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SPECIALNUMMER

FORSVARSUTREDNING EN 1954

1954

ARS FORSV ARSUTREDNING

Detta sp ecialnummer av Ufl innehåller
te. Vid 1952 års riksdag erhöll flygvapnet i

huvuddragen i Överbefälhavarens utred-

stället en höjning av

ning om vårt försvar den nännaste tio-tioårsperioden , jämte referat av Che-

mate riel 1 r. sla~et ,

avs ett

att medg e en snabbare förny else av f 0råldrade
flygplan.

fens för flygvapnet särskilda yttrande.

Försvarskostnaderna under de senaste
fem å ren har

ö~ats

a vsevärt till följd av

främst penningvärdesförsämring, teknisk u tveckGrunden till nuvar and-e organisation

ling samt övergång till ko ntinuerlig materiel-

för krigsmakten lades genom 1942 års försvars-

förnyelse äv en vid armen och - i d en

beslut . Detta beslut avsåg för flygvapnets

skett förut - marinen. I syfte att säkerställa

m~n

så ej

del närmast att under en femårsperiod förstär-

mat erielförnyelsen har 1952 och 1953 å rs riks-

ka denna försvarsgren så lingt detta var prak-

dagar fastställt sju- re spektive s exå rsplaner

tiskt möjligt. Någon behovsberäkning förekom

för f örnyels e av marinens f artygs- och vapen-

icke. Försvarsbeslutet grundades på de f örsta

materiel samt 1953 i rs riksdP.g en tio&rsplan

krigsårens erfarenh eter, som redan 1942 visat

f ör arm!ns mater ielförnyelse. Flygvapnet, som

vådan av ett und erdimensionerat flygva pen. Av-

länge haft en "rullande" sjuårsplan för materi-

vägningen inom försvaret skulle på lång sikt
vara 36
till

elförnyelsen, fick ge nom beslut a v 1954 års

% av kostnaderna till armen, 22 %

~arinen

riksdag denna plan uppräknad med hänsyn till

och 34 fo till flygvapnet .

kostnadsökningar förorsakade

P.V

den t e kniska

utv eckli ngen . För flygvapnets del har sålunda
Vid krigets slut uppdrogs åt 1945 års

a lltsedan 1949 kvalitetskravet - med full rätt

försvarskommitte att lägga fram förslag till

- givits företräde framför ytterligare ökning

or ganisation f ör krigsmRkten under den freds-

av antalet flygplan. Efter f aställandet av d es -

period som väntades . Denna kommittes dilemma

sa ma terielplaner uppgår krigsmakt ens årskcst-

blev, att den politiska utvecklingen icke

nader f ör mat erielförnyelse till c:a 930 milj

gick i den riktning man hoppades vid krigsslutet. De beslut r örande Sörsvarsorganisa-

1954/ 55 mot c:a 215 milj kr under
1947/48 och c :a 575 milj kr under 1952/ 53·

tionen, som efter detta utredningsarbete fat-

Krigsmaktens sammanlagda kostnad er under d rift-

kr under

tades av 1948 å rs riksdag, blev icke heller

budgeten uppgår 1954/55 till c : a 2020 mil j kr

något nytt helt försvarsbeslut utan endast

mot c:a 800 milj kr 1947/48 och c:a 1500 milj

vissa delbeslut . Det viktigaste av des s a var

kr 1952/53· Dessa 2020 milj kr f ör 1954/55 in-

principbeslutet att förstärka samtliga tio

nebär en prutning med c:a 200 milj kr i för -

dagjaktflottiljer med 50 % inom flottiljorga-

hållande till förs~arsgrenarnas sammanlagda
äskand en för samma budgetår.

nisationens r am . 1948 och 1949 års riksdagar
besl8t, att i för sta hand sex flottiljer 6kul-

Eftersom försv a rsgrena rnas äskand en

le f örstärkas på d etta sätt , Då frågan om tak-

uppgjorts efter direktiv om sträng spa rsamhet,

t en i detta principbe sluts ge nomförande be-

torde prutningarna innebära, att viktiga för-

handlades vid 1949 års riksdag, beslöts att

svarsbehov t v icke kan t illgodos es • i1ian kan

uppdraga åt i949 års försvarsutredning att gö-

vidare förutse successivt inträdande automa tis-

ra en avvägning mell1n försvars grenarna och

ka kostnadsökningar till f öljd av den forts atta

framlägga förslag till härpå grundad princip-

tekniska utvecklingen s'lmt utbyggnaden av ännu

organisation för krigsmakten, Detta utredningsarbete avbröts vid Kor eakrigets utbrott 1950.

icke färdiga delar av den beslutade organisa-

Sedan 1949 har sålunda inga nya beslut fattats

tionen.

rörande flygvapnets numerär. Dock u ttalade 1951
års riks dag att 1948 års principbeslut borde

Mot denna bakgrund har ~v: r~e!ä!h~~ r=n _
tag it initiativet till en översyn av försvarsor-

