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Bruken av luftmakt under operasjon Desert Storm 
I henhold til  Warden eller det ”tradisjonelle” synssettet? 

 
Luftmakten viste under gjennomføringen av Golfkrigen i 1991 med all tydelighet at den kan fylle en 
selvstendig rolle i en operasjon og at tilgjengelig teknologi gjorde det mulig å benytte luftmakten mot 
strategiske mål i Irak. Den amerikanske offiseren John A. Warden har blant annet skrevet boken Air 
Campaign samt at han har publisert en rekke artikler om bruken av luftmakt. Under Golfkrigen var Warden 
en sentral person i planleggingen av luftkampanjen. Mange har gitt Warden æren for utformingen av 
luftkampanjen. 
 
Hensikten med denne studien er å vurdere om Wardens teorier virkelig ble lagt til grunn for 
gjennomføringen av luftkampanjen i operasjon Desert Storm i 1991, eller om denne operasjonen ble 
gjennomført mer i tråd med de prinsippene som fremkom i U.S. Army sin AirLand Battle doktrine fra 
1986. 
Studien besvares ved å granske tre spørsmål: I hvilken grad er det likheter og forskjeller i synet på bruken 
av luftmakt mellom Wardens teorier og U.S. Army sin AirLand Battle doktrine fra 1986? Hvordan ble 
luftmakt benyttet under Golfkrigen i 1991? Dersom det er noen forskjell i synet på bruken av luftmakt 
mellom Wardens teorier og U.S. Army sin AirLand Battle doktrine fra 1986, hvilket syn var i så fall 
fremherskende under operasjon Desert Storm?  
 
Nykelord:  Luftmakt, FM-100-5 AirLand Battle doktrine, John A. Warden, Golfkrigen, Operasjon 
Desert Storm, Third Army, Close Air Support, Air Interdiction, U.S. Army, U.S. Air Force.  
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Abstract 
 
 
The Use of Airpower During Operation Desert Storm. 

According to Warden or the “Traditional” View 
 
The use of airpower has been widely discussed since the coalition forces won 
an overwhelming victory over Iraq in the Gulf war in 1991. Much of the credit 
for the use of air power was given to the American colonel John A. Warden. 
Among many officers the “traditional” view on use of airpower is that it should 
be used in support of the ground campaign and used as close air support (CAS) 
for the army.  
   
The purpose of this study is to discuss whether the use of airpower during 
operation Desert Storm in the Gulf war in 1991 was in accordance with the 
theories of John A. Warden or if it was more in accordance with the U.S. Army 
AirLand Battle doctrine of 1986.  
 
The study investigates three questions; (1) what are the similarities and 
differences on the use of airpower between John A. Warden’s theories and the 
AirLand Battle doctrine of 1986? (2) How was airpower used during operation 
Desert Storm? (3) If there are any difference between Warden’s theories and 
the AirLand Battle doctrine in the view of how airpower should be used, which 
view was followed during operation Desert Storm? 
 
The result of the study shows that airpower was used very much in accordance 
with the view presented in the AirLand Battle doctrine, but it also sorts out that 
this view most likely was not the common view the officers in U.S. Army had 
on the use of airpower. The AirLand Battle doctrine from 1986 has a focus on 
operational art and it states that airpower has greatest effect if used as air 
interdiction instead of as CAS. It also emphasizes the need for air superiority 
and says that airpower should be used in an offensive role. Warden’s theories 
were to a certain degree followed. The airpower was concentrated against 
strategic targets and in the rear area of the Iraqi forces. One of Wardens main 
points was that it would be possible to win the war by just applying airpower 
and that it would not be necessary to attack the Iraqi ground forces. The war 
was not won without the use of ground forces and 66.9 percent of all strikes 
were carried against Iraqi ground forces. Nevertheless, Warden has undoubtly 
had a great effect on the use of airpower during the last decade, and he has 
shown that airpower can play an important and leading role in a future war.  
 
 
 
 
 
Keywords: Airpower, FM-100-5 AirLand Battle doctrine, John A. Warden, 
Gulf war, Operation Desert Storm, Third Army, Close Air Support, Air 
Interdiction, U.S. Army, U.S. Air Force. 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn 
Under gjennomføringen av operasjon Desert Storm1 i Golfkrigen2 i 1991 spilte 
bruken av luftmakt en avgjørende rolle. Mange har gitt den amerikanske 
offiseren John A. Warden3 mye av æren for utformingen av luftkampanjen som 
ble gjennomført under Golfkrigen.4 Fly og bruken av luftmakt5 har spilt en 
viktig rolle i krigføring helt siden fly for alvor ble tatt i bruk i begynnelsen av 
første verdenskrig. I følge John A. Warden finnes det bevis for at en nasjon 
aldri har vunnet en krig dersom motparten har hatt luftoverlegenhet.6 
 
Det har i en rekke år vært ført en kamp mellom forsvarsgrenene i USA om 
tildeling av ressurser og om hvilken rolle de ulike forsvarsgrenene skal ha. Ikke 
minst har det vært en kamp mellom U.S. Army og U.S. Air Force omkring 
hvordan luftmakten skal nyttes. Det ”tradisjonelle” synet på bruken av luftmakt 
kan sies å være det at luftmakten i all hovedsak er til for å støtte 
bakkeoperasjonene, mens andre har ment at luftmakt har en selvstendig rolle å 
fylle i en operasjon. Flere har hevdet at U.S. Army og deres doktrine 
representerer det ”tradisjonelle” synet på bruken av luftmakt.7 
Luftmaktsteoretikere har i mange år hevdet at luftmakt kan benyttes mot 
strategiske mål på dypet av fiendens territorium. Frem til kun for noen få år 
siden var det ikke mulig å gjennomføre dette i henhold til teoriene da de 
teknologiske løsningene ikke eksisterte. I de senere år har teknologien blitt 
utviklet og ved inngangen til 1990-årene var teknologien tilgjengelig.  
 
1.2 Hensikt og spørsmålsstillinger 
Hensikten med denne studien er å vurdere om John A. Wardens teorier virkelig 
ble lagt til grunn for gjennomføringen av luftkampanjen under operasjon 
Desert Storm i 1991, eller om denne operasjonen ble gjennomført mer i tråd 
med de prinsippene om bruk av luftmakt som fremkom i U.S. Army sin 
AirLand Battle doktrine fra 1986. 

1 Desert Storm var den offensive delen av Golfkrigen i 1991. 
2 Med Golfkrigen mener jeg krigen mot Irak i 1991. Denne krigen kalles ofte Kuwait krigen i 
Sverige. 
3 John A. Warden III ble født i 1943 i Texas, USA. Han ble uteksaminert som pilot i U.S. Air 
Force i 1966 og tjenestegjorde 12 måneder i Vietnam fra sommeren 1968. Warden stilte 
allerede under denne perioden spørsmål om luftmakten ble brukt på korrekt vis. Warden viste 
interesse for strategi og begynte å studere internasjonale forhold i 1975. Etter studiene fortsatte 
Warden med sin interesse for strategi. I 1988 ble Warden tilsatt som director for war-fighting 
concept developments i Air Force staben i Pentagon. Denne enheten var inndelt i seks 
underenheter. Warden hadde denne stillingen i 1990 når Irak invaderte Kuwait. Kilde: John A. 
Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 73 – 81.  
4 Peter W. Gray and Sebastian Cox, red., Air Power Leadership, s. 129, kapittel av John 
Andreas Olsen, “Colonel (retd) John A. Warden III: Smasher of Paradigms?”.  
5 Jeg bruker begrepet luftmakt som en oversettelse av begrepet Air Power. Begrepet er definert 
under pkt 1.7. 
6 John A. Warden III, Air Campaign – Planning for Combat, utg 1988, s. 13. Det kan stilles 
spørsmålstegn ved denne påstanden. Nord Vietnam vant over både Sør Vientnam og USA i 
1975 til tross for at de ikke hadde luftoverlegenhet. 
7 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 48.  
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For å kunne svare på dette vil jeg støtte meg på følgende spørsmål: 
 

• I hvilken grad er det likheter og forskjeller i synet på bruken av 
luftmakt mellom Wardens teorier og U.S. Army sin AirLand Battle 
doktrine fra 1986? 

