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”En av våra viktigaste
framtidsfrågor är att
öka medlemsantalet
i vårt förbund.
Förra året ökade
medlemsantalet
med ca 20 procent
och vi är nu drygt
5 700 medlemmar.”

Svensk styrka
godkänd av FN
Aktuellt
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I detta nummer

EN
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VÄRLD

Miljontals människor är på flykt från inbördeskrigets fasor i Syrien. Under svåra
förhållanden och hunger försöker de överleva. FNs livsmedelsprogram når nu ut
med mat till både Syrien och kringliggande flyktingläger. Mat som räddar liv.

sms:a
SYRIEN

till 72 909
och skänk
50 kr

Insamlade medel går till Insamlingsstiftelsen FN-fonden och dess 90-konto (pg 90 00 79-5).
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Vi når fram till Syriens nödställda.
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Foto: Daniel Jansson

Under Sveriges militära närvaro i Afghanistan har det
gjorts hundratals social patrols där svenska styrkor
besökt byar och pratat med lokalbefolkningen.
På bilden ses en afghansk bonde utanför sitt hus.

Foto: Therése Särnbäck

12
Öv. Torbjörn Larsson om den svenska insatsen i Afghanistan. Foto: Johannes Tolf/FM

Foto: Tobias Larsson
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Omslagsbilden

”Jag upplevde
verkligen öppenhet.
Har aldrig sett ett
sådant kamratstöd.”
David Bergman
Läs mer på sid 14

Inledaren

Kamratskap
Att skapa band mellan individer, folk
och länder och därigenom bidra till att
lösa konflikter.
Omtanke
Genom omtänksamhet bidra till
stabilitet.
Medmänsklighet
Se till att de mänskliga rättigheterna
tillämpas.

Kamratstödstelefon
Direkt berörd eller anhörig är alltid
välkommen att kontakta någon av våra
kamratstödjare.

020 - 666 333

Våra samarbetspartners
Försvarsmakten
Folke Bernadotteakademin
Kriminalvården
Invidzonen
Svenska Soldathemsförbundet
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AFF
Folk & Försvar
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Anders Ramnerup
070 - 879 90 87
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se
Redaktör
Daniel Jansson
redaktion@fredsbaskrarna.se
Annonser
Dmind Communication
daniel@dmind.se
Grafisk form och original
Dmind Communication
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Ju fler - desto starkare
En av våra viktigaste framtidsfrågor är att öka medlemsantalet i vårt förbund.
Förra året ökade medlemsantalet med ca 20
procent och vi är nu drygt
5 700 medlemmar. Det är
ingen orimlig målsättning
att uppnå en tjugoprocentig ökningstakt även under
2014.
Det finns ingen enkel formel
för att komma dit, men jag är
övertygad om att en del i formeln är att vi måste visa för
våra presumtiva medlemmar
att det finns ett mervärde i
medlemskapet. Kansliet och
styrelsen arbetar nu med att
skapa mervärde i form av medlemsförmåner. Ett första steg
är att skapa en försäkringslösning som förhoppningsvis
kommer att vara attraktiv för
medlemmarna.
Ambitionen
är att också skapa tillgång till
juridisk expertis som vid behov
kan vägleda medlemmarna i
t.ex. ersättningsfrågor. Arbete
med mervärde i medlemskapet
pågår och kommer att presenteras efter hand som de utformats tillsammans med våra
avtalspartners.
Det största mervärdet i medlemskapet producerar vi dock
själva genom en väl fungerande verksamhet på träffplatser
där vi kan mötas, utveckla nätverk och kamratskap mellan veteraner och veteranfamiljerna.
Det är glädjande att se all den
uppfinningsrikedom som finns
för att skapa bra verksamhet
på träffplatserna och det vore
en stor framgång om vi under
året kan etablera ytterligare
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Tidningen Fredsbaskern, ISSN-02843765 är av generell
karaktär och kan inte, på grund av områdets komplexitet,
ligga till grund i specifika frågor. Vi ansvarar ej 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 redigera och korta ner insända artiklar. Redaktionen har rätt att publicera insänt material på webben
och i andra forum relaterat till verksamheten utan att
först tillfråga upphovsmannen.

Bengt Wiktorsson
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Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Bengt Wiktorsson, 63 år är förbundsordförande i
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och har en
bakgrund som officer i Flygvapnet. Han har tjänstgjort som FN-observatör och arbetar som bidmanager på Rote Consulting AB.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Växel: 08 - 25 50 30

– Alx bär Gula bandet frivilligt och i framtiden
hoppas vi hitta liknande lösningar som i USA
där företagen sponsrar för att en bil ska fronta
en ”charity”, säger Mikael ”Micke J” Jarosinski
som är pr-ansvarig.

Kamratstödsverksamheten
utvecklas på ett positivt sätt
både till form och innehåll.
Under förra året var det
en god tillströmning av
kapital till kamratstödet,
dels genom en framgångsrik försäljning av
”gula bandet”, men också genom donationer.
Arbete pågår med att
utforma handlingsregler och kriterier för att
komma i åtnjutande
av ekonomiskt stöd.
Det bör dock understrykas att även om
tillgångarna på kamratstödskontot ökat så
medger det inte några
större ekonomiska räddningsoperationer, men det
räcker till att sträcka ut en
hjälpande hand här och där
när det finns trängande behov.

Tryck
Elanders
Utgivningsplan 2014
Nummer
1
Manusstopp
2/2
Utgivningsvecka 10

World Series-mästaren och tidigare testpiloten
för Renault Formel 1, Alx Danielsson har på allvar påbörjat sitt nya äventyr att nå möjligheten
att köra NASCAR. Under sina test och de två
körningar han hittills har genomfört i USA har
Alx haft Gula bandet på sin hjälm och på sin bil.
Senast på Daytona International speedway där
han blev 21:a bil i mål efter en punktering.

några nya träffplatser och föreningar för att fylla ut några
av de vita fläckarna på kartan.
Ambitionen är minst en förening och träffplats i varje län.
Vår styrka är att vi är verksamma lokalt och kan fånga upp de
veteraner som har särskilda
behov av stöd för att komma
vidare.

Välkomna till jubileumsåret 2014. Det är 30 år sedan
veteranorganisationen startade, då med namnet ”Kamratföreningen
Bataljonen”.
Det finns en lång och fin
tradition att värna om KAMRATSKAP, OMTANKE och
MEDMÄNSKLIGHET bland
veteraner.

Kamratstöd: 020 - 666 333 E-post: kansliet@fredsbaskrarna.se

FN vill ha förstärkning i CAR,
Centralafrikanska republiken

Gula bandet i NASCAR

Ytterligare 3 000 fredsbevarande soldater
behövs för att kontrollera den allvarliga
situationen i Centralafrikanska republiken
som sargas av etniska, sociala och religiösa
konflikter. Kravet kommer från FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon som vill att
styrkan ska sättas in så snart som möjligt.
Alx Danielsson tar med sig Gula bandet I NASCAR.

Följ och stöd Alx och Gula bandets framfart i
USA via www.alxnascar.com

Svensk styrka godkänd av FN
Den svenska sök- och räddningsstyrkan SWIFT/
USAR (Swedish International Fast Response
Team/Urban Search And Rescue) uppfyller internationella krav och har återklassificerats av
FN.
Styrkan ska inom tio timmar kunna ge sig av
för att söka överlevande efter en jordbävning.
För att vara aktuell för insatser i FN-regi krävs
att styrkan klassificeras vart femte år och det
skedde senast 2008. Den svenska USAR-styrkan är ett av i dag cirka 30 team i världen som
är klassificerade.

Hjälp av sök- och räddningsstyrkor efterfrågas
av drabbade länder vid händelser med raserade konstruktioner efter jordbävningar, terroristattacker eller andra orsaker.
Styrkan består av sök- och räddningspersonal,
räddningshundar inklusive hundförare, sjukvårdspersonal, personal för logistik och samband samt ledning och ledningsstöd.
MSB

Fortsatt stora stödbehov efter tyfonen Haiyan

Foto: Therése Särnbäck

Värdegrund

Aktuellt

MSB var på plats redan dagarna efter att den
tropiska orkanen Hayian drabbade Filippinerna.
MSB byggde tre basläger (i Tacloban, Ormoc
och Guiuan) för FN:s hjälporganisationer. MSB
rekryterar också experter, sekonderingar, till
FN:s och EU:s hjälporgan på plats, främst inom
vattenförsörjning och sanitet, kommunikation,
it och hantering av katastrofavfall.
– Nu återhämtar sig samhället, vi såg varje
dag att det faktiskt hände saker, sa Ulrika Edén,
koordinator på MSB, när hon efter veckorna i
Filippinerna återvände till Sverige. Driften av
baslägren överlämnas efterhand till FN:s matbiståndsorgan WFP.

MSB har fått totalt 19 miljoner av Sidas katastrofhjälp till de drabbade efter orkanen Hayian i Filippinerna. MSB har än så länge använt
drygt 16 miljoner varav hälften har gått till de
svenska kostnaderna för baslägren. Den andra
hälften används till att stödja med olika typer av
sekonderade experter till FN både akut och på
längre sikt. Hittills har expertstödet kostat åtta
miljoner.
– Vi får nya förfrågningar varje dag, säger Patrik
Jansson, verksamhetsansvarig på enheten för
insatser. De gäller samma områden, men med
alltmer fokus på långsiktig återuppbyggnad.
MSB

Utspelet kommer dagen efter strider nära
flygplatsen i huvudstaden Bangui, där
franska och afrikanska trupper befinner
sig, där de internationella styrkorna blev
beskjutna av milisen anti-balaka.
Frankrike har 1 600 soldater i Centralafrikanska republiken, och landet ska skicka
ytterligare 400 som förstärkning till den
internationella insatsen på 6 000 soldater.
EU sänder 1 000 soldater i början av mars.
TT

Citatet

”Det som hänt och
händer i Ukraina visar
också styrkan i den
europeiska drömmen.
Ett Europa i fred och
frihet och samarbete.”
Carl Bildt skriver på sin blogg ”Alla dessa dagar”.