fullföljas i den takt som våra resurser tillä-

ganisa tionen i syfte att uppdraga ri..ttlinjer
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för dess utveckling und er ett antal år framåt.
Behovet av denna översyn har 7t:terligare un~
strukits av det förhållandet, Rtt försvarsav-

~~~=~~~~~~~~;~~~~~~=~~~;~~~~~§;~~
Det är svårt att överblicka den tek-

väg ningen - frånsett den 1948 beslutade jakt-

niska utvecklingen under en så l ång period som

förstärkningen - i stort sett varit oförändrad

tio år.

sedan 1942 trots den utveckling som skett, i
all synne r het på

luftkrigföring~ns

Vis&a utvecklingslinjer kan dock skön-

jas . Med våra bP.gränsade resurser är det angeläget att ansträngningarna i n.r iktas på den ut-

område.

Det är re sulta tet av detta utredningsarbete,

veckling som kan väntas få störst betydels e

som nu framlagts av överbefälhavaren.

för vårt försvars effektivitet.

~;~~!~E=~!-~=~~.=!;~-~;~~~~~=~=~1-~~~~:
tar och vissa :=!!:=~~~~-~j~!E~!~!! synes
vara de f ör oss viktigaste nya materielslag ,
Försvarsutredningen har bedrivits i
form av ett stort antal delutredningar inom

till vilka största hänsyn måste t agas vid vårt

högkvarterets olika delar och ha r avslutats

Tecklingen på atomvapnens område fortgående

med ett för högkvarteret gemensamt bearbetnings-

studeras och följas.

och

samman~tällningsskede.

Bland de grundläg-

gande utredningarna märks främst en utredning
rörande den militärtekniska utvecklingen och

försvars framtida utveckling.

Särskilt bör ut-

De utvägar bör prövas,

som kan göra det möjligt att framd eles förse
även vårt försvar med för ta k tiskt bruk lämpade atomvapen.

studier på det stra tegiska och militärpolitisInom luftförsvaret erfordras - såsom

ka området samt härpå grundade utredningar angående de tre f örsvarsgrenarnas organisation

komplement till jaktflyget - luftförsvarsrobotar, främst för försvaret på de mycket höga

och luftförsvarets utveckling.

höjderna.
Utredningarna om försvarsgrenarnas organisation har gått ut på att uppgöra organisationsskisser inom alternativa kostnadsramar.

På det teletekniska området erford-

ras en effektiv motmedels - och signalspanings organisation.

Skydd et mot biologiska och ke-

miska stridsmedel bör ägnas stor uppmärksamhet.

Dessa organisa tionsstudier och koGt nadsberäkningar har avsett tioårsperioden 1955/56
1964/65·

~

Grundläggande utredningsdirektiv

har varit, att kvalitetskravet icke fick eftersättas och att strävan skulle vara att i
första hand tillgodose krigsorganisationens
effektivitet.

Krigsmakten beräknas inom den närmaste
tioårsperioden knappast kunna tillföras helt
nya stridsmedel i sådan omfattning, att de
kommer att dominera des s struktur.

Det är

n öd vändigt at t våra nuvarande stridsmedel fortlöpande moderniseras och eft er hand kompletter a s med nya sådana.

Bedömningen av den allmänna militärpo-

I det följande lämnas en redogörelse
för den ~h.!,f.!,Jl!. .fö.! !J..r~a.E.n~t_utredning som
legat till grund för överbefälhavarens förslag

litiska situationen och vårt strategiska l äge

beträffande flygvapnet samt för det särskilda

.v es såsom en grund för vår säkerhe t. Vår krigs-

yttrande som chefen för flygvapnet avgivit i

makt bör ha sådan styrka och sammans ättning,

ansl~tning

till överbefälhavarens förslag.

Som en r am härtill lämnas först en kort orien-

har visat, att ett starkt försvar alltjämt krä-

att förutsättningar sk apas för försvar med egna medel intill dess understöd utifrån kan erEftersom sådant understöd t orde

kunn~

tering om den allmänna syn på vårt försvar -

hållas.

mot bakgrunden av det militärpolitiska läget

komma till stånd och bli verksam't'"""först eft er

och den militärtekniska utvecklingen - varpå

avsevärd och svårbedömbar tid, måst e vår t för-

överbefälhavarens förslag beträffande krigs-

svar redan från början vara a llsidigt samman-

makten grundats samt om detta förslags inne-

satt och ha en betryggande uthåJ.lighet.

börd i vad avser armen och marinen.

En när-

mare redogörelse för dessa frågor kommer att

De betvingels emetoder, som en angripare kan tänkas tillgripa mot oss, är flyg- och

lämnas a v försvarsstaben i "Kontakt med kri gs-

fjärrva penanfall, gräns-, kust- och luftinva-

makten".

sion samt avspärrning .
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De kan tillgripas var

för sig eller i kombination.

Under förutsätt-

ARMEN

ning av ett effektivt luftförsvar av landets
viktigaste delRr och långtgående åtgärder i övrigt för att minska hemortens och stridskrafternas sårbarhet mot flyg- och f järrvapenanf a11
kommer en

ang~pare

sannolikt att bedöma sådana

anfall som en osäker och långsamt verkande be-

~~~~~~~~-~-!~:=~~~-~=~-!~~~:

tving elsemetod.

~:~_fJ~EE~~E~~~~!~!! framstår - om dessa förutsättningar föreligger - som det farligaste

hotet.

Detta ställer krav på en allsidigt

sammansatt krigsmakt.
Den stegrade verkan av luftkrigets anfallsmedel skärper kravet på ett verksamt försvar mot dessa.

Det måste göras så starkt,
F"örslaget innebär i förhållande till

att såväl hemort som stridskrafter får erforderlig uthållighet.
flygstridskra~t er

Varken lant- , sjö- eller

kan utveckla sin fulla styr-

ka utan effektivt luftförsvar.

1949 års krigsorganisation en minskning efter
hand av antalet fältbataljoner med c:a 12

Lokalförsvarsförbanden minskas genom en beskär-

Det är även

angeläget Rtt öka de t offensiva stöd, som flyg-

ning på 14

stridskrafterna kan ge i lant- och sjökrigföringen.

%.

% av de större enheterna.

Krigsorganisationen anpassas till nya

En förstärkning av flygvapnet har

stridsmetoder, betingade främst av atomvapen

därför befunnits vara erforderlig för att vårt

och robotar, och de därmed sammanhängande för-

försvar s samlade effekt skall kunna motsvara

bä ttringarna med avseende på kvaliteten genom-

må l sättningen,

föres.

Genom en förstärkning av flyg-

Dessa innefattar bl a en nödvändig höj-

vapnet, som bör tillgodose både dess förmåga

ning av eldkraften genom fullföljandet av moder-

till omedelbar kraftinsats vid krigsutbrott

nisering och nyanskaffning av stridsvagnar och

och dess uthållighet, ökas styrkan i såväl in-

pansarvärnsvapen, 10,5 cm och 15 cm artilleri,

vasionsförsvaret som luftförsvaret. Det är där-

12 cm granatkastare samt införande av artille-

för möjligt att - utan att målsättningen upp-

riradar m m.

giv es - något minsk a arme- och marinstridskraf-

motorisering och förstärkning av fältarbetsma-

ternas omfa ttning .

~årvid

är det betydelse-

Rörligheten ökas genom fortsatt

terielen, bl a för bro- och förbindelsearbeten .

fullt, att hög kvalitet upprätthåll es hos des-

Lednings- och sambandsmöjligheterna förbättras

sa stridskrafter i övrigt.

genom utvidgning och rationalisering av signal-

Utvecklingen mot

en enhetlig ledning av luftförsvaret bör fort-

organisationen.

sätta.

anpassas med hänsyn till utvecklingen.

Underhållsorganisationen
Vid

luftvärnet förnyas viss pjäsmateriel varjämte

Till följd av den militärtekniska utvecklingen kräves - för att krigsmakten fort-

radarmateriel och viss annan utrustning till-

f arande skall kunna fylla sina uppgifter - att

föres i ökad omfattning.

utrymme beredes d els för att effektivisera nu-

förband tillkommer i organisationen.

Särskilda ABC-skydds-

varande organisation, dels för att t\tveckla
och så långt möjligt anskaffa helt nya stridsmedel.

MARINEN

Även om dessa nya vapen icke till ful-

lo hinner tillföras krigsmakten under den aktuella tioårsperioden, bör stora ansträngning-

För flottans del fortsätter under pe-

ar göras för att under d enna tid driva på kon-

rioden den redBn påbö rj ade utvecklingen mot en

struktionsarbetet och påbörja produktionen.

lätt flotta.

Detta innebär en allmän strävan

Särskilt måste de möjligheter prövas som kan

att med bibehålland e av erforderlig slagkraft,

öppna sig till anskaffning av taktiska atomstridsmedel.

sjöduglighet m m nedbringa de enskilda fartygens storlek till förmån för antalet.

I flot-

tan avses ingå ett antal snabba och s lagkraftiga övervatteneförband, bestyckade bl a med sjö-
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robot, vidare moderna, snabba ubå tar med stor
uthållighet i undervattensläge.

