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Nr3

Världsmästarna! De ville och kunde k0Dll11a igen!
(Sid 14-16)

JAS-frågan, sid 3; Nya Flygstaben, sid 10- 11; Projekt F-5G, sid 4- 7.

Sovjetiskt
Bygbesök
Under tiden 10-14 augusti
besöktes F17 i Ronneby av
bl a 6 MiG-23 'Flogger G'
samt 49 man med general
överste V. Andreev (chef
för flygstyrkorna I MI/o
Moskva) i spetsen. - Re
portage följer i nr 4/81 . 
T h: MS Milo Syd, general
löjtnant Sven-Olof Olson,
hälsar de sov/etiska MiG
piloterna välkomna (pre
senterade aven glad gen.
öv Andreev).

Ansvarig utgivare :
Redaktionschef:
Redaktör:
Prenumeration:

• nnehåll

EVERT BAG E
ULF BJÖRKMAN
JAHN CHARLEVILLE
GUNNEL WIRENlUS

BIDRAG kån läsekretsen välkomnas. Aedak~o
nen förbehåller sig rällen an redigera allt materi
al. - Endast " Ledaren " ger uttryck för CFV:s
'sikter. För signerade artiklar svarar resp förfat
tare , för redigering och layout redaktören .
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Beskrivn ing av F-5G 'TIgershark'

4- 7
8- 9

" Gamla Flygstaben"
FS 81  " Nya Flygstaben "

10-11

RCC/CEFYL till Arlanda

12- 13

VM I flygfemkamp

14- 16

Bengt G:son Nordenskiöld 90 år
PersonaitjänstutbIldning, m m

17

18-1 9

CFV:s rekommendation:

SvenskJAS
I

systemplan 2 för JAS, som överlämnades till ÖB den F september 1981 , förordar
chefen för flygvapnet att JAS-systemet anskaffas i form av inhemskt sammanhållen
utveckling och produktion.

Chefen för flygvapnet grundar sitt ställningstagande på främ st tre fa ktorer:
1) Svensk JAS svarar mot de kra v som måste ställas ur militär synvinkel;
2) Svensk flygindustri har kunskap och förmåga att hantera de tekniska och övriga prob
lem som hör ihop med ett så stort projekt som JAS-systemet utgör;
3) Kostnaderna kan hanteras inom Flygvapnets ram.
Fackm ann en och sakku nskapen har sagt sitt. Chefens för flygvapnet rekommendation
v äger tungt i den fortsatta beslutsprocessen.
Stor hänsyn måste också tas till tre and ra värderingsgrun der:
A ) Säkerhetspolitiska aspekter;
B) Industripoliti ska, teknologi ska och sysselsättningsmässiga konsekvenser;
C) Samhäll sekonomiska, statsfinansiella och valutamässiga aspekter.
Dessa värderingar ligger inte inom chefens fö r flygvapnet an svarsom råde. Från säker
hetspolitiska utgångspunkter skulle emellertid för Sveriges del ett utländskt köp av flyg
plan innebära en markant principiell förändring, vars konsekvenser inte kan överblickas.
• Debatten om JAS startar nu på allvar. Inte i något land har flygplananskaffning genom
förts utan lidelsefull debatt. Försvarspolitiskt gäller det dock denna gång mer än bara ett
nytt flygpla n. Trovä rdigh eten av vå rt svenska försvar har hittills i stor utsträckning grun
da.ts på vårt flygvapens kvalitet och därmed förm åga att hävda vår neutralitet, Det finns
åsikter om att denna roll kan övertas av andra fö rsvarssystem, t ex markbaserade robotar.
Vi kommer att få argumentera för den självklara och ökande vikt som måste läggas p å
flygstridskrafter i framtiden.
•
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en tandlÖS
1JGERHA1?

Nej!

Men bettet
klHJde vara vassare
•

•

•

I serien om flygplan aktuel
la för Flygvapnets framtid
(1990 - 2020) presenteras
hår en teknisk framst211
nlng
av
amerikanska
No rth rop 's
enmotoralter
nativ F-5G Tigershark ', F
5G är den senaste versio
nen i F-S-serien, en serie
som startade fejr ca 25
sedan. - Uksom tidigare
artiklar om F-16, Mirage
2000 och F-18 är detta Inle
ett in/agg I JAS-typdebat
ten utan bara en teknisk
typbeskrivning. - En så
dan planeras också av det
svenska JAS-alternativet.
Som kraftkälla har projekt
ansvariga
AB
industri
gruppen JAS valt den ame
rikanska General Electric
motorn F404J.

ar

Mock up-exemplar av F-5G -2 vId lirets Le Bourget-utställnlng. - Foto: Owe BJörnelund.
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HitIiIIs har ca 2 300 flygplan av
typ F-5 och ca 1 200 av skoIver
sionen T-3S producerats av
Northrop och/eller byggts på li
cens i andra länder sedan första
flygningen ägde rum för 22 år
sedan _De huvudtyper som pro
ducerats är FfRF-5 'Freedom
Fighter', T-38 'Talon' och F-5E1F
'Tiger 2'. Den senare tillverkas
för närvarande med en takt av
fem flygplan per månad. Totalt
har F-5, som varit ett "billigt" aJ
ternativoch relativt enkel! J sin
konstruktion levererats till inte
mindre än 28 länder. För alt mö
ta olika länders krav har flygpla
nen framställts i 23 olika varian
ter. Gemensamt för alla dessa
flygplan har dock varit två motor
utförande ,
Det senaste tillskottet till F·5
serien är den enmotoriga F-5G
'TIgershark' , I detta flygplan har

Northrop utnyttjat ny aerodyna
misk teknologi , ny motortyp
samt ny avionlk - samtidigt som
man behållit den väl beprövade
"gamla" grundstommen. Enligt
tillverkaren Northrop erhålls här
igenom betydligt bättre prestan
da visavi tidigare F-5-typer. För·
bättringarna påstås innebära 48
proc bättre acceleration, en
svänghastighet som är 38 proc
bättre och en stigförmåga som
blir 32 proc bättre jämfört med F
5E. Fem större förändringar ur
skiljs speciellt pä F-5G jämfört
med tidigare F-5:or.