Emma Behrendtz och Anders Ramnerup.
Foto: Per Lennartsson

Ett smycke betyder så mycket

Fredsbaskern får nytt utseende
Den uppmärksamme har noterat att medlemstidningen Fredsbaskern som du håller i din
hand har fått ett nytt utseende. Målsättningen
är att göra innehållet mer lättillgängligt utan
att frångå den gamla känslan alltför mycket.

Redaktionen tar gärna emot synpunkter och
hoppas att du skall finna förändringen tilltalande både grafiskt och redaktionellt.
Tyck till på redaktion@fredsbaskrarna.se

Onsdagen den 5 februari överlämnade
Emma Behrendtz från Invidzonen en
check på 16 000 kr till Kamrathjälpen.
Det är överskottet från försäljningen av
halsbandet ”Älskad/saknad” som Invidzonen har tagit fram tillsammans med
designermärket Csthlm. Tack Invidzonen
och Csthlm för er fina gåva!
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Aktuell forskning

Laken, Veteran

Insatsstaben öppnar den svarta lådan

inbJUdan

SamlingSSalen, gymnaStikhallen, karlberg, Stockholm
SamlingSSalen,
gymnaStikhallen,
karlberg, Stockholm
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23 april 2014 kl 09.00-13.00
onSdag 23 april 2014 kl 09.00-13.00

Behövs ett svenskt
veterancenter?
Behövs ett svenskt
SamlingSSalen, gymnaStikhallen, karlberg, Stockholm
onSdag 23 april 2014 kl 09.00-13.00

Från ett externt betraktarperspektiv kan varje utlandsinsats ses som ”en svart låda” i den meningen att när befäl och soldater gått in i ett utlandsuppdrag är det som om de försvunnit för
att sedan komma ut i offentligheten igen efter ett halvår. Angelägna saker som inträffat följs
inte upp och redovisas därför inte på ett tillfredsställande sätt. På sin höjd lever brottstycken
av det som hänt vidare som vandringssägner med allt vad det innebär.
Den forskning som gjorts i ljuset av nu gällande
veteranlagstiftning visar att Försvarsmaktens
uppföljningar hittills varit ofullständiga och
bristfälliga. I sin förlängning påverkar detta veteranerna och det pågående veteranarbetet. Fredsbaskrarna som genom sina medlemmar följer
insatserna inifrån har slagit larm. Bo Wranker,
Fredsbaskrarnas förre ordförande, ställde under
ett möte med förre försvarsministern krav på en
oberoende forskarinsats.

tens svarta låda. Trendbrottet manifesterades
när Roosberg spelade upp en veterans gripande beskrivning från en gisslansituation i Kongo
2004. En del av intervjun redovisades i Fredsbaskerns julnummer 2013. Fortsättningen kommer
Insatsstabens analysavdelning att presentera i en
planerad ny bok.
Ännu ett tecken på öppenhet var att chefen för
specialförbanden, brigadgeneral Urban Molin
under seminariet för första gången gav offentlighet åt specialförbandens verksamhet.

Hur ska ett sådant i så fall se ut? För vilka ska det vara till för?
IHur
vilken
ska det
drivas
vem?
Vem
skaform
ett sådant
i så
fall seoch
ut?avFör
vilka
skaska
detbetala?
vara till för?
I vilken form ska det drivas och av vem? Vem ska betala?

veterancenter?

Boken ”Balkan brann” och filmen om den
första Bosnienbataljonen

Henricsson får många lovord för sin bok: ”En
grundbok i ledarskap.” ”Ett värdefullt tillskott i
vetenskapliga sammanhang” ”En fantastisk bok
som beskriver motgångar, friktioner och när
man lyckas.” Den initierade riksdagsmannen Allan Widman som leder Veteranutredningen har
tagit steget fullt ut. i sin blogg skriver han:

och berörda organisationer till en debatt. Representant för det norska veteran-

www.jespersminne.se

www.jespersminne.se
www.jespersminne.se

StIFtELSEN
Jesper LindbLoms minne
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StIFtELSEN
Jesper LindbLoms minne

www.sverigesveteranforbund.se

www.sverigesveteranforbund.se
www.sverigesveteranforbund.se

Ulf Henricsson har med mod och
envishet delat med sig av sina
erfarenheter i framgång och motgång på ett trovärdigt sätt i boken
Balkan brann.

När jag lämnade aulan på Södertörns högskola
kände jag att jag varit med om ett banbrytande
seminarium. Det var ingen tillfällighet att trendbrottet gjordes på en högskola vars aula kallas
”Den svarta lådan”. Hedras den som hedras bör!
Insatsstaben och CSMS skall ha all heder för insatsen.
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Insatsstabens ”svarta låda”.

Det fick mig att tänka på den medalj för utomordentlig internationell insats som regeringen för
snart fyra år sedan beslutade skulle inrättas för
våra veteraner. Den har ännu inte sett dagens
ljus. Hur länge ska Översten 1 Ulf Henricsson
behöva vänta på den?
Bo Wrankers samtal har gjort avtryck i Insatsstaben.

Insatsstaben på Södertörns högskola

I december arrangerade FM:s analysavdelning
INSERFANA ett erfarenhetsseminarium på Södertörns högskola. Seminariet präglades av de i
forskningssammanhang viktiga honnörsorden
öppenhet och transparens. Viktiga fokus var ledarskap, människor och känslor.
När FOI-analytikern Henric Roosberg presenterade sin och Lars Gerhardssons bok ”Fång- och
tvångssituationer” öppnade han Försvarsmak-

En föredömlig presentation

Seminariet på Södertörns högskola regisserades
av Centrum för studier av militär och samhälle –
CSMS. Seminariets höjdpunkt var när forskaren
Peter Tillberg tilldelade Bosnienbataljonschefen
och tidigare institutionschefen på FHS Ulf Henricsson CSMS:s årliga pris med motiveringen:
Ulf Henricsson har med mod och envishet delat
med sig av sina erfarenheter i framgång och
motgång på ett trovärdigt sätt i boken ”Balkan
brann.”

Högaktuell är också filmen om den första Bosnienbaljonen som producerats av BA 01-veteranen Peter Larsson och Mickael Hedlund på Mirakelfilm. FN-förbundet har gjort det möjligt att
visa filmen för en större publik. Peter Larssons
uppmaning lyder: Sprid gärna filmen till alla som
vill och inte minst behöver se vad som hände för
20 år sedan. Bataljonschefen Ulf Henricsson inleder filmen med det klassiska uttalandet: Just
nu är det frågan om vem det är som är räddast.
Jag tror att det är HVO.
Se filmen om BA 01
http://vimeo.com/69152897

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Aktuellt

Folk och Försvars konferens i Sälen
– upptakten till val 2014
Folk och Försvars konferens i Sälen den 12 – 14 januari samlade i år ca 300 deltagare, vilket är mer
än vad som är vanligt. Inte mindre än två statschefer deltog, H.M. Kung Carl XVI Gustaf och Republiken Finlands president, Sauli Niinistö. Förklaringen till denna goda anslutning, inte minst bland
partiledarna, är att konferensen delvis kan ses som startskottet för kampanjen inför årets tre val, till
riksdagen, EU-parlamentet samt till landets kommuner.

på Balkan eller i Afghanistan respektive om inriktningen främst skall vara att försvara svenskt
territorium. Frågan är vilken av dessa inriktningar som tjänar svenska säkerhetsintressen bäst?
I denna del tycks den politiska viljeinriktningen
inte vara helt klarlagd – det är en blandning av
antingen eller – kanske i vissa fall både och.

Det kaotiska Syrien

Konferensdeltagarna påmindes om krigets fasor
genom generaldirektören för Internationella Rödakorskommittén, Yves Daccord. Han beskrev på
ett mycket engagerat och sakligt sätt det kaotiska
läget i Syrien och längs Syriens gränser. Miljoner
av flyktingar, urskiljningslösa attacker mot civila, anfall mot sjukhus, användning av kemiska
stridsmedel, bristen på läkemedel och sjukvårds-

KAN VI RÄKNA MED DIG
NÄR DET OTÄNKBARA HÄNDER?
Statsminister Fredrik Reinfeldt och Finlands president Sauli Niinistö samtalar på Folk och Försvars rikskonferens.
Foto: Ulf Palm

Ryssland

President Niinistö gav en tillbakablick på Sveriges och Finlands utveckling. Beträffande Rysslands agerande påpekade presidenten att såväl
deras interna politik som deras externa agerande
har väckt en berättigad oro för utvecklingen. Det
finns ett betydande reformbehov och det finns
också ett internt tryck på förändringar. Det är
därför viktigt att aktivt utveckla samarbetet med
Ryssland för att undvika ett fjärmande från Västeuropa. President Niinistö såg också fram emot
ett ökat försvarssamarbete mellan Sverige och
Finland, inte minst på försvarsmaterielområdet.
Samarbete mellan Sverige och Finland underlättas av att man i grunden har samma säkerhetspolitiska grundstruktur.

Nato

Natofrågan har fått ett överraskande stort utrymme i den politiska debatten. Från att tidigare ha
varit mer eller mindre en icke-fråga finns det nu
flera politiska partier som talar för ett medlemskap och ytterligare några är beredda att utreda
alternativa säkerhetspolitiska lösningar. Även
om oppositionspartierna är motståndare till att
över huvud taget utreda frågan är dock slutsatsen
att Natomedlemskapet har kommit några pinn-
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hål upp på den politiska agendan. Att Sverige och
Finland kommer att hantera Natofrågan harmoniserat framgick med all önskvärd tydlighet.

Sveriges försvarsförmåga

Det svenska försvarets förmåga har på ett helt
nytt sätt hamnat i blickpunkten sedan ÖB vid förra årets Sälen-konferens talade om en uthållighet
på en vecka. Till detta läggs då förtydligandet
att denna uthållighet gäller för att kunna försvara de centrala delarna av Sverige. Denna högst
gripbara beskrivning av förmågan har resulterat
i att det finns en politisk rörelse i riktning mot
ökade anslag till det militära försvaret. Det mest
uppseendeväckande får väl sägas vara att även
Vänsterpartiet talar om ökade försvarsanslag.
Försvarsanslagens storlek är därmed en fråga
där meningarna är delade både inom allianspartierna och inom oppositionen.

Sveriges försvarsinriktning

En annan intressant skiljelinje är hur man ser
på det grundläggande perspektivet försvar och
säkerhet – skall försvaret föras utifrån och in
eller inifrån och ut. Med detta avses huruvida
försvaret i första hand ska kunna medverka i
multinationella fredsfrämjande insatser som t.ex.

