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för

Dag~

F L Y GV A P N ~ T S

F Ö R S T ii. R K

n

I l~ G.

=========:::;::===============;:;::::z====-==

D e n 16 m ar s ~r det färsvarsde'oott i riksdagen ,
varvld försvarskostnaderna. för budgeiåret 1949/50 stod ~
dagordningen. Det var 1949 å rs s 1a tsverksproposi tion, som
i stort sett godtogs av rik~dagen. Vissa jämkningar u:::>på t
av de i !)roposi tionen föreslagna bell\Y'Ildiga.ndena ti 11 regeringen att utlägga materielbeställningar under det komramde budgetåret beslöts dock. Flygvapnet berördes icke härav.
~en ha.de kanl:ke väntat sig en debatt kr:ing den av chefen
för flygvapnet föreslagna förstärkningen av flygvap:ne t. I
detta. hänseende inskränkte sig enellertid debatten till
frågor från enskilda riksdagsmän angående f örstärlmingsfrågans läge och ett s~r från försvarsministern, som icke
röjde något ställningstagande till denna fråga mm dill'emt
upplyste om, att den f n p rövades. Då ett stäJ.lningsta.gande från Xiulgl Maj : t i denna. viktiga frå.ga snabbt kan :'..'örpassa den i riksdagsdebattens brännpunkt, lämnas - i alvtualise:ra..~de syfte - i det följan1e en kort saI!llilallfattning
av dess innebörd o dl ~ vad som hittills fö revarit på
detta områ de.

l

9 48 å r s

r i k s d a g

god tog i princip det i

"~rsvarspro

:osi tionen" nämnda C.r fr~agda förslaget att så snart ske kan förstär-

..:.z. de tio dagjaktflot tiljerna n:ed 50

%inom

flot til jorganisationens ram.

li:::sdagen beslöt samtit!.igt att i första hand
:~

1 o t t i 1 j er

::--:t en

~

d a g j e. t t -

skulle förstärkas pä angivet sät t och f<hutsa.tte,

ytterligare u"b:edning g rundad plan för den fortsatta

:::::,ngen skulle

:~öreläggas

~örstärlv

1949 års riksdag. I samband med deI'!IW. utredning

°:)orde även den av chefen för flygvapnet väckta
_:i ~dra

t r e

fr~an

om att uppsätta

nattj aktflottilj prövas• Y.ungl Maj: t uppdrog s edermra 8. t che-

:en för flygvapne t att ver?..ställa nyssnHmnd.a utredning , som tlut:Ordes
.:en 30/10 1948. Utredningen,oom förut till sina huvuddelar refer erats
:. U f 1, innehöll i sarrumndra.g följande.
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Aven å t e r s t å e n d e

sju dagja.ktfl.ottiljer skulle förstärkas

med 50 'j{, under de tre budget1ren 1951/54, d v s i direkt följd på red.all
beslutad förstärlaling av tt-e flot ti.ljer, som beräknades ske under budgetåren 1950/51. En andra. na.ttjaktflottilj skulle tillkomIIR genom a.tt ombilda. ytterligare en atiackflotti.lj. Attackflygets stridastyrka borde dock
bibehållas genom att samtidigt först ärm två
flottiljerna med 50

%.

SY

de kvarvaranie tre a.ttacic-

Den andra na.ttjaktflottiljen borde organiseras så

snart lämpliga nattj aktflygplan kunde anskaffas och - om dessa. flygplan

skulle t:i.llverl<a ta inom laniet - senast budge1året 1954/55. Förstärkningen av dag- ooh na ttjaktflyget skulle bl a. IIBdfö:ra., att flygvapnets per-