 
• Hvordan ble luftmakt benyttet under Golfkrigen i 1991? 

 
• Dersom det er noen forskjell i synet på bruken av luftmakt mellom 

Wardens teorier og U.S. Army sin AirLand Battle doktrine fra 1986, 
hvilket syn var i så fall fremherskende under operasjon Desert Storm? 

 
1.3 Avgrensninger og antakelser 
Luftmakt består av mange komponenter. Fokus i denne studien vil være på den 
offensive bruken av luftmakt.  
 
John A. Warden har skrevet flere bøker og artikler. Jeg vil granske hans bok 
Air Campaign – Planning for Combat og hans teori om The Enemy as a 
System. 
 
Golfkrigen var en krig som ble utkjempet med deltakere fra alle de fire 
forsvarsgrenene8 i USA samt en rekke andre nasjoner, som deltok i koalisjonen 
mot Irak. Jeg vil i denne studien fokusere på U.S. Army og U.S. Air Force. 
Begrunnelsen for dette er det var U.S. Army som utgjorde den største 
komponenten på landsiden, mens det var U.S. Air Force som hadde ansvaret 
for Joint Forces Air Component Command (JFACC).9 
 
Jeg vil ha fokus på den offensive kampanjen som ble gjennomført, det vil si  
operasjon Desert Storm og ikke Desert Shield. Desert Shield var den 
innledende operasjonen som hadde som mål å forsvare Saudi Arabia mot et 
angrep fra Irak. Det betyr ikke at jeg ikke vil nevne operasjon Desert Shield, 
men kun i de sammenhenger hvor jeg finner det nødvendig for å forklare 
helheten. 
 
Jeg kommer ikke til å se på utviklingen som ledet frem til AirLand Battle 
doktrinen av 1986 i detalj. Jeg kommer kun til å beskrive hovedtrekkene i 
utviklingen som ledet frem til doktrinen. 
 
Det var mange personer som var sentrale under planleggingen og 
gjennomføringen av koalisjonens innsats i Golfkrigen. Jeg har valgt å kun 
nevne de personene, som er sentrale i min studie. Disse personene vil kort bli 
omtalt i fotnoter. Det er flere andre personer, som har svært fremtredende roller 
under Golfkrigen, men i og med at disse ikke er nevnt i min studie, kommer jeg 
ikke til å omtale dem. 
 

8 U.S. Army, U.S. Air Force, U.S. Navy samt U.S. Marines. 
9 Begrepet JFACC og hvilket ansvar dette medførte beskrives senere i studien. 
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Jeg forutsetter at leseren har en viss militær kunnskap og vil av denne grunn 
ikke forklare all den terminologi som nyttes.  
 
1.4 Materiale og kildekritikk 
Noe av materialet er skrevet kort tid etter krigen i 1991. Dette gjør at materialet 
er nært i tid, men at det kan være detaljer som ikke var kjent på det aktuelle 
tidspunktet, som senere har blitt kjent. Det er videre stort sett materiale fra den 
seirende parten som er lagt til grunn for min studie. Dette skyldes at det 
foreløpig finnes lite materiale som viser resultatene av krigen og som beskriver 
Desert Storm fra irakisk side. 
 
U.S. Army har jevnlig gitt ut nye versjoner av sin doktrine. Den doktrinen som 
var gjeldende under Golfkrigen i 1991 var U.S. Army Field Manual 100-5 
AirLand Battle doktrine fra 1986. Følgelig er det denne utgaven av doktrinen 
fra 1986 som er lagt til grunn for denne studie. Denne doktrinen er en samling 
læresetninger, som skal gi retningslinjer for hvordan U.S. Army skal benytte 
sine enheter og utkjempe kriger og konflikter. Det er viktig å være 
oppmerksom på at de amerikanske doktrinene ikke bare skal gi retningslinjer 
for bruken av stridskreftene, men at de også benyttes aktivt som ”politiske” 
dokumenter, for å vinne frem i kampen med de øvrige forsvarsgrenene om 
tildeling av ressurser. Av denne grunn kan det være doktrinen sier en sak mens 
det som gjennomføres i praksis er noe annet. 
 
John Wardens bok Air Campaign - Planning for Combat, ble utgitt første gang 
i 1988. Den er senere gitt ut i en ny versjon, hvor blant annet erfaringene fra 
Golfkrigen er innarbeidet samt at hans teorier er videreutviklet.10 For denne 
studien er det originalutgaven fra 1988 som er benyttet som hovedkilde da det 
var denne utgaven Warden selv benyttet under planleggingen av 
luftkampanjen. Jeg gjør leseren oppmerksom på at det er paperback utgaven av 
boken, som fotnotene henviser til. Det er viktig å være klar over at denne 
boken er et forsøk fra Warden sin side på å få endret bruken av luftmakt i en tid 
hvor det var en hard kamp om ressursene mellom forsvarsgrenene. Warden 
gjør heller ikke noe poeng av å forsøke å fremstille boken som noe annet enn 
en ”propagandabok” for bruken av luftmakt. Et annet viktig moment er at 
boken er skrevet i en tid hvor den kalde krigen fortsatt pågikk for fullt. 
 
For å beskrive hvordan U.S. Army opplevde Golfkrigen har jeg valgt å benytte 
boken Lucky War – Third Army in the Gulf War som hovedkilde. Denne boken 
er skrevet av Richard Swain, som fulgte Third Army under hele Golfkrigen. 
Denne boken kan også være tendensiøs ved at den er skrevet av en pensjonert 
offiser som tilhører Third Army, men den gjengir etter mitt syn U.S. Army sitt 
syn på blant annet bruken av luftmakt. 
 
For å analysere luftkampanjen har jeg benyttet verket Gulf War Air Power 
Survey. Dette bokverket består av fem bind og omhandler hele luftkampanjen 
fra planleggingsfasen til gjennomføringen. Bokverket er skrevet av en hel 

10 Air Campaign - Planning for Combat er gitt ut i revidert utgave i 2000. I tillegg har Warden 
skrevet en rekke artikler, herunder The Enemy as a System.  
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rekke personer, både sivile og militære. Hovedtyngden av de som har deltatt i 
utformingen tilhører U.S. Air Force, men det har deltatt representanter fra alle 
forsvarsgrenene i arbeidet. En svakhet med bokverket er at det er en ugradert 
versjon, hvilket innebærer at det er deler av innholdet som er fjernet på grunn 
av sikkerhetsgraderingen. Bokverket gir likevel et godt bilde på hvordan 
luftmakt ble benyttet under operasjon Desert Storm samt at det har forsøkt å 
måle effekten som ble oppnådd mot de ulike målene.  
 
John A. Olsens bok, Strategic Air Power in Desert Storm er basert på hans 
doktoravhandling. Jeg antar derfor at Olsens bok kan sies å være en god kilde i 
denne sammenhengen. Deler av materialet i Olsens bok er basert på Gulf War 
Air Power Survey.  
 
Foruten de nevnte bøkene har jeg forsøkt å benytte andre bøker som har blitt 
anbefalt av lærere og kolleger og som kan være med på å gi et bredt bilde av 
hvordan luftmakten ble benyttet under operasjon Desert Storm. 
 
1.5 Metode 
Studien er i all hovedsak kvalitativ. Teorikapitlet er deskriptivt ved at det er 
mine tolkninger av John A. Wardens teorier samt U.S. Army sin AirLand 
Battle doktrine, som legges til grunn for det videre arbeidet. Deretter følger en 
sammenligning av Wardens teorier og AirLand Battle doktrinen for å finne 
likheter og forskjeller. Avslutningsvis gjennomfører jeg en fallstudie av 
bruken av luftmakt under operasjon Desert Storm i 1991. Denne fallstudien 
baserer seg på en analyse av relevant litteratur om Golfkrigen i 1990 – 1991. 
Ved fallstudien søker jeg å finne ut om gjennomføringen av luftkampanjen 
baserte seg på Wardens teorier, eller om den kan sies å være utledet fra U.S. 
Army sin AirLand Battle doktrine. 
 