Kungen i skidspåret under en ledig förmiddag på Folk och
Försvars rikskonferens. Foto: Ulf Palm

resurser i övrigt – kort sagt ett obeskrivligt kaos
och mänskligt lidande. Risken finns att konflikten kommer att fortgå ytterligare åtminstone fem
år, enligt Yves Daccords bedömning, och världssamfundet förefaller stå tämligen handlingsförlamat inför katastrofen.
Sista dagen ägnades åt diskussioner om vad vi
egentligen menar när vi talar om vår säkerhet
och hur allmänheten upplever behovet av säkerhet i vardagen. Begreppet säkerhet spänner
över ett stort fält – allt från implementering av
säkerhetsrådsresolutioner, tryggheten på gator
och torg till vilka vapensystem Försvarsmakten
skall anskaffa. Den arbetande Försvarsberedningen har sannerligen ett stort fögderi att förhålla sig till. Vi är många som med spänning ser
fram emot resultatet som presenteras senast den
31 mars.

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.

Nästa års konferens i Sälen kommer säkert att
bli lika spännande då debatten om försvarets utformning efter 2015 blir huvudnumret. Folk och
Försvar är sannerligen ett intensivt och intressant debattforum.
Bengt Wiktorsson

ÄR DET DIG VI SÖKER?
Ta reda på mer på civil.se/frg/

Bokslut: Afghanistan

Bokslut: Afghanistan

Bokslut:
Afghanistan
ALAKAJAR 27 maj, 2013
Svenska soldater på patrull utanför byn Alakajar söder om Mazar-e-Sharif.
I bild pansarterrängbil 6, även kallad Galt.
Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

Tema: Afghanistan
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Vi var där med 15 bataljoner och 10 000 soldater.
Försvarsmakten byggde Camp Northern Lights och
patrullerade ett område som om vi skulle lägga den
afghanska kartan över Sverige, täcker ytan från Gävle
i norr till Jönköping i söder, från norska gränsen i
väster och Roslagen i öster.
Ett stort uppdrag för en svensk bataljon.
Hur gick det?

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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– När vi var där bjöds de till Sverige och när
de kommit tillbaka till Afghanistan uttryckte de
förvåning över att Sverige inte hade någon dold
agenda, säger Torbjörn Larsson.
Det fanns ingen avsikt att ta hem kontrakt på utvinningen av råvaror efter krigets slut.
Hur förbereder man en svensk bataljon som ska
strida i Afghanistan? Våren 2012 tränade FS23
intensivt på metoder, vapen och fordon som skulle användas under sex månader. Det var inte lika
enkelt att sätta upp mål före avresan.
– När vi analyserade uppgiften konstaterade vi
att det skulle bli mycket förändringar. Vill man
ha en svart-vit värld ska man inte åka till Afghanistan. Vi var i praktiken beredda att lösa vilken
uppgift som helst.

Ständiga förändringar

Under insatsen där det svenska förbandet agerade möttes de också av ständigt nya förändringar

Kriget hade ändrat karaktär –
stridskontakterna blev tätare
”Det fanns
ingen avsikt
att ta hem
kontrakt på
utvinningen
av råvaror efter
krigets slut.”
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Det skulle de få göra också. Förbandet var i eldstrid nästan varje vecka. Hotbilden var tuffare.
Torbjörn Larsson hade tidigare basat för FS14
och återvände nu till Afghanistan. Varför?
– Uppdraget var ett kvitto på att jag gjort rätt yrkesval. Varje dag upplevde jag och mina soldater
att vi var uppskattade av befolkningen, civila administrationen och andra organisationer. Det är
också en förmån att få leda ett svenskt förband
med delar från Finland, säger han.
Förutsättningarna för FS14 och FS23 var helt
annorlunda. Kriget hade ändrat karaktär, stridskontakterna var mer frekventa, men också det
svenska förbandet var bättre rustat.
– På FS23 hade vi nu bättre sjukvård, flygunderstöd och bepansrade fordon. Trots det spända lä-

Att mäta framgångarna

Vad har Sverige och Försvarsmakten strävat efter
under tolv år? Att ge invånarna i de fyra provinserna Balkh, Jowzjan, Sar-e-Pul och Samangang
vardagstrygghet, att stödja de afghanska säkerhetsstyrkorna så att de ska kunna lösa sina uppgifter själva, att
öka läskunnigheten bland kvinnor och förbättra
vägnätet? Är det
mål ni jobbat
med?
– Det är svårt
att mäta i siffror
vad vi uppnådde.
Men jag såg att
skolor
öppnades, att vägnätet
rustades
upp.
Under FS14 när
vi patrullerade fanns ingen polis eller annan administration i många städer. Kriminaliteten var
hög. Där märkte jag en skillnad mellan mina missioner.

”Det är svårt att mäta i siffror vad vi
uppnådde. Men jag såg att skolor
öppnades, att vägnätet rustades upp.”

Öv. Torbjörn Larsson under en minröjningsövning på tyska campen Marmal i utkanten av Mazar-e-Sharif. Foto: Johannes Tolf/FM

När öv. Torbjörn Larsson tog emot flaggan
på CNL i maj 2012 sa han till sin bataljon
och FS23: –Jag är stolt över att vara er chef
och jag förväntar mig mycket av er. Ni har
alla vid flera tillfällen bevisat att ni är ytterst
kompetenta, så nu förväntas ni arbeta hårt.

2002. I början av 2010 verkade 27 PRT:er i landet. Genom att vinna befolkningens förtroende
var det meningen att det skulle minska basen för
upprorsmännen, talibaner och kriminella. Hur
gick det med den strategin?
– Under FS 23 upplevde jag att det var bättre
jämvikt mellan våra militära och civila delar.
PRT-idén var i grunden lyckosam. Det var viktigt
att vinna hearts & minds hos lokalbefolkningen,
men också i den afghanska administrationen,
från provinsguvernör till lokala polischefer. Där
var det stor skillnad till det bättre mellan FS14
och FS23.

get lämnade ingen av våra soldater striderna med
andra synliga skador än blåmärken och svullnader. Vi hade heller inga personskador av IED:er,
trots ett kontinuerligt hot där röjning hörde till
vardagen.
Tidigare var det inte bara svenska enheter som
åkte runt med låg skyddsnivå. Norska förband
körde helt öppna GW. Efter att två svenska soldater omkommit i ett fordon som slagits ut av
en IED, växte insikten om behovet av skydd för
fordonen. Efter en tid kom skyddade fordon.
ÖB Håkan Syrén fattade beslut och i april 2009
skickades 12 Galten till Mazar-e-Sharif, en månad senare också fyra Stridsfordon 90.

Sverige förbättrar skyddet

Någon gång under åren 2009 och 2010 ändrade
den militära konflikten karaktär.
– Det började bli fler eldstrider för FS17 och
FS18. Riskerna blev större. Hur upplever afghanerna svenska förband? Torbjörn Larsson menar
att vi har gott rykte. Det visade sig för Torbjörn
Larsson när han pratade med några afghanska
generaler som varit i Sverige.

och förutsättningar, ingenting var självklart. Det
norska förbandet, nära det svenska, lämnade sitt
område mycket tidigare än först avsett.
– Då började mycket förändras. Så var det hela
tiden. Ett återkommande problem för alla svenska bataljoner i Afghanistan har varit Rules of engagement.
– I princip alla gånger vi blev påskjutna var det
civila där också. Det tydligaste exemplet var en
eldstrid vi hade 3 september 2012. Då var det en
pojke och en pappa mitt uppe i eldgivningen. En
av våra soldater lämnade sitt fordon och tog dem
i skydd, säger Torbjörn Larsson.
Soldaten är för sitt mod föreslagen Natos förtjänstmedalj. På veterandagen förra året fick han
Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver för mod
i strid.
Torbjörn Larsson var också på veterandagen på
Gärdet i Stockholm förra året när monumentet
avtäcktes. Den dagen är viktig både för honom
och hans kamrater.
– Det är en värdig manifestation.

Isafs strategi

Under resans gång har strategin ändrats för
Isaf-styrkorna. PRT-konceptet inkluderar vid
sidan av militär förmåga också traditionell civil
kompetens. PRT har verkat i Afghanistan sedan

Tolkarnas framtid

Tolkarna, vad skulle det innebära för framtida
svenska insatser utomlands, att ge dem uppehållstillstånd i Sverige?
– Man måste ta ansvar för alla anställda. Finns
en hotbild mot tolkarna så är det också vårt problem. Men man måste se på varje individ. Det
kan också vara så att tolkarna sitter på för Försvarsmakten skyddsvärd information. En bitter
tolk kan bli ett annat problem.

Avvecklingen går för snabbt

Så i juni 2013 dyker rubriker upp: De ansvarar
nu själva för säkerheten. Överföringen av säkerhetsansvaret går enligt plan. Torbjörn Larsson är
inte lika säker på att det kommer att gå på som
på räls.
– Jag tror att de kommer att få det svårt att stå på
egna ben. Vi lämnar alldeles för snabbt.
En afghansk kollega sa till Torbjörn Larsson:
– Vi har byggt ett hus tillsammans, men det blev
bara halvfärdigt.
Per Lunqe

Foto: Johan Ödmann

Carl Bildt, utrikesminister
”Sverige har bidragit till att rädda den
afghanska staten från att kollapsa
och till att skapa ett något friare afghanskt samhälle. Nu kan fler barn
gå i skolan, kvinnor har relativt sett
lättare och den grundläggande hälsovården är något bättre. Men det är
en lång väg kvar att gå. Det är därför
vi fasar in civilt stöd när vi nu drar tillbaka vårt militära stöd.”

FAKTA

Svensk trupp i Afghanistan
Kostnad
10 348 miljoner kr
Antal soldater
9 475 (varav ca 10% kvinnor)
Stupade soldater
5 (se nästa uppslag)
Viktiga år
2002: Underrättelsepluton
2003, 2004: CIMIC
2004: PRT - under ledning av UK
2006: Truppökning, nu 445 soldater
2006: PRT - svenskt ansvar MeS
2014: FS27 - rådgivande
Baser
Camp Northern Lights
Marmal
Mike Spam
Svensk opinion (2010)
46 % för
35 % emot
19 % osäkra
Isaf-mandat
FN-resolutionerna 1386 och 1776

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Jan Hallenberg:

”Sverige har betytt mycket för Afghanistan”
”Våra soldater har gjort fina
insatser i en svår situation. Läget
för befolkningen har blivit bättre.”

