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N

i efterhand sätter mig ned och skall sammanfatta mina upplevelser
och erfarenheter återkommer tanken ”Vilken ynnest att få föra befälet över
detta kompani”. Jag vill särskilt tacka ställföreträdande kompanichef, Lars Handell,
info off, Ulf Larsson-Flink, Magnus Dahlström, plutonscheferna Joakim Brodin, Christer
Mårtensson, Henrik Nihleén, Jonas Berntsson, Niclas Haglund samt tolken m.m. Gunnar Sjögren.
I januari 1994 fick jag förfrågan om jag kunde tänka mig att föra befälet över det
kompani som IB 16 skulle sätta upp under befäl av överste Peter Lundberg. När jag
berättade för min fru sade hon – ”Där är ju krig”. Jag ställde frågan till mig själv flera
gånger, vad innebär detta, utifrån värsta falls scenariot? Jag insåg direkt att det är viktigt
att rekrytera mycket duglig personal. – ” Det är bättre att åka ned till Bosnien med några
vakanser än att åka ned med fullt kompani där vi är osäkra på några individer” framförde jag.
När jag tillsammans med ställföreträdande kompanichefen och plutonscheferna skulle
ta ut personalen till kompaniet var det viktigt för mig att få rätt man på rätt plats. Här
gjorde ställföreträdande kompanichef och plutonscheferna ett mycket bra arbete. Resultatet av att kompaniet bestod av mycket duglig personal visade sig genom att alla uppgifter löstes på ett utmärkt sätt samt att kompaniet inte råkade ut för några personalproblem.
Kompaniet grupperades längst norr ut av alla kompanier ingående i UNPROFOR, och
endast tre kilometer från konfronationslinjen. Kompaniet arbetade upp ett bra förhållande till
de lokala cheferna inom kompaniets område. Kompaniet fick i det närmaste full rörelsefrihet.
ÄR JAG NU

54

8komp.p65

Minnesbok BA 03

54

2002-04-11, 15:12

8:E KOMPANIET

Respektive pluton fick ett eget områdesansvar där plutonen skulle bygga upp ett eget
kontaktnät i syfte att hjälpa till med humanitära uppgifter. Kompaniet arbetade hårt för
att få förtroende hos de lokala cheferna för att möjliggöra denna hjälp. Redan efter några
veckor fick kompaniet nya uppgifter, i bataljonens södra område. Plutonerna upplevde
detta som oerhört frustrerande. Men personalen köpte läget och började om inom de
nya uppgifterna och genomförde dessa på lika stringent och bra sätt som tidigare. Först
skulle kompaniet ta över Holländarnas område i ”Sapnatummen” för att därefter lösa ut
uppgifter inom ramen för Tuzla Safe Area, och det beryktade OP:et Romeo 16. Kompaniet fick lära sig att både växla uppgifter och tempo under missionen.
Beskjutningar
Det dröjde inte många dagar sedan vi roterat ned till missionsområdet förrän kriget stod
”utanför dörren” på campen. Många nätter somnade kompaniet till granat- och
kulspruteld. Det var många på kompaniet som råkade ut för närliggande beskjutningar
både i anslutning till campen och i anslutning till våra OP. Men vi hade tur, det var
endast materiella ting som vid några tillfällen förstördes.
Respektive enhet tog väl hand om personal som hade råkat ut för särskilda händelser
t.ex. beskjutningar, genom att genomföra avlastningssamtal i nära anslutning till
händelsen.
Reparationstjänsten
Campen hade inte några utrymmen för reparation av stridsfordon. Det var flera soldater
på kompaniet som här gjorde en stor kraftansträngning vilket resulterade i en provisorisk
reparationslokal. Detta var mycket viktigt för kompaniet. Våra stridsfordon var i många
fall vår livförsäkring. Repgruppen gjorde ett fantastiskt arbete med att få ordning på
våra fordon.
Maten
Det är viktigt att ett kompani under dessa förhållanden har bra mat, det var något som
soldaten kunde se fram emot när han kom tillbaka efter några dygn på OP. När löjtnant
Niclas Haglund tog ut personal till stab och tross var han noga med att få riktigt bra
kockar, och det lyckades. Ibland trodde vi att våra kockar trollade. Allt beröm till våra
kockar.
Underhållstjänsten
Det är skönt när det fungerar av sig själv. Det gjorde underhållstjänsten. När denna
viktiga tjänstegren fungerar märker inte förbandet av att den finns. Jag blev flera gånger
imponerad av det arbete som exempelvis packgruppen gjorde. Jag tänker särskilt på två
tillfällen. När underhåll skulle köras upp i Sapnatummen då packgruppen fick mycket
närliggande granatkastareld mot sig samt när grova stockar skulle hämtas i bergsområdet
i mellersta Bosnien för att bygga upp OP:et R 16.
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Stabs- och sambandstjänsten
När ett förband genomför verksamhet inom ett krigsområde är stabs- och sambandstjänsten livsviktig. Som kompanichef fick jag mycket stort förtroende till hur detta
genomfördes. Kompaniet hade kontroll.
Uppgiften
Kompaniets huvudverksamhet var att lösa uppgifter inom ramen för främst OP-tjänsten.
Det sätt som plutonerna genomförde denna tjänst var i det närmsta klanderfritt. Det
lugn och den säkerhet som präglades av lösandet av dessa uppgifter var föredömligt. Det
var många olika terrängavsnitt och uppgifter som plutonerna verkade inom. Ett axblock
av uppgifter; hjälpa de brittiska enheterna i Vites med diverse campuppgifter, upprätta
Tuzla Safe Area, leda och samordna skyddet av Tuzla Airbase, upprätta och bygga Romeo
16, samordna uppgifter med jordanska-, pakistanska-, holländska- samt UNMO- enheter,
samordna och hjälpa humanitära organisationer, upprätta en mängd OP och OPT m.m.
Tack för att jag fick möjligheten att arbeta tillsammans med er. Alla ni enskilda har
bidragit till att vi tillsammans har fått dessa positiva upplevelser och samtidigt bidragit
till fredsprocessen i Bosnien.

