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I detta fjärde och för året sista numret av
Fredsbaskern finns det all anledning att peka på
bredden av det arbete som svenska veteraner
utför ute i världen till gagn för fred och säkerhet.
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Promoting love
and respect
in our community.

13 Hedersvaktsgruppen och julklappstips
14 Generalsekreteraren har ordet

Vi behöver bara se tillbaka ett fåtal veckor för
att hitta den senaste insatsen där veteraner
från den svenska stödstyrkan snabbinkallades
för att bistå med efterforskning och logistik i
det orkandrabbade Filippinerna. Över 11 miljoner människor bedöms vara direkt berörda av
orkanen Haiyan och dödstalen räknas i tusentals människor. Svenska specialister inom medicin, it, vattenrening och säkerhetsbedömningar
arbetar sida vid sida med andra nationers motsvarande organisationer och bidrar på både
kort och lång sikt till att få landet på fötter igen.
Läs mer om MSB:s arbete i Tacloban på sid 7.
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Helping the sick.

Supporting
the poor.
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Träffplatser A-Ö

17 BBNB möttes i Fröslev Danmark
18 Föreläsning hos FB Norrköping

Kapten Ragnar Sävfors, Livgardet har skickat en
rapport från fältet i Uganda där soldater och
officerare tillhörande Somalias armé i en konfliktfri miljö tränas i kompetens och förmåga i
framför allt grundläggande soldatfärdigheter.
Ragnars historia kan ni läsa på sidorna 8 och 9.
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Honoring our
traditions.

Maintaning a
christian presence
in the holy land.

Tempelriddarorden OSMTH är ett internationellt, kristet och
ekumeniskt, ordenssällskap. Vi arbetar med humanitär verksamhet
och med fredsfrämjande och förståelseskapande åtgärder.
Vi är ett öppet, demokratiskt, modernt, och arbetande ordenssällskap.
Vi har insignier och traditioner från den ursprungliga Tempelriddarorden,
men vi lever och verkar i den moderna världen.
OSMTH har också en ”Special consultative status”, som rådgivande
organisation åt FN.

22 Återträff för L116
23 S004 återträff
24-25

På sid 10 och 11 får vi en inblick i hur ett julfirande kan se ut i insatsområdet där vi möter Mark
Tingvall från Kriminalvården stationerad i
Sydsudan och Thomas Järnkrok från Polisen
som arbetar för OSSE i Kirgizistan. Dessa två
veteraner möter vi också i På kornet på sidan 31.
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26-27 Blue Berets – året som gick
28 UNEF-kamraterna
29 Profilshop
30 YXXRYSS

Defending
the unjustly
accused.

Protecting
the freedom
of speech.

OSMTH i Sverige driver egna projekt och tidigare har vi Svenska riddare
arbetat mycket med Afghanistan. Även OSMTH internationellt driver
projekt där vi bland annat har ett mycket gott samarbete med den
Evangeliskt-Lutherska kyrkan i Jerusalem.
9LEHKÑYHUEOLƮHUULGGDUHL2607+VRPYLOODUEHWDIÑUU¿WWI¿UGLJD
principer. Till OSMTH är den välkommen som är av kristen tro,
är myndig och vill deltaga i ordens arbete.
Orden är ekumenisk och både män och kvinnor är välkomna.
0ÀQJDDYRVVVRP¿U7HPSHOULGGDUHKDUHQEDNJUXQGVRPRƯFHUDUH
i Försvarsmakten, men alla är välkomna.
Välkommen att läsa mer om oss och det arbete vi bedriver!

Shaping
the future.

www.osmth.org
www.osmth.se

31 På kornet
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Årets
veteran ?
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Dessa skildringar visar på en bredd över det
som håller oss veteraner samman, att vi utsända i världen bidragit eller bidrar med fred och
säkerhet – oavsett om det handlar om vapenträning eller vattenrening. Det är också glädjande att ta del av regeringens nya förordning gällande ökade möjligheter till statsbidrag till
veteransoldater, men beslutet visar samtidigt
att mycket arbete återstår innan alla veteraner,
både civila och militära, kan inkluderas under
samma definition. Just denna definition finns
det idag många olika tolkningar av, där Sveriges
Veteranförbund står för den mest inkluderande.
Helgen den 16-18 maj nästa år firar förbundet 30
år av kamratskap, omtanke och medmänsklighet. Det har varit en lång, rolig, viktig och
stundtals mödosam resa till där vi är idag, en
resa som befunnit och befinner sig i ständig
förändring men med ett okränkbart mål: att finnas med alla veteraner både före, under och
efter insats.
Avslutningsvis önskar jag dig en God jul och ett
Gott nytt år! – Vi ses igen 2014!

Adressändring: kansliet@fredsbaskrarna.se - alt 08-25 50 30
FREDSBASKERN, ISSN-02843765, är av generell karaktär och
kan inte, på grund av områdets komplexitet, ligga till grund i
specifika frågor. Vi tar ej ansvar för skada som kan uppkomma
till följd av upplysning i publicerat material, eller i annan lämnad
information. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material,
samt förbehåller sig rätten att korta i artiklarna.
© SVERIGES VETERANFÖRBUND FREDSBASKRARNA
• Org.nr 828001-0359.

Daniel Jansson
redaktör
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Sverige blir en del av Natos insatsstyrka

2013

Nato Response Force (NRF) är en snabbinsatsstyrka som under Nato-befäl skall kunna försvara medlemsländerna mot angrepp var som helst i världen. Försvarsalliansen skriver på sin
webbsida att NRF skall utgöra spjutspetsen inom Nato och kunna svara upp mot väldigt
många olika typer av hot. Försvarsminister Karin Enström säger till Dagens Nyheter att
Sverige fortfarande behåller kontrollen över sina förband och att deltagandet innebär en
möjlighet och inte en skyldighet att delta i operationer.
– Fördelen med att delta är att vi får tillgång till avancerade övningar som på sikt gör att
vi kan vidmakthålla vår egen försvarsförmåga, säger Karin Enström.

– en betydelsefull milstolpe
Bengt Wiktorsson
Förbundsordförande

När årets sista utgåva av Fredsbaskern är på
väg mot tryckpressarna känns det naturligt att
försöka sammanfatta det gångna året och
också försöka blicka framåt mot 2014.
Året startade med ett intensivt arbete i den
dåvarande styrelsen för att utarbeta och förankra
ett förslag till nya stadgar. Tack vare ett gediget
förarbete kunde det i mars på Revingehed församlade årsmötet utan svårigheter besluta om
de nya stadgarna. Det första viktiga beslut som
den nya styrelsen hade att fatta var att utse
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarnas förste
generalsekreterare.
Under de kommande månaderna organiserades i rask takt det nya kansliet i de tillfälliga
lokalerna i Örebro. Samtidigt med detta pågick
den slutliga planeringen för World Veterans
Federation´s Peace and Security Summit, som
gick av stapeln i slutet av maj i Stockholm.
Invigningen i närvaro av vår höge beskyddare,
H.K.H. Prins Carl Philip, blev en värdig start för
denna banbrytande konferens, som avslutades
med att ”The Stockholm Declaration” antogs.
Den uppmanar länderna att ta till vara den erfarenhet som världens veteraner besitter för att
bidra till fred och säkerhet i samhället.
På veterandagen den 29 maj invigde H.M.
Konungen det nya veteranmonumentet ”Restare”
på Djurgården i Stockholm. Veterandagen har
blivit en årlig statsceremoni där veteraner uppmärksammas för sina insatser och där minnena
av dem som offrade sitt liv i fredens tjänst bevaras.
Under sommaren genomfördes på veteraners personliga initiativ ”Fredsbaskermarschen” och för tjugonde (!) gången i ordningen
sommarsamlingen ÖS i Halmstad. På Gotland
gjordes ett utmärkt försök att anordna en golftävling för veteraner. Tyvärr var det för få som
anmälde sig för att golfa, men det kommer
säkert att gå bättre nästa gång.

Under året har en ny lokalförening bildats
och nio nya träffplatser har etablerats – ett utomordentligt viktigt bidrag till vår kärnverksamhet.
Juvelerarfirman Aagaard har från försäljningen av armbandet ”From Soldier to Soldier”
donerat 560 000 kronor och Tempelherreorden
har genom insamlingar skapat en donation, som
överlämnas till SVF, till förmån för barn till stupade och sårade veteraner. I början av november
fyllde Saabs vd Håkan Buskhe 50 år. I stället
för presenter önskade han en insamling till förmån för Sveriges veteraner, vilket inbringade
drygt 78 000 kronor.
I oktober genomfördes ett förbundsråd till
vilket representanter från alla SVF:s föreningar
kallats. Syftet var att få organisationens syn på
de åtgärder som genomförts och hur styrelsen
och kansliet tänker sig framtiden. Församlingen
uttryckte glädjande nog stöd för de åtgärder
som vidtagits och för den framtidsplanering som
presenterades.
Det är med glädje vi kan se tillbaka på
2013 – ett år då Sveriges veteraner fått allt
bättre uppmärksamhet och erkännande för sina
insatser. SVF blir en allt viktigare aktör för att
realisera de politiska ambitionerna på veteranområdet och vi får genom Försvarsmakten
stöd från staten för att genomföra vår verksamhet.
Det kommande året inleds med att Allan
Widman presenterar slutbetänkandet i veteranutredningen. Det är med stor spänning vi ser
fram mot resultatet. En viktig fråga i det sammanhanget är om den nuvarande veteranpolitiken i någon form ska implementeras bland övriga
myndigheter som har utsända i fredsfrämjande
och humanitära insatser.
Arbetet fortsätter med att planera för kansliets lokalisering. Huvudinriktningen är att flytta
till Stockholm eller dess närhet, men flera praktiska och finansiella frågor skall lösas innan
detta kan realiseras.

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

En viktig uppgift inför nästa år är att rekrytera fler medlemmar. Vi är nu drygt 5 000, men
antalet veteraner i landet är betydligt fler. Om
varje medlem rekryterar en ny har vi kommit en
bra bit på väg. Ta med den nye medlemmen till
träffplatsen så att den kan dela med sig av sina
tankar och erfarenheter. Varför inte också ta
med någon anhörig till träffplatsen för att på
det sättet skapa större gemenskap inom familjen kring veteranens upplevelser. Styrelsen och
kansliet ska skapa goda förutsättningar för
rekryteringsarbetet och ett större mervärde i
medlemskapet, men den viktigaste motorn för
rekrytering är en väl fungerande verksamhet i
de lokala föreningarna som tilltalar veteranerna
och att man att aktivt bedriver rekryteringsverksamhet.
Avslutningsvis vill jag passa på tillfället att
tacka alla som på olika sätt bidragit till ett händelserikt och aktivt år 2013. Raden av namn på
veteraner som förtjänar ett omnämnande för
denna positiva utveckling skulle bli ganska lång.
Jag nöjer mig därför med att säga – tack för en
gedigen insats!
Med detta ber jag att få önska alla där ute och
här hemma en God jul och ett Gott nytt år 2014!

Bengt Wiktorsson

Regeringen stärker stödet till veteransoldater
- men mycket återstår
Regeringen har beslutat om en ny förordning gällande statsbidrag till frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationer.
– I och med dagens regeringsbeslut stärker regeringen ytterligare Försvarsmaktens möjligheter att ge stöd till frivilliga veteransoldat- och anhörigorganisationer, säger Karin Enström via
regeringens webbplats.
Sveriges Veteranförbunds informationschef Per Lennartsson
välkomnar beskedet men påpekar att beslutets innebörd fortfarande gör skillnad på civila och militära veteraner.
– Det är ett beslut i rätt riktning och en tydlig markering av
regeringen att de tar veteranfrågan på allvar. Nu återstår för
regeringen att även inkludera stödet till alla veteraner som arbetet för fred och säkerhet – oavsett om de burit vapen, grävt i rasmassor, bedrivit vattenreningsprojekt, arbetat med politisk rådgivning eller på annat sätt haft civila tjänster, säger Per.

Karin Enström, försvarsminister.
Foto: Regeringskansliet

Per Lennartsson, informationschef,
SVF.

Veteranmonumentet och FN-minnesmärket

Den 3 oktober träffades Djurgårdsförvaltningen, Försvarsmakten och Sveriges Veteranförbund ute vid Veteranmonumentet för att diskutera de händelser som varit under sommaren där tillträdet till Veteranmonumentet upprepade gånger begränsats och det
använts som läktare och uppställningsplats. Mötet blev mycket lyckat och jurgårdsförvaltningen var intresserade av att lösa de problem gällande tillgänglighet som diskuterats tidigare.
Sveriges Veteranförbund har nu tillsammans med Försvarsmakten tagit fram förslag
på bättre uppmärkning och avgränsning av monument och minnesmärke. Förslagen är
delgivna Statens Konstråd och Restare-konstnären Monika Larsen Dennis.

