
Tack från BA01! 
 

Ni klev fram – Ni erbjöd – Ni levererade!  
 

Med största värme och ödmjukaste tacksamhet tackar vi för 
Ert engagemang och hjälp. 

 
 

I stort och smått – Direkt och indirekt! 
Myndigheter, organisationer, företag, privatpersoner, etc., 

 

tillsammans hjälpte Ni oss att 
uppleva 2 fantastiska dagar i Enköping och Stockholm.  

 
 

Ni gav oss möjligheten 
 

Vi fick upplevelsen 
 

Ni har vår oförglömliga tacksamhet 





BA01 (Balkan 01) 1993-2013 

BA01, den första bataljon som Sverige sände till inbördeskriget i Bosnien-Hercegovina. 
  

1993 utbildades bataljonen BA01. 
Förbandet Nordbat2 bestod av ca: 850 Svenskar, 125 Danskar och 300 Norrmän. 
Sverige – tre Pansarskyttekompanier, ett Stab/Tross kompani och en bataljonsstab. 
Danmark – ett stridsvagnkompani. 
Norge – ett sjukhuskompani och en helikopterskvadron.  
 
Vi stod i beredskap till hösten 1993, och därefter färdades vi ner för att slutövas och göra de 
sista förberedelserna i Oxböl, Danmark. 
 
Med totalt ca: 5km tåg färdades vi genom Europa. På plats i Bosnien-Hercegovina utplacerades 
vi kompanivis, i städerna Tuzla, Vares och Srebrenik. 
 

Den dryga 6 månader långa missionen präglades av primitivt leverne under förhållandevis svåra 
omständigheter. Kanske var det just dessa svårigheter och gemensamma ansträngningar som 
svetsade oss samman. 
 

2003, i Almnäs på Ing1 (SWEDINT) – Återträff efter 10år. 
Välarrangerat, gavs vi möjligheten att under 2 fina sommardagar återuppleva gemenskapen. 
Minnen, umgås, prata, grilla, fältartister, sång och skratt är några av de orden som beskriver det 
fina vi fick uppleva tillsammans. 
 

2013, i Enköping på LedR och Stockholm på Gärdet – Återträff efter 20år. 
Dag 1: Vi välkomnades, följt av samling med en kort återblick. 
Inkvartering, dusch/bastu innan bataljonsfotografering, umgänge och grillat. 
Dag 2: Revelj, frukost, samling och transport till veterandagen på Gärdet, Stockholm.  
Vi mottogs och välkomnades. Samlat vägleddes vi till hedersläktaren för deltagande av 
invigningen av veteranmonumentet, medaljering och tal av Kung Carl XVI Gustaf, ÖB, 
Försvarsministern m.fl.  
 

Vi, är stolta över förmånen att vara en del i ett arv. Ett arv och en stolthet vi tar med oss vår 

önskan av att ha kraft och ges möjlighet att återsamlas till  25års-jubileumet, 2018! 

BA01, Oxböl, Danmark 1993 

BA01 – 10år, Almnäs, Södertälje 2003 

                           BA01 – 20år              
Veterandagen, Stockholm, 29maj 2013 


