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Flygunderstödet i samband med ”Operation OVERLORD” -byggde det på flygteore-

tiska grunder eller på krigserfarenheter? 
 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka med vilka grunder det direkta flygunderstödet 
under ”Operation OVERLORD” genomfördes. Min undersökning studerar USAAF (United 
States Army Air Force) och dess flygunderstöd i den europeiska delen av andra världskriget. 
Detta innebär att uppsatsen avgränsas till det direkta amerikanska flygunderstödet på den 
europeiska arenan.  
 
Mitt intresse för ämnet väcktes i somras när det var exakt sextio år sedan landstigningen vid 
Normandie genomfördes. Detta uppmärksammades stort med olika evenemang. Som flygare 
är det av naturliga skäl särskilt intressant vilken roll flygstridskrafterna spelat i olika insatser.
  
När landstigningen genomfördes under sommaren 1944 var andra världskriget inne på sitt 
femte år. Det amerikanska deltagandet började dock under 1941 och var splittrat med delta-
gande i Europa och mot Japan. Under 1944 var det amerikanska deltagandet inne på sitt fjär-
de år. De amerikanska flygstridskrafterna började sitt deltagande i det europeiska kriget med 
en doktrinär grund som modifierades något under 1943. Jag kommer att undersöka om denna 
doktrinära grund var vägledande under krigets gång eller om det efterhand blir de gällande 
krigserfarenheterna som blir styrande. 
  
Min uppsats kommer att studera tre olika operationer med syfta att påvisa om det finns någon 
förändring som inte är doktrinärt förankrad. Eftersom min studie fokuserar på OVERLORD 
kommer jag att redovisa de två första operationerna mer översiktligt jämfört med OVER-
LORD. De tre olika operationerna blir i Nordafrika med ”Operation TORCH”, på Sicilien 
med ”Operation HUSKY” och sist landstigningen i Frankrike med ”Operation OVER-
LORD”. 
 
Nyckelord: Doktrin, Direkt flygunderstöd, TORCH, HUSKY, OVERLORD 
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Abstract 
Close Air Support and Operation OVERLORD- success because of doctrinal 
base or through lessons learned? 
The purpose of this essay is to examine under what basic doctrinal foundation the 
American Air Force worked during Operation OVERLORD in the role of supporting 
the ground forces. I will also examine if the Air Force followed the guidelines writ-
ten in the doctrines or if the lessons learned became the guidelines.                                                       

The American Air Force doctrinal base before the Second World War was developed 
through many reorganisations and discussions about how to use the Air Force in an 
optimal way. They were a part of the Army until after the Second World War and 
this always led to a difference in opinion between Army and Air Force officers. The 
Air Force officers argued for independence and the Army officers saw the impor-
tance of having the Air Force under their supervision, as it’s main purpose was to 
support ground battle. The main theoretical influences in the USA were primarily 
Mitchell, Douhet and Trenchard. They saw strategic bombing as the main mission 
and thought that this would change future warfare. The heritage of Mitchell was ex-
ercised and developed at the Air Force officer’s basic school “Air Corps Tactical 
School”. Many of the American Air Force leaders were educated at this school dur-
ing the war. The basic messages in the doctrines were filtered through the Army 
General Staff and most of the basic writings were distillations of First World War 
experience.  

The American participation in the European war started with TORCH. At this time 
FM 31-35 was the guiding doctrine. In this doctrine a ground officer always had the 
final say in how to use aviation in support of ground forces. Lessons learned and 
cooperation with the British troops brought about the production of a complementary 
doctrine. This was FM 100-20, dated 21 July 1943. This doctrine made all services 
coequal and independent. Air Force missions were prioritised. Air superiority was 
the highest priority, isolation of the battlefield was priority number two and support 
to the ground forces was priority number three. Even though FM 100-20 was pub-
lished after the start of HUSKY, the messages in it were used from the spring of 
1943. 

The doctrinal foundations during OVERLORD was followed closely and even 
though new ways of handling air support aviation were invented, this was well cov-
ered in the doctrine. The constant influx of inexperienced and untrained personnel 
into the battle area was a problem. This was extremely obvious in the air support 
system because different services were cooperating. In spite of this, the highest 
commanding levels were well trained, as they were on the whole the same people 
that started in TORCH. The chemistry between some officers did not work and the 
acceptance of one’s role in the operation was in some cases inadequate. The strategic 
Air Force commanders didn’t want to assign resources to air support and some even 
questioned the need for an invasion. The ground units didn’t allocate enough person-
nel to liaison duties. One of the reasons of the overall success was the resolve to do a 
good job and the use of common sense. If you had a staff that cooperated well and 
willingly, you had great advantages and at the same time could create a climate for 
innovative thought. A good example of this is Quesada and Bradley and their coop-
eration. They made it possible to put an air liaison officer in the front armoured units 
with radio equipment. Above this unit they attached fighter-bombers that were 
guided via radio against targets. This way of fighting was used in forthcoming battles 
by many units in the advance against Germany. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
”One fact which it is essential for anyone to realize who wishes to understand 
the thoughts and pressures that influenced the minds of the government and 
their Military advisers in the years before September 1939, is that the war of 
1939-1945 was the first air war.”1 

Den 17 december 1903 genomförde bröderna Wright vid Kitty Hawk den första mo-
tordrivna flygningen med ett flygplan.2 Denna händelse etthundraårsjubilerades för 
två år sedan och förra året var det 60 år sedan ”Operation OVERLORD” startade. 
Mindre än fyrtio år efter att denna den första flygningen genomfördes vi Kitty Hawk 
startade det andra världskriget. Visserligen hade flyget verkat som en del i det första 
världskriget men dess ”barndomsålder” medförde att dess effekt inte var av någon 
större betydelse.3 Detta sammantaget ger en bild av den ringa erfarenhet som trots 
allt fanns inför de krävande åren som andra världskriget medförde. Sir John Slessor, 
Marshal i Royal Air Force (RAF), skriver i sin biografi att, även om luftkriget i Spa-
nien 1936 hade konfirmerat vissa farhågor (Guernica) som luftmakt kunde bidra med 
så var okunskapen om luftmaktsdimensionen stor. I ett PM 1938 utgivet av RAF 
(Royal Air Force) skrev man att: 

”the Air Staff are faced with a peculiar difficulty, in the absence of any real 
experience of air warfare between first-class Powers.” 

En av Slessors reflektioner med hänsyn till detta är en förvåning över att det inte 
gjordes större felbedömningar under WK II än vad utfallet trots allt visade.4 En vik-
tig parameter i detta avseende är att detta är en anglosachsisk syn. Som motsats till 
detta synsätt kan nämnas det tysk-ryska samarbetet under mellankrigstiden och deras 
synsätt och teorier om samarbetet mellan mark- och flygförband.  

Tiden före andra världskriget symboliserades av luftmaktsteoretiker med begränsad 
erfarenhet av luftmaktsinsatser i större reella krigsdrabbningar samtidigt som de tek-
niska framstegen från ”dag till dag” var stora. Ett exempel på detta är den stora oro 
som fanns för ”knockout” slaget, som det tyska flygvapnet troddes kunna leverera 
mot Storbritannien.5 I linje med denna syn fanns det ett antal teoretiker som ansåg att 
strategisk bombning var vägen till seger. Några som kan nämnas är Giulio Douhet, 
Hugh Trenchard och William Mitchell. Andra dimensioner var luftmaktens möjlig-
heter och dess samverkan med markstridskrafterna. Här var de stora företrädarna 
John Slessor, Mikhail Tukhachevski och det tyska flygvapnets utveckling efter första 
världskriget.  

Med en ökad fokusering på gemensamma operationer6 har även fokuseringen ökat på 
samordning av verksamheten mellan olika arenor. Inom Försvarsmakten och Flyg-
                                                 
1 Slessor, John C., The central blue: Recollections and Reflections, (London: Cassell and Company 
Limited, 1956), sid 150 
2 Budiansky, Stephen, Air power: the men machines and ideas that revolutionized war, from Kitty 
Hawk to Gulf War II, (London: Penguin Books Ltd, 2004), sid 22. För vidare fördjupning om bröder-
na Wrights väg fram till denna första flygning läs sid 3-31 
3 Slessor, John C., The central blue: Recollections and Reflections, (London: Cassell and Company 
Limited, 1956, sid 150 
4 Ibid, sid 150-151 
5 Boyne, Walter J., The influence of air power upon history, (Gretna: Pelican Publishing Company, 
2003), sid 133 
6 Exempelvis har Försvarsmakten i närtid publicerat “Doktrin för Gemensamma Operationer” 
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vapnet införs inom några år precisionsstyrda bomber som kan målstyras från flygplan 
eller från specialförband på marken. Ett exempel från den allierade sidan under WK 
II är att leda in flygplanet för insats genom att samverka med markenheter via en 
”Forward Air Controller”7.  Detta förfarande blev operativt under andra världskriget 
och en av de teoretiska föregångsmännen var John Slessor. Han beskrev redan 1936 
behovet av invisning från markförband till flygplan för att öka effektiviteten av 
markmålsbekämpning. Detta innan de tekniska möjligheterna fanns tillgängliga.8 
Andra världskriget blev det första kriget där detta samarbete utvecklades och utnytt-
jades. Med hänsyn till de begränsade erfarenheterna rörande luftmakt är det intres-
sant att titta på vilka doktrinära grunder som var vägledande under krigets gång och 
därmed jämföra dessa mot det verkliga handlandet som blev tongivande.  

I USA var flygstridskrafterna en del av armén, US Army Air Force (USAAF), tills 
efter andra världskriget jämfört med Storbritannien som fick ett självständigt flygva-
pen (RAF) 1918.9 Inom det amerikanska flygetablissemanget, med William Mitchell 
som en av de främsta föregångsmännen, fanns det dock en vilja att bryta sig loss från 
armén och bli självständiga. Huvuddelen av de amerikanska flygofficerarna propage-
rade även för den strategiska bombningen som det vinnande konceptet. Detta ger en 
intressant startpunkt för inträdet i andra världskriget och bör visa om det nära samar-
betet mellan flyg och markförband negligerades eller felriktades. Doktrinär grund 
och verkligt agerande i samband med krigsinsatserna av USAAF, gick det hand i 
hand? För det operativa användandet för olika delar inom den amerikanska försvars-
makten är olika fältmanualer (Field Manual) det vägledande dokumentet. Detta inne-
bär att det huvudsakligen blir gällande fältmanualer avsedda för USAAF under andra 
världskriget som blir huvudfokus. 

1.2 Syfte och problemformulering 
Syftet med studien är att belysa vilka ingångsvärden i de gällande doktrinerna som de 
amerikanska flygstridskrafterna använde för sitt genomförande av det direkta flygun-
derstödet i anslutning till ”Operation OVERLORD”. Det amerikanska deltagandet 
var inne på sitt fjärde år och kriget som helhet var inne på sitt sjätte år. Under denna 
relativt långa tid modifierades den amerikanska luftmaktsdoktrinen/fältmanualen 
sista gången under 1943 varefter den modifierade utgåvan var gällande till krigsslu-
tet10. Denna sista modifiering byggde bland annat på erfarenheter från deltagandet i 
Nordafrika. Erfarenheterna torde dock vara fler efter sommaren 1943 varför mitt 
intresse blir att undersöka om nya principer/metoder användes som inte fanns be-
skrivna i gällande doktriner eller om FM 31-35/FM 100-20 var den gällande grund 
som räckte och var hållbara till och med OVERLORD.  

Denna uppsats har huvudsakligen ett historiskt perspektiv där fokuseringen ligger på 
det direkta flygunderstödet. Då detta är ett mycket aktuellt ämne i dagens flygteore-
tiska resonemang med fokusering på att leverera luftmakt i direkt samverkan med 

                                                 
7 Ett sätt att leda in flygförbandet mot olika mål är att upprätta radiosamband och talkommunikation 
mellan flyg- och markförband enligt fastställda metoder. 
8 Slessor, John C., Air power and armies, (Oxford: Oxford University Press, 1936), sid 108 
9 Meilinger, Phillip S., The paths of heaven: the evolution of airpower theory, (Alabama, Air Univer-
sity Press, 1997), sid 41-44. En av huvudanledningarna till denna självständighet var tyskarnas bomb-
ningar av London med Zeppelinare. För att öka effektiviteten av flygets motverkansinsatser mot dessa 
sågs en självständighet som en bidragande faktor. 
10 War Department, FM 100-20: Command and Employment of Air Power, (Washington: War De-
partment, 21 July 1943) 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN C-UPPSATS  Beteckning 19 100:2042 

Mj Torbjörn Eriksson  2005-08-03  Sida 7 (63) 

markstridskrafter kan de historiska erfarenheterna och dåtidens metoder vara av in-
tresse för framtiden. Historien vägleder oss in i framtiden. 

1.3 Frågeställningar 
Studien avser att svara på följande frågeställningar: 

1. Vilken doktrin/fältmanual använde det amerikanska flygvapnet USAAF (US 
Army Air Force) i samband med ”Operation OVERLORD” och vilka flygte-
oretiska grunder byggde denna på? 

2. Byggde det amerikanska direkta flygunderstödet i samband med ”Operation 
OVERLORD” på gällande doktrin/fältmanual eller på doktrin/fältmanual till-
sammans med nya principer/metoder som inte fanns beskrivna i dessa? 

1.4 Avgränsningar 
Studien kommer endast att beröra det amerikanska flygvapnets USAAF (US Army 
Air Force) deltagande på den europeisk/afrikanska arenan. Eftersom huvuddelen av 
de europeisk/afrikanska insatserna med flygstridskrafter genomfördes av amerika-
narna och britterna fanns det över tiden en samordning av dessa men jag kommer 
endast att belysa det stridsfältsnära amerikanska uppträdandet. De insatser som 
kommer att studeras begränsas till de med ett operativt direkt syfte. Tre operationer 
kommer att studeras. Dessa är i Nordafrika med ”Operation TORCH”, på Sicilien 
med ”Operation HUSKY” och sist landstigningen i Frankrike med ”Operation 
OVERLORD”. De två första operationerna kommer endast att studeras översiktligt. 
TORCH begränsas till tiden mellan den 8 november 1942 och den 20 maj 1943. HU-
SKY begränsas till tiden mellan 10 juli, 1943 och den 17 augusti 1943. Den tidsmäs-
siga inramningen av OVERLORD är diffus och svår att definiera både avseende 
startdatum och slutdatum. Jag kommer i OVERLORD att studera tiden som Eisen-
hower benämner ”Battle of the Beachhead”.11 Detta innebär tiden från landstignings-
starten den 6 juni 1944 till den avgörande utbrytningen vid St. Lo den 26 juli 1944. 

1.5 Centrala begrepp 

1.5.1 Doktrin/Fältmanual 
I den svenska Försvarsmakten fastställs innebörden av begreppet doktrin som: 

”Ett formellt uttryck för den kunskap och de föreställningar som utgör den 
viktigaste grunden för verksamheten inom militära försvaret”12 

Denna innebörd är dock inte den som var gällande för USAAF innan krigsutbrottet. I 
Utbildningsreglementet nummer 440-15 från 26 January, 1926 “Fundamental Princi-
ples for the Employment of the Air Service” beskrivs innebörden som: 

“Doctrine of war. --Doctrine of war is the theory of use of the Nation’s force 
under particular conditions and is based upon national characteristics and re-
sources. Decision to go to war having been made, operations will be carried 
into hostile territory, and every resource of the Nation--mental, moral, and 

                                                 
11 Eisenhower, Dwight D., Crusade in Europe, (Kingswood: William Heinemann Limited, 1948), sid 
280  
12 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, (Stockholm: Högkvarteret, 2002-05-31), sid 9 
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physical--will be utilized to bring about a definite, speedy, and successful 
conclusion.”13 

Fältmanualens syfte beskrivs i FM 31-35, “Aviation in Support of Ground Forces”, 
daterad 9 April 1942: 

“The purpose of this manual is to prescribe organization for combat, general 
functions, and employment of aviation used in tactical support of ground 
forces. Only matters of common interest to both the air and ground forces are 
covered.”14 

Slutsatsen blir att doktrinen beskriver i stort syftet med flygstridskrafternas möjlighe-
ter och användande och detta bryts sedan ner med större detaljupplösning i fältmanu-
alen.  

1.5.2 Direkt flygunderstöd 
Med det direkta flygunderstödet avses den definition som finns beskriven i fältmanu-
al 31-35. Här beskrivs direkt flygunderstöd (Air support missions) som: 

”Missions assigned air support aviation include both the immediate 
support of ground forces where contact with the enemy is imminent or 
has already been established, and the destruction or neutralization of 
timely but more distant targets to prevent or impede hostile movement, 
intervention or entry into combat.”15 

I FM 31-35 finns följande uppdragstyper beskrivna: 

A. Reconnaissance bombardment 

B. Attack on defensive organizations 

C. Attacks on enemy reserves and reinforcements 

D. Attacks on hostile mechanized forces 

E. Attacks on hostile aviation 

F. Support of parachute and other air-borne troops16 

Med andra ord handlar det direkta flygunderstödet om flygverksamhet samordnad 
och i nära anslutning till verksamheten på ytan eller flygverksamhet med syfte att slå 
mot mera avlägsna mål för att försvåra motståndarens möjligheter att gå till strid. Ett 
samordnat utnyttjande ökar totaleffekten för deloperationens slutmål. 

1.6 Metodredovisning 
Jag avser att svara på fråga ett genom att med deskriptiv metod beskriva gällande 
doktrin/fältmanual samt de flygteoretiska grunderna för denna. För att lösa detta av-
ser jag att först beskriva dåtidens vägledande flygteoretiker med deras olika syn på 
luftmakt för att därefter med detta som grund knyta an till gällande dokt-
                                                 
13 War Department, TRAINING REGULATIONS No. 440-15: Fundamental Principles for the Em-
ployment of the Air Service, (Washington: War Department, January 26, 1926), Section 1-1 
14War Department, FM 31-35: Aviation in Support of Ground Forces, (Washington: War Department, 
April 9, 1942), Paragraph 1 
15 Ibid, Paragraph 4 
16 Ibid, Paragraph 26 
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rin/fältmanual inför ”Operation OVERLORD”. Denna doktrin föregås av ett antal 
doktrinära dokument varav de tyngst vägande är TR 440-15, FM 1-5, AWPD-1, FM 
1-10 och FM 31-35 innan FM 100-20 slutligen publiceras 1943. FM 100-20 är ett 
komplement till FM 31-35 och ersätter delar av eller kompletterar innehållet i FM 
31-35. Tidigare grundresonemang i föregående doktriner kommer att beskrivas efter-
som dessa till stor del ligger som grund för FM 31-35 och FM 100-20. Efter detta 
beskrivs FM 31-35 och FM 100-20 mer detaljerat med innehållande grunder.  

Den andra frågan besvaras genom en komparativ fallstudie. De två första operatio-
nerna som är USAAF insatser i Nordafrika och på Sicilien kommer att beskrivas mer 
överskådligt för att ligga som en bakgrundsbild inför den avslutande fallstudien mot 
OVERLORD. OVERLORD kommer sen att jämföras mot ett antal frågeställning-
ar/indikatorer med bäring på FM 31-35 och FM 100-20. Svaren på denna jämförelse 
kommer att visa om beteendet under OVERLORD var hämtat från doktrinerna eller 
från doktrinerna tillsammans med nya ej beskrivna principer/metoder i dessa. 

Avsikten med att överskådligt redovisa TORCH och HUSKY är att dessa två opera-
tioner kan ses som en inledning inför OVERLORD. TORCH är det amerikanska 
flygstridskrafternas första stora operation på den europeiska/afrikanska kontinenten 
med ett doktrinkomplement som följd och HUSKY är den först operationen med de 
doktrinerna som var giltiga under OVERLORD.  

Vald metod får anses ur ett källkritiskt perspektiv ha stor validitet och stor reliabilitet 
då tidsaspekten till undersökt händelse är lång. Detta borgar för att tillgänglig littera-
tur och forskningsmaterial bör vara lättillgängligt och bred i sitt omfång. En annan 
faktor som tidsaspekten bör bidra med är att risken för att vinkla eller att försköna 
minskar. En fara med det stora omfånget av forskningsmaterial inom valt ämne är 
dock risken för att undersöka vad de olika forskarna har kommit fram till och inte 
vad själva frågeställningarna vill visa.  

1.7 Material och källkritik 
Huvuddelen av materialet är skrivet långt efter andra världskrigets slut varför närhe-
ten hos mycket av detta kan ifrågasättas. En fördel kan dock vara att mycket som 
direkt efter freden var okänt eller inte tillgängligt på grund av sekretess och andra 
faktorer nu har blivit tillgängligt. En annan faktor till det nära tidsbundna materialet 
är dess grad av opartiskhet då huvuddelen är av amerikanskt ursprung. Här kan det 
senare och nutida skrivna materialet ses som bidragande till opartiskhet då tidsfak-
torn gör att eventuella felsteg eller andra ofullkomligheter inte längre kan anses vara 
känsliga att delge. Ett stort intresse har funnits sedan 1984 att utforska det nära sam-
arbetet mellan luft- och markstridskrafter varför tillgången på material har varit stort. 
Ett exempel är det samarbete som de amerikanska stabscheferna inom US Air Force 
och US Army skrev på 1984 för att utforska detta ämne.17 

När jag redovisar de olika flygteoretikernas olika synsätt har jag om möjligt använt 
primärkällor och endast i ringa grad återgivna uppfattningar från sekundärkällor.  

Huvuddelen av den tillgängliga litteraturen är läst på sitt originalspråk som är eng-
elska. I ett fåtal fall, exempelvis General Giulio Douhet`s ”Herraväldet i luften”, har 
översatt litteratur används varför viss risk för felaktigheter i samband med översätt-

                                                 
17 Mortensen, Daniel R., A pattern for joint operations: World War II Close Air Support North Africa, 
(Washington: Historical Analysis Series, 1987), sid V 
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ning finns. Självklart måste även författaren översätta varför risk även här finns för 
misstolkningar och missuppfattningar. 

Doktrinerna/fältmanualerna har jag hämtat från Internet och dessa är överförda texter 
från originaldokumentet. För att öka dokumentens innehållsmässiga riktighet har jag 
jämfört ett antal olika utgåvor för att upptäcka eventuella oegentligheter. Jämförelsen 
visade att det var mycket små skillnader (enstaka bokstäver motsvarande) varför in-
nehållet är trovärdigt. 

1.8 Disposition 
Uppsatsens första kapitel redovisar vilken bakgrund och på vilket sätt jag avser att 
svara på uppställda frågeställningar. Här framgår även på vilket sätt litteraturen skall 
bedömas ur ett källkritiskt perspektiv. 

I det andra kapitlet avser jag att initiellt redovisa vilka flygteoretiska grundresone-
mang som var gällande fram till krigsutbrottet. Här kommer jag att fördjupa mig med 
en mera djupgående redovisning av de största påverkarna på USAAF och mot slutet 
med inriktning på det direkta flygunderstödet. Efter detta kommer jag att belysa den 
doktrinära vägen och dessa doktriners/fältmanualers grundbudskap fram till de gäl-
lande doktrinerna inför ”Operation OVERLORD”. Ur dessa doktriners/fältmanualers 
grunder kommer ett antal nyckelfaktorer att lyftas fram och som ligger som grund 
inför uppsatsens fortsatta arbete. 

I uppsatsens tredje kapitel kommer tre operationer att beskrivas. Dessa operationer 
belyser det amerikanska deltagandet med flygstridskrafterna ur ett direkt flygunder-
stödjande perspektiv. De två första operationerna redovisas mera översiktligt med 
syfte att skapa en bakgrundsbild. Jag avslutar med en mera fyllig redovisning av 
OVERLORD eftersom detta är uppsatsens fokus.  

I det fjärde kapitlet värderas varje operation från det tredje kapitlet mot gällande 
doktrin/fältmanual. De två första operationerna värderas mera översiktligt för att där-
efter avsluta med en fallstudie av OVERLORD. Innan fallstudien väljer jag ut ett 
antal urvalskriterierna/frågeställningarna från gällande fältmanualer för att använda 
dessa som analysindikatorer. OVERLORD värderas med hjälp av de utvalda urvals-
kriterierna/frågeställningarna från gällande doktriner/fältmanualer för att belysa om 
det amerikanska agerandet var doktrinärt förankrat eller om det var ett erfarenhetsba-
serat uppträdande. Kapitlet avslutas med en diskussion med bäring på frågan om 
doktrin eller erfarenhet var vägledande. 

Det femte och sjätte kapitlet är en sammanfattning av uppsatsen med svar på de spe-
cifika frågeställningarna. Här ges även förslag på områden för vidare forskning. 

Uppsatsen avslutas med en käll- och litteraturförteckning samt en bilaga med organi-
sations-, doktrinutveckling. Här finns även vissa förkortningar som används i uppsat-
sen förklarade. 

2. Teoretisk bakgrund: Teorier, doktriner och fältmanualer 

2.1 Inledning 
Tiden fram till andra världskriget präglades för flygstridskrafterna fortfarande av en 
stor osäkerhet avseende dess påverkan och betydelse i en större krigsinsats. Visserli-
gen hade flygstridskrafterna varit en komponent under det första världskriget men 
dess deltagande präglades fortfarande i många fall av okunskap och nya innovatio-
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ner. En annan faktor var att flygkomponenten fortfarande var en liten del av de flesta 
försvarsmakters armé varför de i många fall inte sågs med högsta prioritet. Andra 
världskriget startade mindre än 40 år efter den första flygningen med ett motordrivet 
flygplan varför också den tekniska utvecklingspotentialen var svår att förutse. Som 
John Slessor beskriver det är andra världskriget det första ”riktiga” kriget för luft-
stridskrafterna. Vilken syn fanns på luftstridskrafterna innan andra världskriget och 
på vilket sätt utformades detta i de gällande doktrinerna/fältmanualerna som vägled-
de USAAF inför sitt deltagande i andra världskriget? Eftersom jag tittar på de ameri-
kanska flygstridskrafterna kommer jag att fördjupa beskrivningen av de teorier och 
teoretiker som hade mest påverkan på dessa. I många fall finns det teoretiker med 
större och bredare fokusering på det direkta flygunderstödet men jag kommer endast 
att beskriva detta och andra övriga teorier överskådligt eftersom deras inverkan var 
begränsad på de amerikanska flygstridskrafterna.  