Restare. Foto: Kim Svensson

Fredsbaskermarschen blir Veteranmarschen 2014

Som ett led i SVF:s förändringsarbete för att inkludera alla
veteraner – både civila och militära, byter Fredsbaskermarschen
namn till Veteranmarschen och beräknas nu bli ett årligt återkommande event för att samla Sveriges veteraner.
Årets succé samlade 400 personer och genererade över
70 000 kr till Kamrathjälpen som syftar till att stödja veteraner och deras anhöriga.
Veteranmarschen 2014 startar i Hindås den 29 juli och avslutas i Örebro den 9 augusti.
Läs mer på www.veteranmarschen.se
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ÅRETS INSATS

LESSONS LEARNED 2013
Insatsstaben har under insatschefen Anders
Silwers ledning givit Lessons learned-arbetet
en nytändning och ny dimension. Insatschefens engagemang, förmåga att lyssna och ge
erkänsla har lyft Insatsstabens veteraninsats
till en ny nivå. Med en tydlig uppdragstaktik
har Silwer i två projekt tydliggjort grundläggande tidigare inte kända problem i veteranarbetet.
FÖRMÅGAN ATT OMHÄNDERTA
PERSONAL MED PSYKISK OHÄLSA

Insatschefen Anders Silwer visade prov både
integritet och insikt när han underkände den
utredning som gjorts av ett fall av psykisk
ohälsa vid ett Afghanistanförband. Insatschefen anmodade sedan Försvarsmaktens
säkerhetsinspektör Anders Emanuelson att
genomföra en FMUK – en Försvarsmaktsutredning av fallet. På annan plats kommer
jag att redovisa säkerhetsinspektörens slutsatser. Jag begränsar mig här till att konstatera att säkerhetsinspektörens kritik mot den
rådande ordningen är förödande. Försvarsmakten måste vidta extraordinära åtgärder.

sin situation. Den som läser intervjun där en
Kongoveteran berättar om sin skenavrättning
i Kongo 2004 får en ökad förståelse för vad
en skenavrättning handlar om. När Henric
Roosberg i samband med en presentation på
Garnisonen spelade upp den känslosamma
intervjun var det dramatiskt dödstyst i konferenssalen.

SKENAVRÄTTNING – KONGO 2004
Intervju inom Fång- och tvångprojektet:
Henric Roosberg FOI, med Jonas Mårtensson FÖS och Lars Andersson SVF:
Den första kommer fram med brutna tänder, stinkande,
rutten andedräkt, och drar en handgranat och drar
sprinten, håller upp den så att den ligger mot ansiktet
och säger på bruten franska-swahili: “Jag ska döda
dig.”

SVENSKA ERFARENHETER FRÅN FÅNGOCH TVÅNGSITUATIONER

Jag tittar på honom, men i samband med att det här
händer så tänker jag redan då: “Intressant att man
kan uppleva det på det här viset.” Dels så får jag tunnelseende, dels så går tunnelseendet från färg till
svartvitt, och dels så försvinner hörseln. SÅ hör jag
bara väldigt, väldigt ... som i en tunnel långt borta,
lite brusigt och lite dämpat, som när man simmar
under vatten och hör folk prata utanför. Det blir alltså
inte en ... jag kan inte relatera till ljud. Och just det
där att det är svartvitt.

Fång- och tvångprojektet är ett unikt samarbetsprojekt med deltagande av myndigheter
med personal i utlandstjänst. Överstelöjtnant
C-G Schultz vid Försvarsmaktens överlevnadskola tog initiativ till projektet som utvecklades under överstelöjtnant Lars Gerhardssons ledarskap och med FOI:s operationsanalytiker Henric Roosberg som motor.
Det är svårt att föreställa sig hur en person
som utsätts för en skenavrättning upplever

Nästa sak, vilket är det som var det absolut jobbigaste var ... när en av de här soldaterna kommer fram ...
och tar sin Kalasjnikov och kör in den i bröstet på mig,
precis som det hade gjorts tidigare den dagen. Men
dels så har han återigen säkringen på läge ett, d v s
automat, och jag ser hur hans finger blir grått, och det
blir det på en svart man när blodflödet stryps. Så fingret blir grått, och sedan – klick. Klicket när den träffar
en tom kammare ... nej, det var ... nej.

Svenska stödstyrkan till Filippinerna

Den tropiska orkanen Haiyan har medfört en omfattande förödelse i
Filippinerna. Över 11 miljoner människor bedöms vara direkt berörda
och dödstalen stiger. Den skadade infrastrukturen försvårar hjälparbetet och Filippinerna har deklarerat katastroftillstånd.
I mitten på november lyfte det första planet med delar ur den svenska stödstyrkan mot Filippinerna för att delta i arbetet med att efterforska eventuellt skadade svenskar, personer med hemvist i Sverige
och andra utländska medborgare. Stödstyrkans sammansättning anpassas
efter varje unik situation och i detta fall ingick framför allt personer med
kompetens inom säkerhetsbedömningar, medicin, vattenrening och it.

Förödelsen i Tacloban, så som det såg ut två veckor efter att den tropiska
orkanen Haiyan slog till. Foto: MSB

Efter det så är inte jag med i matchen. Jag tänker inte
klart, jag tänker inte ... det är nästan som att jag är i
dimma. Svartvitt, jag hör inte ljud och jag kan inte
bedöma hur lång tid det tog efter det. Min uppfattning är att det kom fram fler, men jag kan inte svara
för vad de gjorde, de som kom fram efter det.

DET AKUTA BEHOVET AV HJÄLPINSATSER ÄR ÖVER

Så här i efterhand så var det nog någon form av ”frozen
mode”. Man hinner tänka olika saker, men tankarna …
hänger inte ihop. Det kommer tankar från höger, de
kommer från vänster, det handlar om allt ifrån vad jag
egentligen skulle ha gjort om jag var i Sverige, till vad
mina nära kommer att säga när de får dödsbesked,
till – kommer det att göra ont?

BETYDELSEN OCH BEHOVET
AV ERKÄNSLA OCH STÖD
Under seminariet på Garnisonen lovordade
Insatschefen kamratstödjaren Michel Calmhede – som själv suttit gisslan i Sarajevo
under Bosnienkriget – för hans positiva inställning och återkommande stöd för veteraner och deras anhöriga.

Så här ser det ut i koordineringscentralen OSOCC (On-Site Operations Coordination Centre),
som MSB byggt i Tacloban och som ger Unicef och andra organisationer ökade förutsättningar till samordning av de många hjälpinsatserna. Foto: MSB

Jag instämmer i insatschefens lovord och vill
samtidigt summera året som gått och komplettera listan på personer som på ett avgörande sätt varit betydelsefulla för veteranarbetet. Jag avser här Försvarsmaktens säkerhetsinspektör Anders Emanuelson, Fredsbaskrarnas förre ordförande Bo Wranker,
riksdagsman Allan Widman, överstelöjtnant
Lars Gerhardsson, Insatschefen Anders
Silwer, tidigare arméinspektören Anders
Brännström, general Berndt Grundevik, förre
försvarsöverpsykiatern Per-Olof Michel, doktor Johannes Saers och pappan Nils Nordenstedt.
Text och bilder: Lars Andersson
SVF:s Vetenskapliga Råd

Björn Svärd, vattentekniker i MSB-styrkan i Tacloban, har fotograferat
några av stadens barn och ger dem möjlighet att se resultatet på
kamerans display. Foto: MSB

Lastning av materiel på Örebro flygplats. Foto: Stig Dahlén, MSB.

Stödstyrkan finns för att Sverige snabbt ska kunna bistå personer med hemvist
i Sverige som drabbas av en allvarlig händelse utomlands. Stödstyrkan ska
kunna lämna Sverige inom tolv timmar efter beslut, en första bedömningsstyrka
redan efter sex timmar. Styrkan är flexibel och sätts samman utifrån de behov
som finns när katastrofen inträffar exempelvis vid naturkatastrofer, terrordåd,
stora olyckor, smittsamma sjukdomar eller politiska oroligheter.
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När den akuta humanitära insatsen nu övergått till en mer
långsiktig inriktning har MSB:s personal i Tacloban fått
FN:s uppdrag att rekognosera efter mer permanenta lösningar för boende och fungerande arbetsplatser åt hjälporganisationerna.
Detta innebär att MSB:s snabba humanitära insats fasas
ut. Det nuvarande teamet kommer därmed att bli avlöst och
ersättas med personal med uppgift att renovera och anpassa
befintliga byggnader till hjälporganisationernas långsiktiga
behov.
– Teamet som ska arbeta med återuppbyggnad kommer
från MSB och DEMA, vår danska motsvarighet, säger
Patrik Jansson, verksamhetsansvarig på Enheten för insatser
hos MSB.
MSB har experter på plats som för dialog med FN:s och
EU:s hjälporganisationer om eventuellt stöd på längre sikt.

Stödstyrkan arbetar på uppdrag av Utrikesdepartementet som ett stöd till
ambassaden eller konsulatet i det berörda landet. Det är den svenska utlandsmyndigheten som initialt bedömer när och vilken hjälp de nödställda svenskarna
behöver. I stödstyrkan ingår: MSB, Socialstyrelsen, Rikskriminalpolisen,
Svenska Kyrkan, Röda Korset och Rädda Barnen.
Text: MSB
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UPPDRAG:

Stärka den somaliska
arméns förmåga
I Bihanga, Uganda, utbildas sedan 2010 soldater och officerare tillhörande Somalias armé inom
ramen för EUTM (European Union Training Mission). Uppdraget syftar till att i en konfliktfri
miljö stärka den somaliska arméns kompetens och förmåga.
Varje kull har tränats i c:a fem månader. I de
tidigare kullarna inriktades utbildningen i
huvudsak mot grundläggande soldatutbildning. I de senare kullarna och i den nuvarande
har utbildningarna haft en mer specialinriktad
karaktär.
Föregående kull, som examinerades i augusti
och nyligen återvände till Somalia, hade tre
utbildningslinjer: militärpoliskurs, kompanichefskurs samt en CIMIC-kurs (civil-militär
samverkan). Det är utbildningar som har
efterfrågats av den somaliska arméns högkvarter i Mogadishu.
Fyra svenska officerare har tjänstgjort i
insatsen under föregående kull. Överstelöjtnant Johan Ljungné, som fortfarande är kvar
i Uganda, arbetar som Military Advisor vid
högkvarteret i Kampala, och de tre övriga
tjänstgjorde på Bihanga Training Camp.
Major Lars Näslund från MarinB, tjänstgör

fortfarande som ställföreträdande chef för
verksamheten i Bihanga, löjtnant Sara Wikberg, P4 och jag själv, kapten Ragnar Sävfors, Livgardet, ingick i befälslaget för
CIMIC-kursen.
Planerandet av och genomförandet av
CIMIC-utbildningen präglades av stora utmaningar relaterade till eleverna. Allt från att
anpassa ett teoretisk tungt ämne till en elevgrupp som sällan eller kanske aldrig tidigare
utbildats i en klassrumsmiljö, till att försöka
bryta försvårande tendenser, som t ex klanrelaterade konflikter. Vid några tillfällen uppstod bråk mellan elever i klassen. Men som en
av tolkarna sa: ”Även tänderna biter ibland
tungan – och de bor ändå ihop!”
De flesta eleverna var väldigt motiverade.
Samtliga bar dock med sig erfarenheter som
var oerhört mödofyllda. De allra flesta hade
tagits ut direkt från fronten efter strider mot

Al-Shabaab. Många av eleverna kunde uppvisa
skott- eller splitterskador. Samtliga hade mist
en eller flera familjemedlemmar under det två
decennier långa inbördeskriget som plågat
Somalia. De allra flesta hade släktingar i Sverige som ett direkt resultat av inbördeskriget.
De 35 eleverna läste CIMIC-kursen, där
medelåldern på 53 år är väldigt hög med
somaliska mått mätt. De flesta hade majorsgrad eller högre. Trots höga grader fanns det
ändå överstar i klassen som aldrig haft en riktig skolgång eller majorer som var analfabeter. Ett fåtal hade lärt sig läsa och skriva på
egen hand i avsaknad av skolutbildning. Endast ett par elever talade engelska, varför all
utbildning skedde med tolkar från Kenya. Den
höga medelåldern medför givetvis vissa hinder
för eleverna när de ska börja verka på fältet
väl tillbaka i Somalia. Samtidigt har dessa
elever större erfarenhet än deras yngre kollegor. De bär alla med sig minnen från när landet var ett av de mest utvecklade i hela
Afrika. Många har en grundlig militär karriär
som påbörjades redan på slutet av 1960talet. Ett par elever har utbildats i dåvarande
Sovjetunionen.

Artikelförfattaren Ragnar Sävfors leder en lektion i beslutsprocesser. Foto: Steffanie Hoffmann

normalt sett har. Utbildningen måste som all
annan effektiv undervisning anpassas till elevernas egna erfarenheter och förutsättningar.
De somaliska eleverna kommer från och har
verkat i ett krigshärjat klansamhälle med
påtaglig korruption, enorma resursbrister och
direkta strider med Al-Shabaab. En förmedlande utbildningsmetodik baserad på europeiska fredstida förhållanden blir då kontraproduktivt. CIMIC-utbildningen har således
bedrivits mestadels med en dialoginriktad
pedagogik. Detta har gett upphov till många
viktiga insikter hos oss som utbildare om vissa
av de skillnader i förutsättningar som eleverna
har. Till exempel visade det sig under en lektion om informationsinhämtning att endast
tre elever visste vad internet är. Att använda
metaforer i den dialoginriktade pedagogiken
var produktivt. När eleverna beskrev situationen i Somalia påtalade man problematiken

med den utbredda korruptionen. Personer
som skor sig på andra för egen vinning kallas
i Somalia för hyenor. Rådet från undertecknads sida var att för att råda bot på hyenorna
måste de själva vara lejonen som jagar hyenorna. Ett förslag som gillades av eleverna.
Tyskland har varit lead nation för CIMICutbildningen, och innehållet har således varit
väldigt Nato-präglat. I september när den nya
kullen anländer, är det Sverige som tar över
ansvaret för CIMIC-kursen. Tio länder är
representerade med ett femtiotal officerare i
Bihanga. Kompanichefskursen har bedrivits
av Spanien och Portugal, medan Italien och
Irland har ansvarat för MP-kursen. I befälslaget för CIMIC-utbildningen ingår förutom Tyskland och Sverige, officerare från
Nederländerna och Finland, samt två ugandiska
följebefäl.

