
F 21-basjägare förs 
o 

pa rist nas gator 
Den svenska bataljonen i Kosovo har fått nya andra krav än tidigare, då patrulleringen 
arbetsuppgifter. För första gången har ett ägde rum på landsbygden och i mindre byar. 
svenskt förband i en fredsbevarande mission Första helsvenska patrullen på Pristinas 
huvudansvaret för säkerheten i en stad. Det gator leddes aven löjtnant från F 21 i luleå 
innebär helt nya förutsättningar och ställer - Thomas Hofslagare. AV ULF PETERSSON 

Det var lite strul inför första patrul

leringen. Det gick inte att få tag i 


en radio och utan fungerande 

samband ger man sig inte ut och patrulle

rar. Det är onsdagen den l S januari och 

intrycket av skeendet runtomkring är det 

av lätt förvirring. Detta är dagen för 

svenskt övertagande av ansvaret i Pris tina. 

Staden är provinshuvudstad i Kosovo och 

centrum för handel, politik, kultur - och 

kriminalitet. 


Kontrollerat kaos 

Det är britterna som har haft ansvaret i 

Pristina fram till idag. Nu flyttar de ut ur 

den byggnad mitt i staden som varit deras 

arbetsplats och bostad sedan 1999. 


Samtidigt flyttar svenskarna in. En plu- Löjtnant Thomas Hofslagare (t h) förde befäl över den första svenska gatupatrullerningen sedan 

ton ska hela tiden bemanna stationen. Det Sverige tagit över ansvaret för den kosovanska provinshuvudstaden Pristina. 

sker i fyradagarspass och då bor de också 
där. De övertar bri ttemas bostadscon tai n hans brittiska motsvarighet är huvudperso Det kompani som har ansvaret i centrala 

rar och det gäller att göra dem beboeliga. ner då den britti ska flaggan halas och den Pristina, Sierra Lima, är en skapelse helt i 
All denna aktivitet sker inom ett svenska hi ssas. Sedan skruvas britternas den anda som kännetecknar framtidens 

begränsat område. Mitt i det kontrollerade skylt ner och Swebats motsvarande skru- försvarsmakt. Ett kompani med bataljo
kaos som råder avbryts plötsligt arbetet för vas upp. nens samlade specialistkompetenser. 
nu är det dags för själva övertagandecere Skylten förkunnar att det är KS07, den Här finns sökplutonen, säkp.lutonen, 

monin. sjunde Kosovobataljonen, som nu är herrar span- och EOD (amröj)-plutonen. Grup

- Jag tror att det kommer att ta någon på täppan och att det är Första amfibebat pen som genomför den första helsvenska 
mission innan det här sätter sig. Det är ljonen (Amf l) och Livgardet som har patrullen inne i centrala Pristina är beman
roligt att få vara med och ta över här i huvudansvaret på bataljonen. nad med personal från armen, marinen och 

Pristina och det är bra uppgifter vi har att flygvapnet , personal med kompetenser 
lösa men det har inte ställts resurser till från de olika specialistplutonerna. 

Över gränserna förfogande, säger löjtnant Thomas Hof Också uppgifterna här är aven karaktär 
slagare från F 21 i Luleå. Ett marint förband och ett armeförband som ominriktningen pekar emot. Civila 

Bataljonschefen Ola Truedsson och har tillsammans rekryterats till bataljonen. hot i form av kriminalitet som äventyrar en 
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Till vardags arbetar löjtnant Thomas Hofslagare vid F 21 i Luleå och dess så kallade bassäker· 
hetsförband. Under sex månader tjänstgör han i den svenska utlandsstyrkan i Kosovo. 

stabil utveckling i regionen. Swebats roll 

är att backa upp den lokala polisen, KPS , i 

deras arbete. 

Upptäcka förändringar 

Nu i bÖljan är huvudsyftet med patruller

ingen att skaffa sig nödvändig lokalkänne

dom. Att hitta i det myller av gator och 

gränder som till synes utan tanke och plan 
utgör Pristina, en stad befolkad av något 

mellan 300 000 till 700 000 personer, 

beroende på när man räknar. 
- Genom patrulleringen försöker vi 

fastställa en normalbild. Utifrån den bil-
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den lär vi oss att se förändringar som i sin 

tur kan vara tecken på att något är på gång, 

säger Hofslagare. 

Han vill ha hundar till sin säkpluton. 

Det är han van vid från bassäkerhetsför
bandet i Luleå och han ser en rad använd

ningsområden. 

- Grunden hemma är hunden, inte 

minst för den egna och gruppens säkerhet. 

Med den kan vi lösa flera uppgifter, som 

genomsök av terräng och byggnader, säger 
Hofslagare. 

Sex man och en hund är den modell han 

önskar. För att kunna lösa uppgifterna har 

ett regelbundet samarbete med norrmän-

Fakta" bakgrund 

Sedan Kfor rullade in i Kosovo 1999 

har detta förband svarat för den över
gripande säkerheten. 

Det är den lokala polisen KPS som 

har ansvaret för lag och ordning. Till 

stöd har de den civila organisationen 

Unmik p. United Nations Mission in 

Kosovo - Police. Kfor bistår dessa i 

deras arbete genom patrullering och 
informationsinhämtning. 

Problemområden i staden är 

bostadsbrist, arbetslöshet och krimi

nalitet. Bristande infrastruktur; vat

ten, avlopp, el, tele, vägnät. I staden 

bor albaner, serber, romer och turkar. 

En förvaltning är under uppbygg

nad, det finns framtidstro och strävan 

att bli en modern stad och befolk
ningen är ung. 

nen etablerats. De har hundar och hundfö

rare på plats och kan bistå vid behov. 

- Vi kan låna hund och hundförare. Det 

höjer säkerheten då lilan går in i ett käns

ligt område. Hundarna fungerar som indi

katorer om man exempelvis går in i en 

gränd eller i en byggnad, säger Hofsla

gare. 

Nytt koncept 

I drygt två timmar pågick den första hel

svenska patrulleringen. Ett litet stycke 

skrevs i den historiebok som innehåller det 

svenska fredsarbetets historia. Uppmärk

samma Pristinabor kunde konstatera att 

soldaterna denna dag bar annorlunda uni
former. På annat sätt ska inte skiftet av 

ansvarig nation märkas, är det tänkt. 

Problemet med radio löste sig också, 

sambandet fungerade . Och trots avsakna

den av hundar vill inte löjtnant Hofslagare 

byta arbetsplats. 
- Det här är något helt nytt för 

Försvarsmakten. Det är roligt att vara med 

och forma ett helt nytt koncept. Vi är ju 

fakti skt här för att forma det nya, säger 

Thomas Hofslagare. • 
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