sonalorganisation behövde utökas m3d 36 officerare, 18 underofficemre,

172 fas t anställt manskap, 355 fl.ygtekniker samt c:a 550 vämplikt ;iga i
fred. :Merkostnaderna. beräknades uppgå till c:a 207 miljoner kr (varav 14}
för dagjakten och 64 för nattjakten) i engångsioorlrnstna.der för att bygga
ut de nya. delarna och c:a 39 mi.ljoner kr (varav 26 för d~ja.kten och 13
för na.ttjakten) i å.rsn:erkostnader för att på. längre sikt vidm;i.kthålla
dessa del ar. Härtill skulle koilllB. vissa. engångskostnad.er för seyddsanordningar vid baserna., W.som berghangarer m m. Dessa. anordningar skulle
samtidigt täcka. merbehovet av han8J!.rutr'ymne i fred. Merkostnaderna under
drii'tb-.idgeten skulle för budge1året 1949/50 uppgå till 10 miljoner kr
(för materielanskaffning). Behovet av utländsk valuia för att genomföra
förstärkningsprogra.nuoot beräknades vara förllållandevis litet, vilket
samma?lhällgde Ill!d att merbehovet av flygplan - såvida icke nattjaktflygplanen .köptes i utlandet - ·helt skulle tä&as av den svenska fl.ygindustrien.
Ch e f e n s

f ö r

f 1 y g v a p n e t

u t r e d n i n g

ha.:r

av Ifung1 Maj: t varit remitterad till oli.Jia. ieyndigheter för yttrande. 3emissyttrandena ha varit uteslutande positiva.. ÖB fnurhå.ller bl a., att ·

totala försvaret skulle vinna i kraft odl uthållighet vid

genomföran~t

av den föreslagna. flygförstärkningen och föresH.r, att denna sker utan

a.tt avvakta. inom kr:igsma...lcten i övrigt på.gåenie utredningar. Civilför
styrelsen tills izyTker dlefens för flygvapnet förslag o dl hemställer,

&

den föreslagm utölmingen skall genomföras så snabbt som ni:5jligt. sta
industri.kommission fra.nhå.ller bl a, att de för förstärkningens genom:o
de erforderliga

IIB. terialmängderna

äro rela.ti vt ringa o dl ej komma att

nämnvärt J;åverka. försörjningsläget i

stort.

Krig"smat~rielverket

har e;
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:taft något att erinra. från de synpunkter verket företräder.

Efter remisstidena

ut~ng

har chefens för flygvapnet förslag bear-

betats inom försvarsdepa.rte:oentet. Förstärkningen togs ej upp i 1949 års
statsverksproposition. Här uttalade försvarsministern endast, att ha.n ej

• beredd att taga. ställning vid dåvarande tidpunkt mm avsåg att fra,m.-;-ar
deles anmäla denna. fråga för Kungl.. Maj: t, vilket enligt bruklig terminologi toNe innebäm under innevarande riksdagsperiod.
F l y g f ö r s t ä. r k n i n g s f r

ä

g

a n har under ja.rru.ari

1949 även upptagits 1 motioner till riksdagen. Bondeförbundet bar sållmda i en partimotion hemställt, att ti.ksdagen skall besluta i överens-

stämmelse Ed dlefens för flygvapnet förslag och för det1a ända.mil anvisa ytterligare
0e~ga

10 miljoner kr för materielanskaf:tning under 1949/50 samt

Ifu.ngl Maj: t att i erforderlig utsträckning utöka 118terielbe-

r...ällningamas omfattning under emm budgetår. Högern frallhåller i en
:;artimoti.an beröra:lde hela försvaret, att chefens för

flygv~net

för-

stärlo:l.i.ll8sföral·ag är synmrligen väl moti vere.t nen att f°orslag om ökade
sislag i eka fra.mlä&ges i detta. sanmanhang, efter som en Kungl Maj: ts pro~si tion

i denna. :f'råga. antages skola föreläggas riksdagen.