Stefan Hermansson
Chef 8:e Kompaniet BA 03
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Professionalism och stringens
Strax bortom Spionica ligger Motel Lovac. Vid första anblicken ser det ut som motell
gör mest, men tittar man lite extra ser man att det är något som inte stämmer. Bakom
huvudbyggnaden vajar FN-flaggan. Runt hela huset står rader av manshöga,
stenmassefyllda Hesco bastions, kompletterade med vanliga mindre sandsäckar. Hela
området är invirat i concertina - extra vass taggtråd - och bevakas ständigt av fyra vakna
poster. På den forna campingplatsen delar hygiencontainrar och stridsfordon på utrymmet.
Välkomna till Camp Valhall där 8th Mech Inf Coy bodde!
Ett besök på campen inleds bäst med en rundvandring på planen, vilken endast tack
vare kapten Larsson-Flinks ihärdiga fältarbeten räddades från att översvämmas av floden
Tinja.
I ett badmintontält bjuder repgruppen på kompaniets bästa kaffe. Mycket kaffe blir
det då löjtnant Niemi ständigt övat sig på att sjunga vaggvisor. Har man tur kan man se
någon ur packgruppen svischa förbi i lastbil på väg mot nya mål. Dessa kan vara allt
mellan Split, Vares eller PX-affärens tidningshylla - frekvent besökta ställen.
Går man vidare över den bosniska leran så kommer man fram till motellets reception
och hamnar som de flesta andra hos stabsgruppen inne på Sing-Sing (Signal Center).
För dem är ingen flagghissning för tidig, ingen anropssignal för svår och inget highscore för högt. Vid svåra frågor måste de dock fråga VB om hjälp:
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- Varför fungerar en radio utan antenn perfekt, när en tekniskt kontrollerad inte gör det?
Motellets mat har blivit bättre under kriget. I köket huserar nu en grupp svenskar vars
kokkonst lockar gäster från när och fjärran. Dock sliter sig kockarna ibland från stekbord och grill och utför två intressanta turer:
Den ena går ut på att medmänskligt dela ut mat i flyktingläger. Den andra, vilken oftast
inträffar efter den första, har som huvudsakligt mål att tigga ihop mat från övriga kompanier.
Herr Alm skäms så mycket för den höga förbrukningen att han personligen gör sitt
bästa för att hålla igen på kosten. På en av dörrarna i motellet står det ”FTCP-squad”.
Gruppchefen, Jonsson, behövde ungefär halva missionen för att ta reda på att detta