FLYGVAPNET

Med hänsyn

till det allt aktuellare kriget under vattnet
har vikt lagts på utvecklingen av torped- och
minvapen, varför antalet torpedbärande och
minfällande fartyg i möjlig må n tillgodosetts.
Lätta fartyg för ubåtsjakt och minsvepning ingår även.

Kvantitativt sett innebär förslaget

att antalet jagare under perioden minskar med
c:a 40 %.

Kryssa rna kvarstår, men avses läng-

re fram ersättas av andra fartygstyper. Motortorpedbåtarnas antal stiger med c:a 30 %. Jagarna i reservflottan byggs om till fregatter.
På gr und av tidigare . ojämn ersättningsbyggnad
av ubåtar är åldersfördelningen sådan, att antalet kommer att först nedgå för att därefter
Uppmärksamhet ägnas därför åt att

Sammanfattning av chefens för flyg-

genom särskilda åtgärder vidmakthålla ubåtsbe-

vapnet utredning oc h överbefälhavarens

stånde t under perioden.

därpå grundade förslag:

åter stiga.

Chef en för flygvapnet erinrar inledningsvis om den utredning angående minimibehovet av flygstridskrafter som framlades 1948
i samband med förslaget rörande jaktflygets
v~

förstärkning och som i princip fortfarande är
giltig.

Enligt dessa beräkningar sattes det

hårt pressade minimibehovet av jaktflyg till
13 dag- och 3 nattjaktflottiljer, samtliga
förstärkta med 50 % jämfört med tidigare "normalflottilj er".

I nuvarande organisation är

tillgången på jaktflyg 10 dagjaktflottiljer ,
varav 6 förstärkta, samt 1 oförstärkt

Omsättningen av kustartilleriets va-

flottilj.

pen ber äknas under perioden icke kunna ske i

besiut skulle de 4 oförstärkta dagjaktflottil-

sådan takt, att nuvar ande styrka kan hållas.
Efter perioden kommer läget dock att förbättras.

M~dernisering av artillerimaterielen

föreslås ske efterhand .

Genom att söka infö-

ra robotbatterier hoppas man åstadkomma en ökKustartilleriets min-

vapen utformas så, att högre effekt erhålles
~ärskild

Skillnaden mel-

lan det beräknade behovet av flygstridskrafter
och nuvarand e tillgång är så påfallande - även
vid försiktiga b ehovsberäkningar - att den måsom grunderna för flygvapnets användning och
omfattning.
Vad beträffar aYvägningen mellan flyg-

mot anfallsföretag med moderna över- och underva ttensfartyg.

jerna framdeles förstärkas.)

te ägnas särskild uppmärksamhet, då det är tal

ning av eldkraften samtidigt som bristen på
rörlighet kompenseras.

nattj~

(Enligt 1948 års riksdags princip-

slagen finns - såsom närmare berörts i det fö-

vikt lägges vid

speciella anordningar för undervattensskydd i

regående - skäl för att förstärka jaktflyget,

inlopps försvaren.

eftersom delar av landet och stridskrafterna

Kustartilleriet förutsättes kvarstå i
marinen.

nu måste lämnas utan jaktförsvar.

Mot bakgrui:-

den av de ökade svårigheterna att med luftförsvaret möta låghöjdsanf all och anfall med
fjärrobot, kan å andra sidan skäl anföras för
att förstärka attackflyget på jaktflygets bekostnad i syfte att möjlig göra ett mera offensivt luftförsvar med attackflyg.
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Med hänsyn t ill att nuvarande tillgång
på j aktflyg med 5 flottiljer understiger ett
lågt r äknat minimibehov,

~ör

avvägningen mel-

lan jakt- och attackflyg icke ändras inom ramen för nuvar'.Ulde flygplanantal.

Vid en utök-

ning av flyg!ä,pnet bör däremot nttackflyget
förstärkas i förhållandevis högre grad ä n jaktf lyge t.

Bomb- och attackflyge t s ökade verk-

ningaförmåga under mörker och dåligt väder
ställer krav på ökad ve rkningsförmåga hos jaktförsvaret und er dessa belysnings- och väderleksförhålland en.

Dessa krav tillgod oses i

viss mån genom att de jaktflygpl antyper , som
tillkommer under den aktu ella perioden, får
Den nuvarande organisationens kanske

bättre utrustning för a llväd ersuppträd?nde.
Härutöver fordras en f ö r skj utning inom jakt-

störs ta fördel är d en nära överensstämmelsen

flyget mot nattjakt - (allväders- )fö rband. Spa-

mellan krigs- och f red sorganisationen vad be-

ningsflyget har bedömts vara rätt avvägt i

t r äffar de ege ntliga flygförband en. Tack vare

förhållande till övriga flygslag.

denna blir beredskapen hög vid d e flygand e förband en , i flera fall omedelbar ä ven

Vid bedömandet a v attackflygets möjlig-

I

utrednin gsd irekt~ven

~tan

mobi-

heter bör uppmärksammas , att detta avses er-

lisering.

hålla flygplan med prestanda som gör det möj l igt at t medföra taktiska atombomber, om såda-

om krigsorganisatione n kan vidmakthållas, sam-

na skulle kunna anskaffas, ä vensom andra nya

nen minskas .

vapen som ökar slagkraften.
En av överbefälhavaren tillsatt 1uft-

a tt endas t förhållandevis små bes paringar -

f örsvarsutred ning har fu nnit, att luftförsvars-

indragni?lli av en fredsflottilj - skulle ernås

robotar bör införas.

samtidigt som avse värda olä genheter sku l le

tidigt som a ntalet f örband i fredsorganis a tioDen undersökning som skett visar

4oo. ooo - 500. cvo

Dessa robotars främs ta

uppgifter torde bli att uppta fö r s varet inom

ingå r frågan

kr per år på lång sikt vid

uppstå . En sååan åtgärd skulle bl a medföra
en betydand e sänkning nv fly gförband ens krigs-

de nya områden i vertikalled som t illkommer
på grund a v a nfallsflyg et s möjlighe t er a tt ver-

beredskap och krigsduglighet och skulle med-

ka på mycket höga höjder.

mot högre anfallshöjder inn ebär säkerligen

föra svårigheter för en än-amålsenlig f örd elning av flygplantyperna me llan förband e n.

icke, att mellanhöjderna lämnas fria.

Den avstyrkes därför.

De nna utveckling
På d es-

sa har J~~!~l~~~ sina största uppgifter .
Jaktflyget har vida re rörlighet och förmåga

En ledand e princip har vari t, att kva -

till snabba ombaseringar all tefter l äget s fordringar .

Det kan även öv ergå till att f öra för-

svaret offensivt mot flyg- och robotbaser. Rooch svårare att anpassa e ft er fi endens uppträJ aktflyg et kan de ssutom verka i sam-

vid invasionsföretag över l a ndgränsen, över havet eller genom luften, under d e t att r obotvap-

I de ssa

båda avgöra:nd e hänseenden är nu gälla nde norhänsyn till e ff ektivitet och flygsäkerh e t. De
två nämnda faktorerna bestämmer i huvudsak anslag en t ill anskaffning samt drift och underhåll av flygmateriel, som utgör 82 % a v flygvapnets och 87

Tidpunkten då en luftförsvarsrobot kan

Dessas kvalitet bestäm-

mes främst av flygmaterielens l i vslängd och

mer e tt minimum f ör va d som kan godtagas med

ba nd med armens och marinens operationer, t ex

net är mera lämpat för hemortsför s var.

de f lygand e förbanden.

pe rsonalens flygtid f ör utbildning.

botvapnet är där emot stationärt och defensivt
dande.

liteten skall ges företräde, framför ailt vid

% av en flygflottiljs å r skost-

nader på driftbudgeten.