1) Motorvalet. Som ersättare
till de tidigare två General Elec
tricmotorerna har man valt en
General Electric F404 , Samma
motor som f ö valts rör svenska
JAS och som redan sitter i F-1S
'Hornet' (se FLYGvapenNYTT
2.181) . F404-motom kommer att

ge F-5G 60 proc mer dragkraft
jämfört med F-5E.
Vid fullt pådrag accelererar F
5G på 10 000 m höjd frän Mach
0,9 till M. 1,2 på 30 sek, vilket är
90 proc bättre än F-5E. Accele
ration från M. 0,9 till M, 1,6 kan
göras på l min och lOsek, Stig
förmågan hos F-5G är ca
15 000 ml min från havsytenivå ,
Jämfört med F-4E 'Phantom'
skulle F·5G från det att bromsar
na släpps på banan till det gätt 1
min 40 sek ha stigit drygt 1,5 km
högre än F-4E. Med F404-mo
tom får F-5G ett dragkraftIvikför
hållande på 1,06:1. Motorn är
rökfri, vilket försvårar visuell
upptäckt av flygplanet, samtidigt
som by-pass-motorn ger en re
lativt låg lA-signatur, F404-mo
torn är dessutom mer bränsle
ekonomisk än vad dess dubble
rade föregångare i F-5-serien är.

2) Aerodynamiska
förbätt
ringar. Den ökning i dragkraft
som erhålls med F404-motorn
har kombinerats med modifie
ringar för att få förbättrad man
övrerbarhet. Utbyggnaderna på
vingarnas framkanter längs flyg
kroppen har ökats i yta för alt få
ökad lyftkraft och uppväga
F404-motorns något större vikt.
Genom att öka vingarean med
1,6 proc har lyftkraften ökats
med 12 proc samtidigt som den
resterande delen av vingutform
ningen behålls orörd. Vingytor
nas skalplåt har gjorts något
tjockare för att tåla en max be'
lastning på 9 G, - En ny utform
ning av nosen har gjorts för att
öka stabiliteten vid flygning med
höga anfallsvinklar. - Flygkrop
pens livslängd är salt till 8 000
flygtimmar.
3) Ny utformning av förarut·
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Röntgenteckning av tidigare F
SG -utseende som visar place
ringen av bl a motor, vapen ,
elektronik , m m . F-SG har ett
konventionellt styrsystem 
alltsa
inget
"fly-by-wire-sy
stem". - F-SG kan eJrternt föra
med sig 3 G.E, 30 mm akan
kapslar eller 7 MK-82 bomber
(alt . med laserstyrning) eller 4
Maverick-attack-rb eller AIM-9
Sidewlnder-jakt-rb .

rymmel. Vid utformningen av F
SG :s förarutrymme har man ar
betat efter samma princip som
med F-18 . Dvs, målet har va rit
att i största utsträckning placera
reglage och manöveriunktioner
på styrspak och gasreglage.
Detta medför att föraren i stor
utsträckning slipper att flytta
händerna till olika paneler. Sys
tem et kallas HOTAS (hands-on
throttle-and -stick) . Förarutrym
met kan ti ll stora delar utformas
efter kundernas egna behov och
önskemål. Genom att bl a an
vända modern teknik och fram
förallt elek tronik (som tar liten
plats) har utrymmet för föraren
kunnat göras relativt rymligt.
Föraren sitter i en katapultstol av
" zero-zero-typ ", som medger ut
skjutning från stillastående på
marken.

4) Huven, Glasytan i huven har
ökats en och en halv gång jäm
fört med F-SE, vilket ger god
runt om sikt. Främst har sikten
bakåt förbättrats .
5) Avancerad avionik. F- SG
kan utrustas med avionik av se
naste modell - t ex dopplerra
dar, tröghetsnavigeringssystem
och en modern digi tal dator.
Flygplanet är försett med HUD
(head-up -display) dvs motsva
rig heten till Viggens SI-system .
På instrumentbrädan finns två
instrument som presenterar bl a
radar- och vapeninformation .
Radarn , som bl a får look
down-kapacitet , ska ti llverkas av
General Electric. Det blir en
puls-dopplerradar av s k multi
mode -typ, dvs den kan utnyttjas
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för såväl jakt- , attack- som havs
övervakningingsuppdrag.
F-SG kan "skräddarsys" med
avionik för olika kunders indi vi
duella behov .
• • f övrigt har F-SG föränd
rats på ytterligare en del punk
ter. Flygkroppen har förfängts
med 12.S cm . Insvängningen på
flygkroppens mitt är den sam
ma, men ser inte alls lika mar
kant ut som på F-SE . Luftinta
gen har förstorats för att ge mer
luftflöde till F404-molorn. I F-SG
används också kompositmateri

al i större utsträckning än i tidi
gare F-S-versioner.
Beväpningen består av två
fasta 20 mm akan , jakt- och at
tackrobotar samt bomber . Dess
utom kommer utrustning av oli ka
slag - motmedel, FUR , laser 
att kunna medföras på balk
platser .
Sammanfattningsvis kan man
påstå att Northrop F-SG i stora
delar är ett he lt nytt flygplan jäm
fört med de tidigare F-S-versio
nerna . Dock bygger det i grund
och botten på ett flygplan som
utvecklades medio 19S0-talet,

."

dvs endast något senare än vå rt
eget 3S -systems utveckling .
Detta är I vissa avseenden en
nackdel.
• • En mock-up i skala 1:1
visades vid årets flygutställning
på Le Bourget. Tillverkningen av
det första provexemplaret av F
SG påbörjades vid Northrops fa
brik i Hawthorne/Kalifornien i
oktober 1980. Första flygning är
planerad till september 1982.
Northrop räknar med att serieex
emplar av F-SG ska kunna börja
att levereras under juli 1983. 

