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• MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN 

BERICHT OP SCHRijVEN VAN NR. 1958 AFD. Kabinet 

BETREFFENDE t s..GRAVEHf:IAGE, 29 ~~,~;óW.LUt.~,..,...,.,:..r:~-., 
Defensie van Zweden 11. 

--------------------~~~~~-MEN GELIEVE BIJ HET ANTWOORD NAÎJWKEURIGi j..lio ___ _ 

HET ONDERWERP, DE DAGTEKENING EN HE 

1 bijl. NUMMER VAN DIT SCHRIJVEN TE VERMELDEN ·- 7 OCT. 1950· 
·----· ·~------·-

Hierbij doe ik U ter kennisneming af-

schrift toekamen van een rapport van Harer 

Majesteits Gezant· in Zweden d.d. 16 September 

1950 no.3519/719, betreffende nevenvermeld 

onderwerp. 

DE CEEF' V .Al'f DE .d.FDELIHG 0. 0. en V • , 

de Heer Hoofd van de B.V. D. 
Javastraat 68, 

DEN HA.áG. 
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.U' schrift 

' Nr. 3519/ 719 
S':i'OCl::t~ou. , 16 September 1950 • 

Laatre~elen defensie in Zvreden. 

Ten vervolge op dezerzij c1 se brief van 28 August us j.l. nr. 3272/667, heb i k 
de eer Uwe :J:xcellentie te berichten, dat op 14 dezer de l aatste bi j eenkomst yrerd 
gehouden van de regering en par t ijlei ders ter bespreking van maatr egel en, te 
nemen ter verst erki ng van de Zweeds e defensie. 

Blijkens een officieel communiq_u!:J van het Ministerie van Buitenl ands e Zaken 
t er stede war en de voornaamst e punten de zer bespr eking de navol gende. 

Betoogd werd, dat aan zienli jke kos t en zullen moet en worden besteed aan de 
aankoop van nieuw oorlogsmateriaal. 

In dit ver banel werd gewe zen op de begr otingscijfer s van 191+5-1950, waar uit 
bl eek, dat uit sluitend voor oorlogs tuig j aarli j ks omst reeks 200-300 millioen 
kronen werd besteed. Op l Juli j .1. zijn bes t ellingen gepl ant s t ten bedr age van 
800 milliaan kr onen, terwi jl O'rereenkomstig het desb etr effende bes luit van de 
Rijksdag b O'Tendi en de mogelijkheid werd opengel aten v oor de pl aatsing op genoemd 
tijdstip of l at er van bes tellingen ter waar de van een additionele 550 millioen 
kronen. 

Ten aanzi en van de aar d van de aanschaf van nieuvr materiaal heeft de 
velhebber zijn wensen t e kennen gegeven, vm.arui t de voornaams t e punten hieronder 

mogen worden opgesomd, ~aarbij de door de Opperbevelhebber geschatte kosten voor 
genoemde maatregelen daarbij zijn aangegeven. 

65-70 
mill.kronen 

1. Bespoedi ging van de aanschaf van materiaal vooral ten behoeve van de pantser
af we er en radar; een begin van vernieuwing van de veldart illerie door bestel
ling van de t hans gereedgekomen 10.5 cm veldhowitzer. 

5 mill. 
kronen 

2 mill. 
.iii.onen per 
- rtaal. 

15-20 rnill. 
kronen 

.AAI.'i : 

2. Personeelsversterking door: 
a. deels stimulering van de vrijwillige opneming van meer reserve-officieren 

en deels vrijvJillige opleiding tot hogere r angen (1 millioen) en lotta' s 
(vrouwelijk hulppersoneel). 

b. buitengewone oproep onder de wapenen van dienstplichtigen d. v~z. 12.500 
officieren en onder-officieren van leger en kust't.'lachten zullen in het voor
jaar een maand langer onder dienst blijven. 

c. oprrbep van 5000 dienstplichtigen van de vloot voor extra opleiding van 
3 maanden, te beginnen in het voorjaar 1951 en in verband daarmede de uit
rusting van een aantal vaartuigen • 

3. Ten aanzien van de kapi t aal dienst: 
Verhoging van de ui t e etrokken bedragen voor de bouw van vliegvelden en ves
tingwerken. 