Flera av de utmaningar som ofta uppstår i en
multinationell insats har uteblivit. Tvärtemot
har samarbetet flutit på bra. Olika erfarenheter och kompetenser har kunnat komplettera
varandra. De utmaningar som nämndes tidigare rör relationerna till och mellan eleverna.
I slutet av året byter insatsen inriktning. Utbildningsverksamheten flyttas från Bihanga
till en nybyggd träningsanläggning i Mogadishu där eleverna bland annat kommer att
utbildas i underrättelsetjänst och fältarbetstjänst, samt diverse instruktörskurser. Därutöver övergår insatsen även till att ha en mer
rådgivande funktion på strategisk nivå i
Somalia.
Text: Ragnar Sävfors

Kursen behandlade de tre kärnämnena inom
CIMIC: samverkan, ledningsstöd och stöd till
det civila samhället. Fokus lades på samverkansdelen samt ledningsstödet. Det är orimligt att förvänta sig att den somaliska CIMICfunktionen ska kunna bistå det civila samhället i någon större utsträckning i det nuvarande läget i Somalia. Detta gör att civilstödsdelen har begränsades. Det är annars en vanlig
missuppfattning även bland svenska kollegor
att CIMIC uteslutande handlar om att initiera projekt för civilbefolkning.

Uppställning för parad. Foto: Steffanie Hoffmann
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Kulturell förståelse har varit enormt viktigt,
speciellt då ingen ur befälslaget någonsin vistats i Somalia. Eleverna hade delvis skilda
referensramar från vad en europeisk officer

Praktisk övning i operationsplanering. Foto: Daan Fredrikz

Lektion i informationssökning. Foto: Ragnar Sävfors
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JUL I MISSIONSOMRÅDET

JUL I MISSIONSOMRÅDET

Namn: Mark Tingvall

Namn: Thomas Järnkrok

Ålder: 40 år

Ålder: 54 år

Plats: UMISS, Sydsudan

Plats: OSSE Kirgizistan

Myndighet: Kriminal-

Myndighet: Polisen

vården

”Det skall bli skönt att
slippa den hysteriska
presentutdelningen”
Har du och din familj/släkt några starka jultraditioner och
hur brukar dessa se ut?
Jag gillar inte julfirande särskilt mycket och det ska bli skönt att
för första gången i livet vara utomlands, utom räckhåll från
julen. Hysterisk presentutdelning avstår jag gärna från.

Vad är den största skillnaden att fira jul i insatsområdet
förutom att du inte är tillsammans med din familj?
Det är varmt här… allt är förstås oerhört annorlunda. Julhelgen
blir spännande att se vad det ska bli av. Alla sitter ju i samma
båt liksom och många lider av avsaknaden av sina familjer.
Visst kommer det bli firande här.
Vad kommer du att sakna mest under julfirandet?
Jag kommer nog inte sakna något alls.

Vad gör du för att kompensera för saknaden från fråga 3?
Det gäller att ha det så trevligt som möjligt här så att helgen
inte bara passerar. Jag antar att det kommer vara betydligt mer
tomt på campen än vanligt.

Hur ser ett typiskt julfirande ut i det insatsområde du
befinner dig i?
Det är en bra fråga. Jag har ju inte firat jul här förut. Det kommer att vara något slags officiellt julfirande på min lilla FNcamp, det vet jag. Jag hoppas på att det inte ska bli alltför formellt, med pompösa tal och liknande, som det ofta är här i
Afrika.
Är julen en högtid även i det land du befinner dig och hur
firar i så fall lokalbefolkningen?
I Sydsudan, är de flesta kristna, till skillnad från Sudan som är
muslimskt. Många är dessutom mycket religiösa så julen är förstås viktig. Det jag har fått höra berättas av en sjuksköterska
på mitt fängelse är att man ofta ber i kyrkan på julaftonskvällen
och hela natten. Man går sedan hem och äter frukost på juldagen, och sen tillbaka vid nio tiden för Morning Prayer igen…
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På eftermiddagen har man sedan en julfest enligt traditionen
med många familjer som firar tillsammans, med mycket mat
och dryck.
Vem kommer att klä ut sig till tomte?
Ha ha... Inte är det jag i alla fall,

Skriv en kort julhälsning till familj, vänner och veteraner
hemma i Sverige och utomlands.
Till alla kollegor ute i mission,

se nu till att ha en riktigt skön julhelg med din vision.

Visst kan det bli fint att vara på campen utan bök,

skönt att slippa allt julstök?

”Precis som förra året
är det jag som klär ut
mig till tomte”
Har du och din familj/släkt några starka jultraditioner och
hur brukar dessa se ut?
Jultraditioner för mej har varierat genom åren. När jag var gift
och vi hade barn firade vi alltid jul med mina svärföräldrar. Det
var traditionsbunden jul med all mat och en massa julklappar,
tomte, glögg och julmusik. Efter att jag skilde mej för nio år
sedan har jag fortfarande firat jul men i något mindre omfattning. Julmat, julmusik och mängder av ljus har fortfarande varit
viktigt. Julklappar har blivit mindre viktigt sedan alla blivit
vuxna.

Vad är den största skillnaden att fira jul i insatsområdet
förutom att du inte är tillsammans med din familj?
Kirgizistan är ett muslimsk land så de säger att de inte firar jul.
De är dock influerade av Ryssland och där firar man jul så det
blir lite kluvet. Istället firar de nyår både vid jul och nyår. Alla
festligheter kallas nyårsfester m m. Största skillnaden är ju att
man inte kan få tag i ”vår” julmat.

Vad kommer du att sakna mest under julfirandet?
Utan tvekan är det maten jag kommer att sakna. Jag saknar
nog mest att inte ha tillgång till svensk julmat. Skinka och sill
finns inte att köpa. En bit lax kan man köpa men det är ytterst
tveksamt med kvaliteten. Eftersom det till största delen är ett
muslimskt land är det väldigt svårt att få tag i griskött och
vår/min jul handlar mycket om skinka och revben. Även själva
gemytet saknar jag. Värmen, ljusen, julmusiken.

mat och den kan man ärligt talat vara utan. Mitt på dagen är
barnen till alla i missionen inbjudna till nyårsfest med tomte och
små nyårspresenter. Festen för de vuxna är på kvällen och
handlar då mest om dålig mat och vodka.

Är julen en högtid även i det land du befinner dig och hur
firar i så fall lokalbefolkningen?
Nej, julen är inte officiellt en högtid även om en del festande
förekommer. Man kan även se att vissa butiker julpyntar men
de kallar det för nyårspynt. Det fåtal kristna som finns här firar
julen men mer som en kyrkohögtid där barnen får julklappar av
kyrkan.
Vem kommer att klä ut sig till tomte?
Detta år precis som förra året kommer jag att vara tomte. Förra
året var det bara på missionens fest men i år blir det även med
min hustrus familj.

Skriv en kort julhälsning till familj, vänner och veteraner
hemma i Sverige och utomlands.
Jag önskar alla mina nära och kära en riktigt god jul. Till mina
vänner och veteraner i olika missioner utomlands önskar jag en
lika god jul. Kom ihåg att ringa hem om det fungerar. Julen är
familjens högtid.

Vad gör du för att kompensera för saknaden från fråga 3?
Jag försöker att ordna någon annan god mat, tända ljus, spela
julmusik i datorn. Jag pratar en hel del med mina föräldrar och
min syster på telefon och skype.

Hur ser ett typiskt julfirande ut i det insatsområde du
befinner dig?
Här finns inget typiskt julfirande. Vi firar dock med en nyårsfest
sista vardagen före jul. Det är en fest för alla i missionen och vi
blir väl c:a 20-25 personer. Det blir dock traditionell kirgizisk
Fredsbaskern nr 4 2013
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Hedersvaktsgrupp
För första gången fanns en hedersvakt från Sveriges Veteranförbund
med vid firandet av FN-dagen vid
FN-minnesmärket på Djurgården.
Under ceremonin stod två hedersvakter i uniform, modell 87/A med
vit utrustning och FN-basker.
Framför dem låg hjälmar som symboliserar de veteraner som stupat
eller är saknade. Hedersvakten
blev mycket uppskattad av dem
som deltog vid ceremonin och vi
ser gärna att det blir en tradition.
Hedersvakten vid årets högtidlighållande av FN-dagen.

En hedersvaktsgrupp är under uppbyggnad inom SVF och uppdragen
blir bl.a. vid Veterandagen, FN-dagen, återträffar, begravningar eller
vid andra ceremonier och evenemang som förbundet anordnar.
Gruppen skall bestå av 12 veteraner, fördelade geografiskt på Nord-,
Mitt- och Sydsverige. Kraven för att kunna bli antagen är att brinna
i hjärtat för veteraner och känna att man kan ge 100 procent vid de
tillfällen man skall agera.

KAN VI RÄKNA MED DIG
NÄR DET OTÄNKBARA HÄNDER?
Tänk dig att det händer något allvarligt i din kommun. En stor
olycka eller översvämning, att vattnet blir förorenat eller någon
annan så kallad extraordinär händelse. I sådana situationer behövs
människor som vill och kan hjälpa till. Är du en av dem? Då ska du
engagera dig i FRG – Frivilliga Resursgruppen.
Frivilliga Resursgruppen kallas in när ordinarie resurser behöver
förstärkas i utsatta lägen. Även medmänskligt stöd till drabbade är en
viktig uppgift. En frivillig resursgrupp består av personer från olika
frivilligorganisationer som har erfarenhet, utbildning och personliga
förutsättningar för att hantera kriser i samhället.
Civilförsvarsförbundet ansvarar för utbildningen och samordnar
rekryteringen till grupperna.

Foto: Kim Svensson

Hedersvakten bär uniform modell 87/a alternativt modell 87/k, högtidsdräkt eller paraduniform med vit utrustning och till grund för
hedersvaktsarbetet ligger instruktioner för Försvarsmaktens ceremonier och uniformsbestämmelser.
Är du intresserad att vara med i hedersvaktsgruppen?
Kontakta Lars-Göran Nyholm via e-post:
lg@fredsbaskermarschen.se

Julklappstips!
När SSG-operatören Gustav Sterners rutinuppdrag visar
sig vara en del i något mycket större, öppnar sig en värld
av konspirationer och maktspel som involverar hela
Europas framtid.
Kaj Karlsson är här tillbaka med en lättläst och underhållande thriller om kustjägaren och SSG-operatören
Gustav Sterner. Den tidigare succén "Operation
Nordvind" har sålt mer än 20 000 ex och uppföljaren
"Parsifal Direktivet" bjuder på ny, spännande läsning
som håller greppet om läsaren från pärm till pärm.
För den teknikintresserade bidrar läsningen med ytterligare
djup där författaren skickligt
beskriver övervakningsteknikens möjligheter och faror.
Titel: PARSIFAL DIREKTIVET
Författare: Kaj Karlsson
ISBN: 9789197957625

ÄR DET DIG VI SÖKER?
Ta reda på mer på civil.se/frg/
Fredsbaskern nr 4 2013
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GENERALSEKRETERAREN HAR ORDET

KANSLI
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsgatan 13
703 62 ÖREBRO
Tel: 08-255 030
e-post: kansliet@fredsbaskrarna.se
Medlemsavgift: 200:-/ 1 år
900:-/ 5 år, 1800:-/ 10 år
Prenumeration av tidningen Fredsbaskern:
200:- /år, beställes genom kansliet
Pg: 19 70 56-5
Kamratstödskonto: Pg 444 08 91-2
www.sverigesveteranforbund.se
Medlemsregister och adressändringar
kansliet@fredsbaskrarna.se
eller tel: 08-25 50 30
ANDERS RAMNERUP
Generalsekreterare
Tel direkt: 070-879 90 87
E-post: anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se
LARS NYBLOM
Ekonomi/verksamhetsutveckling
Tel direkt: 070-879 90 84
E-post: lars.nyblom@fredsbaskrarna.se
DANIEL MELLBERG
Föreningsansvarig
Tel direkt: 070-879 90 89
E-post: daniel.mellberg@fredsbaskrarna.se
PER LENNARTSSON
Information och marknadsföring
Tel direkt: 070-879 90 86
E-post: per.lennartsson@fredsbaskrarna.se
BJÖRN EGGEBLAD
Kamratstöd
Tel direkt: 070-879 90 85
E-post: björn.eggeblad@fredsbaskrarna.se
LOTTIE NORDSTRÖM
Tel direkt: 070-879 90 83
E-post: kansliet@fredsbaskrarna.se

STYRELSEN
BENGT WIKTORSSON
Förbundsordförande
Tel: 073-142 11 56
E-post bengt.wiktorsson@fredsbaskrarna.se
ALVI OLSSON
Vice Förbundsordförande
E-post: alvi.olsson@fredsbaskrarna.se

Hej på er alla veteraner och andra intressenter!
Nu har vi snart lagt ytterligare ett verksamhetsår bakom oss. Det har varit ett år med många
nya och spännande utmaningar. Vi gick in i en ny
organisation i och med årsmötet. Vid den uppföljning vi hade med föreningarna i och med förbundsrådet så verkar det har fallit väl ut. Några
”barnsjukdomar” finns som vi jobbar med för
att rätta till.
Nästa år fyller vår organisation 30 år! Det har
hänt mycket sedan våra grundare startade
Kamratföreningen Bataljonen i Värnamo. Vi har
gått från förening till förbund och utvecklats
både på bredden och på längden.
Under nästa år kommer vi att högtid hålla vårt
30-årsjubileum med i mitten av maj på Skillingaryds skjutfält. En särskild inbjudan med detaljprogram kommer ut med nästa nummer samt på
vår hemsida så fort det är klart. Jag vill redan nu
att ni i era kalendrar ringar in helgen 16-18 maj.
Nu har vi inget årsmöte nästa år eftersom vi
beslutade att ha kongress vartannat år, vilket då
är 2015. Vi beslutade även att vi ska ha en förbundsaktivitet de år vi inte har kongress. Nästa
år blir det vårt jubileum.