Förarens instrumentbräda do
mineras av tvil Instrument
som presenterar radar· och
vapeninformation.

Mexico har redan beställt 12.
f-5G Tigershark' har bl a ta·
gits fram för att vara ett ersält
ningsalternativ till de länder där
tidigare modeller av f-5 nu bör·
jar bli gamla nog för att omsät
tas. Northrop har fått tillstånd av
amerikanska regeringen att dis
kutera f-5G med 38 olika na·
tioner .
Den speciella version som ak·
tualiserats för Sverige i sam·
band med JAS-alternativen har
fått beteckningen F-S(S), en
specialutveckling .
•
Ulf Hugo. FSilllfo Jackred .

Data & prestanda:
Längd: 14,19 m
Höjd: 4,22 m
Spännvidd: 8,13 m
VIngarea: 17,28 m 2
Tomvikl: 5 089 kg
Slartvlkl: 7 820 kg
Max stamikI: 11 857 kg
Max·fart: l ) Mach 2,0
(över 11 000 m)
2) Mach 1,05
(vid havsniviI)
Motor: En GE F404-GE·F1G1
Dragkraft: I) 4 110 kg
(utan EBK)
2) 7 260 kg
(med EBK)
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August Strindberg åsilg emellanåt exerc/sövnlngsr på Ladugllrdsgärdet. DocK ej denna 1920.

Ovan: Flygstabsbyggnaden upplördes
mit! under brinnande kr/g . Tidstypiska
vedstaplsr Kringgärdade bygget. Ännu I
okrober -42 fattades Flygstabens över·
vAnlngaf. Men medio - 43 var sA dags
lör Invigning med ceremoni pit 'snäcK
gllrden'. - T h: Entren 11/1 stabsbyggna
den Tre Vapen pryds av rrenne lärgmo
salkemblem. Marinens, Armens och
Flygvapnets. (Dessa får nu gå I arv t/ll
Försvarets Materielverk.) - Nedan: I
denna gamla ärorika Ilygstabsbyggnad
tlnns även en vacker minneshall tll/ min
ner av I tjänsren förlorade FY-Kamrater.
Kr"nsnedläggnlngsceremonler
l:1rukar
här liga rum . Hallens sidoväggar räcks
aven episk vllggmll/nlng. Här ses den
,flinsIra de/en.

8
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Tomten framför Flygstaben blev efter kriget lekplats och i slutet
av 40-talet kunde barn bl a leka flygare i en uppställd S 17 fr/m F2 _

~,

Ladugilrdsgärde 16/6 -38. 45 flygplan lufthyllar kung Gustaf V på hans
80-årsdag. En man i varje flygplan stod i givakt . . .

l:Oftaparad framför Tre Vapens hu
vudentre plJ 50-talet.

FLYGSTABEN
o

1)8

t.adllgå.-dsgä..de
I 38 år har CFV med flygstabspersonal arbetat
I lokaler uppförda på Stockholms milItäranrI
ka Ladugårdsgärde vid Banergatan 62, som
efter InflyttnIng av Marlnatab och de tre för
svarsgrenarnas förvaltningar gavs namnet
Tre Vapen. Efter regeringsbeslut pli 70-talet är
nu dock dags att skifta adress till LIdIngövä
gen InvId Kllf1yttning till Bastionen (se pil och
cirkel pli bilden nedan). Där skall de tre för
svarsgrensslaberna (m fl) samgrupperas med
Flygataben högst upp I denna moderna bygg
nad (på det a k flygplanet . _.l. Flyttningen av
FS avees vara genomförd I oktober -81 .

Här ~
ligger
Bastionen
- med bl a

9

Hit till
Flygstaben har tilldelats
översta (8:de) våningen,
det s k
FLYGPLANET

flyttar
Flygstaben
i månads
skiftet
september
oktober

CFV
Generallöjtnant
Dick Stenberg
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C FS
Generalmajor
Evert Båge

C FS 1
Öve rste
Rolf Clementson

C FS 2
Överste 1
Carl Norberg

C FS 3
Överste 1
Jan-Henrik Torsellus

C FS 4
Överste 1
Sven Kamsen

Förbll FINSP
Överste 1
Tore Persson

Flyg111FYL
Överste 1
Ake Sjögren

VädUIVÄD
Stabsövermeteorolog
Bengt Bengtsson

C Adm
Överstelöjtnant
Jan Sjöqulst

Alla försvarsgrensstaberna är i stort lika organise
rade - fyra sektioner + ett antal inspektioner m m.
"FS 81" innebär i stort att respektive avdelning har
fått mera renodlade arbetsuppgifter än tidigare. Såle
des har delprogram och huvudfunktioner markerats
tydligare.

Förändringen av flygstaben innebär en nedgång i per
sonalstyrkan - från i dag ca 315 tjänster till 225.
Minskningen berör alla personalkategorier.
Ett flertal funktioner överförs till andra myndighe
ter, t ex:
• Radarunderrättelsedetaljen, som överförs till För
svarsstaben (Fst);
• Us 11 och UC Ost, som överförs till F16;
• ADB-tjänster, som överförs till Försvarets Data
central (FDC);
• Byggnadsdetaljen, som överförs till Fst (där bildas
en gemensam beredningsenhet), samt
• Administration, repro- och förvaltningsfunktioner
samordnas i Fst.