Utrymmet för att gör a

vara färdig att träda i tjänst kan ännu icke

besparingar genom "ra tionaliseri ng " på andra

preciseras . Under den ak tuel·la tidsp erioden

håll inom organisationen är sålunda obe tydligt.

bedömes det icke kunna bli aktu ellt att ro-

Detta visar, att flygvapenorganisationen i hu-

bota r ersä tter e ns någo n del a v jaktflyget.

vudsak redan är r ationell , en följd av att den
tillkommit rela tivt nyligen under e n gradvis
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skeende uppbyggnad, där varje nytt behov bli-

återstående 5 jaktflottiljer samt de 4 attack-

vit ingående prövat av statsmakterna.

flottiljerna förstärks på samma sätt.

Om be-

För-

tydande besparingar måste göras, måste de så-

stärkningen av en flottilj innebär, att anta-

lunda gå ut över flygvapnets omfattning.

let krigsflygplan ökas med 50
flygande personalen och

Flygvapnets effekt vid krigsutbrott

att den
ökas i

med hänsyn härtill erforderlig utsträckning.

samt stridsuthållighet i olika styrkealternativ har studerats.

% samt

!lk~rkpersonalen

Om man i stället jämför med 1948 års

Studien vis ar , att flyg-

förstärkning av flygvapnet 7äJcer i förhållan-

riksdags principbeslut - enligt v i lket efter
hand 10 jaktflottiljer skulle förstärkas med

devis snabbare takt än vad ökningen av antalet flygplan m m utvisar. Omvänt avtar vid

1 jaktflottil j samt de 4 attackflottiljerna

en beskärning av flygvapnet effekt och strids-

förstärks enligt samma grunder.

förbandens effekt och stridsuthållighet vid

uthållighet i snabba re takt
omfång.

ä.~

50 % - innebär överbefälhavarens förslag, att

organisationens

Vid ett förstärkt flygvapen kan så-

Inom jaktflyget sker en förskjutning
mot nsttjakt, varvid antalet

nattj~ktflottil

lunda ökad verkan erhållas till ett f örhållan-

jer ökas från 1 till 3 och antalet dagjakt -

devis lägre pris.

flot tiljer minskas från 10 till 8.
Spaningsflyget föreslås skola behålla
nuvarande styrka.
Antalet flottiljer ändras icke.

tion

Vid jämförelse med nuvarande organisaantalet jaktflygplan med 18 %, anta-

~

let attackflygplan med 50 % och det sammanlagda
antalet krigsflygplan med 22 %. Om man jämför
med 1948 års r 5.ksdags principbeslut, ökas antalet jaktflygplan med 3 %, antalet attackflygplan med 50 % JCh sammanlagda antalet krigsflygpla n med 11 %. Sistnämnda jämförelse visar sålunda förslagets innebörd i förhållande

Med utgångspunkt från bl a chefens för
flygvapnet utredning och vad som i det föregående anförts under "Allmänna krav på krigsmakten" har överbefälhavaren framlagt följande
förslag beträffande flygvapnets utveckling under tioårsperioden 1955/.56 - 1964/65.
l.

föreslås skola omfatta:
8 dagjaktflottiljer,
3 nattjaktflottiljer,

Luftförsvarsrobotförband f örutsättas

2.

skola framdeles tillkomma i flygvapnets organisation och medel för fortsatt utveckling av
nadsram.

För att

möjliggö~a

uppsättning av

robotförband , sedan utvecklingsskedet avslutats, finns särskilda medel reserverade utanför flygvapnets kos tnadsram bland "nya strid s-

4 attackflottiljer.
(Samtliga flottiljer förstärkta 1 )
med 50 %. )

medel."

~~!!~=!~~~E~~=-~~~-~!E~~~~~~~~E~~~~:

3.