2.2 William ”Billy” Mitchell, Hugh Trenchard och Guilio Douhet 
De tre kanske mest kända anglosachsiska flygteoretikerna som verkade innan andra 
världskriget (WK II) var Mitchell, Trenchard och Douhet. Av dessa tre var Mitchell 
den som hade störst inverkan på utformningen av de amerikanska luftmaktsdoktri-
nerna inför WK II. Avseende denna påverkan på doktrinerna var det inte Mitchell 
själv som direkt påverkade dessa utan det var hans följeslagare som förvaltade och 
utvecklade hans tankegångar. Detta är en av de stora skillnaderna jämfört med fram-
förallt Douhet som saknade följeslagare/underställda som fortsatte att förvalta hans 
teorier. Avseende Trenchard hade han många lojala supportrar inom brittiska Royal 
Air Force (RAF) och som dess högsta chef mellan 1919-1929 hade han många tro-
tjänare.18  

Den italienska flygteoretikern Douhet startade som artilleriofficer och verkade som 
chef för en italiensk flygbataljon 1912. Han blev tidigt övertygad om flygets förträff-
lighet och ansåg att denna förståelse saknades hos de militära ledarna varför han ex-
empelvis offentligt kritiserade deras sätt att föra pågående krig. För denna kritik 
fängslades han 1916. Han släpptes 1917 och frikändes 1920 för detta straff. 1921 
befordrades han till general men slutade något senare sin aktiva militära bana för att 
huvudsakligen ägna sig åt studier och skrivande om luftmakt. Han ansåg tidigt att ett 
oberoende flygvapen med en flygofficer som högsta chef var nödvändigt.19 I hans 
bok ”Command of the Air” redovisar han sin syn på luftmaktsdimensionen. Dessa 
kan kort beskrivas som:  

1. Luftherraväldet måste vinnas. (Command of the air must be 
won) 

2. Detta vinns genom att förstöra hans möjligheter till motstånd 
genom bombattacker och inte genom att konfrontera motstånda-
rens flygstridskrafter. (Command of the air should be won not 
by confronting the enemy’s air force, but by destroying his 
means of resistance with bombing attacks) 

3. Framtidens krig kommer att bli nationella utmaningar mellan 
nationernas invånare och deras vilja. (Future wars were to be 

                                                 
18 Boyne, Walter J., The influence of air power upon history, (Gretna: Pelican Publishing Company, 
2003), sid 124 
19 Ibid, sid 136-139 
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national contests, fought between the peoples of the nations in-
volved.) 

4. Det är omöjligt att försvara sig mot bombattacker varför pengar 
inte skall satsas på defensiva vapen. (It was impossible to de-
fend against a bombing attack, and therefore to spend money on 
defensive weapons.) 

5. Flygstridskrafterna har övervunnit äldre former av krig varför 
nästa krig kommer att genomföras och vinnas i luften. (The air-
craft has succeeded old forms of weaponry, the next war would 
be fought and won in the air.) 

6. Fem bombmål kan identifieras: kommunikationer, ledarskapet, 
industrin, transporter och folkviljan. (Five basic target systems-
communication, government, industry, transportation and the 
will of the people.) 

7. Kemiska vapen är avgörande. (Chemical weapons will so that it 
would force the enemy government to surrender.) 

8. Det idealiska flygplanet är ett multirollflygplan. (The ideal air-
plane would be a multi-purpose ”battle-plane”.)20 

Efter hans död 1930 översattes hans skrifter till ett flertal språk. Redan 1923 fanns 
dock en engelskspråkig utgåva av hans ”Command of the Air” vid Air Service Tacti-
cal School i USA.21 

Engelsmannen Hugh Trenchard var övertygad om den strategiska bombningens ef-
fekter och möjligheten att påverka folkets vilja. Detta var hans uppfattning redan 
tidigt efter flygplanets begynnelse. Den gamla sjömaktens influenser påverkade 
Trenchards uppfattning om flygets ekonomiska krigföringsmöjligheter. Möjligheten 
att påverka ett lands ekonomi och handel öppnade möjligheten att ändra ett lands 
politik. Flyget kunde göra detta på ett mera effektivt, direkt och snabbt sätt. Han för-
ordade bombning riktad mot mål för att bryta viljan hos fabriksarbetare och sederme-
ra mot folkviljan som helhet.22 En annan faktor som Trenchard argumenterade för 
var flygets fortsatta självständighet och han lyckades övertyga den beslutande nivån 
om detta trots det hårt ansträngda ekonomiska läget efter första världskrigets slut och 
de nedrustningsinfluenser som var gällande vid denna tidpunkt.23 

William Mitchell var dock den som påverkade USAAF i störst omfattning. Mitchell 
upplever en stor besvikelse och oro när första världskriget slutar och att det inte var 
                                                 
20 Boyne, Walter J., The influence of air power upon history, (Gretna: Pelican Publishing Company, 
2003), sid 137-140 
21 Douhet, Giulio, Command of the Air: Translated by Dino Ferrari, (Washington: Air Force History 
and Museums Program, 1998), sid xiii. Det svenska flygvapnet visade även ett intresse för Douhet. 
Exempelvis finns det en sammanställd svensk översättning av ett antal artiklar som Douhet publicera-
de i ”Rivista Aeronautica”. Översättningen gjordes 1928 och finns i bokform på FHS bibliotek: Dou-
het, Giulio, Herraväldet I luften, ur Rivista Aeronautica, (Stockholm: FHS bibliotek, 1928). Översät-
tare och övrig information om boken saknas. 
22Meilinger, Phillip S., The paths of heaven: the evolution of airpower theory, (Alabama, Air Univer-
sity Press, 1997), sid 41-42. För vidare fördjupning om Hugh Trenchard läs biografin skriven av An-
drew Boyle: Boyle, Andrew, Trenchard, Man of vision, (London: Collins Clear- type Press, 1962). I 
denna beskrivs bland annat vägen fram till hans befattning som chef över RAF (1919-1929). En be-
fattning som han inte tog utan en längre en tids övertalning av Churchill. 
23Budiansky, Stephen, Air power: the men machines and ideas that revolutionized war, from Kitty 
Hawk to Gulf War II, (London: Penguin Books Ltd, 2004), sid 133-134 
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luftmakt som varit den avgörande faktorn. Vid en jubileums middag säger Mitchell 
om de amerikanska flygstridskrafterna: ”It would soon fade into oblivion, and proba-
bly be resuscitated until the time came for another war. Then we would start out 
again by making terrible mistakes and perhaps be defeated before we began,”. 24 
Mitchell startade sin militära karriär i signaltrupperna, betalade en egen flygutbild-
ning och blev 1916 ställföreträdande chef för en “Signal Corps Aviation Section” 
med basering i Frankrike. Under hans tid i första världskriget mötte han Trenchard 
och efter kriget mötte han även Douhet. Mitchell förordade den strategiska bomb-
ningen, flygstridskrafterna som ett offensivt vapen och det absoluta behovet av luft-
överlägsenhet.25 Hans budskap var behovet av ett oberoende flygvapen med möjlig-
heten att genomföra självständiga och avgörande insatser (strategisk bombning). Han 
ansåg att flygstridskrafterna kunde vinna kriget genom att förstöra motståndarens 
krigsskapande förmåga och vilja till fortsatt strid. Detta skulle ske på ett snabbare 
och mera ekonomisk sätt jämfört med en fokusering på markstriden. Det handlar om 
att fastställa motståndarens svagheter för att sedan massbomba dessa. Mitchells erfa-
renheter under första världskriget och hans inriktning för att genomföra självständiga 
flyginsatser medförde att han i vissa led hamnade i onåd. Han var dessutom en stark 
personlighet som man antingen uppskattade eller såg som ”fientligt” sinnad. Hans 
starka övertygelse om luftmaktens roll och hans sätt att driva denna fråga medförd 
till slut att han slutade sin militära karriär 1 februari, 1926. Han fortsatte dock att 
verka och slåss för sina åsikter.26 När Mitchell 1925 blev ställd inför krigsrätt ville 
man förhindra risken att skapa en martyr av Mitchell varför en utredning om ameri-
kansk luftmakt påbörjades med möjlighet för Mitchell att delta som vittne. Denna 
utredning ledde bland annat till bildandet av US Army Air Corps 1926 vilket ses som 
det första steget mot ett självständigt flygvapen.27 

2.3 John C. Slessor  
John Slessor startade sin militära karriär 1915 som flygare utan att passera som offi-
cer via armén.28 Även han var, som många andra, en flygofficer som gick i Tren-
chards fotspår som bland annat tjänstgörande som underställd till honom under slutet 
av 20-talet.29Här fick han många gånger representera den svårförstådda Trenchard 
vid offentliga föreläsningar och liknande för att tydliggöra dennes budskap.30 Vad 
som skiljer honom från många andra anglosachsiska teoretiker är dock hans teorier 
rörande samarbetet mellan flyg- och markförband.  

Hans bok ”Air power and armies” från 1936 beskriver detta samarbete på ett mycket 
bra sätt. Boken bygger på hans analys av de krigserfarenheter som vanns mellan 
1914-1918.31 I denna bok beskriver han att en nations slutmål är att bryta motstånda-
rens vilja och att detta skall ske tillsammans mellan armé, marin och flyg. Arméns 

                                                 
24Budiansky, Stephen, Air power: the men machines and ideas that revolutionized war, from Kitty 
Hawk to Gulf War II, (London: Penguin Books Ltd, 2004), sid 125 
25 Boyne, Walter J., The influence of air power upon history, (Gretna: Pelican Publishing Company, 
2003), sid 142-143 
26 Meilinger, Phillip S., The paths of heaven: the evolution of airpower theory, (Alabama, Air Univer-
sity Press, 1997), sid 79-109 
27 Boyne, Walter J., The influence of air power upon history, (Gretna: Pelican Publishing Company, 
2003), sid 148 
28Meilinger, Phillip S., The paths of heaven: the evolution of airpower theory, (Alabama, Air Univer-
sity Press, 1997), sid 61 
29 Ibid, sid 42 
30 Meilinger, Phillip S., Airwar: theory and practice, (London: Frank Cass Publishers, 2003), sid 66 
31 Slessor, John C., Air power and armies, (Oxford: Oxford University Press, 1936), sid vii-xi 
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mål i en kampanj är att slå motståndarens armé och flygstridskrafternas uppgift är att 
assistera och samarbeta med armén för att nå detta mål.32Han skriver även att lufther-
ravälde endast är ett medel för att nå slutmålet och inget slutmål i sig.33De mål som 
skall bekämpas i samarbetet med markförbanden är motståndarens styrkor, kommu-
nikationer och underhåll. En av flygets stora fördelar är dess oberoende av gränser 
och kommunikationsleder. Flygstridskrafterna rör sig i ett gränslöst medium.34 Vikti-
ga faktorer för cheferna att förstå är flygets stora möjligheter att utnyttja vilseledning. 
För att uppnå luftherravälde över de avgörande punkterna måste man utnyttja flygets 
flexibilitet, stora rörlighet och den offensiva potentialen.35 För att oskadliggöra mot-
ståndarens flygstridskrafter skall, förutom direkta möten i lufthavet, kraften riktas 
mot motståndarens flygfält, reparationsplatser och depåer. Ett sätt att stoppa mot-
ståndarens flyg är att skapa brist på reservdelar, bränsle och tekniskt underhåll.36 
Avseende insatser mot trupper sker detta genom låghöjdsanfall med små bomber och 
automatkanoner där flygets fart och manöverbarhet utnyttjas. Slessor skriver dock att 
flygstridskrafterna inte normalt är ett slagfältsvapen utan skall riktas mot bakre un-
derhåll och reserver. Ett undantag är när motståndarens front är obruten varvid insat-
ser kan riktas i fronten. För att uppnå maximal effekt trycker Slessor på vikten av 
målutpekning och ser en framtida lösning med trådlöst kommunicerande enheter på 
marken till flygplan för stöd till detta. De tekniska möjligheterna fanns dock inte när 
Slessor skriver sin bok.37 

 Slessor insåg att ett effektivt utnyttjande av flygstridskrafterna krävde samarbete 
mellan mark och flygförband. Flygstridskrafterna skall ledas av en flygofficer med 
jämställd auktoritet till markförbandets chef. Dessa två med sina staber måste samar-
beta med designen och implementeringen av den högsta chefens övergripande plan. 
Slessor såg heller inga hinder för att den högsta operativa chefen kunde vara en flyg-
officer.38Vintern mellan 1940-41 tjänstgjorde Slessor i USA där han var en av de 
brittiska representanterna vid förhandlingarna med USA avseende materiellt stöd till 
de allierades insatser i det pågående europeiska kriget mot axelmakterna. Detta hand-
lade framförallt om stöd med flygplan.39 

2.4 Övriga teoretiska vägledare 
Efter första världskriget startade Tyskland och Ryssland ett samarbete som sederme-
ra ledde fram till deras doktriner för det direkt flygunderstöd. Samarbetet pågick 
fram tills det att Hitler tog makten 1933.40  

Ryssland byggde under 20-talet upp en egen flygindustri eftersom man såg detta som 
en grundsten för att skapa ett flygvapen. Ett starkt flygvapen såg man som en förut-
sättning för att vara en maktfaktor på den internationella arenan. Rysslands två stora 
teoretiker var Mikhail Frunze och Mikhail Tukhachevski. Frunze verkade för en yr-
kesarmé med stor rörlighet och moderna vapen. Offensiv krigföring var det vinnande 

                                                 
32 Slessor, John C., Air power and armies, (Oxford: Oxford University Press, 1936), sid 1 
33 Ibid, sid 4 
34 Ibid, sida 8 
35 Ibid, sid 25 
36 Slessor, John C., Air power and armies, (Oxford: Oxford University Press, 1936), sid 32 
37 Ibid, sida 98-110 
38 Meilinger, Phillip S., Airwar: theory and practice, (London: Frank Cass Publishers, 2003), sid 72 
39 Slessor, John C., The central blue: Recollections and Reflections, (London: Cassell and Company 
Limited, 1956), sid 314-338 
40 Higham, Robin, Greenwood, John T., Von Hardesty, Russian aviation and air power in the twenti-
eth century, (London: Frank Cass, 1998), sid 40  
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konceptet där flygstridskrafterna var av primär betydelse. I framtiden skulle även 
flygstridskrafterna vara de som avgör krigets resultat. Tukhachevski förvaltade Frun-
zes idéer och utvecklade dessa med doktrinen om ”Deep Battle”. Här skulle flyg-
stridskrafterna förbereda slagfältet för de motoriserade och mekaniserade förbandens 
genombrott. En annan uppgift var att understödja de mobila förbandens framryck-
ning på djupet. Detta understöd skulle ske med lätta bombflygplan och markmålsbe-
kämpningsenheter. Som exempel på mål av värde var motståndarens reserver och 
artilleri. Tukhachevski utvecklade också de första luftburna arméförbanden. Flyg-
stridskrafternas uppgift var först att oskadliggöra motståndarens flygstridskrafter och 
detta skulle senare frigöra resurser för det direkta flygunderstödet. Den strategisk 
bombning ignorerade han inte utan detta såg han som en framtida uppgift när den 
tekniska utvecklingen fortskred och denna möjliggjorde effekter för detta.41 

Tyskland hade efter krigsslutet 1919 breda erfarenheter av luftmaktskomponentens 
möjligheter och sättet att utnyttja dessa. Redan 1916 centraliserade man beslutsfatt-
ningen och man verkade även för att bli en självständig vapengren jämbördig med 
armé och marin. Efter krigsslutet gjorde Tyskland jämfört med andra den mest 
grundliga och omfattande studien av luftmaktens möjligheter och roller. Redan 1919 
sattes en grupp på ca 130 generalstabsofficerare samman för att utvärdera första 
världskrigets flyginsatser. Utvärderingen visade att luftmakt var en offensiv resurs 
och att dess första huvuduppgift är att vinna luftherraväldet. Detta uppnåddes bäst 
genom att slå ut motståndarens flyg på marken. Flygunderstöd till markförbanden var 
en annan viktig huvuduppgift. Detta skedde genom att störa motståndarens mobili-
sering och transportsystem vilket medförde att egna rörliga markförband kunde om-
ringa och slå motståndarens förband. Med detta som grund utvecklades det tyska 
teoretiska tänkandet under början av 20-talet. Dock förbjöds Tyskland att ha ett eget 
flygvapen efter första världskriget vilket medförde att ett samarbete med Ryssland 
utvecklades för att bibehålla och utveckla luftmaktskomponenten. Första världskri-
gets erfarenheter utgjorde en bra grund för det som utvecklades inför WK II. Dessut-
om fanns det många officerare med direkta krigserfarenheter. En viktig influens var 
även att studera andra teoretiker utanför Tyskland och dessa teorier översattes så fort 
som möjligt till det tyska språket. Med egna och studerade teorier beskrevs 1926 det 
tyska flygvapnet vara uppdelat i två delar. Det ena för understöd till armén med spa-
ning, artillerilokalisering, direkt flygunderstöd och det andra för strategiska bomb-
ningar.42Ett led i utvecklingen av egna teorier var att man bland annat under mitten 
av 20-talet genomfördes ett antal studieresor till USA och US Army Air Corps.43 

2.5 Erfarenheter fram till USAAF inträde i andra världskriget 
Innan USA gick med i WK II fanns det ett antal händelser före och i krigets första 
skeden som var intressanta ur ett luftmaktsperspektiv Det första var de luftmaktsin-
satser som genomfördes i Spanien 1936. Här visade tyskarna prov på förmågan att 
flygtransportera 13000 spanska soldater och utrustning från Afrika till Spanien. Detta 
var första gången en hel armé lufttransporterades in i ett operationsområde. Här visa-
des även prov på bekämpning av markförband med flygstridskrafter och nya metoder 
utprovades och utvecklades. Bombningarna av Guernica visade tecken som kunde 
tolkas som en bekräftelse på farhågorna om det oroande ”Knockout” -slaget. Ett an-
                                                 
41 Meilinger, Phillip S., The paths of heaven: the evolution of airpower theory, (Alabama, Air Univer-
sity Press, 1997), sid 162-168 
42 Ibid, 168-175 
43 Corum, James S., The Luftwaffe, creating the operational air war, 1918-1940, (Lawrence: Univer-
sity Press of Kansas, 1997), sid 70-71 
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nat exempel på detta är bombningen av flygfältet i Garipinelos där 40 flygplan för-
stördes utan egna förluster.44 Fortsättningsvis vanns även stora erfarenheter avseende 
koordinering av en mark- och luftoffensiv. Goda kommunikationer och behovet av 
samverkansteam ingående i markförbanden visade sig vara en förutsättning för fram-
gång. Framstegen var stora efterhand som kriget fortskred.45 De amerikanska office-
rarna ansåg dock att kriget i Spanien endast var av begränsad karaktär och att inga 
riktiga strategiska operationer hade genomförts. Amerikanarna var snabba att ta till 
sig de delar som bekräftade egna tankar samtidigt som man lyfta fram felaktigheter 
som gjorts för att ytterligare bekräfta egen syn. Den amerikanska analysen visade 
behovet av en stor flygplanflotta med den rätta flygplanstypen och med den rätta 
beväpningen. Analysen visade även att välövade piloter under centraliserat befäl var 
en framgångsfaktor.46 

Münchenkrisen 1938 bekräftade även den det som de amerikanska flygteoretikerna 
arbetade för. Denna visade att ett starkt tyskt flygvapen var den avgörande faktorn 
vid de diplomatiska förhandlingarna som innebar att England, Frankrike och Ryss-
land godtog Tysklands krav på en inmarsch i Tjeckoslovakien.47 

När WK II utbröt skickade amerikanarna observatörer (Carl Spaatz och George Ken-
ney) till Europa för att ta till sig de erfarenheter som efterhand visade sig. Man såg 
huvudsakligen att tyskarna bekräftade deras tankar. Viktiga punkter som framfördes 
var exempelvis centraliserad ledning, strävan efter luftherravälde och isoleringen av 
slagfältet. Tyskarna genomförde välorganiserade taktiska operationer och man fruk-
tade tyskarnas utnyttjande av strategisk bombning. Spaatz såg efter tyskarnas miss-
lyckade ”Blitz” (maj-september 1940) att de var alltför fokuserade på att flygstrids-
krafterna skulle stödja markoffensiven. Flygstridskrafterna hade inga självständiga 
uppdrag.  Tyskarna var bra på det direkta flygunderstödet men var dåligt förberedda 
för strategiska flyginsatser.48  

2.6 Doktrinära ingångsvärden 
Det amerikanska flygets organisatoriska tillhörighet utvecklades fram till WK II i ett 
antal olika steg. Redan 1913 började krafter jobba för att flyget skulle bli en egen 
gren inom armén och fortsättningsvis även mot en egen tjänstegren. Detta fick dock 
lite stöd och vid det amerikanska inträdet i första världskriget var flyget en sektion 
tillhörande signaltrupperna.49 Misslyckandet för denna organisation och de nya krav 
som det storskaliga första världskriget ställde medförde att ”Air Service” etablerades 
1918 som en självständig gren inom krigsdepartementet. Detta var dock en temporär 

                                                 
44 Boyne, Walter J., The influence of air power upon history, (Gretna: Pelican Publishing Company, 
2003, sid 187-192 
45 Corum, James S., The Luftwaffe, creating the operational air war, 1918-1940, (Lawrence: Univer-
sity Press of Kansas, 1997), sid 194-196 
46 Greer, Thomas H., The Development of Air Doctrine in the Army Air Arm 1917–1941, (Washington 
D.C.: U.S. Government Printing Office, 1955), sid 102-103 
47 Ibid, sid 103. Maj. George Fielding Eliot säger “It is blackmail which rules the Europe today, and 
nothing else: blackmail made possible only by the existence of air power.” 
48 Ibid, sid 108-110. När britterna såg den tyska effekten av deras Stuka flygplan och det nära samar-
betet med markförbanden insåg britterna sin brist avseende detta. Det är intressant att läsa ett förslag 
av Storbritanniens som svar på deras brist på ”CAS” -flygplan. Detta handlade om enkla konstruktio-
ner i trä beväpnade med en bomb och maskingevär. Piloterna som skulle flyga dessa skulle endast 
kräva 60 timmars flygtid för att bli operativa. Slessor kallar dessa för flygande likkistor i sin bok: 
Slessor, John C., The central blue: Recollections and Reflections, (London: Cassell and Company 
Limited, 1956), sid 285 
49Organisatoriskt tillhörde de “Aviation Section, Signal Corps” beslutat 18 juli, 1914 
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lösning fram till krigsslutet.50 Efter kriget tillsattes ett antal utredningar för att se på 
den framtida rollen för flygstridskrafterna.51 Utfallet av dessa blev officiell via 
”Army Reorganization Act” daterad 4 juni, 1920 och betydde att flygstridskrafterna 
blev en gren tillhörande armén med benämningen ”United States Army Air Service” 
(USAAS).52 Nästa steg var efterspelet runt Mitchells rättegång och de utredningar 
som tillsattes för att se på en eventuell ny organisation. Slutresultatet av dessa blev 
en kompromiss beslutad via ”The Air Corps Act” daterad 2 juli, 1926.  Denna inne-
höll inga stor revolutionerande förändringar jämfört med tidigare. Flygstridskrafterna 
var fortfarande en vapengren tillhörande armén men benämndes US Army Air Corps 
(USAAC). Skrivningen innebar även att det skapades en flygsektion på varje armé-
division och att en ”Assistant Secretary of War” tillsattes för att handha flygkompe-
tensfrågor. Man skapades även en femårsplan för att åtgärda personal- och materiel-
brister. Oron fanns hos många flygvapenofficerare avseende bland annat finansie-
ringen av femårsplanen, då denna skulle ske via arméns budget. Detta bekräftades då 
planens grundsyfte uteblev.53 Detta sågs som ett av bevisen för att ”The Air Corps 
Act” var ineffektiv och medförde att debatten om flygstridskrafternas organisation 
fortgick.  

Flera nya utredningar tillsattes och en ny organisation beslutades den första mars, 
1935. Denna medförde att ett högkvarter skapades för flygstridskrafterna som be-
nämndes General Headquarters Air Force (GHQ Air Force). En generalmajor blev 
högste chef för högkvarteret med ansvar för organisation, utbildning och operationer. 
Han var rapporteringsansvarig direkt till arméns generalstabschef, som tillika var 
högste chefen för fältförbanden i krig. Alla taktiska enheter underställdes GHQ Air 
Force. Chefen för flygkåren (The Chief of the Air Corps), som även han var gene-
ralmajor, bibehöll ansvaret för den specifika flygträningen, anskaffning och under-
håll. Flygbasernas administrativa kontroll bibehölls i de olika geografiska områdena 
av respektive kårchef.54 Detta var dock ingen idealisk organisation då exempelvis 
chefen för flygstridskrafternas GHQ och chefen för flygkåren båda var rapporte-
ringsansvariga direkt till arméns generalstabschef. En annan oegentlighet var att che-
fen för flygstridskrafternas GHQ var chef vid en eventuell insats men han hade ingen 
påverkan på den individuella utbildningen eller materielanskaffningen.  