Det kommer att genomföras fler aktiviteter
nästa år förutom jubileet. Så håll ögonen öppna
på vår hemsida, den kommer att uppdateras
efterhand.
Jag vill även slå ett slag för att ni kommer och
besöker de olika träffplatser som finns runt om i
landet.
Jag vill ta tillfället i akt att tacka alla er som
gjort det möjligt att nå den framgång vi har. Vill
tacka alla er som engagerat sig på alla möjliga
sätt genom föreningar, kamratstödjare och egna
initiativ. Ett stor tack till er, ingen nämnd och
ingen glömd.

MIKA SÖRENSEN
E-post: mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

SUPPLEANTER
ÖRJAN NOREHEIM
E-post: orjan.noreheim@fredsbaskrarna.se
JOHAN SUNDIN
E-post: johan.sundin@fredsbaskrarna.se
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Boka in helgen 16-18 maj 2014. Vi ser gärna att du tar med dig din familj till
Skillingaryd och jubileet. Mer information och inbjudan kommer att skickas ut till
alla medlemmar samt att programmet för evenemanget kommer i nästa nummer
av Fredsbaskern och på hemsidan. Vid frågor når ni oss på telefon 08-25 50 30
eller e-post: kansliet@fredsbaskrarna.se

Tänk på att ett medlemskap i förbundet är en
väldigt fin julklapp!
Anders Ramnerup
Generalsekreterare

Vi firar 30 år av kamratskap
omtanke och medmänsklighet

VEM BLIR ÅRETS VETERAN?

Vem tycker du har gjort sig förtjänt av titeln Årets veteran 2014? FN utlyste 2003 29/5 till
"International Day of United Nations Peacekeepers". Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
(SVF) vill ge uppmärksamhet åt dagen genom att ge en svensk fredsbevarare utmärkelsen.
Utmärkelsen tilldelas person som utöver vad tjänsten normalt kräver gagnat svenska fredssoldater
i internationell tjänst eller på annat sätt gynnat fredsutveckling på den internationella arenan.
Medlem i SVF kan nominera person som anses vara förtjänt härav. Motivering ska bifogas nominering. Hjälp SVF uppmärksamma dem som är därav förtjänta, nominera ditt förslag till Årets veteran. Mejla namn och motivering före 1 april 2014 till:
e-post till: kansliet@fredsbaskrarna.se
Eller brev till: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Årets Veteran 2014, Fredsgatan 13, 703 62 Örebro.

STURE FREDELL
E-post: sture.fredell@fredsbaskrarna.se
RIKARD BENGTSSON
E-post: rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Helgen 16-18 maj 2014, firar vi 30 år av kamratskap, omtanke och medmänsklighet. Det blir en hyllning till grundarna av Kamratföreningen Bataljonen som gav
oss grunden till där vi är och det vi gör idag. Det kommer att bli en festfylld helg
med god mat, uppvisningar och musik.

När jag nu ändå har er uppmärksamhet vill jag
önska er alla en God jul och ett Gott nytt år.

LEDAMÖTER
BO CARLSSON
E-post: bo.carlsson@fredsbaskrarna.se

30-årsjubileum

FREDSBASKRARNA STOCKHOLM SÖKER TRE DELTAGARE till Tough Viking 30 augusti i
Stockholm. Platsen är Gärdet. Föreningen står för anmälningsavgiften. För vidare information gå
in på: www.toughviking.se. Anmälan senast 2014-01-31 till Bosse, e-post nalle15@yahoo.se
KALLELSE TILL ÅRSMÖTE FB DALARNA 2014
Ordinarie årsmöte hålls i Falun 6 mars 2014 i samband med torsdagsträffen. Plats meddelas senare. Årsmötesförhandlingarna inleds klockan 1800 och följs av en enklare förtäring. Motioner och förslag till valberedningen skall vara tillhanda senast en månad innan årsmötet. Anmälan skall vara styrelsen tillhanda stadgeenligt 14 dagar innan årsmötesdagen, årsmöteshandlingar görs tillgängliga
senast 27 februari för de som anmält sig. Övriga får årsmöteshandlingar på årsmötet. Årsmöteshandlingar kommer även att finnas tillgängliga på föreningens facebooksida, Fredsbaskrarna Dalarna.
Välkommen!
Styrelsen / bjorn.eggeblad@fredsbaskrarna.se

SKÅNEFÖRENINGEN KALLAR TILL ÅRSMÖTE 2014
Söndagen den 2 mars kl 13.00 på Grand i Helsingborg.
Inbjuden talare är Johanne Hildebrandt.
Hälsningar Jerker Westdahl, ordförande, Fredsbaskrarna Skåne.
Telefon 070-656 40 72.
Väl mött!
VÄSTRA GÖTALAND/VÄRMLAND GENOMFÖR ÅRSMÖTE
den 2014-03-05 kl 1800 på Soldathemmet i Skövde.
Motioner ska vara Malin Bjärnetoft (jmabj2@yahoo.se) tillhanda
senast 2014-01-25. Anmälan om deltagande sänds till Malin
(se ovan) senast 2014-0215.

KALLELSE TILL KONGOVETERANERNAS ÅRSMÖTE 2014
Årsmötet hålls helgen 25-27 april på Ledningsregementet i Enköping.
Inbjudan med program och övriga upplysningar kommer på posten
under februari.
Varmt välkomna till årsmötet!

RÄTTELSE: I artikeln om Bo Wranker i nummer 3 av Fredsbaskern ut-

lämnades uppgiften att general Lars-Eric Wahlgren faktiskt var Force
Commander för UNPROFOR också under perioden mars 1993 till juni
1993.

RIP MARTIN PETTERSSON
Fredssoldat Martin Pettersson, från Tjärnmyrberget och Nora har
omkommit i en arbetsplatsolycka i Saudiarabien. Han träffades i
huvudet av en del till en telemast som skulle monteras.
Jag minns Martin som den gladaste människan jag träffat. Han hade
förmågan att även sprida glädjen till andra. Inte en dag på vår
gemensamma mission KS05 gick förbi utan att "Moffa" var inblandad i något tokigt som hänt.
Martin var även med i ingenjörsberedsstyrkan (EN) och åkte med
delar där till Bosnien med maskinell röjning av minor för dem av er
som kanske känner honom därifrån. Martin var även till Afrika med
minröjningsmaskinen och gjorde en insats.
Martin har betytt mycket för oss
alla på Maskinpluton KS05 och
även för många andra.
Eftersom Martin efterlämnar
fru och små barn vill jag samla in
pengar till en fond så att hans
efterlevande kan unna sig något
extra då och då. Bidrag mottages
tacksamt på kontonummer:
8214-9 934624877-7. Kontot är
ställt till hans dotter Molly.
Fredric Strimell, Dalby

Foto: CW Combatkamera EN03
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SVF:S TRÄFFPLATSER A - Ö
BLEKINGE
Mattias Hansson, 070-240 57 81
mattiashansson81@hotmail.com
BORÅS
Fredsbaskrarna Sjuhärad
Träffplats på The Bishops Arms
Stora Brogatan 3, Borås
Den tredje torsdagen i varje månad kl 19.00
träffas vi. Kontroll av uppslutning per tillfälle
kan göras via www.facebook.com/groups/fredsbaskrarnasjuharad där även annan information
utbyts.
Kontaktperson: Ordförande Johan Nolén, tidigare
Ericsson samt Bäckvall, (L102, L104 samt
SWEDRELIEF Somalia), johan@swedmedcoy.se
FALUN
Polishuset ”Pub SABEL & KASK” första torsdagen i varje månad kl 19.00, feb, mars, april,
okt, nov. Myckelmyra tjärn samma tid maj, juni,
aug, sept och dec julbord hos Mats.
Januari och juli semester.
Kontaktperson: Mats Berglind
mats@mattsb.com
FB NORR
Träffplatserna varierar från gång till gång, på
grund av det stora upptagningsområdet. Plats
presenteras på Fredsbaskrarnas hemsida, under
föreningar samt vid utskick till medlemmarna.
Bosse Carlsson 070-631 34 50
bcb@tele2.se
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com
GOTLAND
www.sverigesveteranforbund.se
Ordf: mats.ekeroth@swipnet.se
070-517 58 65
Sekr: ingemar.fransson63@gmail.com
070-747 87 39
GÄVLE
Träffplats saknas. Är ni intresserade av att starta
en träffplats? Kontakta föreningsansvarig: daniel.mellberg@fredsbaskrarna.se
070-879 90 89
GÖTEBORG
Träffas första onsdagen varje månad 18.00
på The Bishops Arms, Järntorget 6
Kontaktperson: Per Neij, peppeneij@hotmail.com
HELSINGBORG
Grand Hotel, Stortorget, Helsingborg.
Första söndagen i månaden, kl 09.00.
Månadsvärd möter upp.
Kontaktperson: Christer Jönsson, csjj@telia.com,
alt 073-022 60 72
Vi finns även på Facebook:
FN-träffarHelsingborg.

JÖNKÖPING & EKSJÖ
Vi träffas på John Bauer Hotel, Södra Strandgatan 15 i Jönköping, första onsdagen i månaden kl. 19.00. Månaderna som gäller är februari, mars och april under våren och september,
oktober och november under hösten.
Kontaktpersoner är Björn Claesson 070-515
02 84 och Mats Ruderfors 073-941 09 86.
Som vanligt försöker vi hitta någon intressant
föredragshållare till dessa kvällar. Se vår hemsida www.fredsbaskrarna-f.se för information.
KALMAR
Lilla Puben, första onsdagen i månaden.
Kontaktperson: Stefan Johansson
0480-42 03 23, 070-386 45 45
070-359 06 86
KARLSBORG
Träffas första tisdagen varje månad
på Karlsborgs soldathem 19.00
Kontaktperson: Daniel Mellberg
070-879 90 89
daniel.mellberg@fredsbaskrarna.se
KRISTIANSTAD
Är i uppstartsfasen, kontakta Madeleine Ohlsson
för mer info.
Mobil: 070-952 59 49
madols81@gmail.com
MALMÖ
Träffas på The Bishops Arms (vid järnvägsstationen), kl 19.00 första onsdagen varje månad.
Vi finns även på Facebook!
Jörgen Ferm
Mobil: 0708-48 36 23
veteranmalmo@limestone.nu
NORRKÖPING
Hemvärnsgården F13 Bråvalla. Varannan månad
(ej maj-augusti), se SVF:s hemsida.
Kontaktperson: Janne Frisk
011-31 11 88 och 070-897 01 45
P7 / REVINGEHED
Under September månad 2013 kommer träffplats Revingehed att starta upp på soldatmässen
på regementet P7! Mer information kommer
inom kort.
STOCKHOLM
Restaurang Engelen
Kornhamnstorg 59 B Gamla stan,
08-20 10 92 första tisdagen varje månad,
18.00-21.00.
Kontaktperson: Örjan Noreheim
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
070-592 75 24

Board of Nordic Blue Berets (BNBB) – möttes i Fröslev, Danmark
SÅTENÄS
Träffas första onsdagen varje månad på Såtenäs
soldathem 19.00
Kontaktperson: Daniel Mellberg, 070-879 90 89
daniel.mellberg@fredsbaskrarna.se
(föranmälan krävs)
SKÖVDE
Träffas första torsdagen varje månad på Skövdes
soldathem 19:00
Kontaktperson: Daniel Mellberg 70-8799089
daniel.mellberg@fredsbaskrarna.se
TRÄFFPLATS FRILUFTSLIV
Träffas på olika platser i Skåne.
Lars-Göran Nyholm
Facebookgrupp, Träffplats Friluftsliv Skåne
Mobil: 072-849 93 70
friluftslivskane@gmail.com
VARBERG
Wärdshuset, Kungsgatan 14 B, Varberg, första
tisdagen i månaden.
Kontaktpersoner: Tor-Björn Johansson
070-244 40 35, Lars-Åke Johansson
070-519 52 54
Nu också som Facebook-grupp!
VÄSTERVIK
Träffas 3:e onsdagen varannan månad, jan, mars,
maj och sep, nov, dec.
Kontaktpersoner:
Göran Nilsson, 0490-192 69
go.nils@telia.com
Bo Hagman, 0490-196 43
bo.lena.hagman@hotmail.se
ÖREBRO
Vi träffas första torsdagen i månaden
kl 19.00 på Fredsgatan 13, Örebro.
Kontaktperson: Peder Stenbäck
peder.stenback@swipnet.se
070-767 32 19

I slutet på augusti var det åter dags för ett
nordiskt möte inom ramen för Board of
Nordic Blue Berets (BNBB) Denna gång var
det Danmarks tur att vara värdar och vi
anlände till Fröslev-lägret vid tyska gränsen
inte långt från Flensburg. Känslan av att
kliva ur minibussen och upptäcka att man
stod med sin resväska mitt i ett f d koncentrationsläger med vakttorn runt sig var onekligen mycket märklig och lätt obehaglig.
Denna känsla försvann dock snabbt när vi
togs emot av våra glada och gemytliga danska värdar. Snabbt och rationellt tilldelades vi
sängplatser, kaffe och förtäring och här
märktes att det fanns stor rutin runt detta.
Det kanske inte är så märkligt då detta är ett
av Danmarks fyra veteranhem. Här härbärgeras inte bara veteraner som har behov av
detta utan det är också centrum för återträffar och olika familjeaktiviteter. Veteranhemmet
bemannas helt ideellt av danska veteraner
från Kammeratstötteordningen (KSO) alltså
det danska kamratstödet från De Blå Baretter.
Meningen med BNBB-möten varje år är att
dryfta gemensamma frågor och lösningar på
olika problemställningar. Men framför allt
att inspireras av varandras arbete. Framtidsfrågor och visioner om hur vi bäst står
upp för veteranen och veteranfamiljen har
högsta prioritet. I sedvanlig ordning så delades mötena upp i två delar: ordföranden/presidenterna i ett möte och kamratstödet i ett.