1.6 Definisjoner og sentrale begreper 
Jeg vil i dette kapitlet redegjøre for de sentrale begrepene som fremkommer i 
denne studien. Disse begrepene er tatt med for å gi leseren en forståelse for hva 
betydningen er i denne studien. Jeg vil ikke drøfte begrepenes eventuelle ulike 
betydning hos hensholdsvis Warden eller i  AirLand Battle doktrinen.  
 
Luftmakt (Air Power) 
“The ability to project power or influence through the medium of the air or 
space to achieve strategic, operational or tactical objectives. It encompasses 
military, commercial and civil aviation, the industrial infrastructure, and a 
doctrine of employment.”11 
 
 
 
 

11 Hentet fra foredrag av Philip M. Meillinger, Air Power theory in the 20th Century – A 
Search for an Alternative, holdt på Försvarshögskolan 27 jan 2003. Denne definisjonen 
omhandler både Air og Space Power. Jeg har valgt å benytte Meilingers definisjon da begrepet 
Air Power ikke finnes definert i U.S. Joint Publication 1-02. 
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Luftherredømme (Air Supremacy)  
“That degree of air superiority wherein the opposing air force is incapable of 
effective interference.”12 
 
Luftoverlegenhet (Air Superiority) 
“That degree of dominance in the air battle of one force over another which 
permits the conduct of operations by the former and its related land, sea and air 
forces at a given time and place without prohibitive interference by the 
opposing force.”13 
 
Air Interdiction 
“Air operations conducted to destroy, neutralize, or delay the enemy’s military 
potential before it can be brought to bear effectively against friendly forces at 
such distance from friendly forces that detailed integration of each air mission 
with the fire and movement of friendly forces is not required.”14 
 
Close Air Support 
“Air action by fixed- and rotary-wing aircraft against hostile targets that are in 
close proximity to friendly forces and that require detailed integration of each 
air mission with the fire and movement of those forces. Also called CAS.”15 
 
Fire Support Coordination Line 
“A fire support coordinating measure that is established and adjusted by 
appropriate land or amphibious force commanders within their boundaries in 
consultation with superior, subordinate, supporting, and affected commanders. 
Fire support coordination lines (FSCLs) facilitate the expeditious attack of 
surface targets of opportunity beyond the coordinating measure.”16 
 
Operational Art  
“Operational Art is the employment of military forces to attain strategic goals 
in a theatre of war or theatre of operations through the design, organization, 
and conduct of campaigns and major operations.”17  
 
Offensive Counterair 
“Offensive operations to destroy, disrupt, or neutralize enemy aircraft, missiles, 
launch platforms, and their supporting structures and systems both before and 
after launch, but as close to their source as possible.”18 
 
 
 

12 U.S. Joint Publication 1-02, s. 28, http://www.dtic.mil/doctrine/jpreferencepubs.htm 
(240403). 
13 U.S. Joint Publication 1-02, s. 28, http://www.dtic.mil/doctrine/jpreferencepubs.htm 
(240403). 
14 Ibid. s. 21. 
15 Ibid. s. 90. 
16 Ibid. s. 197. 
17 US Army, FM 100-5, utgave 1986, s. 10. 
18 US Joint Publication 1-02, s. 379 . http://www.dtic.mil/doctrine/jpreferencepubs.htm 
(240403). 

                                                 

http://www.dtic.mil/doctrine/jpreferencepubs.htm
http://www.dtic.mil/doctrine/jpreferencepubs.htm
http://www.dtic.mil/doctrine/jpreferencepubs.htm


FÖRSVARSHÖGSKOLAN C – UPPSATS Beteckning: 19100:2006 
Major Dag Søberg 2013-03-27 10 (57) 

Defensive Counterair 
“All defensive measures designed to detect, identify, intercept, and destroy or 
negate enemy forces attempting to attack or penetrate the friendly air 
environment.”19 
 
Koalisjonsstyrkene  
Koalisjonsstyrkene var de styrker som gjennomførte Golfkrigen mot Irak i 
1990 – 1991. Koalisjonen opererte med mandat fra FNs sikkerhetsråd. 
Koalisasjonsstyrkene bestod totalt av ca 748 000 persone. Av disse var 543 000 
amerikanere og 205 000 personer fra nesten 50 nasjoner.20  
 
Sortie 
Et sortie beskriver ett individuelt fly fra det tar av til det lander.21  
 
Strikes 
Et strike refererer til ett eller flere våpen sluppet fra ett fly mot ett mål.22 I 
denne sammenhengen regnes også avfyringen av en kryssermissil som et 
strike. 
 
Mission 
Et mission er et begrenset antall fly, normalt to til fire stk mot et mål.23 
 
1.7 Disposisjon 
Studien er delt inn i sju kapitler. Kapittel to utgjør det militærteoretiske 
grunnlaget, hvor jeg først beskriver sentrale klassiske militærteoretikere som 
har påvirket utformingen av Wardens teorier og AirLand Battle doktrinen. 
Deretter beskriver jeg Wardens teorier og AirLand Battle doktrinen. Kapittel 
tre er en beskrivelse av forholdet mellom U.S. Army og U.S. Air Force, hvor 
hensikten er å belyse samarbeidet mellom de to forsvarsgrenene med et 
hovedfokus på perioden fra etter Vietnam krigen i 1973 og frem til slutten av 
1980-tallet. Kapittel fire er en beskrivelse av Golfkrigen, hvor hensikten er å 
sette leseren inn i bakgrunnen, planleggingen og gjennomføringen av 
Golfkrigen, med et spesielt fokus mot luftkampanjen og bruken av luftmakt. 
Kapittel fem er en drøfting av luftkampanjen i forhold til Wardens teorier og 
AirLand Battle doktrinen. Jeg vil søke å belyse hvordan bruken av luftmakt var 
i forhold til Wardens teorier og det synet som fremkommer i U.S. Army sin 
AirLand Battle doktrine fra 1986. Jeg presenterer også det samlede resultat i 
dette kapitlet. Kapittel seks er et sammendrag samt forslag til fremtidige 
studier innenfor dette området.  
 
 
 

19 US Joint Publication 1-02, s. 148 . http://www.dtic.mil/doctrine/jpreferencepubs.htm 
(240403). 
20 Clayton R. Newell, Historical Dictionary of the Persian Gulf War 1990 – 1991, s. 72 – 73.  
21 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol V, Part I, A Statistical Compendium, 
s. 228. 
22 Ibid. 
23 Ibid. 
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2 Teori 
Jeg vil i dette kapitlet innledningsvis kort redegjøre for den klassiske 
militærteori i form av teoriene til Carl Von Clausewitz, Antoine Henry Jomini 
og Sir Basil H. Liddell Hart. Jeg vil i dette kapitlet ikke redegjøre for alle deres 
teorier, men for de deler jeg mener er mest relevante i forhold til den studien 
jeg skriver. For å finne de relevante delene av deres teorier har jeg valgt dels å 
benytte professor Nils Marius Rekkedals bok Moderne Krigskunst - 
Militærmakt under omforming og dels primærkildene. Etter å ha beskrevet 
disse klassiske tenkerne vil jeg kort redegjøre for utviklingen av teoriene 
omkring bruken av luftmakt ved å nevne noen av de sentrale teoretikerne fra 
forrige århundre. Deretter vil jeg se nærmere på den militærteoretiske 
bakgrunnen for John A. Wardens teorier og U.S. Army sin AirLand Battle 
doktrine. Tilsvarende vil jeg heller ikke her redegjøre for alle de teorier eller 
betraktninger som er gjort, men velge de jeg finner å være relevante for 
studien. En fare med denne modellen er at jeg kan risikere å utelate viktige 
momenter. Jeg har søkt å eliminere risikoen for dette ved å lese hva andre har 
skrevet om Warden og AirLand Battle doktrinen. 