Den 1 mars 1939 beslutades ett direktiv av krigsdepartementet (War Department) 
vilket innebar att GHQ Air Force och ”Office of the Chief of the Air Corps” blev 
direkt ansvariga under chefen för ”Air Corps”.55 Denna lösning var välgörande men 
blev dock inte långvarig. Den fyllde sin funktion under den intensiva expansion som 
de amerikanska flygstridskrafterna genomgick vid denna tid men tidigare grunder 
återtogs vid ett beslut 19 november, 1940.56  

                                                 
50 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. 1, (Chicago: 
The Office of Chicago Press, 1949), Sid 23 
51“ War Department’s Menoher Board” motsatte sig all form av frigörelse för flygstridskrafterna utan 
fastlade bl a ”the military air force must remain under the complete control of aviation of the Army 
and form an integral part thereof” 
52 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. 1, (Chicago: 
The Office of Chicago Press, 1949), Sid 24 
53 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. 1, (Chicago: 
The Office of Chicago Press, 1949), Sid 28-29 
54 Ibid, Sid 30-32 
55 Ibid, Sid 32 
56Greer, Thomas H., The Development of Air Doctrine in the Army Air Arm 1917–1941, (Washington 
D.C.: U.S. Government Printing Office, 1955), sid 105-106  
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Tidigt under 1941 påbörjades diskussioner mellan Storbritannien och USA för att 
skapa gemensamma planer för insatserna mot axelmakterna. Detta tillsammans med 
fortsatta yttringar om organisatoriska förändringar framdrev AR (Army Regulation) 
90-5 daterad 20 juni, 1941. Denna förordning skapade US Army Air Force (USA-
AF), vars chef tillika blev ställföreträdande stabschef i generalstaben med huvudupp-
giften riktad mot flygstridskrafterna. Hans uppgift var att koordinera all militär flyg-
verksamhet. Chefen för ”Air Corps” och chefen för ”Air Force Combat Command” 
(nytt namn för GHQ Air Force) blev direkt underställda chefen för USAAF. Tillika 
skapades ett råd för flygfrågor som blev ansvarigt för återkommande översyner och 
koordinering av större projekt. Fortfarande saknades dock tydliga ansvarsgränser 
mellan chefen för ”Air Corps” och ”Air Force Combat Command” samt mellan che-
fen USAAF och chefen ”Air Corps”. Detta var det organisatoriska utgångsläget som 
man gick in i WK II med.57  

Avseende de doktrinära förutsättningarna startade de nästan från ruta ett i april 1917. 
Mitchell skrev 1920 att flygstridskrafterna, jämfört med de traditionellt äldre militära 
vapengrenarna med en gammal tradition avseende strategiska och taktiska doktriner, 
byggde sina doktriner på: 

”All of our fighting tactics, methods of operation, organization, traditions, 
and cohesion had been evolved and developed on the European battle-
fields.”58 

Dessa erfarenheter hade destillerats ned i manualer och andra dokument av erfarna 
veteraner efter första världskriget. Mitchell skrev att flyget endast hade visat sina 
möjligheter men inte satts på några riktiga prov. Med trots den snabba tekniska ut-
vecklingen fram till WK II pågick det endast en sporadisk revidering. De doktrinära 
dokumenten var en funktion avsedd för generalsstaben och oavsett om flyget skrev 
sina egna doktriner likväl som andra dokument måste de passera via den organisato-
riska kommandostrukturen för att accepteras. Detta medförde att flygstridskrafternas 
olika dokument passerade via generalsstaben, som var armédominerad, och därmed 
lade de med stor kraft sin syn på slutprodukten.59 En uppfattning var att de officiella 
dokumenten och texterna många gånger endast uttryckte den högsta ledningens upp-
fattning och pålagor. Den verkliga doktrinära inriktningen från flyget och dess offi-
cerare var en helt annan.60 Mitchell var det tydligaste exemplet på detta. Han såg 
flyget som en offensiv resurs som kunde användas mot alla olika måltyper, var det än 
behövdes, tack vare sin rörlighet. Det enda som kunde vara begränsande var dess 
räckvidd, tillgång på flygbaser och vädersituationen. Efter första världskriget var 
dock de amerikanska diskussionerna huvudsakligen inriktade mot självförsvar (de-
fensivt) av det egna landet likväl som att frågan om attacker mot icke-militära mål 
var känslig. Ett annat problem rörande flygstridskrafterna var ansvarsfördelningen 
mellan armé/marin och vem som kunde göra vad. Mitchell publicerade 1921 sin bok 
”Our Air Force: The Keystone of National Defense” där han skrev: 

“Our doctrine of aviation, therefore, should be to find out where the hostile 
air force is, to concentrate on that point with our Pursuit, Attack, and Bom-

                                                 
57 Greer, Thomas H., The Development of Air Doctrine in the Army Air Arm 1917–1941, (Washington 
D.C.: U.S. Government Printing Office, 1955), sid 126-127 
58 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. 1, (Chicago: 
The Office of Chicago Press, 1949), Sid 34 
59 Ibid, sid 34-35 
60 Greer, Thomas H., The Development of Air Doctrine in the Army Air Arm 1917–1941, (Washington 
D.C.: U.S. Government Printing Office, 1955), sid 16 
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bardment Aviation, to obtain a decision over the hostile air force, and then to 
attack the enemy’s armies on the land or navies on the water and obtain a de-
cision over them.”61 

1925 kom hans bok “Winged Defense” där han skriver att framtidens krig inte skulle 
innehålla utnötningskrigföring mellan styrkorna. Istället kommer flygstridskrafterna 
att slå direkt mot motståndarens produktionscentra, transportmedel, försörjning, 
hamnar och handel. Medlen för att kunna föra krig kommer att attackeras. Detta blir 
korta och billiga krig men hemska för den/de som besegras. Effekten på civilbefolk-
ningen kommer att bli stor varför dessa faktorer i sig blir krigsavhållande. Slutsatsen 
är att: 

”air power has brought with it a new doctrine of war … and a new doctrine of 
peace.”62 

I sin sista bok som kom 1930 “Skyways” skriver han att: 

”The basis of air force power is the bombardment airplane” 

och att den strategiska bombningen är: 

 ”the one outstanding development that occurred in the European War” 

Vidare skriver han att sedan tillkomsten av flygplan som kan slå direkt mot livscent-
ras och neutralisera dessa har möjliggjorts, har detta skapat nya krigföringsprinciper. 
Fältarmén är inte längre ett avgörande mål. De avgörande målen är livscentras och 
därmed blir behovet av att ödelägga motståndarens armé inte nödvändigt.63 De in-
tryck och tankar som Mitchell representerade kom sedermera att förädlas och fortle-
va framförallt genom Air Corps Tactical School (ACTS). 

I de dokument och reglementen som publicerades före WK II var en av de första 
Field Service Regulations U. S. Army utfärdat 2 november, 1923. Här framhävs vik-
ten av att avgörande slag endast vinns genom offensiva insatser, med överlägsna 
styrkor både i luften och på marken. Detta kräver samordning av alla olika stridskraf-
ter men dock är det infanteriet som är det primära. Alla andra insatser skall stödja 
infanteriets insatser. Jaktflyget skall upprätthålla luftöverlägsenhet. Attackinsatser 
skall inriktas mot mål bortom artilleriets räckvidd men inga självständiga flyginsatser 
mot exempelvis industricentra nämns. Huvuduppgiften var närunderstöd till mark-
förbanden. 

Varje vapengren reglerade sina principer i ”Training Regulations” (TR). Dessa ge-
nomgick periodiska förändringar och detta syntes ofta med anledning av de före-
kommande omorganisationerna. För flygstridskrafterna syntes en tydlig influens från 
generalstaben i TR 440-15 (26 januari, 1926): Fundamental Principles for the Em-
ployment of the Air Service. Här skrivs att organisationen och träningen för flygen-
heterna skall inriktas mot stödet till markförbandet för att uppnå avgörande fram-
gång. En del av flygstridskrafterna skall ingå som en organisk del av markstaben och 
dessa skall ge direkt understöd. Andra delar kan ge indirekt stöd via insatser på slag-
fältet eller längre fram.6465 Här ses en viss öppning för självständiga operationer på 
djupet.  

                                                 
61 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. 1, (Chicago: 
The Office of Chicago Press, 1949), sid 35-38 
62 Ibid, sid 39-40 
63 Ibid, sid 41-42  
64 Ibid, sid 44-45 
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Ett antal rapporter, skrivelser, utredningar mm avseende doktrinära inriktningar flo-
rerade fram till organiseringen av GHQ Air Force 1935. Detta medförde att TR 440-
15 reviderades med datering 15 oktober, 1935. Här infördes för första gången själv-
ständiga uppdrag utan inflytande av markförbanden, där bombning av militära och 
civila mål var beskrivet.66 De doktrinära diskussionerna fortsatte fram till krigsut-
brottet men TR 440-15 var dock gällande när det europeiska krigsutbrottet kom.  

Vid ACTS gav den tekniska utvecklingen och framtagandet av bombflygplan med 
hög prestanda (B9, B10 och B17) en inriktning favoriserande strategisk bombning. 
En uppfattning var att dessa bombflygplan var osårbara och därför inte krävde något 
jakteskortskydd. Detta hade även visats via övningar. Dock fanns det de som ifråga-
satte empirin bakom dessa uppfattningar likväl som det via prov visades att de var 
sårbara för jaktflygplan.67 En av de bidragande orsakerna till denna tro var att vid 
denna tidpunkt var inte radarn och dess möjligheter utvecklade. 

Vid krigsutbrottet studerade USA Europa och försökte dra lärdomar av detta likväl 
som man skickade över observatörer för att anpassa sina doktrinära tankegångar.68 
Den 15 April 1940 publicerades Field Manual 1-5, ”Employment of Aviation in the 
Army” som ersatte FM 440-15. FM 1-5 var den första i en serie som skulle täcka alla 
faser av flygstridskrafternas taktiska möjligheter. Denna manual var precis som tidi-
gare en urvattning av de uppfattningar som florerade vid ACTS. FM 1-5 redovisade 
en strategiskt defensiv hållning där tre prioriterade områden utpekades för flygstrids-
krafterna. Ingen av dessa tre nämner strategisk bombning. En förklaring till detta är 
den defensiva grundinriktningen som manualen håller. För understöd till markför-
banden utpekades det lätta bombflygplanet som det bästa instrumentet. För uppdrag 
rörande attackföretag publicerades den 20 november 1940 FM 1-10, ”Tactics and 
Techniques of Air Attack” Här favoriserades attackföretag under dagsljus, mörkerfö-
retag om det krävdes samt att eskortskydd var nödvändigt vid starkt flygmotstånd 
eller när resurser fanns tillgängliga.69 I juli 1941 samlades fyra flygofficerare i Wash-
ington för att omforma sina teorier till en plan för att använda mot landets potentiella 
fiender. Denna grupp benämndes ”Air War Plans Division” (AWPD)70 Resultatet 
blev en plan benämnd AWPD/1, godkänt i augusti 1941, och detta blev det dokument 
som var vägledande vid det amerikanska inträdet i WK II.71 Här beskrevs att luftope-
rationerna skulle vara offensiva från första start och understödet till markförbanden 
sågs som en efterföljande uppgift endast vid en invasion av kontinenten. Dokumentet 
var i många stycken spårbart från lektioner och uppfattningar vid ACTS. Behovet av 

                                                                                                                                          
65 En annan punkt som lyfts fram är behovet av att analysera vilken roll ett flygplan skall verka i för 
att därefter optimera flygplanet tekniskt för sin uppgift. Ett flygplan som kan lösa flera olika uppgifter 
ansågs vara en kompromiss som inte var riktigt optimerad för någon uppgift. 
66 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. 1, (Chicago: 
The Office of Chicago Press, 1949), sid 49 
67 Greer, Thomas H., The Development of Air Doctrine in the Army Air Arm 1917–1941, (Washington 
D.C.: U.S. Government Printing Office, 1955), sid 57-60 
68 Ibid, sid 108-110 
69 Ibid, sid 113-123 
70 För att läsa mera i detalj om dessa fyra män och de nio dagar som arbetet fortskred läs: 
Gaston, James C, Planning the American air war: Four men and nine days in 1941, (Washington: 
National Defense University Press, 1983) 
71Likväl formades ett antal planer och rapporter mm tillsammans med Storbritannien och de allierade 
för att besegra axelmakterna. En av dessa var exempelvis en rapport benämnd ABC-1 som beskrev 
hur USA och det Brittiska samväldet skulle besegra axelmakterna  
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att snabbt utveckla ett eskortflygplan med lång räckvidd lyftes fram men detta es-
kortflygplanfanns inte operativt när planen skrevs.72 

I Mars 1942 reorganiserades USAAF när ”Ground Support Division” ersatte ”Army 
Air Support Staff Section”. Denna organisationskomponent bemannades av både 
arme och flygofficerare och ett av resultaten var Field Manual 31-35, ”Aviation in 
Support of Ground Forces” daterad 9 april, 1942. Denna byggde på erfarenheter från 
de nya “Air Support Command” i Louisiana och Carolina och deras övningar under 
1941.73 Denna manual låg som doktrinär grund inför Nordafrikakampanjen. Erfaren-
heterna av denna kampanj ledde fram till den kompletterande Field Manual 100-20, 
”Command and Employment of Air Power” och dessa tillsammans utgjorde grunden 
för den fortsatta krigföringen.  

2.6.1 Field Manual 31-35,  ”Aviation in Support of Ground Forces”74 
FM 31-35 blev giltig den 9 april 1942 varvid den ersatte ett antal utbildningsskrivel-
ser, doktriner samt utbildningsanvisningar som berördes av innehållet. Manualen är 
indelad i 5 kapitel enligt: Allmänt, Stridsflyg, Rekognoserings- och spaningsflyg, 
Transportflyg samt Samband och Kommunikation. Jag kommer endast att fördjupa 
mig i de delar som berör det direkta flygunderstödet avseende markmålsbekämpning.  

I den allmänna beskrivningen redovisas att syftet med FM 31-35 är att fastställa vil-
ken organisation som gäller vid insats, generella funktioner samt uppgifter för flyg-
stridskrafterna när de används för direktunderstöd till markförbanden. Manualen 
täcker endast områden som berör både flyg- och markförband. Mer generella doktri-
nära ingångsvärden finns beskrivna i bland annat FM 1-5.  

Stödet till markförbanden sker normalt via ett ”Air Support Command” (ASC) som 
är en organisationsdel av flygvapnet.75 Spaningsflygplan och motsvarande flygplan 
organiserades alltid till ASC medan övriga typer av flygplan fördelades till de olika 
kommandona beroende på vilken den rådande situationen var.  Mer detaljerad be-
skrivning av taktiskt uppträdande och stridsteknik finns beskrivet avseende attack-
uppdrag i FM 1-10.  

Definitionsmässigt beskrivs tre beredskapsnivåer. Dessa är beredskap i luften och 
redo för insats när så behövdes. Beredskap på marken och att efter order vara i luften 
inom 15 minuter för insats. Den tredje är även det beredskap på marken men med en 
tidsfördröjning på max 2 timmar innan flygplanet är i luften. Normalt skulle ett ASC 
stödja en armé. Vid de understödda förbandens högkvarter fanns en stabsfunktion 
benämnd ”Air support control” med syfte att koordinera understödsflygets insatser, 
ge råd till chefen för markförbanden avseende förmågor och möjligheter samt upp-
rätthålla sambandet med flygförbanden. En ”Air support officer” är ”Air support 
control” -s representant på fältet tillsammans med markförbandet och han ger råd 
mm direkt till förbandschefen. Dessa ”Air support officers”, en eller flera, organise-
ras i ett ”Air support party” vilket har stor rörligt och tillhörande utrustning för att 

                                                 
72 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. 1, (Chicago: 
The Office of Chicago Press, 1949), sid 123-126 
73 Futrell, Robert Frank, Ideas, Concepts, Doctrine: Basic Thinking in the United States Air Force, 
vol. 1, 1907-1960, (Alabama: Air University Press, 1989), sid 133 
74 Huvuddelen av styckets innehåll bygger på: War Department, FM 31-35: Aviation in Support of 
Ground Forces, (Washington: War Department, April 9, 1942) 
75 Inom USAAF var det normalt organiserat ett flygvapen (air force) inom varje operationsområde 
som skulle bestå av ett ”bomber command”, ett ”air transport command”, ett ”interceptor command” 
och ett ”air force base command”.  
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förmedla beställningar av flygunderstöd till ”Air sopport control”. De är även utrus-
tade för att kunna kommunicera direkt med flygplanen.  

Ett understödsuppdrag kan vara det omedelbara stödet till markförbanden som kom-
mer att ha eller har stridskontakt med motståndaren eller utslagning/neutralisering av 
mer avlägsna mål med syfte att hindra/hejda motståndarens rörelser och möjligheter 
att gå till stridshandling. 

Organisatoriskt har chefen för understödsflygförbanden en rådgivande funktion till 
markförbandschefen. Han underställs normalt en armé-, operationsområdes- eller 
stridsgruppschef. Chefen för understödsflygförbanden anvisar uppdragen efterhand 
som markförbanden beställer behov. När operationen så kräver kan flygförband bli 
allokerade till underställda markförbandsenheter. När detta sker skapas en ”Air sup-
port control” vid det underställda markförbandet. Detta är organiserad i direkt an-
slutning till det understödda förbandet. En representant från det understödda förban-
det finns alltid representerad i ”Air support control” likväl som en förbindelseofficer 
från detta finns representerad vid det understödda förbandet. Uppdrag kan dock alltid 
beordras från chefen för understödsflygförbanden. När ett flygförband beordras att 
understödja ett markförband innebär detta inte att flygförbandet underställs markför-
bandet utan det är fortsatt underställt chefen för understödsflygförbanden. Det tillåts 
dock direkt samordning och förbindelse mellan mark- och flygförbanden för att öka 
effekten vid en snabbt förändrad situation. Vid ovanliga situationer som exempelvis 
när chefen för understödsflygförbanden inte kan kontrollera sina flygförband kan 
dessa tilldelas underställda markförband.  

Vid insatser så sker dessa effektivast med ett fungerande samarbete. Mark- och flyg-
förbanden skall ses som ett gemensamt insatsteam. Varje medlem i detta team måste 
ha adekvat träning och kunskap för att lösa sin del vid en insats. Dessutom krävs en 
vilja till att samarbeta. För att lyckas med understödsuppgiften på ett effektivt sätt 
krävs: 

a. Lokalt luftherravälde (Local air superiority) 

b. Insats mot rätt mål vid rätt tillfälle (Economy of force) 

c. Tid och rum: Avstånd till mål, sambandsmöjligheter, be-
redskapsgrad mm (Time and space) 

d. Flexibilitet: Koncentration, många mål inom kort tids-
rymd mm (Flexibility) 

e. Flygets begränsningar: Väder, hotbild, flygplanfel mm 
(Limitation of aircraft) 

f. Operativa ingångsvärden: Begränsningar mm (Field of 
operation) 

g. Insatsstorlek: Antal flygplan och insatsfrekvens, Säker-
het och förlustbenägenhet mm (Weight of attack) 

h. Flygsamordning: Andra flygförband inom operations-
området som exempelvis jaktflyg för att lösa lokalt luft-
herravälde. (Air cooperation) 

Insatsprincipen är att det är markförbandschefen i samarbete med flygunderstödjande 
chef som beslutar om önskat understöd 

Insatserna som genomförs måste vara i samklang med väldefinierade och praktiska 
planer. De uppdragstyper som kan bli aktuella är: 
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a. Bombning mot uppdykande mål (Reconnaissance bom-
bardment) 

b. Attack mot defensiva mål (Attack on defensive organi-
zations) 

c. Attack mot fiendens reserver och förstärkningar (At-
tacks on enemy reserves and reinforcement) 

d. Attack mot fientliga mekaniserade förband (Attacks on 
hostile mechanized forces) 

e. Attack mot fientliga flygstridskrafter (Attacks on hostile 
aviation) 

f. Understöd till luftlandsättning eller andra luftburna för-
band (Support of parachute and other air-borne troops) 

De mål som skall väljas av flygförbanden skall normalt sett vara sådana som är bor-
tom markförbandens räckvidd om inte läget är kritiskt. Vidare bör målet väljas med 
hänsyn till de svårigheter som det innebär att med ett flygplan upptäcka och identifie-
ra detta. Som exempel på mål i direkt anslutning till fronten nämns truppkoncentra-
tioner/förflyttningar, artilleri, mindre befästningsverk, pansarenheter/stridsvagnar, 
fordonskolonner, broar och andra fältinstallationer. Andra mål men med ett under-
stödjande syfte kan vara stabsplatser, kommunikationsförbindelser, ammunitionsupp-
lag/förråd, truppkoncentrationer, flygfält med tillhörande flygplan, stridsvagnskon-
centrationer mm. Val av mål och vilket som är högst prioriterat vid varje tidpunkt 
varierar, men normal sett är det den del av motståndaren som utgör det största hotet 
mot markförbanden. Den slutliga prioriteringen avgörs ytterst av det understödda 
förbandets chef. Alternativa mål skall alltid finnas planerade vid en insats. Invisning 
för att hitta målet kan ske med olika metoder, exempelvis via visuella signaler från 
marken.  

Anhållan för att få flygunderstöd följer den normala kommandolinjen från markför-
bandet tills det når stabsplatsen där det finns ett ”Air support party”. Detta kommer 
att via sin ”Air support officer” rådgöra med markförbandet om anhållan är lämplig 
mm. Om markförbandschefen godkänner dessa råd skickas anhållan vidare till ASC. 
Här utvärderas anhållan tillsammans med det underställda förbandets chef som yt-
terst beslutar om insats. Anhållan om flygunderstöd har högst prioriterat på ASC 
sambandsnät. 

För att undvika bekämpningar av egna framhävs att det ännu inte finns några till-
fredsställande metoder för att undvika detta men för att minska risken skall speciell 
vikt läggas på: 

a. Briefa flygbesättningarna (Briefing of combat crews) 

b. Målbeskrivningar (Target designation) 

c. Snabb informationsspridning vid förändringar (Timely 
notification of situation changes) 

d. Identifiering av motståndaren: Detta kan ske via geogra-
fiska bomblinjer, visuella signaler eller radiosamband 
(Identification of enemy) 

En fortsatt utveckling och förbättring av denna fråga måste sökas och prövas. 
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I kapitel tre beskrivs flygplanstyper, organisering, funktioner, olika uppdrag mm rö-
rande rekognoserings-/spaningsflyg och i det fjärde kapitlet behandlas transportflyg-
verksamheten. 

I kapitlet om samband och kommunikation beskrivs vilka olika sambandslinjer som 
skall finnas och mellan vilka dessa skall var uppkopplade. Ansvaret för uppbyggna-
den av dessa linjer finns även beskriven. En möjlighet som nätet skall kunna tillgo-
dose är att guida in flygplanet mot målet. Denna guidning skall kunna ske mellan 
flygplanet och ”Air support control” eller ”Air support party”. Här beskrivs och bifo-
gas även mallar för de olika meddelandena som skall distribueras (Air support re-
quest mm). 

2.6.2 Field Manual 100-20, “Command and Employment of Air Power”76 
FM 100-20 blev giltig den 21 juli 1943 och var en följd av de erfarenheter som efter-
hand uppdagades under operation TORCH. Manualen ersatte FM 1-5 och där den 
berör områden som behandlas i andra manualer är det innehållet i FM 100-20 som är 
styrande. Detta innebär att FM 31-35 fortfarande är gällande men med denna reserva-
tion. Manualen är indelad i 2 kapitel som behandlar allmänna instruktioner och luft-
operationer. Jag kommer endast att fördjupa mig i de delar som berör det direkta 
flygunderstödet avseende markmålsbekämpning.  

En viktig punkt är att nu blir direktiven tydliga på att markförband och flygförband 
är fullt jämlika och självständiga enheter. Ingen är en underenhet till den andra. 
Grunddoktrinen som skall gälla är att luftherravälde är en förutsättning för en lyckad 
markoperation och utan detta luftherravälde måste markförbanden ta sådan hänsyn 
till det fientliga lufthotet att deras rörlighet och möjligheter att slå fienden blir kraf-
tigt reducerat. Detta medför att eget flyg primärt måste insättas mot det fientliga 
flygvapnet intill det att luftherravälde är uppnått. På detta enda sätt kan de demorali-
serande/bekämpande insatserna mot egna stoppas och de egna förbandens rörlighet 
exploateras fullt ut.  

Flexibiliteten är flygets största fördel och med denna kan kraftsamling ske mot ut-
valda mål/områden. Detta är en vinnande faktor som har högsta prioritet. För att ska-
pa möjlighet för detta måste tillgängliga flygstridskrafter vara centralt styrda och 
genom befäl av flygvapenchefen (Air Force Commander). Detta innebär att styrning-
en av mark- och flygförband skall fastställas genom den högsta befälhavaren (superi-
or commander) som är ansvarig för den aktuella operationens genomförande. Mark- 
och flygförbanden kommer den högsta befälhavaren att styra genom respektive va-
pengrenschef. Den högsta befälhavaren kommer inte att tilldela flygförband till 
markförbanden förutom när markförband opererar självständigt alternativt är isolera-
de på grund av avstånd eller sambandsproblem. Vid denna situation gäller dock att 
de olika förbanden är jämlika och jämställda. Ingen är en underenhet till den andra. 

Flygstridskrafterna delas in i två kategorier: De som är under befäl av flygvapenche-
fen respektive de som är under befäl av operationsområdes- eller stridsgruppschefen 
(theater or task force Commander). Indelningen av det taktiska flyget är enligt: 
bombflyg, jaktflyg, spaningsflyg, fotospaningsflyg och trupptransport. Taktik och 
stridstekniker beskrivs som tidigare i FM 1-10 och FM 31-35. 

Organisatoriskt är det normalt ett flygvapen inom varje operationsområde och detta 
organiseras beroende på vilken uppgift det skall lösa inom givet område. Normalt 
                                                 
76 Huvuddelen av stycket bygger på: War Department, FM 100-20: Command and Employment of Air 
Power, (Washington: War Department, 21 July 1943) 
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ingår dock en strategisk komponent, en taktisk komponent, ett ”Air defense com-
mand” och en betjäning/underhållskomponent. Det kan även ingå trupptransport och 
fotospaning.  

De uppdrag som flygstridskrafterna kan utnyttjas för är att: oskadliggöra fientligt 
flyg, förneka/förstöra uppbyggnaden av och befintliga fientliga baser, operationer 
mot fientliga mark- och marinförband, offensiva luftoperationer mot kraftcentras, 
operera som en del av en stridsgrupp eller operera tillsammans eller istället för mari-
na förband.  

Innan stridskontakt mellan markförband sker föregås detta nästan alltid av flyginsat-
ser.  Framgången för markförbanden bygger i många stycken på en initiellt lyckad 
flyginsats. Flyginsatser tillsammans med mark- och marinförband skall ingå som en 
del av den övergripande planen. Förmågan att genomföra dessa framgångsrikt kräver 
gemensam förträning och planering. Total kontroll av luftrummet kan endast uppnås 
när det fientliga flygvapnet är oskadliggjort. Detta är sällan realistiskt varför insatser 
mot detta måste fortgå kontinuerligt och intensivt över tiden.  Erfarenheter från tidi-
gare operationer har visat kravet på centraliserad kontroll av flygvapnet.  

Det strategiska flygets uppgifter är att besegra nationen (”defeat of the enemy na-
tion”). Insatserna skall koordineras med den övergripande planen och mål väljas med 
hänsyn till denna. Det strategiska flyget kan dock förenas med det taktiska flyget och 
därigenom genomföra insatser mot taktiska mål.  

