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Simulator för Draken

I

Den törata 35-•imulatorn lr inatallerad pl F 16'
ooh anvlnds redan i utbildningen av nya förare
pl Draken. I simulatorn kan förarna bland annat
övas is
~
~
~
~

nödsituationer
instrumenttlygning
instrumentlandningemetoder
instrumentnavigering

Bilden1 Kontrollrummet till 35-BilllUlatorn.

FLYGVAPNETS BEREDSKAPSHISTORIK KLAR
Av överatelöjtnant NILS KINDBERG
Ovannlmnda varit, anbefallt lr 1942 av d!varande
ÖVerbetllhavaren generalen o. 0 Thörnell, har
sommaren 1962 slutförts ooh till sin huvuddel
(64 toliovolJoaer, flertalet hemligetl.mplade) inllmnata till chefen tör flygvapnet. En mindre
del av verket (5 toliovol711er, dela hemliga,
dela öppna) har l!Terlllanata till oheten tör miligtlrhiatoriaka inatitutionen (töre den 1 juli
1962 • töravaraetabena krigahistoriska avdelning).
Det atora verket behandlar dela i en kronologiak
huvudredogörelae hlndelaetörloppet ute och hemma under det andra vlrldakrigeta riaktyllda och
ödeacligra Ar, pl det vlrldapolitiaka tlltet, i
vlrt grannakap och inom Sverige• grlnaer. Vlr
högeta krigaledninge bedömanden och ltglrder,
aamtliga töravaragrenare och visaa andra av vAra törevaraanstaltera o d Atglrder m m belyaea,
bl a med hlneyn till faror, briater och etter
hand intrldda och konstaterade törblttringar. I
flygvapnet• historik lr det ajllvfallet Atglrderna ooh erfarenheterna m m vid flygvapnet, BOii
dominerar redogörelsen. Det allmlnna sammanhanget mellan flygltglrderna och de viktigaste
av beredskap•Atglrderna vid arm• och marin m m
tramgAr av sammanbindande avsnitt.

töravaraberedakap•lrens rika ltglrdstlora dolcumenterar de olika redogörelserna.
Paravarsberedskapaverkets lndamll lr att ~
na arbetet inom fl7gledningen m m pl att atlrka vlr töravarsgrens effektivitet ooh slagkraft tör uppkommande behov. Verket skall vidare underlltta militlrhistorisk forskning och
tjlna utbildningen vid törrv&re11aktens högre
skolor.
1'8r materialets slkra bevarande At trsatiden
och tör att möjliggöra deas utDTttjande tör
tjlnstens ooh torakningena lnd-ll har oheten
tör flygvapnet den 12 oktober 1962 genom en
tlygvapenorder - tc A 43 - uttlrdat nlraare
bestllmmelaer tör hiatcrikens förvaring, utlAning m m. 11'6rteckning pl de olika volymerna,
angivande dessas benl.mning och huvudsllltliga
innehAll, har utslnts till chefer och myndigheter m .fl enligt en slrakild liata. Den hAlles dessutom tillalnglig pA tlygstabens och
tlygtörval tningens centrala expeditioner och
hos tlygetabens preaaektion. Ett begrepp om
verkets volymomtAng ger vAr bild till denna

notis.
"Flygvapennytt" skall i nAgra ko111111ande nummer
pA grundval av historiken och i mAn av ut?'71D11e
m m lAta införa nlgra artiklar, vilka belyaa
Förutom huvudredogörelsen, som belyser Atglrder- flygvapnets beredskap och utveckling under de
na i stort vid flygvapnet m m, innefattar verket viktiga Aren 1936 - 1945.
lven ett antal specialredogörelser, som hlntör
sig till olika aspekter av arbetet pA flygvapDessa artiklar vill inte bara vara ett konstanets uppbyggande under de nlmnda kritiska, men
terande och refererande i efterhand utan coksA
tör CBB dock al gagnande och llrorika Aren. I
- och kanake mest - plminna oss alla om att
dessa apecialredogörelser redogöres exempelvis
högat obehagliga överraskningar och allvarliga
tör Atglrder i planllggninge-, baserings-, crfaror tör vlrt la1d, desa flyg och vArt tolk
ganieationa-, övninge-, tlygmateriel-, intendentur- och andra avaeenden. Utförliga aktsamlingar
innehlllande avakritter, utdrag, tryck o d ur
töralag, bealut, order och rapporter mm inom

alltjlmt hotar, Fortsatt beredakap lr alltaA
nödvlndig lnnu - mer in 20 lr etter det "andra
vlrldskrigets" inledningeakeden. Kuba-kriaen
m m talar sitt tydliga sprlk nlr detta akrivea.