Professor Jan Hallenberg varnar för att situationen kommer att bli osäker efter 2014. Foto: Per Lunqe

Sverige och Isaf lämnar ett osäkert och instabilt Afghanistan efter sig.
Men för afghanen ändå ett tryggare land än det var innan den svenska
insatsen började. Det menar professor Jan Hallenberg på Försvarshögskolan.
Isaf har i Jan Hallenbergs ögon betytt ett ordentligt stöd till modernisering och utveckling av stora delar av Afghanistan.
– Inte minst har kvinnorna fått det bättre, till exempel genom en kraftig ökning av antalet flickor
som får gå i skolan, säger han.
Även om framtiden är oviss, menar Jan Hallenberg att det var rätt att skicka svensk trupp till
Afghanistan.
– Vad som än händer efter 2014 så kan jag inget
annat finna än att den svenska missionen var ett
rimligt åtagande. Våra soldater har gjort fina in-

satser i en svår situation. Läget för befolkningen
har blivit bättre.
Men epilogen på den svenska insatsen kan bli
dyster, enligt Jan Hallenberg.
– Beklagligtvis är det mycket som talar för att
Afghanistan kommer att bli mer osäkert och instabilt när majoriteten av Isaf-styrkorna lämnar
landet. Det kommer också sannolikt att bli betydande skillnader mellan olika regioner. Helmand- och Khandarprovinserna i sydöst blir
förmodligen mer instabila. I norr samtidigt en
stabilare utveckling.

Inför det stundande presidentvalet i april står
mycket på spel.
– Ett lyckat presidentval med hyggligt valdeltagande, en allmänt uppskattad valprocess och en
segrare som uppfattas som legitim skulle ge ett
positivt bidrag till utvecklingen i landet. En misslyckad valprocess och en segrare som uppfattas
som illegitim skulle ge en försämrad säkerhetssituation, säger Jan Hallenberg.
När Sverige och Isaf drar sig ur, finns en uppfattning om att talibanerna kommer att krypa fram
ur grottorna. Att de länge har väntat på urdragningen.
– Eventuella framgångar för talibanerna beror,
förutom de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga att hantera dem, i huvudsak på två faktorer, hur många soldater USA faktiskt håller kvar
och hur presidentvalet går.
Om USA med allierade behåller 8000 - 12000
soldater i Afghanistan under överskådlig tid, då
minskar enligt Jan Hallenberg talibanernas möjligheter att återta makten.
– Och om presidentvalet avlöper på ett sätt som
stärker regeringen, då minskar också sannolikheten för att talibanerna ska bli framgångsrika,
säger Jan Hallenberg.
Per Lunqe

PTSD – ”färre bland militärer”
Posttraumatisk stress är ett psykiskt besvär som drabbar såväl civila som militärer. Frågan är hur många. Det finns inga
siffror, men kn David Bergman, också försvarsmaktsdoktorand i psykologi, menar
att procentuellt sett färre militärer än totalbefolkningen riskerar att drabbas.
– Under en livstid är sannolikheten 4,6 procent
hos befolkningen och för militärer visar historiska data att färre drabbas av PTSD, säger han.
Om man räknar på tre procent hos militärer så
skulle i en bataljon på 500 soldater, 15 drabbas.
Vad ska man göra om man varit med om en trau14
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matisk upplevelse, blivit beskjuten eller själv brukat sitt vapen för att döda?
– Då ska man bearbeta händelsen innan PTSD
uppstår, det kan ta ett halvår.
David Bergman menar att det enklaste är det bästa, att prata med kamraterna. Man kanske gör det
på plats under missionen eller när man kommit
hem på återträffar.
– Man kan träffa sina kamrater på Fredsbaskrarnas möten och man kan prata med närmaste
förbands veteransamordnare.
Och David Bergman säger att det är jätteviktigt
att inte gå och lida själv.
– Samtalet har en läkande effekt, säger han.

David Bergman tjänstgjorde på FS16. Där menar
han att det var en öppen anda.
– Jag upplevde verkligen öppenhet. Har aldrig
sett ett sådant kamratstöd.
På Armébloggen skriver en soldat från P4 om
sina upplevelser under F21. Rubriken är ”Varför
kan jag inte andas?” Det är en tuff berättelse. Vilken hjälp kan han få?
– Den här soldaten är medveten om att han behöver hjälp och det är ett bra steg. HR Centrum
har inget program men samarbetar med vården.
Psykologer kan hjälpa när det gått så långt. Är du
kvar i FM-organisation kan kontakter uppåt i linjen vara en väg, säger David Bergman.
Per Lunqe

Förkortningar
Öv
CNL
FS
IED
GW
ÖB
PRT
ISAF
Tourniquet
GMU
MeS
CIMIC

Överste
Camp Nordic Lights (Svenskarnas camp)
Fortsättningsstyrka
Improvised Explosive Device (hemmagjord bomb)
Mercedes Geländewagen (personterrängbil)
Överbefälhavare
Provincial Reconstruction Team
International Security Assistance Force
Personlig sjukvårdsutrusning, avsnörande förband
Grundläggande militär utbildning
Mazar-e-Sharif
Civil-military co-operation (Civil-militär samverkan)

Foto: Emilia Öije

Karin Enström, försvarsminister

tourniquet

”Vi var avsuttna från våra fordon
och gick i kolonn. Jag var sist.
Plötslig smäller det.”

”Efter mina besök i Afghanistan är
det tydligt för mig att det svenska
militära bidraget till Isaf, och Isaf i
sin helhet, har gjort skillnad. I höstas besökte jag i Mazar-e-Sharif en
skola som finansierats av svenska biståndsmedel, där ungefär lika många
flickor som pojkar fick undervisning. Före 2001, under talibanerna,
var flickor förbjudna att gå i skolan
överhuvudtaget. Ett annat konkret
exempel är att 85 procent av den
afghanska befolkningen idag har
tillgång till grundläggande sjukvård,
en avsevärd förbättring jämfört med
tiden innan 2001. Efter tolv års bidrag
till Isaf finns många lärdomar och erfarenheter att hämta in. Det är därför
min avsikt att genomföra en nationell utvärdering av vårt engagemang
i Isaf och Afghanistan.”

1.Sg Emil Selberg hade en lång resa innan han återhämtat sig efter skottet
utanför Chimtal 2011. I dag är han åter i tjänst på A9. Foto: Tobias Larsson

Beskjuten med raketgevär
1.Sergeant Emil Selberg glömmer inte den
dagen 2011 då han och de två grupper han
förde befäl över blev påskjutna utanför
byn Chimtal, 3,5 mil från CNL.
De var där för att stödja afghanska poliser
som skulle gripa talibaner. Vi var avsuttna
från våra fordon och gick i kolonn. Jag var
sist. Plötslig smäller det, säger Emil Selberg.
Han blir träffad i benet av en oexploderad projektil från ett raketgevär.
– Det gör fruktansvärt ont och blodet strömmar.
Grupperna är tvungna att gå i skydd, de är under
kraftig beskjutning. Emil Selberg är nu tacksam
för att lyssnat noga under sjukvårdsutbildningen
hemma i Sverige.
– Jag sätter min ena tourniquet och drar allt jag
orkar. Då har det gått en minut efter skottet. Beskjutningen minskar och en stridssjukvårdare
i en av grupperna sätter en ny tourniquet. Det
blir transport med amerikansk helikopter. Två
timmar erfer skottet är Emil Selberg på det tyska

fältsjukhuset och basen Marmal.
– Jag minns inget av helikoptertransporten, fick
en cocktail före.
Läkarna gör en s.k. traumatisk amputation av benet strax ovanför knäet. Två dygn senare på Akademiska sjukhuset i Uppsala görs en andra och
såret sys ihop. Därefter rehabilitering på Sunderby sjukhus utanför Luleå.
I dag jobbar Emil Selberg som stridsledare på ett
pjäskompani på A9 i Boden. Det är både utbildning av GMU-soldater och officerare i grk-tjänst.
Han tycker att arbetsgivaren, Försvarsmakten,
ställt och ställer upp till 100 procent.
– Jag gör i stort sett vad jag gjorde innan jag blev
skadad och det är möjligt för att förbandet stöttar
mig, anpassar fordon och övningar.
Trots fantomsmärtor som plågar honom, säger
Emil Selberg:
– Det har varit en lång resa, men jag håller humöret uppe.
Förra året på nationaldagen tog Emil Selberg
emot Försvarsmaktens förtjänstmedalj för sårad
i strid.
Per Lunqe

Stupade svenskar
i Afghanistan
Lt Jesper Lindblom, FS10, 2005
Lt Tomas Bergqvist, FS10, 2005
Lt Gunnar Andersson, FS18, 2010
Kn Johan Palmlöv, FS18, 2010
Sg Kenneth Wallin, FS19, 2010

Jesper Lindblom omkom 2005 i Afghanistan.
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Ute i landet

Direkt berörd eller anhörig är alltid
välkommen att kontakta någon av våra
kamratstödjare.