Planeringssektion

Till följd av lokalbrist har några av stabens enheter
tvingats lokaliseras till andra byggnader:
• FMU och UTK återfinns (precis som i dag) på Sehl
stedtsgatan 11;
• VädL till Militärstabsbyggnaden ("Grå huset" på
Östermalmsgatan).

CFV

GenIt Stenberg

1

I

CFS

GenmjBåge

1

I

FS 1

Förbandsinspektion

Chef: Öv Clementson

Förbands;n~pektör (FINSP): ÖV 1 Persson
(Stf FINSP: Ov Tullsson

1
7
7
3

Stud
Plan
ADB

Förbi

Prod
Övn
Insp

-

18

-

1
1)
4
3
3
11

Systemsektion

FS 2

Chef: Öv 1 Norberg

1
9
10
6
10
5
6

Flyg
Bas
Stril
Samband
Trf
Undsäk

Flygsäkerhetsinspektion

Flygl

Flygsäkerhets;nspektör (IFYL): ÖV 1 Sjögren

1
11
5

Fh
FM

-

17

-

47

Personalsektion

Vädertjänstledning

FS 3

VädL

Vädertjänst;nspektör (IVÄD): Stabsömet Bengtsson

Chef: Öv 1 Torselius

1
9
18
6
3

Persplan
Persadm
Org
Info

f----

VädL 1
VädL2
VädL3

1
11
10
9

-

31

-

37

Utbildningssektion
Chef: Öv 1 Kamsen
Utbplan
Utbprod
(MI

Administrativ avdelning

FS 4

Chef: Övlt Sjöqv;st
1
13
10
1)

-

Planlekdet
Personaldet
Cexp
Sektionssekretariat

24

SUMMA: 225 tjänster - Härutöver tillkommer tjänster ur FRI, FOA, Lfv, FDC och FPD.

Adm
1
2
2
9
24

-

38
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Chefen för flygstabens trafikavdelning , överstelöjtnant Sven Linnel/, öns
kar Cefyl-chefen Göran Bengtsson (oCh personal) lycka till, avskedsda
gen 81-04-08_

Det stora anralet s k vaderhaverter vid Flygvapnet I
bor/an av 40-talet blev orsaken till att davarande
chefen for flygvapnet . generallojtnant Bengt G,son
Nordenskiold. bes/ot sig för att inratta en central
flygsäkerhetsledning VId Flygstaben . Detla skedde
den 1 juli 1946, Der nyskapade lednmgsorganet
fick
den
officiella
forkortmngsbenamnmgen

(Flygvapnets
flygräddningscentral)
• • •

CEFYL.
CEFYL fick från början vittgåen
de uppgifter och befogenheter.
Alla beslut fattades direkt "på
uppdrag av chefen för flyg
vapnet" .
En av uppgifterna var att följa
upp väder utveckling och utfärda
flygvarning eller flygförbud för
sådana områden, som av säker
hetsskäl bedömdes kunna på
verka flygsäkerheten. Då flyg
varning var utfärdad krävdes
specialprognos och flygtillstånd
för den sträcka som flygningen
avsåg.
Den andra uppgiften för CE
FYL var att leda flygräddnings
tjänsten och flygambulanstjäns
ten inom landet.
• • Under årens lopp föränd
rades CEFYL uppgifter med
hänsyn till behov och utveckling.
- CEFYL fick sålunda uppgiften
att vara sammanhållande för le
veransflygningar av flygplan
från England och så småning
om även leda flygtransportverk
samheten inom landet Rädd
ningstjänsten utvecklades och
insatser för att efterforska nöd
ställda sjöfarande ökade i om
fattning . Avdriftsberäkningsme
toder utarbetades på veten
skaplig grund och efter juste
ringar grundade på praktiska er
farenheter kunde beräkningar
göras med stor noggrannhet för
olika föremåls påverkan av
ström och vind . Beräkningsme
toderna ledde till stor framgång
för att upptäcka och rädda nöd
ställda. Metoden används fortfa
rande nära 20 år efter dess till
komst. - Samarbetet med and
ra myndigheter rörande sjörädd
ningen utvecklades successivt.
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Utbyggnader av flygtrafikled
ningen och vädertjänsten vid
flygplatserna och den tekniska
utrustningen i flygplanen ledde
så småningom till att den hårt
centraliserade styrningen av
flygverksamheten m h t väder
förhå Ilanden kunde upphöra. I
stället uppkom andra uppgifter.
Den civila luftfartens utveckling
krävde en trafikreglering mellan
civil och militär luftfart - främst
under mörker. Ett färdplane
ringssystem infördes , som inne
bar att färdplaner för mörkerflyg
ning skulle insändas till CEFYL.
Genom en särskild metod kon
trollerades att betryggande se
paration skulle kunna upprätt
hållas under flygning - dels
mellan militära flygplan inbör
des, dels i samverkan med den
civila trafikledningen mellan mili
tära och civila flygplan . Detta
förfarande tillämpades under ett
antal år till dess ett mer modest
trafikledningssystem byggt på
radarinformation kunde tas i
bruk.
Den militära flygtransport
tjänstens utveckling, inte minst
vad avsåg internationella flyg
ningar, gjorde att ett särskilt led
ningsorgan upprättades för den
na verksamhet. Därigenom kun
de CEFYL avlastas.

tioner . Stor vikt fick läggas på
planering, helikopterns basering
och beredskap m h t flygverk
samheten och andra förhål
landen.
• CEFYL har nu utvecklats till
ett specialistorgan vad avser
räddningstjänst och kommer un

der överskådlig tid att från sin
nya central vid Arlanda flygplats
att ha en avgörande betydelse
för att framgångsrikt lokalisera
och rädda nödställda till lands
och till sjöss. Många har i dag
CEFYL att tacka för sina liv och
fler kommer att få det Alla olyc
kor kan tyvärr inte undvikas _

Ovan : Medan flygledarna Jan Forsstedt och Signar Stiewe avslutar flyg
stabsjobbet, diskuterar Cefyl-chefen Göran Bengtsson fördelarna med
personsökare med jourhavande presschef. - Nedan: Interiör från gamla
Cefyl_ Sambandsbord och positionskartar i bruk.

