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VIII SVENSKA FN.BATATJONEN

När Vlll. svensko FN-botolionen i börion ov moi

lömnode det ännu vårvintergråo Brommo för oli f lygo
till Gozo, kunde völ ingen ono, ott vi skulle kommo
otf fullgöro huvuddelen ov vör iiänstgöring i Kongo.

Orosmolnen skockqde sig emellerlid över Afriko
och situotionen i den nyblivno republiken Kongo på-
kollqde FN:s sörskildo uppmörksomhei och åtgörder
och på generolsekreterore Hommorskiölds begäron in-
sottes, såsom ett ov de försto förbonden, vör botolion
efter ett mycket kort vorsel. lngen ov oss skoll völ
glömmo de hektiskq dygnen ov förberedelser, ovske-

det frön Gozq och den långo, snobbo förflyttningen
ned till Leopoldville.

Nog minns vi väl görno tiden i Gozo med dess för
oss ollo nyo upplevelser och iniryck, vokthållningen
vid ADL och möiligheterno iill leove-resor till intres-
sonto plotser, men nog ör det völ iollq foll så, olt
tiönstgöringstiden i Kongo fyller oss med mer tillfreds-
stöllelse. Visserligen ör FN-förbondens nörvoro nöd-
vöndig i Gozo-stripen, men den verkligo insofsen i

fredens iiänst giorde vi väl dock i Kongo.
Det kon så hör efteråt synos mörkligt, ott vi inte

någon gång i Kongo behövde tillgripo verkligt våld
och otf ingen ov de vårq blev ollvorligt skodod och
ändock hqr vi vorit med om mångo riskfylldo uppdrog
och långo, krövonde förflyiiningor, både flygledes
och lqndsvögsledes genom oroligo områden. Detto,
ott bofolionen kunnqt åiervändq hem fulltolig, ör vod
iog personligen konske qllro mest värdesötter.

Vi kon, uton olt yvos ollt för mycket, med en viss

tillfredsstöllelse se tillboko på vår intressqnto och
läroriko tiönsfgöring. lnget svenskt förbqnd iorde ho

vorit med om så mångo, storo och skiftonde uppdrog.
Mångo, speciellt de istobs- och förvoltningstiönsi,
hor stöllts inför orbetsuppgifter, som till orten ovse-

värf skilier sig från och till storleksordningen vidq
överträffqr vod de genom tidigore utbildning vorit
instölldo på. Tiänsten hor vorit krövonde för såvöl
beföl som menigo, men den ollvorlig bokgrunden och
de intressonto uppgifternq hor stimulerol iill orbeis-
vilio och uthållighei och bidrogit till skoponde ov den
godo ondo, som olltid könnelecknot svenskq förbond
i internqtionell tiönst.

Jog rikior till qll«l och envor vid Vlll. svenskq FN-
boiolion,en ett upprikiigt tqck för en god insqts och
ett gott sqmorbete.

BERNT JUHTIN

botolionschef
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f över en månad har vi nu varit förlagda här uppe
3. kompaniets 2. pluton under löjtnant Permans
befäI. Det har varit en tid av dammiga patrullfärder
i ett vilt och vidsträckt territorium, där det pågått
ständiga balubafejder. Om några dagar far vi åter
till E'ville. Det är inte utan glädje vi ser fram emot
att f.ä ta del av civilisationen igen, trots att vi haft
det förhållandevis bra i Pweto med omnejd.

Som högkvarter har vi haft några vitkalkade små
byggnader, som enligt vägvisaren helt lovande be-
tecknas "H6tel de Chefferie". Nåja, om inte hotell
vad komforten beträffar, här finns vare sig perso-

nal, ved eller vatten, så är det ändå ett hotell. Vi
fick nåi.rnligen räkningen från administratören här-
omdagen och den var hur civiliserat saltad som
helst !

"Hotellet" ligger på krönet av en liten ås. Från
den stora verandan har vi en härlig utsikt över
Lac Moero, som långt ner i söder smälter sarnman
med himlen. På den ständigt småkrusiga vattenytan
paddlar byns fiskarbefolkning omkring i sina piroger
både dag och natt och lägger ut nät. Den ljust gula
sandstranden ligger ett hundratal meter nedanför
våra fötter. Sluttningen dit ned består av torrt gräs,

ris och buskar och rött damm.

f öster utbreder sig en vid slätt. En gropig och
slingrande väg korsar landskapet. Den länkar by vid
by till ett långt band längs kusten och ett, som går
rakt inåt, där dalen försvinner mot Tanganyika mel-
lan höga förkastningsbranter. Slätten ligger i Nord-
Rhodesia. Riksgränsen sammanfaller med Pwetos

"storgata" och delar byn i två hälfter. I verkligheten
bryr sig ingen om att gränsen finns där. Det är
stammen, som utgör enhet, inte den vite mannens

utstakade provinser.
f norr och väster höjer sig berg och snåriga, av

de många "bush fires" svartbrända åsar. Där bort-
om lever balubas, den upproriska stam, för vilkens
skull vi kommit hit. Ut ur Lac Moero och in mellan
höjderna söker sig floden Luvua, biflod till Lualaba,
biflod till Congo. En ofarbar förbindelse med Atlan-
ten och världshaven på grund av alla forsar och fall.
f vasskanten och på de grunda vattnen myllrar det
av egendomliga fiskar, ormar och krabbor. Ibland
förs en och annan krokodil iland, hudflänges och

lämnas att ruttna i solen.
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id,yll och d,jupt allaar

Fiirjorna par lcanske inte au det sla,g som ui, iir »ana
uid hem,firå,n. Just ingenttng a,tt sritta in mella,n Mal,mö

och Köpem,ham.n.