020 - 666 333

Medlem
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsgatan 13, 703 63 Örebro
Tel 08 - 25 50 30
Medlemsregister och adressändringar
kansliet@fredsbaskrarna.se
Tel 08 - 25 50 30
Varje medlem har en egen inloggning på vår
hemsida där det går att administera sitt medlemsskap och sina kontaktuppgifter.
Kontakta oss om du behöver inloggningsuppgifterna på nytt.
Medlemsavgift
200 kr/1 år, 900 kr/5 år, 1800 kr/10 år

Kansli
Anders Ramnerup
Generalsekreterare
070 - 879 90 87
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se
Lars Nyblom
Ekonomi- och verksamhetsansvarig
070 - 879 90 89
lars.nyblom@fredsbaskrarna.se
Per Lennartsson
Information och marknadsföring
070 - 879 90 86
per.lennartsson@fredsbaskrarna.se
Björn Eggeblad
Kamratstöd
070 - 879 90 85
bjorn.eggeblad@fredsbaskrarna.se

Den nya ekonomin har tyvärr
lett till att vi har fått dra ner en
tjänst på kansliet. Detta medför så klart ett ökat tryck på de
som är kvar. Jag hoppas att ni
kommer att vara fortsatt nöjda
med den service vi vill ger er
föreningar och enskilda medlemmar.
Det är viktigt att ni ute i föreningar och träffplatser planerar
er verksamhet tidigt om vi ska
kunna stödja era aktiviteter. Vi

kommer att stötta er så mycket det bara går då verksamheten på träffarna och
inom föreningarna är
något av hela förbundets
verksamhet.
Under våren kommer en
kommunikationsplan
att bli klar som på ett
tydligt sätt kommer att
beskriva hur vi ska kommunicera vårt budskap.
Därtill sätts ramar för
grafisk profil i detta arbete och det första tecknet är att Fredsbaskern
har fått ett nytt utseende.
Alla föreningar kommer att
få nya verktyg att jobba med
när det gäller kommunikation
och grafisk profil.
Den stora planeringen för förbundets 30-årsjubileum pågår
nu för fullt och jag hoppas att
det blir en stor uppslutning till
Skillingaryd i maj. Jag hoppas
att vi ses där och att ni tar med
er många nya medlemmar dit!
Anders Ramnerup
Generalsekreterare

Lottie Nordström
Kansli och medlemsregister
070 - 879 90 83
kansliet@fredsbaskrarna.se

Styrelsen
Bengt Wiktorsson
Förbundsordförande
Tel. 073 - 142 11 56
bengt.wiktorsson@fredsbaskrarna.se

Händelsekalender
När

Vad

Var

11 mars

FM:s Veteranforskningsseminarium

FM/HKV Stockholm

23 april

Seminarie – Behöver vi ett veterancenter?

Karlberg, Stockholm

30 april

Veteranutredningen, yttrande

Stockholm

16-18 maj

30-årsjubileum Förbundet

Skillingaryd

29 maj

Veterandagen

Stockholm

29 juni - 6 juli

Almedalen

Visby

10 - 13 juli

Veteranträffen ÖS 21

Halmstad

29 juli - 9 aug

Veteranmarschen 2014

Hindås – Örebro

Mika Sörensen
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

16 aug

Ten Island Race 2014

Öckerö/Göteborg

30 aug

Tough Viking

Stockholm

Suppleanter

12 - 14 sept

Nordic Veteran Soldiers Golf Trophy

Visby

Örjan Noreheim
orjan.noreheim@fredsbaskrarna.se

24 okt

FN-dagen

Stockholm och hela Sverige

Alvi Olsson
Vice förbundsordförande
alvi.olsson@fredsbaskrarna.se

Ledamöter
Bo Carlsson
bo.carlsson@fredsbaskrarna.se
Sture Fredell
sture.fredell@fredsbaskrarna.se
Rikard Bengtsson
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se
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Inbjudan till
30-årsjubileum

Vägen framåt bli allt ljusare,
vi stärker vår ställning!
Mycket tid och energi har lagts
från kansliets sida i dialogen
med Försvarsmakten. Detta
har utmynnat i ett nytt avtal
med Försvarsmakten för 2014.
Vi kom inte riktigt dit vi ville
men vi kör på med vår verksamhet. Vi har precis fått ihop
budgeten för året och ser ljust
på tillvaron. Pengarna kommer
inte att räcka till allt vi vill men
en god bit på vägen. Det som
jag inte nog kan trycka på är
att rekrytera fler medlemmar
till era föreningar och förbundet. Detta är Försvarsmaktens
stora argument mot oss som
organisation.

Alla kommande händelser och mer information finns på
www.sverigesveteranforbund.se

Nominera senast 1 april

Helgen 16-18 maj firar vi 30 år av kamratskap,
omtanke och medmänsklighet.
Det blir en hyllning av 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.
Boka in helgen 16-18 maj 2014. Ta gärna med dig din familj!

Nominera
Årets Veteran
Vem tycker du har gjort sig förtjänt av
titeln Årets Veteran 2014?
FN har utlyst den 29 maj till International Day of United Peacekeepers.
SVF vill ge uppmärksamhet åt dagen
genom att ge en svensk fredsbevarare
utmärkelsen.
Utmärkelsen tilldelas en person som
utöver vad tjänsten normalt kräver
gagnat svenska veteraner i internationell tjänst eller på annat sätt gynnat medmänsklighet, fredsutveckling
eller solidaritet på den internationella
arenan.
Alla medlemmar i SVF kan nominera
sina kandidater tillsammans med en
motivering. Skicka den nominerades
namn tillsammans med motivering
senast den 1 april.

Foto: Therése Särnbäck

Kamratstödstelefon

Ute i landet

kansliet@fredsbaskrarna.se
SVF, Fredsgatan 13, 703 62 Örebro
Märk kuvertet ”Årets veteran”

Foto: Föreningen Smålands Husarer

Fältartisterna. Foto: Larz Karlsson

Prel program 30-årsjubileum

Kostnad

Fredag 16 maj
Ankomst
Miliseum öppet till 16.00

Deltagande lördag-söndag Pris 300 kr
Priset inkluderar boende på logement eller
dubbelrum lör-sön
Lördag: fika, lunch, fika, jubileumsmiddag
Söndag: brunch

Lördag 17 maj
Utställningar och förevisningar
Miliseum är öppet 11.00-16.00
Fältmässig lunch
14.00 Uppvisning av Smålands Husarer
18.30 Samling för middag
19.00 Jubileumsmiddag och fältartisterna
underhåller
Söndag 18 maj
Brunch
Avresa

Boka in hela familjen och fira
med oss!
Vi behöver din betalning
senast den 2 maj för att du skall
vara garanterad plats.

Deltagande fredag- söndag Pris 400 kr
Priset inkluderar boende på logement eller
dubbelrum fre-sön
Lördag: frukost, fika, lunch, fika,
jubileumsmiddag
Söndag: brunch

Anmälan och betalning

Rikard Johansson –
Årets Veteran 2013.
Foto: Kim Svensson

Boka bussresan
till ÖS 2014 nu!

Anmälan och betalning sker senast 2 maj!
Bindande anmälan med namn, personnr, adress,
tel, e-post och när du kommer (fre kväll eller lör)
skickas till: kansliet@fredsbaskrarna.se
Betalning sker till plusgirot 197056-5
senast 2 maj.
OBS! Glöm inte att meddela vid anmälan om du
önskar speciell mat.

Läs mer på sidan 20.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Genomförd
webbutbildning

Stöd oss genom Gula bandet

Under slutet av januari genomfördes en
webbutbildning i Stockholm med lärarna
Per Lennartsson och Kristoffer Nennestam på ett bra och lärorikt sätt. Vi bakom
tangentborden hoppas att vi så småningom kan vi hantera kommande hemsidesadministration.

och deras anhöriga till del genom Kamrathjälpen.

Under kvällen fick vi också se ett antal
fantastiska tatueringar.
Hälsar Lillemor Nilsson – FB Norr

Vet du något om KP-bilen?

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna marknadsför och säljer Gula bandet till förmån för
Sveriges veteraner och svensk personal i utlandstjänst. Överskottet kommer veteranerna

Följ med Robotbåten R142 Ystad

sverigesveteranforbund.se

Stöd Kamrathjälpen
- Köp Gula bandet-prylar
22.
24.
32.
33.
34.
35.
36.
42.
43.
46.
49.
44.
45.

T-shirt
Pin
Mössa
Collegetröja
Tygmärke, runt
Klisterdekal, stor
Klisterdekal, liten
Broderat tygm. siluett
Broderat tygm. kardborre
Träningsflaska
Tablettask i plåt, mint
Funktions t-shirt
T-shirt fredsbaskerm.

Boka en verklig
reseupplevelse
med Robotbåten
Museifartyget som sköts av Föreningen
Svenska Robotbåtar FSvR, hålls i fullt
fungerande originalskick och i full drift av
medlemmarna.

160:25:100:495:30:25:20:50:60:70:25:100:150:-

Mellan den 31 maj och 8 juni åker vi
Stockholm-Karlskrona-Stockholm i fem
delsträckor/riktning.
Med båten på 240 ton, 3 st gasturbiner på
13 000 hk som ger 40 knop, guidad visning och lättare måltid ombord vill vi ge
Er en oförglömlig åktur.
Varmt välkomna önskar
Ystads besättning!
För mer information, besök
www.robotbatar.se

Webbutbildning i Stockholm.

Stilren collegetröja med hel dragkedja.
Krage och mudd i 2x2 ribb. Dekorativa
flatlocksömmar, fina detaljer i nedre
mudd och påsydda fickor.
Material: 80% bomull, 20% polyester
Vikt: 315 gr/m²
Storlekar: S, M, L, XL

Beställningsinformation finns på sid 29.
Den vitmålade KP-bilen med registreringsnummer 54855 söker sina rötter. Vet du något om den?

Funktionärer till
Veteranmarschen
Vi söker veteraner och anhöriga som kan
hjäpa till under Veteranmarschen.

Ingen webbutbildning utan tatueringar.
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"fuskbygge" som tillkommit hemma i Sverige?
Bilen stod tidigare på Swedint i Almnäs. Registreringsnumret är 54855.

Vi undrar om någon läsare vet något om historiken kring bilen. Har bilen varit på insats utomlands och i så fall var och när? Eller är det ett

Hör av dig till Arsenalen, Stefan Karlsson,
0152-121 44, epost: info@arsenalen.se
Vi tackar för all hjälp!

Kontakta Lars-Göran Nyholm: 0708-499 370
e-post: info@veteranmarschen.se
Fredsbaskermarschen blev en stor succé 2013 med över
70 000:- insamlade till Gula bandet och Kamrathjälpen. Fler än 400 personer deltog och gick korta
eller långa sträckor.
Behoven måste tillgodoses även under
Veteranmarschen.

Du hittar alltid senaste nytt på
www.veteranmarschen.se

Robotbåten R142 Ystad

Vet du något om historien bakom bilen?