• • tstället ökade uppgifterna
inom räddningstjänsten . Så
lunda organiserades CEFYL
även som räddningscentral för
den civila luftfarten. Tillkomsten
av allt fler och bättre helikoptrar
samt skickliga piloter kom allt
mer att spela en avgörande roll
för att snabbt rädda människoliv
i de mest svårbemästrade situa
Foto: Birger Rönnbeck

Första arbetstimmen i de nya arlandalokalerna. Flygstabschefen, gene
ralmajor Evert Båge, överlämnar en tack tavla till RCC/Cefyl-personalen
genom dess chef Göran Bengtsson.

Nya larmnumret: 0760/60 000.

• • Diskussionerna angåen
de den framtida placeringen av
flygräddningscentralen påbörja
des 1974. Detta med anledning
av FTK-utredningen (samman
slagning av militär/civil flygtrafik
ledning) samt att man vid inven
tering av Flygstabens nya loka
ler i Bastionen inte fann tillräck
ligt med plats för räddningscen
tralen /Gefyl- funktionen.
Till en början fanns det tre för
slag. Alt 1) FTK-utredningens
förs iag med två AGG (rescue
coordination center) - ett place
rat vid F21 och det andra vid

I

-.

o
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Ovan: Flygledare Bertil Rydin kör igång direkt. Telefonen skall varmkö 
ras. - Nedan : Flygledare Jan Forsstedt konstaterar för flygstabschefen
att apparaturen är modernare men rutinerna blir vid det gamla.

II( ·
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Sturup . Alt 2) Televerkets skollo
kaler på Hornsgatan i Stock
holm . Alt 3) Arlandas gamla
AGG-lokaler, vilka skulle bli ledi
ga när man tog den nya AKAS
byggnaden i bruk 1980.
Det senare alternativet stäm 
de bra ihop med FTK-utredning
en, där man förordade en place
ring av flygräddningscentralen i
närheten av ett AGG . Detta för
att på det sättet kunna utny1tja
AGG
förbindel senät/radiofre
kvenser.
• Namn frågan var också en
het potatis i utredningen . Luft
fartsverket förordade den inter
nationella förkortningen AGG,
medan flera medlemmar i ar
betsgruppen tyckte att det i
räddningssammanhang väl inar
betade namnet Gefyl skulle få
finnas kvar i någon form . Slut
förslaget blev AGG/Gefyl.
Överflyttningen till Arlanda
skedde 81-04-08 . Den ägde rum
utan komp likationer.
Om framtiden vet man kanske
inte så mycket. Men helt klart är,
att på sikt och ur nationalekono
miskt intresse måste en sam
manslagning av räddningsre
surserna ske. Här har man i
många år arbetat på skilda håll
Stafsnäs/Flygstaben och frå n
operatörernas
synpunkt
har
denna fråga ventilerats i många
år. Sjö- och flygräddningscen
tralerna kan utan större föränd
ringar slås ihop till en enda cen
tral. Det gäller bara för luftfarts
och sjöfartsverken att komma
överens om huvudmannaska
pet. Men kanske awaktar man
resultatet av regeringens upp
drag till förre rikspolischefen
Garl Persson, som hade att se
över hela samhällets räddnings
resurser såväl militärt som civilt.
Den utredningen skall vara klar
till 1982.
Var AGG/Gefyl kommer in i
den delen får framtiden utvi
sa .
•
Y. P & C B

Foto. Sixten Edström
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Pettersson
törst
i världen
••
over
magiska
5000 P
Fr v 2:8n Kn G. Larsson (F13), 1:an Kn L. Pettersson (F1/F20)

+ 3:an

Lt H. Haavold (Norge).

De ville och kUll
Nar Flygvapnets i stort sett nelt obesegrade
flygfemkarnpare 1980 inte mäktade vinna
över ett mycket skickligt spanskt lag (raga
de FV-Nytt genom sm yrkesskrivare . Kan
och vill Svenge komma til/baka riII toppen?
Det konstaterades helt riktigt att fjo/arsin
satsen präglades aven viss mattnad.

D

et blev dock en scen
förändring'
Men en
femkampseger är så
komplicerad i alla sina nyanser,
at! et! svar på varför förändringen
skedde blir mångschat!erad och
något osäker. En scenförändring
för et! hell lag blir då minst upp
höjd med kvadraten så svårbe
stämd.
Enkla, s k råa grenar (t ex löp
ning 10000 m) kan ganska kor
rekt analyseras. MEN komplice
rade grenar (t ex fäktning) är ge
nast betydligt svårare att få
grepp om varför det går bra eller
dåligt.
• • Eftersom våra lagdeIta
gare var de samma i fjol som i år
är frågan: VARFÖR? ytterst in
tressant. Några konstateranden
kan förmodas vara troliga kom
ponenter till årets succe - näm
ligen :

1) De för oss farligaste motstån
darna har haft hemmaplan:
1980 = Spanien och 1981 =
Norge. Den marginella betydel
se som hemmaplan har, kan få
vågskålsbetydelse med stora
ändringar som följd. Men hem
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maplan och favor itskap kan
även betyda (ör stora förvänt 
ningar , (ör stort tryck. Till skill
nad från i fjol inträffade det se
nare troligen i år.