betydde strigruppen, fast dock på engelska. Innan detta hade Jonsson missuppfattat det
hela och tagit på sig en helt annan roll, då han förklädd till MacGyver gynnande kompaniet och bataljonen genom sin progressiva materialanskaffning.
FTCP fungerar ändå och även om vissa ibland hade problem med vägvalet hann de
kombinera landcruisandet med sitt stora filmintresse.
Bredvid FTCO -rummet bor Info-herrarna, två vanligtvis välinformerade
reservlöjtnanter som försöker hålla reda på vad som händer i Bosnien och i Sverige.
All annan utrustning håller dock QM 1/Lt Haglund reda på.
Det blir mycket för QM-pengarna vilket nu kan behövas. Från början var de tre på jobbet,
men postmästare QM 3 2/Lt Nilsson pallade inte inför baccisens alla lockelser och 2:an,
löjtnant Rönkkö, vilken egentligen är en stor resurs, tittade i missionens slut nästan bara på klockan.
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Uppe i kompanichefens bungalow sitter några nakna karlar. Det är kompaniledningen,
vilken badar bastu och planerar verksamheten.
Från denna utmärkta bas hade kompaniet förutsättningar att bedriva sitt fredsbevarande arbete i Bosnien. Detta präglades av nya order och tvära kast, mycket tacksamhet
från civilbefolkningen, kulturkrockar samt av vissa inslag av direkt fara.
Samarbete
I oktober, när kompaniet anlände till Bosnien, var relationerna mellan FN och de olika
parterna i området lite spända. Det faktum att FN:s personal är gäster i landet skulle
dock styra kompaniets agerande och ledningen beslutade att satsa på förståelse och samarbete med parterna. I samband med FN-dagen började därför en satsning på att knyta
kontakter med civila och militära myndigheter i kompaniets ansvarsområde längs
Posavina-korridoren.
Det visade sig att lokalbefolkningen i vissa fall känt sig hotade av FN:s närvaro, varför
det var viktigt att informera om mandatet och FN:s egentliga uppgifter. Mot militära
parter hölls en öppen och ärlig linje. Förbandschefer bjöds till campen, fick sig förevisad
utrustning och gavs tillfäller att under lunch eller middag diskutera aktuella problem i
området varvid man även lärde känna varandra.
Civila ledare bad kompaniet om hjälp i akuta frågor, till exempel att säkra vattentillförseln till Maoca sjukhus, och var väldigt tacksamma då det kunde ordnas. Vi fick
snart en mycket god kontakt med borgmästarna i Maoca och Gornji Rahic där även
60

8komp.p65

Minnesbok BA 03

60

2002-04-11, 15:12

8:E KOMPANIET

delar av Brckos ledning nu finns i exil. På en lunch i Gornji Rahic dansade major Hermansson under stort jubel med en mörk liten restaurangsångerska och visade att alla
FN-soldater också är människor, om än ej så dansanta...
Från grannbyn uppe på berget kom en kväll i oktober tre kroater med mörk blick.
Precis innan mötet började sade plötsligt tolken Adnan: ”Oh, no! Not those guys! The
last time they were here we almost had a fight.”
Oron för slagsmål byttes snart mot vänskap tack vare kompaniets öppna och tillmötesgående linje. Byn lovades att få lite överskottsström, något som efter sju sorger
och åtta bedrövelser inte visade sig fungera. Istället fick byn hjälp i andra, mindre frågor.

