Hannah – pressofficer i skarpt läge
Eskortera FN:s mattransporter till Somalia och frisläppta fartygsbesättningar.
Undsätta beskjutna fartyg.
Det var några av uppdragen
Hannah fick vara med om under ett halvår i Adenviken.
17 mars gästades Pennskaftet
av Hannah Larsson, som berättade om sitt arbete som
pressofficer i den svenska
styrkan.
De mest spännande ögonblicken var ingripandet vid
en piratattack.
– Efter mayday från det
grekiska fartyget MV Antonis som blev beskjutet, kom den svenska styrkan till Stort intresse för försvaret. Hannah Larsson med bakgrund både som informatör och jourundsättning. Piraterna flydde och nalist, berättade om sina erfarenheter från den svenska styrkan i Adenviken.– Försvaret är bra på geslängde sina vapen överbord. Den nusarbete och bra på att ta tillvara oss tjejer, berättade hon.		
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