För två år sedan omkom Jesper Lindblom – som tjänstgjorde vid
Försvarsmaktens särskilda skyddsgrupp – efter ett attentat i Afghanistan.
– Jesper var en fantastisk kille, och vi ville inte att hans liv skulle ha
varit förgäves. Därför startade vi en stiftelse i hans namn, säger Jespers
mamma Anna Jonsson.
Försvarets särskilda skyddsgrupp (SSG) är en del av Försvarsmaktens
specialförband, som återfinns inom armén, marinen, flyget och
Försvarsmaktens högkvarter.
Specialförbanden utför sina uppgifter dolda för offentlighetens ljus och
soldaternas identiteter är skyddade.
Den 25 november 2005 hade Jesper Lindblom hunnit halvvägs i sin sex veckor
långa tjänstgöring i Mazar-i-Sharif i Afghanistan.
Jesper tillsammans med ytterligare två soldater och en tolk färdades i en
obepansrad Toyota Landcruiser – det första av fem fordon – när en en
fjärrutlöst sprängladdning utlöstes intill vägen.
Misstag
Knappt nio timmar efter attentatet dog Jesper på militärsjukhuset i Kabul.
Kollegan Tomas Bergqvist dog på ett sjukhus i Sverige den sjätte december.
– Bilarna borde har varit bepansrade, och den kritiken har vi framfört
till försvarsledningen: detta var en miss från deras sida, säger Anna.
Hon säger det utan att det går att spåra någon bitterhet eller ilska i
hennes röst.
– Försvaret har från första stund varit väldigt öppna mot oss anhöriga. Vi
vet exakt vad som hände i Afghanistan, hur attentatet gick till och vilken
vård Jesper fick. Vi kan fortfarande ställa frågor och få svar. Hade
försvaret haft en annan attityd hade vi säkert agerat annorlunda.
Älskade jobbet
Inte heller varken kan eller vill Jespers mamma i efterhand klandra honom
för hans yrkesval.
– Han valde jobbet själv, och han älskade det. Jag var hans kontaktperson
och den enda i familjen som han kunde berätta lite mer för, även om han
inte fick berätta allt. Det gick inte att ta miste på Jespers entusiasm när
han beskrev olika miljöer han vistats i, hans möten med olika kulturer och
spännande människor, säger Anna, och fortsätter:
– Och man får inte glömma att han reste till alla dessa platser i fredsbevarande
syfte.
I maj i år delade stiftelsen Jesper Lindbloms Minne ut det första
stipendiet värt 10 000 kronor till en person verksam inom Försvarsmaktens
specialförband.
Hedrad
Stiftelsen startades av Anna, hennes man Stefan Jonsson och Jespers pappa
Leif Lindblom.
– När den första chocken hade lagt sig...när man drabbas av en så svår sorg
grips man av sådan vanmakt...var vi tvungna att fråga oss själva: var står
vi nu och vad ska vi göra i fortsättningen?
Svaret blev en stiftelse för att hedra Jespers minne.
– Vi kände att det bara inte fick ta slut, att minnet efter Jesper måste få
leva vidare.
Stipendiet delas ut vid en ceremoni inom specialförbanden. Pristagarnas
namn kommer aldrig att publiceras eftersom deras identiteter är skyddade.
– Men så mycket kan vi säga att årets pristagare blev oerhört glad och
kände sig hedrad över utmärkelsen, säger Stefan Jonsson.
Minnesdag
Stipendiet tilldelas en personer eller personer som ”i sin tjänsteutövning
och i fredens syfte visat mod, uthållighet, ansvar, engagemang, framåtanda,
kamratskap, lojalitet, ödmjukhet och optimism i Jespers anda”.
– Det handlar om egenskaper som ställdes på sin spets i det jobbet som
Jesper hade. De som har den typen av jobb har ofta dessa egenskaper,

säger Anna.
Om två veckor anordnar stiftelsen en minnesdag för Jesper, som även den är
tänkt att bli ett årligen återkommande arrangemang.
– Intäkterna, i form av anmälningsavgifter, kommer helt och hållet att gå
till till stiftelsen, förtydligar Stefan.
ÖB på plats
Temat för årets minnesdag blir ”För en bättre värld - att leda sig själv
och andra”. Föredrag kommer att hållas av överbefälhavaren Håkan Syrén,
Renata Chlumska, äventyrare, Tomas Enhager, personlig coach och David
Lega, inspiratör och före detta handikappidrottare med bland annat 14
världsrekord och 3 VM-guld på meritlistan.
– Det här är personer som vi vet att Jesper gärna hade lyssnat på, eftersom
han själv både idrottade och var genuint intresserad av utmaningar. Att löpa i skog
och mark, hoppa fallskärm, jaga tidiga morgnar, dyka, åka motorcykel, samla på konst
och antikviteter, var några av hans fritidssysselsättningar.
- Jesper var en kille, full av upptåg, som spred mycket glädje och skratt omkring sig,
men som samtidigt kände sitt ansvar och tog sitt arbete på fullaste allvar,
avslutar Anna Jonsson.
Text: Alf Johansson.
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