På julafton kom i alla fall en stor delegation från byn med en julklapp till kompaniet. I två
kartonger medförde de 12 liter Stock - den kroatiska konjaken - och tolv liter Slivovits, några
fat med bosniska kakor och en helstekt spädgris. Vi tackade och bjöd på glögg, något som
kroaterna dock var skeptiska till då det ”varken var kaffe eller brännvin”.
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TAB-bevakning
Första OP-natten för Foxtrot Alpha - klockan 02.14 -exploderade en larmmina.
Sgt 1.cl Wedman stod ensam i postvärnet då post 2. Pte Richert, var ute på patrullrunda. Blixtsnabbt kom order från stabstältet: - Skjut lys!
Medan bosnienhimlen fortfarande lystes upp rusade Jonsell in i stabstältet, något
som orsakade att OP-chefen Nördling och medic Skogsberg, trots allvaret, lade sig i
fosterställning i asgarvs-kramper. Glädjen delades snabbt av Pte Richert som kom in
och rapporterade att postslingan var minerad - med egna larmminor.
Den första ammunitionsinsatsen var gjord...
Förutom alla OP:n skulle även Tuzla Airbase bevakas. Det var en ytterst viktigt uppgift då endast ett fåtal soldater (c:a 1000) var förlagda där. Till en början fick Alphaplutonen förtroendet.
Dagarna ägnades åt att studera samtliga blue-cards och åt att göra strama honnörer,
något som imponerade på basens invånare. Ingen uppgift var för svår för de nitiska
vakterna - efter en veckas hårt arbete fick man till och med generalens livvakter att göra
patron ur utanför HQ-byggnaden!
När natten föll över Tuzla Airbase gav sig de tappra soldaterna ut i mörkret för att, mot
ojämna odds, jaga fantomer och svarta vargar i hemskogen runt landningsbanorna. Denna
svåra uppgift krävde ibland PBV och, i allvarligare situationer, hederlig svensk attackcykel.
Tryggt sovandes i sin säng - säker på att inga busar skulle släppas in på basen - kunde
sålunda den pakistanske DO:n drömma vidare och förbereda morgondagens briefing:
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”Some smokeshelling here, some smokeshelling there... Maybe big maneuver.”
”Onion Hill”
Ide’n ”Tuzla Safe Area” skapades i november när kompaniet stod utan eget ansvarsområde.
Från OP:n uppe på höjderna runt staden skulle all BSA-artilleribeskjutning mot staden rapporteras in. Med hjälp av UNMO skulle det fastställas varifrån det sköts. Charlie Romeo var
snabbt på plats på en av de högsta topparna som, på grund av intensiteten i arbetet, fick
namnet ”Onion Hill”.
Då detta utspelades långt innan bataljonsläkaren utfärdade dödsdomar över alla djur i FNtjänst (var det rabiesskräck eller kattskräck?) blev OP:t snabbt ett zoo med hundar och katter.
Tiken Sture (!) låg lindad runt Toyo-setet och göddes med svenska Alladin-praliner, dyrt
köpta på PX:et av djurvännen pte Hansen. Snart avbröts denna idylliska pionjärtillvaro då
OP:na flyttades till mer permanenta platser där omfattande fältarbete utfördes.
Pionjärer inom OP-tjänsten var annars Bravo-plutonen, vilka ”lyckades” vara de första på
de fasta Tuzla-OP:na V02 och V06 samt även på R16 och T2. Innan rutiner och mer
ombonade förläggningsmöjligheter hade ordnats fick man, som första pluton på plats, bekanta sig med Toyo-set, icke-kompatibla elverk och underhållslösa veckor under vilka man
fick jobba sig igenom de olika delikatesserna i de franska ”rations de combate” .
Blockaden
I januari blev NORDBAT 2 blockerad. För kompaniets del betydde det att vissa
rutiner stördes då BiH inte tillät några rotationer på OP:n eller transporter till och från campen.
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Livsmedels- och bränsletransporter skulle strypas. Konsekvensen blev att vissa, som hade
räknat med OP-tjänst i två veckor, istället fick tillbringa fem veckor ute på OP.
När han inte var ute i vägspärrarna och läste Genevekonventionen för bosniska MP
höll stf kompanichefen kapten Handell speciella ”blockadmiddagar” hemma på campen.