2.1 Carl von Clausewitz  
Den prøyssiske offiseren og militærteoretikeren Carl von Clausewitz har hatt 
en stor påvirkning på den militære tenkningen i hele den vestlige verden. 
Clausewitz sitt hovedverk, Vom Kriege, utkom som etterlatte skrifter i 1832-
34.24 Det forhold at boken ikke er skrevet i sin helhet av Clausewitz, og det 
forhold at boken er skrevet på 1800-talls tysk, gjør det vanskelig å oversette og 
tolke det Clausewitz har skrevet. Dette har medført at det eksisterer mange 
ulike tolkninger av Clausewitz sine teorier.  
 
Et viktig moment hos Clausewitz er koblingen mellom politikken og krigen. 
Krigen er i følge Clausewitz kun et middel for å oppnå et politisk mål.25  
 
Clausewitz er av mange regnet som opphavsmannen til begrepet Centre of 
Gravity (CoG). Han benyttet ikke uttrykket CoG, men brukte i stedet begrepet 
Schwerpunkt.26 Begrepet CoG har oppstått i ettertid og er det som er brukt i 
den engelske oversettelsen av Clausewitz, som er skrevet av Michael Howard 
og Peter Paret.27 
 
 
 
 
 
 
 

24 Nils Marius Rekkedal, Moderne Krigskunst. Militærmakt under omforming, s. 36. 
25 Ibid. s. 38. 
26 Ibid. s. 46. 
27 Carl von Clausewitz, On War, Michael Howard and Peter Paret (ed. & trans.), (Princeton 
Paperbacks, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1989).  
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CoG er beskrevet på følgende måte i Howard og Parets oversettelse av Vom 
Kriege: 
 
 ”(...) one must keep the dominant characteristics of both belligerents 

in mind. Out of these characteristics a certain center og gravity 
develops, the hub of all power and movement, on which everything 
depends. That is the point against which all our energies should be 
directed.”28 

 
Det er viktig å fastslå fiendens CoG så tidlig som mulig for deretter å 
overvinne den motstandskraft som er samlet i dette CoG.29 Det er verdt å 
merke seg at Clausewitz ikke taler om mange CoG, men at han forholder seg 
til ett og som ligger på det strategiske nivået. I de senere år har 
militærteoretikere kommet frem til at CoG finnes på både taktisk, operativt og 
strategisk nivå.30 
 
Begrepet CoG har vært gjenstand for en rekke ulike tolkninger i løpet av 
årene. Ikke minst har det vært en rekke ulike tolkninger i USA omkring hva 
CoG  egentlig betyr.31 CoG  har blitt definert til å være fiendens kilde til 
styrke, men har også vært definert som hans kritiske svakhet.32 Et begrep som 
er beslektet med CoG, men som betyr noe annet, er begrepet Critical 
Vulnerability (CV), eller kritisk sårbarhet på norsk. Kritisk sårbarhet er av den 
amerikanske teoretikeren Dr. Joe Strange definert som: 
 
 ”Critical requirements or components thereof which are deficient, or 

vulnerable to neutralization, interdiction or attack (moral/physical 
harm) in a manner achieving decisive results – the smaller the 
resources and the effort applied and the smaller the risk and cost, the 
better.”33 

 
Sammenhengen mellom CoG og kritisk sårbarhet kan beskrives ved at for 
eksempel fiendens taktiske jagerfly er identifisert som det operative CoG. Gitt 
at fienden har en begrenset kapasitet til å kunne lede disse jagerflyene, vil 
denne begrensede kapasiteten bli en kritisk sårbarhet.  

2.2 Antoine Henri de Jomini 
Den sveitsiske generalen og militærteoretikeren Baron Antoine Henri de 
Jomini regnes, sammen med Clausewitz, som en av de store 
militærteoretikerne som levde på 1800-tallet. Jomini hadde frem til første 
verdenskrig stor innflytelse i de militære kretser med sine teorier.34  
 
Jomini var av den oppfatning at en krig bare kunne vinnes med hjelp av 
overlegen manøvrering, og at fiendens hovedstyrker faktisk måtte engasjeres 
og ødelegges. Jomini fremhevet også betydningen av å finne decisive points, 

28 Carl von Clausewitz, On War, Michael Howard and Peter Paret (ed. & trans.), s. 595 – 596.   
29 Nils Marius Rekkedal, Moderne Krigskunst. Militærmakt under omforming, s. 47. 
30 Ibid. s. 344 – 345. 
31 Ibid. s. 338 – 339.   
32 Ibid. s. 343. 
33 Ibid. s. 344. 
34 Ibid. s. 58. 
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eller avgjørende punkter, hos fienden. Fienden ville selv måtte konsentrere sine 
styrker til sine egne avgjørende punkter for å forsvare disse. Ved å angripe mot 
de avgjørende punktene ville man kunne ødelegge fiendens hovedstyrker.35 
Jomini blir av mange betraktet som en talsmann for den direkte tilnærmingen, 
det vil si at fiendens hovedstyrker må slås på slagfeltet. 
 
Et annet sentralt trekk hos Jomini er hans forestilling om at krigen er lineær og 
at det kan utvikles regler for hvordan krigen kan føres.36 

2.3 Basil H. Liddell Hart  
Den britiske militærteoretikeren Sir Basil H. Liddell Hart er velkjent for sin 
teori om the indirect approach, eller indirekte tilnærming oversatt til norsk. 
Selve begrepet indirekte tilnærming er ikke oppfunnet av Liddell Hart. Teorien 
om den indirekte tilnærmingen har eksistert i mange år og har vært benyttet 
ved mange anledninger opp gjennom krigshistorien.37  I følge Liddell Hart er 
målet for enhver strategi å kunne gjennomføre striden under så gunstige 
omstendigheter som mulig.38 Den perfekte strategien vil være om man lykkes 
med å oppnå en avgjørelse uten å måtte oppta avgjørende strid.  
 
Liddell Hart beskriver bruken av taktiske styrker, men hans teorier kan 
overføres til både det operative og strategiske nivået. Dette gjelder for 
eksempel hans moment om å kutte fiendens kommunikasjonslinjer. Liddell 
Hart skriver at desto nærmere fronten fiendens kommunikasjonslinjer brytes, 
desto raskere oppstår effekten for styrkene, men desto nærmere basen 
kommunikasjonslinjene brytes desto større vil effekten bli.39 Begrepet basen 
kan i denne sammenheng overføres til den politiske og militære ledelsen. Dette 
vil igjen si at et angrep mot fiendens politiske og militære ledelse og mot deres 
kommunikasjonslinjer vil være langt mer effektivt enn et angrep mot fiendens 
kommunikasjonslinjer direkte bak fronten. Liddell Hart skriver videre at et 
angrep i de bakre områder nær fronten vil påvirke sinnet til soldatene ved 
fronten, men at et slikt angrep langt bak fronten vil ha en større effekt på sinnet 
til en fiendtlig sjef.40  
 
Et annet sentralt begrep som benyttes av Liddell Hart er dislocation, eller 
forskyvning på norsk. Forskyvning oppstår både i den fysiske og psykiske 
sfæren. Fysisk ved at fiendens styrker enten blir gjort overflødige, separert fra 
de øvrige deler av fiendens styrker, deres ledelse avskåret fra sine forsyninger, 
eller ved at deres retrettveier blir avskåret. Den psykiske forskyvningen oppstår 
når den fiendtlige sjefen ser konsekvensene av den fysiske forskyvningen.41 
Den fiendtlige sjefen vil i et slikt tilfelle føle seg fanget i en felle. Det er ikke 
tilstrekkelig bare å angripe fienden indirekte for at strategien skal kunne være 

