
HÄNT VID FLOTTILJERNA· HÄNT VI 


BELÖNAD "SIMULANT" 
Regeringen beslöt i mars att belöna den 
38-~rige ingenjören Karl-Henrik Fröjd 
vid Roslagens flygk~r, F2, med hela 
18.000 kr för hans smått genialiska 
konstruktion aven radiostörsimularor. 
Med denna simularor har man redan vid 
STRILS (stridsledningss kolan, F2) sparat 

in srora pengar åt försvaret , en bespa
ring som bara kommer an bli större för 
var dag. Erfarenheterna efter tre års 
nynjande talar för dena - om miljon
belopp. 

A v olika an ledningar förekommer det 

störningar i radiotrafiken i en strids led
ningscenrra l, vilka försvårar kontakten 

F2 
mellan marken och 
flygplanet. Under 
utbildningen vi d 
STRILS sim ulera
des tidigare radio
förbindel serna mel

lan stridsledaren och flygföraren utan 
störmoment. Vid den senare delen av ut

bildn ingen, som sker under verkliga för
h~Jlanden, blev övergången från simu la
roms tydliga radiotelefoni till verklighe
tens kakafoni alltför brysk för eleverna. 
För sror koncentration på radiotrafiken 

ledde till att stridsledni ngsmomentet ef
tersanes. Detta såg utbildningsledning
en som en allvarlig flygsäkerhetsr isk. 
Något måste göras! D et gällde att i si 
mularorn söka få in simulering även av 
radiostörningar. Det var då som ing 
Fröjd kom in i bilden. 

Till en början fick ing Fröjd fundera 
p~ fritid. Men i samband med att den 
nya övningsby ggnaden för STRILS fär-

FÖR FÖRSTA GÄNGEN 
Fä ltskjutning med kulsprutepistol har 
den 1/5 genomförts på Fl mellan med

lemmar ur Västmanlands Flygv apenför
e,,:,,;; och Orebro läns Flygvapenför

.ding. Tävlingen gällde ett av Läkerolfa
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digstölI des 1963-64 fick han offic iellt 
uppdr age t att konstruera en radiostör
simularor, så att urbildningsmå le t 100 
procentlgt skulle k unna nå s. 

Efter ca 500 fritidstimmar och en hel 
del pengar ur egen ficka blev konstruk
tionen klar. Den visade sig genast fyl la 
de uppställda kraven . Simularorn, so m 
är helt transisroriserad, är försedd med 
ett antal generarorer som kan ge olika 
störningar och vilseledand e trafik. Det 

är inte uteslutet att störsimulatorn kan 
vara unik i världen. 

Som uppskattning av ing Fröjds Jl11

tiariv ri ka och självständiga arbete samt 

för hans okuvliga energi och srora kun
nighet har regeringen alltså t illde lat ho
nom en gratifikatio n på 18.000 kr. • 

1967. Tä'dingen utgjorde också avslut
ningen på de kurser i bastjänst, som ge
nomförts i Västerås och Orebro. 

RESULTAT: 
Lag: 

AUTOMATISK TRIVSEL 
"De' här va' de ' bä sta so m hänt se'n in
ryckningen I" var d et spontana omdö

met fr~n en flygsoldat när marketente
riet på F4 öppna des i mitten av mars ef
ter en genomgripande modernisering och 
uppsnyggning. Det var nog i första hand 
den nya automathalJen han hade i tan
kanu för nu kan ma n få kaffe, choklad, 
mjölk, läskedrycker, smörgåsar, kakor 

och mycket annat från kl 9 på morgonen 
fram t ill tystnaden genom att trycka på 
knappar eller slå på fingerskivor - och 
betala förstå s. 

Alltomathallen inrymmer en an lägg
nin g bestående av fyra automater , en för 
cigarretter, en för ka lla drycker, en för 
smörgåsar och en för varma eller heta 
drycker. De två 
sistnämnda auto
materna är de 
mest komplice rade. F4
Smörgåsauromaten, 
som naturligtvis 
också kan laddas med andra varor, är 
en sinnrik anl äggni ng, som b l a tar emot 
[re sorters mynt. Varorn a levereras med 

en hiss till en stor lucka med fönster. 
Skulle kunden ångra sig är det bara att 
trycka tillbaka varan igen och få peng
arna årer. Full bytesrätt så lu nda. Så
dana finesser har inte kaffeautomaten, 
men den ge r i gengäld a llt id på stund en 
nybryggt kaffe. I den finns inga behål
lare där kaffet står och puttrar i timtal. 

På ett knappsystem kan man trycka till 
sig socker och gräd de i o lika mängder 
eller bara rent kaffe. De~sutom kan au
tomaten leverera te eller choklad till 
dem som så önskar. 