2) Arets svenska lag (kanske
främst kapten Sven-Olof Karls
son) var revanchsuget ; eller på
redaktörsspråk hungrigt.
3) Rutinen i svenska laget är
STOR. Så stor att träningen
kunnat skötas - om än med be
svär - huvudsakligen på hem
maplan. Hemmaträning ger en
viss osäkerhet om var man står.
Risken för farlig överskattning
blir då mindre påtaglig. Men det
gäller inte alla och allra minst
nybörjare, hos vitka osäkerheten
kan slå igenom för starkt.

4) Ingen kan lyckas till 100 proc i
en mångkamp. Därför gäller det
at! kunna ta motgångar under
fyra tävlingsdagar på rätt sätt.
Glömma och komma igen. I det
avseendet var å rets svenska lag
mycket skickligt.
5) Den autogena delen är hopp
löst svår att klara på rätt sätt.

Den s k tändningen var i år för
oss charmant. Framför allt lyc
kades laget att tända vid rätt till
fällen och på rätt sätt. Såväl
spanjorer som norrmän förlora
de både fäktmatcherna och lag
geisten för en längre tid under
och efter mötena mot oss. Nå
gon extratändning inför varje
nytt lagmöte (totalt åtta) orkar
man inte mobilisera, eftersom
fäktmomentettog 13" timmar.
6) Tur måste man han. Samti
digt gäller att skickliga männi
skor ofta har tur . Det som förkla
ras som tur har alltså en naturli
gare bakgrund än att slumpen
spelar in . Detaljer i förberedel
ser, uppladdning, genomföran
de och även i personligheten in
går sannolikt i begreppet TUR.
Eller varför drabbar begreppet
tur så olika på olika människor?
Tur och otur jämnar alllså inte ut
sig i längden,,? Folk i gemen!
journalister tror så, tränare/
coach :ar alltså inte.
• • Så till årets överraskan
de VM-viktoria. Hur kom vi att
vinna lagguidet för 19 :e gången
(av för oss 22 möjliga)?
Samling skedde på förre flyg
(fem)kamparen, överste Ro lf
Gustavssons flottilj/F4. Major
Gunnar Jonsberg och kapten
Sven-Olof 'Lill-Kalle' Karlsson
förberedde ett fint uppladdnings
läger. Två sydamerikanska lag
nyttjade dock träningslokaliteter
na allra mest. Professionell hjälp
fick vi svenskar av förre moder
ne femkamparen Björn Ja
cobsson.

PAlM
9-16/6 1981

XXVII CISM

OtrOlig
lagmoral
grunden
ti/I
19:de
VM-guldet
Fr v: Sitverlaget Norge, guldlaget Sverige

+ bronslaget Spanien. -

Kan Sverige ta 20:de lagguIdet 1982?

de konnna igen!
Cirka veckan senare tog vi
oss med buss den vackra vägen
över Kölen till arrangörs- och
broderlandet Norge och den
mycket väl förberedda basen på
Örland.

• Skjutningen blev Iramgångs
rik - trots att kapten Lennart
Pettersson sköt på fel tavla un
der provserien . Mönstret börja
de kunna skönjas . Vi sköt under
maximala förmågan men i pari
tet med den kalkylerade. Över
raskande segraren blev kapten
Göran Larsson. Tvåa blev en av
VM-guldfavoriterna, kapten Pet
tersson . Vad konkurrenterna
tänkt sig vet jag inte, men ned 
slagna var de lies ta utom Nor
ges Truls Gustavsson, som var
uppåt värre efter en överraskan
de tredje plats. Sverige i ledning
lagmässigt . Det gällde nu att för
valta det psykologiska över
taget.

VM
i flyg5-kamp

• Nästa dag vidtog kampen alla
mot alla på fäktpisten. Allt av
teknik, taktik och GO som fanns
skulle mobiliseras på rätt sätt
och vid rätt tillfälle. Arla uppstig
ning för erforderlig fysisk vaken 
het inför den helt avgörande (?)
lag matchen, den första mot
Spanien . Deras besvikelse blev
helt läsbar över att sex veckors
träningsläger denna gång inne
bar en 4-12 förlust. Men san
nerligen en skön start för Moder
Svea . Så ny uppladdning mot
sprängtända Norge i fjärde mö
tet. Resultat: "Otroliga" 14 - 2
till OSSI Därefter var vägen

bruten för en rejäl ökning av to
talförsprånget.

• Bollprovet - förmodad akil
lesgren för våra bollotränade
gossar - blev ingen katastrof.
Två toppinsatser: kapten Lars
sons andra grenseger och kap
ten Karlssons tidiga start med
personligt rekord . Norge blev ej
oväntat bäst, medan Sydeuro
pas och Sydamerikas bolikunni
ga lag av någon anledning inte
lyckades särskilt bra denna
gång .
För första gången i PAlM-hi
storien en perfekt domardöm
ning. Självfallet med protester
just därför.
• Simningen är oftast enbart
ett bekräftande av vad man vet.
Överraskningar
förekommer
nästan inte. Populära men po
änglösa insatser gjordes av de
PAlM-debuterande saudarabier
na . VM-tävlingen
var trots
svenskarnas dittills goda resul
tat inte alls avgjord. Då vårt lag
inte tränat hinderteknik, vilket
däremot huvud konkurrenterna
gjort, kunde allt fortfarande hän
da. De våra gjorde en verklig
kämpainsats, alla fyra.
I takt med varje svensk tidsno
tering försvann hopp, mod och
glädje hos motståndarna Re 
sultaten i spanska Salamanca
förra året var ju sådana, att så
väl Norge som Spanien skulle
ha kunnat hämta in försprånget.
Troligen trodde en del att så
skulle ske. Men icke 1
•