5 spaningsdivisioner.

~~~!~~!!~~=~-föreslås skola mode.::::_i$eras :

I förhållande till nuvarande organisation innebär förslaget, att utöver de 6 jaktri.ksdagsbeslut förstärkts med 50 % inom den
befintliga flottiljorganisationens ram, även

års riksdag bekräftat.

sådana robotar upptages i flygvapnets kost-

!'!l~!~!~~~~!E

flottiljer, vilka enligt 1948 och 1949 års

till den flygvapenorganisation vilken 1948 års
riksdag i princip beslutat och vars successiva
genomförande i mån av resurser senast 1951

överensstämmelse med chefens för flygvapnet
förslag.

4.
sk~la

!'!~~~~~~E~~E!~~!!~~~E föreslås likaså
moderniseras enligt chef ens f ör flyg-

vapnet förslag.
1) I förhållande till "normal"-flottiljer
enligt 1942 års försvarsbeslut.

Den föreslagna förstärkningen av flygförbanden har förutsatts skola ske successivt
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under tioårsperioden och vara avslutad först

tuella tioårsperioden.

vid periodens slut .

Möjligheterna att nu

närmare bedöma vilka krav som koll\Jl\er att ställas på åen framtida

organisatio~en

och hur

denna med hänsyn härtill bör vara uppbyggd
och utrustad är begränsade . &I pl an med riktlinjer för den fortsatta modernis eringen av

I de.!_följande belyses närmare vissa
förut nämnda frå gor och redogöres för vissa

luftbevaknings- och stridsledningsorganisa-

ytterligare frågor vilka behandlats i chefens

tionen har dock framlag ts.

för flygTapnet utredning och innefattas i

en omfattande automat iseri ng av nuvarande organisation.

5verbefälhavarens nyss nämnda förslag beträffande flygTapnet .

Denna syftar till

Behovet av y tt erli gare taktisk och

Genom den föreslagna förskjutningen
!rån dagjakt till nattjakt inom r a men för nuvarande antal jakt!lottiljer kommer ytterligare två jakt!lottiljer att vara utrustade
med tvåsitsiga flygplan och behöver därvid

teknisk personal i den framtida luf tbevaknings- och stridsledningsorganisationen är
svårt att bedöma med säkerhet f n. Man bör
dock under alla förhållanden räkna med ett
ytterligare behov av elek trot eknisk personal.

tillföras !lygnavigatörer (f n benämnda flygsignalister).

Den nuvarande basorganisationen grundar sig på 1942 års försvarsbeslut.

Vid attackflyget utrustas samtliga

Utveck-

lingen sedan dess har medfört mer komplice-

flottiljer med tvåsitsig-d flygplall, varvid

rad flyg111ateriel a t t betjäna, delviv föränd-

ytterligare en f1ottilj måste tillföras !lyg-

rad flygtektik med ändrade krav på basernas

navigatörer.

kapacitet samt e n ny långtidsplan för modernisering av flygfälten. På grund härav har

Vid spaningsflyget har nuvarande divisioner visat sig vara oekonomiskt saå i förhållande till den personalkrävande divisions-

gjorts en allmän översyn av basorganisationen,

ledningen, samtidigt som de är underbemannade

redningen har visat nödvändigheten av kvali-

inom vissa verksamhetsområden.

tetsförbättring beträf fande markmaterielen
och i viss mån personalen. Organisa tionens
omfattning har anpassats e'fter "1953 års flyg-

Spaningsfly-

get organiseras därför - inom ramen för nuvarande flygplanantal - på ett mindre antal divisioner än f n.
Beträffande luftbevaknings- och stridsledningsorganisationen förutsättes, att landet skall vara uppdelat i samma antal luftförsvarssektorer som f n.

Moderniseringen av

dessa enligt gällande planer har förutsatts
skola fullf öljas. Man kan förutse, att utTecklingen på luf tkrigsföringens område komm@r
att ställa ytterligare krav på luftbevakningsoch stridsledningsorganisationen under den ak-

delvis efter långvariga praktiska försök. Ut-

fältsplan". för att s å långt möjlig t begränsa kostnaderna har antalet ba sförband minskats
med 20 %.

Den erforderliga förstärkningen av

den aktiva personalen i basförbanden har kunnat tillgodoses genom omdisponering av befintlig personal. Det har visat sig nödvändigt
att i stället förstärka reservpersonalen och
antalet värnpliktiga.
Den utveckling beträffande luftbevaknings - och stridsledningsorganisationen samt
basorganisa tionen som redan skett och som enligt det föregående kan förutses, ställer betydligt högre krav på flygbasområd esstaberna
än tidigare.

En utredning angående dessa sta-

bers uppgifter och organisation har därför
gjorts inom flygledning en. Resultat en härav
kommer att fr am läggas i s amband med chefens
för flygvapnet yttrande över militärindelningskommittens betänkande.

-

-

~

....

--

'

-

--

<

.
_,.

-- - -

Flygmaterielens utveckling har aktualiserat frågan om en omläggning a v den grundläggande flyg- och flygslagsutbildningen.

'

~.~
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Enligt verkställd utredning bör detta tillgå

plantype r med betydligt mer omfattande och

på f öljande s ätt.

komplic erad e lektroteknisk utrustning än tidigare. Motsvarande utrustning på marken kommer

I den grundlägganue fly gutbildningen

(GFU) införs reafly gplan såsom skolflygplan

äve n fftt öka oct bli mer komplic erad. För sköt-

typ Il och ersätter därmed nuvarande propeller-

seln av all denna utrustning erfordras en successiv ökning av den el ektrotekniEka per sona-

drivna Sk 16.

En d el av den utbildning, som

nu ingår i d en grundläggande flygsl agsutbil d-

~

ningen (GFSU:l), förskjutes därvid till GFU .
GFSU inledes med en 3 månaders typinflygnings-

Överbefälhavarens förslag beträffande
flygvapnet innefattar även e n av chefen för

skola, där eleverna flyger krigsflygplan i
Trots att kri gsflygplanen
dubbelkommando.

flygvapnet uppgjord investeringsplan för
fält, befästningar och kasernbyggnader.

ökar i svårigbetsgrad räknar m~n med att i
det nya systemet kunna krigsplacera förarna
vid samma tidpunkt som förut.

För att minska

behovet av skolflygplan och krigsflygplan med
dubbelkommando delas flygeleverna upp i fyra
inryckningsomgångar per å r med tre månader
mellan varje. Omläggningen medför en ökning
av personal- och flygtidskostnaderna vid krigsflygskolan.

Dessa merkostnader uppvägs dock

helt av att besparingar samt idigt kan gö ras på
anslaget till anskaf fning av fly gmat eriel,

.!1:l..B:::.

Vad först !!~~!~~=~ beträffar har
förutsatts, att "1953 års flygfältsplan" skall
vara fullföljd i och med 1958/59· Denna plan
innebär främst, att vår a fr edsflygfält erhåller start- och förbindelsebanor och uppställningsplattor med hänsyn till utbildning ens
och flygsäkerhetens krav samt att våra viktigaste krigsbaser moderniseras samtidigt som
vissa nya krigsbaser anlägges.

Den föreslag-

na förstärkningen av flygvapnet och utveck-

främst genom ändrade grunder för tilldelning

lingen under tioårsperioden nödvändi ggör vissa ytterligare flygf ältsarbete n . Sål unda ö-

av skolflygplan till flottiljerna. Under de
närmaste åren kan mat erielkostnaderna de ssu-

kas behovet av utspridda" uppställningsplatser.

tom begränsas genom att det befintliga beståndet av J 28 utnyttjas som skolflygplan. Härigenom kan nyanskaffningen av skolflygplan typ
I I under den närmaste tiden begr änsas till
15 st J 28 c.

En

u ~r ednin g

har verkställts beträf-

Till följd av övergånge n till reaskolflygplan
under den grundläggande flygutbildningen erfordra s komple tteringar av F 5 flygfält och
eventuellt anläsgende av ett "hjälpflygfält"
för vi ss del av F 5 flygverksamhet.

Bomb-

ocb skjutplatserna behöver mod ernis eras, och
