
Hänt vid förbanden 
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I början av jlilli besöktes FV under en 
vecka av "robotfolk" från Schweiz och 
Storbritannien. Besöket var ett led I ett 
trilaterait utbyte för ledningspersonal på 
Bloodhound-systemet. Storbritannien rep
resenterades av Wing Commander Kay från 
Mlnls!.ry of Defence, Squadronleaders Hud
son, Slaughter och Wright ·från West Rayn
ham, Västtyskla.nd och Cypern. Schweiz rep
resenterades av Oberst Gst Svoboda, chef 
för robotutblIdnJngen, Oberst SchlId, chef 
lör Bloodhound-regementet, Hauptmann 
Fischer, utboff samt adj uof Kögel, en av 

de få fast anställda 
vid Schweiz luftvärns
robotvapen . Värdför
band under besöket 
var F8, som också fick 
svara för förläggning
en (då alla hotell var 
fullbelagda pga mIljö

vårdskonferensen) . Detta arrangemang ut
föll dock till belåtenhet av pråktlska och 
ekonomiska skäl. 

Första dagen av besöket ägnades åt ge
nomgångar , diskussioner samt rundvandring 
på F8 . Kvällen tillbringades på ett juni
fagert kungligt Djurgården. 

Andra och tredje dagarna besöktes ett 
fältstaTkt Ivrbkomp 68 på övnlngsptats un
der krigsförbandsövning samt jakt- och lv
förband baserade på Arlanda. "Scramble" 
med J 35 F bland DC-9 :or och SterIing-

NORDDATA 72 
"NordDATA 72" arrangerades i Helsingfors 
den 14-16 junI av finska Dataförbundet r f 
och Nordiska Da,taunionen I samarbete med 
följ ande nordiska samfund: 

• 	 Danflp 
• 	 Norsk Selskap for Elektronisk Informa

sjonsbehandling 
• 	 Svenska Dataföreningen 
• 	 Svenska Samfundet för Informationsbe

handling. 
Alla konferensevenemang, utom själva 

Öppningshögtld.Jigheten som h l'::5 i Fin
landiahuset, var koncentrerade till Otnäs 
Internatlonella kon
gressrentrum. I sam
band med kOlllferen
sen var en utställning 
"NordDATA -72" ar
rangerad ·i Dlpoli . 

Omkring 1.200 del
tagare från Norden 
h~ församlats och 
bland dessa fanns 
representanter från 
sveno;ka försvaret , bl a 
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flygstaben. - Kon
ferensen var uppdelad I tTe huvudgrupper: 

A: 	Företagens databehandling, 
B: 	Databehandling inom den offentliga sek

torn, 
e: 	DatabehandHngens teknik och metodo

logi. 
Inom ramen för NordDATA -72 hölls en 

separat konferens under namnet "WiId ses
sion" utgörande ett slags 'Speakers Cor
ner' för tankar 'och ideer. 

Symbolen (se Infällda vinjettbilden) för 
NordDATA -72 utgjordes aven stiliserad 
vindflÖjel, som skulle återspegla konferen
sens målsättningar: 

• 	 att pejla åt vilket håll det blåser Inom 
ADB-branschens olika sektorer, 

• 	 att skilja de betydelsefulla vindarna från 
de betydelselösa, 

GÄSTANDE RB-FOLK 


caraveller imponerade på gästerna. Största 
förtjusningen visade emellertid schweizarna 
vid åsynen av grupperat Ivakanförband. 

Fjärde dagen besöktes en rgc, en PS-15 
samt en ö i världens vackraste trakt, Stock
holms skärgärd. Transporterna gjordes med 
HKP 4 och fiskebåt, varav det s.istnämnda 

LARM SOM GAR FRAM 
FI6 har under höstens lopp tagit i bruk 
en heit ny och förnämlig högtalal'anlägg
ning, som i alla hänseenden svarar mot 
tidens krav. Leverantör har varit L M 
Ericsson Tele
materiel AB I 
samarbete med 
lilygmaterlelfÖT
valtnlngen. 

Den nya hög F16

talar8Tl!iäggnlng
en består aven 
huvudcentral och sju undercen!.raler. Den 
är avsedd för sändning av larmsignal (ha

• 	 att visa rlktllnjerna för utveckllngen un
d e r de kommande åren. 

