ffissanf6g$rln*

ffsn
finns I de båda
s!*,firen*ft!#nm&'$sllllIlä ssm
".trhnlrgaloråeåygg:'else
Baserna och Slutligen en
j$r s& 6f-SSf Sfrddffi"'i

',$..fr

wr, kr.

,E:r..qF

denrra jA$eadegnlng
För ntt Inrnna "ssiltff
sn lnffidingsfanns det vid nrs övertapnde
s0fFffiafcngurer med
by inarn basen for cc
qnH
byegdT SYt
marknader ssv. När basen
us*dn$ar
kostnaden ca 4ffi rmrljoner
n'

tr

var

ftr*
nv belgarnn- Bnsen vär
och
å"rsr$tf {ra*rleberedd for aff ra

n*iåJo

**oid*

å*Igama
U"sst" Siviån IfCIFrågr&lhr

rungenolnettS-eufrrlds*rfgsh*llebrytaut.

Oi,

HM:u

y&r"tryfd*'d-

Ias

titl,KnmrnsTågtrafik*n ftån Etisabethvi$e
k:fl** igang
ånsen {ca 4SS tr@} hud*.i*t3
tilil HNos tillänffi' varflor vi var hanvisade
omfattsnde *trust*
,gäogli-- ffy*lan ffir vår
ffi dispo*
nine. Ds -;*i.fly*ptsnvilrunde
Utöver
nsra var nC 3:oi S *rrtis-flygp1ärl'
jag,
schutru$tning så lyckades
operationen, ffi
"år;*r*oout
$om uanspnrtofficer sr hela
par cwtisplan'
med 18 \Anllys{eepar i ett
nr*s#rång pö l0$-tds fon

**åffiä; ;+ .li **?
:T,T*"
ritt tsataljonsn

;tå;dä

ffi fram frrdon

då detinte fänus

nåsafordon$n

oss

i

gatt sm
ffaneina Däremot f;nnns det
YsTkstsdshälrep.obj-kt intill den stora

Någon
len fcr *om*fotdo'n'
"waerns $idå
från sel$orshefsn

sr vårt

',flrfimgfdn&unde1atlftrseffirbandet
medmöjtiFfordorufickviatdrigsmsll
ftr
daremof * hrshg titl åes{rqffntTg
sfaerns
mitt initiativ' ssm 1äg ufånftr
chef$nkande. TaIa om felretfi:rtsred

n@i

m s&" FbrdonskYrlsosrård

]
-3på basen fän$s en "ryens* kgunjörs-å Na*ion
Tiiwical Tewn) rned i hrrvudsak civilatskni
ker från Sverig*läffi* civitanståIlda FN-tekni
ker med äv F+{ inköpt utnseing fsr att hålla
,l

Congo-Operafiouerna' varit

wensl

I
fru**1rysifiar*a@

Ilrörnmen fiir S$,'j5rän års}' kunde stert&

blev Selson/bataljonchefs
b3rte fick vi en *Js* sffcer med stsr utlands*
ehrenhst i 4up,r,rge'Sfe4-.9gfl frf#*{,sl# så
ffr kåinde vi, att alla våra anstriingnirrgar upp*
skaftades, ffir att få,Knrfifnsåfissn till sn
monsterantäggningmed resurser ffir att möta
de,muptptaddning; ssmlågftamftr s$s" ffir ett
slutlig* göra upp msd fsllornb* rN hade
dessutffi firnnit vägarna titt UsA's stöd till

p*räy@

dU$ralt*s Nsncfå1

"IL{DIO KAMtrIA',Jag

vill nämna

rn

c{r}fcp .oPF&{ rT,s*Hry r0jv{Iiq}

en mOilishet

3lt höiå ssmhqriehete*'
afi etern rmr fullständigt

kor-tvågsrodb fA in ':Radio Springbock"
*"a UApffig
gd-afr*och en råd; failns bara in oghdå på Basens "signal'{en6er"'

Vi
torn
't

kunde

som
Efiersom övuste Nauc$t rmr 6ppen ör det mesta av idåer,
tillstånrl afi resa till sverige
rnmde m*nta wp pur*o*r* i Basen, p..n r* mig
i.åt*to ,Tiggs ihap en Mellawågs'+adia,-anlriggning".

for an med mina

Efter

par veckor krmde jag med FN-flyg t" ,ttg tillbals till
*å mig hade ja* *fu fug,iiges Radio en komplett s:fr'dio'

et

Kaminabasen *U
n1;us611ng, sernrna

*port*"ä.

