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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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Marcus     antog utmaningen

 Största delen (99 procent) av de drygt 
1 500 som anställts som valarbetare 
i Badakshan har sitt ursprung i orten 
de arbetar i. Bland dessa finns 57 
personer som har till uppgift att upplysa 
ortsbefolkningen om valet, varför ett 
val är viktigt och vikten av att registrera 
sig.  

Analfabetism ett stort problem
– I vissa avlägsna områden är  analfa-
betismen ett stort problem. Där har 
vi varit tvungna att anställa folk från 
närliggande områden, säger han.
 Det stora antalet lokalanställda 
(cirka 2 000) ute i distrikten gör 
att löneutbetalningarna, som sker i 
dollar, är en apparat i sig. Marcus har 
också hand om administration och 
personalfrågor i FN:s högkvarter för 
valet i provinshuvudstaden Faizabad. 
 – Till vissa svårtillgängliga delar av 
provinsen kan det ta hela två veckor 
med åsna att bara få ut lönerna. I de 
otillgängligaste delarna får de sin lön 
per helikopter. 
 Men innan löneutbetalning 
krävs en hel del arbete centralt. 
 – När vi får in närvarolistorna 
måste vi jämföra den icke läs- och 
skrivkunniga personalens namnteck-

ningar eller tumavtryck med de 
anställningspapper som finns här i 
Faizabad. 
 FN har även 200 poliser bland sina 
anställda i Badakshan, men här finns 
också lokala polismän. 
 – Den lokala polisen har inte fordon 
eller pengar att föda sina mannar som ska 
skydda valprocessen. Därför har vi försett 
dem med 20 jeepar och varje polis får fyra 
dollar om dagen samt sängkläder.  

Idel lovord 
Marcus har bara lovord för ”sina 
mannar” i ett land där polisen för det 
mesta ses som en samling skurkar. 
 – Det är mycket bra
 poliser, som tar sitt arbete på stort allvar 

och inte är rädda för att 

ta egna initiativ. Jag har aldrig sett 
den här typen av polis tidigare  
i Afghanistan. De vet att de tjänar folket.  
 Det ska finnas tre poliser per re-
gistreringsställe. 
 – Dessutom patrullerar de med 
bil de platser vi ber dem. Jag skickade 
bland annat en insatsstyrka till Keshim, 
där SAK nyligen fick en skola förstörd 
och det närliggande distriktet Argu där 
det också rapporterades om oroligheter.
 Samma dag som intervjun äger rum 
har 11 kinesiska arbetare mördats i 
den närliggande provinsen Kunduz 
och en mina har exploderat framför 
en FN-bil i grannprovinsen. Marcus 
är därför tvungen att kalla tillbaka 
två utländska medarbetare som dagen 
innan skickats ut för att hitta lämpliga 
platser för vallokaler i ett distrikt. Alla 

FN:s resor på vägarna ställs tillfälligt 
in det närmaste dygnet. 

 I Badakshan ses 
valets genomförande som 

viktigt för Afghanistans fram-
tid. Även om alla med makt 

i provinsen säger sig vara för 
valets genomförande så tar  
FN:s valorganisation inte risken att 

det ska uppstå störningar som kan 
hindra dess genomförande.Röstsedel till presidentvalet.

Marcus Rydlund har fullt upp. Att vara ansvarig för logistik under valregistreringen i Afghanistans mest oländiga provins kräver sin man, men Marcus har ett bra team bakom sig. 

Atti
CCND1b