Vi söker dig som bl.a. kan hjälpa till med försäljning,
lättare sjukvård (omplåstring av fötter och sår), resa
tält, köra bil m.m. Marschen startar 29 juli i Hindås
och avslutas 9 augusti i Örebro med en folkfest i Stadsparken. Kom med och gör en ”mission” på de svenska
vägarna. Oavsett om du kan vara med hela eller delar
av marschen eller vad du kan gör och ställa upp med,
vi behöver dig!

Vinsta Bergrum
Vinsta bergrum ligger i Hässelby-Vällingby och uppfördes under mitten av
1950-talet i samband med att Arenco AB
började tillverka försvarsmaterial, bland
annat centralinstrument för luftvärn.
Framtidsvisionen är att en del av bergrummet ska bli museum och att utrymmet bakom pansardörrarna ska förvandlas till en lokal för kulturella aktiviter och
mötesplats för människor i alla åldrar.
Nu behöver projektet ekonomiska medel
för att utvecklas.
Läs mer på www.vkc-i-vinsta.se

Under några år har en vitmålad KP-bil stått som
monument på Livgardet. Livgardet har nu beslutat att återlämna bilen till Armémuseum och den
förvaras just nu i förråd vid fordonsmuseet Arsenalen i Strängnäs.

Medaljmäster
Monterar och säljer medaljer och släpspännen

www.medaljmaster.se
info@medaljmaster.se
073 - 974 04 73

Inbjudan till
familjedag på
Flygvapenmuseet
FB Stockholm bjuder in till familjedag på
Flygvapenmuseum i Linköping, lördagen
den 6 september.
Buss avgår från Cityterminalen, kl. 09.00.
Samling kl. 08.30.
50 platser - först till kvarn.
Anmälan till Bo Gyllingtoft senast den
31 juli på mail: nalle15@yahoo.se eller
mobil: 0735-108813
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Boka bussresan till ÖS 2014 nu!

Verksamhetsplan 2014, Z-bataljonen

Stockholm – Halmstad/Ringenäs

Östersund - Halmstad/Ringenäs

Avresa från Cityterminalen kl 08.00 torsdag den 10 juli.
Vi tar upp förbokade passagerare på följande platser:
Nyköping		
kl. 09.15 vid Resecentrum
Norrköping
kl. 10.00 vid Resecentrum
Linköping
kl. 11.30 vid Resecentrum
Jönköping
kl. 13.20 vid Resecentrum
Ankomst till Ringenäs ca kl 16.00

Avresa från Östersund kl 05.00 torsdag 10 juli.
Vi tar upp förbokade passagerare på följande platser:
Sveg		
tid meddelas senare
Mora		
””
Kristinehamn
””
Mariestad		
””
Skara		
””
Göteborg		
””
Ankomst till Ringenäs ca kl 16.00

Hemresan till Stockholm
Bussen avgår från Halmstad den 13 juli kl 14.00.
Ankomst Stockholm, ca 22.00.
Anmälan och betalning
Anmälningsavgiften är på 100 kr/deltagare och avgiften kommer
inte att betalas tillbaka om man inte åker med.
Sista anmälningsdag är den 30 april.
Anmälan ska skickas till stockholm@fredsbaskrarna.se med uppgifter om följande: namn, adress samt var någonstans ni kommer
att kliva på bussen. Anmälningsavgiften ska betalas in på SEB,
bankkontonummer: 5385 – 10 397 77 tillsammans med anmälan.
Kontaktperson
Bo Gyllingtoft, telefon: 072-3327366.

Hemresan till Östersund
Bussen avgår från Halmstad den 13 juli kl 09:00.
Anmälan och betalning
Vill du hänga med eller har frågor mejla till anna@zbataljonen.se
Följ vår Facebook-grupp Z-bataljonen mot ÖS 2014 där du får
löpande information.
Kostnad beror på antalet anmälda och meddelas snarast.

20 mars
16-18 maj
6 juni
10-13 juli
23 augusti
25 november

Z-bat årsmöte. Frivillighuset f.d. F4
Fredsbaskrarna 30 år. Skillingaryd
Nationaldagen
Ö.S ARMY BAT.21 SUMMER 2014
Z-Bataljonen 20 år. Captain Cook
Trekamp. Gövikenhallen

Jubileum

Nu är det dags att anmäla sig om man vill åka med någon av bussarna till
Veteranträffen, ÖS21 i Halmstad 10 – 13 juli 2014. Nedan finns all information angående
bussarna till Ringenäs. Det kommer att gå två bussar - en från Stockholm och en från
Östersund. Häng med du med!

Första tisdagen varje månad träffas vi på Captain Cook.
Läs mer på vår hemsida och Facebook.
Styrelsen Z-Bataljonen

Tillfälliga produkter
i Profilbutiken på sid 29

Träffplats
Värmland
I Värmland har vi traditioner och många
utlandsveteraner.
Nu har Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna öppnat dörren till en träffplats
där vi kan träffas och umgås sista torsdagen i månaden. Under ”Ärkeveteranen”
Steve Fogderuds värdskap genomförde ett
tjugotal kvinnliga och manliga veteraner
från Försvarsmakten, Polisen och Räddningstjänsten sitt första möte på Karlstad
stadshotell. Vi tackar SVF för en ”Kick off”
som gav mersmak.
Laken

Inför vårt 30-årsjubileum har vi tagit fram tre helt
unika produkter som kräver förbeställning. Passa på!

Piké 599:- Huvjacka 595:- Cityjacka 495:-

Kontaktperson
Anna, anna@zbataljonen.se

From Soldier to Soldier

Armbandet i brun, grön, svart, sand,
grå, marin och camouflage fallskärmslina.
Låsen till herrmodellen finns i silver.
Hjärtlåsen till dammodellen finns i
silver eller förgyllt silver med
briljanter.

www.byaagaard.com

Design Claus Scheelke

Nyhet

www.fn-traffen.snabber.se

Nu kan du skicka in ditt
svar från korsordet via sms!
Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Varje gång du köper ett ”From Soldier to Soldier”-smycke
skänker Aagaard 100 SEK till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna

Ge portokostnaderna till Gula bandet
istället för till Posten.
Lös korsordet på sid 30.
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Fira nationaldagen med oss den 6 juni
Välkommen veteran som familjemedlem, ung som gammal,
Stockholmare eller från någon annan del av landet. Efter förra
årets succé finns det ingen tvekan på att detta ska bli ett årligt
återkommande evenemang i Stockholm som vi Fredsbaskrarna Stockholm deltar i och välkomnar kamrater från övriga
föreningar.

Återträff STR
Delar av förrådsgruppen, STR-kompaniet och
PX:et från 92L som tjänstgjorde i Libanon
1987 hade återträff i Göteborg 25-27 oktober.

Festtåget startar i Kungsträdgården och passerar Strandvägen med
slutmål Skansen. Sedvanligt uppträdande i högsta klass med kunglig
närvaro. Exakt samlingstid meddelas senare.

Hälsar
Micke Bodell

Anmäl delatagande till Örjan Noreheim senast 1 maj.
mail: orjan.jamte@gmail.com
mobil: 070-5927524
Ta gärna med dig basker och halsduk.
Fredsbaskrarna Stockholm deltog för första gången i festtåget som gick ifrån Kungsträdgården till
Skansen på Nationaldagen 2013. I år är det dags igen. Foto: Kim Svensson

Från vänster - Anders Ledsby (Johansson), Falkenberg; Kjell Lindfors (Enånger); Anders Johansson, Örebro och Micke Bodell, Jonsered.
I
I

Nordic Veteran Soldiers Golf Trophy
12-14 september 2014

FB Gotland

Fredsbaskrarna Gotland i samarbete med Destination Gotland och Visby golfklubb
inbjuder alla veteraner som har gjort utlandstjänst till golftävling.

Historien bakom Zum Franziskaner Fredsbaskrarna Stockholms nya träffställe
”När Vasaskeppet förliste år 1628
kom kaptenen till restaurangen
och tröstade sig med några öl.”

Boka nu och var garanterad plats!
12 september - Resa med båt till Visby och boende på Scandic hotell Visby.
13 september - Efter frukost avfärd med buss till Visby Golfbana. Första start kl. 11.00.
På kvällen 3 rätters middag med underhållning på Koggen.
14 september - För den som är intresse finns möjlighet till Golf på Gotska GK.
Avfärd med båten kl. 16.00
Pris 2 195:-, inkl. resa, boende i dubbelrum 2 nätter (inkl. frukost), golftävling, transport till Visby GK,
3 rätters middag med underhållning. Sista dag för anmälning är 1/8. All anmälan sker vi Destination
Gotlands hemsida. Det finns givetvis möjlighet att anmäla sig bara till golf och/eller middagen.
Alla är hjärtligt välkomna även du utan golfintresse.

www.destinationgotland.se
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www.nvgt.n.nu

Kontaktperson: Peter Enström, 070-218 58 06, enstrom@telia.com

Under 1220-talet kom franziskanermunkarna till Stockholm. Vid
sidan om sin själsliga verksamhet tog munkarna också hand
om resande och nödlidande.
Munkarna höll till i källarlokalen
under gråmunkarnas kloster,
där numera Tyska kyrkan står.
År 1416 gav kungen Erik von Pommern tillstånd till munkarna att ta
betalt för mat och dryck och därmed
var Zum Franziskaner fött. Omkring
1520-talet flyttades verksamheten till
Österlånggatan, dåvarande Stockholms hamn.
Mellan 1550 och 1600-talet utvidgades kajen och nuvarande skeppsbron
kom till. Restaurang Zum Franziskaner flyttade runt 1600-talet till

Skeppsbron 44. När Vasaskeppet förliste år 1628 kom kaptenen till restaurangen och tröstade sig med några öl.
Det nuvarande huset byggdes 1906
och är det tredje huset på samma
plats. En del av jugendinredningen
och även jugendlamporna är från
det gamla huset på 1800-talet.
"Stockholms skärgård börjar vid ett
fönsterbord på restaurang Zum
Franziskaner" är en ofta återkommande rubrik i svensk litteratur.
Författare, konstnärer, artister och
regeringstjänstemän är en del av gästerna. Restaurangen är ett levande
museum med personlig atmosfär där
man bland annat kan se skandinaviens största ölkrussamlig.
Restaurang Zum Franziskaner
Skeppsbron 44, Gamla stan

Zum Franziskaner i Stockholm grundades 1421.