sorn anvanäes rnder l4{ 58 av de internatisnega
(enrcnnEn sdn dsraffuffiring lik{ den sgrn de stora årlygen har

r1*rl D* nedlagda Radia Nards Skivatkiv och ett dokgment
tA SfT6'qWifis "id- 9*
ifrån STIM,
- utr "i ;* *AiuO"LIIXOL
skänkte oss 5A0 bafreridrivna
Radiotillverlcren
te*O"i"grt.
sysrener ånns lpflsa

radioapparatm, som frrdelsdes pätörbanden '

sånsna:

\iiJr"

nnr åWu#e=eön w

ttffi

d{

tedie ryq'd" vi medftar*
Q,aeÅ.F{try.4- unaener*tar ndeot

rR/tNGFlttS MOTnO, afr två btt

n Xgätt" Congo-operationen

tide11

t$.

-6t

Kort efter rnin ankomst kunde
vår
fä igäng $åindsningiuna m$d personal rr
bat*ljon och en del speciälistsr *ån öwiga
forband inorrn basen. Vi såinde S{,,#mmq
i vecknn msd nyhetssändningar på 4 språkGenom våm kontakter hemma, lcunde någrä av våra famitjer banda svenska progrfrss*
som sedan ksrdes ncre i Knmina.

fetfregåetg

$

'Sh*dirm

Ilet finns mynket att berätta sln detta,

men jag avnxrdar dst med att såga' att
vår kreativitst i pro$fiInrufå udet saknades nerkligen ints. Vi tog t-sx. signa*
ordren-F,fi* ådrerc"

*msrupp

W

furnde uiMmds mrfrd#s*

turen frånRadio Nords
cch *ftsrssna det enda vatten vi hade i
jag
större sknla var sn av våra pooler, där
placerade unie i en r*ddbåt dit psjkäma
k*c* sirnma fiI!." f,or att önska sig sin låt"

* ?b?k*t'r

FN-Insatsen i Katanga rugtar UPP'

Nu tillfördes Basen flera
En Ghaniansk
nya kontingenter. Ett Mstoriserat Na;gå Lufrvårnskomoani'
n'q"! fti'rstiirktes utöver
i*iiurninlion, eninhemsk ÅNC InfanturtbatuIio*
ruiyty! division (5 Sabre)' en
den svenska F22' futilien (11 Tunnoo med en
iii** division(f SuUt") och en gtiopok di"iti* (5 S"bt )'
Kaminabase,n

Uf"

'
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tI

a
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lnomBasensunderhållg|ordesdetstoraforandringarbrganisatori-skt.
tog jag över intendentursidan' vilket
Utöver att jag vu tyg- och monåfftcet
jag
resurser inom rmderhå[et, samtidigt som
våra
av
samordning
bättre
en
innebar
-noutio"i^
Trosskompanl' I samband med ett nytt
frr
chef
blev
som blev Basecommander f,ör alla
Sektorchefsbyte iA Oi"rrt" OUe Eiderei,
jug
foöanden i orotåä"t ubåimndet
logktiksidan for
med ett totalansvar for att *ättu @"o
, Upprensningsawionen mot Tslnmbe' i lcvamarande stidsktafier i Katanga"'
en fast underhåIlsFörutsåtfiringarna var att organisera dels
bndefiåilsenftet som kunde folja den
organisation i Karninabäsen och en rörrig
svensk pansarskyfrebatalion och wå
anfarlande Brigaden, som bestod u.tr "i
Foliskompanl
skytubatatioo"rTci"""E ar.rcl. Ett rörligt KatangesiskdNorsk<t

uNnnnHÅplsT_ W$,TSS,

BASS

S'ff

Jksf Jlfofofordormnar&#sd

framspordrru fu& ffied JIC

J:or

Fakistän$k Arununitionspluton med
ansvar for Basens Amnnun{tiorusdepåIndisk Int*ndenturplutsn med ansvär
ffir livsrnedelstjänsten & dePån.
Ett ftst Sjukfr$s med enmix ävNoP
Danska och Svenska'låiknrn.
tr)e krrinrdiga sjuksystrarn& vfrr Nunnnr
från d*fr b*fintliga Klosffet"
ffij.n$sju*ftws
En fast Motorfordun$vsrk$ted under
&katangesiska mekaniker'
svensk ledning och en mix av svenska, filipinska
* En Transportenhet med 3st DC3:or,en L"ttm*phton & en med blandade ford'
* En driwredelsdePä

-8-

prr nön rca ulrDnRnÅlr,q=IÖnpårynr '

