Ett stort tack från Ing 2 kamrat- och veteranförening till Peter för artikel och därmed
möjligheten, för oss på ”hemmaplan”, att få del av en intressant läsning.
Lennart Blom
ordförande

Ingenjörkamrater,
Som de flesta av er vet har Lennart Blom, eller ”Chefen för Ordförrådet” som jag brukar kalla
honom, talets gåva. Han har under ett antal år nu, med varierande intensitet, tjatat på mig att
skriva en artikel till Kamratföreningens hemsida om min verksamhet som Senior National
Represantative vid U.S. CENTCOM.
Så då får jag väl göra det!
Först några ord om mig själv och min anknytning till ingenjörtrupperna.
Grundutbildad som KB-värnpliktig vid Ing 2 1980-81, bland annat av sådana giganter som Uno
Blomdahl och Lennart Järgenstedt. Profiler som starkt påverkade mig i början av min karriär.
Jag gick sista regementsofficerskursen på Karlberg 82-83 och påbörjade min truppbana på
Däcksbro 200-pluton på Ing 3 i Boden 83-85. Därefter återbördad till Ing 2 med genomförande
av obligatoriska skolor varvat med trupptjänst fram till genomförande av dåvarande
Militärhögskolans Teknisk Chefskurs Fortifikation 92-94.
Tre års stabstjänst i Stockholm fram till 97 då jag för sista (?) gången återvände till Ing 2, då som
utbildningsledare, som det traditionella GU-bataljonschefsskapet kallades då, under två år.
Efter det har det mest varit tjänstgöring utomlands, elev vid U.S. Army Command and General
Staff College/School of Advanced Military Studies 99-01, militär rådgivare vid NATOdelegationen i Bryssel 03-07, Chief Engineer vid ISAF HQ Kabul 09, samt försvarsattaché i Turkiet
och Georgien 10-14.
I mellanliggande perioder varierande stabsbefattningar i högkvarteret.
Min senaste befattning innan nuvarande var som Chef för Försvarsmedicincentrum och
Göteborgs Garnison i perioden 2014-18.
Vilket leder fram till det jag egentligen skulle skriva om, nämligen verksamheten vid U.S. Central
Command (CENTCOM) vid MacDill Air Force Base, Tampa, Florida.
Amerikanerna har, på sitt sedvanligt tillbakadragna sätt, delat in världen i så kallade ”Combatant
Commands” som har till uppgift att leda amerikansk militär verksamhet inom respektive
område. Sverige faller exempelvis inom ramen för U.S. European Command med högkvarter i
Stuttgart.

Bilden ovan visar det geografiska område som CENTCOM har att ansvara för.
Som synes inte det stillsammaste hörnet av världen med sedan länge pågående konflikthärdar
som Afghanistan, Iran, Irak, Syrien, Jemen mfl. Just ett par av dess konflikter är anledningen till
att det sedan ganska länge finns svensk närvaro vid CENTCOM.
Den förste samverkansofficeren vi skickade till Tampa var dåvarande brigadgeneralen Anders
Lindström som i december 2001 med mycket korta tidsförhållanden fick bege sig hit.
Anledningen till detta var den amerikanska interventionen i Afghanistan, som i sig var ett svar
på attackerna i USA den 11 september samma år.
Sverige, tillsammans med huvuddelen av övriga europeiska länder, hade accepterat en inbjudan
från amerikanerna att delta i en internationall koalition syftande till att driva bort Talibaner och
övriga extremister från landet. För att på ett effektivt sätt kunna delta i en sådan koalition
behövs naturligtvis samverkansofficerare för att snabbt kunna förmedla information till och från
huvudstäder.
Så nu, nästan 20 år senare, löser vi fortfarande samma uppgifter vid CENTCOM angående
verksamheten i Afghanistan och sedan några år tillbaka motsvarande uppgifter när det gäller
koalitionen som verkar i Irak, Operation Inherent Resolve (OIR).

Vi är på intet sätt ensamma om att ha representation vid CENTCOM. Nedan en bild över alla de
länder som har någon form av representation vid högkvarteret.

Som synes en rätt blandad grupp med representation bestående av allt ifrån en enstaka individ
till kontingenter om uppemot 20 personer. Innehållet i det svenska kontoret har också varierat
i storlek och sammansättning över åren.
Från att från början ha varit en ensam bigadgeneral har det i perioder varit en överste, tidvis en
överstelöjtnant, ibland med ytterligare stabspersonal, ibland utan. Tjänstgöringsperioderna har
också varierat från fyra månader upp till min nuvarande kommendering på två och ett halvt år.
Sedan vi gick med i operationen i Irak, OIR, för några år sedan har kontoret haft i stort sett
samma sammansättning över tiden, en brigadgeneral som Senior National Representative (SNR)
och en översergeant/fanjunkare som administrativ assistent.
De senaste åren har vi även bidragit med stabsarbetskraft i form av en analytiker och en tolk till
en funktion vid CENTCOM J2 som heter CTEC (Coalition Translation and Exploitation Cell). Så i

dagsläget består kontingenten vid CENTCOM av fyra personer kompletterat med den
samverkansofficer som vi har vid SOCOM (U.S. Special Operations Command) som också finns
på MacDill.
Några ord om tillvaron i Tampa i allmänhet. När man berättar att man jobbar här är oftast
reaktionen: ”Å så härligt! Det skulle jag också vilja göra!” Jag kan säga att den reaktionen är helt
riktig,
Tampa med omgivningar är en synnerligen angenäm miljö att vistas i, antingen man föredrar
stränderna ute i Pinellas County (Clearwater Beach är väl mest känd), shopping på Outlet Malls
(inte min grej) eller det fantastiska bar- och restaurangutbudet i Ybor City, den historiska latinska
delen av staden.
Tempo och attityd i området runt Tampa är betydligt mer avslappnat och välkomnande än vad
som är fallet runt exempelvis Miami. Den som är sportintresserad, vilket jag är, behöver heller
inte lida nöd. Med Tampa Bay Lightning (med Victor Hedman i framträdande roll) i NHL, Tampa
Bay Buccaneers (amerikansk fotboll) i NFL och Tampa Bay Rays (baseball) i MLB finns det något
att titta på året runt.
Så för de av er som inte varit i den
här delen av världen och funderar på
en resa till Florida kan jag
rekommendera Tampa framför både
Miami och Orlando.
Om någon av er har några frågor
eller funderingar kring det jag skrivit
så kan ni komma i kontakt med mig
via Lennart Blom.

Med ingenjörhälsningar

Peter Adolfsson
SWE SNR CENTCOM