Det höjde moralen.
Världspressen valde att tiga om det övergrepp som blockaden innebar. CNN rapporterade hellre om O.J. Simpson-rättegången istället för att framställa BiH som skurkar.
Istället för pressens makt fick de svenske förlita sig på de goda kontakter man knutit
med lokalbefolkningen. Alpha Romeo, blockerade ute på OP vid ”Sockertoppen” fick
sålunda både mat, dryck och tobak av sina bosniska grannar som därigenom hjälpte till
att dra 2:a kåren vid näsan.
På OP:t blev man snudd på bortskämda då bosnierna tyckte att endast färskt bröd
dög till de svenska vännerna. Fastän det stundtals var tråkigt under blockaden så gick det
ingen nöd på någon.
Från OP:na ovanför Tuzla plastade personalen trasiga bostadsfönster och skolmaterial
delades ut till 13 000 studerande. Förutom all tacksamhet som FN-soldaterna möttes
av så bjöds det även på en del bosnisk kultur - det vill säga starkt kaffe och slivovitsa.
Leaven
För många kom leaven som ett välkommet avbrott och en möjlighet att träffa sina
nära och kära hemma i Sverige. Vissa var dock lite rastlösa där hemma och längtade
tillbaka från kompisens soffa till ”sin egen” säng på campen. Många gjorde klassiska
turistmål osäkra, en verksamhet som krävde ekonomiska resurser endast förknippade
med FN-soldater. Inga utgifter var främmande för svenskarna. Wedmans ambulanskvitto från Kanarieöarna hänger på mässen som ett konkret bevis på detta.
På vägen till och från Sverige, under de långa konvojerna till Split, kunde man allt
som oftast få sällskap av enheter ur Delta Romeo, av elaka tungor kallad bussplutonen,
men som tack vare SISU-vagnarnas rörlighet fick många intressanta uppgifter vid sidan
om den vanliga OP-tjänsten. Man hjälpte till på ett antal leave-konvojer, skyddade det
jordanska radarbatteriet under Operation Amanda och fick till och med förtroendet att
eskortera gödsel till byn Celic.
SISU-vagnarna har härvid gjort väldigt god tjänst även om Trafikmagasinets experter
från början var en aning skeptiska. Trots SISU:s relativt låga hastighet rådde ständig
radarvarning när DR var ute.
Allvaret
Allvaret gjorde sig också påmint under missionen. När striderna runt Gradacac var som
värst använde BiH-arme´n den kanon som man grupperat som granne till campen. Serberna
sköt tillbaka och vid några tillfällen landade granaterna ett par hundra meter från campen.
Den sjätte december attackerades OP R16 av BSA. Maskinplutonen, som utförde fältarbeten vid OP:t, hade just tagit kafferast bakom OP-huset när den första granaten slog ned.
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Onsdag den 1:a mars
Charlie Romeo-plutonen får i uppgift att avlösa 9:e kompaniet på deras OP:n. Snart
kommer en kontraorder: -Charlie Romeo marschfärdiga! Charlie Romeo marschfärdiga!
BiH-soldater hade setts på 10:e kompaniets gamla camp. Plutonens uppgift blev att
övervaka att BiH-soldaterna lämnade campen före klockan 12.00.
Vi åker till Viktor Lima och avvaktar resultatet för den rekstyrka som har gått ut.
Under lunchen ges åter order om marschfärdiga. På väg ut får vi reda på att det finns
BiH-soldater kvar på området. Läget är lugnt men spänt när vi anländer. Vår närvaro ger
resultat eftersom en bil med två soldater kommer till platsen. De samtalar med cheferna
och anser att vi uppträder onödigt hotfullt och säger att de vill lösa allt på ett lugnt sätt.
Klockan 18.30 lämnar vi platsen då förhandlingarna drar ut på tiden. Vi går mot
Romeo Lima via Viktor Lima och “min” vagn rullar sist av tre. Forsström, Cullin och
jag står upp på vänster sida. Det är svårt att se i mörkret men vagnschefen Ljungnér lyser
upp vägen med en extralampa.
Ungefär i höjd med 9:e kompaniets camp märker jag hur vagnen viker av åt vänster. I
mörkret så tror jag att vi ska svänga och märker inte vad som är på väg att hända. Jag
