
att krigsmaktens anslag används pä ett sätt, 

som ger högsta möjliga försvarseffekt. Alla 

möjligheter till rationaliseringar mäste där

för mälmedvetet prövas och vinsterna utnyttjas 

för fortlöpande modernisering och effektivise

ring, De medel som· frigö·rs genom rationalise

ringsätgärder inom ett omräde mäste fä dispo

neras för nya och angelägnare ändamäl inom and

ra militära omräden, där utvecklingen medför 

ökade kostnader. Eljest minskas försvarseffe~ 

ten, 

Som särskilt betänkligt anges att förslaget 

skulle omöjliggöra den nödvändiga förbättring 

av krigsförbandsutbildningen genom tätare re

peti tionsövningar, som f n utreds, De motiv 

som anförs för förslaget i fräga om armen be

tecknar ÖB som otillfredsställande och vad ma

rinen och flygvapnet beträffar som helt obe

fintliga, 

Med fullt stöd av de tre försvaragrenschefer

na konstaterar ÖB att utredningens förslag om 

kortare tjänstgöringstid leder till otillräck

lig utbildningseffekt inom samtliga försvars

grenar, Liksom försvarsgrenacheferna anser ÖB 

att frägorna om tjänstgöringstiden bör allsi

digt utredas under parlamentarisk ledning, 

Vad förslaget om en gemensam tygförvaltning 

för krigsma.kten beträffar uttalar ÖB att det 

f n ej är möjligt att avgöra om en annan in

delningsgrund för fredsorganiaationen skulle 

vara mer ändamälsenlig - det fär den fortsat

ta utvecklingen visa. Beträffande förslaget om 

gemensam intendenturförvaltning hänvisar ÖB 

till att han redan tidigare uttalat att frågan 

snarast möjligt bör lösas, 

I fråga om utredningens förslag att i ökad om

fattning utnyttja den civila industrins kapa

citet för projektering och konstruktion påpe

kar ÖB, att dessa möjligheter redan nu under

söka och utnyttjas fortlöpande, Detta tillvä

gagångssätt kräver dock tillgång till kvalifi

cerade tekniker vid de militära förvaltningar

na - annars riskerar man att mindre lämplig ma

teriel tillkommer och att anskaffningen ekono

miskt sett icke blir rätt avvägd, 

Tanken att slopa de särskilda inköpaavdelning

arna inom förvaltningarna och lägga materiel

inköpen på aakavdelningarna avstyrks - ÖB fin

ner att förslaget härom troligen skulle leda 

till fördyringar, eftersom mindre rutinerad per-
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sonal ofta skulle genomföra förhandlingar och 

sluta överenskommelser. Även en effektsänkning 

allmänt sett blev sannolikt följden. 

Besparingsutredningens redogörelse för gällan

de planläggning av de krigsmässiga funktioner

na för vissa förråd och magasin betecknas av 

ÖB säsom icke helt korrekt, Bl a operativa skäl 

medför att nuvarande organisation och lokalise

ring är nödvändig, Förslaget att slopa vissa 

anstalter avstyrks därför bestämt, Förslaget om 

ökad uthyrning av militära drivmedelsförråd kan 

icke tänkas medföra något resultat - deras be

lägenhet gör att oljebolagen har ringa intres

se för saken, De förråd som kan utnyttjas av 

de civila företagen är re~an nu uthyrda i den 

omfattning, som är möjlig, 

=:=:=:=:=:=:=:=:-

20-åringen F 10 i Barkåkra 

iubilerade med stor flygdag 

Skånska flygflottiljen högtidlighöll sin 20-

äriga tillvaro söndagen den 28 augusti med en 

stor flygdag. Enligt Kungl. Maj:ts beslut upp

sattes denna flottilj 1940 och förlades först 

i Malmö, Förbandets huvuduppgift var då att sva

ra för neutralitetsvakten i luften bl a över 

Skånes fastland och territorialvatten, 1944 

flyttade flottiljen till Barkåkra vid Ängelholm. 

På flygdagen hade man bl a ordnat med en ut

ställning över F10:s utveckling. Det var en 

trevlig kavalkad i bilder och materiel, 

Men det fanns ocksä mycket annat att se, En 

strilutställning visade luftförsvarets funktion 

och arbetssätt, i en hangar beskrevs "rymdål

derns" utveckling mot allt högre farter och höj

der samt den ökande användningen av raketer, ro

botar m m; i en annan hangar demonstrerade en 

grupp mekaniker motorbyte på J 29, Sedan var 

det för3tås utställning av olika flygplan och 

snöslungor, truckar, traktorer och annat som 

måste finnas på en flottilj. Musik av vapnets 

musikkår i Halmstad och hunduppvisning ingick 

också i den mycket välregisserade flygdagen, 

Tyvärr fick det gedigna flygprogrammet skäras 
ned avsevärt, Molnbasen låg strax under 500 me
ter och alltunder det dagen skred framåt sjönk 
den mer och mer för att under flyguppvisningens 
slutskede ligga på bara lite över 300 meter. 
Trots det blev den till bortåt )0,000 personer 
uppgående publiken säkert inte besviken, Sklne
tidningarna betecknade den uppvisning som gick 
att genomföra som "ett hisnande grant skådespel," 