Ett exempel på ett gemensamt problem är att
genomsnittsåldern förhållandevis är hög i
våra organisationer. Här finns flera förslag på
hur detta ska lösas och det kanske viktigaste
är att främja och aktivt delta i sociala medier. Samt att besöka varandras aktiviteter över
gränserna. Inom kamratstödet har nu både
Finland och Sverige fått möjlighet att anställa varsin samordnare. Vi närmar oss snabbt
våra nordiska kamratstödsorganisationer i
arbetssätt och aktiviteter.
På lördagkvällen transporterades vi till
Historischer Krug på tyska sidan för en
mycket god middag. Under middagen var det
då dags för Bo Wranker att abdikera från
posten som president för BNBB. En post
som han skött på ett mycket förtjänstfullt
sätt under sina två år. Bosse höll ett briljant
och känslosamt tal där han framhöll att kraften av all erfarenhet i veteranfrågor gjort
detta så framgångsrikt. Det är nu Bjarne
Hesselbergs (Danmark) tur att axla presidentskapet, en post han haft tidigare.
På söndagen bjöds vi på utflykt till bl a
Dybböl. Där fick vi en lektion över de olika
slagen mellan Tyskland och Danmark där
gränserna har ritats om ett flertal gånger
genom historien.
Vi som deltog och lät oss inspireras från SVF
var: Bo Wranker, Bengt Wiktorsson, Alvi
Olsson, Björn Eggeblad och Lave Lavesson.

FAKTA OM LÄGRET
I FRÖSLEV
Fröslevlägret byggdes 1944 av danska myndigheter för att undvika deportation av
danska medborgare till koncentrationsläger i Tyskland. Förhoppningar fanns att
danskar som redan satt i tyska läger skulle
återföras till Fröslev. Den 13 augusti 1944
överfördes de första 750 fångarna från
tyska läger. Med dem kom även den tyska
administrationen styrda av den tyska polisen och SS. Trots den tyska ockupationen
av Danmark var länderna inte formellt i krig
med varandra. Danmark betraktades som
en suverän självständig stat. Mellan aug
1944 och maj 1945 satt här 12 000 danskar
internerade. Trots alla överenskommelserna länderna emellan deporterades runt
1 600 danskar till koncentrationslägren,
varav c:a 230 dog. Efter den tyska kapitulationen i maj 1945 övertogs lägret av den
danska staten som internerade danska kollaboratörer. I november 1949 tog armén
över lägret då under namnet Padborglägren.
Och från 1968-1975 drevs lägret av civilförsvaret. Idag använder KSO (Kammeratstötteordningen) delar av lägret som veteranhjem.
En fristad för hjälpsökande veteraner. Här
finns även ett mycket fint FN-museum.

Text: Björn Eggeblad

ÖRNSKÖLDSVIK
Vi träffas första tisdagen varje månad
18.30 på restaurangen Den gode kocken
Skolgatan 4, Örnsköldsvik.
Kontaktperson: John-Erik "Johne" Sandström
Mobil: 070 285 64 87
Mail: sfc.johnne@hotmail.com
ÖSTERSUND
Captain Cook, Hamngatan 9, första
tisdagen varje månad kl 18.30.
Kontaktperson: Lars Björklin
063-51 54 57
Meddela nya uppgifter till:
daniel.mellberg@fredsbaskrarna.se

10 - 13 juli 2014 på Ringenäs Skjutfält

Från vänster ses Bengt Wiktorsson och Bo Wranker från Sverige, Bjarne Hesselberg från Danmark, Paavo Kiljunen från Finland och Odd-Helge Olsen från Norge.
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Intressant föreläsning hos SVF Fredsbaskrarna Norrköping
Vid vår sista veteranträff för året torsdagen den
14 november gästades vi av Per-Olof Michel som
föreläste över ämnet ”krisstöd till drabbade vid
insats”. Per-Olof är docent i katastrofpsykiatri
vid Uppsala universitet, men har tidigare arbetat
som försvarspsykiater vid Försvarets sjukvårdscentrum och doktorerat i hur FN-soldater påverkas av traumatiska händelser. Han har även en
karriär som officer vid försvaret och har deltagit
i missioner i Sinai 1978-79 och vid BA06 i
Bosnien.
Under sin föreläsning visade Per-Olof bilder och
berättade hur vi som individer och i grupp upplever olika traumatiska händelser. Vår bakgrund
och personlighet kan bidra till att vi reagerar
olika när vi utsätts för olika typer av sådana händelser. Detta är inget tecken på svaghet utan är
normalt.
När vi har drabbats är det viktigt att vi kan få
och ta emot hjälp av de stödmodeller som finns.
Utöver psykologisk första hjälp är det sociala

stödet mycket viktigt från närstående och kamrater som vi känner förtroende för. Viktigt är också
möjligheten till psykologisk återhämtning och
ständig uppföljning under läkningsfasen. Studier
visar att huvuddelen av de som drabbas återhämtar sig snabbt eller under lite längre tid. Cirka 10
procent kan få kroniska besvär efteråt. Förmodligen
var den siffran högre tidigare innan nuvarande
stödmodeller fanns som hjälp.
Innan föreläsningen fick alla ett kompendium
med alla bilder som Per-Olof visade och där var
och en kunde göra egna noteringar, mycket bra
och pedagogiskt. Vi var 36 veteraner som upplevde
en mycket givande och intressant föreläsning över
ett ämne som är viktigt inom vår verksamhet i
SVF Fredsbaskrarna. Per-Olof avtackades med
en stor applåd och en bok. Innan föreläsningen
hade vi minglat i baren och ätit en god måltid.

”… spännande och ger
initierade inblickar
i de mörkare sidorna av
livet i Sverige …”
spänningsroman som
huvudsakligen utspelas
i Sverige men också i
Danmark, Afghanistan
m.fl .länder samt på Bal-

möter hot i form av organiserad brottslighet
och terrorism. Skriven
av utlandsveteranen, f.d.
polisen och officeren
ensson.

FB Örebro har genomfört sin årliga bowlingtävling och årets vinnare
är Lars Heed i herrklassen och Elisabeth Andersson i damklassen.
Grattis till segern!
Nu är vårens program fastställt. Vi inleder året med vårt årsmöte
den 6/2 i lokalen på Fredsgatan. Motioner ska tillkommit styrelsen
senast en månad innan mötet. Hoppas att många kommer på mötet.
Vårens program:
6/2 Årsmöte.
6/3 Dartkväll på Fredsgatan.
3/4 Lite påskkväll på Fredsgatan.
1/5 Träff med en föreläsning på Fredsgatan.
5/6 Minigolf och lite grill vid Grenadjärstaden.
Till sist vill vi önska er alla en God jul och ett Gott nytt år!

Janne Frisk presentar P O Michel med boken
”Fredssoldater”.
Foto: Ingemar Ahlström

Nils-Ove Johansson
SVF Fredsbaskrarna Norrköping

www.fredsbaskerforlaget.se
SKEPPAREGATAN 29 602 27 NORRKÖPING TEL 0708 - 18 87 88

Koppla av en stund i
julbrådskan med ett
besök på vår hemsida
och läs mer om våra
böcker. – Beställ ditt
bokval där. Det går
också bra att handla
direkt på telefon!
195:-

usforlag.se
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Fredsbaskrarna Stockholm kallar till årsmöte den 26 februari 2014, kl 18.00.
Plats: Drottning Victorias Örlogshem,
Teatergatan 3, Stockholm.
Motioner skall vara styrelsen tillhanda
senast den 26 januari 2014 och sänds till
styrelsens sekreterare:
hans-ove.gortz@telia.se

Varmt välkomna önskar styrelsen genom
Bo Gyllingtoft, ordförande

Fredsbaskrarna Stockholm deltog i den minnesceremoni som hölls på Livgardet, FN-dagen. Våra
tankar är hos de kamrater som lämnat oss.
Fredsbaskrarna Stockholm
Christina, Bo och Örjan

195:-

Historien om Fredsbaskrarna Stockholm
195:-

g, med
med många
många
”Bra intrig,
nnanbollar i luften, spännanerad …”
…”
de och initierad

120:
195:

FB Stockholm

Var vänlig anmäl deltagande, senast den 14
februari 2014 (för beräkning av förtäring),
till stockholm@fredsbaskrarna.se

e och
”… en spännande
rd bok
bok …”
…”
mycket läsvärd

Rabatteratt pris
pris till
till
SVF:s medlemmar
lemmar
rd pris
149 kr + frakt)
lning
en: SVF

Kamratglädje.

Stockholm kallar till årsmöte

NYHETER!
”Klart läsvärd, välskriven
lskriven
nde.
och underhållande.
ndare …”
…”
En riktig bladvändare

Vinnarglädje.

Fredsbaskrarna Stockholm tog sin start på Veteran-dagen
den 20 maj 2012 med att bilda en interimsstyrelse bestående av Niklas Fyrby, Örjan Noreheim, Christina Ulvefeldt och
Hans-Ove Görtz. Initiativet att bilda en interimsstyrelse togs
av Örjan Noreheim genom att han gick ut via e-post till
medlemmarna i Stockholm. På den vägen kom vi igång. Vi
låg lite lågt under sommaren men till hösten tog vi fart igen.

Den 26 februari 2013 hade vi vårt första årsmöte. Årsmötet leddes av Bo Gyllingtoft som såg till att mötet flöt på bra
med alla paragrafer som skulle gås igenom. Det var att godkänna stadgarna, gå igenom vår verksamhetsplan för 2013,
genomgång av in-terimsbokslutet, verksamhetsberättelsen,
revisionsberättelsen samt budgeten för 2013. Till ordförande för Fredsbaskrarna Stockholm valdes Bo Gyllingtoft.

Under hösten 2012 hade vi våra träffar den första tisdagen
i varje månad på Engelen. Vi har haft en del fina föredrag
för våra medlemmar. Vi var några medlemmar som ställde
upp när Brandkårens IK firade 100 år med lite information
och Fredsbaskrarna. Vi fick några nya medlemmar.

Efter det konstituerande mötet valdes Hans-Ove Görtz till
sekreterare, Christina Ulvefeldt till kassör, till ledamöter valdes Örjan Noreheim och Marianne Bern-holm. Till suppleant
valdes Kim Svensson. Till revisorer valdes Bengt Wicksén
och till ersättare Lars Österlund.

Sedan var det firandet av FN-dagen 24 oktober ute på
Djurgården med utdelning av medaljer. Vi var många som
var där och representerade FN. Efter firandet av FN-dagen
samlades ca 20-25 medlemmar på Engelen för en god bit
mat. Interimsstyrelsen har under hösten haft möte där vi har
jobbat fram möte, föredrag samt stadgarna för Fredsbaskrarna Stockholm.

Vid vårt årsmöte var Ola Nilsson och berättade om PSS –
en sammankomst för alla FN-veteraner från hela världen.
Bo Gyllingtoft
Nyvald ordförande i Fredsbaskrarna Stockholm
e-post: nalle15@yahoo.se

Fredsbaskern nr 4 2013

19

UTE I LANDET

UTE I LANDET

Medlemshantering via hemsidan!

Blue Berets MC Sweden in America eller Blue Berets Biketoberfest Boogie

Nu är vi igång med medlemshantering på hemsidan och här kan du
som medlem hantera dina kontaktuppgifter som adress, telefon, e-post
m m. Efterhand kommer också din inloggning att ge dig möjlighet att
se medlemsförmåner, dokument, filer och erbjudanden riktat till dig
som medlem. Nedan finns en beskrivning över hur du loggar in och hur
sidan för medlemsuppgifter ser ut.

Dina inloggningsuppgifter hittar du på arket med dina adressuppgifter
och ditt nya medlemsnummer. Det går även fortsättningsvis bra att
göra adressändringar direkt med kansliet om du saknar internet och
dator.
Vid problem kontakta oss på kansliet på telefon: 08-25 50 30 eller
e-post: kansliet@fredsbaskrarna.se

Har man någon gång tänkt åka till Key West
och uppleva det kulturella, så försök att
passa in Fantasy Festival och få ännu mer
och annorlunda kultur till livs. Kanonkul!
Den 24 oktober lämnar vi ett mulet (skönt)
Key West för att köra vår längsta deltripp
på lite drygt 40 mil via Everglades över till
västkusten och staden Naples som inte gjorde annat intryck än att vi firade FN-dagen
där på en italiensk restaurang där vår Calle
fick sin frontpatch på sin väg till fullt ryggmärke. Grattis Calle från oss alla.