vissa nya sådana behöver anlägg as med hänsyn

fande underbefälsorganisationen och - utbild-

till bl a den vapentekniska utveckling som re-

ningen.

dan s k ett och som därutöver väntas.

Denna har gett följande resultat.
Genom ändringar

krigsorganisationen

i förening med en omläggning av den grundläg-

Huvuddele n av d e ~=!~~~~~~~~~:~=~=~
som bedömts erfo rder liga under tioårsperiod en

gande fredsutbi ldningen har d et blivit möjligt
att så ändra organisationen för underbe!~l i

avser fullföljandet av redan godkända och i
sto r utsträckning pågående ar beten, fr ämst

marktjän.s t (utom tekni sk tjänst), att ant alet

berghangarer, r adaruppställningsplatser samt

underbefäl i rekryteringsgraderna kan avse-

centraler m m för luftbevaknings- och jaktstridsledningsorganisat ionen. De ytterliga-

i

värt minskas• Härigenom ernås kostnadsbesparingar, samtidigt som befordringsut sikterna
för kvarvarande personal förbättras.

I sam-

band med dessa organisationsändringar ersättes

buvuddel~n

av nuvarande flygsi gnalis ter

med korttidsanställd personal (flygnavigatö-

re befästningsarbeten som bedöms erfor d erliga
under perioden avser främst utökning av drivmedels- och a l!UDuniti ons förr åd en med hänsyn
till de ökade krav på l agringsutrymmen som

rer) med anställningsförhållanden mot svarande

ställes vid övergång till nya flygplantyper
Härtill kommer a r be ten för luftbevaknings-

fältflygarnas .

och stridsledningsorganisationen - främst

Sammanlagt beräknas ä ndring-

arna av underbefälsorganisationen medf ör a en
årlig kostnadsbeeparing av c:a 360.000 kr.
Under tioårsperioden tillförs flygförbanden enligt gälland e materielplan flyg-

k omple tteringsarbe t e n vid c entraler och r adarupp s tällningspl ats er - i anslut ning till
den modernisering av d e nna organisati on utöver
nuvarande plan som f örutsatts ovan.
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I fråga om ~~~=E~~~~~E~~~~~~=!=~ råder stor eftersläpninb till följd av att medel icke beviljats för

sa~tliga

dan i

~amband me~

medelsäskandena för 1955/ 56.

Detta gäller främst omläggningen av d en grund-

av riksdagen

läggande flygutbilåninge n, omläg&ningen av un-

i princip godkända objekt. Denna eftersläpning behöver inhä mtas under perioden. Här-

de.rbefälsorganisationen, införande av kort-

utöver erford.r..ns ytterligare investeringar i

tidsant.tällda flygnavigatörer, varvid även behovet för den fjärde attackflottiljen (F 6)

anslutning till utvecklingen unaer tioårspe-

tillgodoses, samt ökning av den elek trot eknis-

ri od en. Eland de ssa s enare byggnadsobjekt
märks fr~m~t utökning av hsngsr-, verkstads-

ka persona len vid flottiljer utrustade med
flygplan A 32.

och förrådsutryl!lJ11en och modernisering av tankningsa nläggning - r i anslu tning till flygmaterielförnyelsen, viaare mod ernisering av torn

Kostnader.

för flygsäkerhetstjänsten samt byggnadsarbe-

driftbudgeten för den av över befälhavaren

=====:::====
De beräknade årskostnaderna under

ten för ny radar- och raåionavigeringsmateriel .

föreslagna organisa tionen för krigsmakten

Beträffande d e byggnadsåtgär der för
krigsmakten, som ansetts nödvändiga under

framgår a v nedanståend e taba ll .
Av fl.ygvapnets genomsnittliga årskost-

tioårsperioden, har överbefälhavaren särskilt

nader under tioårsperiod en - c : a 900 milj k r

fram.hållit be tyd elsen av att flygfältsplanen
snabbt g enomföres med hänsyn såväl till flyg-

- går c;a 593 milj kr (66 %) till anskaffning
av fl.ygmate r i e l , c:a 1 55 milj k r (17 %) t i ll

vapnets operationemöjligh eter som till flygsäkerheten och flygutbildningen.

drift och under håll av flygmAteriel, samt c ; a
152 milj kr (17 %) till övrigt .

De åtgärder som aktualiserats i sam-

Överbefälhavaren framhåller i s i tt

band med de i det föregående nämnaa utredningarna erfordras i princip, vare sig flygvapnet

förslag, att försvaret bör få del av produktionsstegringen och att dess kostnader därför

förstärkes enligt överbefälhavarens f örslag
eller icke. Med hänsyn till tidsfaktorn har

bör stå i relation till bruttonationalproduk-

därför vissa av dessa åtgärder upptagits re-

3 % per år under tioårsperioden.

ten, som bedömts komma att stiga med

År skostnader i milj kr
Budgetår
Armen

Marinen

Flygvapnet
1)

Gemensa mt

Nya
etridsmedel m m

S:a

2)
1955/56

851

405

1956/57

875
911

408

1957/58

913
940

1958/59
1959/60
1960/61

462

1961/62

934
903

432
432

1962/63

902

432

901

432

1963/64
1964/65
Årsmedeltal
Fördelning i %
1)
2)
3)
4)

455
462

~
~

1368

750
825

157
162

2163

801

168

837
860

172
174

2335
2384

910

175
180
181

9'17
1039
',

903 , 1

438, 7

36,4

17,7

1057
9513 )
900,7
36 , 4 4 )

2270

2436

179

77
89
80
120

179

248

172,7
7,0

Medel f ör utveckling av luftförsvarsrobotar inräknade.
AvseddR bl a för anskaffning av lu ft f örsvRrsrobotar.
950 milj kr på l ång sikt.
Härtill kommer den avsevärda anael ~om kan tillfalla
flygvapnet av de belopp som reservera t s för nya stridsmedel.
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61, 4
2,5

2t -

Under bud-

2528
2581
2634
2689
2746
2476 , 6

getåret 1953/54 uppgick försvarskostnaderna
på driftbudgeten till 4,66 % av nationalprodukten.

Enligt chefens för flygvapnet uppfattning, grundad på de utredningar som nämn t s i

Vid en årlig pronuktionsstegring av

2t % kommer de ovan redovisade försvarskostnaderna under tioårsperioden a tt uppgå till

betänkand ets inled ning , kan man ick e bortse

mellan 4t och 5 % av bruttonationalprodukten.

fjärrvapenanfall tvinga vårt land till und erkast else. Lika väl som anfa ll på vår a städer

från möjligheten att genom enbart f lyg- och

Detta är fallet även om l önekostnad erna skulle stiga med 2 % per år i arn;l utning till
produktionsstegringe n .

Anslagsbehoven är av

den storleksordning som i fl ertalet västeuro-

i terr oris erande syfte - e n metod som blir
kännbarare med användning av atombomber e l ler kanske än mer, kan anf all mot försörj ningen bli verksal!IJlla. Rubbningen av försörjningen, t ex kommunikationerna, återverkar

peiska länder anses nödvändig f ör att säkerställa försvaret.

ovillkorligen på s tridskraft erna och på invasions försvarets håll f asthet. Lande ts stor a

X X X X X

Till ova nnämnda kos tnader

~å

yta, f örekomste n av viktiga mål i olika la ndsända r och behovet av förbindelser dem emel lan

drift-

budgeten kommer kostnaderna på kapitalbudge-

utgör en svaghet i vårt läge, som medför att
vårt l and s behov a v l uf tf ör s varsmedel är be-

ten. Dessa beräknas för hela f ö rsvaret uppgå till i medeltal c:a 200 milj kr per år un-

tydligt större än många andra länders. I för-

der tioårsperioden, va rav c:a 50 milj kr till

svarsorganisat ipnen måst e detta beaktas.

flygv a pnet ( flygfält, befästningar och kasern3.

byggnader).

Det akt iva luftförsvare t utgöres

f n av ja.1'.tflyg och luft värn.

CHEFENS FOR FLYGVAPNET
SÄRSKILDA YTTRANDE
1.

För försvaret

inom det högsta höjdskikt et måst e i framtiden,

----0000000----

s åsom betänkand et framhåller, luftförs va r s robotar tillkomma. Beträffande d essa luftförsvarets delar framhåller chefen för flygvapnet bl a föl jande .
~~~~!~l~~~~ styrka stannar enligt förslaget avsevärt und er minimibe hove t . Den f ö-