35 Nils Marius Rekkedal, Moderne Krigskunst. Militærmakt under omforming, s. 56. 
36 Philip S. Meillinger, red., The Paths og Heaven,s. 379, kapittel av LtCol David S. Fadok, 
“John Boyd and John Warden: Airpowers Quest for Strategic Paralysis”. 
37 Nils Marius Rekkedal, Moderne Krigskunst. Militærmakt under omforming, s. 300. 
38 B.H. Liddell Hart, Strategy, s. 324. 
39 Ibid. s. 331. 
40 Ibid. 
41 Ibid. s. 326. 
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en indirekte tilnærming. Kun å rette sitt angrep mot fiendens bakre områder vil 
medføre at fienden snart vil se denne retningen som den nye fronten. Fienden 
vil endre seg etter dette og selv fokusere i denne nye retningen.42 Det er først 
når fienden angripes på flere steder, og blir bundet til å reagere i flere retninger, 
at det er mulig å oppnå full effekt av forskyvningen. Prinsippene for krigføring 
kan samles i ett ord, kraftsamling. Liddell Hart forsterker dette ytterligere ved å 
beskrive det som kraftsamling av egen styrke mot fiendens svakhet.43 

2.4 Klassisk teori omkring bruken av luftmakt 
Helt siden de første fly ble tatt i bruk, har det blitt skrevet om hva som var 
mulig å oppnå med bruken av luftmakt. Fra begynnelsen av har luftteoretikerne 
vært uenige om hva som skal til for å overbevise en motstander til å oppgi sine 
politiske mål i krigstid og hvordan man skal oppnå sine egne.44 Jeg har valgt 
kort å beskrive teoriene til tre sentrale tenkere innenfor bruken av luftmakt; 
Giulio Douhet, Hugh Trenchard og William Mitchell. Jeg vil deretter kort 
beskrive teoriene til John Boyd, som er en av de mer moderne 
luftmaktteoretikerne. Et felles trekk ved de tre førstnevnte teoretikerne er at de 
alle tre var tilhengere å benytte luftmakt til å gjennomføre strategisk bombing 
på dypet av fiendens områder. Et annet felles trekk er at de alle tre kom fra 
land som hadde interesser som lå langt utenfor deres eget territorie. Storbritania 
er en øystat med klare interesser på det europeiske kontinent. USA har 
interesser som ligger langt unna nasjonens egne grenser og Italia hadde i første 
halvdel av 1900-tallet store interesser i afrikanske land. Disse felles trekkene 
har i stor grad påvirket utformingen av den amerikanske doktrinen omkring 
bruken av luftmakt. Luftmaktsteoretikere fra Tyskland og Russland har ikke 
hatt det samme perspektivet på bruken av luftmakt til å gjennomføre strategisk 
bombing da trusselen mot deres land og deres egne interesser i større grad har 
kommet fra mer nærliggende områder. Dette har medført at teoretikerne fra 
Tyskland og Russland har utviklet et annet syn. I og med at mitt fokus i denne 
studien retter seg mot USA finner jeg det relevant å redegjøre for teoriene til 
Douhet, Trenchard og Mitchell og ikke å omtale tyske og russiske 
betraktninger omkring bruken av luftmakt. 
 
Den italienske generalen Giulio Douhet var en av de første som gjennomførte 
en grundig studie av hva luftmakt var og som skrev hva som ville kunne 
oppnås med bruk av luftmakt. Douhet argumenterte for at man burde benytte 
luftmakt til å angripe direkte mot fiendens vilje og at man ikke skulle bry seg 
om konflikten som fant sted på bakken. Douhet identifiserte fem mål, som 
utgjorde de vitale delene av en moderne nasjon; industri, transport 
infrastruktur, kommunikasjonsnoder, statlige bygninger samt befolkningens 
vilje. Befolkningens vilje var den viktigste kategorien og denne kunne best 
påvirkes gjennom terrorbombing.45 
 

42 B.H. Liddell Hart, Strategy, s. 327. 
43 Ibid. s. 334. 
44 John Andreas Olsen, red., Asymmetric Warfare, s. 69, artikkel av Colonel Peter Faber, “The 
evolution of Airpower theory in the United States”.  
45 Philip S. Meilinger, The Paths of Heaven – The Evoultion of Airpower Theory, s. 11 – 12.  
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Den britiske generalen Hugh Trenchard var den første sjefen for det britiske 
Royal Air Force fra 1919 til 1930. Både under og etter første verdenskrig skrev 
Trenchard en rekke artikler omkring bruken av luftmakt. Trenchard var en 
tilhenger av strategisk bombing og mente at denne bombingen spesielt ville ha 
en god effekt mot mål som gruver og industri, som for eksempel 
våpenfabrikker og skipsverft. Han var imot å bombe befolkningen direkte, men 
mente at å bombe fabrikker og arbeidsplasser ville ha en ødeleggende effekt på 
arbeidernes moral. Trenchard mente også at bruken av fly måtte koordineres 
med bruken av bakkestyrker slik at maksimal effekt på fienden kunne 
oppnås.46 De målene Trenchard ønsket å ta ut var mål som var å regne som 
interdiction,  dvs broer, jernbane, forsyningsområder og andre mål som lå på 
dypet og som ville påvirke fremføringen av personell og forsyninger til fronten.  
 
Den amerikanske generalen William Mitchell utviklet i mellomkrigstiden en 
teori ved Air Corps Tactical School (ACTS), som var basert på at man kunne 
skape en sosial kollaps i et samfunn ved å bombe sentrale industrianlegg. 
Denne teorien ble videreutviklet og den første planen for en strategisk 
luftkampanje ble laget av ACTS i 1941. De strategiske luftkampanjene, som ble 
gjennomført mot Tyskland og Japan, har etterlatt et negativt inntrykk på grunn 
av de enormt store ødeleggelsene som ble skapt ved bombingen av for 
eksempel Dresden og Tokyo.47 De bomber som ble sluppet, og den teknologi 
som eksisterte, var ikke nøyaktig nok slik at det ikke var mulig å drive med 
presisjonsbombing under andre verdenskrig. 
 
Etter den andre verdenskrigen har det i mindre grad blitt skrevet omkring 
bruken av luftmakt og det har blitt hevdet at U.S. Air Force i større grad skiftet 
sitt syn til å tenke på den teknologiske utviklingen fremfor å utvikle nye 
doktriner.48 Den amerikanske offiseren John Boyd har aldri publisert noe 
offisielt, men han er likevel en meget anerkjent teoretiker, som har fått en stor 
del av æren for utvikling både innen U.S. Air Force og ikke minst for 
innføringen av manøverteori i U.S. Marines og U.S. Army.49 Boyd er for 
mange best kjent for sin utvikling av OODA-loopen.50 Nøkkelen til å vinne er å 
få fienden til å bekjempe seg selv, hvilket kan oppnås ved at fienden begår feil 
som ikke kan rettes opp igjen. Målet for Boyd var alltid fiendens persepsjon og 
oppfatning av situasjonen. Målet var ikke nødvendigvis å vinne over fienden 
ved å ødelegge hans styrker, men ved å skape en situasjon hvor fienden ikke 
forstod hva som foregikk og dermed ikke klarte å reagere.51 Boyd har også 
vært sentral i utviklingen av U.S. Air Force gjennom at han deltok aktivt i 
utviklingen av flere fly, herunder F-16, som både var et billig og lett 
manøvrerbart fly.52 
 

46 Philip S. Meilinger, The Paths of Heaven – The Evoultion of Airpower Theory, s. 45 – 46.  
47 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 65.  
48 Ibid. s. 67. 
49 Peter W. Gray and Sebastian Cox, red., Air Power Leadership, s. 107, kapittel av Grant T. 
Hammond, “From Air Power to Err Power”. 
50 OODA står for Observation, Orientation, Decision og Action. 
51 Peter W. Gray and Sebastian Cox, red., Air Power Leadership, s. 127, kapittel av Grant T. 
Hammond, “From Air Power to Err Power”. 
52 Ibid. s. 111. 
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2.5 John A. Warden III 
Jeg vil i dette kapitlet omtale de deler av Wardens teorier, som jeg finner 
relevante for å gjennomføre en sammenligning med U.S. Army sin AirLand 
Battle doktrine og for å kunne vurdere luftkampanjen under operasjon Desert 
Storm. I og med at operasjon Desert Storm var en offensiv operasjon vil jeg ha 
fokus på Wardens betraktninger omkring gjennomføringen av offensive 
operasjoner.  
 