Eåglar och insekter i dagens och solljusets alla
färger, nattens forforscerande eldflugor och mal,
markens färggranna öd.lor, ormar och småkryp, det
ger allt liv åt den brända bushen och den röda
jorden. Här finns apflockar kring byarna, gasell och
antiloper kring vattenhälen eller uppe på branterna.
De infödda påstår, att också lejon och andra vild-
katter lurar i grönskan vid dessa vattenhåI. Hittills
har vi bara sett skinnen efter deml

Pweto är inte något större samhälle. Det halva
dussinet "vita" villor är övergivna och tomma. Här
finns två affärer, ett "rådhus", en post- och tele-
station, en franciskanermission med kyrka och skola,
ett sjukhus mitt i en stor spetälskekoloni och tusen
små smutsiga hyddor. På de vitas lilla kyrkogård
finns fem vårdar, vitkalkade och solspruckna. Två
pionjärer och tre små barn vilar där. Den lilla tysta
platsen återfinnes bakom byns bilverkstad. Det hela
är en liten överskuggad och undanskymd saga om
en isolerad koloni, som ville leva i fred men inte
fick det.

Ty krig och osäkra tider förvred idyllen. Från
trakten av Manono i norr drogs skaror av baluba-
stammens krigare samman. En gammal förtorkad
häxa lär koka trollbrygder och syssla med allsköns
svart magi, därigenorn hetsande krigarna till vilda
plundringståg. Stammen har i alla tider liksom
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Nej, detta dr i,ngen afri,killtsk apct,, bara en stsensk FN-
sold,a,t sonx öuar d.jntryel-li,D.

gömts undan i ödemarken och står lägre än de

övriga folken i Katanga. En häxa med "stark medi-
cin" skulle mycket väl kunna hetsa dessa fanatiker
till vad som helst.

Emellertid gick deras tåg söderut mot huvud-
punkterna Pweto och Kilura. Tillfångatagna balubas
förklarade, att varje oliktänkande var deras fiende.
Det gällde död åt alla, både svarta och vita. Vi skall
slåss, även om det för med sig vår egen undergång,
påstod en "spion", men dessförinnan skall många
fler ha stupat för våra vapen!

När plutonen kommit hit, rapporterades balubas
framtränga från två hå11. Från storbyn Mwenge
kom en förjagad hövding och meddelade, att ett
dussin byar bränts och skövlats inom hans domäner.
Från Mwenge utgår en väg i nordöstlig båge mot
Pweto. Täta patruller längs den leden blev uppgif-
ten för vår del. En nyutrustad missionsskola hade

bland annat slagits sönder och samman.
En andra väg gär i nordvästlig båge mot Manono-

distriktet via franciskanerklostret i Dubie, där en
grupp ur plutonen fick ständig hemvist, sedan bud-
bärare och flyende meddelat, att balubas i stället
gick söderut längs den vägen.

Dubie visade sig vara en merä omfattande anlägg-
ning, än vi från början trott. Där fanns internat-
skolor för flickor och pojkar, sjukhus och kyrka.
Sex munkar och tretton nunnor utgjorde den vita
befolkningen, vilken blev vår huvuduppgift att
skydda.

Under patrullfärderna såg vi ideligen, hur skaror

av krigare drog norrut för att möta balubas. De till-
hörde alla partiet Konakat, som nu mobiliserade så

gott det gick. Samtliga bar en röd tyglapp fäst vid
skjortan såsom samlingstecken. En munk påstod,

att det var Leopold II:s populära farg. Ibland fick
vi stanna, där dessa kämpar byggt vägspärrar av
grenar och ris. Ur sina gömslen rusade de fram med

sina primitiva vapen i högsta hugg, för att sedan
jubla och skaka yxor, spjut och bågar i luften, när
de kommit underfund med våra syften. Deras gamla
mynningsladdade och klumpiga "kanoner" med flint-
låsmekanis n och vattenledningsstumpar till pipa,
injagade viss respekt, men verkade på samma gång
rena operetten. Man drog ut i krig med krut och

en kttla. När den avfyrats, blev bössan en utmärkt
knölpåk !

Det var också för första gången, som jag såg
cykeldelar bli fruktansvärda krigsvapen. Slipade
kugghjul och rostiga kedjor på träskaft lämnade,
som vi senare fick erfara, djupa och blodiga sår.

Våra patruller stötte aldrig på balubas "på krigs-
stigen". De höll sig undan, där vi for fram. I vissa
byar hade Konakat upprättat "motståndsnästen"
och awaktade i dem eventuella anfall. Andra byar
var tomma och övergivna. Man såg kvinnor med
familjens bohag i ett emaljkärl på huvudet och lill-
minstingen på ryggen fly söderut mot tryggheten
för liv och lem, medan resten av barnskaran trumpet
traskade fram jämsides. I en by höll man på med

att bränna handelsboden och några relativt stadiga
och fina "hus". Resten av byn såg förfallen och syn-
nerligen smutsig ut. Vår tolk, pater Roger från
Dubie, frågade efter orsaken. "Ifusen" hade tillhört
balubas! Att byfolket i och med attentatet, förstörde
sin enda affär och de bästa bostäderna, det hörde
inte alls till saken !

En vacker dag slog balubas till ordentligt i byn
Kapangwe. När "hemvärnet" kommit över den

"t'

,,

Ett sualkand,e d.opp.



Brevet hern

Elisabethville den 15/11 1960

Kära föräldrar !

Detta blir mitt sista brev till Er. I nästa vecka

ses vi igen. Tänk nästa vecka! Var det verkligen
ett helt år sedan jag for? Jo, det snöade på Er när
Ni vinkade av mig på Bromma i oktober. "Vem kun-

de tro att han skulle bli FN-soldat ?"

Tack vare Sabena såg jag Rom med dess sevärd-

heter på nervägen. På El Arish bara svettades jag.

Yar dettu ADL? Vad betyder OP? Jag sökte yxor
men fann intet. De sade det var "malish". Efter en

tid tyckte jag själv att bacon och ADl-pasta var
"miskwais".

Sedan fick Ni läsa att jag blev kalfaktor till kom-
panichefen. Banktjänsteman putsar skor och diskar
i Gazal Tofflorna Ni sände i julklapp kom till Lucia.