reslagna förstärkningen innebär mera att för-

Chefen för flygvapnet framhåller

till en början, att förslaget visserligen om-

svaret blir effektivare inom områden som för-

fattar en betydande f örstärkning av flygvap-

svara s, ä n at t försvaret k an upptagas inom

net men att den.na likväl bör ses mot bakgrunden av det beräknade minimibehovet av flyg-

flera områden än nu . Bris t e n på jaktflyg
kompenseras i någon mån men ingalunda helt

stridskrafter i vårt lands försvar, som nämnts

av attackflygets förstärkning, som ökat möj -

i det .föregående.

ligheterna till offensivt luf tförsvar. Oaktat
förslaget angående jaktflygets förstärkning

Det nu föreliggande försla-

get omfattar 8 dag- och 3 nattjaktflottiljer
av den "förstärkta" typen. Bristen är sålunda 5 jaktflottiljer.

Samtidigt f örstärkes e-

mellertid attackflyget med 50 %.

vid 1948 års riksdag ansågs bö ra genomföras
och oaktat utveckl ingen därefter, som pekar
mot ökad skärpa i luftkriget, vill chefen f ör

Skillnaden mellan behov och tillgång

flygvapnet icke nu gå så långt som till att

måste - såsom även framhålles i betänka ndet återverka på målsättningen.

icke går längre än ungefär till vad som redan

kräva ytter l igare ökni ng av jaktflyget.

Även vid genom-

Ut-

vecklingen bör emel lertid f öl jas-uppmärksamt,

förd förstärkning blir det omöjligt att samtidigt ge hela landet jaktförsvar eller att
samtidigt med tillräcklig kraft deltaga i invasionsförsvaret av vitt skikia delar av lan-

och det är icke omöjligt att en

ö~ng

kan

komma att visa sig nödvändig och genomf örbar
f öre 10-årsperiodens slut .

det.

Jaktflyget måste komple tt eras av
2.

F"årslaget måste även ses mot bak-

!~!~~~!~!

grunden av den uppfattning om luftkrigföring-

F"år att försvaret mot flyg- och
fjärrvapenanf~ll skall bli t illfredsstäl l an-

.!!!• som numera föreli gger, och vårt lands sår-

de erfordras en ompr övning a v uppgifter, om-

barhet mot flyg- och fjärrvapenanfall .

fattning och materielersättning för d e t t er-
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ritoriella luftvärnet och flygfältsluft vär-

de mindre r örliga armestridskraf terna till

net.

områden, där de kan väntas få störst verkan

~~!!!~:~!~~~:~~~!=~· som föreslås
skola tillkomma i försvaret, är motiverad

och där möjligheterna till djupförsvar utanför gränserna är mins t.

främst av att luftkrigets anfallsmedel fra m-

Den ökade verkan av vårt attackflyg,

deles kan framföras på större höjder med hög-

som kan förutses genom den föreslagna för-

re farter och med bibehållen träffsannol ik-

stärkningen och den pågående tekniska utveck-

het.

Därmed har det tillkommit en "ny front';

lingen - därest denna till f ul lo utnyttjas

för vilken f ö r sva rsmedel måste skapas , nämligen luftförsvars robot
av jaktplan.

ell ~ r

även i vårt försvar - medför otvivelaktigt en

en speciell typ

avlastning av de övriga försvarsgrena rna, sär-

Dessa strid smedel ersä t ter så-

skilt i för svaret mot kustinvasion.

ledes icke några befintliga vapen utan uteör

5. Öv erbefälhavaren har för nya strids-

ett helt nytt behov, som drar ökade kostnader.

medel m m under tioårsperioden reserverat sam-

Chefen för flygvapnet anser, att dec skulle

manlagt något över 600 milj kr, vilka skulle

vara brist på f örutseende om icke en ansenlig

bli disponibla under periodens senare hälft.

del av de medel som upptagits för nya strids-

Chefen för flygvapnet finner, med hänsyn till

medel reserverades för höghöjdsförsvar e t ,

peri odens längd och till de behov som redan nu

även om man icke nu klart kan skönja den tid-

kan skönjas, att det reserverade beloppet är

punkt då de vapne n kan vara färdiga.

ett minimum, som icke bör underskridas.

Frågan om eL =~~=!~~~-~=~~~~~ av l uTtförsvare ts alla element bör utr edas.
4.

6. I b etänkandet har vid behandlingen
av försvaret mot flyg- och f järrvapenanfall

Vårt land har långa gränser att

framhållits vikten av omfattande åtgärder in-

försvara mot inwision och kommer alltid att

om den civila sektorn av totalförsvaret för

ha förhåll andevie- fåtaliga stridskrafter för

att bl a sörja f ör reparationer av försörj-

der as försvar.

Det synes därför nödvändigt

ningsapparaten.

Chefen för flygvapnet anser

att i möjlig utsträckning bygga försvaret på

dess?. åtgärder vara av utomordentlig betydel-

rörliga str idskrafter, som - obundna av sår-

se, särskilt som det aktiva luftförsvaret har

bara förbindelser - på kort tid kan insät t as

luckor.

i aktue l la r iktningar och därigenom åstadkom-

uppgifter kommer i konflikt med det militära

ma d e n kraftsamling som läget kräver.

De n fö -

Om behovet av värnpliktiga för de ssa

behove t, måste från fall till fall noga över-

r esl agna förstärkningen av attack f lyge t är

vägas, vilket be hov som skall ges fö re träde .

därfö r ett vär defullt steg i rätt r i kt ni ng .

I detta sammanhang har chefen för

Betydelsen av attackflygets förstärkning väx-

fly gvapnet framlagt sin syn på fr ågan om sam-

er genom d e n pågående utvecklingen av d e ss

band e t mella n materiel och personal. Lika li-

egenskaper och beväpning.

tet som det är möjligt att - oavs e tt kostnadsramen - fastställa en bestämd omfattning

Rör liga f l yg- och sjöstridskrafter har
möj l ighet icke endast till insats i alternati-

av materielen är det möjligt att göra detta

va riktningar utan även till djupförsvar utan-

betr äffande den värnpl iktiga personale n. Med

för våra gr änser.

de stigande ma terielkostnaderna blir det än-

Betydelsen h ärav understry-

kes av att vårt land har ett nästan insulärt

nu me r nödvändigt än tidi gare att i varje

läge, och av att de för vårt l and farligast e

kostnadsram göra en avvägning me llan materiel

invasions riktningarna går över d e omgi vande

och personal .

vattnen.

Detta ger möjligh et till att bygga

7.

Det har föresl agits, att försva-

upp ett yttre f örsvar, som kan börja ver ka of-

ret ska ll få del a v produktionsökningen genom

f e nsivt redan under förberedelsesk edet för en

att försvarsko st caderna ställs i viss rel a-

invasion och insättas med ökad kraft under

tion till bruttonationalprodukten.

det för invasionsstyrkan mest sårbara skedet -

har konstaterats, at t man måste räkna med att

Samtidigt

öv erskeppningen - i syfte att hindra fienden

personalens löner växer med nati onalprodukten.

att nå vår kust.

Dessa lönestegringar

Ett av flyg- och sjöstrids-

h~r

dock icke inräknats

krafter lämpligt sammansat t yttre försvar gör

i försvarsgrenskostnad erna.

det även möjligt att kraftsamla nuvuddelen av

krigsmaktens materielkostnader har däremot
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När det gällt

principen varit a tt re dovisa alla a e kostnads-

a v d e summor som r eserverats för nya st r ids-

ökningar under tioårsperioden - bl a till

medel under tioårs p eriodens andra hälft.