Fredsbaskrarna Stockholm träffas första tisdagen varje månad på Zum Franziskaner.
En varm ombonad restaurang hälsar oss välkommen dessa kvällar.
Vi hälsar också kamrater från övriga landet välkomna till vårt träffställe.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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”Dessa män
män som
som en
en gång
gång tjänstgjort
tjänstgjort
”Dessa
mitt land
land och
och talar
talar mitt
mitt språk.”
språk.”
ii mitt

Veteraner i P1

Mukwege:

Dr Denis Mukwege, från Panzisjukhuset i Kongo tilldelades den 2 december Right Livelihood-priset,
Dr Denis Mukwege,
från Panzisjukhuset
i Kongo
tilldelats
2 december
Right
Livelihood-priset,
”Alternativa
Nobelpriset”
i Stockholm. Han
fick det
för sitt den
uppoffrande
arbete
med
att bota kvinnor
”det
alternativa
Nobelpriset”
i
Stockholm.
Han
fick
det
för
sitt
uppoffrande
arbete
med
att bota kvinnor
och barn, som utsatts för sexuellt våld i krigets Kongo.
och barn, som utsatts för sexuellt våld i krigets Kongo.

Veteraner
i SR P1
I radioprogrammet ”Konflikt”, som sändes i SR

IP radioprogrammet
”Konflikt”,intervjuades
som sändes Koni SR
1 lördagen den 30 november
P
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Preliminärt program:
25 april
1600
1800-2300
26 april
0700-1000
1000-1200
1230
1400
1800
1900
2400
27 april
f.m.

Incheckningen börjar
Kamratträff i Mässen
Frukost och incheckning
Årsmöte i Hörsalen
Lunch
Föredrag i Hörsalen
Baren öppnar i Mässen
Middag i Matsalen
Tapto
Brunch och avslutning

Inbjudan med fullständiga uppgifter
om program, priser etc kommer att
sändas till alla medlemmar i slutet av
februari månad.
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET
Styrelsen
FN-veteranerna Kongo

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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UNEF-kamraterna

Ute i landet

Ute i landet

Bildad 24 oktober 1958

Föreningar och träffplatser
Föreningar

Träffplatser

FB Blekinge

Blekinge

Mattias Hansson, 0702-40 57 81
mattiashansson81@hotmail.com

Peter Larsson, 0455-124 72

FB Dalarna
Claus Dehlin, 070-559 51 38
cdehlin@gmail.com

Borås
Träffas tredje torsdagen varje månad kl 19.00 på
The Bishops Arms, Stora Brogatan 3, Borås.
Johan Nolén, 0768-59 18 56
nolenjohan@gmail.com

FB F-län (Jönköping)
Mats Ruderfors, 073-941 09 86
mats.ruderfors@comhem.se

FB Gotland
Mats Ekeroth, 070-517 58 65
mats.ekeroth@swipnet.se

FB Halland
Johan Sundin, 070-244 40 35
Sundin66@hotmail.com

Bertil Stener, Varberg
80 år den 1 oktober 2013
År 1966 tjänstgjorde Bertil som civil polis
på Cypern. Flera gånger fick de bl.a. ingripa
som medlare vid skottlossning mellan turkar
och greker. Vid ett tillfälle fick de övernatta
flera nätter i en lerhydda med stampat jordgolv och ett hål i golvet som toa. Bertil fick
en förfrågan av en lärare om att komma till
en skola och berätta om livet i Sverige, vilket
han gjorde vid ett par tillfällen. För ett antal
år sedan ordnades en återträff i Ängelholm.
Av de åtta kamraterna som då var med är det
tyvärr flera som gått bort.
Födelsedagen firade Bertil och hans fru Irene
med att resa bort. Den 19 december 2013
ordnade vi en träff hemma hos Oskis, där
UNEF-kamraterna uppvaktade Bertil med
blommor och vin. Vi hade en mycket trevlig
förmiddag tillsammans, som uppskattades
av Bertil.
Jackie Ragnarsson

Egon Mohlén, Göteborg
80 år den 3 januari 2014

Från vänster Evert Josarp, Jackie Ragnarsson,
Lennart Olsson, Nils Oskis Oscarsson, framför
är jubilaren Bertil Stener.
Foto: Lars-Åke Johansson

Egons militära bana är bland annat denna:
1953 gjorde Egon befälsskola I, därefter
gick han instruktörsskola. Efter detta blev
det ett år som instruktör på stridsvagn på
P4 i Skövde. Efter P4 blev det civilt arbete.
De sista åren innan pensionen arbetade
han med ISO-certifieringen hos Pripps i
Göteborg.
FN tjänsten gjorde Egon på Cypern som
PX-officer (huvud marketentare) med
förvaltares grad. Han var på 48 C 1971 och
51 C 1972.
Bo Hellqvist

Janne Frisk, 0708-97 01 45
janoloffrisk@hotmail.com

FB Skåne
Jerker Westdahl, 070-656 40 72
jerker@bosagarden.com

FB Sjuhärad

En av våra äldsta medlemmar, Börje Didong,
var med redan 1951 i Korea.
Sedan följer Gaza, Kongo, Cypern, Libanon,
Mellanöstern och Afghanistan. Vi har dessutom medlemmar som tjänstgjorde i tillsammans 18 olika specialuppdrag.
Min tanke är att så många som möjligt
av er skriver ner lite minnen från er
tjänstgöring.
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Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Träffas första onsdagen varje månad 18.00 på
The Bishops Arms, Järntorget 6.
Per Neij, peppeneij@hotmail.com och
Maria Sääf-Westin, 0709-52 57 74.

Halmstad

FB Stockholm

Helsingborg

Bo Gyllingtoft, 073-510 88 13
stockholm@fredsbaskrarna.se

Första söndagen i månaden, kl 09.00 på Grand
Hotel, Stortorget, Helsingborg.
Rikard Johansson, 073-3860423
rikard1986@hotmail.com

FB Västervik
Göran Nilsson, 0490-192 69
go.nils@telia.com

FB Västra Götaland
Claes Ljunggren, 070-528 71 49
claes.r.ljunggren@gmail.com

FB Örebro

Y-Bataljonen (Västernorrland)
P-A Forsgren 073-271 01 75
paforsgren49@hotmail.com

Skövde
Johan Josefsson, 0705-977653

Sundsvall
Anders Arvidsson, 073-967 21 97

Såtenäs/Lidköping

Jönköping

Träffplats Friluftsliv
Träffas på olika platser i Skåne.
Lars-Göran Nyholm, 072-849 93 70
friluftslivskane@gmail.com
Facebookgrupp, Träffplats Friluftsliv Skåne

Umeå
Jonas Granström, 070-255 96 48

Varberg
Wärdshuset, Kungsgatan 14 B,
Varberg, första tisdagen i månaden.
Tor-Björn Johansson, 070-244 40 35 och
Lars-Åke Johansson, 070-519 52 54

Västervik
Träffas tredje onsdagen varannan månad,
jan, mars, maj och sep, nov, dec.
Göran Nilsson, 0490-192 69
go.nils@telia.com

Örebro
Vi träffas första torsdagen i månaden kl 19.00
på Fredsgatan 13, Örebro.
Ej januari, juli och augusti då vi har uppehåll
Måns Löf, 070-989 04 79

Örnsköldsvik
Olearys Bar & Restaurang, första onsdagen varje
månad kl. 19.00. Första träffen blir den 2 april.
John-Erik ”Johne” Sandström, 070 285 64 87
sfc.johnne@hotmail.com

Östersund
Captain Cook, Hamngatan 9, första tisdagen varje
månad kl 18.30.
Lars Björklin, 063-51 54 57

Vi träffas på John Bauer Hotel, Södra Strandgatan
15 i Jönköping, första onsdagen i månaden kl.
19.00. Månaderna som gäller är februari, mars,
april och maj under våren och september,
oktober och november under hösten.
Mats Ruderfors, 073-941 09 86

Eksjö
Eksjö stadshotell
P-G Dolk, 070-563 73 64
pg.dolk@hotmail.com

Meddela nya uppgifter
och korrigeringar till oss!
redaktion@fredsbaskrarna.se

Kalmar
Lilla Puben, första onsdagen i månaden.
Stefan Johansson, 0480-42 03 23,
070-386 45 45, 070-359 06 86

Karlstad
Steve Fogderud, 070-515 82 49

Vad ni arbetade med, upplevelser, kamratskap
och det vanliga soldatsnacket, förplägnad och
förläggning. De inkomna skrivelserna kommer
att arkiveras i vår föreningslokal i Kungälv.
De berättelse som har allmänt intresse, kommer att publiceras i tidningen Fredsbaskern.

Rikstäckande
föreningar
BBMC
Maria Sääf Westin, 0709-525 774
ordforande@bbmc.se

FN-veteranerna Kongo
Karl-Olof Fransson, 070-633 49 63
karlolof.fransson@telia.com

Den dag vi inte längre kan driva vår förening
skall vi enligt våra stadgar lämna allt material till Försvarsmaktens arkiv. Det kanske kan
vara intressant för kommande generationer att
läsa om vad vi åstadkom.
Med kamratlig hälsning!
Erik Westerberg
ordförande

Göteborg

Tredje torsdagen varje månad träffas vi på
Soldathemmet i Halmstad
Christer Hallin, 0706-63 50 06

Lave Lavesson, 070-298 04 93
familjen.lavesson@telia.com

Ibland låter jag tankarna sväva fritt. Just nu
tänker jag på vilken spännvidd våra medlemmar representerar vad det gäller olika FN-uppdrag.

Träffar och program finns på hemsidan.
Mats Ekeroth, 070-517 58 65
mats.ekeroth@swipnet.se

Johan Nolén, 0768-59 18 56
nolenjohan@gmail.com

Z-Bataljonen (Jämtland)

Bäste UNEF-kamrat

FB Norr

Gotland

Peder Stenbäck, 0707-67 32 19
peder.stenback@swipnet.se

Årsmöte 8 april 2014.
Kallelse till var och en.

