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!"fyg-ra.;:net den 29 januari 1948 avlät sitt yttr-c:1.nde till 

- ~s =c~svarskomnittes betänkande inleddes yttr andet med 

~~:~skrieets lärdomar med avseende på luftkri gf öringens 

sammanfattning, som dock inte innebar n<\got 

av överbefälhavarens och försvarskoIIlllittens ut
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s~~i:lig opposition i vårt land. Det synes därför lämp

~ ;;vå år, då viktiga avgöranden beträffande försvare t före-

=--,,;;,, sammanfattning i erinran och granska huruvida de t finnes 

Luftkrigföringens roll sammanfattades i 9 

hemorten kan, såväl med som utan atombomber 

resultat, utan att invasion behöver tillgripas. 

dag- och nattjaktflyg ••• stött av luftbevak:ning 

_;::r-~-r:, ä'7ensom ett välorganiserat och personalkrävande civilförsvar . " 

~~ zxe::plet härpå är Japans kapitulation, som följd av bombkriget 
~en. ?ysklands exempel visar att endast ödeläggelse av städer tro

:.::.-= :ecer till målet, men väl att bombkrigföring med lämpl igt målval 
~~-- "d.C.e hemortens och stridskrafternas försörjning ur spel. Detta 

--.~~-= - _::_igt av den amerikanska bombkornmittens rapport, varför det är o-
- a~~, såsom stundom sker i vårt land, avfärda hemortskrigföringen 
-=rrc~....Zall" utan avgörande betydelse. I f ramtiden kan atombomber av-

-- -~ ·~rkan av hemortskriget. Även Sovjetunionens flygvapen kan nume-
__ =v.:::...\;.S.s tillämpa strategisk bombkrigföring med eller utan atombomber. 

:...z:~:crsvarets verkningsförmåga och seghet ådagalades särskilt över 
.Q;:;.2 :g:o och över Tyskland 1943-44 . I nuläget har den tekniska utveck

--=.,"!:.= g:r-:nat luf'tförsvaret med reajaktplan mot kolvmotorbombplan. 

: :=a.::tiden, då reabombplan får större användning, kommer luftförsva
~- c::::e;i~t att bli svårare - men för den skull ej olöslig. 

"Luftanfall mot huvudstad, kommunikationer och mobiliseringscentra 

,...._.___k:'~sbppning kan lamslå motståndskraften även hos en till synes stark 

~-==-~'t, om beredskapen är låg och luftförsvaret svagt." 

- :-cslaviens exempel är klassiskt. Dess miljonarme kunde endast göra 
~ ;::x;~s~ånd, sedan huvudstaden och förbindelserna lamslagits av flygan
~- ~'t jugoslaviska luftförsvaret med dess svaga jaktflyg och luftvärn 

fb:-~cr.ligt otillräckligt för att IOOtstå flyganfallen. 

_:ca::bo:Jben kan i frarr.t iden b"lca verkan av dylika anfall. 
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3) "Kustinvcision och gränsinvasion kan inte igångsättas eller med fram

gång genomföras, förrän den anfallande nedkämpat den försvarandes jaktf]yg. 

~tt väl organiserat och lett jaktflyg med erforderliga reserver kan inte ned

kämpas utan betydande kraftinsats av flyg ocb tidsödande operationer ." 

Den tilltänkta tyska kustinvasionen lllOt England inhiberades på grund av 
det brittiska jaktflygets seger 1940. Det kan kanske inte utan fog göras 
gällande, att invasionen, därest den igångsatts, skulle ha misslyckats till 
följd av styrkeförhållan:lena till sjöss. Av tyska dokument frwngår dock, att 
man beslutat taga dessa risker, om blott man vunnit i luften. - Invasionen 
över Kanalen 1944 föregicks av en mer än halvårslång, koncentrerad bekämp
ning av det tyska flygvapnet. I denna invasion och många andra, t ex i Stil
la havet, l ades största vikt vid en ofta tidsödande, seg bekämpning av fien
dens flyg som förutsättning för oper~tionen. 

4) "Luftinvasion är en sannolik be~vinb'elsemetod. - Den torde inte i

gångsättas, så l änge ett aktivt jaktf]yg existerar." 

Kuppen mot Norge 1940 visar att luftinvasion är möjlig t o m bortom ett 
eskorterande jaktflygs räckvidd, när luftförsvaret är svagt eller obefint
ligt. - Kretas erövring 1941 är exempel på en "strategisk" luf'tinvasion, som 
lyckats gentemot numeriskt överlägsna försvarare tack vare herravälde i luf
ten. - Invasionerna i Västeuropa 19~4 och 1945 visar vilken omsorg som mås
te nedläggas på luftinvasionens skydd i luften, när försvarande jaktflyg kan 
väntas uppträda, t o m om det är svagt, och när operationens mål har "tak
tisk" karaktär. 