En taktisk flygstyrka finns normalt inom ett operationsområde där det finns markför-
band. Det är operationsområdeschefen eller motsvarande som fördelar den taktiska 
flygstyrkan på ett optimalt sätt. Det taktiska flyget tillsammans med markförbandens 
verksamhet koordineras via gemensamma planeringsmöten med relevanta deltagare 
och genom utbyte av förbindelseofficerare. Insatserna måste koordineras med ett 
nära samarbete, men oavsett andra ingångsvärden måste luftkriget vinnas först. Den 
taktiska flygstyrkan kan bestå av spaningsflyg, lätta och medeltunga bombflygplan, 
jaktflyg och en förvarningsfunktion. Förvarningsfunktionen är dock en resurs som 
skall tillgodose hela operationsområdets önskemål. Flygförbanden skall inte portio-
neras ut eftersom detta medför att förmågan till kraftsamling och flexibilitet förloras. 
När ett lägligt tillfälle finns för offensiva insatser eller vid en kritiskt defensiv situa-
tion kan den strategiska komponenten dirigeras om till taktiska understödsuppgifter. 
Det taktiska flygets huvuduppgifter är: 

Prioritet 1: Skapa nödvändigt luftherravälde. Detta uppnås bäst genom 
att attackera fientliga flygbaser med flygplan och jaktflyguppdrag. (To 
gain the necessary degree of air superiority) 

Prioritet 2: Förhindra förflyttningar av fientliga förband och förnöden-
heter in till operationsområdet eller inne i detta. Detta uppnås genom att 
attackera kommunikationsförbindelser, underhållsplatser, installationer 
och truppkoncentrationer i de bakre linjerna. Huvudsyftet är att isolera 
slagfältet. (To prevent the movement of hostile troops and supplies) 

Prioritet 3: Delta i gemensamma insatser mellan mark- och flygförband 
i stridszonen. En förutsättning för detta är lagarbete, ömsesidig förståel-
se och samarbete. (To participate in the combined effort of the air and 
ground units) 

Flyg- och markförbanden stabsplatser skall vara närliggande. För att minska risken 
för egna förluster skall målen väljas med stor omsorg. Dessa skall vara lätt urskiljba-
ra från luften och åtskilda från egna förband antingen via tidsmässig separation eller 
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geografiska skiljelinjer. Endast vid kritiska situationer är insatser inom den zon där 
egna och fientliga förband finns fruktbar. 

”Air defense command” är ansvariga för det direkta luftförsvaret mot fientligt flyg. 
Detta delas upp i aktivt (åtgärder för att bekämpa flyg i luften) och passivt (vilseled-
ning, camouflage mm) luftförsvar. Inom ”Air defense command” skall finnas radar 
och ledningspersonal tilldelade för att lösa uppgiften. 

Betjäning/underhållsförbanden ansvarar för det logistiska stödet. 

2.7 Diskussion 
Tiden mellan den första flygningen vid Kitty Hawk och det amerikanska inträdet i 
WK II är tidsmässigt ur ett militärteoretiskt perspektiv en mycket kort tid. Jämfört 
med mark- eller sjöarenan, där teoretiker har verkat sedan en mycket lång tid tillba-
ka77, kan man säga att den praktiska och teoretiska grunden för att använda luftmakt 
utvecklades från nästan noll till många väl fungerande principer under WK II slut-
skede. Många av dessa är fullt giltiga än idag och vissa har till och med fått en renäs-
sans.78 En av de första storskaliga prövningarna avseende luftmaktsanvändning var 
det första världskriget. Detta inleddes precis som WK II med ett icke-amerikansk 
deltagande. Många av de teorier och principer som utvecklades och som låg till 
grund för WK II var erfarenheter från WK I. Billy Mitchell var en av de amerikanska 
flygofficerarna som skickades över till Europa för att delta i kriget. Han var en av de 
ledande gestalterna från amerikansk flygmakts sida och här absorberade, utvecklade 
och provade han nya möjligheter. Eftersom det amerikanska flyget tillhörde armén 
hamnade han ofta i dispyter med överordnade som såg flygets roll på ett annorlunda 
sätt. Mitchell ville se mera självständiga flyginsatser medan överordnade såg rollen 
som understöd till markoffensiven som den enda.  

Ett sätt att dela in de teoretiska influenser som var gällande är att delas upp dessa i de 
anglosachsiska och det rysk-tyska synsättet. Amerikanarna representerade den första 
där mycket av fokuseringen var på strategiskt bombning och ”knock-out”- slaget. 
Bland de rysk-tyska teoretikerna lades stor vikt vid samarbetet med markförbanden 
och härmed att ge en slagkraft tillsammans. Ett intressant anglosachsiskt undantag är 
John C. Slessor som 1936 ger ut boken ”Air Power and armies”. Denna bygger på 
hans analys av WK I. Man kan även läsa i hans bok från 1956 ”The central blue: 
Recollections and Reflections” om hans erfarenheter från 1920-30 talet och Storbri-
tanniens vilja att hävda de imperialistiska grunderna med hjälp av flyg- och markför-
band i nära samarbete. Det är därför ett tydligt exempel när Slessor som sitter i hög 
central befattning under WK II i viss grad blir överraskad av tyskarnas visade stora 
effekt med Stuka- flygplanen i samarbete med markförbanden. Storbritannien har 
satsat på det strategiska bombflyget och luftförsvarsflyg vilket gör att panikförslag, 
som exempelvis enkla flygplan i trä, skapas för att lösa närunderstödsbristen. En an-
nan faktor som påverkade teorierna var den snabba tekniska utvecklingen. Efterhand 
som tekniken gav möjligheter för snabba, stryktåliga höghöjdsbombflygplan med bra 
egenskydd samtidigt som förmågan hos jaktflygplanen inte utvecklades i samma takt 
skapades teorier om det osårbara bombflyget och tron att bombflygplanet alltid kom 
fram till sitt mål. Lyckligtvis fanns det de som ifrågasatte detta varför en fortsatt tek-
                                                 
77 Ett exempel med flertusenårig bakgrund är: Sun Zi, Sun Zis Krigskonst, (Stockholm: Försvarshög-
skolan, 1997) 
78 De teorier som bland annat Douhet och Mitchell förordade avseende precisionsbombning med av-
sikt att ge strategiska effekter har idag ett stort genomslag då precisionsvapen på ett helt annat sätt än 
tidigare kan slå mot enskilda mål med strategisk betydelse. 
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nikutveckling satsades mot långräckviddiga eskortflygplan Vid det amerikanska in-
trädet fanns inte detta eskortflygplan operativt vilket medförde stora amerikanska 
förlustsiffror. Teorin om den självförsvarande bombaren gavs slutligen upp i oktober 
1943. Vid en insats den 14 oktober sköts 198 av 291 bombflygplan ned eller skada-
des. Under fyra av sex andra oktoberdagar sköts 148 bombflygplan ned.79.  

Det kan konstateras att det ytterst var generalstaben som godkände alla offentliga 
doktriner och då detta var en arméstab fick alla doktriner rörande flygstridskrafterna 
en slutlig anpassning för att tillgodose arméns behov. Mycket av de diskussioner och 
offentliga utredningar som genomfördes handlade om flygets förhållande till armén. 
Huvuddelen av flygofficerarna ville se en ökad självständighet och ytterst rollen som 
en egen vapengren medan arméofficerarna ville bibehålla flyget som en underställd 
del av armén. Inom armén fanns en oro för att understödsuppgiften skulle negligeras 
och tyna bort om inte de fick bibehålla sitt grepp över flygstridskrafterna. Mitchell 
var den som arbetade hårdast för en självständighet och hans sätt att driva denna frå-
ga var huvudsakligen bidragande till att han ställdes inför krigsrätt. En fundering 
man kan ställa sig är om självständigheten hade varit möjlig med ett mera diploma-
tiskt sätt att driva frågan. Bevisligen var det dock så att vid ACTS utbildades flygof-
ficerarna för ett mera självständigt flygvapen medan doktrinerna beskrev en mera 
restriktiv hållning. Detta kan ge en indikation på att de doktriner som var giltiga sak-
nade full acceptans bland flygofficerarna och därmed blir det intressant att se om 
detta speglar av sig vid de skarpa insatserna under WK II. En annan reflektion på 
detta är att oftast utbildar militär skolor och motsvarande för något som skall vara 
giltigt på lång sikt80 varför detta kan ses som ett led i denna ambition. Huvuddelen av 
flygstridskrafternas högre chefer under kriget och efter detta var fostrat via ACTS. 
De olika utredningarna mm gav dock efterhand en ökad frihet och påverkansmöjlig-
het för flygstridskrafterna vilket färgade doktrinerna. Doktrinerna likväl som organi-
sationen var under ständig förändring.  

De gällande ingångsvärdena för det amerikanska inträdet i WK II och operation 
TORCH var doktriner som producerades efter det att WK II startade 1939. Redan vi 
WK II utbrott skickade amerikanarna över flygofficerare för att ta med sig erfarenhe-
ter hem. Andra nationers krigserfarenheter fanns alltså som en del i de gällande dokt-
rinerna men det är viktigt att poängtera att under den stora tekniska och doktrinära 
utvecklingen som skedde mellan WK I och WK II var bristen på reella storskaliga 
krigserfarenheter stora. Framförallt saknade amerikanarna egna krigserfarenheter. En 
reflektion som kan göras är att när amerikanarna analyserade andra konflikter som 
exempelvis Spanien verkar det som om man antingen såg dessa som alltför småska-
liga eller att man endast ville se det som bekräftade egna doktriner. Den doktrin som 
berörde direkt flygunderstöd vid operation TORCH var Field Manual 31-35 och i 
denna beskrivs organisation, ansvarsfördelning, uppdragstyper, mål, samband mm. 
Denna doktrin byggde inte bara på krigserfarenheter utan även på egen övningsverk-
samhet i USA En intressant punkt är att det ytterst alltid är det understödjande mark-
förbandets chef som avgör hur understödsflyget skall användas. Flygkomponenten 
beskrivs endast som en underställd enhet som skall maximera sina insatser för att 
hjälpa markstriden. Med TORCH som erfarenhet skriver man en kompletterande 
doktrin som blir giltig i juli 1943. Denna benämns Field Manual 100-20. Här skriver 
man att alla vapengrenar är jämställda och att ingen är en underenhet till den andra. 
Alla vapengrenar är i grunden självständiga. Den som beslutar om understödsflygets 
                                                 
79 Biddle, Tami Davis, Rhetoric and reality in air warfare: the evolution of British and American 
ideas about strategic bombing, 1914-1945, (Oxfordshire: Princeton university press, 2002), sid 224 
80 Jämför Försvarsskolans kursverksamhet 
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disponering blir operationsområdeschefen eller motsvarande. Här redovisas även 
vikten av att först skapa luftherravälde för att möjliggöra lösandet av flygunderstöd. 
En annan nyhet är att en strategisk bombkomponent lyfts fram och att denna kan 
stödja det taktiska understödet.  

2.8 Sammanfattning 
Tiden från första flygningen vid Kitty Hawk fram till det amerikanska inträdet i and-
ra världskriget är tidsmässig mycket kort. Flygstridskrafternas första stora krig var 
det första världskriget och många erfarenheter från detta låg som doktrinära grunder 
inför WK II. De amerikanska flygstridskrafterna var under hela denna tid en under-
enhet inom armén varför många flygofficerare med Billy Mitchell som den främsta 
företrädaren stred för flygets självständighet. Denna strid yttrade sig på många sätt. 
En var att Mitchell ställdes inför krigsrätt. En annan var ett ständigt utredande om 
vilken roll och vilket förhållande flygstridskrafterna skulle ha till armén. Detta ska-
pade ständiga organisationsförändringar och som en följd av detta reviderades gäl-
lande doktriner med stor frekvens.  

Inom flygofficerarnas skolsystem via ”Air Corps Tactical School” förvaltades Mit-
chells teorier om strategisk bombning och ett självständigt flygvapen likväl som and-
ra teorier med en mera fri roll mot armén. Detta filtrerades bort i gällande doktriner 
via arméns generalstab, som fastlade doktrinerna. De officiella doktrinerna tillgodo-
ser arméns behov av flygunderstöd för en lyckad markoffensiv. Flygstridskrafternas 
roll poängteras som en underordnande sådan till markförbanden och det yttersta be-
slutet om flygstridskrafternas nyttjande ligger inte inom flygofficerarnas mandat. 
Erfarenheter från riktiga krigshandlingar är få och när WK II bryter ut skickar USA 
över flygofficerare för att inhämta erfarenheter. Precis som tidigare ser man huvud-
sakligen det som sker endast som en bekräftelse på att egna skrivningar och antagan-
den är riktiga.  

De doktrinära ingångsvärdena för det direkta flygunderstödet under operation 
TORCH är dock skrivet i april 1942 men de erfarenheter som TORCH ger gör att en 
komplettering måste skrivas. Denna benämns FM 100-20 och fastslås i juli 1943. 
Den stora förändringen här är att alla vapengrenar är jämlika och ingen är ett kom-
plement till den andra. Den som beslutar om det direkta flygunderstödets utnyttjande 
lyfts från den understödda chefen till den operative chefen. 

3. Operation OVERLORD: Bakgrundstäckning 

3.1 Inledning 
Det första amerikanska flygstridsstridsuppdraget för USAAF mot ett tyskt mål 
genomfördes den 4 juli 1942. Det var en symbolisk attack på den egna nationaldagen 
och inget annat. Den genomfördes med sex lätta attackflygplan bemannade med 
amerikanare tillsammans med sex brittiska och alla flygplan bar brittiska nationalbe-
teckningar.81 För att skapa en bakgrundsbild av hur de amerikanska flygstridskrafter-
na används över tiden i sitt deltagande kommer jag att beskriva TORCH och HU-
SKY översiktligt för att därefter göra en mer detaljerad beskrivning av OVERLORD. 
Tidsmässigt är det svårt att säga exakt när OVERLORD slutar och går över i nästa 
fas mot det slutgiltiga målet. Jag kommer att fokusera denna operation på tiden som 
                                                 
81 Hammel, Eric, Air war Europe: America’s air war against Germany and North Africa, 1942-1945: 
chronology, (Pacifica: Pacifica Press, 1994). Sid 6  
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Eisenhower benämner ”Battle of the Beachhead”.82 Detta innebär tiden från landstig-
ningsstarten den 6 juni till den avgörande utbrytningen vid St. Lo den 25 juli.  

3.2 Förspel 1: Nordafrika och ”Operation TORCH” 
Förspelet till TORCH var ett önskemål och påtryckningar från brittisk och rysk sida 
att starta en större landoffensiv med uppgift att minska tyskarnas offensiv på östfron-
ten. Redan i juni 1942 startade britterna en offensiv väster om Kairo vilken gav dem 
problem. Som hjälp skickade amerikanarna ett antal flygenheter för bland annat di-
rekt flygunderstöd. Här fick de amerikanska flygarna en bra inblick i det brittiska 
sättet att leda och genomföra direkt flygunderstöd. Den högsta chefen för de brittiska 
styrkorna var Sir Bernard L. Montgomery och för de brittiska flygstyrkorna Sir Ar-
thur Coningham. Bland annat var mark- och flygstabsfunktionerna jämlika, man 
hade samma högkvarter och man levde/verkade tillsammans. De hade en sann ge-
mensam stabsfunktion. Detta förfarande och sätt att arbeta rapporterades vidare till 
den amerikanska flygvapenledningen. Dwight D. Eisenhower som skulle bli befälha-
vare över TORCH ville ha så mycket flygstridskrafter som det över huvud taget var 
möjligt att få när TORCH startade och han skulle speciellt beakta det direkta flygun-
derstödet. TORCH var trots allt den första större landkampanjen för USA vilket in-
nebar att amerikanarna och de allierade förväntade sig positiva och hoppfulla resultat 
inför framtiden.83 

Strax innan landstigningarna i Nordafrika utgav Eisenhowers högkvarter en prome-
moria om direkt flygunderstöd. Här försökte man klargöra befälsförhållanden och 
fastslå metoder för att koordinera det direkta flygunderstödet.84 Man skrev att ameri-
kanarnas och britternas inbördes doktriner överensstämde till en tillfredsställande 
grad samt att reaktionstiden var av yttersta vikt.85 

Flygstyrkan som byggde upp för TORCH benämndes ”The Twelfth Air Force”. Hu-
vuddelen av flygstyrkan skulle byggas upp från delar av ”The Eight Air Force” som 
var baserade i Storbritannien och ansågs vara den bäst övade inom USAAF. Reste-
rande delar skulle ansluta direkt från USA. De mest rutinerade inom Eight skulle 
förträna de som anlände från USA via Storbritannien samt besätta stabsfunktioner. 
Den plan för luftstridskrafterna som presenterades den 20 september innebar dock att 
två flygvapenchefer existerade. En för den amerikanska kontingenten med ansvar att 
stödja de amerikanska markförbanden och en för den brittiska kontingenten med an-
svar att stödja de brittiska markförbanden. Hos den allierade styrkans högkvarter låg 
ansvaret att förstärka upp den ena kontingenten med resurser från den andra om så 
behövdes. Den brittiska kontingenten benämndes ”Eastern Air Command”.86 

                                                 
82 Eisenhower, Dwight D., Crusade in Europe, (Kingswood: William Heinemann Limited, 1948), sid 
280  
83 Mortensen, Daniel R., A pattern for joint operations: World War II Close Air Support North Africa, 
(Washington: Historical Analysis Series, 1987), sid 47-50. Förutom Torch var de allierades åtaganden 
stora med insatser i Ryssland, Mellanöstern och mot Rommel vilket tärde på de begränsade resurser-
na.  För att öka tillförseln av flygplan till den hårt ansträngda Ryska fronten var exempelvis ett av 
förslagen att minska ambitionerna med Torch. 
84 Direktivet benämndes ”Combat Aviation in Direct Support Of Ground Units” och här kan man se 
brittiska influenser eftersom ”Direct Air Support” var den brittiska benämningen på direkt flygunder-
stöd. 
85 Mortensen, Daniel R., A pattern for joint operations: World War II Close Air Support North Africa, 
(Washington: Historical Analysis Series, 1987), sid 50-51 
86 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. II, (Chicago: 
The Office of Chicago Press, 1949, Styrkemässigt var ”Eastern Air Command” ungefär en tredjedel i 
storlek jämfört med ”Twelfth Air Force” (454 flygplan jämfört med 1244 flygplan.  Sid 50-54 
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TORCH skulle inledas med tre samtidiga landstigningar vid Casablanca, Oran och 
Alger. Detta innebar en splittring på tre täter för de amerikanska mark- och flygför-
banden. Vid Casablanca och Oran var det amerikanska förbandsenheter medan det 
vid Alger var sammansatta brittisk-amerikanska förband. Detta skapade förvirring 
bland flygförbanden i rollen för det direkt flygunderstöd eftersom den ursprungliga 
organisationen ändrades när de underställdes olika markförband för invasionen.87 Ett 
problem som amerikanarna såg var att flygkomponenten var otillräckligt tränad och 
oerfaren.88  

Landstigningarna startade den 8 november 1942 och trots de tydligt oerfarna styrkor-
na var förlusterna små. Landstigningarna var framgångsrika och Oran var säkrad två 
dagar efter landstigningsstarten, vilket även var sist av de tre landstigningarna. När 
landstigningarna var säkrade fortsatte operationen österut där de brittiska markför-
banden tillsammans med ”Eastern Air Command” tog täten. Det ingick dock små 
amerikanska enheter i denna tätstyrka.  Efterhand som avancemanget fortsatte österut 
ökade avståndet till logistik- baserna vilket medförde att underhållet till de främsta 
linjerna började bli problematiskt Detta påverkade operationen generellt och även det 
direkta flygunderstödets möjligheter. Tillgången på flygfält var begränsad, avståndet 
från flygbaserna till fronten var långt vilket minskade tillgänglig flygtid över frontav-
snitten, brist på radartäckningen och sambandssystem var andra negativa faktorer.89 

I slutet av november när man attackerade med all kraft fortsatte det defensiva flyg-
skyddet samtidigt som huvuddelen av flygstridskrafterna sattes in mot underhållslin-
jer, sjöfart och flygbaser. En effekt av den kort tid som eget flyg kunde ligga över 
fronten var att markförbanden utsattes för ständiga attacker från tyska Stuka- flyg-
plan. När det fanns allierat flyg i luften drog sig tyskarna tillbaka för att sen återvän-
da för attack när de allierade var tvingade att avbryta och flyga hem. Markförbanden 
önskade direkt (defensivt uppträdande) flygskydd trots att det ansågs vara ett ineffek-
tivt sätt att utnyttja flygstridskrafterna. När det fortsatte att gå dåligt för de allierades 
offensiva insatser skyllde flygofficerarna på det dåliga utnyttjandet av flygstridskraf-
terna. De allierade saknade även initiellt ett bra direkt flygunderstödsflygplan.90 Ei-
senhower stannade av offensiven i december och fortsatte endast med att bibehålla 
trycket på fienden fram till mitten av januari. Under tiden frambaserades flygstyrkor-
na till baser närmare fronten samtidigt som attacker mot hamnar, logistik- baser, sjö-
fart och flygfält genomfördes.91 

Eisenhower såg en möjlighet att öka trycket österut igen i slutet av december. Samti-
digt höll han med sina mark- och flygförbandschefer att tiden var mogen för en cent-
raliserad flygstab över Medelhavsområdet för att koordinera flygstridskrafterna bätt-
re. De 5 januari, 1943, med britternas bifall, bildade han en ny organisationsstruktur. 

                                                 
87 Mortensen, Daniel R., A pattern for joint operations: World War II Close Air Support North Africa, 
(Washington: Historical Analysis Series, 1987), sid 53-56 
88 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. II, (Chicago: 
The Office of Chicago Press, 1949, Sid 58-59. I en rapport till Eisenhower skrev Doolittle att minst 75 
% av flygets personal var antingen otränade eller endast begränsat tränade.  
89 Mortensen, Daniel R., A pattern for joint operations: World War II Close Air Support North Africa, 
(Washington: Historical Analysis Series, 1987), Washington, sid 56-59 
90 Operationerna i Nordafrika introducerade många nya flygplanstyper. Lockheed P –38 visade sig 
vara ett mångsidigt flygplan som framförallt senare visade ett stort värde i Stilla Havet, Bell P –39 var 
ett bra närunderstödsflygplan som dock behövde eskortskydd, North American B –25 var en pålitlig 
arbetshäst och B –26 övervann sitt tidiga rykte som en ”crew killer”. Boyne, Walter J., Clash of 
Wings. Air Power in World War II, (New York: Simon and Schuster, 1994), sid 187 
91 Mortensen, Daniel R., A pattern for joint operations: World War II Close Air Support North Africa, 
(Washington: Historical Analysis Series, 1987), sid 59-62  
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Vid hans högkvarter i Alger skapade han ett allierat flyghögkvarter vars huvudan-
svars blev de allierades samlade flygstridskrafter. Även om denna organisationsför-
ändring genomfördes bibehöll han det direkta flygunderstödets tidigare be-
sluts/beställningsrutiner. Vid den återupptagna offensiven dirigerade högkvarteret 
flyginsatser för det direkt flygunderstöd och flyginsatser mot sjöfart, hamnar och 
flygbaser.92  

Erfarenheterna fortsatte efterhand och det var ytterst tydligt att de gällande be-
slut/beställningsprinciperna inte var fullt tillfredsställande. I januari genomförde tys-
karna ett antal motanfall där det visade sig att det amerikanska understödsflyget gav 
mindre hjälp jämfört med de brittiska enheterna. En annan svårighet var att koordine-
ra förbandsenheter tillhörande olika nationer. I mitten av februari genomförde tys-
karna ytterligare en offensiv i Tunisien. De allierade led stora förluster och man för-
lorade terräng vilket även medförde att främre flygbaser förlorades.  Tillgängliga 
resurser användes flitigt och de medeltunga och tunga bombflygförbanden var en del 
av det direkta flygunderstödet. Förluster på grund av egna beskjutningar ökade och 
en av orsakerna till detta var det höga trycket från det tyska flygvapnet vilket med-
förde att markförbanden besköt allt synligt flyg av ren självbevarelsedrift. Tyskarna 
stoppades och trycktes tillbaka vid Kassarin. Denna offensiv visade sig senare vara 
den sista seriösa offensiven från tyskarnas sida.93 

Under Kassarin -operation blev den brittiske flygofficeren Sir Arthur Coningham 
chef över ”Air Support Command” och han fick mandatet att föra befäl enligt eget 
omdöme av Eisenhower. Detta innebar att han centraliserade allt direkt flygunderstöd 
under sig. Han övergick till ett offensivt uppträdande med avsikt att söka upp mot-
ståndarens flyg och flygbaser. Fientliga truppkoncentrationer och ”mjuka” fordon 
skulle attackeras företrädesvis istället för stridsvagnar. Alla flygförband skulle an-
vändas för bekämpning av prioriterade mål och inte stå i beredskap för något mark-
förband i väntan på markförbandets eventuella offensiv. En övergripande reorganisa-
tion genomfördes med Eisenhower som fortsatt allierad chef. Organisationen byggde 
på en organisatorisk jämställdhet mellan mark- och flygkomponenterna i den fortsat-
ta operationen.94 

Operation TORCH avslutades, förutom några mindre stridigheter, den 13 maj.95 Den 
organisatoriska förändringen som genomfördes under TORCH kom att ligga till 
grund för de erfarenheter som sedermera arbetades in i den kommande FM 100-20.96 
TORCH var den första större flyginsatsen för de amerikanska flygstridskrafterna på 
den Europeiska/Nordafrikanska arenan. Insatserna innebar att man utnyttjade huvud-
delen av sina flygstridskrafter i England samtidigt som man förstärkte upp med enhe-
ter direkt från USA. En viktig signal för amerikanarna och de allierade var att det 
amerikanska inträdet innebar framgång med bäring på de fortsatta striderna mot ax-
elmakterna. Gällande doktrin innebar att markförbandschefen var den som ytterst 
beslutade hur det direkta flygunderstödet skulle genomföras. Detta medförde bland 
annat att man, ur ett flygofficersperspektiv, inte disponerade tillgängliga resurser på 
ett optimalt sätt. Britterna som varit engagerat i Nordafrika innan amerikanarna star-

                                                 
92 Mortensen, Daniel R., A pattern for joint operations: World War II Close Air Support North Africa, 
(Washington: Historical Analysis Series, 1987), sid 63-65 
93 Ibid, sid 66-71 
94 Ibid, sid 72-78 
95 Eisenhower, Dwight D., Crusade in Europe, (Kingswood: William Heinemann Limited, 1948), sid 
174 
96 Mortensen, Daniel R., A pattern for joint operations: World War II Close Air Support North Africa, 
(Washington: Historical Analysis Series, 1987), sid 78-79 
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tade TORCH hade ett utvecklat och väl fungerande flygunderstödssystem. De brittis-
ka erfarenheterna var en av de faktorer som ledde till att Eisenhower reorganiserade 
kommandostrukturen under TORCH genomförande. Denna reorganisation innebar 
att mark- och flygförbanden blev jämlika samt att en brittisk flygofficer (Coningham) 
blev chef över de taktiska flygförbanden. Reorganisationen innebar att flygresurserna 
disponerades på ett mera optimalt sätt. Erfarenheterna från TORCH inarbetades i FM 
100-20 och dessa låg sedan som grund för de fortsatta insatserna mot axelmakterna. 