Även denna jul fick jag dopp i gryta. UNEF gav

mig en plånbok och 1O-piasters-klappen innehöll två
Falcon (reklam?). IIur var det, hann braskudden
fram till julafton? Nyåret minns jag väI. På aftonen
var jag gubben 1959 med puckel och allt (jag tappa-

de skägget). Trots störtregnet på Den X'örsta Dagen

badade (nåja, doppade) jag mig i beachen. Diplom!
Postverket lyckades med konststycket att sända ner

Mi,nne frd,n Pal,esti,na-tid,en. ölet tar betydligt bi,lltgare
d,tir d,n i, Rongo, nå,got som kanske fro,mgfi,r a,u "tont-

fl,askornas" md,n g f ol.d,.

mors sockerkaka exakt på min födelsedag. Tack. Ni
fick många brev av mig i januari, ty det regnade

varje dag (vi kunde även rosta bröd på kaminen).
Jerusalemsvistelsen gav mig blodad tand och has-

tigt och lustigt (nja, det var egentligen rätt dam-

första förvirringen gick det till motanfall och drev
fienden tillbaka med förlust av fyra man. Av de

sårade dog senare en liten grabb på missionens sjuk-
hus. För de anfallande blev utgången värre. Ett
femtiotal stupade 1åg kvar på vägen, bland hyddor-
na och ute i det maniokbälte, som omger byn. Så

var fallet, när vår patrull larmades och sent ornsider

kom fram. Byn var då till hälften nedbränd och

offren företedde absolut ingen vacker syn, hackade

och stympade till något, som knappast längre var
människokroppar. Dagen efter brändes resterna i en

hög, vilken nu ligger kvar i ödebyn och genom nä-
sans och ögats sinnen för den genomresande berät-
tar, vad som hänt.

De senaste veckorna har allt flera gendarmer

mobiliserats ur Konakat och transporterats långt
norrut. Vi har fått rapport om flera sammandrabb-
ningar ute i periferin, varvid balubas grundligen
fått stryka på foten för gendarmeriet. Läget är inte
fullt så allvarligt och hotande längre.

I Pweto kör vi under tiden vatten i nio bensinfat
med en utrangerad lastbil, som vägrar håinga ihop.
Brunnen ligger hela sju kilometer härifrån! Det
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fordras tålamod till dessa turer och bilen tredskas
ofta.

Vad annat trevligt? Jo, vedhuggning, disk och
matlagning, men sådant följer ju automatiskt med,

var vi än befinner oss. Postgången har varit synner-
ligen oregelbunden på grund av isoleringen. En kväIl
kom en skara skolpojkar upp till oss och underhöll
vid lägerbålet med sång och dans. Annars har de

besök, som gjorts av bataljonens befäl och av pre-

sident Thsombe slagit hål på isoleringen. En hög-

tidsstund att minnas var medaljutdelningen, som
företogs av major Uller en söndag.

Sammanfattningsvis vill jag påstå, att vi trivts
gott här uppe, såväl under tjänst som fritid. Trots
det skall återseendet med E'ville bli välkommet, sär-
skilt eftersom "flighterna" snart börjar. Det har
varit ett mycket upplevelserikt och intressant halv-
år, som säkerligen ingen enda ilngrar, att han tog
del av. Till sist en glad och hjärtlig hälsning till
Kamelposten och läsarna! Vårt detachement har
varit tystlåtet, vilket fär läggas isoleringen till last.

71166 Hall,berg



migt och inte gick det fort heller) var jag i Kairo.
Luxor, Alexandria, sfinxar, pyramider och nattklub-
bar ! Det är knappt jag minns hotellrummet. Pank
som en lus.

På skoj sökte jag rekapitulation (jo, Ni sam-
tyckte) och blev antagenl "Ifan, kalfaktorn?" Jag
hade naturligtvis frågat även Britt först. Det var
nu bara bankens klartecken som behövdes. Det gick
vägen. Gissa om jag drömde om bankkonton, sär-
skilt mitt eget I

I Sharm el Sheikh upplevde jag förutom koraller
och härliga bad även sex svettiga dygn med vatten-
koppor (chicken pox, ha!). övergången till min nya
uppgift som stabsfurir gick bra, mycket tack vare
Era goda förhoppningar. Några större "tavlor" sig-
nerades inte av mig, tror jag. Mitt största problem
var faktiskt Britt. Varför var jag alltid grinig i
mina brev till henne ? Varför kändes det olustigt att
få hennes brev? Hon, min underbara fästmö (vilken
hållning), skrev ju så snällt och oförargligt. Efter
dagar av ångest mottog postmästaren av mig ett
rekommenderat brev med en guldring i. Ojuste ? Jag
tackar Er för att Ni stödde min synpunkt.

Min Beirut-leave gick upp i rök den 17 juli. Då
fick jag skriva ett meddelande till kornpaniet. "Gene-
ralsekreteraren väntar att huvuddelen av bataljonen
åker." Packa, brev hem (var det mycket slarvigt?),
pappersexercis. När? Hur? Spännande! Vad tänkte
jag egentligen på? Er. Kongo? Vit fläck. Skulle de
skjuta med pilar eller gevär ? Men var är de ? Sova
i hangaren, jaså! Jag förstår att mor och far var
oroliga! Det blev dock en här1ig tid. f fredens tjänst
med dubbla traktamenten. Så brun har jag aldrig
varit förr.

Paketen jag sände från Kamina hoppas jag kom-
mer innan jul. 26 kg ! Med irländarna fick jag god
träning i engelska och av indierna i volleyboll. Far
läste väl i Kamelposten att vi kom tvåa i bataljo-
nen? tr'ilmrullen jag sänder med har jag tagit i en
negerby. Det var nog där jag fick lopporna (doktorn
har sagt att de snart är borta).

Nu måste jag snart sluta. Jag lovar att sända ett
kort med rätt tidsuppgift för Arlanda-nedkomsten.
Jag vill först tacka både mor och far för alla de
många breven. Jag vill tacka Er för att Ni tillät mig
få chansen att bli FN-soldat. Tänk allt jag fått se:
Rom, araber och beduiner i Gaza, "Smärtornas väg"
i Jerusalem, Kairo (oj vad mycket), KONGO (puh !).
Tänk allt jag har hemma: souvenirer, färgkort,
pengar !

Vem ska jag tacka? Jag vet inte. Och i alla fall.

