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Svenska Afghanistankommittén ger 
i höst tillsammans med Premiss 
förlag ut romanen Muren i Maimana. 
Författaren Gert Holmertz är journa-
list och arbetar sedan 1984 som 
utrikesreporter vid nyhetsbyrån 
TT, där han ägnat åtskillig tid åt att 
skriva om Afghanistan.

Text: Markus Håkansson

– Det har ju inte 
varit brist på 
nyheter därifrån 
under de här åren, 
säger Gert.
 Själv reste Gert 
första gången runt 
med ryggsäck 
i Afghanistan i 
början av 1970-
talet. Då väcktes hans fascination över 
detta land som skilde sig helt från alla 
andra längs resvägen genom Asien.
 Men nyfikenheten på Afghanistan 
hade börjat flera år tidigare, bland annat 

genom rykten om en ung svenska som 
försvunnit spårlöst där på 1950-talet.
 – Jag visste inget om henne, inte 
ens att hon hette Gunnel Gummeson, 
än mindre hur hon försvann, men 
funderingarna kring hennes öde och 
en del egna upplevelser växte till en 
romanidé för några år sedan, säger Gert 
Holmertz. 
 Muren i Maimana är inte en 
berättelse  om Gunnel Gummeson. 
Romanfigurerna och händelserna 
i boken tog form långt innan Gert 
kontaktade utrikesdepartementet och 
fick läsa hennes tjocka dossier. Det 
visade sig att en del av det som hänt 
henne, eller förmodades ha hänt, hade 
han redan beskrivit. Enstaka andra 
detaljer från spaningsarbetet lånade han 
in till det fortsatta skrivandet.

Spännande romandebut 
av rutinerad TT-reporter
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Litteratur

Valförberedelserna i den nord-
ostliga bergsprovinsen Badakshan 
är en praktisk och logistisk 
utmaning. Mer än halva provinsen, 
där minst en miljon invånare bor, 
saknar vägar. I denna avlägsna 
del av världen arbetar svensken 
Marcus Rydlund som samordnare 
av logistik under valregistreringen.

Text och bild: Börje Almqvist

 
– Ett sådant här projekt har aldrig tidi-
gare genomförts i den här skalan. Det 
finns ingen manual för hur saker och 
ting ska utföras. Dessutom är det en 
enorm tidspress att hinna med allt som 
måste göras för att få saker och ting att 
fungera. Det uppstår hela tiden oväntade 
situationer där man måste fatta snabba 
beslut, berättar Marcus och fortsätter: 
Vi jobbar sju dagar i veckan och 15–16 
timmars arbetspass är ingen ovanlighet.
 I Badakshan har man upprättat 195 
platser för valregistrering och en  viktig 
uppgift för Marcus och hans medarbetare 
är att få ut personal och material till 
platserna i den oländiga terrängen. 
 – För att nå avlägsna delar av pro-
vinsen har vi 41 små jeepar, tre pickups 
och två dagar i veckan även en helikopter. 
Mest transporterar vi personal vägledes, 
men när vägarna upphör att existera 
får man ta inhyrda åsnor i bruk om så 
behövs, berättar Marcus. 
 Ett stort problem i den eftersatta och 
synnerligen underutvecklade provinsen 
är att hitta kvalificerad personal lokalt.
 – Men när man hittar personal som 
är bra, så är de ofta jättebra. 
 Marcus arbetade tidigare för SAK. 
Där var han bland annat en av de an-
svariga för flytten av centralkontoret 
från Peshawar till Kabul, varvid han 
därför har stor erfarenhet av att arbeta 
med logistik i krävande miljöer.

Marcus     antog utmaningen

Gert Holmertz
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