lutar mig fram och ser hur de andra vagnarna fortsätter i en annan riktning samtidigt
som vår vagn går av vägen och ner i ett djupt dike. Jag trycks mot pansarplåten bakom
skytten och Forsström och Cullin tumlar över mig. Jag är alldeles kraftlös men lyckas ta
mig ur vagnen och lägger mig på marken. Smärtan känns i hela överkroppen.
Cullin, som har slitit upp läppen och är blodig, kommer fram och frågar hur jag mår.
Jag klagar över smärtor i bröstet och i buken. Plutonsjukvårdaren Eliasson undersöker
mig och de andra för att kunna prioritera. Snart får vi hjälp av de andra i plutonen. Strax
därpå kommer en sjukvårds-SISU från 9:e kompaniet och lite senare även en från 8:e.
Efter det kommer jag inte ihåg mycket mer än att man pratade med mig och ställde
frågor. Efter att ha lastats in i SISU:n minns jag ingenting förrän jag vaknar upp på
Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Man berättar för mig att jag hade spräckt levern vilket förorsakade en svår inre blödning. Jag opererades på NorMedCoy under natten och flögs senare, när mitt tillstånd
hade stabiliserats, med helikopter till Split och därifrån med ambulansflyg till Sverige.
På Sahlgrenska opererades jag ytterligare en gång och låg sedan tre, fyra dygn i respirator. Efter en dryg vecka flyttades jag från intensiven ut på en avdelning och den 17 mars
fick jag åka hem till Borås där en sköterska vårdade mig i hemmet.
Några bestående men får jag inte men ärren på magen kommer alltid att påminna mig
om vad som hände på kvällen den 1mars 1995. De påminner mig också om den tacksamhet jag känner för alla som ställde upp under räddningsarbetet och eftervården. Därför
vill jag passa på att rikta mitt varmaste tack till:
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VINTER I BOSNIEN
Far, ser du inte vad som händer? Dom dödar och strider i världens länder.
Folket svälter, lider och dör men ingen på jorden deras klagan hör.
Dom reser sina händer mot himlen och ber.
Men far, du kanske inte tittar på jorden ner.
Döden vandrar sin stadiga gång, barnen lär sig enbart krigets sång.
De blir vuxna för tidigt, får vapen i hand och ärver sina fäders blodade tand.
Far, jag ber dig, sänd dem lättnad, värme, vila och mättnad.
Vi som här satsar en kort stund i livet tar ej längre freden för given.
Vi har sett en del av krigets öden ja, till och med den outtrötterliga döden.
Bilder som etsar sig fast i mitt minne som alltid blir kvar djupt här inne.
Far, jag ber dig, hör mina tankar annars blir det för många som på din dörr bankar.
Lyckan kommer, lyckan går endast döden kvar där står.
Kriget rasar, människor dör ve och klagan är allt man hör.
Man hör hundar skälla långt ifrån skrämda av granaters dån.
Man vet att ute bland skog och gröda rör sig människor som lärt sig döda.
Dom våldtar, bränner och plundrar. Det är inte utan att man undrar, undrar hur
sådana människor fungerar och dom chefer som sådana order delegerar.
Man tittar på barnen, ser dom leka och man tänker utan att tveka att om jag kunde
ta dom mot trygghet på något vis så vad jag än fick betala, vore ett ringa pris men
lyckan kommer, lyckan går endast döden kvar där står.
När du ut i mörkret spanar och sitter där och inget anar så tänk på att det skott du
hör kanske innebär att en människa dör.
När kriget rasar runt omkring så ändrar det för oss ingenting.
Gud, han skapade både man och kvinna men ingen av dom kan av krig något
vinna. Man har frågat dig: ”Vad kan du göra som FN-soldat?”
Ditt svar blev: ”Jag kan hjälpa folket med trygghet och mat”.
Landet är vackert, bördigt och fett men ändå så finns det folk utan sans och vett.
Dom kallar sig vargar, spindlar och svanar.
Att några kan vara så blåsta är det ingen som anar.
Du satt där och tänkte och till slut du fann det:

Bomba hela skiten och asfaltera landet!
av Martinsson 8:e komp
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