Jeg vil innledningsvis kort beskrive bakgrunnen for Wardens tanker og de 
antakelser han selv har lagt til grunn for disse tankene. Deretter vil jeg beskrive 
Wardens bok Air Campaign – Planning for Combat med hovedfokus på 
utgaven som ble gitt ut i 1988. Warden fortsatte å utvikle sine tanker etter at 
boken Air Campaign – Planning for Combat ble gitt ut i 1988. Blant annet 
utviklet han sin teori om The Enemy as a System i denne perioden.53 Denne 
teorien ble benyttet av Warden under planleggingen av luftkampanjen under 
Golfkrigen og vil bli beskrevet nærmere i dette kapitelet. Avslutningsvis vil jeg 
se litt på Wardens utvikling i løpet av tiden fra han skrev boken Air Campaign 
– Planning for Combat og frem til The Enemy as a System ble publisert. 

2.5.1 Wardens tanker 
Warden har ikke utviklet alle sine teorier selv. Enkelte av hans teorier bygger 
på klassisk militærteori i form av Carl von Clausewitz og Jomini. Andre deler 
av hans teorier er basert på de teoriene som ble tatt frem vedrørende bruk av 
luftmakt og gjennomføring av strategisk bombing i perioden mellom første og  
andre verdenskrig av Douhet, Trenchard og Mitchell. Et annet viktig moment 
ved Wardens teorier er at de blitt videreutviklet etter at de første gang ble 
presentert i hans bok fra 1988. Erfaringene fra Golfkrigen er tatt med i 
Wardens reviderte utgave av boken, men Warden er i svært liten grad 
selvkritisk. Han beskriver ingen svakheter ved sine teorier og han har ikke 
endret sitt syn på bruken av luftmakt etter Golfkrigen. Warden skriver at han er 
blitt styrket i sin tro om at det er mulig å vinne det han omtaler som major 
competitions uten å måtte bry seg om å engasjere fiendens bakkestyrker i det 
hele tatt.54  
Warden har ikke endret syn i de senere år heller og er fortsatt overbevist om at 
hans tanker og ideer er korrekte.55 Warden har et mekanisk syn på krig da han 
tror at amerikansk teknologisk overlegenhet i luften kan avgjøre utfallet av en 
krig.56  
 

53 John A. Warden III, Air Campaign – Planning for Combat, utg 2000, foreword s. ix.  
54 Ibid. s. x. 
55 Forfatteren stilte spørsmål til Warden under et luftmaktseminar ved Försvarshögskolan 27 
jan 2003 om han i ettertid ville endret på noe under planleggingen av Golfkrigen. Svaret fra 
Warden var at han ikke ville endret på noe foruten at han ville anbefalt å ikke avdele ressurser 
til å bekjempe irakiske bakkestyrker. Warden var ytterligere blitt styrket i sin tro på at luftmakt 
alene ville kunne avgjort krigen i 1991.  
56 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 270. 
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Warden har lagt til grunn noen antagelser for sine teorier. Disse antagelsene 
er:57 

• Den menneskelige naturen er kompleks og uforutsigbar. 
• Den materielle effekten av militære aksjoner er mer forutsigbar. 
• Luftoverlegenhet er en nødvendig forutsetning for seier eller til og med 

overlevelse. 
• Offensiven er den sterkeste formen i luftkrig. 
• Seier har, og har alltid blitt, oppnådd i sinnet til den fiendtlige sjefen – 

alt må rettes inn mot dette fakta. 
• Amerikanere er mer sensitive til både egne og fiendtlige tap enn 

noensinne tidligere. 

2.5.2 Boken Air Campaign - Planning for Combat 
John A. Warden III skrev boken Air Campaign – Planning for Combat i 1986 
mens han var elev ved National War College.58 På begynnelsen av 1980-tallet 
erklærte ledende offiserer i U.S. Air Force åpent at taktisk flystøtte var en 
underordnet funksjon som støttet bakkekrigen. Warden var uenig i dette og 
argumenterte overfor sine overordnede at både den nukleærbaserte strategiske 
doktrinen og den taktiske  i stor grad begrenset anvendelsen av luftmakt.59 
Warden skal ha blitt inspirert av J.F.C Fuller sin bok, The Generalship of 
Alexander the Great, og derigjennom blitt overbevist om effektiviteten av å 
angripe motstanderens ledelse.60  
 
Begrepet Centre of Gravity er også hos Warden sentralt. Warden skriver 
følgende om CoG i sin bok:  
 

“(...) it describes that point where the enemy is most vulnerable and 
the point where an attack will have the best chance of being decisive. 
The term is borrowed from mechanics, indicating a point against 
which a level of effort, such as a push, will accomplish more than 
that same level of effort could accomplish if applied elsewhere.” 61 

 
Wardens definisjon av CoG er forskjellig fra den mange andre sentrale 
militære tenkere benytter. Warden beskriver CoG som det punkt hvor fienden 
er mest sårbar. Denne definisjonen avviker fra den som er beskrevet i 
Clausewitz sin bok hvor det er ”the hub of all power” som er beskrevet som 
CoG.62 Warden selv mener at hans definisjon av CoG ikke er annerledes enn 

57 David R. Mets, The Air Campaign – John Warden and the Classical Airpower Theorists, s. 
58 – 59. 
58 Peter W. Gray and Sebastian Cox, red., Air Power Leadership – Theory and Practice, s. 134, 
kapittel av John Andreas Olsen, “Colonel (retd ) John A Warden III: A Smasher of  
Paradigms?”. 
59 Jan Reuterdahl, Modern Air Power Theory: Revolutionizing Idea or Refurbished House of 
Cards?, s. 5. 
60 Philip S. Meillinger, red., The Paths og Heaven,s. 371, kapittel av LtCol David S. Fadok, 
“John Boyd and John Warden: Airpowers Quest for Strategic Paralysis”. 
61 John A. Warden III, Air Campaign – Planning for Combat, utg. 1988, s. 9. 
62 Carl von Clausewitz, On War, Michael Howard and Peter Paret (ed. & trans.), s. 595. 
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Clausewitz sin definisjon.63 Det Warden beskriver når han omtaler CoG er etter 
min mening fiendens kritiske sårbarheter og ikke CoG slik det ble definert av 
Clausewitz. Et eksempel på dette er når Warden omhandler hva han kaller Air 
CoG. Dette Air CoG kan være enten fly, logistikk, nøkkelpersonell eller 
kommando og kontroll.64 Den vanskeligste og mest krevende måten å oppnå 
luftoverlegenhet på er ved å skyte ned fiendens fly mens de er i luften. 
Fiendens fly bør slås ut før de kommer i luften. Dette kan skje enten ved at de 
bekjempes mens de fysisk står på bakken, ved at de nektes mulighet til å kunne 
fly gjennom at drivstoff og logistikk for øvrig blir ødelagt, eller ved at 
fabrikkene som produserer flyene blir ødelagt.65 Dersom logistikken og flyene 
produseres i den nasjonen som utgjør motstanderen, og dersom egne styrker 
har rekkevidde til å nå disse produksjonsfasilitetene, vil  disse fasilitetene være 
opplagte angrepsmål. Dersom produksjonen foregår i et annet land, eller 
befinner seg utenfor rekkevidde for egne styrker, kan man i stedet angripe 
forsyningslinjene og på den måten forhindre at fly eller logistikk kommer frem 
til bestemmelsesstedet.66 Wardens mål er å bryte fiendens mulighet til å kunne 
benytte sine fly slik at egen side kan opprette luftoverlegenhet. I henhold til 
Clausewitz sin definisjon, og Dr. Joe Strange sin forklaring som jeg har 
beskrevet nærmere i kapittel 2.2, ville CoG i dette tilfellet være fiendens 
kapasitet til å kunne benytte sine jagerfly. Fiendens kommando og kontroll 
system vil da være et kritisk sårbarhet, som vil kunne påvirke muligheten til å 
kunne benytte jagerflyene. I henhold til Wardens forståelse av CoG ville 
nettopp fiendens kommando og kontroll system kunne blitt definert som CoG i 
dette tilfellet.  
 