3.3 Förspel 2: Sicilien och ”Operation HUSKY” 
Under slutskedet av insatserna i Tunisien var Eisenhowers stab i full sysselsättning 
med att planera ”Operation HUSKY”. Den strategiska grunden för denna insats 
grundades i januari 1943 när president Roosevelt och premiärminister Churchill möt-
tes i Casablanca.  Det bakomliggande syfte var att säkra den allierade sjöfarten i Me-
delhavet, splittra axelmakternas insatser bort från Ryssland och att öka trycket på 
Italien. En annan faktor var att Siciliens storlek möjliggjorde ett mindre styrkebehov 
om man under ockupationen måste möta ett eventuellt motangrepp från motståndar-
na. Tillgången på flygbaser var senare även viktiga för att möjliggöra de planerade 
bomboffensiverna mot centrala Tyskland.97 

Efterhand som planerna fortskred visade sig behovet stort av att disponera den lilla 
ön Pantelleria mellan Nordafrika och Sicilien. Här hade axelmakterna tillgång till ett 
flygfält. Detta flygfält hade varit till stor fördel för de allierade om det kunde använ-
das. En plan arbetades fram vilket innebar att ön skulle flygbombas under sex dygn 
för att trötta ut motståndarna och därefter skulle man landstiga på ön med understöd 
av fartygseldgivning. Deloperationen var en framgång och Pantelleria kapitulerade i 
stort sett när landstigningsbåtarna sjösattes den 11 juni.98  

Grundplanen var att i juli 1943 skulle den amerikanska sjunde armén med Patton 
som chef landstiga på de södra stränderna samtidigt som den brittiska åttonde armén 
med Montgomery som chef skulle landstiga på den östra stranden söder om Syracu-
se. Den punkt som de allierade ville besätta så fort så möjligt var Messina. Detta var 
motståndarens hamn i nordost och hamnen var i direkt närhet till det italienska fast-
landet. Flygoffensiven startade innan landstigningen med syfte att slå ut det tyska 
flygvapnet, sjöförbindelser, landförbindelser och minska förmågan till fientligt mot-
stånd. Syftet med flygoffensiven var också att ge ett sken av att landstigningen skulle 
komma på Siciliens västra del. Samtidigt som landstigningen startade skulle luftland-
sättningsförband användas i en större omfattning än vad som tidigare var gjort under 
kriget.99  

Ett av de första målen efter landstigningen var att säkra flygbaserna som låg i 
landstigningsområdets närhet. Flyginsatserna som genomfördes var direkt flygunder-
stöd för landstigningarna, luftlandsättningar, neutralisering och bekämpning av det 
fientliga flygvapnet som hade möjlighet att nå landstigningsområdet, attacker mot 
                                                 
97 Eisenhower, Dwight D., Crusade in Europe, (Kingswood: William Heinemann Limited, 1948), sid 
176-177  
98 Ibid, sid 182-183. Behovet av flygfält var stort och britterna hade försökt bygga en flygbana på ön 
Gozo i närheten av Malta men hade givit upp tanken att lyckas innan Husky startade. Den brittiska 
chefen (Park) på ön hade dock besök av en amerikans ingenjör som blev briefad om detta. Park fråga-
de vilken tid amerikanarna behövde för att bygga landningsbana och ingenjören svarade tio dagar 
vilket Park inte förstod om det var ett skämt eller inte. Park frågade dock när han kunde börja vilket 
var när utrustningen var på plats. Tretton dagar efter att amerikanarnas utrustning började anlända 
startade det första flygplanet från banan. sida 188-189 
99 Ibid, sid 188 
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fientlig sjöfart och marinförband samt försvara nordvästra Afrika och vunnen terräng 
mot fientliga flygattacker. Efterhand som flygbaserna säkrades på Sicilien skulle 
allierat flyg baseras på dessa baser. För att öka möjligheten att utnyttja flygets flexi-
bilitet gavs mandat för att de strategiska och taktiska flygförbanden kunde understäl-
las varandra. Inget flyg skulle fördelas ut för att stödja specifika punkter eller dylikt 
utan styrningen skulle ske centralt för att möjliggöra optimal effekt. Flygstridskraf-
ternas första huvuduppgift var att neutralisera motståndarens flygvapen. Totalt be-
stod flygstridskrafterna av cirka 4900 flygplan.100 

På morgonen den tionde juli startade HUSKY med två luftlandsättningar.101  När 
landstigningarna var nära förestående attackerade flygstridskrafterna fienden och 
hans installationer med stor kraft vid och i närheten av stränderna med syfta att 
minska motståndet, försvåra fientliga truppförflyttningar och att slå mot fientligt 
flyg. Tungt bombflyg genomförde insatser mot flygbaser och man flög över strän-
derna för att beskjuta uppdykande mål. Avsikten var även att upprätta ett kontinuer-
ligt defensivt jaktskydd över egna förband under dygnets ljusa timmar men eftersom 
resurserna var begränsade räckte de inte till för detta. Dessutom var andra effektned-
sättande faktorer bidragande. Exempelvis var tillgänglig tid över egna förband be-
gränsad på grund av avståndet till egna flygbaser, flygbasernas kapacitet och behovet 
av eskortskydd för egna bombflyginsatser. Den 11 juli skulle en ny luftlandsättning, 
benämnd HUSKY No. 2, genomföras vid Gela med syfte att hjälpa egna hårt pressa-
de förband. Denna planerades hastigt och när den väl startade hade man glömt bort 
att klarlägga för egna förband om luftlandsättningen och behovet av en flygkorridor 
likväl som att informera om att fienden åter behärskade den planerade fällningsplat-
sen. Förlusterna blev stor pga. egen och fientlig beskjutning.  Av de startande 144 
flygplanen förlorades 23 stycken och av dem som återvänd var mer än hälften svårt 
skadade.102  

Det strategiska bombflyget inriktades mot att neutralisera motståndarens flygvapen 
samt att förbereda vägen för markoffensiven. Huvudmålet var flygfält och kommuni-
kationslinjer som exempelvis hamnar och rangerbangårdar. Effekten av de gemen-
samma insatserna av taktiska och strategiska flygförband var stora. De strategiska 
flygförbanden bombade även mål på det italienska fastlandet varifrån motståndarens 
förstärkningar anlände.103 Från den 17 juli var luftherraväldet totalt över.104  

HUSKY startade den 10 juli och avslutades den 17 augusti 1943. Under HUSKY 
utvecklades det mobila ledningssystemet till flygplanen som följde arméförbanden. 
Man använde en jeep och en VHF –radio för invisning och ledning. Detta kom efter-

                                                 
100 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. II, (Chi-
cago: The Office of Chicago Press, 1949, sid 442-445 
101 Dessa benämndes LADBROKE och HUSKY No. 1. Vädersituationen med kraftiga vindar påver-
kade båda på ett markant sätt. LADBROKE som var en glidarlandsättning var även bemannad med 
oerfarna piloter. Detta medförde att endast 12 av 133 glidare landade inom fastställd landnings zon. 
Vissa piloter hade inte passerat soloflygningsstadiet under sin grundutbildning och dessutom fanns 
stora utbildningsbrister avseende navigering och mörkerflygning. HUSKY No.1 var luftlandsättning 
via fallskärm och även här landade huvuddelen av trupperna utanför fastställd landning zon. 
102 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. II, (Chi-
cago: The Office of Chicago Press, 1949, sid 446-455. Trots misslyckandet med Husky No. 2 genom-
förde de allierade ytterligare en luftlandsättning den 13 juli, benämnd FUSTIAN, med samma erfa-
renheter som den 11 juli. I efterhand ansågs dock tre av de totalt fyra landsättningarna som lyckade. 
103 Ibid, sid 458-459 
104 Ibid, sid 463 
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hand att bli standardförfarande. Sambandslinjer mellan flyg- och markhögkvarteren 
med tillhörande underenheter visade sig ytterst värdefullt.105 

HUSKY var en fortsättning på de erfarenheter och det doktrinkomplement som 
TORCH innebar. Fortfarande fanns det friktioner i samarbetet mellan mark- och 
flygförbanden och detta var en av de faktorer som medförde de stora egengenererade 
förlusterna vid luftlandsättningsoperationerna. Grundmetodiken var dock att de olika 
vapengrenarna var jämlika. Det direkta flygunderstödet fortsatte med framgång att 
även utnyttja tunga bombflygförband. Den prioritering avseende uppgifter som låg 
som grund i FM 100-20 följdes och efterhand blev exempelvis luftherraväldet totalt 
över Sicilien. Det fortsatta nära samarbetet mellan mark- och flygförbanden medför-
de även att nya metoder och möjligheter utvecklades för att öka den totala effekten. 

3.4 Frankrike och ”Operation OVERLORD” 
I den första strategiska grundplanen var det tänkt att en landstigningsinvasion på den 
europeiska kontinenten skulle genomföras under 1943. Denna med kodnamn 
”ROUNDUP” fick dock överges med hänsyn till det hårda tryck som Nordafrika och 
Ryssland utsattes för, samtidigt som bristen på landstigningsfarkoster inte gick att 
tillgodose. ROUNDUP var dock med i grundplanerna fram till sensommaren 1942 då 
det beslutades att Operation TORCH skulle genomföras. Detta innebar en tidsmässig 
framflyttning av ROUNDUP.106 Operation ROUNDUP flyttades tidsmässigt framåt 
och fick senare det nya kodnamnet OVERLORD.107 Det strategiska syftet var i all 
enkelhet uttryckt från stabschefen på följande sätt: 

”You will enter the Continent of Europe and, in conjunction with the other Al-
lied Nations, undertake operations aimed at the heart of Germany and the de-
struction of her Armed Forces.”  

Landstigningsoperationen skulle vara starten på en följd av aktioner för att uppnå 
detta strategiska slutmål.108 I grundplanen för OVERLORD var det planerat en sam-
tidig landstigning i Medelhavet sydost om Marseille benämnd operation ANVIL-
DRAGOON. Syftet med ANVIL-DRAGOON var att efter landstigningen gå norrut 
mot Lyon för att därefter sväng österut och täcka den södra flanken mot Tyskland.  
Den södra landstigning sågs som en nödvändig del av en lyckad landstigning vid 
Normandie. De allierades olika åtaganden gjorde dock att resurserna inte heller den-
na gång räckte till varför det beslutades att ANVIL-DRAGOON skulle flyttas framåt 
och att OVERLORD skulle genomföra utan ANVIL-DRAGOON: s indirekta stöd. 
Ambitionen var dock att så snart det var möjligt genomföra ANVIL-DRAGOON.109 

Innan OVERLORD skulle starta var det dock ett antal deloperationer som skulle 
lägga grunden för en lyckad landstigning. En av dessa var Operation POINTBLANK 
med avsikt att oskadliggöra det tyska flygvapnet som sitt huvudsyfte. Efter detta hu-

                                                 
105 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. II, (Chi-
cago: The Office of Chicago Press, 1949, sid 486 
106 Ibid, 1949, sid 45-47 
107 Eisenhower, Dwight D., Crusade in Europe, (Kingswood: William Heinemann Limited, 1948), sid 
153 
108 Ibid, sid 247-248. Här lyser ett Clausewitziskt tankesätt igenom hos de allierades grundplan. Ei-
senhower fortsätter med att säga att det grundläggande syftet med att förstöra motståndarens strids-
krafter alltid var vägledande. Jämför: Clausewitz, Carl von, Om kriget, (Stockholm: Bonnier Fakta 
Bokförlag AB, 1991/2002) sid 606 
109 Ibid, sid 254-255. ANVIL-DRAGOON genomfördes senare med landstigningsstart den 15 augusti 
1944. 
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vudsyfte var målet att slå mot den tyska flygindustrin, kullagerfabriker och andra 
högvärdiga strategiska mål. Detta skulle genomföras genom strategisk bombning.110 
En annan deloperation var Operation CROSSBOW med syfte att förhindra tyskarna 
från att använda ett nytt, mystäriskt och mardrömsskapande vapen. Detta vapen var 
de tyska V-1 och V-2 raketerna med lång räckvidd. Mål som skulle bombas var 
forsknings, försöksanläggningar, produktion, avskjutningsramper och raketer.111 
”Transportation Plan” var ytterliggare en deloperation med syfte att isolera slagfältet 
runt landstigningsområdet och dess närområde. Huvudmålet var att paralysera en stor 
del av järnvägsnätet i östra Frankrike och Belgien för att försvåra de tyska förstärk-
ningstransporterna. Som ett komplement till detta skulle övriga nyckelknutpunkter 
inom kommunikationsnätet förstöras eller påverkas. För utslagning av viktiga broar 
skapades en ”Bridge Campaign” under Spaatz ledning.112 En fjärde deloperation var 
”Oil Plan” med syfte att slå mot motståndarnas oljeproduktion.113 En av de viktigaste 
detaljerna i den övergripande planläggningen var dock möjligheten att dölja 
landstigningens verkliga geografiska landstigningspunkt för att minimera tyskarnas 
möjligheter att bygga upp ett starkt invasions- och landstigningsförsvar i denna regi-
on. För att göra detta skapades en fiktivt planerad landstigningsplan som med plane-
rade underrättelseläckor och skapandet av en trovärdig bild skulle få tyskarna att 
fokusera sina försvarsinsatser mot detta område. Denna deloperation kallades för 

                                                 
110 Davis Richard G., Carl A. Spaatz and the Air War in Europe, (Washington: Smithsonian Institution 
Press, 1992), sid 264 
111  Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. III, (Chi-
cago: The Office of Chicago Press, 1949), sid 84-85. En utförlig beskrivning av detta hot och dess 
inverkan är beskrivet på sid 84-106. Eisenhower beskriver vidare att inför Overlord anlände stabsoffi-
cerare från Washington regelbundet för att redogöra hur de tyska framstegen var inom den nya vapen-
teknikutvecklingen. Här redogjordes även för det tyska utvecklingsläget avseende bakteriologiska och 
atomvapen. Den första V-1 raketen nådde London den 12 juni 1944 och den första V-2 raketen an-
vändes den 1 augusti 1944. Effekten av dessa vapen var trots den ring vapenverkan de gav till största 
delen av moralisk karaktär. Soldaterna vid fronten började oroa sig för sina där hemma osv.: Eisen-
hower, Dwight D., Crusade in Europe, (Kingswood: William Heinemann Limited, 1948), sid 252-253 
och 283-285. 
112 Sullivan, John J., Overlord's Eagles: Operations of the United States Army Air Forces in the Inva-
sion of Normandy in World War II, (London: McFarland&Company, Inc., Publishers, 1997), sid 69-
71. Här beskrivs även problematiken med att inte genom sina förberedande bombningar avslöja var 
landstigningen skall genomföras.  
Davis Richard G., Carl A. Spaatz and the Air War in Europe, (Washington: Smithsonian Institution 
Press, 1992), sid 417 
113 Davis Richard G., Carl A. Spaatz and the Air War in Europe, (Washington: Smithsonian Institution 
Press, 1992), sid 395-400. Troligtvis var detta en av de mest lyckade deloperationerna för det strate-
giska bombflyget. Som bonus under en av de första bombraider ingående i Oil Plan förstördes en av 
de tyska försöksinstallationerna med tungt vatten avsett för det tyska atombombsprogrammet. Den 
tyska rustningsministern Albert Speer sade efter de allierades inledande bombningar mot den tyska 
oljeindustrin att: 
 

“I shall never forget the day the technological war was decided. Until then we had 
managed to produce approximately as many weapons as the armed forces needed, in 
spite of their considerable losses. But, with the attack of nine hundred and thirty-five 
daylight bombers of the American Eighth Air Force upon several fuel plants in central 
and eastern Germany, a new era in the air war began. It meant the end of German ar-
maments production.” 

En vecka senare rapporterade han till Hitler: 
 

“The enemy has struck us at one of our weakest points. If [he] persist[s] at it this time, 
we will soon no longer have any fuel production worth mentioning. Our one hope is 
that the other side has an air force General Staff as scatterbrained as ours!” 
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operation FORTITUDE.  Även långt efter det att landstigningen i Normandie var 
säker trodde tyskarna att den verkliga landstigningen skulle ske vid Calais.114 

När planeringen startade för OVERLORD var det ännu en gång Eisenhower som var 
den högste chefen. Han skulle planera och leda verksamheten från det allierade hög-
kvarteret som benämndes SHAFE (Supreme Headquarter, Allied Expeditionary For-
ces). En av de svårigheter som Eisenhower såg och lyfte fram var att mark-, sjö- och 
flygbefälhavarna levde med två roller. Dels skulle de vara en del av Eisenhowers 
stab och delta i detta arbete samtidigt som de var ansvariga för genomförandet av 
verksamheten inom respektive befälsområde. Detta system var provat och använt 
tidigare och skulle vara grunden med avsteg för några enstaka undantag. Ett av dessa 
undantag var flygstridskrafterna. Här ville Eisenhower att alla flygstridskrafter inom 
de allierade skulle läggas under hans befäl förutom det som var dedikerat till 
”Coastal Command”. Med detta avsåg han de strategiska och de taktiska flygkompo-
nenterna. Det fanns dock en oro hos det strategiska bombflygets chefer att om man 
hamnade under det taktiska flygets befäl skulle man inte användas på ett optimalt 
sätt. Eisenhower fick dock sina önskemål om det strategiska och det taktiska flyg-
stridskrafterna tillgodosett med innebörden att respektive gren rapporterade direkt till 
honom.115 Den slutliga organisationen som gällde från den 1 april 1944 innebar att 
Eisenhower var högste befälhavare för landstigningsoperationen. Som ställföreträda-
re fick han den brittiske flyggeneralen Arthur Tedder. Direkt under dessa var Amiral 
Ramsay chef för sjöstridskrafterna, General Montgomery chef för landstridskrafter-
na, generalen Leigh-Mallory chef för de taktiska flygstridskrafterna, general Spaatz 
chef för det amerikanska strategiska bombflyget och General Harris chef för det brit-
tiska strategiska bombflyget. Landstridskrafterna bestod av första kanadensiska ar-
mén, brittiska andra armén och amerikanska första armén. Det amerikanska strate-
giska bombflyget bestod av det femtonde flygvapnet baserat i Italien under general-
löjtnant Twining och det åttonde flygvapnet baserat i England under generallöjtnant 
Doolittle. De taktiska flygstridskrafterna bestod av det andra brittiska flygvapnet 
under generallöjtnant Coningham och det åttonde amerikanska flygvapnet under ge-
nerallöjtnant Brereton. Ingående i de taktiska flygstridskrafterna fanns även en mark-
baserad luftvärnskomponent under generallöjtnant Hill.116 

I ursprungsplanen till OVERLORD117 var flygstridskrafterna viktigaste uppgift att 
under landstigningsoperationen överbrygga de nackdelar som det innebar att genom-
föra en landstigningsoperation mot en väl försvarad kuststräckning. Detta ansågs 
vara så viktigt att flygstridskrafternas önskemål och krav för att leva upp till detta 
tydligt påverkade valet av landstigningsplats. De viktigaste uppgifterna som flyg-
                                                 
114 Orange Vincent, Coningham: a biography of Air Marshal Sir Arthur Coningham, KCB, KBF, 
DSO, MC, DFC, AFC, (London: Methuen, 1990), sid 195 
115 Eisenhower, Dwight D., Crusade in Europe, (Kingswood: William Heinemann Limited, 1948), sid 
243-245 
116  Davis Richard G., Carl A. Spaatz and the Air War in Europe, (Washington: Smithsonian Institu-
tion Press, 1992), sid 342-343 
117 Denna byggde på en studie som genomfördes under generallöjtnant Fredrick E. Morgans ledning. 
Han hade blivit utsedd av de allierades stabschef att bli stabschef (Chief of Staff Supreme Allied 
Commander, COSSAC) till den ännu inte namngivne överbefälhavaren för OVERLORD.  Därav 
benämndes den ”The COSSAC Study”. När väl Eisenhower utsågs till OVERLORD: s överbefälhava-
re namngav han organisationen SHAFE (Supreme Headquarters, Allied Expeditionary Force). Med 
sig tog han även stabschefen från Medelhavsoperationerna, generallöjtnant Walter Bedell Smith. 
Morgan blev dock kvar som ställföreträdande stabschef och påverkade den slutgiltiga planeringen 
påtagligt. : Mark Eduard Maximilian, Aerial Interdiction: air power and the land battle in three 
American wars: a historical analysis, (Washington DC: U. S. Government Printing Office, 1994), sid 
214 
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stridskrafterna skull leverera var ett fördelaktigt luftläge, underlagsgivande flygspa-
ning, luftlandsättningar in till nyckelområden, kraftiga bombningar av kustförsvaret 
strax innan landstigningen samt ett upprätthållande av ett skyddsparaply över hela 
landstigningsoperationen mot tyska flygangrepp. Fortsättningsvis skulle man även 
verka mot fientliga transporter och flygfält samt störa eller försena fientliga förstärk-
ningar. Sambandsförband och flygingenjörer skulle landsättas så tidigt som möjligt 
för att bygga upp sambandslinjer och landningsbanor för att därigenom skapa bättre 
möjligheter för det direkt flygunderstödet till markförbanden.118  

Den 23 april 1944 släpptes den slutgiltiga planen för flyginsatserna under OVER-
LORD. Här delades flyginsatserna in i tre faser. I den första fasen, från D-50 till D-
30, var fokuseringen riktad mot att slå det fientliga luftförsvaret samt att inhämta 
spaningsunderlag via flygspaning. I den andra fasen, D-30 till D-1, var fokuseringen 
riktad mot (1) tyska flygvapnet, (2) strategiska järnvägsknutpunkter, (3) utvalda kust-
försvarsbatterier och (4) flygfält innanför en radie av 209 km (130 miles) från Caen.  
Anfallsfasen skulle börja natten före landstigningen med ett antal luftlandsättningar 
på Cotentinhalvön och andra utvalda punkter mellan floderna Orne och Dives. Över 
landstigningsstränderna skulle fem divisioner Spitfire skapa jaktskydd på låg höjd 
och fem divisioner P-47 skapa jaktskydd däröver.  För att skydda landstigningsarma-
dan över havet skulle fem lättidentifierbara P-38 divisioner vara ständigt tillgängliga 
vid uppkomna hot genom att vara i beredskap i luften. Totalt var det 54 divisioner 
som inriktades för skydd över landstigningsstränderna, 16 divisioner för att skydda 
landstigningsarmadan, 36 divisioner för att ge direkt flygunderstöd till markförban-
den, 33 för eskort/offensiva jaktflyguppdrag och 33 divisioner som var i reserv. To-
talt var 171 flygdivisioner inblandade. Efter landstigningen skulle flygstridskrafterna 
fortsätta med sina insatser mot det tyska flygvapnet samt att genomföra strategiska 
bombningar av Tyskland. Slå mot de tyska förstärkningarna, genomföra flygtrans-
porter, ge direkt flygunderstöd och att flygspana var andra prioriterade uppgifter. 
Man hade en förhoppning om att kunna verka med upp till 140 divisioner från upp-
byggda franska flygbaser från D+40.119 

På morgonen den 5 juni 1944 beslutade Eisenhower att OVERLORD skulle starta 
nästkommande dag trots att vädret var på gränsen till för dåligt. På kvällen startade 
luftlandsättningsflygplanen och flög mot Frankrike för att landsätta trupper bakom 
landstigningsstränderna. En oro fanns för det tyska flygvapnets påverkan och även 
för förluster beroende på egna beskjutningar. Minnena från Sicilien fanns i bakgrun-
den eftersom flygrutten huvudsakligen gick över den egna landstigningsflottan. 
Klockan 0400 på morgonen hade huvuddelen av luftlandsättningarna genomförts 
utan några rapporterade incidenter. Under denna del fanns jaktskydd avdelat till dom 
yttre delarna av operationsområdet som efterhand som luftlandsättningarna var 
genomförda flyttades in till ett område strax utanför landstigningsstränderna. Här 
skulle de patrullera och när så behövdes anfalla uppdykande mål. Flygplan med kor-
tare räckvidd täckte stränderna och gav direkt flygunderstöd. Tillsammans med allt 
detta fanns det ständigt ett flygskyddsparaply över landstigningsstyrkorna. Strax in-
nan den första landstigningsfarkosten skulle nå land120 genomfördes bombningar av 
kustförsvarsanläggningarna. Det dåliga vädret gjorde att vissa enheters bombningar 

                                                 
118 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. III, (Chi-
cago: The Office of Chicago Press, 1949), sid 68-70 
119 Ibid, sid 138-139 
120 Tidpunkten för de första landstigningsfarkosternas landning benämndes “H- hour” och denna var 
0630 för de amerikanska trupperna och 0700/0730 för de brittiska trupperna. Ett av ingångsvärdena 
för vald tidpunkt var att det skulle vara minst en timme dagsljus och en annan tidvattnets utbredning. 
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måste göras över moln med radarstöttad målallokering och att andra enheter måste 
anflyga under de låga molnen vilket ökade det starka fientliga luftvärnsförsvarets 
möjligheter. Tio kustförsvarsbatterier, kustnära artilleriställningar, strandhinder och 
andra utvalda punkter med anknytning till kustförsvaret bombades. När landstigning-
en startade bombades tolv artilleriställningar i de inre delarna av landstigningsområ-
det samtidigt som andra fanns tillgängliga för att verka mot uppdykande mål efter 
begäran från markförbanden. Två lätta bombdivisioner fanns även i beredskap för att 
kunna lägga ut rök under landstigningsfasen. Vädret ställde dock till problem under 
hala dagen och exempelvis startade endast 9o av totalt 528 bombflygplan från det 
åttonde flygvapnet under dagens andra uppdrag. Mål som bombades under dagen var 
vägknutpunkter, fientliga truppförstärkningar, broar, tunnlar, järnvägsknutar, järnvä-
gar och transporter på väg/järnväg.121 Coningham tyckte även att det dåliga vädret i 
landstigningsområdet försvårade flygets möjligheter att förhindra de fientliga för-
stärkningstransporterna till landstigningsområdet. Hans lösning på detta var att ladda 
ett antal flygplan med raketer eller bomber med uppgift att patrullera över alla vägar 
i området. Även andra flygplan fast längre ut från landstigningsområdet fick denna 
uppgift. Även om inte transporterna blev helt stoppade tvingades tyskarna att anpassa 
sina tilltransporters rörelser med hänsyn till hotbilden och många tvingades till att 
genomföra dessa i skydd av mörker.122 

Leigh-Mallory, som var chef över de taktiska flygförbanden, önskade att franska 
städer skulle bombas med syfte att skapa ”flaskhalsar” för fienden. Detta skulle ske 
med upprepade bombningar och därigenom försvåra fiendens möjligheter till mot-
stånd. Detta förslag mötte internt motstånd från övriga flygbefälhavare som inte såg 
samma nytta med detta samtidigt som förstörelsen av städerna och risken för civila 
förluster var stor. Förslaget gick dock igenom efter att Eisenhower bifallit förslaget 
med tillägget att städerna en timme innan bombning skulle förvarnas via flygblad 
och radio. Mer än 40 millioner flygblad fälldes under OVERLORD.123 