'

t:

flera omåde'n' vi
orguiserad;ilffiiffi
a" n a"ii* u'H-tdi*!41ft'.1:r-1-11ry1:l-}1|#31}T "*
beordrade
var

var

Täffi#"n

*tryeHerw
It{''rsrr€ilsfte Årrnåch€{en Tard Bonde

^Föråan

ddrffist

IEr oang/'e @Pctuer

Under det hntvårjag hade På
mig att onganiserä" uftilds ochträne dst
dst, ff)m blev mYcket
rnrlip
"Wråan
trppåi**ammat av så\rä[ den svenske
/råg*h*f*o General ffionde, ssrn ds utländska besökarna. {ieneralen CnrlfiHfr
,apngrenblw efter sin mycket detalirika
inspämion åven'ffedryscornnrffnder'il/

"tutforband

ffifflfrffi.,mX

I4b rrd'gdrmee G{fi|rg:sl cnrtJrri* Ålmgtg't

I slutet a$ Ig62hade vi hrmnit ffibåde

i

överste Oile
en ny"-B*S'ecowwnattder
ffiederdn och vår nye båtäljonsche{ övI$
ledde brigadens nrl*
^seng( Fredm$n sorn
fatl under,Flf's {Jpprensningsa ktion av

tgiort under, t"A*t:ug *tutt"O"

*i"

'cfcngamed vår svemska omgiorda
ataljon tilt en llnnsarslryffeå atrlilion,
engf Freåffi&n ål.r och frfblir den mest
,grliga seå lempl$s fficerjag tjänst*ntatu U*u- F{an var en sann "Föltherrre"'

av
Genom de,n lreativa anda som rådde under uppbyggmdsperioden
till verkstads- & verktygsuh_!örhanarn ot*rtoiog skapades t.ex- föregångarna
kapade t*rot*e" hstbilar bakom hytte,u och
då
slapkårnorna
verkstadsenheter på'
använde flaken t"* t AfriUiga slap åed uppbyggda

(*tt^*;

-1
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En både o'rganisatorisk ssh präktisk
nyhetvi prövade var att
j"otades msd en'd mrr4t##s,ryss4s#r'q#t!sr$
6 st }/'tons
jeepar med-{vå,s{dfl vardere. va*e vrt slap
packar fbr sn Fryrqplrrfsrm eller Grk

Mionspluton

gr{arfor'iffo@"med

/

;

.PcnsnråflgrPs Sgrstrids

da S'

En Åmtttnxitionsiery'råt m*å två st{p

Något helt nytt for det srcnska fiinkandet"
inAri6y1d] ändrade vi radikalt på genom våra
ö det gåller rmOe*AtsmrUandens
ufrcndens ooi"rrrått', man vill åt ett stidsskede. r
erfarenheter. Det är jv
kockar m'ff med ett gafir 't'/96 för att
Sverige utnrstade man.-Uhhrbandens
säkra sitt ndrskYdd ,
Det näirskydd vi orgnnissrads
ffir vårt rcrliga t/å$råandvar, att tillfo,ra forbandet Bn friståsnde Psnssråftplatonbeståends av {St Arn+,ft$,4pqkq
Sr:
Id{S:oJ tsJ}/I/.3.
ärgruppsn
Pion$
hB*rdqts Pian$.iirgupp den det arr ftrbandet som kunde
ftrbereda en teimplig landningsbana på
$s$rsn rrsn$r "DC J;orncn som dagligpn
ffiirssrbilen M/E
ftrsåg brigaden med fårslamrar.

i

r

t

SJ

t*

!

Det rörliea U.ä-4öråandet bqgto{

- Stab med 50 *"tt
oprmOjl'
- Siulvårdsenh- med mindre
-

(

-

-

i

23
+ nf.pdifot
li*ä.pf".n med 30dag 'hsakerhet 6,+
Verkstadse,nhet med re;rvdelsbilar 18

3

läkare

ly;

6 må" 1 %tjeep

-

md %t

slåp' lIhl-buss' mc

4sr qitgbr 3$ 3t tglb' zst.HKP S55
32st 3t tgh nedford" Dodge
5st tgb ft med slip, 2st tgtb lesd
zst tglb Unimog 6r reP.Patnrller

.Bärglinggrupp2nl$tgbl0tBroclrs'aybägare
26 " O fii""p med l2st %t slåp'5st tglb
- Anmunitionspluton
Zst tionsLandrover med 2 7zt slåP
.Driwr.gruppl0-tst%tj@,lsttgtbtanksil6k'$ih st tglb"IIKP driv
zst tglb dlfv*'*tttt 'f
.Resenöilgrupp1.6-zstajeep.-2stltllndr.4sttglb'
.Kokgnrpp4,,l$ttelbmdUS-bensirrkohlstTzt
- +stl\'fls,tstldl3,lstTzttglMlnimog
- PansaöilplutonfOrnirslqydd 20
(Tillfördes utt**t** frrst senare efrer behov) --i*pn(usÄMlF), lst ltjeep, lsttgb
_ Bandvagnsplutonöroversteppn 2r
l