Logga in kan du göra på två olika sätt.
1. Klicka på Logga in högst upp på hemsidan.
2. Eller - Gå via toppmenyn - Medlem - Logga in

Här skriver du in dina inloggningsuppgifter som du har fått
med tidningen. Uppgifterna hittar du på det ark som också
innehåller dina adressuppgifter och ditt nya medlemsnummer
medlemsnummer..
id problem: kontakta oss via e-post:
V
Vid
kansliet@fredsbaskrarna.se eller telefon
08-25 50 30

Den 16 oktober bordade ett glatt gäng på 14 personer ett plan på Arlanda,
för att påbörja sitt äventyr i Florida. Våra järnhästar väntade på oss hos mchandlaren i Tampa, där vi startade vår hojresa runt Florida i trettio-tregradig
värme.
Resan började med att vi tog oss tvärs över
staten till ostkusten och Saint Augustine
som visade sig vara USA:s äldsta stad.
Aldrig hört förut, men kunskap är en lätt
börda att bära.
Dagen efter började vi vår resa mot ett av
våra två delmål. Daytona Beach och den
årliga mc-träffen Biketoberfest. Daytona
Beach är ju en stad känd just för sina olika
motorsportarrangemang där Biketoberfest
är ett av dessa.

)|ULQORJJQLQJLSURÀOVKRSSHQ
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Betala medlemsavgiften direkt!

Här kan du ändrar ditt lösenord

Under fyra dagar samlas mellan 50 00060 000 motorcyklar i denna stad, stor ungefär som Eskilstuna. Någon sa, att ”detta går
inte att beskriva, måste upplevas”. Och det
stämmer faktiskt, men ska jag göra ett försök så kan man sammanfatta det med, varmt,
stämning, helknäppt och vansinnigt kul.

Söndag och färden går vidare söderut efter
kusten mot Vero Beach och Miami Beach.
Färden går sedan vidare mot Key Largo där
vi lämnar fastlandet bakom oss och via en
c:a 16 mil lång färd via broar och öar så
hamnade vi vid vårt andra delmål: Key
West! Förutom allt det man känner till om
denna stad med Ernest Hemingways hem,
Sloppy Joe´s bar och vacker arkitektur så
hamnade vi också i en stor veckolång festival som heter Fantasy Festival.
Om Daytona var knäppt så var det inget mot
denna festival, när det gäller att uppleva det
annorlunda. Här gällde det att under en
veckas tid leva ut sina lustar och fantasier i
olika kläder eller kanske mer, brist på kläder.
Man kan lugnt säga, utan att överdriva, att
det var mycket naket. Gammal som ung, tjejer som killar, dag som natt. Ja jösses!

Everglades som till stor del tillhör ett indianreservat från Seminolestammen var fantastiskt på sitt sätt att köra igenom, även om
vägen inte var så varierad. Sju mil raksträcka, en svag högerkurva sedan fem mil
raksträcka igen. Kanske inte den roligaste
vägen man kört, men å andra sidan fanns
det ett rikt djurliv vid sidan av vägen. Hur
ofta stöter du på en alligator vid sidan av
vägen utefter E6? Dessutom fanns det
många ställen där man kunde stanna och
klappa ormar, alligatorer, sköldpaddor samt
åka dessa i Everglades berömda ”Airboats”.
Ni vet dessa med en stor propeller i ryggen
som drivs av stor V8.
Slutligen tillbringade vi sista dagen i Tampa
där vi intog vårt bashotell och hade olika
shoppingturer innan det var dags att lämna
tillbaka våra hyrda Harley Davidsons till
butiken och påbörja vår hemresa till Sverige.
Vi landade på söndag morgon den 27 oktober med allt var det innebar när det gäller
jetlag, omställning till normaltid och höst
och mörker samt att många av våra väskor
såg ut att varit utsatta för tungt artilleri.
Men så här i efterhand kan jag nog bara
säga att Blue Berets Biketoberfest Boogie
är den roligaste hojtripp jag genomfört, så
här långt.
Text: Lars Borwin
v.ordf. Blue Berets MC Sweden

Ange län och förening*
Önskar du medlemstidningen

E-post adressen är obligatorisk

Ny adress? Eller T
Tillfällig?
illfällig?

Lycka
Lyc
ka till!

Det är myc
mycket
m
ycket viktigt att
du hjälper oss att hålla
uppgifterna
uppgifter
na uppdaterade
uppdaterade..
* Om du fyller i Föreningstillhör
Föreningstillhörighet
ighet
får förening
föreningen
en v
verksamhetsstöd
erksamhetsstöd för
ditt medlemska
medlemskap.
p.

Här ser du din medlemsavgift
Glöm inte att spara dina ändringar
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UPPROP

– SKRIV UNDER FÖR MINNESPLATS MALMÖ

Mats Andersson har till Malmö stad inkommit med ett förslag gällande inrättandet av ett
Veteranmonument i Malmö där veteraner kan samlas, finna avskildhet, minnas och reflektera.
Ju fler som skriver under desto större är chansen att förslaget hörsammas av Malmö stad.
För att skriva under: besök www.sverigesveteranforbund.se och klicka på länken:
"UPPROP - Skriv under för Minnesplats Malmö".
Tack för ditt stöd!
Fredsbaskern nr 4 2013
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Innebandyfansen.

Stilstudie av Bosse Bus.

Återträff för L116 SEC efter 20 år – på Ing 2 Eksjö
Den 20-22 september hade L116 Swed Eng
Coy 20-årsåterträff på Ing 2 i Eksjö.
Kontaktman på Ing 2 var Kapten Per-Erik
Axing och han förtjänar väldigt mycket
beröm och tack, för att han förnämligt hade
ordnat med allting. Vi var totalt fyrtio stycken som checkade in på de logement som var
avdelade för oss.
På kvällen fredagen den intog vi kvällsmat i
portionsförpackningar, kassler vill jag minnas.
Senare på kvällen blev vi inbjudna till
pubafton på officersmässen och där blev kvällen väldigt lång för vissa och mindre lång för
andra. Trevligt var det när vi satt och ljög med
personal från Ing 2 som var betydligt yngre
än oss "gamlingar".
Lördagen började med frukost från 06.15
innan vi samlades vi 09.00 på Swedec där
Övlt Michael Isaksson i cirka nittio minuter
informerade om deras verksamhet vilket var
mycket intressant. Roligt också då många av
oss, dock inte jag, jobbat med den verksamhet

som Swedec håller på med under sina missioner.
Efter lunch och rast med vila väntade ett
fyspass för dom flesta men inte alla då den
fysiska statusen inte var helt på topp överallt.
Fysen bestod i alla fall av en stenhård innebandymatch där ”mitt” lag krossade allt
motstånd med snudd på förnedring. Efter passet väntade en stunds ljug i bastun.
På kvällen öppnade officersbarens mäss
klockan 18.00 och den blev snabbt välbesökt.
19.30 serverades maten med förrätt, varmrätt samt kaffe med kaka efteråt. Måltidsdrycken var vatten om man inte valde att
beställa och betala för annan dryck. Gott var
det hur som helst, även drycken.
Efter maten var baren öppen ytterligare en
stund och samtalen fortsatte länge och väl
innan det beordrades läggning och släckning
av allt ljus. Några tog bonnpermis och smet
iväg till Statt.
Söndagen började med frukost från 06.15
för några men inte alla. Otippat?

Efter frukost städade vi upp efter oss och
påbörjade hemresorna. Gubbarna kom från
sydligaste Sverige till nordligaste delarna av
riket.
Sammantaget var det som alltid trevligt att
träffas igen med många glada skratt. Det var
som om vi slutade missionen igår. Tydligen var
det så att 39 gubbar bestämde att vi ska träffas igen om fem år och att undertecknad även
då ska fixa träffen, som alla förstår var inte
jag med på detta möte.
Nämnas kan att vi skänkte ett överskott av
insamlade pengar med en summa av 7 200
kronor. Hälften till Läkare utan gränser och
hälften till Fredsbaskrarnas Kamratstöd. Vi
var 45 betalande varav fem stycken lämnade
sena återbud så det blev ett överskott med
160 kronor per person. Vårt bidrag uppskattades mycket av mottagande organisationer.
Skrivet av Jimmy Ekström
Postis på L116 SEC

SO04 hade återträff i Göteborg
För 20 år sedan bidrog Sverige med ett fältsjukhus till FN:s insats i Somalia. Helgen
den 13-15 september 2013 träffades därför
kamrater från SO04 i Göteborg för en återträff. Från Kiruna i norr till Ystad i söder, ja
och till och med ända från Bryssel, reste
kamrater från SO04 till Göteborg för att
delta i återträffen. Vi arbetade tillsammans
på det svenska fältsjukhuset i drygt tre månader. Efter 20 år är intresset fortfarande
stort för att träffas och hålla kontakten.
– Det funkade fantastiskt bra i Somalia.
Den sociala kapaciteten och tryggheten i sällskapet. Alla kändes välkomna. Jag trivdes
otroligt bra på SO04, säger Micke, en av
kockarna och som var med på återträffen.
Genom åren har det blivit ett flertal återträffar men många tyckte nog att det var lite
speciellt med ett 20-årsjubileum. Återträffen
hölls på Göteborgs garnison där Försvarsmedicincentrum, FömedC, är placerat. De
flesta av deltagarna anlände på fredag eftermiddag. På kvällen samlades gruppen för att
äta rostbiff och potatissallad med öl eller vin
och mycket prat och skratt. Under kvällen
anlände fler kamrater med tåg, flyg eller buss.
Efter en gemensam frukost på lördag förmiddag samlades alla i Bohussalen för att invänta de sista kamraterna som anlände från
Stockholm och Borås.

Efter lunch gav Krister Jakobsson, kompanichef på 1. Sjukhuskompaniet, ett intressant
föredrag om utvecklingen av och planerna för
FömedC. Det gavs tillfälle till att studera utrustning, sjukvårdstält och operationstält som
stod uppställda i en hall. Allt var av högsta
kvalitet.
Efter lunch var det så dags för den traditionella tipsrundan med vätskekontroll. I år
var frågorna svårare än någonsin. För de som
ville fanns det möjlighet att bada bastu,
många valde att ta en promenad i det vackra
vädret. Från garnisonen ser man ut över
Göteborgs södra skärgård, hela vägen ut till
Vinga fyr.
På kvällen serverades en mycket god trerättersmiddag i Älvsborgsmässen och efteråt
var puben öppen.
På söndagen var det gemensam frukost
innan det var dags för avfärd och SO04:s
kamrater skingrades återigen ut över hela
landet.
Under årens lopp har ett flertal träffar
arrangerats på olika håll i Sverige, till exempel i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Falsterbo samt i Gottskär utanför Kungsbacka. Utan
eldsjälarna Måns Rasmusson och chefen
Bengt Mollstedt hade de flesta troligen inte
blivit av.
En god förbandsanda och eldsjälar som
ser till att återträffarna blir av är några
orsak-

orsaker till att det fortfarande finns en
gemenskap och intresse för att vilja ses.
– Det finns en god förbandsanda som vi vill
bevara för att kunna värna om varandra.
SO04 har haft hög profil i alla avseenden
både under missionen och i återträffar under
de 20 år som gått sedan dess. Jag tror att alla
var trygga i sina yrkesroller och som personer.
Det gav ömsesidig respekt och harmoni i förbandet, säger Kenneth, stf personalchef vid
SO04.
Under drygt ett år ställde Sverige upp med
ett svenskt fältsjukhus i Somalias huvudstad
Mogadishu. På hösten 1992 kom en förfrågan från FN om Sverige kunde sätta upp ett
fältsjukhus i Somalia. Svaret blev positivt och
man rekryterade ett kompani om 150 personer med sjukvårds-, stabs-, underhålls- och
vaktpluton. Det svenska fältsjukhuset var placerat på det forna universitetsområdet i
huvudstaden Mogadishu.
SO04 utgjorde det fjärde kompaniet.
Inryckning skedde i september och de flesta
kom tillbaka till Sverige dagarna före jul.
Några återvände sedan för att överlämna
sjukhuset till Pakistan som övertog verksamheten. Den 20 januari 1994 var SO04:s
tjänstgöring i Somalia avslutad.
Text: Renette Larsson
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Debriefing på luckan.
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Postis Ekström.

22. T-shirt svart S, M, L, XL, XXL
22. T-shirt svart, S,M,L, XL, XXL
24. PIN
32. Mössa
33. Tröja, S, M, L, XL, XXL
34. Tygmärke
35. Klisterdekal stor
36. Klisterdekal liten
42. Broderat tygmärke siluett
43. Broderat tygmärke siluett m kardborre

160 KR
160 KR
5 KR
100 KR
495 KR
30 KR
25 KR
20 KR
50 KR
60 KR

32
36
24
22

33

34

35

42

43

Flera intressanta Profilprodukter finner du på
sidan 29!
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FLERA FN-ÄVENTYR PÅ LUFTMADRASSER
Bertil Bengtssons artikel om Svenska luftmadrasser i FN-tjänst i förra numret av
Fredsbaskern var fantastisk. Här kommer en
uppföljning:

FN-veteranerna Kongo
Ordförande: Karl-Olof Fransson, 036-649 68, 070-633 49 63
Sekreterare: Stig Högberg, 08-618 34 09
Kassör: Rune Brink, 036-703 66, 070-590 25 18
Hemsida: www.kongoveteranerna.se
PlusGiro: 441 1974 -1

Ceremonin vid FN-monumentet inramades av hedersvakter, fanbärare med flygande fanor och hornblåsare
med klingande spel.