TACK.
Inguar

PS I Mor glömmer väl inte den inlagda sillen ?

DS

Konsten, att iilska

Aid ADL

När man så här i slutet av Kongo-sejouren skall
försöka summera sina intryck av sju månaders hän-
delserika upplevelser så upptäcker man att minnena
ännu så länge ligger alltför nära i tiden och att de

ännu icke hunnit antaga sådana proportioner som
de säkerligen kommer att göra inom ett eller annat
år. Att fältposten dock tycks ha en mycket viktig
uppgift att fylla i sambandet mellan hemlandet och
bataljonen tycks vara helt odiskutabelt. Det kan
nog också utan överdrift sägas att vårt svenska
fältpostväsende mycket väl står sig i konkurrensen
med andra länders. Men en organisation av detta
slag står sig ganska slätt om den inte kan uppbyg-
gas på goda kommunikationer. Vi har ju varit sär-
skilt lyckligt lottade i det fallet. Under vistelsen i
Leopoldville hade vi nästan dagliga förbindelser
medelst stora jet-plan som flög till Bryssel på cirka
712 timme och även i Elisabethville måste man ju
säga att vi haft goda kommunikationer, när vi kun-
nat skicka och motta post ungefät fyra gånger i
veckan. Sämre har det varit med postgången till
och från våra detachement i Sakania, Kasenga och

Pweto, men det får väl bli den kommande bataljo-
nens uppgift att söka ordna bättre förbindelser till
dessa platser.

Att fältposten också är av utomordentligt stor
betydelse för moralen inom bataljonen har vi nog
litet till mans kunnat iakttaga. Blir det stopp i post-
gången 

- som t. ex. under tiden för flygspärren i
Kongo - kryper humöret gärna ner till nollpunkten.
Kontakt med nära och kära betyder så mycket, när
man är borta i främmande land. Intresset för posten

är också mycket stort och otaliga är de frågor som

ställts till oss om när posten kommer o. s. v. När
man t. ex. upptäcker att högste chefen börjar tala
om "ytpost" och "kartslut" och rör sig med interna
postala facktermer, då förstår man att intresset för
postgången är utbrett. Även om det dagliga post-

arbetet är ett rutinarbete så saknar det många
gånger inte poänger. Vad sägs t. ex. om filuren, som,

rekvirerade avmagringsmedel att sändas "utan kost-
nad" till en flicka, som väl antagit för stora former,
eller den soldat, som från ADl-linjen rekvirerade
"Konsten att älska" och på kupongen för säkerhets
skull tillagt: "Omgående, ty det är bråttom".

f detta sammanhang skulle jag också vilja passa
på tillfället att framföra ett hjärtligt tack till alla
goda medarbetare inom bataljonen. Jag tänker då
särskilt på förstående befäI, på mina kamrater på

fältpostkontoret, på alla drivers inom TPC, som var-
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Nu återstår inte många dagar för oss inom bat.
VIII - några stackare undantagna - och allas tan-
kar rör sig väl mer eller mindre omkring detta
faktum. Kanske är det då på sin plats att tänka till-
baka och återuppliva händelser och platser som nu
verkar så avlägsna i tid och rum. Vi svingar oss upp
på den flygande mattan som för oss sju månader
tillbaka i tiden.

Dagarna i Strängnäs med snögiopp; blåfrusna
stod vi i linnekläderna på kaserngården och läng-
tade till det varma södern med sina lockande bad,
upptinande vindar och sin glödande sol.

Iväg kom vi efter en vecka som tycktes lång sorn
ett år och damp ner en måndagsmorgon rnitt ibland
gula sanddyner där en underbar bris från havet tog
emot oss med öppna atmar. Allt nytt under resan
från El Arish till Gaza; kameler och svartklädda
kvinnor, hyddor och palmer, byat och sand, allt
trängde sig på en och det tog lång tid att smälta
det hela.

X'ram på dagen den första känningen av den sorn
vi tyckte outhärdliga hettan. Inte gjorde det saken
bättre att majoren som välkomnade oss i Gaza pä-
stod att det var en av de svalare dagarna, denna
första.

Vi fick vår utrustning och packade hela kvällen.
Rörigt var det, men slutligen fick vi ett par tim-
mars sömn innan vi på morgonen satte oss på last-
bilarna för att åka ner till Sharm.

Det blev en resa som sent skall gIömmas. Vid sol-
uppgången liimnade vi Gaza och följde vägen väster-
ut mot Suezkanalen. Där vi satt på våra gummi-
madrasser på flaken, njöt vi av morgonens svala
friskhet. Vägen var än så länge ganska bra. Men
detta var i början. På eftermiddagen blev vägen två
hjulspår i öknen och värmen olidlig. P.g.a. "vägens"
beskaffenhet förflyttade vi oss lika mycket upp och
ner som framåt. En som ville följa doktorns i
Strängnäs föreskrifter från första dagen, tog fel på

dag som söndag i tid och otid alltid sökt hjälpa oss

med våra transporter, på postombuden vid kompa-
nierna, och för övrigt alla och envar som på ett eller
annat sätt visat sitt förtroende för postverket genom
att anlita dess rörelsegrenar.

GEi\OM TUåVÄRLDSDELAR

tabletter och åt fyra malaria istället för salttablet-
ter, vilket inte gjorde resan angenämare för honom.

Vi övernattade mitt ute i öknen under bar himmel
och jag minns hur små vi kände oss här ute med
stjärnorna och sanden runtomkring. Detta var ju
något så diametralt motsatt allt vi tidigare varit
med om.

På morgonen frös vi men vi visste vad som vän-
tade oss och klagade inte. Färden fortsatte på om
möjligt ännu sämre vägar än dagen före. Landska-
pet omväxlade mellan bergiga områden, där "vä-
gen" slingrade sig mellan trånga pass, och milslånga
slätter. Egendomligt var att här, där man trodde
sig vara hundratals mil från all grönska, att man
här plötsligt kunde få se ett ensamt träd i sanden,
liksom kvarglömt och nu kämpande mot torkan.