I følge Warden finnes CoG finnes på alle krigføringsnivåer og det kan eksistere 
flere CoG på hvert nivå. Det kan være at det viktigste CoG ikke kan nås fordi 
det er utilgjengelig på grunn av politiske restriksjoner, eller fordi det er for godt 
beskyttet. I slike tilfeller skal man i følge Warden i stedet angripe andre CoG 
som vil kunne påvirke det viktigste CoG.67   
 
Warden beskriver flere alternative måter å angripe fiendens CoG på. Den første 
metoden går ut på å angripe fiendens styrker del for del og til slutt ende opp 
ved det definerte CoG. Den andre muligheten er å bryte gjennom på et eller to 
punkter og deretter omgå de øvrige og fortsette direkte mot det overordnede 
CoG, dvs det politiske eller strategiske. Den tredje muligheten er å finne en 
metode å omgå fiendens styrker på totalt og gå direkte mot det overordnede 
CoG. Warden mener at den tredje metoden er å foretrekke da den både er den 
raskeste og den minst kostnadskrevende.68 
 
Warden beskriver fem ulike scenarier vedrørende situasjonen for luftstyrkene, 
som beskriver hvilken handlefrihet partene har og hvilken risiko de har. 

63 Under et luftmaktseminar ved Försvarshögskolan 27 jan 2003 diskutterte professor Nils 
Marius Rekkedal begrepet  Centre of Gravity med Warden. Warden avviste at han hadde en 
annen oppfatning av CoG enn den betydelse Clausewitz la i begrepet. 
64 John A. Warden III, Air Campaign – Planning for Combat, utg. 1988, s. 40. 
65 Ibid. s. 41. 
66 Ibid. s. 44. 
67 Ibid. s. 10. 
68 Ibid. s. 139. 
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SITUASJON 

Egne 
flystyrker 
og baser 

Fronten på 
stridsfeltet 

Fiendens 
flystyrker og 
baser 

1 – Begge parter har kapasitet og 
vilje til å slå mot hverandres baser 

Sårbar Innen 
rekkevidde 

Sårbar 

2 – Blå styrker kan slå mot 
fienden hvor som helst, rød kan 
kun slå mot fronten 

Sikker Innen 
rekkevidde 

Sårbar 

3 – Det motsatte av 2, hvor rød 
har rekkevidde til å slå hvor som 
helst mot vårt område, mens blå 
kun har mulighet til å nå fronten 

Sårbar Innen 
rekkevidde 

Sikker 

4 – Ingen av partene kan nå 
hverandres baseområder, de kan 
kun nå fronten 

Sikker Innen 
rekkevidde 

Sikker 

5 – Ingen av partene kan bruke 
flystyrker 

Sikker Utenfor 
rekkevidde 

Sikker 

Tabell 1 –  Oversikt over mulige scenarier ved oppstart av en kampanje for å oppnå 
luftoverlegenhet.69  

 
Warden argumenterer videre med at dersom den situasjon 2 som er beskrevet i 
tabell 1 oppstår, så har egen side en mulighet til å kunne gjennomføre 
avgjørende operasjoner, som teoretisk kan gjøre at bruken av luftmakt kan 
vinne krigen alene. Situasjon 2 gir mulighet til å kunne slå til direkte mot 
fiendens CoG.70 Dersom egen side har et overveldende antall fly i forhold til 
fienden vil han muligens kunne angripe tilnærmet alle deler av fiendens 
luftstridssystem samtidig.71 
 
En viktig funksjon for sjefen i operasjonsområdet er å bestemme hvilken 
forsvarsgren som skal være den ledende og utgjøre kjernen i planen.72 Det må 
ikke bli slik at alle forsvarsgrener alltid skal være delaktige i en operasjon. 
Warden sammenligner det å lede innsatsen fra de ulike forsvarsgrenene med 
det å dirigere et orkester.73 Til tider er det kun hovedinstrumentet som spiller 
solo, de øvrige instrumentene er ikke aktive. Andre ganger er det de øvrige 
instrumentene som spiller mens hovedinstrumentet ikke er aktivt. Det er 
dirigentens rolle å sørge for at instrumentene spiller når de skal og utnyttes på 
en så god måte som mulig der hvor det er naturlig.  
 
De virkelige suksessene har kommet for de som har hatt en doktrine som 
fienden ikke kjenner til og som fienden ikke har mulighet til å kunne svare på. 
Warden nevner en rekke eksempler i sin bok hvor den ene parten har tatt i bruk 

69 John A. Warden III, Air Campaign – Planning for Combat, utg. 1988. Oversettelsen fra 
engelsk til norsk er gjort av forfatteren. 
70 Ibid. s. 39. 
71 Ibid. s. 40. 
72 Ibid. s. 145. 
73 Ibid. s. 146. 
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doktriner/teknologi som motstanderen ikke har kunnet motvirke før etter en 
tid.74 

2.5.2.1 Air Interdiction 
Warden beskriver betydningen av å gjennomføre en air interdiction kampanje 
samtidig som en bakkeoffensiv gjennomføres mot en fiende som forsvarer seg. 
En slik kampanje vil gjøre det vanskelig for fienden både å forsterke med 
reserver og å føre frem reserver, samt at det vil gjøre det vanskelig for fienden 
å manøvrere styrker på tvers av fronten.75 Air interdiction kan gjennomføres på 
ulikt dyp og mot ulike mål. Warden beskriver tre kategorier av air 
interdiction:76 
 

• Close interdiction, det vil si området umiddelbart foran de fremste 
linjene, men lenger frem enn det som kan nås ved bruk av CAS. Kan 
være brukt mot for eksempel reserver på vei frem eller mot nærliggende 
ammunisjons- og drivstoffbaser. Denne formen for interdiction har en 
rask påvirkning på stridshandlingene ved fronten og er mest effektiv 
under en pågående strid. 

  
• Intermediate interdiction, vil si et mer udefinert område lenger ut, for 

eksempel mot fiendens forsyningslinjer på dypet. En slik intermediate 
interdiction vil ikke ha noen umiddelbar effekt på situasjonen ved 
fronten. 

 
• Distant interdiction vil si mot kildene hvor fiendens soldater, materiell 

og logistikk produseres. Dette kan være mot for eksempel 
oljeraffinerier eller mot fiendens havner. Effekten av en slik distant 
interdiction vil ikke gi noen merkbar effekt ved fronten før på et mye 
senere tidspunkt, men i følge Warden vil denne formen for interdiction 
være den mest effektive og gi de mest avgjørende resultatene for 
utfallet av krigen. 

 
Selv om interdiction er viktig skal det mye til for at dette skal få prioritet foran 
opprettelsen av luftoverlegenhet.77 

2.5.2.2 Close Air Support 
Warden argumenter at CAS gir langt mindre effekt på fienden enn 
gjennomføring av air interdiction. Han skriver videre at det er naturlig at en 
militær sjef på bakken anmoder om å få CAS da han er opptatt av det som skjer 
nærmest i tid og det som kan påvirke utfallet av hans strid. Nettopp av denne 
grunn bør det i henhold til Warden ikke være sjefen for bakkestyrkene som 
prioriterer bruken av flystyrkene. Prioritering av luftmakten bør utføres av 

74 John A. Warden III, Air Campaign – Planning for Combat, utg. 1988, s. 59. 
75 Ibid. s. 90. 
76 Ibid. s. 94 – 96.  
77 Ibid. s. 99. 
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teatersjefen, som kan se hele operasjonsteateret, og best vurdere hvor flyene 
kan brukes mest effektivt.78   

2.5.3 The Enemy as a System 
Jeg har valgt å ta med teorien om The Enemy as a System til tross for at den 
ikke finnes beskrevet i Wardens bok. Begrunnelsen for dette er Warden 
utarbeidet denne teorien allerede i 1988 selv om den ikke ble publisert før i 
vår-utgaven 1995 av tidsskriftet Airpower Journal.79 Warden og hans kolleger 
i Checkmate80 brukte en god del tid fra juli 1988 til juli 1990 på å diskutere og 
videreutvikle den teori som også er kjent som The Five Ring Model.81  
 
I følge Warden er det i dag en langt større avhengighet av fysiske gjenstander 
enn tidligere. Denne avhengigheten gjelder både for militære styrker og for 
stater. Den fysiske avhengigheten av disse gjenstandene er kjent og forutsigbar. 
Det er noe annet med fiendens vilje og moral. Det er i følge Warden svært 
vanskelig å forutsi hvordan denne viljen og moralen er nettopp fordi 
mennesker er så forskjellige. I og med at det er vanskelig å si noe om fiendens 
vilje bør våre militære handlinger rettes mot fiendens fysiske side, det vil si 
fysisk ødeleggelse av de viktige gjenstandene.82  
 
For effektivt å kunne bekjempe en fiende argumenterer Warden med at man må 
se fienden fra et strategisk perspektiv og se på hele fienden og ikke bare hans 
militære styrker. For å kunne se strategisk på fienden må man tenke på fienden 
som et system, som består av en rekke subbsystemer.83 Dette systemet består 
av delene lederskap, nøkkelindustri, infrastruktur, befolkning og militære 
styrker.  
 