Kongoveteranerna Bengt Wicksén och Stig
Högberg efter kransnedläggningen.

Bengt Wiktorsson, SVF, och Kalle Fransson,
Kongoveteranerna, höll var sitt tal.

FN-dagen på Norra Djurgården
FN-dagen 24 oktober 2013 manifesterades
vid FN-monumentet på Norra Djurgården i
Stockholm med en enkel men anslående ceremoni i vackert väder och strålande höstfärger.
De cirka hundra deltagarna möttes vid
ankomsten av Fredsbaskrarnas hedersvakter
Lars-Göran Nyholm och Jonas Hörgård som
i sina FN-uniformer paraderade framför
monumentet. Fanbärare från Fredsbaskrarna,
Kongo-veteranerna, Polisen och Folke Bernadotteakademin vecklade ut föreningsfanorna
och utgjorde en färggrann front till vänster
om monumentet. Ceremonin inleddes med att
revelj blåstes av en hornblåsare från Svea
Livgarde. Anders Ramnerup hälsade deltagarna välkomna, varefter han överlämnade
ordet till talarna, Bengt Wiktorsson från SVF
och Karl-Olof Fransson, Kongo-veteranerna.
Fransson framhöll i sitt tal att Kongo-veteranerna har samlats vid monumenten i alla år
alltifrån invigningen 1995 för att hedra de 19
kamrater som stupade under striderna i
Kongo.

Han gav några exempel:
År 1997 höll Försvarsmakten sin ceremoni
klockan 11 på förmiddagen. På den tiden var
få av veteranerna pensionärer, varför de kunde
ställa upp först på kvällen. I skymningen samlades veteranerna vid monumentet varvid
överste Jonas Waern höll tal. Efter kransnedläggningen följde supé på restaurangen vid
Folkens museum.
År 2001 genomfördes manifestationen tillsammans med Fredsbaskrarna. Temat var
flyghaveriet i Ndola, som inträffat 1961, således 40-årsjubileum. Namnet på flyghaveriets
offer lästes upp samt en dikt av Dag Hammarskjöld. Efteråt kamratträff på Sjöhistoriska museets café.
År 2002 beslutade Försvarsmakten att förlägga den officiella ceremonin på eftermiddagen. Nu var det läge för oss att ställa upp med
fanvakt, kransbärare och kransnedläggare.
Den efterföljande kamratträffen hölls på Villa
Källhagen.

År 2003 blev det ett da capo från föregående
år vid monumentet. Kamratträffen hölls på
Restaurang Stallet vid Tekniska museet med
anförande av författaren Ingrid Kampås och
underhållning av f d fältartisten Git Skiöld.
Under åren 2004 – 2012 har Kongo-veteranerna deltagit i Försvarsmaktens officiella
ceremoni vid monumentet. Fransson avslutade
med en dikt ur Dag Hammarskjölds ”Vägmärken”.
Ceremonin fortsatte med kransnedläggning
av de deltagande organisationerna och privatpersoner. Därefter en tyst minut för de stupade kamraterna. Avslutning med tapto från
hornblåsaren.
Fanbärare för Kongo-veteranerna var Alf
Gustafsson, kransbärare Bengt Wicksén och
kransnedläggare Stig Högberg.
SVF inbjöd samtliga deltagare till en kamratträff med kaffe och kaka på Sjöhistoriska
museets café – en fin final efter en värdig
ceremoni.
Text och foto: Bror Richard Svärd

RIP – BENGT LINDAU – En minnesstund över vår stupade kamrat Bengt
Lindau hölls vid hans grav i Gråmanstorp i närheten av Klippan lördagen
den 14 sep kl 1400. Närvarande vid ceremonien var Agne Lindau, kusin till
Bengt. Agne tjänstgjorde också på Bat12 K. Dessutom medverkade Bengts
yngre bror Inge Lindau, som var 13 år då det hände 1961.
Ceremonien leddes av Lt Inge Kamstedt som var vår plutonchef då.
Övriga deltagare var Christer Jönsson som blåste ett fint tapto vid graven.
Jan Sigge Klyft var där och som fanbärare undertecknad. Efteråt träffades vi på gästis i Klippan och pratade ”Kongo”.
Lars Frost
Tel 0410-40003
Medlem i Kongoveteranerna
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När de första svenska FN-soldaterna kom till
Port Said i Egypten i december 1956 för att
övervaka de engelska fallskärmstruppernas
och de franska främlingslegionärernas tillbakadragande från Suez-kanalen, inhystes svenskarna i en klosterskola med kalla och dragiga
stengolv. Då var det tur att de sköna gummimadrasserna fanns att vila sig på mellan slagen. Tillsammans med arméns tjocka vinterrock och den gröna regnkappan, även den tillverkad i Trelleborg, gick det att ordna en varm
bädd, som blev isolerad från det kyliga och
våta golvet. Annars hade nog förkylningar och
andra sjukdomar börjat grassera ännu mer i
bataljonen.
Efter uppdraget vid Suez-kanalen blev det
FN-bataljonens uppgift att verka i ”no mans
land” i Sinais öken mellan de egyptiska och
israelska trupperna. Soldaterna logerade i
militärens gröna tält som grävdes ner i sanden
för att skyddas från beskjutning av stråtrövare.

Luftmadrassen användes för sömn på natten och för lek
i Medelhavets vågor på fripassen av soldaterna i FNbat I G. Bilden från Gaza i maj 1957.
Foto Bror Richard Svärd.

Det var kalla och fuktiga nätter i Sinai under
vintermånaderna, varför det var en välsignelse
att få vila ut mellan vaktpassen på gummimadrasserna. I annat fall hade soldaterna fått
vila och sova direkt på den fuktiga sanden.
I maj 1957 hade israeliska armén dragit så
långt österut så att FN-trupperna kunde besätta Gaza-remsan. Den svenska bataljonen
ordnade ett tältläger vid Medelhavet väster
om Gaza stad. Nu kom gummimadrasserna
till flitig användning inte bara att sova på utan
även vid frivakternas intensiva badliv på
beachen. Madrasserna kom till användning
vid solbad – och som en surfplatta vid äventyrliga ritter på Medelhavets mäktiga vågor.
FN-bataljon 14 avreste till Kongo i december 1961 för att avlösa den 12:e bataljonen.
Vid den tiden låg FN-trupperna i strid med
Katangas gendarmeri i Elisbethville. Den 14:e
bataljonen fick göra avlösningen under strid.
Ingen annan svensk FN-bataljon, varken förr
eller senare, har nog upplevt en sådan dramatik vid ankomsten till missionsområdet.
Roland Isaksson från Tenhult i Småland,
(avliden 2009) var sergeant på bataljon 14
och en veteran, ty han hade tjänstgjort i
Kongo tidigare – i bataljon 10. Han måste
därför hålla färgen inför de skärrade kamraterna när de flög över Kongo även om han
själv var orolig. När de närmade sig Elisabethville frampå eftermiddagen syntes svarta rökpelare stiga mot skyn. Via radion fick den
amerikanske piloten reda på att Katangas
gendarmer låg i en cirkel runt flygplatsen och
besköt planen med luftvärn, men att FN kontrollerade flygplatsen i en inre cirkel. Roland
Isaksson och hans grupp hoppade av och lastade ur planet så fort det bara gick i larmet
från flygplansmotorerna och stridsljuden –
den amerikanska besättningen ville inte stanna
i Elisbethville en sekund mer än nödvändigt.

Porträtt av Roland Isaksson. Bilden från 2008.
Foto Bror Richard Svärd.

Det fanns fyra vägar från flygplatsen in till
den svenska campen. Tre var blockerade av
gendarmeriet och den fjärde var osäker, men
fortfarande öppen. Om de blev beskjutna på
väg till den svenska förläggningen fick de inte
besvara elden – den kunde komma från egna
trupper. Samordningen mellan FN-förbanden
från Irland, Sverige, Indien och Etiopien var
bristfällig. Så småningom kom Isaksson och
hans kamrater till den svenska förläggningen
utan att någon skadats. Där bevittnade de ett
fantastiskt fyrverkeri, de såg spårljusen och
hörde smällarna och det var flygplan, som
kretsade över dem. Mottagandet var således
ganska hett. Soldaterna var mycket trötta
efter den långa resan från Sverige. De blåste
upp gummimadrasserna och lade sig på golvet
i en barack med tunna väggar.
När Roland Isaksson vaknade på morgonen
hade luften gått ur madrassen. En kula hade
gått rakt igenom utan att han märkt det.
Jo – nog var Trelleborgs gummimadrasser
starka, tåliga och slitstarka. Men att de skulle
stoppa för fiendens gevärseld – det kunde
ingen begära.
Text: Bror Richard Svärd

DEN KLASSISKA KONGO-BILDEN som illustrerade artikeln om medaljören Lennart
Lundgren på sidan 24 i nr 3 av Fredsbaskern, visar situationen strax efter det att major Kurt
Skoog blev skadad i Bukama den 15 januari 1961. Bilden är publicerad i flera tidskrifter och
böcker utan att namnen på soldaterna har angivits. För något år sedan efterlyste jag namnen i Fredsbaskern och fick in några uppgifter, som jag angav i bildtexten. Jag har kontaktats av Kenneth Ottosson, från Bat10 K, boende i Farsta, som visste mer. Han berättade:
”Jag var med när det hände och det är jag som står upprätt och med armen lyft åt höger.
Jag tar emot någon sak från dressinen, som inte syns på bilden. Dressinen stod på järnvägspåret. Sergeant Lennart Hörlin står upprätt bakom mej på bilden. Major Skoog ligger
skadad på båren. Sjukvårdsfurir Kent Larsson lägger förband på Skoogs fot. Alla tillhörde
Bat10 K, andra kompaniet.” De övriga två soldaterna kommer Kenneth inte ihåg namnen på.
Jag tar mycket gärna besked om det på telefon 08–5911234. Text: Bror Richard Svärd
RIP – BERNT KARLSSON – Den 13 september lämnade oss vår kamrat Bernt Karlsson från Bat12.
Den 27:e hölls en minnesstund över honom i Hässleholms församlingshem. Officiant var en representant från begravningsbyrån. Han började med att läsa en dikt av Per Lagerkvist. Därefter sjöng Malin
Fredriksson till eget ackompanjemang på piano ”Gunnar Vägman” av Dan Andersson. Efter avskedet sjöng och spelade hon ”Himlajord” av Evert Taube. Som avslutning spelades från cd ”Koppången” med Orsa Spelmän. Närvarande var c:a ett 40-tal släkt och vänner. Därav fyra kongoveteraner som syns på bilden: Bengt Helm från Malmö, Lars Frost från Trelleborg, Lars Gustafsson från
Kristianstad och Agne Lindau från Perstorp.
Text: Lars Frost
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Peace and Security Summit.

ÖS-kortegen på G.

Blue Berets – året som gick...
Man kan ju nästan undra vart året tog vägen. Men med en tillbakablick får man nog säga att det har varit en kanonsäsong när det
gäller hojväder. Fast man kan nog undra när man tittar ut och ser ett
Göteborg i 500 nyanser av grått och hör ett välbekant stänkande på
rutorna. Men med lite tur kanske vi snart får se en och annan flinga
falla. Här kommer ett axplock från årets aktiviteter.
Vi startade i alla fall året i Stockholm med mässan ”På två hjul”, där
vi vandrade omkring bland denna mångfald av olika hojar drömmandes om en säsong kantad av fint väder och mycket hojåkande. Under
dagen anslöt medlemmar från BBMC Danmark och United Veterans
MCC från Norge som är en tämligen nystartad klubb bestående av
veteraner. Detta blev vårt första möte och sedermera kom det att bli
fler under året för att lära känna varandra bättre.
Ute börjar nu vädret vända – det blir varmare för varje dag som går.
I mars samlades vi nere i Höör för styrelsemöte och SVF:s årsmöte
där allas vår Groo under högtidliga former blev tilldelad Blue Berets
medal of honour i brons. Vi säger grattis, den är du väl värd. Sakta
men säkert börjar man se och höra fler och fler hojar ute på vägarna.
Maj månad kom att bli en hektisk månad där årets höjdpunkt som
vanligt blev årsmötet i Skillingaryd. Det blev stor uppslutning, mycket lekar och glada skratt. Brånhede slog rekord med antal frågor och
lekar på tipspromenaden. Årets vinnare av vandringspriset blev
Jällreus. På väg hem med sin trofé inträffade en liten incident som
resulterade i att priset numera har antagit en annan form. Blir intressant att skåda vid nästa årsmöte.

På två hjul.
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6-camp på Liseberg.

I slutet på maj genomfördes Peace and Security Summit-mötet i
Stockholm där Sverige stod som värdar. Undertecknad medverkade
tillsammans med allas vår kassör Lars von Anka. Det blev några innehållsrika dagar där en av höjdpunkterna för oss var när medlemmar
och stödmedlemmar till BBMCS deltog med ett tjugotal hojar vid
kortege-körning ut till Djurgården. Ett mycket uppskattat inslag. Vi
klarade oss från regn fram till det var dags att genomföra ceremonin
där Veteranmonumentet avtäcktes.
Äntligen är nu sommaren på väg med alla aktiviteter runt om i vårt
avlånga land. Veckan efter midsommar anordnade BBMC Syd
Summer Camp 2013 på Ivön-(Kristianstad) i Skånes största insjö.
Det blev ett gött gäng som samlades, allt som allt 17 medlemmar. På
lördagen tog gänget morgonfärjan till fastlandet och åkte en mc-tur
på cirka tre timmar med destination ett militärmuseum i Hässleholm.
Under museibesöket hann himlen öppna sig och hemresan tillbaka till
Ivön var allt annat än trivsam då regnet i stort sett blötte ner allt.
Men som man brukar säga det finns inget dåligt väder bara taskiga
kläder. I goda vänners lag blev detta snart ett minne blott när alla
senare på kvällen samlades framför grillen.