• I

f öl j d av den tekni s ka utvecklingen - som kunna t förut s e s .

9·

Följden av dessa olika r tade

ganisation av krigsmakten grundar s i g med

till vägagångssätt blir, att e n förs varsgren,

rä tta främst på de stridsmedel som vi kan be-

för vilken mate rielkostnaderna repre sent erar
en

sto~

räknas disponera under tioårsperiod ens huvud-

del av budgeten, frams tår som förhå l-

del samt på den utveckling a v en mot s tåndares

l 3rrl evis dyr a re än en försvars&ren inom vars

anfallsmedel som kan förutses ·under denna pe-

budge t i stället personalkostnad erna upptar
stort ut rymme.

De t framlagda förslaget till or-

riod.

Detta försvårar bed ömninge n

Utvecklingen fortsätter emell ertid. Om

sådana stridsmedel som atombomb er, rob ota r

av olika stridsmedels och fö rsvarsgr e nars effektivitet, eftersom denna bl a måste grundas
på 9rise t för derss ve rkningsförmåga. Härtill
kommer risken för a tt ko Et nadsökningar, vilka
icke inka l kylerats i kostnads r ame n , till e n

och extremt snabba flygplan blir tillgängliga
i större omfattning , kan e n annan principiell
utformning av krigsmakten bli nödvändig. Här·till bidrar även, at t högt utv ecklad e stridsmedel blir mycket dyr a, samtidigt som ett f ör-

börj an lätt förbises f ör att längre fr am - då

svar u t an tillgång till dessa icke tord e kun-

de börj ar göra sig gälla nd e - inkräktar på
nödvändiga behov i övri gt , t ex medel reserve-

na fylla sin uppgift.

rade för nya stridsmedel.

10.

De n a v ÖB föresla gna förstärk-

ningen av flygvapnet är synnerligen väl mo tiChefen för f lygvapnet fi nner det där-

verad på grund av den betyd ande skillnaden

f ör nödvänd igt, a tt ma n i en kost nadsram ba-

mellan nuva rande organisation och det beräk-

serad på en växand e nationalprodukt upptar

nad e minimibehovet.

medel för att t äcka härav föranledda löne-

Skulle d en för e slagna ökningen av f ör-

st eg ringar, s a mt at t d essa lönemed el redovi-

s varets tot ala kostnader icke komma t ill ståzxi

sas i de olika försvarsg renarnas kost nad sra-

uppstår fr ågan på v ilket sätt d e ökade kraven

mar .

på fly gvap net och luftförsva r et i övrigt a ll t -

8.

jämt sk.all kunna

I s a mband med redogö r elsen f ör

kostnaderna redovisas försvarsgrena rna s pro-

för att kva liteten s k all bes tå. Vid de nya

olika t idpunkt er. Härvid . f r amhålles bl a

övervägande n , som då mås te följa, a ns er che-

a v fly gvapnets årskostnader från i

g enomsnitt 32

~

under femårsperioden 1950/51 -

1954/55 till 35 respektive 37

~

dä rpå f öljand e femå r sperioderna .

under de två

fen för flygvapnet a tt en utgångspunkt bör
va r a , att flygvapnet åtminstone vidmakthålles
och att förberedelserna för a nskaffning av

Vid bed ö-

luftförsvarsrobot får fortsätta.

mandet a v den stegring som flygvapnets a ndel

En förä ndring av vår försvarsordning

i kostnad ern a sålunda uppvisar , bör vissa
f akt orer uppmärksa mmas.

Därvid är att

flygv apnet kräver avs evärt stigande kostnader

centuella andelar av förs va r skostnaderna vid
öknin~en

tillgodo~~s.

mär ka , att även en oförändr ad numerär vid

i sådan riktning att fly gvapnet eller

Redan enligt 1942

luft~ör

svaret i övrigt förs ä mrades, skulle i cke en-

års försvar s bes lut (prop 1942:210 kompletter ad med pr op 1944 :185) beräknades flygvapnets

dast minska försvarets totala effekt utan

and el på lång sikt skola uppgå till 34

skulle troligen även mer än något annat vara

~.

ägnad att minska den respekt utåt som vårt

Att de verkliga kostnaderna ännu under femå r s perioden 1950-55 icke uppnått det avsedda

försv a r nu åtnjuter och minska förtroendet

vär~ e t

för vår vilja att upprätthålla ett tidsen-

be ror bl a på att den beslutade or ga-

ligt försvar av vårt land.

nisa.tione n alltjämt icke helt genomf ört s och
följaktlig en hitti lls dr agit lägre kos tnader
än som 'lVsetts .

----0000000- - - -

J ä mfört med 1942 å r s a vvägning me llan
f örsv a r sgrena rna innebär alltså f örslage t e n
ko s tnadsförskjutning t ill flyg vapnets f örmå n
på 3 %, vartill torde komma avsevä rda delar
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över.b ef-Mhavarens förslag till riktlinjer för rorsvarets utveckling omfattar
en förstärkning av flygvapnet med 22 procent utöver dess nuvarande beslutade styrka. Även om denna ökning kommer till stånd
- i slutet av detta årtionde enligt förslaget - torde som t idigare påpekats i Ufl
vårt flygvapens ställning som det femte 1
världen inom kort vara distanserad flV flera andra länder.
Den starkaste numerären har flygstridskrafterna f n i Sovjetunionen, USA, Storbritannien och Kommunistkina i nämnd ordning. Efter dessa ko11DDer enligt tidigare
gängse uppfattning Sv~rige, om med rätta
är diskutabelt. Enligt rustningsprogram,
som nu tillkännagivits, passeras Sverige
redan under 1954 ~ Frankrike. Därnäst torde följa Canada, vars utbildningsorganisation gör det lätt att snabbt öka även de
stridande förbanden enligt en nyantagen
plan . För Tysklands och Japans nya flygvapen, som redan börjar taga form, är det
första målet satt högre än det svenska.
Vad Sovjets satelliter beträffar är inga
fullt tillförlitliga uppgifter tillgängliga, men det r6refaller som om åtminstone

det polska flygvapnet vore under snabb expansion mot en numerär större än den svenska.
Med ovanstående jämförelse är icke avsikten att ~drorda. en svensk kapprus~ ning
me d de nämnda länderna, som alla är betydligg större än Sverige. Men den bör· utgöra
en påminnelse om, att vårt flygvapen på intet vis är eller blir överdimensionerat.
Dess relativt höga numerär hittills har berott på att en rad större länder av tvång
eller fri vilja helt eller delvis avrustat
i luften efter andra världskriget. Då nu
mera normala ~drhållanden återställ as, är
det endast naturligt att vi ifråga om kvantiteten blir passerade.
Vårt flygvapen har emellertid den
oskattbara fördelen av en tämligen jämn utveckling, som gjort det möjligt att uppnå
en relativt hög kvalitet beträffande både
personal och mteriel, en egenskap som även
vitsordats av utländska iakttagare. Denna
kvalitet måste flygvapnet ovillkorligen vidmakthålla, vare sig den föreslagna förstärkningen kommer till stånd eller icke .
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