Vid femtiden kom vi fram. En samling hus ute
på en udde med djupblått vatten nedanför och på

andra sidan detta vatten (hajviken kallat) höga,
spetsiga berg, fårade som ett gubbansikte. F'ärgerna
i grårött och svart. Inte ett grönt strå synligt. Här
skulle vi alltså tillbringa en månad. Vi tittade oss

fundersamt omkring.
Om denna resa till och månad i Sharm har tidi-

gare skrivits i Kamelposten men vistelsen där kan
ej nog prisas. En paradisisk tiilvaro i ordets rätta
bemärkelse. Vi badade nakna i "badvikens" kristall-
klara vatten, vi vandrade runt udden på vilken
Sharm ligger, vi fiskade, vi Iåg på en luftmadrass
vid "revet" och tittade ner i detta naturliga akva-

Solstekt FN-kögkoarter uid, Akaba-ui,ken.Ha,rry Bycker



rium med cyklopöga, där hundratals olika fiskarter
simmade omkring - vi försökte till och med fiska
med harpun men mig veterligt lyckades ingen. Vem
av oss minns inte Dick, kanadensaren, som endast
levde för (inte på) sitt vatten, men så var det ju
också bättre än både Gazas och Rafahs. Och Tuffy,
yx-frisören, som lagade ett utmärkt te och so n spe-

lade av många X'N-soldater deras pengar i poker.

Tjänsten var lindrig. Den vakt vi gick under en
månad var lika med två dygns vakt i Rafah. Vi gick
alltid klädda i gymnastikskor, skjorta, mössa och
gymnastikbyxor. Bättre kan ingen önska sig.

Höjdpunkten på denna vistelse vär Ras, ett hus
tre mil norr om Sharm. Där ute låg vi en grupp i
veckan och uppgiften var att anteckna namn och
nationalitet på alla båtar som passerade det trånga
sundet mellan ön Tirana och fastlandet. Två tim-
mars vakt på dagen och två på natten; resten av
tiden var vi fria och då solbadade eller gick vi och
tittade på minfälten, där bland annat en stackars
kamel förirrat sig in och blivit söndersprängd och
nu låg och ruttnade. På kvällarna låg vi på taket
och drack ö1, kall, god Falcon - Ras har det bästa
kylskåpet i hela sämre orienten - 

pratade och lyss-
nade till nattens ljud medan månen strödde sitt sii-
ver över oss. Dessa underbara nätter kommer att
vara ett av de mer bestående minnena från dessa

sju månader.
Men månaden var snart till ända och vi hamnade

i Raf,ah, dit kompaniet återsamlades från sina olika
detachement; Marina Camp, Port Said och Gaza.

Rafah är UNEX':s största underhållsbas, en gång
tillhörig Montgomery. Här hade vi att bevaka det
7 km långa stängsel, som orng'er campen, från torn
(8 st.) placerade längs detta stängsel. tr'rån dessa

torn lysts vi ut över öknen med stora strålkastare
på natten; på dagen hölt vi utkik därifrån.

Lite om vaktindelningen. Vi var uppdelade i två
vaktstyrkor. Den ena gick på kl. 1300 och gick till
nästa morgon kl. 0700. Fria till kl. 1300, gick vi till
kl. 0700 nästa morgon. Därefter fria två dygn och
sedan åter samma. Under de två fria dagarna hade
vi utbildning, fysisk träning och inre tjänst. Under
vaktdygnen gick vi vid tornen fyra timmar och var
fria två. Vid de övriga posteringarna gick man två
och var fria två. Denna tjänst var ju ganska hård
och efter hand blev vi trötta på det. En situations-
bild.

Du vaknar klockan ett på natten efter två tim-
mars sömn. Ute är det dimmigt och fukten tränger
genast igenom kläderna. tr'ramför dig har du fyra
"underbara" timmar, två längs stängslet och två i
tornet. Du börjar vandringen och första halvtimmen
går bra men sedan vill ögonlocken bara falla ner.
Du skakar på huvudet och gnider ögonen, men efter
ett tag är det likadant igen. Du ställer dig och tittar
ut i öknen, sluter snart ögonen och vaknar vid att
du håller på att falla. Nu börjar du åter din vand-
ring, men du går som om du vore full: tar snedsteg
och knäar. Så går äntligen de första två timmarna
och du klättrar upp i tornet" Där går det också bra
i början, men sedan lutar du dig försiktigt mot strål-
kastaren - den är mycket varm - och vaknar häf-
tigt av att du briint dig. - Så ungefär tedde sig
vakten i Rafah. Jag tror inte någon avund.as oss.

Något gott skall dock sägas om detta "fångläger".
Det fanns alltid något att sysselsätta sig med på

fritiden. Bordtennis, golf, tennis, fotboll, volley-boll.
En mängd cantiner samt ett par olika filmer varje
kväll. Tiden gick alltså ganska fort. Dessutom var
maten bäde god och riklig och det var antagligen
här som major Syr6n och fanjunkare Holmberg lade
grunden till vad de senare sökte bli av med.

4å.
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Kgrkan i, Sharm el Sheik.
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I(arnratfönenirg
eller ej ?

Man och man emellan har diskuterats möjlighe-
terna att bilda en VIII FN-bataljonens kamratför-
ening med syfte att bl. a. verka för fortsatt kamrat-
skap efter avslutad tjänst och sammanträffande för
att diskutera minnen och upplevelser från Gaza och
Kongo.

Vi har haft så mycket gemensamt både av hårt
arbete och glada episoder, att en sådan tanke otvi-
velaktigt är lockande, men eftersom bataljonen är
rekryterad från alla delar av vårt land, synes möj-
ligheterna att bedriva någon ordnad föreningsverk-
samhet och att samla kamraterna till sammanträden
eller andra "träffar" vara mycket små. Projektet är,
om inte direkt ogenomförbart, mycket svårbemäst-
rat.

Vi får nöja oss med att låta de gemensamma min-
nena utgöra en förbindelselänk, som kan ta sig ut-
tryck i ett igenkännande leende och ett kamratligt
handslag, när vi någon gång möts ute i livet.