Sista helgen i augusti anordnade BBMC Syd och Väst en lekdag på Liseberg, där var
väldigt många kamrater med sina anhöriga och vissa hade till och med sina barn med
sig. Det var en mycket trevlig dag, där vi dessutom fick perfekt väder. Planen för dagen
var att genomföra en 5-kamp, men efter några diskussioner blev det till slut en 6-kamp.
Kamrat Tommy Gustavssons dotter Nadja stod till slut som ensam vinnare väldigt tätt
jagad av Lars Jällreus.
I oktober drog ett gäng över till USA för att köra ”Biketoberfest Boogie”. Vi som inte
kom iväg på någon tur träffades istället under Fredsveteranhelgen i Bunkern där badtunnan stod på plats, nygrillade hamburgare och go musik passade som hand i handske.
I helgen som gick genomfördes Veteran Dart här i Götet. Ett mycket trevligt event där
Johan Furuskog, en av medlemmarna i Göteborgs dartklubb, höll en genomgång av
dartens historia och sedermera övervakade kvällens turnering. Det gick inte så bra för
somliga men jag är inte bitter och ingen dålig förlorare heller. Det är bara att införskaffa pilar, sätta upp tavlan i hallen och börja öva med tanke på att det skall införas
som en tradition. Snart är 2013 till ända och som avslutning vill BBMCS önska er alla
en God jul och ett Gott nytt år.
Vid pennan Maria Sääf Westin
ordf BBMCS

Sommaren rullar på och nu stod ÖS 20 och knackade på dörren. Det
blev som vanligt en kanonträff som i år överträffade sig själv med fältartister, veteranmarsch och kortegekörning. Samtliga BBMC-medlemmar, och det var minst 50 motorcyklar som kört mc till Ringenäs, ställde upp som eskort av bussarna som körde in till Halmstad för att
möta deltagarna i fredsmarschen. Tack vare jubileet dök många upp
som inte varit med på många år. Tiden gick alldeles för fort men det
gör den alltid när man har roligt.

Veteran Dart i Götet.

Groo – en värdig medaljör.

Lagbilden.
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UTE I LANDET

PROFILSHOP

Stöd Fredsbaskrarnas arbete!
Bäste UNEF-kamrat
Vår förening närmar sig nu slutet av sitt 55:e levnadsår. En aktningsvärd
ålder. Vår jubileumsfest var mycket lyckad. Synd bara att inte flera kunde
delta, men medlemmarna är ju spridda över hela landet. De flesta tycker
dock att 10-15 mil är okej att köra, någon åkte över 25.

Vi har en tradition att gratulera alla som fyller jämt på denna sida.
De som fyller 80, 85, 90 o s v får dessutom blommor.
Närmare jul får var och en ett brev med julhälsning.
Erik Westerberg, ordförande UNEF-kamraterna

REA – SALE – STOR REA PÅ T-SHIRTS– NU ENDAST 40:- – SALE – REA

UNEF-kamraters födelsedagar under 2014
50 år

1964-06-22

Kaspersson Jonny

Övre Olskroksgatan 16

416 67 GÖTEBORG

65 år

1949-02-21

Udd Bernt

Arnabo

102 74 HÖKERUM

70 år

1944-02-07
1944-02-28
1944-09-09

Hellqvist Bo
Melin Jan
Lindén Gun

Hagbergsgatan 23
Finnvidegatan 1
Plåtverksgatan 185

415 06 GÖTEBORG
212 32 MALMÖ
724 79 VÄSTERÅS

75 år

1939-02-01
1939-05-17
1939-06-12
1939-07-13

Junermark Leif
Björk Karl Ragnar
Ahrenberg Theodor
Thorin Hans

Jälbybacken 2
Kongahällagatan 34 B
Torsbogatan 27
Umbragatan 24

507 45 BORÅS
442 38 KUNGÄLV
461 57 TROLLHÄTTAN
421 63 VÄSTRA FRÖLUNDA

80 år

1934-01-03
1934-04-29
1934-07-14

Mohlén Egon
Andersson Lars
Thorin Stig

Sandeslätt 13
Fyrmästaregatan 16 A
Södra Dragspelsgatan 39

424 36 ANGERED
451 41 UDDEVALLA
421 43 VÄSTRA FRÖLUNDA

85 år

1929-10-06

Planefors Pher

Gökstigen 8

654 68 KARLSTAD

90 år

1924-06-15

Tejler Tore

Kung Ranes väg 7

432 53 VARBERG

MEDALJSPECIALISTEN

40:-

17
gråmelerad,
litet tryck
storlekar:
M, L, XL, XXL
140 KR

19
svart,
litet tryck fram
storlekar:
M, L, XL, XXL
140 KR

40:-

artnr herr: 20
artnr dam: 41
svart tryck Peacekeeper
storlekar herr:
L, XL, XXL
160 KR
storlekar dam: 36, 40
160 KR

40:-

21
svart,
stort tryck rygg
storlekar: M, L,
140 KR

40:-

SALE – REA – STOR REA PÅ T-SHIRTS– NU ENDAST 40:- – REA – SALE

5:-

1

2

8

9

3

44

10

11

5

6

12

7

13

23

14

Skövde

1. BRODERAT MÄRKE Fredsbaskrarna
2. KLISTERDEKAL Fredsbaskrarna
3. BÄLTESSPÄNNE * (20 kr)

PUZZELRINGAR

www.medaljspecialisten.com
info@medaljspecialisten.com
Tel: 070-604 06 09
28

Fredsbaskern nr 4 2013

070 - 530 99 89

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke

25 KR
15 KR
5 KR
100 KR

5. PIN Fredsbaskrarna

15 KR

6. PIN FN-logo

20 KR

7. PIN FN-basker

20 KR

8. ÖRHÄNGEN FN-basker

30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna

30 KR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker

40 KR

11.SLIPSKLÄMMA FN-logo

40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna

35 KR

13. NYCKELRING Fredsbaskrarna

30 KR

23. KEPS Fredsbaskrarna

100 KR

27. BASKERMÄRKE Veteran

100 KR

28. KLISTERDEKAL Veteran

25 KR

29. PIN Veteran

20 KR

30. TYGMÄRKE Veteran

30 KR

* = utgår ur sortimentet

27

28

29

30

NOBELMEDALJEN - för Dig som
gjort FN-tjänst t o m 1988-12-10.
25. Medalj 35 mm med släpspänne
400 KR – 500 KR för ej medlem
26. Medalj 16 mm (miniatyr)
200 KR – 300 KR för ej medlem

25

26

Nu kan du även beställa via vår Profilshop på nya hemsidan!

Beställning och betalning görs till PG-nr: 197056-5. Frakt ingår i priserna. Kom ihåg att
skriva beställd artikel(nummer) och antal. Ange alltid fullständigt namn och personnummer
samt adress, för kontroll och distribution.
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YXXRYSS

De tre första rätta lösningarna får en bokvinst från Fredsbaskerförlaget!
FOTO: SBM bildbank.

3 frågor till TRE VETERANER
1. Vilken/vilka internationella insatser har du medverkat i?
2. Vilka erfarenheter tog du med dig i ditt bagage hem?
3. Vad är ditt starkaste missionsminne?

PÅ KORNET
PÅ KORNET är ett återkommande
inslag. Har ni förslag på någon/några
som bör var med? Hör er av till:
redaktion@fredsbaskrarna.se

Nr 4/2013

Lösningen sänds senast
2 februari 2014 till:
Fredsbaskerförlaget
Roland Andersson
Skepparegatan 29
602 27 NORRKÖPING

Mark Tingvall 40 år

Thomas Järnkrok 54 år

Ragnar Sävfors 34 år

1

1
Jag har varit ett år i Sudan i FN:s regi, 200809. Jag är nu i Kirgizistan och har varit här
sedan juli 2012. Missionen tar slut i juli 2014.
Detta är i OSSE:s regi.

Jordbävningen i Haiti 2010, FS21, FS22 och
EUTM Uganda.

UNMISS.
Vi gratulerar vinnarna
i YXXRYSS 3/2013:

2
Har precis åkt ut på min första mission.

Anders Ledsby
Nybyvägen 5
311 37 Falkenberg

Gunilla Johansson
Höstgatan 18, 2 tr
126 37 Hägersten

Harry Ingemar Fransson
Kung Magnus väg 44
621 39 Visby

Rätt lösning till nr 3/2013

3

2

Ett av de mer intressanta sakerna från denna
mission är när jag lyckades få ned en mentalt
sjuk person från taket på fängelset. Här i
Sydsudan finns ingen psykiatrisk vård, alls.
Det finns förstås inga mentalsjukhus och det
är mycket dåligt med expertis inom vården.
Människor som har psykos-sjukdomar låser
man rätt och slätt in på kåken, utan att de
behöver vara brottsmisstänkta. Vi hade en
psykiatriskt sjuk man i trettioårsåldern på min
anstalt. En dag tog han sig upp på taket till sin
avdelning, skrek att han var oskyldig och
hotade med att hoppa. Personal var framme
nedanför taket och lockade utan resultat. Han
tystnade när han fick se undertecknad komma
in genom grinden och sa till vakten att han
kunde komma ned, förutsatt att han fick prata
med mig. Jag gick fram till huset och vi lyckades få honom att klättra ned. Efter det hade
jag ett timmeslångt samtal med honom då han
berättade om sig själv, bitvis något osammanhängande men med perfekt engelska, och jag
förklarade vilka eventuella möjligheter till
behandling som finns så han kan komma ut.
Efter det gick han snällt tillbaka till avdelningen.

Att uppskatta det vi har hemma i Sverige. Med
det menar jag livskvalitet, rent vatten, alltid
fungerande el, alltid tillgång till bra mat, fungerande sjukvård m m. Allt detta tar vi för
givet om vi inte ser andra delar av världen.

1

2
Efter att ha arbetat med personal från andra
nationer anser jag att svenska soldater och
officerare står sig väl i jämförelse. Ambitionsnivån samt initiativ- och anpassningsförmågan har varit hög bland de svenska kollegor
jag har arbetat med. Jag upplever att vi svenskar ofta har ett högt anseende hos andra
nationers officerare.

3
Min erfarenhet är att de starkaste minnena får
man när allt är helt nytt eller om något allvarligt händer. Ett otroligt starkt minne från
Kirgizistan är från tredje dagen i missionen. Vi
hade haft en introduktion i huvudstaden
Bishkek där vårt högkvarter ligger. Jag skulle
jobba i Osh i södra delen av landet och skulle
därför transporteras dit. En stor del i vårt jobb
är att introducera närpolisverksamhet i landet. Till detta har man köpt in ett antal mobila
poliskontor. Denna dag skulle fyra sådana
levereras till södra delen av landet och vi fick
åka med i den kortegen. Kirgizistan är ett
mycket bergigt land och vi reste upp över bergen och ner på andra sidan för att komma till
södra delen. Det var en helt enorm upplevelse.

Du är inte ensam
Namn: ...........................................................................................

Fredsbaskrarnas kamratstödjour finns till för alla som gjort internationell tjänstgöring
samt deras anhöriga. Telefonen är bemannad dagligen mellan kl. 18.00 och 21.00.

Adress: .........................................................................................

Telefon: 020 - 666 333

3
Ett av mina starkaste missionsminnen handlar
om den bottenlösa fattigdom som råder i
Afghanistan. I en av byarna vi patrullerade.
pulsade barnen runt i två decimeter snö
endast i flip-flops och tunna byxor. Några
veckor senare kunde vi stötta ANP när de
delade ut vinterkläder i samma by.

Stöd et
Gula Band

KAMRATSTÖD

Du kan också skriva e-post till oss på 020666333@fredsbaskrarna.se

Postnr..................... Ort: ...............................................................
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Du får givetvis vara anomym.
Vi har tystnadsplikt.
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Fredsgatan 13
703 62 Örebro

Ordningsvaktsbutiken.se
Vår affärsidé är inte att sälja kläder och utrustning.
Vår affärsidé är att bemanna objekt med kompetent och korrekt
utrustad personal. Vi vill att våra anställda skall ha tillgång till de
bästa och säkraste produkterna på marknaden.
Därför håller vi riktigt låga priser.

Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal
Nya OV-uniformen

Skyddsutrustning

Kommunikation

Tekniska hjälpmedel

Vi erbjuder omgående
leverans av den nya
uniformen för ordningsvakter, givetvis i godkänd
färgkod.

Vi har den nya batongen från
Bonowi på lager tillsammans
med skyddsvästar, knivskyddshandskar och andra
skyddande tillbehör.

Vår egna radio för 155 MHz
eller 400 MHz håller enastående kvalitet och pris med ett
stort tillbehörsprogram.
Finns även för kort- och
långtidshyra.

Boka en demonstration av
vår vattentäta handhållna
värmekamera från FLIR.
Arbeta helt oberoende av
yttre ljuskällor, övervaka
stora områden och
genomför effektiva eftersök.

Vi expanderar och passar samtidigt på att förnya vår grafiska profil.
Just nu söker vi väktare, butikskontrollanter och ordningsvakter i Kalmar län.
Registrera dig i vår personalpool på www.srsb.se

SRSB
SVERIGE AB

Vi levererar trygghetslösningar med
lokal förankring och socialt ansvar.

www.srsb.se