Inför orienteringen var vår

ledning uttryckt i minuter hela
49 . Loppet var kört som det nu
mera heter. Säkra vägval av alla
våra och " serien var vår". En
bedömt helt onödig chansning
av norrmännen banade väg för
en glimrande silverplats i slut
protokollet för Kapten Larsson .
Och kapten Karlsson (nestor
"Lill-Kalle") var åter snubblande
nära en VM-medalj. At kapten
Pettersson VM -guld stod intet
att göra . Han var 'outstanding',
han slog världsrekordet med ca
100 poäng l

E

n lätt seger? Inte alls l
Kunnande, moral och
rutin var denna gång
dock starkare vapen än den helt
tidsöverlägsna träning huvud
motståndarna underkastat sig.
En uppriktig eloge till det unga
norska lagets enorma tränings
insats på fritid samt sex veckors
slutläger. De är verkligen på rätt
väg . Fjolårssegrarna Spanien
hade räknat med att deras 45
dagars läger skulle räcka för att
behålla VM/PAIM-trofen. Tyvärr
ej, tvingas man slutsummera.
PAlMs framtid ter sig just nu
mycket ljus, internationellt sett .
Nio deltagande nationer i år kan
bli än fler nästa år. Låt oss hop
pas så. Men en orolig värld är
dock i sanning en oviss faktor
även i detta sammanhang. Att
vänskapligt idrottsutbyte flygoHi
cersnationer emellan skulle kun
na stoppas pga militär storkon
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flikt, känns i sanning tragiskt.
Hela PAlM-iden strävar ju åt ett
rakt motsatt skeende.

Slutresultat
Lag:

• • Hos oss svenska idrotts
män klingar fortfarande TV-kom
mentator Toivo Öhmans klassis
ka, djupt rörda röst från Mun
chen-OS: "Denna underbara
flicka"! Sagt om Ulrika Knapes
guldhopp i simningens höga
hopp. Travesterande frågas: Vil
ka är våra fyra underbara
pojkar?
lennart Pettersson F1 /F20.
OS-Iagbrons och SM i modern
femkamp 1980. Tog sin 6:e (II)
individuella VM-seger i PAlM.
Mästarläkltränaren Bella Rer
risch vill ha med honom i OS
fäktlaget 1984 1 "Lelies " senaste
fem år har innehållit enorm och
föredömlig traning på varldselit
nivå . Vad sägs om 8 km simning
5 ggr per vecka eller 8-12 mils
löpning/vecka? PLUS tre grenar
till?11 Hans 5055 i slutpoäng i år
är unikt och historiskt. Vill Len
nart Pettersson träna de speciel
la flygfemkampsgrenarna sär
skilt, kan han bli världshistorisk
med 10 VM-titlar I (Då ett namn
även för Guiness rekord bok I)
Göran larsson, F13. Alltid
bland de tre bästa. Arets svens
ke FV-mästare. Även dansk, ita
liensk mästare l Lättränad. Kon
centrationsfenomen .
Behöver
styrketräning (.. . vid sidan om
'sakta-träningen I . .. ) i högre
grad än som sker. Då ni
'
Sven-Olov
Karlsson
F4.
Lagkänsla och ett okuvligt käm
pahumör är "Lill-Kalles" styrka
och signum . Stark men fysisk
osmidig . Träningstålig. Det var
till stor del "Lill-Kalles" förtjänst
att lagkänslan och -moralen i år
var så bra l Han ville att Sverige
skulle ta VM-revanch . Gärna en
individuell medalj men först ett
lagguid . Sven-Olov är verkligen
värd mer än alla sina lagguid.
Kommer pricken över i:et nästa
år?
Bertil Kersmark, F17. VM/
PAlM-segrare 1979. Otränad i
år. Mycket femkampsbegåvad .
Skall ha en särskild eloge för att
han ställde upp. Det gav styrka
åt laget. Då konkurrenterna inte
kände till hans oträning , för
stärkte detta hotbilden hos mot
ståndarna. Och Bertil kunde ha
lyckats helt .
om inte basket
bollarna till sin natur äro så
ofantligt runda. Likväl är en slut
lig 1Ode plats absolut inget att
skämmas för. Kapten Kersmark
behövs, han har mycket mer att
ge i PAlM-sammanhang. Kom
igenif - (Gjorde så ' Tog senare NM') •
H ans ETIk H allsloll
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1)
2)
3)
4)

Sverige
Norge
Spanien
Brasilien
Finland
Danmark
Uruguay
Argentina
Saudl Arabien

NOTA BENE

Individuellt totalt:
14.576
14074
13. 353
12.389
12.248
11 443
10.022
9.524
3.3B2

1 ) Kn Pettersson Sve.
2) Kn Larsson Sye.
3) Lt Haallold Nor ,
4) Kn Karlsson SlIe.
5) II Gustavsen nor
6) Kn Peltersen Nor
7) Lt Plaza Spa r
8) Kn Luengo Spar
9) Kn Slmmelsgaard
Dan
10) Kn Kersmark Sve

5055
.2190
4744
4731
468 7
4643
4540
4514

VM-handelsema ; norska Örland
kunde snabbt, vifJmatat och kon
tinuerligt !/j/jas I lokalpressen pil
5)
de orter vllra lagdeltagare har
6)
sina hem. Och slutresultaten le
7)
vererades ockstl till sllvlil slor
8)
stadspress som I TV:s spOrtnytt
OessulDm erh/j/I aJ/a vm för
9)
band och staber omgående en
.100
fullstlindig slulledovisn/ng av
4335
Svensk reserv var i år major
PAIM-81 vIa en Itlngt talepnnter.
- Al/t detta kunde ske tack vare
Gunnar Jonsberg. I den sepa
vifJprogramerad teleförbindelse
rata " reservtävlingen " belade
mellan laget (= gymn. dir Len
Jonsberg en 4:de plats. Med sin
n.1t Carlsson) och lyemme!ron
mångåriga PAlM-rutin betyder
Pga svtlngheter med /lygplanan
lens städse JOUrhavande Red_
Jonsbergs närvaro kolossalt
skaffning m m genomfördes inget

mycket för sina lagkamrater.

