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NOL. I ett radhus i Nol 
bor en av kommunens 
sanna vardagshjältar. 

I sin FN-tjänst som 
ambulanssjukvårdare 
fick Petra Sundberg 
uppleva en rad kultur-
krockar, ett hav av blå 
burkor, 28 minusgrader 
och att köra fast med 
pansarvagnen i meter-
tjock lera.

– Det är fantastiskt 
att få se en annan 
kultur och göra en 
insats för freden, säger 
Petra stolt.

I maj kom Petra Sundberg, 
28, hem efter ett halvår i 
Afghanistan som ambulans-
sjukvårdare. I vanliga fall är 
hon undersköterska, men 
hon har valt att krydda till-
varon med utlandstjänst vid 
tre tillfällen. För fem år sedan 
var hon radiolänksoldat för 
Nato i Kosovo, ett år senare 
träffade hon sin sambo under 
en FN-tjänst i Kongo och när 
chansen att få åka till Afgha-
nistan dök upp i höstas kunde 
hon inte tacka nej.

– Det är många som söker 
utlandstjänsterna som ambu-
lanssjukvårdare och jag blev 
lite chockad när plutonchefen 
ringde och erbjöd mig plat-
sen, säger hon. Men nästan 
alla dumförklarade mig när 
jag ville åka eftersom Afgha-
nistan är ett farligt land. Det 
var bara min sambo, som 
också haft FN-tjänst där, som 
stöttade mig. 

Afghanistan är ett farligt 
land. Det inträffade inga rik-
tigt allvarliga incidenter då 
Petra var där men det blev 
skarpt läge några gånger.

– Sverige är i de norra 
delarna av landet, där är 
de ganska förskonade från 
bedrövligheter. Men nere i 
söder är det regelrätta strider 
varje dag mellan amerikaner 
och talibaner.

Sverige har en bas i staden 
Mazar-e-Sharif som heter 
Camp Northern Lights. 
Därifrån utgick Petra tillsam-
mans med tre andra i sjuk-
vårdsteamet i en 23 tons-pan-
sarambulans. FN är i områ-
det för att hjälpa afghanerna 
och visa att omvärlden bryr 

sig. Soldaterna har kontakt 
med lokalbefolkningen och 
kan hjälpa till med att föra 
vidare information och öns-

kemål om saker som behöver 
förbättras till guvernören och 
andra styrande.

– En sjukvårdspluton 
ska vara glad så länge den 
inte har något att göra. Vi 
hade mycket utbildningar 
och övningar för både oss 
själva och plutonen. Dess-
utom måste ambulansen åka 
med när exempelvis bomb-
sprängningsenheten åker ut 
för att desarmera minor och 
bomber, berättar hon.

Bland alla upplevelser från 
Afghanistan minns Petra sär-
skilt då de delade ut filtar, 
olja, mjöl, bönor och andra 
förnödenheter till de allra 
fattigaste familjerna i en by. 
Många kvinnor hade kommit 
till utdelningsplatsen.

– Det var ett hav av blå 
burkor. Vi hade inte mycket 
kontakt med kvinnor annars 
men där kunde vi hälsa och 
prata lite. Det var en häftig 
situation att se alla kvinnor, 
i vanliga fall är det män som 
syns på gatorna. Jag upplevde 
inget direkt kvinnoförtryck, 
men det var bara män ute 
hela tiden.

Kulturkrockar var något 
som Petra upplevde ofta. Det 
blev en del höjda ögonbryn 
och fniss när männen upp-
täckte att FN-soldaten med 
skyddsväst, pistol och AK5:a 

var en kvinna. 
– De allra flesta bland 

lokalbefolkningen vill ha oss 
där och känner sig trygga när 
de ser ISAF (se faktaruta). 
Men det finns folk som inte 
vill ha oss där.

I vintras, när de delade ut 
filtar och andra förnödenhe-
ter i ett talibantätt område,  
fick de inte stå stilla i mer än 
en timma, då blev de lätt en 
måltavla för talibanerna. 

– Det var minus 28 grader, 
den kallaste vintern på 30 
år och många i lokalbefolk-
ningen dog, berättar hon.

Längtade du hem någon 
gång?

– Jag hade tur som fick 
tre ledigheter som jag kunde 
åka hem under. Jag lyckades 
pricka in nyår, alla hjärtans 

dag och påsk så jag bestämde 
mig för att längta efter dessa 
hemresor istället för muck-
datumet.

Men, visst blev det lite trå-
kigt när ambulansen körde 
fast i metertjock lera på själv-
aste julafton.

– Jag är väldigt julkär 
och kände bara ”näää” när 
det hände. Vi satt fast i fyra 
timmar men hann ändå få lite 
julmat och julmust på kväl-
len. 

Visst kan hon tänka sig 
att åka ut igen, gärna med 
sambon Niklas. 

– Det är en helt unik 
kamratskap och gemenskap. 
Dessutom är det ett bekvämt 
liv på campen med lyxmat tre 
gånger om dagen. 

Men det blir att vänta 

innan nästa utlandsuppdrag:
– Nästa stora händelse blir 

kulan i magen. Vi ska ha barn 
i december. Det blir mitt 
nästa äventyr.

”Det var mitt livs äventyr”
– Petra Sundberg var FN-soldat i Afghanistan
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ISAF
International Security Assistance 
Force (ISAF) är en internationell 
fredsbevarande styrka i Afghanis-
tan, bestående av över 40 000 sol-
dater och understödspersonal. Styr-
kan är sanktionerad av FN:s säker-
hetsråd. Sverige har deltagit i ISAF 
sedan årsskiftet 2001/2002. Svenskar 
tjänstgör på fyra olika ställen i norra 
Afghanistan.

Varje gång Petra lämna-
de campen var hon tvungen 
att ha med sig en pistol och 
en AK5:a samt den tolv kilo 
tunga skyddsvästen. 

Foto: Allan KarlssonFoto: Allan Karlsson

Foto: Anna-Lena LindahlFoto: Anna-Lena Lindahl

Ett av få tillfällen då Petra Sundberg hade chans att tala med afghanska kvinnor var när de 
delade ut mat och filtar till fattiga familjer i en by. Under de blå burkorna såg hon blyga men 
nyfikna kvinnor.
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Då Petras grupp besökte en flickskola för att kolla läget och 
dela ut skrivmaterial fick hon också en upplevelse. 

– Det var knökefullt i förstaklassen av blyga men nyfik-
na flickor. De frågade oss vilken färg det är på våra skoluni-
former och slöjor i Sverige. Och jag frågade dem vad de ville 
bli när de blir stora. En ville bli polis, en läkare och en annan 
rektor, berättar Petra.
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PETRA SUNDBERG
Ålder: 28
Bor: Nol
Familj: Sambon Niklas
Yrke: Undersköterska vid ortope-
den i Mölndal.
Lumpen: Som flygplatsbrandman i 
Sotenäs.