Konferensens öppnLngsför,edrag hölls av 
medlemmen i Finlands Akademi professor 
G H von Wright. Hans föredrag formade sig 

bl a till en idehistorisk genomgåm.g av om
rådet "Människor, matematlk och maskl
neT". 

In~ressant vQ>r att höra - från fJera före
dragshållare och vid frågestunder - kun
dens (avnämarens) krav på ADB-folket 
och maskinleverantörer. I detta samman
hang hölls ett synnerllgen intressant före
drag av H öhqvist (OVAKO Oy, Finland) 
under ämnet "För.etagsIednJng och system
utveckling". Föredraget finns i sin helhet 
avskrivet vid FS/ADB och det har distri 
buerats inom staben och övriga Intresse
rade. Vi har säkert en hel del att lär·a av 
detta . - Huvuddelen av övriga föredrag 
finns dokumenterade och kan studeras efter 
hänvändelse till FS/ADB. • 

A. 	Pennemo 

uppskattades I synnerhet av schweizarna, 
som ju inte är direkt bortskämda med fly
tetyg av detta slag. Eftenniddagen fördrevs 
med Informationsutbyte över diverse lucul
liska anrättningar, bl a den obligatoriska 
sillen med tillbehör. Det gällde ju att sprida 
lite kultur äver Europa också. Dä vädret 
var det bästa tänkbara badades det flitigt. 
Väl hemma på F8 igen avslutades dagen 
med bastu och ärtmlddag på nedläggnings
förbandets precis nyrenovel'8de officersmäss. 

Sista dagen besöktes Stansaab i Barkar
by, där gästel1l1B. visades det senaste på 
försvarselek!.ronlkens område. Det var ett 
verkligt välregisserat och Intressant besök 
med en utomordentlig lunch som avslutning. 
Resten av dagen ägnades åt shopping I City 
samt besök på Wasavarvet. Kvällen för
drevs som officiell middag på "Den Gyldene 
Freden", där man utböt gåvor och andra 
artighetsbetygelser. Det föreföll som om 
gästerna funnit vårt Jand och flygvapen 
minst sagt acceptabelt. 

Svenska ideer betr handhavande av ro
botsystemet gjorde starkt intryck. Våra för
bands taktiska upp!.rädande, mask.eringsför
måga och strategiska rörlighet noterades 
med förvåning och Icke utan en viss avund. 
Personalens utbildningsnivå och anda gav 
oss också lovord. Veckan gav även oss 
svenskar ett givande utbyte och omväx
ling . • 
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verilarm), meddelanden, order, musikpro
gram och signaler (t ex av typen revelj 
och flaggsignal) . 

Finesserna hos den nya anläggningen är, 
vid jämförelse med den gamla , taJlrika. 
Framiör allt är den nya anläggningen myc
ket lättmanövrerad och har Intill nuläget 
visat sig fungera klanderfritt. 

FI6 liT den första flottilj som fått en hög
talaranläggning av denna typ. Flera för
band står I tur fÖT att få motsvarande In
stallationer på sina oJIlTåden. Som bekant 
är flottiljerna stora till ytan och nödvän
digheten att nå fram med t ex larmsignaler 
mycket klart uttalat. • 
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HJÄLPFONDEN 

Ansökan <>m bidrag ur SvensiUl fly
gares Riksförbunds Hjälpfond, vil 
ken förvaltas av KSAK, skall vara 
KSAK tillhanda senast den 20 no
vember. Ansökan skall åtföljas av 
åldersbetyg och intyg som styrker 
behovet av understöd. 

Bidrag kan utgå till: 

a) flygare (även ur flygvapnet) som 
blivit berövad sina exlstensmöf
ligheter eller fått sin arbetsför
måga väsentligt nedsatt under 
första hand yrkesutövning såsom 
flygare (medlem i flygplansbe
sättning, flygmekaniker) , samt 

b) 	änka, minderåriga barn (intill 
fyllda 16 år) och föräldrar tul 
omkommen flygare enligt mom. 
a) ovan, vilka till sin förSörjning 
varit beroende av den avlidne.• 
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