Under den försva.rsdeba.tt, som inledningsvis nä.Dllte, tillirå.ga,des
'! ö r s v a r s m i n i s t e r n

a.v ett flertal representanter för hö-

gern, folkpartiet och bondeförbundet när regeri:agens proposition angående flygförstärlrningen kunde vänias. Försvarsministern sve.mde bl a., att

c.emia. fmga f n prövades a.v Ifungl Maj:t. Han anförde vidare, att md hänsyn till

b e f i n t 1 i g a.

r e s e r va t i o n e r

å anslaget för

a:skaffning <N flygll8terie.l skulle ett beslut om ytterliga:re förstärkning
&T

flygvapnet ej mdf"öra .behov a.v ytterligare mdel ulld.er 1949/50 men väl

av beieyndigande för regeringen att lä.ta. utlägga. ytterligare materiel bes-;ällnin~

under san:ma bu.cl.8eiår. Sedan detta. uttala.nia gjordes har sisia

::oposit:ionsdagen - den 22 n:e.rs - !8sserats utan a.tt någon proposition i
=arstärkni.ngsf':rågan framlagts. Detta behöver emellertid icke innebära.,
att proposition ej konmer att a.vgi vas till innevarande riksdag. En särU:ild proposi tian i frågan kan - om den ej imlebär ökat medelsbehov unäe:r

1949/50 - a.vgiw.s till riksdagen även efter denna. tidpunkt.
D e t h a. r

s e d an försva.rspropositionen framlades år 1948

!:!:n vissa håll f l'aJJil.ålli ts, att förstärkning BY flygva.Pne t borde ske i
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samband m:ld en allm:in försvarsavvägning, så att de totala

förs~skost

nade:rna kunde överblickas och vägas mot varandra. inbördes oc.11 mot and:m
viktiga behov. Att en försvarsa.vvägning ä.r önskvärd ur såväl sta.tsfinansiella. som effektivitetssynpunkter torde väl inses av envar. Tiden är
eIOOllertid w. icke mogen för en eådan avvägning, eftersom utredningarna
beträffande övrieJi. delar av försvarsorganisationen alltjämt pågår och
av allt att döma. ej torde kunna. väntas inom den närmaste tiden. !)en frå.gan

uppställer sig då., om det är tillrådligt att i avvaktan på övriga ut-

redningar uppskjuta beslut ans\ende flygvapenförstä:rlmingen.
Hur ieycl<et binder sig statstlll.kterna på lä.Dgre sikt

E1JI

att

nu beslu-

ta fl.ygförstä.rlming? Som svar på denna. fmga skall först fl'allilå.llas, att
den föreslagna., förstä:rltta. :flygvapemrganisationen är ieycket elastisk. Om
statsmakterna, sedan en förstärkning av flygvapnet enligt chefens för fly
vapnet f'örslag genomförts, av någon anledning sedermera. skulle fimia. det
önskvärt att å.tergå till förutvaranie flottiljstorlek, kan de ned fö:r-stärlminsen saJil!l3.nhä.ngande roorltostnaderna. inom ett å.r efter beslut härom
:red:u.oeras n:ed c:a 87

nom att

mi.

%.

Härav to ?de framgå, att ri skema. för att

ml.ll

ge-

besluta. flygförstärlm.ing skulle på längre sikt föregripa. en

koillilllni e f örsvs.rsa.w ägning är iey cke t begränsade.

Va d

r i s k e r ar

ma n

å. andra si.dan genom att inte besluta

flyg:förstärlming i å.r'? Om beslutet. skJutes ti.11 1950 å.rs riksdag, ka.n utöver redan besl.uta.d :förstärlmi:og - endast 2 å. 3 dagjaktflottiljer förstär~s

med svensk nateriel inom överskådlig tid. Uppskjutes beslutet

ytterligare, ka.n fortsatt d.a.gjaktförstärkning med svensk materiel inom
överskådlig tid överhuvudtaget inte alls genomf"om.s. Att bygga den fortsatta. jaktförstälimi.ngen !lå. utländsk materiel torde - mot ba.kgiunden av
den senaste tidens poli ti.ska tilldragelser odl. erfarenheterna. fiån avspärmingen 1939 - 1945 - va.m allt för osäkert och, ur valutasynpunkt,
sam.olikt ogenomförbart. Organiae:ra.ndet av en andra nattjaktflottilj

behöver dä.mmot inte. nöd:vänd.igtvis beslutas i å.r.
Behovet av snabbt beslut angående dagj aktför·stärkn.i.Dgen beror

främst på att ölaiingen. av flygindustri.ens levera.nska.i:a.cl. tet
förbe red el se tid.

let'äve:r viss

