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Nya tider, nya erfarenheter och ännu en organisa
tionsförändring. Denna gång kanske till det bättre ... 
Efter ett flertal nedläggningar eller sammanslagning
ar av förband och enheter inom flygvapnet har vi ny
ligen sett en ny enhet skapas. Följden av Högkvarte
rets stora omorganisation den 1 juli i år blev bland 
annat att tre försvarsgrenscentra bildades. Inom flyg
vapnet är det Flygvapencentrum i Uppsala som nu, 
tillsammans med det nya Högkvarteret, skall svara för 
den centrala ledningen av flygvapnet. 

ijlygVapencentrum leds av general
. inspektören för flygvapnet (GI FV), 

generalmajor Jan Jonsson. Han har 
vid sin sida en ställföreträdande gene
ralinspektör, översten av 1:a graden 
Owe Wagermark, och övriga medlem
mar av Flygvapencentrum. 

General i nspektören har två roller 
dels att vara chef för Flygvapencentrum, 
dels att vara främste företrädare för för
svarsgrenen flygvapnet. Innebörden av 
den senare uppgiften är att GI FV är flyg
vapnets galjonsfigur såväl gentemot flyg
vapnets personal som inom Försvars
makten i övrigt och mot samhälle och 
omvärlden. Han skall som chef företrä
da alla som har sin gärning i flygvapnet. 
För att kunna lösa denna uppgift på ett 
bra sätt ingår general inspektören i 
Försvarsmaktens högsta ledningsgrupp 
- Militärledningen. I denna företräder 
han flygvapnet men har också en viktig 
roll som "oberoende" rådgivare åt ÖB. 

GI FV har också en viktig represen
tativ roll i samband med den alltmer 
ökande i nternationella verksamheten. 
Han företräder flygvapnet i samband 
med olika former av högnivåbesök inom 
och utom landet. Han fungerar också 
som värd när andra nationers flygva
penchefer besöker Sverige. 

Den personliga kvaliten är den vikti
gaste grunden för ett effektivt flygvapen. 
För att främja ett bra urval till de högsta 
befattningarna är det i framtiden gene
ralinspektören som bereder och beslu
tar om befordran till överstelöjtnant i 
flygvapnet. 

Arvet formar nya framtiden 

I samband med den högtidliga invig
ningen den 30 juni i Uppsala överläm
nade dåvarande flygvapenchefen, ge

nerallöjtnant Kent Harrskog, sina egna, 
flygvapen ledningens (fd flygstabens) och 
Första flygeskaderns traditioner, arv och 
historia till Flygvapencentrums förste 
chef, generalmajor Jan Jonsson. Det blir 
nu en vi ktig del av Flygvapencentrums 
verksamhet - att föra detta arv vidare i 
modern tappning. Även om flygvapnet 
idag kvantitetsmässigt är mindre än hälf
ten av vad numerären var på 50- och 
60-talen, så finns det många paralleller 
till dagens verksamhet. Antal flygplan, 
teknik och taktik varierar - människor
na i flygvapnet är dock i grunden gans
ka lika. 

Flygvapencentrum består organisato
riskt av flera delar. En centralstabsdel i 
Uppsala som består av fem avdelning
ar samt Flygvapnets Taktiska utprov
ningsenheter (TUE) vid ett antal flottil 
jer runt om i landet. Lägg därtill För
svarsmaktens gemensamma stöden het 
för telekrig, TK SE, som är lokaliserat i 
anslutning till Högkvarteret i Stockholm. 
Sammantaget kommer mer än 125 per
soner att ha sin verksamhet inom Flyg
vapencentrum. 

TU 39 tillkommer när omskolningen av 
F 7:s personal till JAS 39 Gripen är genom
fördi i juni 1999. Dagens Projekt "Flygvap
nets Informationssystem, IS FV" kan - efter 
väl förrättat värv - komma att bilda någon 
form av TU-enhet inom F1ygvapencentrum. 

Mångfacetterade uppgifter 

Flygvapencentrums uppgifter kan i dags
läget sammanfattas enligt följande: 

~ 	Företräda flygvapent inom och utom 
landet. 