Om a llt detta och litet till informe
rade flottiJjinrendenten, kapten Kjell 
Wester/elt, under invigningsdagen den 15 
mars, då de värnpliktiga och den fast 
anstä lld a personalen i små grupper fick 

ta sig en titt på nymodigheterna och 
bjöds på kaffe. F lottiljchefen, överste 



"RIKSDAGSDEBATT" 

Ett tiotal östgörska riksdagsmän med 

andre vice talman Ivar Johansson i M y
singe i spetsen va r den 18 mars inbjudna 
av C F3, överste O lof Knutsso n, till Stu 

diebesök pit F3, C heferna på CVM och 

FC, rep resentan te r fritn respektive per

sona lorganisationer vid Malmenförbanden 

F3 

genomgångar och 

met in gic k ä ven 
CVM , 

sa mt Jok alpres 

sen var även in 

bjudna, Pit F3 

belystes en mo

dern ja kt flott il js 

a rbetsdag med 
vIS n inga r. I program

ett besök pii FC och 

Vid kvällens diskussion fangades, kansk e 
full t naturligt, det största intresset av Cen
trala verkstaden på Malmen , Detta främst 
geno m den Skoglundska utredningens för
slag att flytta CVM motorverkstad t ill 
CVV. Närmare 200 CVM :are måste då fri 
ställas, Från CVM-personalens sida rikta
des en uppman ing till r iksdagsmännen att 
göra vad de kunde för att undvika ytte r
ligare sysselsättn ingsproblem för Linkö 
pings näst största industri , • 

dir tid iga re en motorkurs också slutHEMORTSUTBILDNING 
förts. 

H em ortsutbildn in gen fö r säsongen av Trots det regniga och ky liga vädre t 
slutades sö ndagen den 5 maj med övning h.lde 35 e leve r hörsammar kallelsen till 
ar I flot ti ljens srridsskjutn ingsterr äng, , "'tövni ng, Dessutom de ltog tvit dam er, 
D eltagare var värnpliktiga befäl och me som genomgått sj ukvå rd skursen, Pro
niga från Dalarnas och Häls inge fl yg  ~rammet för övningarna upptog på för 
npenföreningar, Båda t ill hör flottiljens middagen fo r
re kr y ter i ng somdde, 

mell a ö, n ingar FDe k urser ' om a vvc rk.ll> har ,-ar it och ily gning 
ma rkstrids utbil dning i Mora och Färila med hel i kopter. 
, amt en s ju kv~ rdsk ur s I Söd erhamn P3 eftcrmidda 15 

gen skö ts str ids
skjutning med skarp ammunition och för 


,v ar av \l1o tst ånds näs te övad es, Sjuk


\,;l rd ,kur s~"" dc:t ag.Hc uppförde en för
G,1 nJ , pla ts , d it ö\· ningsdel ta gare mcd 

markerade ,å rsl,.ador tran ,portcrades och 

omhänd ertogs för v3rd, 0 vninga rna led

des av fri v illi gofficeren .bpten \Vestlin 

bit r:, dd av fanjunkare jönsson, sergeant 

N ilsson och rustmäs tare Hände!. 

Flottiljchefen överste Lampel! inspek

terade övn in garna under eftermidda gen 

oc h avtackade kursd eltaga rna sam t un 

de rströk den fri v illiga ut b il dnin gens be 
o.. 
O 

lO t )'c:c:,~ för vårt förs var , •• Serg eant Nilsson inst ruerar vpl 

sergeanten Börje Fred ri ksson , Fa 

lu n och Sven Jungvig, Sollerön, 
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PIONJÄRSKOLA 150 AR 

Den 1 oktObcr i år ä r det 150 år sedan 

utb ildni ngsverksa mheten vid vårt la nd s 
försra militära högskola - Högre Ar 

t illeril iirove rket å Ma rie berg - starta
d es, 

Vid denna högsko la utvecklades inte 

ba ra den högre mil itära utbi ldn ingen 

utan även den förs ta civilingenjörsur 
bildn ingen i v~ rt land , Högre nilJ eri 

läroverket å Mariebe rg fö rbl ev v~ r förs
ta och enda civila in genjörshögs kola i ca 

50 h, til ls T ek niska Högs ko lan i StOck
holm tillkom på 1860-raler. 

Inom d en högre militära utbi ldni ngen 

stOd Art i ller ilä rovrr kc t som förcgAnga re 

till Krigs högsko la n, J\rrtlleri - och I ngen 

jörs högskolan, Sjökri gshögskolan och i ett 

senare sked e Fl ygk r igshögskohn , DC~5a 

förs\' :1rsgrcnssko lor upphörde 1961 sam

ridig t med arr utb ildni ng,,' crk mhe ten 

;,1mmanfördes t ill cn fö r k rigsm ak re n ge 
men sam högskol a - Kun gl M il it:i rhög

skolan - som nu verkar i sju å r, 

150-~rsjubi cet hö~t i diighåll es vid Mi

lir:irhögsko lan onsdagen den 30 oktober 

1968. Ca 175 gaster kornmer att in'bju
das, dä ra v bi a represent a nter för kun ga

hus, rege ring och riksdag samt "lssa mi 
litära mynd igh eter. 

• l >.l mband med jubi lee r utges en 

framst:,I I ni ng i bokform a v den högre 

mil il:ira utb ildnin gen samr en mindre ju

bil eum sskr ift som i begränsad upplaga 
distrib ueras samtidigt med nr 4 av Flyg

vapen-Nytt, 

Progra nJm et jub ileum sdagen upptar 

bl a högt idssamma nkomst i MHS sam
li ngs;a l, å ter invigni ng på M HS gård av 

p ml;) "Mariebergsklockan" - tidigare 

uppställd vid A rtill e riläroverket på Ma

rieberg, högvakt ur A 1 marscherar från 

MHS g3rd , möjl ighe ter att fö lj a under 

visninge n vid olika kurser samt en jubi

leumsm.l.ltid , • 
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