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våga vara chef! Det är ledamoten Ulf 
Henricssons slutkläm i den bok han har 
skrivit, nitton år senare, om den för-
sta svenska bataljonen BA01 i Bosnien-
Hercegovina hösten 1993 till våren 1994. 
Maningen pekar på det sorgliga förhållan-
det att vi har ledare, civila såväl som mili-
tära, utan modet att med allt kraft genom-
föra den uppgift de är(varit) satta till.

Att författaren själv lever upp till sin pa-
roll tvivlar ingen på, som har haft med ho-
nom att göra eller bara iakttagit honom 
från sidan. När Balkan brann är en berät-
telse om en officers chefskap som utövades 
utan rädsla för att ta ansvar, utan ängslan 
för följderna av rader av beslut som hur 
som helst måsta tas. Det är en medryck-
ande bok av det slag som den intresserade 
aldrig får riktigt nog av; man skulle vilja ha 
mer av beskrivningar av hur det i realite-
ten går till när en skarp internationell verk-
samhet i bedrivs, mer av organisationsta-
blåer och om relationerna sådana de blev 
mellan ansvariga från olika traditioner och 
kultur, ännu mer av förklarande kartor.

Inte minst därför att FN saknade ett 
grepp om läget uppfattades av samti-

den B01:s insats under en färgstark leda-
re som den mest dramatiska sedan strider-
na i Katanga under det tidiga 1960-talets 
Kongo kris. Så framstår saken än idag. I 
Bos nien skapades ett rykte. Ulf Henricsson 
kom att förtjäna att ställas vid sidan av 
Jonas Wærn i nittonhundratalets svenska 
militär historia. 

Frågan är hur uppdraget var tänkt. 
Intressant är författarens uppgift att han, 
trots uppmärksamheten före och efter ope-
rationen i Tuzlaområdet, själv fick gå till 
verket med endast sparsamma uppgifter 
om vad som låg bakom det svenska beslutet 
att ställa upp med trupp där läget var som 
värst i det sönderfallande Jugoslavien. Carl 
Bildt har senare i samtal med Henricsson 
hävdat att det gällde att visa Sveriges vil-
ja och förmåga i det nya Europa. Litet tyd-
ligare skulle det nog kunna sägas att den 
henricssonska bataljonen var en svensk in-
trädesbiljett till EU.

Politiskt och militärt var uppgiften så-
lunda ingen vardagssyssla för en svensk of-
ficer, men det underlättar för en chef att 
han kan sina saker. Ulf Henricsson var, 
när han tillfrågades om jobbet att leda en 
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fredsstyrka på Balkan, en erfaren pansar-
soldat. Han hade de bästa förutsättningar 
att föra befälet över en mekaniserad batal-
jon, kunde fordonsparken, hade det uti fin-
gerspetsarna då det gällde att lösa praktis-
ka problem, ungefär som det psykologiskt 
underlättar ledarskapet för en avdelnings-
föreståndare på ett av våra sjukhus att in-
för ögonen på sina sjuksköterskor sätta de 
svåraste nålarna, det som de andra behö-
ver, ber om, hjälp med när det är bråttom. 
Han visste när det var dags att ta fram snö-
kedjorna, fick ofta visa hur de behövdes in-
för yngre befäl som inte hade samma djupa 
bakgrund. En sådan chef drar sig inte hel-
ler för att pröva på vad som kanske inte di-
rekt fordras av rollen; Ulf Henricsson lär-
de sig av sina förare att köra tunga fordon 
längs Bosniens förrädiska, livsfarliga små-
vägar.