Flyg-rally i är.

En nöjd men ålderstigen svensk-VM-trupp. Men hur står det till med återväxten?

Resultat - gren tör gren
Skjutning:
11 Larsson Sve.
2) Pettersson Sve.
3) Slmmelsgaard Dan
3) Guslavsen Nor
8) Karlsson Sve.
11 ) Kersmark Sve.

Htnderlop nm9

Boll-prov
980 p
960
940
940
B80
800

1) Larsson Sve
2) Correa Luna Uru .
3) Haavold NOl ,

5) Karlsson Sve.
17) Pettersson Sve ,
20) Kersmark Sve

1070 p
lOb
1048
906
616
410

I

20) Kar l!'sol1 Sve
23) La r ~on Ile
2 6) Kera mar k vr>

0,/ n ter/ng :

Simning:
Fäktning:
l) Pettersson Sve.
2) Karlsson Sve,
3) Larsson Sve .

3) Gustavsen Nor.
8) Kersmark Sve ,

1170 p
1170
1000
1000
898

1) Palm Fln

I '32 p

2) Silva Jr Bra

1070
1052
994

3) Pettersson Sve.
5) Kersmark Sve.

12) La,sson Sve
24) Karlsson Sve,

,.

7RQ

852
72 4

1
2J
JI Kar s or,

Ile.
6 1 Pl-lIerSllOl1 Sve
11 1 Kersmark Sve
17) l ar son Sve
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Att leda personaltjänst och på olika nivåer och arbeta med
personaltjänstfrågor har på senare år blivit en alltmer an
svarsfull och viktig uppgift. Medbestämmande, arbetsmiljö,
arbetstid, personalvård, kollektivavtal och administration är
några av de områden som snabbt utvecklats och ställer krav
på den handläggande personalen.

E

n förbättrad personalplanering
och en ökad och förbättrad ut
bildn ing för dem som arbetar
med personalfrågor kan väntas ge till
resultat att handläggarna i framtiden
bättre fyller de kompentenskrav som
utvecklingen ställer på dem.
Överbefälhavaren har i en skrivelse
till samtliga myndigheter och förband
(1981-04-08 , Pers 210) dragit upp rikt
linjer för den framtida personaItjänstut
bildningen . Ett stort flerårigt kurspaket
har tagits fram och kan nu presente
ras. Han uppdrog också åt cheferna
att före den 15 maj 1981 meddela an 
talet elevplatser som fordras. Det blir
Försvarets törvaltningsskola som skall
ansvara för den kontinuerliga perso
naitjänstutbildningen.
Den planerade kursverksamheten
tar sikte på att ge den handläggande

Ny
personaI
gänst

personalen en tre veckors lång all
mänorienterande
introduktionskurs.
Varje befattningshavare skall därefter
genomgå ämnesinriktade kurser om
1-2 veckor . Kurserna bör genomföras
före tillträdet till befattning inom perso
nalfunktionen . ÖB understryker, alt det
är myndighetschefer som skall planera
och ansvara för alt befattningshavarna
får tillfälle alt delta i utbildningen och
att alla ges erforderlig praktik .
Utbildning kommer också att gälla
annan personal inom såväl freds- och
krigsorganisationen som har personal
administrativa och personalvårdande
uppgifter - konsulenter, personal
vårdsassistenter, militärpastorer, för
bandsbibliotekarier , fältpräster och re
seNofficerare som avses som chefer
för personalfunktioner inom resp för
svarsgrens krigsorganisation .

utbUdning
•
Ulom

försvaret
Du, som arbetar inom Din myndig
hets personalfunktion , se till att Du får
denna utbildning så snart som möjligt.
Utan en väl fungerande personalfunk
tion finns det risk för att försvarets övri
ga verksamhet sätts på spel.
•
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FL YGvapenNYTT
byter adress
och telefonnummer
Flygstaben (och därmed FS/lnfo)
flyttar under vecka 40 (= må
nadsskiftet sept-okt) till nya loka
ler vid Lidingövägen 24/till "Bas
tionen". Fr o m 5/10 är vår post
adress: FLYGvapenNYTT
FSI/nfo
Box 80004
10450 Sthlm
Vårt nya tel-nr blir då:
08-22 15 60 (vx)
Efter senvåren 1982 byter FS/
Info (och FV-Nytt) tel-nr igen.
Flygstaben får då automatväxel
som medger direktvalsmöjlighet
till FS/lnfo och FV-Nytt-redaktlo
nen. Det blir ett 7-slffrigt nummer,
till vars sifferkombination Red.
återkommer.
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(Reportage i nr 4/81 .)

Hittills största marina övningen
i vårt östra närområde!
Foto:

Spanings Viggen FV

Photo: RecceVlggen.
Swedish Air Force

För första gangen
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Östersjön:

Sovjetunionens
hangarfartyg "KIEV"
(Reportage I nr 4 81 .'
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FÖRSVARSMAKTEN
Flygstaben
104 50 Stockholm
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