Måhända kan i orter, där flera av kamraterna är
bosatta, ordnas med små kamratträffar i återseen-
dets och tillbakablickandets anda och som ett syn-
ligt tecken på medlemskapet i vår stadgelösa kam-
ratförening har ju varje man i bataljonen fått den
speciella minnesmedaljen, som vid dylika tillfällen
kan bäras som föreningstecken.

B. J.

Med 4. Aompaniet . forts. från sidan 7

En dag, när jag stod i tornet och tittade ut över
denna öken, där man nu kände varje buske och håla,
kommer serg. Eriksson körande i rasande fart. Fri-
vakten får ställa upp och så frågar han oss om vi
vill följa med till Kongo. Naturligtvis vill alla. Inget
kan vara sämre än Rafah. Det hade tidigare gått
rykten om att bataljonen skulle ner hit, men ingen
satte tilltro till dem. Nu besannades de emellertid
och ett febrilt brevskrivande satte igång. Alla blev
med ens på gott humör.

Bråda dagar följde. Packning och uthämtning och
inlämning och en massa spring hit och dit. Allt blev
emellertid klart till den 19 och vi sade adjö till våra
kanadensiska vänner och sedan kom tåget.

Tåget ja. Ont om plats, sandigt och varmt. På
natten genomfor vi ett tyst Isrnailia och framåt
morgonen kom vi till Cairo. Väntan på järnvägs-
stationen och på flygplatsen.

Vid niotiden på kvällen kom vi äntligen iväg i ett
överlastat plan, där vi satt inklämda mellan all
materiel. Vi anlände till Tripolis på natten och fick
en utmärkt middag samt d.en första mjölken på tre
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månader. En varm dusch och sedan väntade en säng
med rena lakan.

När vi lämnade Tripolis hade planet svårt att
lyfta, kanske beroende på all den myckna maten vi
inmundigat före starten. Tyvärr fick många inte
behålla den så länge. Det guppade ganska bra över
Sahara.

I Kano sov vi några timmar på bänkarna i en tom
väntsal.

Slutligen Leo, lite kyligt och grått men senare på

dagen varmt och dammigt där vi 1åg invid start-
banan och väntade. På kvällen kom vi upp till det
villasamhälle där huvuddelen av kompaniet sedan

låg så länge vi var i Leo. Vår pluton, andra, ham-
nade i flygplatsens huvudbyggnad. Där tillbringade
vi våra tre veckor. Vi hade det lugnt så när som på

ett intermezzo, dä några kongolesiska soldater för-
sökte övertaga tornet. De lyckades inte och sedan vi
satt ut några vakter, blev allt lugnt.

Nervösa dagar innan vi kom iväg till Katanga.
När vi äntligen satt i planet var det med en viss
lättnad.. Kanske var vi lite rädda, men plötsligt stod
vi på plattan och inget hade hänt.

På natten låg vi i en tom hangar och jag frös som
aldrig förr.

Att skriva om resten är svårt. Det ligger för nära
i tiden. Dessutom känner vi alla till det.

Ett skall sägas om kompaniet. Hade vid det bra
den första månaden på våra olika detachement, har
vi nu fått ta igen det många gånger om. Rafah, Leo,
E'ville, platser som man inte bara har ljusa minnen
från. tr'emtio dagar utan att ha haft en he1 dag ledig
eller sovit igenom en hel natt är vad man önskar sin
värsta fiende och inte sig själv. Vi har i alla fall
klarat det, vilket vi inte är så lite stolta över.

s"giqffi*
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Aventyrlig Bukama-resa

Undertecknad, furir Börje Grönhult, 2 komp., var
chef för en styrka, som fått i uppdrag att med två
lastbilar och en jeep frakta flyktingar från Kolwezi
till Bukama. En sträcka på nära 40 mil med serpen-
tinvägar omväxlande med blöta och under den värsta
regntiden ofarbara vägar"

Onsdagen den I nov. gav vi oss iväg klockan 1330.

tr'örutorn 10 man frän 2 komp. och 2 drivers från
stab,en, medföljde doktor Fredriksson och tolken,
löjtnant Forsell. Den senare har i många är varit
i Kongo och hade därför mycket att berätta om
djur och natur när vi gjorde uppehåll i djungeln.
Utan missöden kom vi den 9 nov. fram till Kolwezi,
där vi blev mottagna av marockanska X'N-soldater,
som ordnade med förläggning oeh som även bjöd på

mat. Denna var ganska fet och lagad på ett sätt som
vi inte är vana vid. Härav fick en d"el av grabbarna
en släng av den för oss så bekanta "yxmagen". Där-
för hölt vi oss i fortsättningen till den inte alls

dåliga six in one. Dessutom hade vi av vår duktiga
och mycket omtänksamma koktrosschef, furir Kai
Linn6, fått en speciallåda med hopplockade godbitar.

Marockanerna var förlagda i en skola, där även
cirka 2.000 svarta flyktingar bodde. De kom från
Bukama och trakterna däromkring. Det fanns flyk-
tingar i alla åldrar och många var sjuka och
döende. f ett rum om 7X9 meter, sorn gränsade in-
till vår förläggning Iå9, satt och stod det cirka 80

personer plus deras bagage. Det fanns inte plats för
alla på golvet utan mödrarna hade sina spädbarn
liggande ovanpå sig eller om modern satt fick de

hänga i ett knyte på ryggen. Några sanitära anord-
ningar fungerade inte. På morgnarna gick alla ut
ett tiotal meter frän huset och förrättade sina behov
på marken. Att det sedan härjade sjukdomar och
epidemier är kanske inte svårt att förstå. Här hade
våra "sprutgubbar" haft mycket att göra. Läkarna
på platsen kunde inte göra mycket åt de som var
allvarligt sjuka, eftersom några operationer inte
kunde göras. En kvinna med blind,tarmsinflamma-
tion fick ligga och ha ont tills, tarmen sprack och
hon dog. En morgon såg jag patienterna på läkar-
mottagningen och det var inga vackra syner. Barn
med stora inflammationer och utslag så svåra att
de angripna ställena höll på att ruttna bort. Humö-
ret var dock prima och överallt skrattade de när vi
hälsade med det välbekanta "jambo" och bjöd på

cigarretter.