I den krigsorganisation som då allt-
jämt existerade i Sverige för att sättas på föt-
ter inom 72 timmar var Henricsson brigad-
chef, när han den sista dagen i mars 1993 
tillfrågades om han ville var bataljonschef 
på Balkan. Att han tackade ja är inte ägnat 
att förvåna; på den tiden var befäl över en 
skarp bataljon fortfarande många svenska 
officerares någorlunda realistiska mål. Mer 
överraskande är vad det var som fick stats-
makterna, regeringen och militärledningen 
med ÖB i spetsen, att vända sig till en strid-
bar officer som måste ha varit känd för att 
hysa åsikter och framföra dem. Saken är 
väl värd att titta på för en statsvetare eller 
historiker. Här ägnar sig författaren inte åt 
spekulationer. Men han var känd i militä-
ra kretsar för ett kraftfullt ledarskap och 
oräddhet att stå för sina egna värderingar, 
en sådan där ledare som högre chefer inte 
utan betänksamhet tilldelar uppdrag som 
kan innehålla känsliga moment. 

Med valet av Henricsson utsåg man så-
lunda en truppbefälhavare som inte skul-

le ducka för svårigheter. Varningsklockor 
kunde tänkas ha ringt så högt upp att de 
hördes till regeringen. Och det är ju en 
sorglig bild som författaren ger av be-
slutsfattandet hos alla som uppfattade sig  
vara berörda: högkvarteret, den militä-
ra förvaltningsapparaten, försvarsdeparte-
mentet, UD och statsrådsberedningen. I de 
värsta fallen kan man utan vidare tala om 
beslutsånger. När det kanske för några var 
för sent att ändra på saken fann de sig sit-
tande med en chef som tog de beslut som 
han tyckte behövdes i det allas krig mot al-
la som pågick i Bosnien-Hercegovina. 

FN:s säkerhetsråd hade just samlat sig 
till en resolution enligt stadgans kapitel VII, 
som medger ett fredsframtvingade ageran-
de, d v s det är inte bara frågan om att an-
vända våld i självförsvar som det för svensk 
del hade handlat om efter Kongokrisen. 
Vapen kunde komma att användas för att 
tysta andras vapen. Beklämmande, för att 
inte säga hårresande, hur tjänstemän på 
statssekreterarnivå ändå öppet kunde för-
neka skärpan i det mandat som gällde.

Författaren uppfattar att man i Stock-
holm oroade sig för att han skulle gå för 
hårt fram och med ”olyckliga” uttalanden 
som påminde om Rambo-fasoner. Nitton 
år senare har han kvar sin sälta i språket 
när det gällde dem som lade sig i vad han 
höll på med: det var frågan om ett riktigt 
filttoffelgäng, man lade ut rökridåer, en 
av dem” agerade som en bortskämd snor-
unge”, andra ägnade sig åt rena stollighe-
ter, allt medan han själv förde en ständig 
kamp mot byråkrati och besserwisseratti-
tyder. Här får läsaren också ta del av en 
erfaren officers uppfattning om inbyggda 
drag i stora organisationer: man låtsas ta 
tag i problemen men bara flyttar runt dem 
lite grann.

Även inom den militära FN-organisa-
tionen på platsen, UNPROFOR, fanns det 
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blott alltför många höga stabsmedlem-
mar som tolkade sin uppgift på mjäkigas-
te sätt och oroades för alla planer på att 
sätta hårt mot hårt. Men nu hade Sverige 
en bataljonschef på platsen som inte tänk-
te tillåta de stridande parterna att hun-
sa med FN:s soldater. Förhållningssättet 
genomsyrade hans förband. Dåvarande 
ÖB, Bengt Gustafsson, skriver i ett förord 
till Henricssons bok hur han vid ett be-
sök i Tuzlaregionen, där den nordiska ba-
taljonen opererade, kunde konstatera att 
Henricssons soldater försökte ”efterlik-
na chefens tuffa stil – till och med gå som 
han”.

”Några kan tycka att jag är för tydlig 
och rak”, skriver Henricsson. Det ska in-
te minst läsare av hans bok vara glada över. 
Man får mer än vad som är vanligt i be-
skrivningar av internationella insatser in-
blickar på gott och ont i problemen att hit-
ta de rätta människorna och få dem att gö-
ra de rätta sakerna i en situation som trot-
sar de flesta militärers traditionella erfaren-
heter. 