~	Vidareutveckla våra förbandsenhe
ters kompetens, taktik och teknik för 
uppträdande i olika roller i fred, kris 
och krig. 

[[ 

~ Bedriva en doktri nprocess som resu 1

terar i en grundläggande Luftkrigs
doktri n för 2 OOO-ta let. 

~ Samordna flygvapnets underlag (stöd 
till ÖB och Högkvarteret) avseende 
krav på förändringar, vidareutveck
I ing, förbandsverksamhet, internatio
nell verksamhet m m. 

~ Förvalta och förädla flygvapnets arv, 
dess h istoria och dess traditioner. 

~ Stödja genera I i nspektören för flyg
vapnet. 

Samordningsavdelningen. - Avdel
ningen ingår i den centrala stabsdelen 
och ansvarar för Flygvapencentrums ar
betsordning och verksamhets- (stabsar
bets-) plan, stödjer GI/ställföreträdande 
GI avseende ledning av verksamheten 
(stabschefsroll), inspektioner, direk
tionsunderlag, kvalitetsutveckling samt 
vid besök och resor. Press- och infor
mationschefen och GI:s adjutant ingår 
i avdelningen. 

Avdelningen består av sex officerare. 
Chef är överstelöjtnant Roger Nordh. 

Utbildnings- och övningsavdelning
en. - Avdelningen ingår i den centrala 
stabsdelen och ansvarar för den utbild
nings- och övningsverksamhet som er
fordrar central samordning. Det gäller 
övningsplanering för större övn ingar, ut
nyttjande av simulatorer, övningsan
läggningar samt militärt mål- och stör
flyg. Avdelningen tar fram utbildnings
måi för befattningsutbildning och planer 
för befattnings- och specialutbildning
ar inom flygvapnet. Som stöd för ut
bildningsverksamheten leder man fram
tagandet av reglementen, publikationer 
och läromedel. Skolförbandens, främst 
F 14:s och F 20:s, verksamhetsuppdrag 
samordnas och granskas. Flygvapnets 
årliga utbildningsmöten planeras och 
leds av avdelningen. Olika former av 
utbildnings- och examensinspektioner 
genomförs. Underlag för bemannings
stöd till skolförbanden utarbetas. 

Avdelningen är indelad i två sektio
ner - utbildnings- respektive övnings
sektion . Avdelningen består av 13 offi
cerare och en flygledare från Luftfarts
verket. Chef är överste Christer Salsing. 

Stridskrafts- och utvecklingsavdel
ningen. - Avdelningen ingår i den cen
trala stabsdelen och ansvarar främst för 
taktik-, stridsteknik- och teknikutveck
ling av flygvapnets samtliga förband . 
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Samordning av TU-enheternas verk
samhet sker här. Avdelningen leder 
också funktions- och systemstudier. Ar
betet med att ta fram och uppdatera hot
bildsunderlag, taktiska anvisningar och 
reglementen leds från denna avdelning. 
Personal skall också tjänstgöra vid för
band och skolor för att stödja verksam
het med taktikutveckling. Flygvapnets 
olika funktionsmöten planeras och leds 
av avdelningen. 

Avdelningen är indelad i tre sektioner; 
taktik-, teknik- respektive telekrigssek
tion. Avdelningen består av 26 officera
re och en oberoende befattning. Därut
över kommer tre analytiker från FOA att 
tjänstgöra vid avdelningen. Chef är över
ste Anders Johansson. 

Internationella avdelningen. - Av
delningen ingår i den centrala stabsde
len och ansvarar för den övergripande 
handläggningen och samordningen av 
internationella frågor som berör flyg
vapnet, Flygvapencentrum och gene
ralinspektören. Den tar fram under.l.ag 
inför utlandsbesök och resor. Den stod
jer Högkvarteret i frågor rörande PFF 
och interoperabilitet. Den svararförflyg
vapnets verksamhet avseende export
stöd . Den håller samman flygvapnets 
utlandsreseplan . 

Avdelningen består av tre officerare. 
Chef (från 1 oktober) är överste Roland 
Sterner. 