Efterhand som ”Air Support Partys” blev fungerande på landstigningsstränderna bör-
jade markförbanden tillsända önskemål om direkt flygunderstöd. Innan dagen var 
slut hade tretton önskemål om flygunderstöd ställts. Fem kunde inte genomföras på 
grund av bristande flygplantillgänglighet, dåligt väder eller mörker. Åtta bifölls dock 
och med dessa genomförde totalt elva olika uppdrag. Fientliga skjutställningar, 
transporter, ett järnvägståg och artilleriställningar attackerades. Första dagens erfa-
renheter visade dock att det gemensamma kontrollcentret i England (Uxbridge) inte 
skapade tillräcklig snabbhet från beställning till att önskan verkställdes. Detta med-
förde att dessa beställningar fortsättningsvis skull gå via stabsfartyget Ancon som låg 
förankrad vid Omaha-stranden.124 När D- dagen närmade sig sitt slut var det ett oro-
ande läge på den amerikanska landstigningsstranden (Omaha) eftersom man som 
längst kommit ca 2,5 km in på fastlandet. Detta läge medförde att landsättningar av 
underhåll och vapen inte kunde genomföras eftersom man fortfarande utsattes för 
fientligt artilleri. Samspelet med de andra landstigningsstränderna var också hotat. 
                                                 
121 Davis Richard G., Carl A. Spaatz and the Air War in Europe, (Washington: Smithsonian Institution 
Press, 1992), sid 413-414. Sullivan, John J., Overlord's Eagles: Operations of the United States Army 
Air Forces in the Invasion of Normandy in World War II, (London: McFarland&Company, Inc., Pub-
lishers, 1997), sid 117 
122 Orange Vincent, Coningham: a biography of Air Marshal Sir Arthur Coningham, KCB, KBF, 
DSO, MC, DFC, AFC, (London: Methuen, 1990), sid 195 
123 Sullivan, John J., Overlord's Eagles: Operations of the United States Army Air Forces in the Inva-
sion of Normandy in World War II, (London: McFarland&Company, Inc., Publishers, 1997), sid 118 
124 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. III, (Chi-
cago: The Office of Chicago Press, 1949), sid 194 
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Amerikanska markförband önskade upprepat flygunderstöd med uppgift att attackera 
fientliga artilleriställningar med möjlighet att skjuta mot landstigningsstränderna. En 
flytande och svårdefinierbar frontlinje skapade dock problem och en bomblinje ska-
pade för att undvika flygattacker mot egna förbandsenheter. En annan lösning på 
problematiken var att flyga spaningsuppdrag med jaktbombflygplan som hade man-
dat att verka mot uppdykande mål samtidigt som de inhämtade underlag för de fort-
satta flygbombningarna.125 

De följande dagarna var det en flyktig och svårdefinierbar frontlinje som var känne-
tecknande. Den 12 juni hade man avancerat ca 20-30 km in på fastlandet och mark-
förbandens beställningar var fortsatt fåtaliga på grund av frontens beskaffenhet. 
Sambandssvårigheter mellan mark- och flygförbanden var även bidragande. Exempel 
på insatser efter önskemål från markförband är mot en fientlig skjutställning den 7 
juni och mot en vägkorsning den 8 juni. Insatserna med uppgift att flygspana med 
jaktbombflygplan fortsatte med stor framgång.126 

Efterhand ökade flygbombningarna med syfte att isolera slagfältet eftersom resurser 
frigjordes från den initiella huvuduppgiften att säkra landstigningen och dess genom-
förande. Floderna Seine och Loire var del av en naturlig ring som skapade dessa möj-
ligheter. Broar på dessa floder var viktiga mål att bekämpa. Flygavståndet från Stor-
britannien gjorde att de strategiska bombflygförbanden fick denna uppgift. Även här 
ställde det dåliga vädret till stora problem.127  

Flygbombningarna fortsatte även mot städerna och de tänkta ”flaskhalsarna” men det 
visade sig efterhand att fienden inte hade några större problem att skapa alternativa 
vägar. Vädersituationen skapade till och från problem under landstigningens första 
tid. Den 8 juni kunde inte alla planerade uppdrag genomföras och den 9 juni blocke-
rade vädret de flesta flyginsatserna. Exempel på insatser är utslagningen av en pro-
blemskapande fientlig skjutställning den 7 juni och ytterligare femton fientliga skjut-
ställningar attackerades fram till den 17 juni. Fasta försvarsanläggningar attackerades 
men det visade sig vara svårt att nå effekt mot dessa.128 

Den 22 juni startade slutfasen för intagandet av hamnstaden Cherbourg vars logistis-
ka värde hade ökat med hänsyn till de stormar som drabbade Engelska kanalen vid 
denna tidpunkt. Under förberedelseskedet för detta anfall planerades de första riktigt 
stora flygunderstödsinsatserna sedan dagen D. Planeringen genomfördes med huvud-
syfte att områdesbomba fienden och därigenom sänka hans stridsmoral samt att på-
verka hans sambandsmöjligheter. Ett bakomliggande syfte var även att höja egna 
markförbands moral genom att visa en kraftfull flyginsats. Inga tung bombflygplan 
tilldelades vilket medförde att jaktbombflygplan och medeltunga bombflygplan fick 
lösa uppgiften. När flyganfallen startade genomfördes områdesbombningar och 
bombningar av utvald punktmål. Även om inte den önskade effekten nåddes fullt ut 
med flyginsatserna var de trots allt bidragande till att staden föll i de allierades hän-
der den 27 juni. Hela Cherbourghalvön var under de allierades kontroll den 1 juli129 

                                                 
125 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. III, (Chi-
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126 Ibid, sid 197 
127 Sullivan, John J., Overlord's Eagles: Operations of the United States Army Air Forces in the Inva-
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Efter den inledande förflyttningen av ledningen av flygunderstödsinsatserna från 
England till Ancon förflyttades den ännu en gång den 10 juni till den sjuttionde jakt-
bombsflottiljen (70th Fighter-Bomber Wing) som vid denna tidpunkt var baserad på 
det franska fastlandet. Den 18 juni förflyttades ledningen ännu en gång till IX taktis-
ka kommandot (TAC) framskjutna högkvarter som även det var baserat på det frans-
ka fastlandet. Högkvarteret i England bibehöll dock ansvaret för de önske-
mål/beställningar som IX TAC själva inte kunde leva upp till. Den första amerikans-
ka armén under ledning av general Bradley fick direkt flygunderstöd från det ameri-
kanska IX TAC under ledning av generalmajor Quesada. Deras respektive högkvar-
ter låg bredvid varandra vilket skapade goda förutsättningar för flygets optimala ut-
nyttjande tillsammans med armén. Det ömsesidiga förtroendet, de metoder och till-
vägagångssätt de använde tillsammans med deras sätt att förmedlade detta till sina 
underställda skapade ett framgångsrikt koncept för det direkt flygunderstöd.130 

Efter intagandet av Cherbourghalvön fortsatte insatserna söderut mot den högre ter-
rängen runt St. Lo där fienden hade starka försvarsställningar. Terrängen var på 
många sätt till fiendens fördel. Eisenhower flög över området för att skapa sig en 
lägesbild för de fortsatta striderna. Pilot vid detta tillfälle var Quesada. Anfallet bör-
jade den 3 juli och flygunderstöd önskades mot fientliga skjutställningar, stridsvag-
nar i skyddsställningar, stabsplatser, utkiksposter, trupper, broar mm. För att skapa 
möjligheter för den slutgiltiga utbrytningen från St. Lo och avsluta ”Battle of the 
Beachhead” planerades en operation benämnd COBRA. COBRA skulle inledas med 
ett jaktbombsanfall mot ett målområde. Detta målområde var en rektangel med stor-
leken 1x5 miles och belägen strax väster om staden St. Lo. Ett tydligt landmärke 
hade valts för att minska risken för bombningar av egna förband. Efter jaktbombsan-
fallen var det de tunga bombflygplanens tur att genomföra bombningar med tre på-
följande insatser från 15000 fots höjd. Avslutningsvis skull de medeltunga bomb-
flygplanen avsluta operationen med att attackera de bakre delarna av tyskarnas front-
linje. Över allt detta skulle det finnas ett skyddsparaply mot fientliga jaktflygplan.131 
Operationens start försköts beroende på vädersituationen men den 24 juli var vädret 
tillräckligt bra för att starta operationen. När väl flygplanen närmade sig St. Lo visa-
de det sig att vädret i området fortfarande var dåligt vilket medförde att flygplanen 
hade svårt att identifiera målområdet, andra ställde in sina bombningar och en följd 
blev att många fällde bomber på egna markförband. Grundplanen i COBRA kunde 
inte fullföljas och operationen flyttades till nästa dag. Insatserna hade dock visat 
motståndarna att det var något på gång i området vilket gjorde att de bland annat om-
grupperade delar av sina vapensystem. Följande dag genomfördes dock COBRA 
enligt plan men erfarenheter från föregående dag medförde vissa tillägg till grund-
planen. En av dessa var att klockan 0800 på morgonen flög ett väderspaningsflygplan 
över området för att införskaffa rätt väderbild. De tunga bombflygplanen skulle flyga 
på lägsta möjliga höjd anpassad till den fientliga hotbilden samtidigt som anfallen 
skulle genomföras visuellt. De egna trupper skulle ytterligare öka avståndet till 
bomblinjen samtidigt som tydliga visuella signaler skulle visa bomblinjens placering 
för att minska risken för bombningar av egna förband. Trots de ökade säkerhetsmar-
ginalerna fälldes bomber på egna markförband med stora förluster som följd. Mora-
liskt medförde detta bland annat att chefen för den trettionde amerikanska divisionen 
                                                 
130 Eisenhower, Dwight D., Crusade in Europe, (Kingswood: William Heinemann Limited, 1948), sid 
288. Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. III, (Chi-
cago: The Office of Chicago Press, 1949), sid 202-203 
131 Sullivan, John J., Overlord's Eagles: Operations of the United States Army Air Forces in the Inva-
sion of Normandy in World War II, (London: McFarland&Company, Inc., Publishers, 1997), sid 138-
139  
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fortsättningsvis inte önskade flygunderstöd från de tunga eller medeltunga bombflyg-
förbanden.132 Effekten av flyginsatserna visade sig efteråt inte vara vad man hade 
förväntat sig. Fördelen var dock att förstördes inte vapen eller dödades inte fientliga 
förband fördröjde man i alla fall deras möjligheter att verka vilket var nog så bra. 
Fiendens sambandsmöjligheter och moral var kraftfullt påverkad. Egna förbands 
moral stärktes dock som en följd av flygbombningarna och som försvar för bomb-
ningarna av egna förband ansåg vissa att de egna förlusterna hade blivit ännu större 
om inte bombningarna hade genomförts. Den 26 juli startade pansaroffensiven sö-
derut med Quesadas förslag att implementera ett Air Support Party med varje pan-
sarkolonn med tillhörande radioutrustning.133 Över varje forcerande pansarkolonn 
fanns fyra jaktbombflygplan som hade radiokontakt med Air Support Partyt. Under 
dagen lyckades man tillsammans med den VII armékåren genomföra en utbrytning 
med pansarförbanden och de understödjande jaktbombflygplanen. Detta blev avslut-
ningen på det som Eisenhower kallade för ”Battle of the Beachhead” och var början 
på den fortsatta vägen mot Tyskland. Quesadas förslag visade sig vara ett framgångs-
rikt koncept134 som användes av flera med stor framgång under den fortsatta offensi-
ven mot Tyskland.135 

3.5 Diskussion 
De amerikanska flygförbanden inledde sitt europeiska deltagande i WK II med ett 
symboliskt uppdrag den 4 juli 1942. Den första stora prövningen var dock insatserna 
i Nordafrika och deltagandet i TORCH. Flygförbanden hade inga erfarenheter från 
större krigsinsatser från den högsta till lägsta nivå. Eisenhower som utsågs som chef 
för TORCH var även den som blev högste chef för de följande operationerna på Sici-
lien och i Frankrike.  

En av Eisenhowers största erfarenheter efter TORCH var att han hade skapat en väl 
fungerande och förtroendefull ledningsstruktur som sedermera skulle följa med ho-
nom hela vägen under det fortsatta kriget. Förutom enskilda individer var stora delar 
av den högsta ledningen den samma som man startat med i TORCH. Ett problem 
som man dock ständigt fick leva med och som var en del av OVERLORD var perso-
naltillförseln av oerfaren personal på lägre nivå. Denna tillförsel berodde på de stän-

                                                 
132 Eisenhower, Dwight D., Crusade in Europe, (Kingswood: William Heinemann Limited, 1948), sid 
297. Likväl som den 24 juli var det 30th Infantry Division som drabbades värst. Totalt rapporterades 
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World War II, (London: McFarland&Company, Inc., Publishers, 1997), sid 143. Den 14 september 
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första oktober. Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. 
III, (Chicago: The Office of Chicago Press, 1949), sid 552,597 
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diga förlusterna och de ständigt ökade personalbehoven.136 Dessa två faktorer till-
sammans skapade även svårigheter för tillkommande personal att få adekvat träning 
innan insats. En annan faktor som även var påtaglig under OVERLORD var att per-
sonkemin mellan vissa individer inta alltid skapade utrymme för ett optimalt samför-
stånd. Inom den högsta ledningen bland de olika flygkomponenterna kunde ett tyd-
ligt tecken av åsiktsskillnader skönjas. Britten Leigh-Mallory som var chef över de 
taktiska flygkomponenterna hade exempelvis inte det inflytandet på det underställda 
amerikanska nionde flygvapnet som organisationen föreskrev. Amerikanarna försök-
te så långt som möjligt motstå brittiska maktbefogenheter och speciellt Leigh-
Mallory som man ansåg vara kall och överlägsen i sin attityd. Administrativt var 
dessutom amerikanska nionde flygvapnet underställt det amerikanska strategiska 
bombflyget med Spaatz som chef.137 Spaatz var i sin tur nästan obehindrad från and-
ra överordnande förutom chefen för USAAF (General Henry H. Arnold) som var 
stationerad i Washington .138 Generellt var Leigh-Mallorys sätt att leda sina flygför-
band ifrågasatt. Förslaget att bomba städer och därigenom skapa ”flaskhalsar” för 
fienden var ett förslag från Leigh-Mallory och Montgomerys armégrupp som fram-
förallt de strategiska flygbefälhavarna ifrågasatte. Med Eisenhowers stöd drev han 
dock igenom detta förslag för genomförande.139 Leigh-Mallory saknade fullt förtro-
ende bland de högsta flygbefälhavarna och ett exempel på ett annat problemområde 
som var under diskussion var måltilldelningen. Denna ansågs ta alldeles för lång tid 
eftersom Leigh-Mallory behövde ”tänka över saken” innan de kunde delges.140 

De strategiska flygbefälhavarna hade svårt att acceptera sin roll som understödjande 
flygförband till markoffensiven. Spaatz ifrågasatte som helhet dessutom behovet av 
en landstigning med efterföljande markoffensiv. Strategisk bombning av Tyskland 
var det enda som behövdes och detta skull medföra att en landstigning efterhand blev 
överflödig. Eisenhower hotade till och med att resignera om inte de högre flygbefäl-
havarna arbetade för den gemensamma landstigningsoperationens bästa. Spaatz ut-
tryckte senare och innan landstigningen att han tilldelade de strategiska flygförban-
den endast för att inte bli den enda och utpekade syndabocken vid den troligt miss-
lyckade landstigningsoperationen. Senare sa han även att efter den misslyckade 
landstigningen skulle de strategiska bombflyginsatserna äntligen få visa sin fram-
gång. Uppenbarligen var det stora åsiktsskillnader om hur de strategiska flygresur-
serna skulle användas.141 

Samarbetet mellan mark- och flygförbanden var även det bitvis ansträngt på den 
högsta nivån. Här var det framförallt Coningham som inte ansåg att markförbanden 
löst sina uppgifter enligt utgångsplan likväl som de inte förstod flygunderstödets 
möjligheter. Bomblinjen mellan egna och fientliga förband planerades enligt Co-
ningham alldeles för långt bort samtidigt som markförbanden inte önskade sig den 
mängd av flygunderstöd som man kunde bidra med. Detta gav fienden fördelar med 

                                                 
136 Som exempel kan nämnas att amerikanarnas åttonde flygvapen växte från sex man och inga flyg-
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ett större ”oförsvarat” område samtidigt som hotet överlag minskade. Orsaken till att 
markförbanden inte ville ha den mängd av flygunderstöd som kunde erbjudas, enligt 
förbandscheferna, var att man inte ville förlora förtroendet för flygstridskrafterna. 
Marktrupperna var huvudsakligen oerfarna av krigshandlingar och en förtroendeför-
lust till flygförbanden kunde bli ödesdiger. Coningham fortsatte att anklaga markför-
banden, och framförallt Montgomery, att de inte löste sina uppgifter enligt plan. Det-
ta hotade dessutom flygförbandens möjligheter och skydd för en säker etablering av 
flygförband från det franska fastlandet. Vid ett stabsmöte den 14 juni 1944 redovisa-
de Coningham att hans och Montgomerys lägesbild inte överensstämde vilket föror-
sakade ännu mera spänning och fortsatta dispyter mellan de olika cheferna. Den 6 
juli 1944 slutförde Coningham ett PM ”Reorganisation for Future Operations” bero-
ende av tre orsaker. Montgomerys personliga karaktär, uppdelningen av flygets be-
hov mellan England och kontinenten samt den ineffektiva och svårhanterliga organi-
sationen som flygstridskrafterna var bunden till.142 Liddell Hart skrev i sin utvärde-
ring av operation OVERLORD 1952 att framförallt de brittiska markförbanden hade 
en större beslutsamhet avseende att försvara sig jämfört med att gå till attack. En av 
orsakerna var att man snart såg ett slut på kriget och därmed var viljan stor att inte bli 
den siste som stupade.143 

Den doktrinära grunden som det amerikanska flygstridskrafterna startade med i 
TORCH innebar att man ytterst kunde underställas det markförband som man under-
stödde. Detta innebar likväl att man skulle disponeras och verka mot mål enligt 
markförbandschefens önskemål. Erfarenheterna i Nordafrika likväl som de gemen-
samma insatserna med de brittiska flygförbanden visade att detta inte var ett effektivt 
sätt att utnyttja flygstridskrafterna på. Britterna som varit i de östra delarna av Nord-
afrika innan TORCH hade med färska krigserfarenheter byggt upp ett fungerande 
samarbete med markförbanden. Den amerikanska traditionen var att ett beslut fatta-
des hos en enväldig befälhavare medan det brittiska systemet var att mötas i en 
kommitté motsvarande och här argumentera sig fram till ett samförståndsbeslut.144 
Det brittiska systemet borgade för ett optimalt utnyttjande av flygstridskrafterna ef-
tersom det möjliggjorde en ömsesidig förståelse för de olika parternas olika möjlig-
heter och begränsningar. Det amerikanska systemet med att flygstridkrafterna var 
underordnade gav i grunden ett mindre bra system. Amerikanarnas kontakt med Co-
ningham och britterna blev början till detta nytänkande och när Eisenhower utsåg 
Coningham som chef för de taktiska flygenheterna fick han fria händer.  

Amerikanarna sammankallade en mindre grupp flygofficerare med uppgift att skriva 
en kompletterande doktrin till den gällande för att härmed ta till sig de erfarenheter 
som vunnits i Nordafrika. Den största förändringen var att flygstridskrafterna blev 
jämställda med de övriga försvarsgrenarna samtidigt som de olika huvuduppgifterna 
prioriterades och ytterligare förtydligades. Amerikanarna som fram till krigsutbrottet 
hade kämpade för flygstridskrafternas oberoende från armén samtidigt som man sat-
sade på det strategiska bombflyget. Detta synsätt fortsatte hos huvuddelen av de hög-
re officerarna under krigets fortskridande. Strategiska flygstridskrafter kunde i sig 
själv avgöra kriget och att använda denna resurs till direkt flygunderstöd var förkast-
ligt ansågs det.  
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En grund för att optimal effekt skulle uppnås med de understödjande flygstridskraf-
terna var att det fanns en ömsesidig förståelse för respektive vapengrens möjligheter 
och begränsningar. Ett sätt att skapa denna ömsesidiga förståelse är att samöva och 
genomföra insatser tillsammans, antingen via övningar eller genom skarpa krigsin-
satser. I de doktrinära ingångsvärdena var detta en grundförutsättning för att den 
skall fungera till fullo. De stora utmaningarna som kriget hela tiden skapade samti-
digt som resursbehovet ökade omöjliggjorde dock detta till stora delar vilket gjorde 
att man låg i ett ständigt doktrinärt efterläge avseende doktrinernas implementering. 

Förluster på grund av bombningar av egna förband eller beskjutningar av egna flyg-
plan var ett problem som man hela tiden levde med. I doktrinen lyfter man fram detta 
som ett ytterst komplicerat område och man efterlyser samtidigt önskemål om nytän-
kande och förbättringar inom detta område. De stora förlusterna inom 30th Infantry 
Division medförde till exempel att man avsade sig det direkta flygunderstödet en tid 
på grund av de dåliga erfarenheterna av egengenererade förluster. En annan konse-
kvens av detta var att avståndet mellan egna förband och den linje som flyget fick 
bomba bakom i många fall blev alldeles för stort. Till fördel för fientliga förband och 
som konsekvens att det direkta flygunderstödet inte fick samma effekt. Beskjutningar 
av egna flygplan var även det ett problem och man hade mycket dåliga erfarenheter 
från exempelvis HUSKY. Erfarenheterna från HUSKY hade man dock tagit med sig 
och lyckades luftlandsätta egna förband i Frankrike där luftlandsättningsflygplanen 
flög an över egna landstigningsfartyg utan att de blev beskjutna. Ett annat sätt att 
minska problembilden var att de flygplan som skulle ligga direkt över egna förband 
och flygskydda överskeppningen genomfördes av flygplan som var lätta att känna 
igen dels beroende av flygplanstyp och dels med hjälp av olika märkningar.  

En erfarenhet som efterhand visade sig under TORCH och som man lärde sig från 
britterna var vikten av att lokalisera de olika mark- och flygförbandens högkvarter i 
nära anslutning till varandra. För att få ett optimalt och snabbt flygunderstöd var det-
ta en grundförutsättning. Redan under planeringsskedet till OVERLORD hade man 
dock spridit ut ett antal av de olika högkvarteren i södra England samtidigt som man 
inom flygstridskrafterna hade skapat en kommandostruktur som inte var till fördel 
för detta nära stabssamarbete. Coningham som understödde Montgomerys 21st Army 
Group levde med detta problem under hela kampanjen vilket gjorde att ett ”gemen-
samt” högkvarter inte skapades under OVERLORD och striderna därefter. Coning-
ham och Montgomerys med deras personligheter och inbördes relation var även en 
negativt bidragande orsak.145 Ett exempel på motsatsen är Quesada och Bradley som 
med sitt nära samarbete möjliggjorde att ett ”Air Support Party” placeras i en av de 
främre pansarförbandens stridsvagnar och därmed skapade ett framtida framgångs-
rikt koncept.  

3.6 Sammanfattning 
De amerikanska flygstridskrafternas gick in i WK II med ingen krigserfarenhet i när-
tid. Man hade studerat konflikter i omvärlden men ingen var att jämföra med vad 
man själv ansåg vara framtidens krig. Det man tog till sig var dock det som bekräfta-
de egna ambitioner. Detta var dels att bli en självständig gren från armén och dessut-
om att satsa på det strategiska bombflyget som en krigsavgörande komponent. De 
doktrinära grunden var dock en tillhörighet till armén och för det direkta flygunder-
stödet innebar detta att det ytterst var en markförbandschef som avgjorde vilket mål 
                                                 
145 Gray Peter W (Editor): AIR POWER 21 CHALLENGES FOR THE NEW CENTURY, (London: The 
Stationary Office, 2000), sid 175 
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som skulle bekämpas. Efterhand som TORCH genomfördes tog man till sig de posi-
tiva erfarenheterna som britterna visade med sitt ledningssystem av det direkta flyg-
understödet. Detta innebar ett nära samarbetet mellan mark- och flygförbanden sam-
tidigt som de var likställda avseende befogenheter. Ingen var underställd den andra. 
Dessa erfarenheter inarbetades i en kompletterande doktrin till den gällande och där-
efter blev detta den doktrinära grunden som gällde fram till krigsslutet. En grundför-
utsättning för att en doktrin skall fungera är dock att det finns utrymme för övning. 
Detta är speciellt påtagligt när den berör samarbete mellan olika komponenter. Kri-
gets utökade resursbehov och förluster medförde att detta ofta var svårt att leva upp 
till. 

Ett annat problem som man hela tiden brottades med var bombningar och beskjut-
ningar av egna mark- och flygförband. Detta medförde att vissa markförband avsade 
sig behovet av flygunderstöd eller att säkerhetsmarginalerna blev så stora att det blev 
till motståndarens fördel. Vissa framsteg gjordes dock exempelvis när man planerade 
flygningar över egna förband med lättidentifierade flygplan.  

Efterhand som kriget fortgick fick de högsta cheferna stor erfarenhet. Eisenhower var 
dessutom den högste befälhavaren under TORCH, HUSKY och OVERLORD. Per-
sonligheterna på den högsta nivån var dock inte alltid till varandras fördel. Det nära 
och positiva samarbetet mellan Coningham och Montgomery i Nordafrika övergick 
under OVERLORD till direkt missnöje. Hur de strategiska bombflygförbanden skul-
le utnyttjas var orsaken till ständiga åsiktsskillnader. De olika personligheterna på-
verkade i vissa fall utfallet då det påverkade det nära samarbetet negativt likväl som 
det finns exempel på att ett bra samarbete gav positiva och nyskapande problemlös-
ningar. Ett exempel på positiv effekter är samarbetet mellan Quesada och Bradley. 
Dessa skapade direkt flygunderstöd över de främsta pansarförbanden med hjälp av 
att placera flygsamverkansofficerare i pansarförbanden. Denna lösning blev ett vin-
nande koncept under den fortsatta framryckningen mot Tyskland. 

4. Doktrin eller erfarenhet: En fallstudie mot operation OVER-
LORD 

4.1 Inledning 

TORCH och HUSKY är två operationer som kan ses som en inledning till OVER-
LORD. TORCH skapade förutom många krigserfarenheter en kompletterande dokt-
rin. HUSKY var den första operationen som den nya kompletterande doktrinen blev 
gällande och tillsammans skapade de en del av de ingångsvärden som gällde under 
OVERLORD.  