Polishuset ”Pub SABEL & KASK”, första torsdagen
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.
Mats Berglind, 070-316 60 36
mats@mattsb.com

FB Norr (Norrbotten)

FB Norrköping (Östergötland)

Jespher Fröhlin, 073-021 84 61

Anders Olsson, 070-689 32 57

Anders Lennholm, 070-324 44 64
anders.lennholm@telia.com

Bo Carlsson, 070-631 34 50
bcarlsson65@gmail.com

Skultorp/Bunkern

Falun

Träffplatserna varierar från gång till gång.
Plats presenteras på hemsidan under föreningar
samt vid utskick till medlemmarna.
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com

FB Hälsingland

MSSS (Multinational Senior Service
Society)
Kjell Boman, 070-586 29 67
boman.kjell@gmail.com

UNEF-kamraterna
Erik Westerberg, 031-465 524
erik.westerberg2@comhem.se

Träffplatser
Föreningar

Kristianstad
Madeleine Ohlsson, 070-952 59 49
madols81@gmail.com

Malmö
Träffas på The Bishops Arms (vid järnvägsstationen), kl 19.00 första onsdagen varje månad.
Jörgen Ferm, 0708-48 36 23
veteranmalmo@limestone.nu

Norrköping
Hemvärnsgården F13 Bråvalla.
Varannan månad (ej maj-augusti).
Janne Frisk, 011-31 11 88 eller 070-897 01 45

Stockholm

Det finns 20 föreningar
med träffplatser utsprida över
landet, från Boden till Skåne.
Har ni några frågor om
föreningar eller träffplatser är
ni välkomna att kontakta
kansliet eller respektive
förening.
Detta gäller också om
intresse finns för bildande av
förening eller träffplats.

Starta en förening
eller träffplats
Det är inte svårt eller krångligt att starta en träffplats eller förening. Du får
all hjälp du behöver från kansliet med
stöd av föreningarna i Sverige. Kansliet kan bistå med utskick per brev
och/eller e-post till det området som
du önskar att starta i.
Det saknas föreningar i bl. a. Uppsala,
Gävleborg, Södermanland, Västmanland och Kronoberg.
Träffplatser kan vi ha fler i varje län så
saknas det en träffplats där du bor, hör
av dig så hjälper vi till.
Telefon 08-25 50 30
kansliet@fredsbaskrarna.se

Zum Franziskaner, Skeppsbron 44 Gamla stan,
första tisdagen varje månad, kl. 18.00-21.00.
Örjan Noreheim, 070-592 75 24

Egon Mohlén. Foto: Bo Hellqvist
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Profilbutiken

Tillfälliga produkter*
*Cityjacka Veteran 495:-

Fler produkter
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
23
27
28
29
30

Broderat märke, Fredsbaskrarna 25:Klisterdekal, Fredsbaskrarna
15:Luva, Fredsbaskrarna
100:Pin, Fredsbaskrarna
15:Pin, FN-logo
20:Pin, FN-basker
20:Örhängen, FN-basker
30:Örhängen, Fredsbaskrarna
30:Slipsklämma, FN-basker
40:Slipsklämma, FN-logo
40:Slipsklämma, Fredsbaskrarna
35:Nyckelring, Fredsbaskrarna
30:Keps, Fredsbaskrarna
100:Baskermärke, Veteran
100:Klisterdekal, Veteran
25:Pin, Veteran
20:Tygmärke, Veteran
30:-

REAPRODUKTER
03 Bältesspänne
5:17 T-shirt grå, SVF-tryck
40:41 T-shirt, Peacekeeper-tryck, dam 40:-

Ljusblå unisex lättviktsjacka med huva. Jackan har förbundslogotyp påsytt på
vänster bröst samt ”Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna” tryckt på höger
bröst. Tryck på rygg ”Veteran”.
Färg: Ljusblå
Material: 100% Polyester
Storlekar: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

NOBELMEDALJEN - för Dig som
gjort FN-tjänst t. o. m. 1988-12-10
25 Nobelmedalj, 35 mm
400:26 Nobelmedalj, 16 mm (miniatyr) 200:(Icke medlemmar betalar 500:- resp. 300:-)

54

*Förbeställning krävs

*Piké 599:-

Jubileum

Klassisk ”tenniströja” med modern passform.
Dam-modellen har lite smalare knappslå & insvängd midja. Broderat SVF-märke på vänster
bröst, ”Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Since 1984” på höger bröst, på ryggen är svenska flaggan och ”veteran” broderad. På höger
arm är ”1984” broderat.
Färg: Marinblå
Herr: S-XXXL
Dam: S-XL
210 g
100% bomull

*Huvjacka 595:Exklusiv huvjacka med huva och dragkedja.
Jackan har förbundslogotyp påsytt på vänster
bröst samt ”Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna” på höger bröst. Ryggtryck: ”Veteran”.
Färg: Royal blå
Herr: S–XXL
Dam: 36/S-42/XL
80% polyester
20% bomull

Upplagan av huvjacka, piké och cityjacka är begränsad och dessa varor går
endast att förbeställa och kommer inte
att finnas i ordinarie profilshop.
Beställ din huvjacka, piké eller cityjacka innan 31 mars och du är försäkrad att få din leverans före den 12 maj.

Beställ så här
Du beställer enklast via vår webshop,
men kan också skicka brev eller ringa
kansliet. Kom ihåg att vara noggrann
med artikelnumret.
55
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Du hittar hela sortimentet och beställer enklast på vår webshop www.sverigesveteranforbund.se
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Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Fredsgatan 13, 703 63 Örebro
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Tel 08 - 25 50 30
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Korsord

Veteranprofilen

Therésè

Kamratstödstelefon
Direkt berörd eller anhörig är alltid
välkommen att kontakta någon av våra
kamratstödjare.

020 - 666 333

Kamrathjälp
Kamrathjälpskontot ger bidrag för att
stödja veteraner och deras anhöriga, som
är i behov av till exempel ekonomiska
stöd, tekniska hjälpmedel eller bidrag till
andra kostnader som uppkommit till följd
av utlandsinsatsen.

Thérèse Lannemo arbetar som it-tekniker och ansvarar för nätverk och samband.
Foto: Per Lunqe

Veteran: Thérèse Lannemo, 42 år
Facit från förra numret

”I höstas, på Filippinerna efter Hayian, var det först riktigt eländigt, allt låg
som plockepinn. Människorna var lamslagna, apatiska. Men när vi varit där
tre veckor, såg vi förändringar till det bättre.”
Insatser:

Tävlingsinformation
Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar
som är oss tillhanda senast 25 maj.
Du kan svara på två olika sätt.
Svara via brev
Skicka in de markerade orden tillsammans
med namn och adress till:
Redaktion Fredsbaskrarna
Att: Daniel Jansson
Vantörsvägen 285, 12957 Hägersten
Nyhet

Svara via mobiltelefon (SMS)
Skriv SVF (mellanslag) följt av de markerade
orden i ett sms och skicka till nummer 72456
(kostnad 6 kr). Överskottet går till Gula bandet.
Du kan inte tävla från hemligt nummer.
Ju fler sms, dessto större vinstchans!
30
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Vinnare
1

Anders Sundin
Östersund

2

Sven-Erik Johansson
Linköping

3

Svante Wallius
Stockholm

Grattis!

Det kommer en vinst på posten.

SVF DITT SVAR till 72456
mellanslag

Gula Bandet
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
marknadsför och säljer Gula Bandet till
förmån för Sveriges veteraner och svensk
personal i utlandstjänst. Överskottet
kommer veteranerna och deras anhöriga
till del genom Kamrathjälpen.

Centralafrikanska republiken 2007, Kosovo 2009, Sydsudan 2012, Filippinerna 2013

Thérèse Lannemo är it-tekniker. Hennes
uppdrag när hon reser ut på insatser är att
upprätta it-nätverk och samband. Det gör
hon ofta under primitiva förhållanden.
– Det är helt annorlunda än hemma där vi tar
allt för givet, det är bara att trycka in sladden
i väggen. Men på insatserna finns inget. Vi får
ha med oss dieselaggregat, säger Thérèse.
På hennes första insats eller mission jobbade
hon för FN. Thérèse och hennes kamrater
byggde en camp i nordvästra delen av Centralafrikanska republiken. Det var avsaknad av
det mesta och det var oroligt.
Thérèse jobbade i ett team på 20 personer
som byggde campen.
– Vi ska se till så att den fungerar. Det ska
finnas någonstans att bo för dom som ingår
i insatsen, mat att äta, vatten, kontor med
samband och it-nätverk. De ska fokusera på
sitt uppdrag.

I Kosovo 2009 där EU och EULEXC byggde en rättsstat blev det lite mer ordnat och
även om tjänstgöringen var lång, ett år, var
det inte så långt bort.
– Det var också bra för det var lite närmare
hemma. Jag kunde åka hem till min familj,
säger hon.
Det Thérèse tycker om att se, det är när det
blir lite bättre för de nödställda hon och MSB
hjälper.
– I höstas, på Filippinerna efter Hayian, var
det först riktigt eländigt, allt låg som plockepinn. Människorna var lamslagna, apatiska.
Men när vi varit där tre veckor, såg vi förändringar till det bättre. De såg lite gladare ut.
Vardagslivet kom igång, en sådan detalj som
att det hängde tvätt på tork. Det är en instant
feedback jag tycker om, säger Thérèse.
Per Lunqe

Vi är en av fyra organisationer som Försvarsmakten har
samarbetsavtal med. Avtalet innebär ekonomiskt stöd till vår
verksamhet och att vi bl.a. tillhandahåller kansli, kamratstöd
och mycket mer. De andra organisationerna är Invidzonen,
Sveriges militära kamratföreningars riksförbund (SMKR) och
Svenska Soldathemsförbundet.
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POSTTIDNING B
Returadress:
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsgatan 13
703 62 Örebro
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Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal
Nya OV-uniformen

Utrustning

Kommunikation

Tekniska hjälpmedel

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

Vi erbjuder batonger, skyddsvästar, handskar, försvarsspray, snabbrapportblock,
light sticks och andra tillbehör som förenklar och säkrar
den operativa miljön.

Vår egna radio för 155 MHz
håller enastående kvalitet och
pris med ett stort tillbehörsprogram. Nu erbjuder vi även
Icoms sortiment av proffsradio för mycket tuffa krav.

Med vår vattentäta handhållna värmekamera från FLIR
arbetar du helt oberoende av
yttre ljuskällor, övervakar
stora områden och genomför
effektiva eftersök.

Ordningsvaktsbutiken.se