Det är känt att båda maktgrupperna efter kriget fortsätter att förbere
da luftinvasion (anskaffa materiel, utbilda personal~. 

5) "Lantstridskrafter har i regel inte varit i stånd att för::t ett segt 

och uthålligt försvar, om de samtidigt anfalles på marken och i luften utan 

att fiendens flyg bekämpas i luften. Bndust då terrängen varit särskilt 

gynnsam, har undantag härifrän förekorranit. 11 

Denna punkt, som i Sverige v~rit sär~ki1t omstridd, har i länder med 
krigserfarenhet ansetts som tämligen självklar. Den hur bestyrkts av m~nga 
ledande ar!OOofficerare, särskilt i USA, Vdrs trup1er 1942 i nfrika och Sti l
la havet fick kämpa utan flyg. Eljest ger }olen 1939 och Frankri~e 1940 goda 
exempel på hur snabbt numeriskt starka armeer med svagt flyg blivit s lagna. 
Finland 1939-40 gynnades av terrängen och av att det ryska flygva;:nets in
satta del ar var relativt svaga, särskilt kvalitativt . I Italien 1944 gynna
des tyskarna a v terrängen och av att de allierade använde krigsskådeplatscn 
främst för att binda tyska trupper. Inte förrän ryssarna uppnMde överlägsen
het i luften och samtidigt förbättrat truppernas tekniska utrustning kunde 
de 1943-44 utnyttja sin kvantitativa överlägsenhet på marken. Under 1941-42 
däremot, då tyskarna var överlägsna i luften i öster, led ryska armen onor
malt stora förluster. 

Det ryska flygvapnets tyngdpunkt ligger alltjämt på attack- och jakt
f]yg för understöd åt ~antstridskrafterna. 

6) "Sjöstridskrafter har, om de utsatts för ohämita.de fientliga flygan

fall, satts ur stridbart skick eller inte kunnat utnyttja sin operationsför

måga, till och med om de varit överlägsna fiendens sjöstridskrafter. Sjöför-



bindelsPrna har för att vara skyddade måst tryggas av både sjö- och flyg

stridskrafter." 

Första tydliga exemplet härpå erhölls i april 1940, då det tyska fly
get hindrade brittiska flottan att undsätta Norge. Därefter finns mångfal
diga exempel från kriget på Atlanten, i Medelhavet och Sti lla havet . Insik
ten härom ledde också till medförande av jaktflyg o~bord i allt större ut
sträckning. Erfarenheten bestyrlces av ledande sjömilitärer i utlande t och 
bestrides i regel inte heller i Sverige. 

7) "Attackflyg är ett verksamt medel i försvaret mot gränsinvasi on och 

kustinvasion, om det skyddas av jaktflyg. Frånvaron av attackflyg på för

sv<iI'ssidan innebär stora lättnader och stor tidsvi.nst för den anfallande." 

De allierades attackflyg, som hade alltför svagt stöd av jakt , uträt
tade föga i Västeuropa 1940, medan tyskarnas attackflyg utan större motstånd 
i luften hjälpte de numeriskt underlägsna men tekniskt överlägsna tyska 
trupperna. till seger. - Det brittiska bombflyget förstörde under mörkeran
fall transporttonne1ge i kanalhamnarna 1940. - Frånvaron av norskt a ttackflyg 
möjliggjorde landst igningarna i Norge 1940, utanför eskortjaktflygs r ä ckvidd . 
- Det brittiska attackflygets anfall mot tyskarnas förbindelser i Cyrenaika 
stoppade Rommels anfall mot Egypten 1942 . - Det tyska attackflyge't i Tunis 
1942 stoppade de allierades framryckning från väster, trots deI"dS överläg
senhet på mm-ken. 

Frånvaron av tyskt attackflyg stött av jaktflyg möj liggjorde också de 
allierades ostörda uppladdning av de engelska kanalhamnarna före invasionen 
1944. - Under invasionen stöddes de allierades trupper kontinuerligt av at
tackflyg och behövde samtidigt inte besväras av fientligt flyg; utan dessa 
förhållanden i luften hade uppladdningen av och utbrytningen ur brohuvudet 
inte varit möjliga gentemot de tyska l antstridskrafterna. - Den tyska Arden
neroffensiven 1944 lyckades till en början, medan vädret hindrade flygning; 
senare då de allierades attack.flyg sattes in, stoppades offensiven. -

8) "Flygspa.ning är nödvändig för planläggning av alla operationer o ch 

:'öre byggande av strateg i sk och taktisk överraskning." 