Zf e

*uo"

d €b yzt' 56 tgtb 3t, 22 specf'' 2hkp

tll{}-

dorcryarrh

$q qfls vqrhlighgfen igqru'
Laclcvsrkstaden hade utvecHats tiu en
aY vår
"rndngsySslcn ds" verkamhet
Basorganisatiouen- Yi tillvs*ade
bl.a. t$qiffif,Sgfflfldsr'n ffir de s:nenska
kompanierna och chefspsrsonsrnä
i både på stang och i plåt for respektive fordon-

ffi
xroclran os.oo een

ii

*Fanrssr&flslr"

Chefrrlr,,tär

fshdenl-

dar

Tkwteam #ert'

oeemuer rge? såilade

"?n9" {:Y!*^:

anfall utan förluster frr vå'r
på efr
F"H
läå,äärlä*;, var eff *tor"*"äpa
,l^*
,wtaimnsåns" blev jag marr varse, -r+
att den
chefens
i
å:i: ää"ö;"dck
-----L^-som gåillde i det har sammanhaneet.

li.: #rääö,il""F;;**"'varinget

n*r*itio"*

frr

+

{^
L^L;<*"{a
behövde
^':l- -l--a^-^Grkglutonen
Grk-pt
cm
12
och
Fansarfordonen
allt
framfrr

ammunitionssrsättrung

'- 11

'n

så oroade sig
Då den rörliga Ammanitionsgruwen kon till depån"
han inte !-åfr någon rckvisilion
det pakistanske *Ltl"åd" officeren O,t"t "f
vira radion medderade haq ö jag
ifrån mig på d.o begärda
vou eAn die
insisterade på atr nan äaste ltuna ut ammunitione'n forL "Fut,SY'
hönom läS irriterad: You vill
heforc I will qeceive vout: sienafrrte Jag sriramde
rrrqeA rtOW' Dät Y man hur svårt
aie, rrvoa

door@Tue
det kan bti med n

ää;ää;

vi var uL'-'ne'*

gtoge,n

behövde.

Operpti*q$q mPt 4nqsl$

!yj:
yi n* tiu!'y:
"i$ "aa "i
EEPunk[,

i,,

qria,

&ttts#s'

öPpshåll i l{äminilrill*i

fortsatte anfa$et. övlt Fredman hads
att vi lcunde med sfor fiverrssknrng furhfisa
anfattet- Ett belgnnmer for os$ i det efterslä-

pande"ofidnfintecqPo\nartsdist]tsffisdenr
***rådde, då vi inte tcunde halla silruna täkt
som den r"frItande sgrkan. {InderltdJrsf slåtrv dd
daifrr efter. Etr antal ror$n-rq qlalsvcr nicr$sr
*tyrt * hade ffift proble,q varffir de hade länrhelst något
nats lfftr rmder iäg* fÖr af bli omhandertag4? av ,osst-I{rn qom
ti$ryggalagt 32{t km på
frl $apanga, och
frrsenade kom vi
l6gar, sombitvis inte fänns.:l
hade i tid
Genom de flertal kldöverfall", sQIn genom helikopterspaningen
nfrrskydd - rnrbr vi hade fler fordon
öo6"1" och blivit omhändertagna * oårt
Landrovss'
*åa o* tilf Kapmp än aär vi sta*aae, då vi tog hand omftendens
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ge €n bilo av
Jag hoppas as jag med ovanstående redogörelse lcunnat
fi' underhåItsidan atr fimgera men det giorde den
de wfigheterk åä" **d
a"t fantastislc, att fil deltaga i en "skarp" operation visande
till slut och visst
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,TRÅNGARE" kan åstadksmma när det gåller.
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Enfisnde Landrsvr;. i rn&a;ffiryrr
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För att belysa vilken omfattande vagppsrk vi lade skrapat
tack Yare
vill jag med nedanstående bilder ge exempe! nå dess omfattning
mannar jag hade under
ett fantastiskt arbete och uppfrningsrikedom hos de
inte haft den
mitt befiil. Men utan usA s vetvilliga inställning hade vi
framgången vi fick i #o{rsgo,rr::r f' ryeff{ rgll{$r&qd,q,
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Ibtå CMCJ firn,
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fox Bedford,

and
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mångfald av vagnpark vi hade
Enligt nedan fiiljer en fortsättiog på'd9:
Kaminabasen L962 under FN's
skrapat ihop ."åuo förbandet koåmit till
oppr'uaa*ogfi''u(JnorensningsaktionenuvTshombesstvrkor.
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