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Folke Rehns/röm

Sedan Regeringen strax före jul 1997 antagit en ny
organisation för det militära högkvarteret i Stock
holm, lät samma instans i början av februari of
fentliggöra namnen på de personer som ska besät
ta de nya posterna, m m. Försvarsmaktens nya hög
kvarter startar verksamheten den l juli i år.

general Owe Wiktorin,
sitter kvar och f.år förstärkt
, makt. Under OB inrä!.tas
en ny post, en ställföreträdande OB.
Det blir nuvarande chefen för kustflot
tan, Frank Rosenius, som utnämns till
viceamiral.
Under denna myndighetsledning ska

lY

finnas tre nya ledningar. - Chef för ope
rationsledningen och generallöjtnant
blir Kjell Nilsson, idag stabschef för
Mi lo N. Som ställföreträdare och gene
ralmajor placeras Björn Hedskog.
Chef för krigsförbandsledni ngen och
generallöjtnant blir Folke Rehnström,

Hans Bernd/son

Bo Waldemarsson

idag chef för Försvarsdepartementets
huvudenhet. Som ställföreträdare och
generalmajor utsågs Johan Kihl.
Chef för grundorgan isationsledni ng
och generallöjtnant blir Hans
Berndtson, idag chef för Ag Samgen i
HKL. Som ställföreträdare och general
major inträder Bengt-Arne Johansson .

en

• • Två nya stabsavdelningar inrättas.
Chef för planeringsstaben och general
major blir Bo Waldemarsson, idag chef
för mellersta flygkommandot.
Chef för personalstaben och personaI
direktör blir (kvarstår) Gunnar Nyberg.
Kvarstår orört från nuvarande hög

Ny chef för Norra Militärområ
det blir generallöjtnant Mertil
Melin. (Idag armechef.)

Viceamiral Peter Nordbeck går i
ålderspension. (Idag marinchef.)

Ny chef för Södra militärområ
det blir generallöjtnant Kent
Harrskog. (Idag flygvapenchef.)

Föreslagen chef för
FTAC är överste 1. Jan
Jonsson (idag C FKS).
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kvartersorganisation gör den militära
underrättelsetjänsten, MUST.
• • De idag verksamma tre försvars
grenscheferna ska även framgent ingå i

LL l

Armechefen, generallöjtnant Mertil
Melin, blir chef för Norra militärområ

ÖB

I

L

ÖB:s direktion men får från och med
den 1 juli följande befattningar:
Flygvapenchefen, generallöjtnant
Kent Harrskog, blir chef för Södra mi
I itärområdet (Kristianstad).

Marinchefen, viceamiral Peter Nord
beck, går i ålderspension. Som chef för
Mellersta militärområdet blir general
löjtnant Percurt Green, idag chef för
högkvarterets operationsledning.
• • Helt nya chefsposter blir det vid
försvarsgrenarnas nyi nrättade taktiska
centra. Regeringens beslut i namnfrågan
dröjer. ÖB har dock föreslagit följande
namn som genera I inspektörer:
Som chef för flygvapnets taktiska cen
trum (Uppsala) och generalmajor före
slås Jan Jonsson, idag chef för Södra
flygkommandot.
Som chef för armens taktiska cen
trum (Enköping) och generalmajor fö
reslås Paul Degerlund, idag chef för vpl
frågor i högkvarteret.
Som chef för marinens taktiska cen
trum (Berga) och konteramiral föreslås
Torsten Lindh, idag chef för plane
ri ngsstaben i högkva rteret.
•

Ny chef för Mellersta militär
området blir generallöjtnant Per
curt Green. (Idag C Opl/HKV.)

Generallöjtnant Sven-Åke Jans
son (idag MBS) går i ålderspen
sion.

Viceamiral Dick Börjesson (idag
MBM) går i ålderspension.

Generallöjtnant Lars G Persson
(idag MBN) avgår med ålders
pension.
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