
FÖR TIDIGT ATT KOMMENTERA ... 

I föregående nummer kommenterade vi ÖS-svaret 62, i vilket redovisades Bverbef~lbavarena 

lösning p! f Brevar ets sammansättning i tre olika kostnadsalternativ. Dessa definierades 

med ett viaat basbelopp t ör budgetåret 1963/64 och en viss utvecklingsprocent under en 

sj uAreperiod. Därigenom hade man erhÄllit en totalsumma inom vilken planeringen under 

sju Ar avsågs ske med ett visst organisatoriskt och materiellt innehåll aom resultat. 

Av försvarekommitt6na ställningstagande är ännu i huvudsak endast kostnadsinriktningen 

känd. liksom ut talanden om målsättningen, Kommitt6n har föreslagit ett basbelopp som 

ligger mellan de tv~ högra av de alternativ eom ÖB haft att räkna på samt begränsat sin 

bed8mniog till en 4-Arsperiod, Under denna period bedöms även med det lägre basbeloppet 

1958 Arn m!ls[ttning kunna bibehållas . En ny försvarsutrsdning bör ta ställning till ut

vecklingen efter denna 4-ireperiod. 

Det är att förvänta ytterligare uttalanden f r än förevarekollllllitt~n och från statsmakterna 

i denna !råga, varfBr det !lr för tidigt att kommentera den nya ekonomiska ramens inver

kan pA f l ygvapnets planer ing, 

En riktlinje torde dock redan nu st! klar, Om det gAller att gå ned från en högre koat

naderam ti ll en lägre, frAn v~ra ber Rkninga r för 3600 till den nu föreslagna, skall man 

inte åstadkomma besparingar genom att tunna ut innehAllet i enheter, som man funnit väl 

avvägda. Inte hel ler bör man skjuta ph framtiden delar av dessa enheter, Strävan bör 

vara att a!!.tta upp fr!n början kompletta enheter även OlQ de muta bli färre. 
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1, FLYGVAPNETS KRICSJi'LYCFÖRBAND ar som bekant 

uppde lade i tre flygslag1 jakt, at tack och epa

n1ng. Med b~nsyn till flygrnaterielena moderni

tet och försli tning kommer ereättningsbehov att 

uppaU: 

för attackförbanden, som har A 32 Lansen se

dan 1956, under slutet av 1960-taleti 

emellertid ntt flygplan även i framtiden kommer 

at t utnyttjas som bärare av vapen och epanings

utrustning och i ökande grad för insats av 

lulf'ttransporterad trupp och materiel. Som komp

lement till flygplanen kommer robotsystem at t 

användas för speciella uppgifter, vilket sär

skilt torde komma att bli fallet vid höga kriga• 

nivAer (kärnvapenkrig). 

fö r epaningefö rbanden, som bar S 32 och får 

S 35, under bör jan till mitten av 1970-tale tJ 

eamt för jaktförbanden, som nu bAller pA at t 

f! J 35 Draken, frAn slutet av 1970-talet. 

2. FRÅGAN OM FLYGPLANETS ROLL som vapenb!lrare 

i fra.mtida lerig di aicu terae oft a. Uppfat tningen 

att det hel t skulle komma att era!!. t t ae av ro

boteyetem har framfört s frän fl era håll. Stu

dier eom gjorts både bär och i utlandet visar 

Ett f r amtida krigs karaktä~ och krigeriskerna 

för vAr del bar ingående studerats i sa~band 

med OB 62, Slutsatserna är v~lbekanta, De inne• 

b!r att vårt försvar i företa hand skall utfor

ma.a för invasionaförEJVar. Rärför krll.vs vapen

ayatem för spaning, luftföravar och anfall rnot 

ejö- och markmål. Gjorda studier pekar för vAr 

de l mot en utveckling av system för desaa upp

~i fter enligt följande1 