Planlä€gnipgen av försvaret mot kustinvasion bör bl a kunna räkna med 
G~t förberedelserna härför kan upptäckas i tid. Radar och nattfotografering 
=az- bl<a t möjligheterna härtill. 

9) "Undsättningsexpedi tioner till allierade bar tagit tid att besluta, 

=ganisera och genomföra. Otillräckligt luftförsvdrade så.dana har katastro

:a: ~ misslyckats. Då det rått brist på flygstridskrafter och angriparen va

~-; stark i luften, har hjälpen helt uteblivit." 

Hjälpen till Norge 1940 och Grekland 1941 är goda exempel. Britternas 
~-ran att, inför hotet om flyganfall mot hemlandet, skicka ytterligare jakt
f'lyg ~ill fransmännens stöd 1940 har nyligen omvittnats i Churchills memoa
::-=:r • .Jet torde bl a vara dessa lärdomar som resulterat i Atlantpåkten och 
_ess =ilitära pl~nlä€gning. Den snabbare hjälp, som sålunda numera kan påräk
~. gäller självfallet endast medlemmarna i pakten • 

.Jet var mot bakgrunden av dessa lärdomar som förslaget angående det 

sr~!lSica flygvapnets förstäikning framlades. Argumentens s tyrka torde ä ven ha 

de beslut i frågan som fattades av 1948 och 1949 års riksdaga.r. Nu, 
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när fullföljandet av planen eller t o m de redan fattade besluten står på 

spel, är det skäl att framhålla, att utvecklingen i världen inte försvagat 

utan snarare stärkt motiveringen för förslaget. Dess genomförande skulle 

självfallet kunna få allvarliga konsekvenser för de andra försvarsgrenarna 

om försvarets kostnadsram göres lAg. I diskussionen r örande avvägningsfrågan 

uppges stundom att flygvapnets rorespn\kare endast ser till sitt eget vapen, 

' utan !årmåga e ller vilja att se till det hela och därför underskattar de 

andra försvarsgrenarna. Från flygvapnets sida är förslaget om förstärkningen 

inte n3got självändamål. Det bygger på den enligt ovan välgrundade uppfa t t

ningen, att de övriga försvarsgrenarna inte kan gj:jra sig gäl lande, om de ut

sättes för ett starkt tryck från ett fientligt flygvapen, som tillåtes få 

herravälde i luften. Förlusterna på marken och på sjön blir under dylika för

hållanden onormalt höga och försvarets seghet går förlor ad . Jaktflygets för

stärkning har bl a till ändamål att reducera storleken av dessa förluster 

till rimliga gränser, så att de andra försvarsgrenarna alltjämt kan operera . 

Förslaget syftar sålunda i högsta grad till det samlade försvarets bästa. 

Endast om man med bortseende från krigserfarenheterna tror.att ett anfallan

de fientligt flygs inverkan på vår~ stridskr~fter är ringa, kd.11 man anse 

flygvapnets förstärkning vara obehövlig. 

Det har med förslaget aldrig varit tal om att eliminera de andra för 

svarsgrenarna. Syftet har i stället varit att åvägabringa 2ala.ns_i_f_2r~v,er~t, 

en ta.lans, som saknades i 1942 års försvarsordning, därför att flygvapnet un

der den femårsperiod beslutet avsåg inte kunde hinna byggas ut ytterligare. 

Någon strategisk behovsberäkning förekom inte då• med krigets daglitrd. å

skådningsundervisning tätt rnpå knutarna. gällde det blott att sä tta upp mes-

tcJ. möjliga. Inte ens om chefens för flygvapnet förslag bleve helt genomfört 

skulle en fullständig balans upi:n ås. Som exem1.el kd.n nänmas, att de alliera

de mot slutet av kriget räknade med att på en l <mdfront tehöva eLt "taktiskt'' 

flyg av 12~ flygi:,lan per 10 000 man. För Sverige, som har ett hP.lt an.nit lä

ge än kontinentdls t aterna, skulle det kunna fiill'li..l.s skäl för ett ännu starka

re flyginslag i försva.rsbab.nsen. 

För vår del synes det vara riktigare att, om budgetbegränsningen tving

ar därtill, skapa ett numeriskt något mindre försvar med fullgod balans, som 

ger någorlunda trygghet mot förödande flyganfall ~ot stridskrafterna och hem

orten Än ett numeriskt talrikare, skenbart starkare försvar med en mer eller 

mindre utpräglad lucka i luftförsvaret - genom vilken en i luften stark an

gripare kan lamslå det totala försvaret. 