Klockan 0500 den 10 nov. gav vi oss iväg med den
första transporten. Vi gick i kolonn tillsammans
med marockaner, som även de hade 1 jeep och 2 last-
bilar. Cirka 140 man förde vi med oss och det var
inte särskilt stor plats för var och en på flaken, där
dessutom 4 vakter skulle fä plats. Resan gick ernel-
lertid bra och trots att den gick genorn balubakat-
stammens område, Lubudi och Luena, inträffade
inga missöden. Många gevärs- och klubbeväpnade
krigare sågs dock, men med en cigarrett och några
svahilifraser kommer man långt i dessa trakter.
Vägen var väldigt krokig och inte i bästa skick. Vid
sidorna var det väldiga stup eller höga kanter. Det
blev ej heller lättare att köra av att regnet fullkom-
ligt öste ner den mesta tiden.

Bland de trevligaste inslagen under färden var de

stora apflockarna, som vi stötte på. På ett stäIle
satt det, en flock om 30-40 stycken babianer mitt
på vägen. De flyttade sig dock när vi närmade oss

men gjorde ingen brådska. Väldiga svart-vita fåglar
sågs också på några ställen. Skyltar, som talade om
att det fanns elefanter och noshörningar fanns upp-
satta utmed vägen, men några djur sågs dock inte
till. Spillning efter elefanter låg det ofta på vägen
och dessa gav ju ganska klart besked om hur pass

stora djuren är.

Klockan 1445 var vi framme i Bukama och släppte
av flyktingarna, som bl,ev mottagrur av en stor mot-
tagningskommitt6. Det blev sång och dans' och vilda

Hdl gör si,g i,nfötlda, polisstgrkoc" bered,d,a att rEcka ut
med, e,n au si,na lastbil,a,r.
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glädjetjut av sällan skådat mått. När välkomstcere-
monin var över marscherade de till sina hyddor, som
låg ungefär en kilometer från platsen.

Sedan vi fyllt vära magar med burkmat gav vi
oss iväg tillbaka till Kolwezi, som nåddes utan miss-
öden för vår del. En marockansk driver somnade på

hemvägen och körde av vägen. Vi hjälptes ät aLt fä
bilen på rätt köl och resan kunde fortsätta. I Kol-
wezi var vi klockan 0115 den 10 nov. Under vår
frånvaro hade 70 flyktingar kommit, 3 fötts och
2 avlidit.

Dagen efter blev det en liknande tur, men denna
gången skulle vi inte köra tillbaka tiil Kolwezi utan
åka direkt tillbaka till Elisabethville via Lubudi och
Jadotville. Nu började driverna bli trötta och en

bensinstation i Lubudi fick tjänstgöra som hotell i
fyra timmar natten mellan den 11 och 72 nov. Efter
viian begav vi oss till Jadotville, där kaffepaus togs
på ett hotell. Klockan 1430 var vi åter i Elisabeth-
ville och tröttare och smutsigare F N-soldater har
väI sällan setts. Vi hade på 50 timmar (pauserna
medräknade) tillryggalagt 272 mil på dåliga vägar
med väderleken emot oss på alla sätt. Alla kände vi
oss mycket nöjda och kände, att vi gjort något för
någon.

Elisabethville den 13 nov. 1960

Börje Grönhult

Furir

I)etacherrent
ffch ståtligt rnottagande

Ti,ll, d,et hiir tal,et - hiir å,tergruet på, origi,nal-
språ.ket efter d,en infödde talctre,ns

fick kapten Soen Kappeltn och lwns Kasenga-
iLetachenxent l,yssna und,or ett besök i, en by.

Officers, Gentlemen,

In the name of the teaching personnel, that of the
youth here present and on my own behalf, I wish
to point out that your visit is of exceptional signifi-
cance to us. I repeat exceptional, because I am
persuaded that there are many among you who
would not think of visiting and making contact with
the people. On the contrary they are satisfied merely
to drink and to take photographs of the countryside
and the women at the river, etc. But you, being busy,
decide to eonee and pay us a visit and especially at
this very tragic time. That is why, Gentlemen, we
consider your visit exceptional.

Far from wishing to make a political speech,

I shall try simply to express in a few lines what
our young Republic has to do for its youth: "Educa-
tion and modern Hospitals". If the Katanga Govern-
ment is unable to meet these needs, it is because of
lack of the international collaboration of which it is
in need.

As one does not struggle against the good, I do

not wish to give you a historical account of the
Belgian civilising work and of all the benefits we
have acquired from Belgium. On the contrary, one

has to struggle against the bad. And so, alongside
the benefits, we take note with regret of those
things which Belgium has failed to accomplish in
our beautiful Katanga and as a result we are suf-
fering the painful consequences.

Gentlemen,

- Ssgsuss the object of your mission is: to
maintain order and peace where these factors are
lacking;

- Because you are the defenders of the law, of
liberty and justice;

- Because you form part of the Security Counsel;
it is with great fear that the youth of Katanga

learn of the abominable deeds which are happening
in the north of Katanga in the presence of the U. N.
contingent. This makes the mission of the inter-
national organisation quite incomprehensible.

Now I am speaking to you in a gloomy manner:
The Security Counsel is one of the important

organs of the U. N. O. I tell you, therefore, that the
most of the difficulties which you face are due to

L2
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ignorance and this simply because education has
been neglected. After all, this is the foundation of
a country.

Gentlemen,
X'or us, you are the direct representatives of the

U. N. O. And the U. N. O. recognises surely the roots
of the crises menacing the Katanga. The interna-
tional organisation which you represent has at its
disposal the effective means of rernedy for the evil
of which we are the victims. If this evil continues,
the youth says: "ft is the ill-will on the part of the
U. N. O., or it is the deplorable attitude of certain
representatives of the U.N.O. towards the Katanga."

tr'ormerly the population was decimated by: -
1. Slavery and the slave-trade.

2. Disease.

3. Tribal wars.

W'ould it not be shameful of the historians of
to-day have to write like this: - "The population
of Katanga was decimated by a rebellion in the
presence of U. N. O. and often with its assistance" ?