Administrativa avdelningen. - Av
delningen ingår i den centrala stabsde
len och ansvarar för Flygvapencentrums 
egen verksamhetsledning, budget, per
sonaitjänst, expeditionstjänst, IT-stöd, 
sekreterarstöd och övrigt administrativt 
stöd. Avdelningen erhåller ett omfat
tande stöd från de flottiljer (motsvaran
de) vid vilka Flygvapencentrums enhe
ter är grupperade - främst från F 16. 

Avdelningen är indelad i två sektio
ner: verksamhets- och ekonomisektion 
samt personalsektion . Avdelningen be
står av två officerare och sju oberoende 
tjänster. 

Försvarsmaktens telekrig stödenhet 
(TK SE) är en försvarsmaktsgemensam 
resurs som genomför systemanpassning 
av telekrigsystem och telekrigfunktioner 
i andra system. Här omfattas SIS/ESM-, 
varnings-, målinmätnings- och motver
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akustistiska system omfattas ej. Uppgif
ten innebär bl a produktion av telekrig
bibliotek för Försvarsmaktens behov för 
fred, kris, krig samt vid internationella 
uppdrag. TK SE är Försvarsmaktens kom
petenscenter för de system som nämns 
ovan. Enheten består av såväl civil som 
m i Iitär kompetens från alla tre försvars
grenar. Inledningsvis består organisa
tionen av tiotalet anställda. Den kom
mer efterhand med nuvarande uppgif
ter att utökas till cirka 20-25 telekrig
specialister. Enheten är lokaliserad i an
slutning till Högkvarteret i Stockholm. 

Taktiska utvecklingsenheterna, TUE. 
- Flygvapnets olika Taktiska utveck
lingsenheter (TU-enheter) ingår i Flyg
vapencentrum som mycket aktiva och 
betydelsefulla delar. Idag finns TU JA 
37 vid F 17, TU TP/84 vid F 7, TU Bas 
och TU SambandiMarktele vid F 14. TU 
Stril återfinns tillsammans med stabs
delen av Flygvapencentrum inom Upp
sala garnison (F 16). TU 39 kommer att 
överföras från F 7 ti II Flygvapencentrum 
från 1 juli 1999 (men stannar geografiskt 
kvar på F 7). Framtida ansvar för AJS 37
funktionen är i skrivande stund inte klar
lagt (idag F 7; rimligtvis övertas detta an
svar av F 21). 

FlygvapenNytt kommer att presente
ra alla TU-enheter närmare i komman
de utgåvor. 

Anrika lokaler hägrar 

Flygvapencentrums huvuddelar är, som 
tidigare framgått, grupperade i Uppsa
la. Vi har börjat i en nog så trivsam men 
provisorisk "stabscamp" - Camp ZerO. 
Om cirka ett år, efter viss ombyggnad, 
kommer vi att kunna flytta in i F 20:s nu
varande lokaler. Krigsårens flygvapen
chef, generallöjtnant Bengt Norden
skiöld, var personligen mycket aktivt in
blandad i uppförandet av Flygvapnets 
kadettskola, F 20, på Ärna hed strax norr 
om Uppsala. Där på F 20, i dess vack
ra byggnad, skulle grunden för Flyg
vapnets framtid skapas - utbildning och 
utveclding av flygvapnets officerare. Så 
rätt och så klokt tänkt! Nu tar vi i Flyg
vapencentrum vid, med samma mål 
som då - att lägga en kvalitativt god 
grund för flygvapnets framtid. Vår am
bition är att göra detta bland annat 
genom att aktivera flygvapnet, a II per
sonal, för alt kontinuerligt genomföra 
nödvändiga förändringar och utveck
ling av flygvapnet mot och väl in i nästa 
sekel. 

När Du har (om-)vägen förbi Uppsa
la garnison, tveka inte att besöka oss för 
att dela med Dig av Dina ideer och er
farenheter. Låt oss samtidigt få chansen 
att visa hur vi har det och vad vi fyller 
vår tid med. Välkommen! • 

kanssystem . För mer och aktuell information se www.flygvapenc.mil.s{·
Kommunikationssystem och hydro-
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