De regering heeft t oegezegd t e zullen nastreven een bespoediging van de 
bO'Tenaangegeven leveranties, doch is van mening, dat vele van de kos ten nu 
onmogelijk kunnen worden geraamd. Zonder definitief stelling te nemen is de 
regering echter in principe bereid een voorstel te brengen in de Rijksdag, min 
of meer in O'Tereenstennning met de door de Opperbevell1ebber aangegeven lijnen, 
doch met dien verstande, dat het door de Opperbevelhebber genoemde bedrag 

65-70 mill ioen kronen niet wordt overschreden voor zO'Teel betreft de bes'p Ol9d:z.p.; jt;J< 
van bestelling en en de aanschaf van materiaal. 

Ten aanzien van punt 2: de regering zal de daarbij gedane voorstellen 
zoeken en eventueel in oYerweging nemen. 

Voor de onder 3 gevraagde extra sommen voor vliegvelden en vestingwerken 
acht de regering het mogelijk hoogstens een bedrag van 15-20 millioen kronen 
te kunnen ondersteunen • 

Zijne Excellentie de Heer 
Minister van Buitenlandse Zaken, 
~~~<!· 
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Hier eindigt de zuiver militaire zij de van de besprekingen. Uit he t ant
woord van de regering is het Yrel duidelijk, dat de Generaal Jung vrijwel ten 
aanzien van al zijn wensen een hoge mate van inwilliging heeft gevonden. 

Andere onderwerpen, di e ter sprake kv;amen, waren: 
A. De bescherming van d e burgerbevolking, v;aar onder de ll.il.chtbescherming . 

Daarbij werd gewezen op het daar relatief grotere geb rek aan geoefendheid 
materiaal dan bij de militaire wapenen. De regering is dan ook voornemens 
de verbetering aanzienlijke bedragen ter beschikking te stellen, d.w.z., dat 
zal worden Yoorges-teld het ter beschikking staande bedrag van ca. 73 
k ronen te -"rerh ogen met 4-5 rnillioen kronen. 
Voor verbetering van de vrer k zo.amheden van de staatspolitie ter bestrijding 
van spionnage en sabotage zal een bedrag van l millioen kronen worden toege
kend. 

C. Voorts is de regering voornemens de Rijksdag voor te stellen ongeveer4- milli 
oen leeenen ter beschikking te stellen voor de uitrusting van noodziek enhui
zen. 

D. Ten aanzien van de economische oorlogsvoorbereiding zegt de regering toe 
zullen ond erzoeken in h oeverre de aanvrage voor een bedrag van 50 millioen 
kronen kan worden ondersteund voor de aankoop van v oor d e oorlog belangrijke 
materialen, aanbouw van bomvrije ol ieopslagplaatsen en de aanleg van bomvrij 
werkplaatsen. 

De verteg enwoordigers van de liberale, conservatieve en agrarische partij 
hebben hun instemming betuig~ met de maatregelen ter versterldng van de 
Zweedse defensie, ong eveer volgens de richtlijnen, door de regering aangege
ven. 

Het budget zal, indien de voorstellen a anvaard worden, h etgeen aangenomen 
kan worden, met 225 mill ioen kronen worden verhoogd. 

De defensie- uitgaven over 1950 zullen daarmede, in procenten uitgedrwct 
de volgende wijziging ondergaan ( vide mijn brief van 3 Februari no.4-0Lt/ 91). 
Per l Januari 1950: van d e Rijksuitgaven 17. 7 % 

van het na tionale inkomen 2. 9 % 
Na de wijziging: van de Rijksuitgaven 22.7 ~b 

van het nationale inkomen 3.65% 
Tenslotte kan ik hieraan toevoegen, dat de Opperbevelhebber Jung lill.J mede

deelde , dat hij tevreden was over dit resultaat , dat hij qualificeerde als 
het maximum, dat in besprekingen me·l; partij leiders te bereiken was . 

De Gezant, 

w. g . E. Teixeira de Mattos. 
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