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Omslagsbild: JAS 39B är den tvåsitsiga versio
nen av Gripen. Den är beställd i 28 exemplar 
och kommer att bli en viktig komponent för 
Sveriges flygstridskrafter. 

Foto: Katsuhiko TokunagalSaab. 

Aven fly~ 

"1 antal divisioner har vi 

gått ned från 56 till 13. 

Nu föreslås åtta!" 


Det första verksamhetsåret för Flygvapencentrum 
är snart tillända, Jag har haft förmånen att få vara 
generalinspektör och främste företrädare för flyg

vapnet under ett turbulent år. Svenska Akademin har till 
frågats om vilket ord som mest präglat 1900-talet. Svaret lär 
vara fortare. Jag kan bara instämma, med tillägget att acce
lerationen ökat påtagligt de senaste åren. 

Vad har då hänt med de övergripande frågorna. Kontroll
stationspropositionen är lagd och tagen av riksdagen. Över
befälhavaren har den 19 maj överlämnat sina förslag angå
ende Försvarsmaktens utveckling. Den 15 juni låg även 
Materielplanen på regeringens bord. 

Jag har som GI lämnat ett särskilt yttrande till ÖB:s för
slag. I grunden stöder jag behovet aven ominrikning av För
svarsmakten, men jag kan inte acceptera den förbands
struktur som ÖB föreslår, eftersom den inte ger stöd för att 
lösa flygvapnets uppgifter. Det går helt enkelt inte ihop. Mitt 
yttrande har sänts ut till förbanden och ligger ute på våra 
hemsidor på Internet. 

Ytterligare en flygflottilj dras in 
Vad ska nu ske? ÖB har förutskickat att ett stålbad väntar. 
Det låter dramatiskt och det är nog så också, Genom mass
medierna ges bilden att flygvapnet klarat sig i det närmas
te helskinnat genom processen. Så är det definitivt inte! Man 
har tagit bibehållandet av antalet beställda JAS 39 Gripen
flygplan som intäkt för detta. Att inte röra lagda kontrakt 
har varit ett ramvillkor för ÖB. Det kan vi därför lämna där
hän just nu. 

Däremot kommer vi att fortsätta avveckla flottiljorgani
sationer. Det vi ser framför oss är sannolikt en snabb av
veckling aven flygflottilj . Det är då viktigt att påminna om 
att flygvapnet har avvecklat 13 flottiljer sedan 1969. Vida
re är det så, att i ÖB:s förslag ingår en halvering av antalet 
ledningsförband och en nedgång i basförband till 25% av 
dagens volym. 

Jag tycker att det är djupt orättfärdigt att då påstå att flyg
vapnet går helskinnat genom processen. Vi har definitivt ta
git vårt ansvar under många år beträffande anpassning av or
ganisationen . I antal divisioner har vi gått ned från 56 till 13. 
Nu föreslås åtta! 

2 


www.mil.selflyg
mailto:peter.liander@hkv,mil.se


rapnet drabbas hårt 


75 procent av 
föreslås läggas ner ... 

Foto: ULF FABIANSSON/Saab 

Vi kan alla se fram mot den fortsatta processen med stor 
spänning. Den tar inte slut förrän riksdagen sagt sitt i febru
ari/mars nästa år efter en proposition som läggs kring den 15 
november. 

Var med i debatten 
Nu är det viktigt att vi alla deltar i debatten. Följ med, infor
mera och lägg tillrätta. Din bit är viktig! Vi har alla ett ansvar 
för vår framtid. Men vi får inte glömma bort att vad som än 
sker så har vi ett effektivt flygvapen. Det blir mindre men 
spetsigare, med kompetent personal och modern materiel. Det 
finns en framtid i och för flygvapnet! 

När detta skrivs pågår en större övning i Mellansverige. Det 
är gott att veta att vi övar. Jag tror att många svenskar upp
skattar vår verksamhet. Vårt flygvapen har ett gott anseen
de inte minst utomlands. Den som drar paralleller med vad som 
sker i Serbien måste ha en helhetsbild. 

Ett effektivt luftförsvar avgörande för vårt lands överlev

nad. Därför måste vi öva och bibehålla luftförsvarets sam
manlagda kapacitet. 

Ledordet var fortare. Med ökat tempo följer ansträngning
ar. Jag vet att många haft ett krävande verksamhetsår. Jag öns
kar därför Er alla en skön och vilsam sommarledighet. Jag 
är övertygad om att Ni gjort Er förtjänta av det. • 

JAN JONSSON 
Generalmajor 

Generalinspektör för flygvapnet 