4.2 Nordafrika och ”Operation TORCH” 

Ett av de största positiva bidragen från Nordafrikaoperationen var den sammansvet-
sande effekten som skapades bland de allierade. En annan positiv effekt var skapan-
det av ett chefsteam som redan visade sitt förtroende och sin respekt för alla dess 
ingående medlemmar.146 TORCH och de erfarenheter som vanns skapade ett mönster 

                                                 
146 Eisenhower, Dwight D., Crusade in Europe, (Kingswood: William Heinemann Limited, 1948), sid 
174 
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för det fortsatta kriget.147 Operation TORCH och de erfarenheter som vanns blev 
även grunden för det doktrinära tillägget som gavs via FM 100-20.  

Om vi tittar på den doktrinära grunden som gällde vid starten av TORCH finns det en 
uppfattning över tiden att flygstridskrafterna inte utnyttjades på rätt sätt. Flygoffice-
rarna upplevde att markförbanden inte förstod hur man utnyttjar dessa på ett optimalt 
sätt och exempelvis beställde man defensivt jaktskydd. Markförbanden upplevde att 
de inte fick tillräckligt med understöd och ifrågasatte därför om flygstridskrafterna 
drev en egen krigskampanj. 148 En av farorna med operationen var att en stor del av 
personalen var oövad. Detta såg Eisenhower som en av orsakerna till att samarbetet 
mellan mark- och flygförbanden inte fungerade tillfredsställande.149 En annan nega-
tiv faktor var att varje beställning av flygunderstöd måste passera genom den ordina-
rie beslutskedjan vilket medförde att det tog alldeles för lång tid.150 

Med dessa faktorer som grund visar man att den doktrinära grunden via FM 31-35 
efterlevdes men man erfar också att den inte är riktig relevant och effektiv i sin ut-
formning. Eisenhower inser detta och ger Coningham befälet över det direkta flyg-
understödsflyget samtidig som han ger honom fria händer att lösa tilldelade uppgif-
ter. Coningham som är brittisk officer implementerar det brittiska synsättet och Ei-
senhower reorganiserar i mars 1943 så att mark- och flygförbanden blir jämställda. 
Coningham centraliserar även allt direkt flygunderstödsflyg under sig själv för att ge 
en större effekt med de tillgängliga resurserna. Här kan man se att Eisenhower frång-
år den gällande doktrinen och egentligen fastställs inte detta förfarande doktrinärt 
förrän FM 100-20 beslutas den 21 juli 1943. Detta är cirka fyra månader efter reor-
ganisationen och användandet av dess grundbudskap i Nordafrika. 

4.3 Sicilien och ”Operation HUSKY” 
Operation HUSKY är i många avseenden en modell för hur en operation skall 
genomföras. Det ingick mark- sjö- och flygförband som genomförde en stor 
landstigning mot en hårt kämpande fiende vars försvarsåtgärder förenklades av den 
svåra terrängen. Innan landstigningarna genomförde flygförbanden omfattande för-
bekämpningar. När det var dags för landstigning skyddade man denna före, under 
och efter med dess tillhörande brohuvud. Flygstridskrafterna bidrog med att attackera 
kommunikationer, isolera slagfältet, ge direkt flygunderstöd och efterhand slå mot 
fientliga utbrytningar och truppkoncentrationer.151  

Om vi tittar på den doktrinära grunden är det fortfarande FM 31-35 som gäller vid 
HUSKY: s inledning men den 21 juli blir FM 100-20 med sina kompletteringar gil-
tig. Flyginsatserna under HUSKY genomförs dock av samma flygförband och orga-
nisation som tidigare verkat i Nordafrika. Dessa använde redan tidigare den skriv-
ning som blev gällande via FM 100-20. Detta agerande fortsatte under HUSKY ge-
nom att flygresurserna centraliserades under en flygofficer och ingen utportionering 
av flygförband skedde till markförbanden. Den högst prioriterade uppgiften var att 
skapa luftherravälde, den andra var att slå mot fientliga trupper och underhåll och 

                                                 
147 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. I, (Chicago: 
The Office of Chicago Press, 1949), sid 41 
148 Mortensen, Daniel R., A pattern for joint operations: World War II Close Air Support North Af-
rica, (Washington: Historical Analysis Series, 1987), sid 59, 71 
149 Ibid, sid 69 
150 Ibid, sid 66 
151 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. II, (Chi-
cago: The Office of Chicago Press, 1949), sid 484 
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den tredje var att understödja med direkt flygunderstöd. Flyginsatserna i HUSKY 
visar en tydlig inriktning enligt detta och trots detta var flygresurserna så pass be-
gränsade att de inte fullt ut räckte till för att lösa den första uppgiften. Fortfarande 
fanns det mark och sjöofficerare som ansåg att det direkta flygunderstödet inte exi-
sterade.152 En annan intressant punkt är att det fortfarande fanns ett motstånd från 
vissa markofficerare att släppa in flygofficerare vid planering av flygrelaterade insat-
ser. Ett tydligt exempel på detta är de två mindre lyckade luftlandsättningarna där 
stora förluster erhölls på grund av egen beskjutning. Slutresultatet av dessa erfaren-
heter blev att fortsättningsvis var det alltid en flygofficer som ytterst beslutade om 
genomförandet av dessa operationer var möjligt eller inte.153   

En fortsatt uppfattning var att flygunderstödet fortfarande anlände för sent men den 
största orsaken till detta var avståndet mellan egna baser och frontlinjen. En förut-
sättning i den doktrinära grunden är även att de som skall leva upp till den måste 
samtränas för detta. Doktrinen lyfter fram risken för vådabekämpningar och risken 
för detta problem ökar ytterligare om personalen är oövad eller inte har en ömsesidig 
förståelse.154 

HUSKY genomfördes som den nya kompletterande doktrinen FM 100-20 föreskriver 
men det fanns fortfarande vissa brister avseende den ömsesidiga förståelsen och vil-
jan att acceptera det nya förfaringssättet som FM 100-20 angav. Med andra ord fanns 
det hos vissa officerare fortfarande en uppfattning om att den skrivning som gällde 
ordermandaten var bättre i FM 31-35 jämfört med den komplettering som FM 100-
20 gav. Bristen på övning och samträning innan HUSKY är precis som i TORCH en 
bidragande orsak till oförstånd och okunskap om de nya gällande principerna. 

4.4 Frankrike och ”Operation OVERLORD”: en fallstudie 

4.4.1 Inledning 
För att belysa om det var nya principer/metoder som inte fanns beskrivna i gällande 
doktriner som användes av de amerikanska flygförbanden kommer jag att välja ut ett 
antal indikatorer från de gällande doktrinerna. Dessa indikatorer kommer att bestå av 
ett antal frågeställningar. Frågeställningarna är valda med bäring på doktrinernas 
innehåll samtidigt som de skall ge en tydlig indikation på om det aktuella uppträdan-
det är beskrivet eller inte beskrivet i gällande doktriner. De gällande doktrinerna in-
för OVERLORD var FM 31-35 och FM 100-20. Den sista var ett komplement till 
FM 31-35. Svaren på frågeställningarna kommer att visa om det verkliga agerandet 
var beskrivet i doktrinerna eller om nya principer/metoder användes tillsammans 
med gällande doktriner. 

4.4.2 Doktrinära indikatorer 
De doktrinära indikatorerna kommer att vara indelade i fyra delområden. Dessa är 
organisation, uppdrag, mål och sambandskedjan. Som en kort introduktion inför var-
je delområde redovisar jag delar av vad doktrinen beskriver inom detta område. Efter 
detta redovisar jag mina utvalda indikatorer/frågeställningar som kommer att vara 
vägledande inom respektive delområde. 

                                                 
152 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. II, (Chi-
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Organisation: Doktrinen redovisar att de olika vapengrenarna skall vara jämlika och 
oberoende av varandra. Ingen vapengren är en underenhet till den andre. En förut-
sättning för att optimalt utnyttja flygstridskrafternas möjligheter är att de leds centralt 
under ledning av en flygofficer. Inga flygförband skall underställas markförbanden 
utom vid undantagsfall såsom exempelvis isolerade insatser. Gemensamma operatio-
ner skall övas och planeras tillsammans mellan de olika vapengrenarna. Förbindelse-
officerare ur respektive vapengren skall alltid placeras i den motsvarande mark- eller 
flygstabsplatsen. Strategiska flygförband kan användas tillsammans med de taktiska 
flygförbanden för flyginsatser när dessa är av avgörande karaktär. 

Här har jag fokuserat mina indikatorer på frågeställningar som har bäring på de erfa-
renheter som vanns under TORCH och som inarbetades i FM 100-20. Finns det kvar-
levor från det gamla arvet, har FM 100-20 implementerats eller har ytterligare nya 
principer/metoder utarbetats. 

Utvalda indikatorer/frågeställningar blir: Organiseras mark- och flygförbanden med 
förutsättning att agera på jämlika premisser? Utnyttjas centraliserad ledning med 
prioriteringar och insatsbeslut hos respektive chef för flygstridskrafterna? Under-
ställdes flygförband markförband eller inte? Placeras officerare från mark- och flyg-
förband som förbindelseofficerare i respektive motsvarande stab? Disponeras det 
strategiska bombflyget även för taktiska insatser? 

Uppdrag: Doktrinen redovisar en treställd uppdragsprioritering. Första prioritet är 
att skapa luftherravälde. Prioritet två är att isolera slagfältet och tredje prioritet är att 
understödja markförbanden. Luftherraväldet uppnås genom defensiva och offensiva 
flygföretag samt attacker mot flygbaser med tillhörande flygplan och utrustning. Att 
skapa ett skyddsparaply över egna trupper är ett mindre bra alternativ. Isolering av 
slagfältet uppnås genom att slå mot underhållslinjer, förråd, fientlig trupp med avsikt 
att förhindra truppförflyttningar och förnödenhetstransporter till operationsområdet 
eller inom detta. Det direkt flygunderstöd skall ske med ett stort samarbete och stor 
koordination. Ett mindre bra sätt att genomföra direkt flygunderstöd är i den direkta 
kontaktzonen mellan egna och fientliga markförband med risk för egengenererade 
förluster. 

Även här har jag fokuserat mina indikatorer på frågeställningar som har bäring på de 
erfarenheter som vanns under TORCH och som inarbetades i FM 100-20. Finns det 
kvarlevor från det gamla arvet, har FM 100-20 implementerats eller har ytterligare 
nya principer/metoder utarbetats. Eftersom luftherraväldet nästan var totalt i sam-
band med att OVERLORD startade kan även detta leda in till en annan prioritering. 

Utvalda indikatorer/frågeställningar blir: Följer uppdragsinriktningen given priorite-
ring? Använder man ett skyddsparaply över egna förband? Genomförs direkta flyg-
insatser i den direkta kontaktzonen mellan egna och fienden? 

Mål: Doktrinen redovisar en mängd olika måltyper för det direkta flygunderstödet. 
Grundprincipen är dock att målen skall ligga utanför markförbandens vapenräckvid-
der. Exempel på mål är kommunikationslinjer, truppkoncentrationer, truppförflytt-
ningar, artilleri, fortifikatoriska verk, pansarförband, broar, militära installationer, 
flygbaser med tillhörande utrustning och förråd. Många av de mål som skall bekäm-
pas är tidskritiska och rörliga mål. Alternativa mål skall alltid planeras om inte insat-
ser kan genomföras mot det först prioriterade målet. 

Indikatorerna avseende mål är enkla och har en tydlig bäring mot doktrinerna. Fråge-
ställningarna är valda med hänsyn till doktrinernas tydliga budskap avseende målty-
per. 
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Utvalda indikatorer/frågeställningar blir: Vilka är de prioriterade målen? Attackerar 
man: flygfält med tillhörande flygplan, kommunikationslinjer, förråd, underhållsplat-
ser, fientlig trupp, installationer, broar, fordonskolonner? Planerar man med alterna-
tiva mål om insatsen mot det ordinarie målet inte kan genomföras? 

Sambandskedjan: Doktrinen redovisar att ett flygunderstödsbehov skall gå via den 
ordinarie kommandokedjan inom markförbandet tills det möter ett flygrelaterat ”Air 
support Party” (ASP). ASP skall förmedla önskemålet vidare upp till ”Air Support 
Command”, som är lokaliserad med markförbandsstaben, och här effektueras öns-
kemålet med en eventuell flyginsats. Radiosamband skall finnas mellan ASP och 
flygförbandsenheter för invisning mot olika mål. 

Denna indikator är vald med hänsyn till de tidigare beskrivna klagomålen som berör 
effektuering av en uppdragsbeställning. Klagomål borgar ofta för en förändring med 
avsikt att förbättra. En annan faktor som tydligt påverkade denna process var den 
teknikutveckling som ständigt var pågående. Bättre teknik kan leda till nya princi-
per/metoder.   

Utvalda indikatorer/frågeställningar blir: Använder man den fastlagda rutinen med 
”Air Support Partys”. Följer anhållan för att få flygunderstöd den normala komman-
dolinjen från markförbandet tills det når stabsplatsen där det finns ett ”Air support 
party”? Vidarebefordras beställningen från ”Air Support Partys” till ”Air Support 
Command” för prioritering och avdömning? Är det ”Air Support Command” som 
initierar insatsbesluten till flygförbanden? Genomförs målinvisning av ASP? 

4.4.3 Doktrin eller erfarenhet 
Organisatoriskt hade man med FM 100-20 skapat en grund som sade att alla för-
svarsgrenar var jämlika och oberoende. Ingen var en underenhet till den andra. När 
man tittar på den kommandostruktur som var grunden för OVERLORD var Eisen-
hower högste chef. Som ställföreträdare hade han en flygofficer (Tedder). Under 
dessa fanns det fem jämbördiga vapengrenar. Dessa var en som behandlade markför-
banden, en som behandlade marinförbanden och tre som behandlade flygförbanden. 
Anledningen till att det var tre för flygförbanden var att man inte ville slå samman de 
taktiska och de två strategiska flygförbanden. Huvudorsaken till denna lösning var att 
de två strategiska befälhavarna inte ville se Leigh-Mallory som deras överordnande 
chef utan ville vara jämställd med honom och de taktiska flygkomponenterna. Un-
derförstått skulle Tedder samordna hela OVERLORDs flygoperationella verksamhet. 
I den grupp av nio man som Tedder hade till sitt förfogande för att diskutera flygfrå-
gor fanns dock endast en amerikan representerad och även om inte Leigh-Mallory 
var styrande över de strategiska flygresurserna skulle han planera de taktiska flygin-
satser som genomfördes av de strategiska flygresurserna.155 Viljan att använda stra-
tegiska flygresurser i den understödjande rollen var ständigt ett diskussionsämne hos 
den högsta ledningen. De strategiska befälhavarna ifrågasatte delvis behovet av en 
landstigningsoperation över huvud taget. I den högsta ledningen kan man skönja en 
övervikt av flygkompetens men grunden var dock tydlig och det var att alla grenar 
var varandra jämlika och oberoende. Kommandostrukturen var dock inte så kompli-
cerad och svårhanterlig som den delvis gav sken av. Orsaken till den goda funktiona-
liteten var inte huvudsakligen beroende på kommandostrukturen utan snarare bero-
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ende på de amerikanska och brittiska officerarnas sunda förnuft och viljan för att få 
det att fungera.156 

För att denna kommandostruktur skall fungera krävdes det att de olika befälhavarna 
förstod och accepterade sin roll i denna kommandostruktur. Här kan man tydligt se 
vissa avvikelser från detta grundmönster. Som tidigare nämnts fanns det en ovilja hos 
de amerikanska cheferna att acceptera brittiska överordnande och istället sökte man 
sig till egna högre chefer. Amerikanska nionde flygvapnet var administrativt under-
ställt det amerikanska strategiska flygvapnet. Detta i sin tur var styrt från högste 
amerikanska flygvapenchefen (Arnold) i Washington. Ett annat tydligt tecken var det 
missnöje som fanns gentemot Leigh-Mallory och hans sätt att leda de taktiska flyg-
enheterna. Ett exempel är när han besöker Montgomery med syfte att försöka bryta 
det stillestånd som uppstått vid Caen. Detta gjorde han utan att först rådfråga Spaatz, 
som var tänkt att bistå med strategiska bombresurser eller Coningham som skulle 
bistå med de taktiska resurserna. Tedder hade tydligt förklarat för Montgomery att 
Coningham var hans motpart avseende taktiskt flygunderstöd. Montgomery fortsatte 
dock att överrida fastställda kommandostrukturer.157 Montgomery och Leigh-
Mallory lierade sig med varandra och när dessa behövde stöd var det Eisenhower 
Leigh-Mallory sökte sig till. Ett annat exempel på detta är Leigh-Mallorys förslag att 
skapa ”flaskhalsar” genom att bomba franska städer. Detta ifrågasattes av alla men 
Leigh-Mallory sökt sitt stöd hos Eisenhower och fick detta. 

Flygförbanden underställdes inte något markförband. Däremot fick de olika taktiska 
flygförbanden uppgiften att understödja olika markförbandsenheter. Exempelvis gav 
det amerikanska IX taktiska flygkommandot (TAC) flygunderstöd till amerikanen 
Bradleys Första Armé. Avseende de strategiska flygresurserna sade Eisenhower att 
det aldrig fanns något syfte att använda dessa som ett komplement till de taktiska 
flygresurserna men efter utbrytningen vid St. Lo hade det visat sig att möjligheten att 
utnyttja alla flygresurser till direkt flygunderstöd var framgångsrikt. I Normandie gav 
de strategiska flygförbanden direkt flygunderstöd i sex större anfallsoperationer av 
markförbanden. Den största fördelen med de strategiska flygresurserna var deras 
möjlighet att leverera stora bomblaster i ett relativt koncentrerat område.158 De stra-
tegiska flygresurserna fick inte som de taktiska ett utpekat förband att understödja 
utan här fördelades och tillställdes resurserna från fall till fall. Uppgiften att bistå 
med direkt flygunderstöd var inte heller något som var högst prioriterad. Från dagen 
D till krigsslutet genomförde det strategiska Åttonde Flygvapnet mindre än 10000 
direkta flygunderstödsuppdrag av totalt cirka 227 000 genomförda uppdrag.159 

Erfarenheterna från tidigare hade visat att mark- och flygförbandens respektive sta-
ber skulle ligga i nära anslutning till varandra. Varje TAC understödde en armé inom 
armégruppen. Så långt det vart möjligt samgrupperade respektive staber sin verk-
samhet och när detta inte var möjligt bibehöll TAC en liten mobil enhet i nära an-
slutning till den avancerande arméns högkvarter. Dessa gemensamma högkvarter var 
bemannade av flyg- och arméofficerare. Förbidelseofficerarna som oftast var före 
detta piloter genomförde den direkta kontakten med markförbanden. Förbindelseoffi-
cerarna var organiserade till kår, division och pansarstridsgrupper. På samma sätt 
fanns det förbindelseofficerare från armén ned till flygdivisionsnivå bland flygför-
                                                 
156 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. III, (Chi-
cago: The Office of Chicago Press, 1949), sid 83 
157 Orange Vincent, Coningham: a biography of Air Marshal Sir Arthur Coningham, KCB, KBF, 
DSO, MC, DFC, AFC, (London: Methuen, 1990), sid 198-199 
158 Gooderson Ian, Air Power at the Battlefront, (London: Frank Cass, 1998), sid 125-129  
159 Ibid, sid 154-155  
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banden. Det amerikanska systemet visade en vilja till nytänkande och en ömsesidig 
förståelse för att förbättra och utveckla det nära samarbetets möjligheter. Ett exempel 
på nytänkande var att sätta en FAC (Forward Air Controller) i ett litet propellerflyg-
plan för att dirigera in det direkta flygunderstödet mot lämpliga mål. En av de många 
fördelar som detta gav var att man minimerade motståndarens möjligheter att utnyttja 
skyddade förflyttningar framför den utlagda bomblinjen. Det nära samarbetet mellan 
flyg och pansarförband är ett annat exempel på nytänkande. En undersökning under 
1944 för att belysa flygunderstödets och dess effektivitet visade dock vissa brister. 
En klar skillnad var vilka personalresurser som hade tilldelats vid respektive armés 
högkvarter för att behandla flygunderstödet. Som exempel hade Tredje Armén 9 per-
soner medan Första Armén endast hade 4 personer tilldelade för denna uppgift. På 
armékårsnivå var bemanningen tillfredsställande men även på divisionsnivå fanns det 
problem. Här hade man nyligen gjort en reorganisation som innebar att den tidigare 
flygunderstödsofficeren hade samverkansuppgifter tillsammans med många andra 
uppgifter.160 

Många av de problem som yttrade sig var dock beroende av otillräcklig övning innan 
operationen. Det nionde flygvapnet var engagerat att understödja det åttonde flyg-
vapnet ända till slutet av maj och då var det för sent att samöva med markförbanden. 
Antalet övningar där flyg och markförband hade samövat var få på regements- eller 
divisionsnivå. En annan bidragande orsak till ovanan var det arv som fanns från 30-
talet när flygstridskrafterna verkade för ett oberoende samtidigt som man prioriterade 
strategisk bombning.161 För de strategiska bombflygförbanden var det direkta flyg-
understödet något helt nytt och oövat. Man var tränad för strategiska flyginsatser och 
inget annat. Ett annat problem rörande utnyttjandet av de strategiska flygförbanden 
var den brist som fanns avseende samverkan med markförbanden med negativa bief-
fekter som exempelvis bombningar av egna förband likväl som det relativt begränsa-
de resultat som insatserna trots allt skapade.162 

Slutsatsen avseende organisation blir att den var uppbyggd och tillämpades enligt det 
som beskrevs i gällande doktriner. Alla chefer insåg dock inte sin plats i kommando-
strukturen eller var inte fullt ut accepterade varför vissa friktioner förekom i den 
högsta ledningen.  

Uppdragen som genomfördes strävade först efter att skaffa sig luftherravälde. Att 
isolera denna uppgift enbart till landstigningsfasen är omöjlig eftersom en stor del av 
förberedelsefasen inför OVERLORD handlade om att neutralisera det tyska flygvap-
net. Med operation POINTBLANK var syftet att först slå mot det tyska flygvapnets 
baser/installationer och därefter industri och andra nyckelfunktioner med anknytning 
till flygvapnet. Oljeindustrin som försörjde tyskarna var även ett mål som man för-
sökte slå mot och som efterhand innebar att tyskarna hade svårt att försörja sig med 
bränsle. Resultatet av dessa förberedande insatser medförde att det tyska motståndet i 
luften under OVERLORD nästan var obefintligt.  Under dagen D: s ljusa del syntes 
endast ett fåtal tyska jaktflygplan som efterhand jagades bort.163 Tyskarnas Tredje 
Flygflottilj genomförde totalt mindre än 100 starter under dagen D. Efterhand som 
OVERLORD fortsatte tillförde tyskarna förstärkningar från öst men resurserna var 
begränsade. Den 30 juni hade Tredje Flygflottiljen endast 233 flygplan och 419 pilo-
ter tillgängliga i Västeuropa. De allierade kunde starta tolv gånger så många företag 
                                                 
160 Gooderson Ian, Air Power at the Battlefront, (London: Frank Cass, 1998), sid 40-47 
161 Ibid, sid 49-50 
162 Ibid, sid 160 
163 Craven, Wesley Frank and Cate, James L., The Army Air Forces in World War II. Vol. III, (Chi-
cago: The Office of Chicago Press, 1949), sid 190 
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som tyskarna. Under OVERLORD fortsatte man med att slå mot det tyska flygvapnet 
och mot flygbaser, flygplan i luften och installationer med anknytning till flygstrids-
krafterna. Av de flygplan som tyskarna försökte flytta fram till Västeuropa efter den 
6 juni 1944 förlorades nästan hälften innan de nådde fram till Västeuropa.164 För att 
skydda operationen flög man med framskjutna beredskapslägen samt med ett 
skyddsparaply över landstigningsområdet och fartygsarmadan. Doktrinen skriver att 
detta inte är ett bra sätt att disponera flygstridskrafterna men tillgängliga resurser och 
överskeppningens känslighet gjorde att detta förfaringssätt ändå valdes.165 

Innan OVERLORD startade genomfördes det ett antal insatser med ambitionen att 
isolera landstigningsområdet. Ett dilemma man levde med var dock att inte avslöja 
var den tänkta landstigningen skulle ske för tyskarna. För att minska denna risk ska-
pade man en vilseledningsoperation med namnet FORTITUDE där landstigningsom-
rådet var Calais. Ett annat sätt att dölja det verkliga landstigningsområdet var att för 
varje bombinsats med syfte att isolera Normandie fälldes dubbelt så stor last i områ-
den som inte kunde knytas till landstigningsområdet. ”Transportation Plan” hade 
huvudsyftet att förhindra fienden att få fram sina förstärkningsförband till opera-
tionsområdet.  När dagen D startade fortsatte ambitionen att isolera landstigningsom-
rådet från tyska förband och förstärkningar genom att slå mot kommunikationslinjer i 
den yttre delen av operationsområdet. Efterhand som landstigningsstränderna säkra-
des eftersträvades att skapa en yttre ring bestående av floderna Seine och Loire för 
att skärma av operationsområdet.166 

Det direkta flygunderstödet var den tredje prioriteten och en viktig del av OVER-
LORD. Under dagen D gav Quesadas TAC tillsammans med det nionde flygvapnet 
kritiskt understöd. Tre jaktbombsgrupper attackerade de fientliga artilleriställningar-
na på den amerikanska stranden kontinuerligt. Quesada som understödde Bradleys 
första armé genomförde samordningen av detta flygunderstöd från Bradleys högkvar-
ter vid landstigningsstranden.167 Detta nära samarbete fortsatte under OVERLORD: s 
fortskridande och med stor framgång. Efterhand skapade nya innovationer bättre 
möjligheter till ett effektivt samarbete. En av dessa var att använda långsamt flygan-
de propellerflygplan i stridsområdet för att leda in jaktbombflygplanen.168 Härmed 
ökade man möjligheten att verka närmare sin egen frontlinje och minskade motstån-
darens möjligheter att skydda sig i den säkerhetszon som alltid fanns mellan egna 
och fientliga förband. Bombningar av egna förband var dock ett problem som man 
ständigt fick leva med och som det mycket riktigt i doktrinerna pekats ut som ett 
problemområde. Förståelsen för och svårigheten att identifiera mål på marken kom-
binerat med dåligt väder var ofta faktorer som bidrog till dessa dåliga erfarenheter. 
En annan faktor var de dåliga möjligheter till samövning som fanns innan förbanden 
blev insatta i verkliga strider. 

Slutsatsen blir att den givna prioriteringen från doktrinen följdes trots att luftherra-
väldet redan i stora delar var löst innan OVERLORD startade. 