Henricsson förde befälet över inte en-
dast en svensk mekaniserad bataljon utan 
därutöver en norsk sjukvårdsenhet och ett 
helikopterförband. Lite speciella problem 
hade han med det norska helikopterför-
bandet och dess krav på inkvartering m m; 
han skriver om kulturkrockar mellan fly-
gare och marksoldater. Att få alla enheter 
på plats var ett litet helsike och tog orim-
ligt lång tid. De danska stridsvagnarna var 
framme först när det var dags för BA01 att 
resa hem. 

Vi får heller ingen förskönad bild av 
svensk militär effektivitet. Människors för-
måga att ta lätt på tider för uppställning 
etc var ägnat att irritera chefen. Han de-
lade nog ibland truppbefälets kvirr gente-
mot de som satt i staben, visar ibland själv 
missnöje med takten i stabsarbetet. Bland 

de närmaste medarbetarna var nio av tio 
”minst väl godkända”, någon av dem höll 
uppenbart inte Henricssons mått.

Kraven på de svenska soldaterna var tyd-
liga eller blev det genom Henricssons för-
sorg. De skulle var det sagt på FN-manér 
uppträda beslutsamt, opartiskt och med en 
ambition att nalkas befolkningen på plat-
sen vänskapligt – firm, fair, friendly. Det 
förstnämnda visade sig var svårt och så har 
det förblivit. De våra verkar ha lätt för att 
vara för ”snälla” då annat krävs.

När det gäller parterna på slagfältet 
hamnade den nordiska bataljonen i ett om-
råde där bosniska kroater och muslimer 
(bosniaker) härjade. Henricsson vill mota 
bort de fördomar många av oss har mot 
folken på Balkan; ”människor är lika (li-
te) konfliktbenägna var helst de bor”. Men 
det verkar tydligt att han har något lättare 
att umgås med serber än de andra, kanske 
därför att han bland dem har mest att göra 
med yrkeskolleger ut den jugoslaviska fol-
karmén snarare än de andras hoprafsade 
enheter av mer banditkaraktär.

Instinktivt, eller på grund av den offi-
cersutbildning han hade tillgodogjort sig, 
visste Henricsson från början att han mås-
te befinna sig längst fram vid hotande eller 
inträffade konfrontationer för att hantera 
förhandlingslägen och trycka på underly-
dandes aktionsförmåga. Behoven av hand-
lingskraft lät inte vänta på sig. Vad som 
blev känt som ”massakern vid Stupni Do” 
satte svenskarna på tidigt prov framför 
ögonen på en oroad hemmaopinion. Det 
skulle komma mer i den upprörande stilen, 
som inte får plats här utan bäst begriplig-
görs av författarens egen skildring.

Ulf Henricsson gick in i uppgiften klar 
över att han skulle bedriva en ”robust” 
fredshantering hur man än försökte smi-
ta undan i ledningen på högre och hög-
sta nivå. Läget krävde just den uppdrags-
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taktik som våra militärer ofta skryter li-
tet över som vore den en svensk specialitet. 
Det gällde att utmana och agera i stället 
för att vänta på att parterna motvilligt vil-
le samarbeta, något som de bara tänkte sig 
kunna göra på egna villkor. Många år ha-
de gått sedan Kongotiden, och Henricsson 
blev med sitt exempel den pionjär som på 
nytt krävdes när svenska chefer på interna-
tionella uppdrag började hamna i explosi-
va miljöer.

Efter sju månader var den första svenska 
Bosnieninsatsen till sist över. Henricsson 

fick sin belöning i befordran till överste av 
första graden och chef i den svenska krigs-
organisationen för en fördelning (division); 
utnämningen satt dock hårt inne och man 
sade att han var för gammal! General fick 
han heller inte bli. Det fick vara någon måt-
ta på hur långt man på högre ort ville gå i 
visad uppskattning av en handlingens offi-
cer som var så tydlig i sina värderingar!

Recensenten är ledamot av KKrVA.