Gentlemen, we do not ask the U. N. O. for schools,
but to help our Katanga Government. And this help
consists of one thing: "Recognition of Katunga?'.
This is the primordial help which the youth ask
of you.

Gentlemen, Officers, in closing, I again present
my sincere thanks in the name of the youth here
present for this kindly gesture which you have
shown to us and I would ask you to be good enough

Må,ngahund,raå,riga termitstackw stoil, upp som socker-
toppar i, den katangesdska, terrd,ngen.

to transmit the contents of this message to the
representative of the U. N. O. in Katanga.

Long live Katanga education!

Long live the Republic of Katanga !

25th October, 1960.

Kapwasa
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MIITITES.

kaaalkad

I den här lilla kavalkaden skall vi ta upp några

av de viktigare data under bataljonens sju måna-

der långa historia. Kavalkaden gör inte anspråk på

att vara fullständig men bör ändå kunna vara till
nytta för den som vill friska upp minnet.

22 april: Befälet vid åttonde svenska FN-bataljo-
nen rycker in till I 10 i Strängnäs i kyla
och rusk.

25 april: Huvuddelen av bataljonen rycker in un-

der samma miserabla väderleksförhål-
landen.

29 april: Sedan bataljonen utrustats och trimmats
hårt i närmare en vecka överlärnnar
arm6chefen en fana till bataljonschefen,
överste Bernt Juhlin.

I rnaj: Ett dygn försenad lämnar första flighten
Bromma med ett Sabena-Plan av tYP

DCZC. Bataljonen landar i El Arish un-

der en svår khamsin-vecka. En flight
kom i 43 graders värme. Sverigevädret
var nollgradigt vid avfärden frän Brom-
ma. Detachement utgår från Gaza till
Sharm el Sheik, Port Said och Marina
camp.

6juni: Svenska flaggans dag firas i närvaro av
bl. a. svenske ambassdören i Kairo Bry'
nolf Eng och ambassadsekreterare Len-
nart ----esterberg. Efter högtidlighet på

"Stora torget" med tal av bataljonsche-
fen försiggår stora skämttävlingar på

wolley-boll-plan framför kyrkan.

2l Juni: Ingernar Johanssons knock out-förlust
mot tr'loyd Patterson noteras av en be-

drövad bataljon som i stor utsträckning
följer kampen från svenska radions di-
rektsändning.

24 juni: Midsommarafton firas så svenskt som

möjligt är under den egyptiska solen

med dans kring midsommarstången
o. s. v.

tZ juli: Efter telegram från generalsekreterare
Dag Hammarskjöld ber UNEF -generalen

P. S. Gyani den svenske bataljonschefen
förbereda förflyttning till Kongo och

a4

undersöka hur passa många som är vil-
liga att följa med. Resultatet nästan
hundraprocentigt.

19 juli: Sedan svenska regeringen på middagen
lämnat sitt tillstånd till förflyttningen
iämnar bataljonen med tåg Gaza av-
skedshyllad av bl. a. indiska musikkårer
och d'elegationer från samtliga andra
kontingenter.

2O juli: Ankomst till Kairo tidigt på morgonen.

Första planet lämnar flyghamnen om-

kring kl. 8 och landar i Tripolis i Libyen
mellan 72 och 13 lokal tid.

2l juli: De första planen landar på Leopoldvilles
flygplats N'Djili. 1. och 2. komp får se-

nare på dagen order att som särskilt de-

tachement ingå i Ghana-brigaden och
grupperas inne i Leopoldville. Resten av
styrkan bevakar flygfältet och vägen

mellan flygfältet och staden.

12 aug.: Del av staben samt 3. och 4. komp. flyg-
transporteras till Katangas huvudstad
Elisabethville i samband med general-
sekreterare Dag Hammarskjölds besök
hos katangesiske premiärministern Moi-
se Tshombe.

15 aug.: Huvuddelen av den återstående styrkan
flyger från Leopoldville till Elisabeth-
ville.

22 aug.: Premiär för "Nyheter paa svenska" i
katangatidningen L'Essor du Congo. Ny-
heterna slopas två månader senare lik-
som de svenska radionyheterna efter in-
gripande av katangaregeringen.

19 nov.: Första planet 
- Sabenas Boeing 707 -med en tredjedel av bataljonen ombord

lämnar flygfältet i Elisabethville i strå-
lande sol för att sent på kvällen landa
på Arlanda i snö och frost. Hemma igen !

Detta Kamelpostens slutnummer utkommer om-

kring två månader senare än avsett. Anledningen

är dels tryckeriets hårda belastning före jul- och

nyårshelgerna, dels att stabsredaktören legat sjuk

en bit in på det nya året.



Vrinlig ortikel
i ltatangatidning

Den katangesiska tidningen "L'Essor du
Congo" - som på sin tid innehöll "Nyheter
paa svenska" - llppgss en kort tid efter det
vår bataljon lämnat Elisabethville ha haft en

artikel, där man dels hälsade nya bataljonen
välkommen, dels harangerade den som nyss
åkt hem, d. v. s. oss. Man hade också varit an-
gelägen förklara, att den animositet som

svenskarna möjligen skulle komma att märka
inte riktade sig mot svenskarna som svenskar
utan sorn F1{-soldater.

Man tycker sig spåra bataljonens specielle
gynnare, dansken Paul Solver, bakom den vän-
liga artikeln.

Andra flightens pilot
omkom vid krasch

Vid den svåra flygolyckan utanför Bryssel härom-
sistens, då en Boeing 707 störtade och drygt 70 per-
soner omkom, dödades även besättningen. Kaptenen
ombord var samme pilot som flög den andra svenska
flighten hem från Elisabethville i slutet av novem-
ber.

Inte så, farli,st som d,et ser wt. Bara en sold,at som tar
i,gen si,g und,er fi,l,ten,

FN h,ar
al,l,sköns

stoppat flqgtrafi,ke,n och fiil,ten spd,rras med
fordon. Dessttiirre också till, men !ör tl,Agpost-

trafi,ken.

Äoen grcirmaskiner kom till, antsiind.ning nrir ltEgplatsen
i, E-ui,tle skwl,l,e spiirras"
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