                                                 
164 Sullivan, John J., Overlord's Eagles: Operations of the United States Army Air Forces in the Inva-
sion of Normandy in World War II, (London: McFarland&Company, Inc., Publishers, 1997), sid 130 
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Mål som bekämpades innan och under OVERLORD följde de inriktningar som dokt-
rinerna gav. För att neutralisera det tyska flygvapnet var Spaatz instruktioner till sina 
förband att ”Destroy the Enemy Air Force wherever you find them, in the air, on the 
ground, and in the factories.”169 För att isolera slagfältet bekämpades innan OVER-
LORD broar, järnvägsknutpunkter, rangerbangårdar, kommunikationsknutpunkter, 
oljeproduktionen, krigsindustri (exempelvis kullagerfabriker) och V-vapnen mm. 
Under förberedelsernas sista veckor fortsatte man med att attackera tyska truppför-
flyttningar, materiel, förråd, järnvägslok, kustförsvarsanläggningar mm. För att mi-
nimera civila förluster användes flygblad som förvarning. När OVERLORD startade 
attackerades det tunga kustförsvarsanläggningarna i landstigningsområdet, artilleri-
ställningar, strandhinder och fientliga ställningar i landstigningsområdets bakre delar. 
Attackerna mot de tidigare anfallna målen fortsatte. Leigh-Mallory drev igenom att 
franska städer skulle attackeras för att skapa ”flaskhalsar” för tyskarna. Efterhand 
som landstigningsstränderna säkrades attackerades mål för att isolera operationsom-
rådet innanför en ring bestående av Loire och Seine-floderna.  

Det direkta flygunderstödet attackerade artilleriställningar, granatkastarställningar, 
bränsleförråd, förråd i allmänhet, fordon, stridsvagnar, järnvägsutrustning, broar, 
tunnlar, färjor, soldater mm i direkt närhet av egna förband.170 Det lokala luftherra-
väldet gav möjligheter att utnyttja flyget optimalt med hög flexibilitet. Flygplanen 
patrullerade över fientligt område kontinuerligt och det fanns alltid något mål att 
fälla sina bomber mot. Vid en planerad attack fanns det alltid alternativa mål att gå 
mot. Tidskritiska mål var oftast det som var en del av de andrahandsmål som fanns i 
grundplanen. Att patrullera med jaktbombsflygplan över tillgängliga fientliga trans-
portleder var ett annat sätt att angripa tidskritiska mål samtidigt som motståndaren 
alltid var hotad av flyginsatser med kort förvarning. Det utnyttjande som Quesada 
och Bradley utvecklade med jaktbombflygplan över de främsta pansarförbanden var 
ett sätt att optimera flygresurserna mot tidskritiska mål De gånger som man inte kun-
de genomföra sina anfall var det oftast vädret som var problemet. 

Slutsatsen blir att beskrivna måltyper i doktrinerna följdes. Även nya tillvägagångs-
sätt för att bekämpa mål utarbetades men dessa täcktes av gällande skrivningar. 

Sambandskedjan var framförallt uppbyggd på ett sådant sätt att det inom mark- och 
flygförbanden skulle finnas samverkansofficerare för att ta hand om varandras speci-
fika problem/möjligheter. Dessa skulle tillsammans utverka maximal effekt av det 
tillgängliga flygunderstödet. En förutsättning för att detta system skulle fungera op-
timalt var att det fanns möjligheter att samträna till en bra kunskapsnivå. Detta var 
inte fallet under någon del av WK II. På de högre staberna var en stor del av det di-
rekta flygunderstödets möjligheter eftersatt under hela kriget medan man på de lägre 
nivåerna efterhand lärde sig när erfarenheterna växte.171 Som tidigare nämnts var inte 
alltid tillgången på personal inom mark- och flygförbanden tillräcklig för att tillgodo-
se behoven på rätt sätt. En annan faktor var de olika förbandschefernas vilja och för-
ståelse för denna uppgift. Två veckor efter dagen D hade exempelvis tre av fyra kår-
chefer i Normandie avsatt sin samverkansofficer trots att det var brist på denna per-
sonalkategori.172 Samverkansofficerarna på flygdivisionsnivå fick kritik för att de 
inte kunde ge en relevant bild av markläget till flygbesättningarna. Detta visade sig 
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efteråt bero bland annat på den oerhörda mängd information som kom från frontlin-
jen och som dessa sedermera skulle bearbetas av ett fåtal personer.173 

Den fastlagda beslutskedjan visade sig dock vara funktionell med rätt tillgänglig per-
sonal på rätt ställe. Initiellt var det dock problem med att upprätta önskvärda sam-
bandslinjer samtidigt som den odefinierbara frontlinjen minskade det nära direkta 
flygunderstödet. Ett problem man hela tiden levde med var dock den tidsfördröjning 
som det ibland innebar från önskemål till verkan. Detta var speciellt accentuerat vid 
landstigningens inledningsskeden när besluten gick via Uxbridge i England. Efter-
hand framgrupperade man dock de berörda staberna. Doktrinen beskriver framförallt 
de olika flygkomponenterna som en del av eller att de är i nära anslutning till en 
markförbandsstab. Detta var också gällande för de amerikanska förbanden där Que-
sada med sin stab var samgrupperad med Bradleys Första Armé.174 Vid kår- och di-
visionsstaber fanns det en ”Air support Control” för att bistå med flygunderstödsfrå-
gor. Bland de stridande enheterna fanns det ett ”Air Support Party” (ASP).175 Quesa-
das nytänkande med att placera ett ASP i en av de främsta pansarförbandens strids-
vagnar var väl innanför doktrinära grunder. I FM 31-35 beskrivs under punkt 107/D 
att det finns tillfällen då det är önskvärt att kontakt skapas mellan jaktbombflygplanet 
och ASP för att leda in mot rätt mål. För pansarförbanden beskrivs även hur ASP 
skall samarbeta ned till regementsnivå.176 Ett annat sätt att guida in jaktbombflygpla-
nen var med hjälp av långsamt flygande propellerflygplan där kommunikationen 
skede mellan de olika flygplanen. Detta fanns beskrivet under punkten 109/E där det 
anges att spaningsflygplan eller motsvarande kan guida in jaktbombflygplanen till 
sina mål.177 Doktrinen beskriver dock faran med att verka i kontaktzonen mellan 
egna och fientliga förband men här har bevisligen nya stridstekniska lösningar skapat 
en effektiv möjlighet att göra detta. Grundprincipen var också att verka utanför mark-
förbandens vapensystems räckvidder men här syns en tydlig synergieffekt vilket ut-
nyttjades på ett bra sätt. 

I den rutinmässiga arbetsordningen samverkade mark- och flygofficerarna på den 
högsta nivån för att skapa en gemensam läge- och understödsbehovsbild. Flygsidan 
redovisad vilka tillgängliga resurser som fanns med avdrag från högre chefers öns-
kemål och skickade ut uppdrag till flygbaser och flygdivisioner. De övergripande 
planerna gjordes på den högsta nivån vilka sen slutplanerades på den lägre beordrade 
nivåns samverkande stabsplats. Flygunderstödsbehov ställdes från markförbandsen-
heter till stabsplatsen. Behovet utvärderades och godkännande via order ut till flyg-
enheterna. Tidsfördröjningen var ca 15 minuter.178 

Slutsatsen blir att sambandskedjan som fanns beskriven i de gällande doktrinerna var 
funktionell och tillämpbar. Nya innovativa lösningar för att öka effektiviteten utarbe-
tades men även dessa var täckta inom gällande skrivningar. 
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4.5 Diskussion 
Från Nordafrika till Frankrike och OVERLORD är det cirka 19 månader av krigsin-
satser. Det amerikanska flygvapnet har ingen riktig erfarenhet av verkliga krigsinsat-
ser på den europeiska arenan när insatserna i Nordafrika startar men får anses vara 
väl meriterade när OVERLORD börjar. Detta kan man dock inte säga om alla ingå-
ende parter eftersom personal och materiel ständigt tillfördes för att täcka de ökade 
behoven. Det hårda engagemanget medför också att möjligheten att samträna och 
öva upp tillkommande personal var begränsad. Detta gällde framförallt övningar där 
samverkan mellan flyg- och markförband var nödvändig. I FM 31-35 beskriver man 
speciellt vikten av att flygunderstödsuppdrag bygger på ett lagarbete. Detta bygger 
på teknisk kunskap och övning för att förstå sin del i uppdraget. Det bygger även på 
en vilja att samarbeta.179 Omständigheterna skapade inte dessa möjligheter till fullo 
varför ett optimalt utnyttjande inte alltid blev resultatet. Viljan till att samarbeta är 
även det en tydlig indikation på om det skall fungera eller inte. Quesada och hans 
närmaste markförbandschef visade tydligt vilken framgång och nytänkande som kan 
uppnås när man tar varandras olika roller på rätt sätt. Arvet från före krigsutbrottet 
där det strategiska flyget var prioriterat fortsatte med Spaatz i hans roll som det euro-
peiske strategiske bombflygets chef. Han såg aldrig positivt på att denna komponent 
användes till direkt flygunderstöd och motarbetade detta så långt som möjligt. Andra 
exempel är Coningham och Montgomery som tidigare arbetade fram ett nära samar-
betet och där Montgomery lyfte fram vikten av flygunderstödet. Under OVERLORD 
blev dessa två mindre samarbetsvilliga och beskyllde varandra för att inte lösa sina 
ställda uppgifter. 

Den doktrinära grund som amerikanarna gick in med i Nordafrika visade sig inte 
riktigt effektiv. Den största orsaken till detta var att flygförbanden var en underställd 
gren till markförbanden och att det därmed alltid var en markofficer som fick det 
avgörande utnyttjandebeslutet. Erfarenheterna som engelsmännen vunnit från Nord-
afrika innan TORCH startade var något som amerikanarna tog till sig. Detta medför-
de en komplettering till gällande doktrin. Kompletteringen blev dock inte gällande 
förrän efter HUSKY hade startat men dess innebörd användes i slutet av TORCH och 
som ingångsvärde till HUSKY. Det viktigaste budskapet var att ingen vapengren var 
underställd någon annan utan alla var i grunden oberoende och jämställda. Det andra 
budskapet var en prioritering av uppgifter för de taktiska flygstridskrafterna. Prioritet 
ett var luftherravälde, prioritet två var att isolera operationsområdet och prioritet tre 
var direkt flygunderstöd till markförbanden.  

Under OVERLORD genomförde flygstridskrafterna sina uppgifter enligt den doktri-
nära prioriteringslistan. Stora delar av dessa uppgifter genomfördes dock även innan 
OVERLORD som en del av förberedelserna inför landstigningsoperationen. Lufther-
raväldet var i praktiken totalt eftersom det tyska flygvapnet redan innan OVER-
LORD var neutraliserat, insatser för att isolera landstigningsområdet genomfördes 
innan landstigningen via bland annat ”Transportation Plan” men dessa insatser fort-
satte hela tiden under OVERLORD: s framryckning. Efterhand som landstignings-
stränderna säkrades flyttades den yttre frontlinjen framåt. Det direkta flygunderstödet 
fortskred från strax innan landstigningen till dess att Tyskland kapitulerade. Förmå-
gan att utnyttja detta optimalt var dock varierande och berodde till stora delar på oli-
ka individers möjligheter att samarbeta, förstå varandras möjligheter/begränsningar 
och viljan att bemanna staber på rätt sätt.  
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De doktrinära ingångsvärdena under OVERLORD följdes på ett bra sätt. Även om 
nya innovationer och stridstekniska lösningar användes var dessa täckta innanför den 
doktrinära skrivningen. Detta kan ses som att antingen var doktrinen framåtblickande 
i sin skrivning eller också var den skriven i breda och ibland oprecisa termer vilket 
gjorde att den gav utrymme för en utvecklingspotential på förbandsnivå. Min upp-
fattning är dock att en doktrin oftast är skriven med dessa ingångsvärden som ett 
grundtema. 

4.6 Sammanfattning 
De amerikanska flygförbanden fick många erfarenheter via eget och engelskt uppträ-
dande i Nordafrika. Detta medförde att en komplettering till FM 31-35 skrevs med 
benämningen FM 100-20. Kompletteringen blev inte officiell förrän efter HUSKY 
hade inletts men dess innehåll var gällande från slutdelen av TORCH och framåt. 
Kompletteringen innebar att alla vapengrenar blev jämbördiga och oberoende av 
någon annan vapengren. Flygofficerare tog det yttersta beslutet hur flygstridskrafter-
na skulle utnyttjas med efterföljande ansvar.  

De två kompletterande doktrinerna täckte väl upp hur det direkta flygunderstödet 
skulle disponeras och användas. Denna grund var vägledande under OVERLORD 
och gav dessutom möjlighet att via nytänkande öka effekten med nya stridstekniska 
lösningar. 

Möjligheten att öva förband innan verklig insats var mycket begränsad eller obefint-
lig vilket påverkade förståelsen och möjligheten att samverka fullt ut. De verkliga 
krigsinsatserna var den träning som gavs. Att inte samöva blir extremt negativt när 
man dessutom skall samverka mellan olika vapengrenar. 

Om den doktrinära grunden var tillräckligt bra tycks dock de olika personligheterna 
på de olika förbanden påverkat händelseförloppet i större omfattning. Med ett bra 
samarbete utnyttjades och skapades nya möjligheter att samverka och lösa uppgifter 
på ett optimalt sätt. Motsatsen var även tydlig med exempelvis oviljan att bemanna 
funktioner i tillräckligt omfattning för att lösa tilldelade uppgifter. 

De gällande doktrinerna var skrivna i specifika, framåtblickande och breda termer. 
Detta gjorde att de nya stridstekniska och innovativa lösningarna som efterhand ut-
vecklades ändå var täckta innanför gällande skrivningar. 

5. Svar på Frågeställningarna 

5.1 Inledning 
I denna uppsats har jag försökt att belysa några av de amerikanska flygstridskrafter-
nas insatser under andra världskriget. Jag har fokuserat på det direkta flygunderstödet 
till markförbanden. Det direkta flygunderstödet genomfördes med både taktiska och 
strategiska flygförband. För att belysa flygresursernas utnyttjande har jag försökt 
skapa en bakgrundsbild via TORCH och HUSKY för att därefter göra en fallstudie 
av OVERLORD. Resultatet av min studie visar om det enbart var doktrinerna som 
var styrande eller om det i samband med OVERLORD även var nya princi-
per/metoder som inte finns beskrivna i gällande doktriner som användes. Jag har be-
lyst vilka doktrinära grunder som gällde inför OVERLORD och jämfört dessa mot 
det verkliga utnyttjandet av flygstridskrafterna. Som ett ingångsvärde till doktrinerna 
har jag redovisat de teoretiska grunderna innan krigsutbrottet eftersom dessa var del 
av ingångsvärden till de gällande doktrinerna. 
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5.2 Svar på frågeställningarna 
Min uppsats har innehållit två frågeställningar. Uppsatsen ger följande frågor och 
svar: 

1. Vilken doktrin/fältmanual använde det amerikanska flygvapnet USAAF (US 
Army Air Force) i samband med ”Operation OVERLORD” och vilka flygte-
oretiska grunder byggde denna på? 

Under operation OVERLORD byggde de amerikanska flygstridskrafterna med upp-
gift att genomföra direkt flygunderstöd sitt agerande på två av varandra komplette-
rande doktriner/fältmanualer. Dessa var: War Department, FM 31-35: Aviation in 
Support of Ground Forces, (Washington: Army Air Forces Basic Field Manual, 
April 9, 1942) och WAR DEPARTMENT, FM 100-20: Command and Employment 
of Air Power, (Washington: War Department, 21 July 1943). Den senare komplette-
rande FM 100-20 medförde att alla olika vapengrenar blev jämbördiga och att ingen 
var beroende av den andra. Ett annan viktig ståndpunkt var att de taktiska flygresur-
serna fick en prioriterad uppgiftslista. Detta innebar att vikten av att skaffa luftherra-
välde var prioritet ett, isolering av operationsområdet var prioritet två och att det di-
rekt flygunderstödet till markförbanden blev prioritet tre. FM 100-20 förtydligade 
även flygstridskrafterna fördelar/utnyttjandemöjligheter, strategiska, taktiska, luft-
förvaret och logistikens möjligheter och användning. FM 31-35 redovisade endast 
funktioner som var av intresse för både mark- och flygförbanden i samband med di-
rekt flygunderstöd. Stridstekniska funktioner fanns i respektive funktioners underlig-
gande fältmanualer. Innehållsmässigt redovisar FM 31-35 på vilket sätt flygstrids-
krafterna skulle organiseras, vilka uppgifter man kan lösa, vilka mål som skall at-
tackeras för att lösa olika uppgifter mm. Manualen fördjupar sig i stridsflygs-, spa-
ningsflyg- och flygtransportverksamhet. Manualen redovisar även vilka sambands-
möjligheter som skall finnas och därmed ge möjlighet för flygunderstödsbeställning-
ar som sen slutligen skall effektueras via en flyginsats.  

Doktrinerna/fältmanualerna som berörde det direkta flygunderstödet till markförban-
den byggde framförallt på erfarenheter från första världskriget tillsammans med de 
erfarenheter som vanns tillsammans med britterna under TORCH. Mellankrigsteorier 
utvecklade det direkta flygunderstödet. De teoretiska grunderna som huvudsakligen 
florerade innan WK II i USA var framförallt de strategiska flygteoretikerna William 
Mitchell, Guilio Douhet och Hugh Trenchard. Det fanns dock utanför USA flera teo-
retiker och flygvapen som prioriterade det nära samarbetet med markförbanden men 
dessa fick ett begränsat genomslag i USA. Efterhand som tekniska framsteg medgav 
förbättrade strategiska bombflygplan blev den strategiska flygbombningen högsta 
prioritet. Amerikanska flygstridskrafternas utbildningsplats för officerare ”Air Tacti-
cal Corps School” förvaltade och prioriterade under 30-talet en fortsatt satsning på 
strategiska flygresurser och ett oberoende från armén. Eftersom flygstridskrafterna 
hela tiden tillhörde armén tvingades dock de doktrinära dokumenten alltid passera 
via arméns generalstab innan godkännande varför detta präglade doktrinerna i stor 
omfattning och här syntes en stor vilja till att bibehålla flygstridskrafterna som en 
understödjande resurs. Engelsmännen och amerikanarna som samverkade med sina 
flygförband i Nordafrika visade för amerikanarna att de amerikanska doktrinära 
grunden inte var flexibel och optimal för det direkta flygunderstödets utnyttjande. 
Detta medförde att amerikanarna kompletterade FM 31-35 med FM 100-20 och des-
sa tillsammans skapade en grund som var gällande och väl fungerande under krigets 
fortskridande.  Tiden före WK II, handlade för de amerikanska flygstridskrafterna 
om en ständig kamp för självständighet från armén och en ofta förekommande reor-
ganisation inom arméns ramar. 
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2. Byggde det amerikanska direkta flygunderstödet i samband med ”Operation 
OVERLORD” på gällande doktrin/fältmanual eller på doktrin/fältmanual till-
sammans med nya principer/metoder som inte fanns beskrivna i dessa? 

Min undersökning visar att gällande doktrin/fältmanual för det direkta flygunderstö-
det väl täckte det verkliga agerandet under OVERLORD. Många av de insatser som 
borgade för en lyckad landstigning genomfördes innan landstigningen startade men 
även dessa täcks innanför gällande skrivningar. Teknikutveckling och officerare som 
hade en ömsesidig förståelse för varandra skapade nya möjligheter men även dessa 
var klart och tydligt beskrivna i gällande doktriner/fältmanualer. Den faktor som var 
svårast att leva upp till var möjligheten att öva och samträna förband innan landstig-
ningen startade. Fältmanualen påtalar tydligt att grunden för ett fungerande samarbe-
te beror på samövning och viljan till att samarbeta. Uppträdandet under OVERLORD 
byggde med andra ord på de doktriner/manualer som var styrande. 

6. Sammanfattning 

6.1 Slutord 
Syftet med denna uppsats var att undersöka med vilka grunder det direkta flygunder-
stödet under operation OVERLORD genomfördes. Fokuseringen var riktad mot de 
amerikanska flygstridskrafterna. Jag ville även undersöka om man följde de doktrinä-
ra grunderna som var gällande inför OVERLORD eller om de vunna krigserfarenhe-
terna, som dessutom eventuellt saknade doktrinär förankring, blev vägledande. 

De amerikanska flygstridskrafternas doktrinära grund inför andra världskriget bygg-
de på många organisatoriska förändringar och heta diskussioner om hur flygstrids-
krafterna skulle användas på ett optimalt sätt. De amerikanska flygstridskrafterna 
tillhörde, till och med andra världskriget, armén. Detta skapade ständiga åsiktsskill-
nader mellan armé- och flygofficerare. Flygofficerarna debatterade för att få vara en 
självständig vapengren och armé debatterade för vikten av att vara en del av armén 
eftersom flygstridskrafterna skulle understödja deras stridsverksamhet. De stora flyg-
teoretiska influenserna i USA var framförallt Mitchell, Douhet och Trenchard. Dessa 
ansåg framförallt att flygets roll med strategisk bombning var den vägvinnande upp-
giften. Strategisk bombning ansåg man även medförde att de klassiska fältslagens tid 
var förbi. Mitchells arv förvaltades och förädlades via flygofficerarnas utbildnings-
plattform ”Air Corps Tactical School” där många av andra världskrigets högre chefer 
inom flygstridskrafterna var fostrade. Mycket av det som doktrinerna redovisade var 
filtrerat via arméns generalstab och var destillerade erfarenheter från första världs-
kriget. 

Det amerikanska deltagandet på den europeiska/nordafrikanska arenan startade med 
TORCH i Nordafrika. Här var den doktrinära grunden FM 31-35. I denna var det 
alltid en markförbandschef som var ytterst beslutande vid en eventuell flygunder-
stödsinsats. Erfarenheterna och samarbetet med britterna i Nordafrika medförde dock 
att en kompletterande doktrin skrevs med benämningen FM 100-20.  I denna blev 
alla vapengrenar jämställda och oberoende. De olika uppgifterna för flygstridskraf-
terna prioriterades vilket medförde att det direkta flygunderstödet till markförbanden 
blev prioritet tre. Luftherravälde blev prioritet ett och behovet av att isolera slagfältet 
prioritet två. FM 100-20 blev giltig 21 juli, 1943 men dess skrivning tillämpades re-
dan på våren i Nordafrika och även som grund i HUSKY som startade den 10 juli 
1943. 
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De doktrinära skrivningarna som låg som grund inför OVERLORD följdes väl och 
de täckte även de nya stridstekniska innovationerna som efterhand användes under 
krigets gång. De problemområden som man ständigt fick hantera var tillförseln av 
oerfaren och oövad personal. Detta blev särskilt tydligt i det direkta flygunderstödet 
eftersom man skulle samarbeta mellan olika vapengrenar. Den högsta ledningsnivån 
var dock vältränad eftersom stora delar av denna var den samma som hade startat i 
TORCH. Personkemin mellan vissa chefer och viljan att acceptera sin roll i helheten 
var dock delvis ett orosmoln. De strategiska flygbefälhavarna ville inte tilldela sina 
resurser för det direkt flygunderstöd och vissa ifrågasatte till och med behovet av en 
landstigningsoperation. Markförbandscheferna tilldelade inte tillräckligt med perso-
nal för att samverka och lösa de gemensamma uppgifterna på ett optimalt sätt. Det 
som många gånger var orsaken till de stora framgångarna var dock att huvuddelen av 
cheferna ville genomföra operationen på ett framgångsrikt sätt och inblandade chefer 
hade en förmågan att använda det sunda förnuftet vid svåra situationer.  

Ett positivt och välfungerande samarbete skapade dock stora effektvinster samtidigt 
som det skapade ett klimat för nytänkande. Quesada och Bradley och deras samarbe-
te är ett bra exempel på detta. Dessa två placerade flygsamverkansofficerare med 
tillhörande radioutrustning i de främre pansarenheterna. Över dessa placerades jakt-
bombflygplan som dirigerades mot mål via radiosamband. Detta nytänkande använ-
des med stor framgång av fler i de fortsatta framryckningarna mot Tyskland.  

6.2 Förslag på områden för fortsatt forskning 
Min uppsats har fokuserat på det amerikanska deltagandet i WK II med fokusering 
på det direkta flygunderstödet. Efterhand som mitt arbete har fortskridit har jag kon-
staterat att detta område är väl utforskat och av stort intresse i dagens konfliktmöns-
ter. Framförallt tog forskningen fart under mitten av 80-talet då man i USA såg ett 
ökat behov för det nära samarbetet mellan mark- och flygförband. Detta samarbete 
har även fått en ökad fokusering inom det svenska flygvapnet. Vi har sedan en tid 
tillbaka certifierade ”Forward Air Controllers” som gått via NATO –utbildning. Vi 
anskaffar precisionsstyrda vapen för att beväpna JAS 39 och vi har en ökad fokuse-
ring på internationella insatser. Med detta som bakgrund ser jag ett intresse av att 
forska vidare om Sveriges sätt att ta till sig de erfarenheter som WK II visade. Hur 
såg den svenska doktrinen ut för det direkta flygunderstödet, hur implementerade 
man denna och hur såg rollfördelningen och beslutskedjan ut mellan mark- och flyg-
förbanden? 
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8. Bilaga  

8.1 Organisatorisk (benämningsmässig) utveckling från 4 juni, 1920 till 26 
juli, 1944 

United States Army Air Service (USAAS)  4juni 1920- 2 juli 1926 

United States Army Air Corps (USAAC) 2 juli 1926- 20 juni 1941 

United States Army Air Force (ASAAF)  20 juni 1941- 

8.2 Doktrinär utveckling, med beröring på flygstridskrafterna och det direkta 
flygunderstödet, från 2 november, 1923 till 26 juli, 1944 

Field Service Regulations U.S. Army   2 November 1923 

Training Regulations 440-15 (Riktat mot flygstridskrafterna) 26 Januari 1926 

Training Regulations 440-15 (revidering av tidigare TR 440-15) 15 Oktober 1935 

Field Manual 1-5 (ersätter TR 440-15)  15 April 1940 

Field Manual 1-10 (Komplement till FM 1-5 avseende attackuppdrag) 20 November 1940 

AWPD/1 (Övergripande plan för flygstridskrafternas agerande i WK II) Augusti 1941 

Field Manual 31-35 (doktrin för det direkta flygunderstödet) 9 April 1942 

Field Manual 100-20 (Ersätter FM 1-5)  21 Juli 1943 

8.3 Förkortningar för förtydligande 
ACTS  Air Corps Tactical School 

ASC  Air Support Command 

ASP  Air Support Party 

ASTS  Air Service Tactical School 

AWPD  Air War Plans Division  

FAC  Forward Air Controller 

FM  Field Manual  

GHQ   General Headquarter 

RAF   Royal Air Force 

TAC   Tactical Air Command 

TR  Training Regulation 

VHF  Very High Frequency  

WK I  Första världskriget 

WK II  Andra världskriget  

1 Fot  0,3048 meter 

1 Mile  1609 meter 

 