Lederskapet utgjøres av landets ledelse og dets mulighet til å kunne utøve 
kommando og kontroll. Warden sammenligner ledelsens funksjon med  hodets 
rolle for kroppen; Uten hodet vil ikke kroppen kunne fungere. Warden har blitt 
kritisert for denne sammenligningen i og med at han har beskrevet moderne 
samfunn som lukkede i stedet for åpne system.84 Kroppen er et lukket system 
og vil dø uten et hode mens et samfunn er et åpent system som vil kunne 
tilpasse seg å leve uten sin ledelse (hode). Ledelsen er den viktigste ringen og 
ødeleggelsen eller nøytraliseringen av denne vil ha en meget stor og 

78 John A. Warden III, Air Campaign – Planning for Combat, utg. 1988, s. 103. 
79 Peter W. Gray and Sebastian Cox, red., Air Power Leadership – Theory and Practice, s. 142, 
kapittel av John Andreas Olsen, “Colonel (retd ) John A Warden III: A Smasher of  
Paradigms?”.  
80 Checkmate var det populære navnet på den ene av de seks underavdelingene som Warden 
ledet i Pentagon. 
81 Peter W. Gray and Sebastian Cox, red., Air Power Leadership – Theory and Practice, s. 134 
kapittel av John Andreas Olsen, “Colonel (retd ) John A Warden III: A Smasher of  
Paradigms?”. 
82 John A. Warden III, “The Enemy as a System”, Airpower Journal, (Spring 1995):s. 43. 
83 Ibid. s. 42. 
84 John A. Olsen, red., Asymmetric Warfare, s. 57, artikkel skrevet av Colonel Peter Faber, 
“The Evolution of Airpower Theory in the United States.”. 
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paralyserende effekt på fiendens system, mens et angrep på en av de øvrige 
ringene vil medføre en delvis paralysering av systemet.85  
 
Nøkkelindustrien er energi (elektrisitet, drivstoff). Uten energi vil samfunnet 
ikke kunne fungere eller produsere. Infrastrukturen  utgjøres blant annet av 
flyplasser, broer, havner og jernbane. Denne infrastrukturen er nødvendig for å 
kunne forflytte både militære avdelinger, logistikk og produkter. Befolkningen 
utgjør den neste delen. Warden advarer mot å angripe befolkningen direkte. 
Befolkningen bør i stedet angripes indirekte og ved bruk av psykologiske 
virkemidler. Den siste delen utgjøres av de militære styrkene. De militære 
styrkenes funksjon er, i følge Warden, å beskytte de øvrige ringene eller til å 
true de tilsvarende ringene hos en motstander. Av denne grunn er det ikke noe 
mål i seg selv å angripe de militære styrkene. Wardens teori er at dersom man 
tilnærmer seg motstanderens system på riktig måte vil de militære styrkene bli 
irrelevante, uten støtte fra verken lederskapet, nøkkelindustri, infrastruktur eller 
befolkningen. Dette betyr i følge Warden ikke at man ikke må tenke på 
hvordan man skal bekjempe motstanderen, for det vil kunne oppstå situasjoner 
hvor det ikke finnes noe annet alternativ enn å angripe de militære styrkene for 
å komme frem til det strategiske CoG.86  
 
Det er ikke bare motstanderens stat som kan betraktes som et system. Også 
hans militære system kan beskrives på samme måte med de samme ringene.87 
Alle de fem ringene kan brytes ned i fem del-ringer og betraktes i henhold til 
fem-rings modellen.88 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infrastruktur 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figur 1 – The Five Ring Model.89  

85 Philip S. Meillinger, red., The Paths og Heaven, s. 373, kapittel av LtCol David S. Fadok, 
“John Boyd and John Warden: Airpowers Quest for Strategic Paralysis”. 
86 John A. Warden III, “The Enemy as a System”, Airpower Journal, (Spring 1995): s. 47. 
87 Ibid. 
88 Philip S. Meillinger, red., The Paths og Heaven,s. 373, artikkel av LtCol David S. Fadok, 
“John Boyd and John Warden: Airpowers Quest for Strategic Paralysis”. 
89 John A. Warden III, “The Enemy as a System”, Airpower Journal, (Spring 1995): s. 48. 
Forfatterens oversettelse fra engelsk til norsk. 
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2.5.4 Wardens utvikling 
De tanker og ideer Warden har er for en stor del tidligere fremførte tanker, som 
både Douhet, Trenchard og Mitchell har argumentert for tidligere. Strategisk 
bombing og en selvstendig rolle for luftmakten har vært prøvd, men 
tilgjengelig teknologi har ikke gjort innsatsen kosteffektiv og de forventede 
resultatene ble ikke oppnådd. På slutten av 1980-tallet og begynnelsen til 1990-
tallet ble denne teknologien tilgjengelig for USA hvilket i større grad gjorde 
det mulig å implementere Wardens teorier. Den store forskjellen mellom 
Warden og Douhet og Mitchell er at Warden ikke vil bombe befolkningen 
direkte, men i stedet gjennomføre en PSYOPS mot befolkningen. Wardens 
teori om The Enemy as a System er også et nytt sett å vurdere motstanderen på i 
forhold til det som har vært gjort tidligere. Den nye tradisjonen, som John 
Boyd var en del av, var også med på å gjøre det mulig for Warden å skrive sine 
teorier og utvikle sitt syn på bruken av luftmakt. 
 
Warden har etter min mening hatt en klar utvikling i sitt syn på bruken av 
luftmakt fra han skrev boken Air Campaign - Planning for Combat i 1988 og 
frem til hans modell The Enemy as a System. I Air Campaign - Planning for 
Combat var fokus rettet mer mot den tradisjonelle bruken av luftmakt, men 
med en større bruk av offensiv luftmakt på dypet av fiendens områder. I Air 
Campaign - Planning for Combat beskriver Warden betydningen av alltid å 
prioritere opprettelsen av luftoverlegenhet og det å benytte luftmakten på dypet 
og mer offensivt enn å bruke luftmakten til CAS.  
 
Warden er ikke fremmed for at det kan være nødvendig å møte fiendens 
hovedstyrker i et direkte slag, men søker å unngå å møte hovedstyrkene ved at 
de skal slås før de kommer frem til innsatsområdet. Dette gjennomføres ved 
bruk av luftmakt til interdiction. Denne interdiction kan gjennomføres på alle 
dyp fra rett bak fronten og helt tilbake til kilden for materiellet/avdelingen. Det 
samme prinsippet om å unngå å møte fienden der han er som sterkest , er lagt 
til grunn for hans prinsipper om å angripe fiendens flybaser og å ødelegge 
fiendens muligheter til å kunne benytte sine fly fremfor det å møte flyene i en 
kamp i luften. Denne tilnærmingen kan etter min mening beskrives som en 
indirekte tilnærming hvor fienden angripes uten at hans hovedstyrker må slås. 
Selv om denne teorien kan betraktes som en indirekte tilnærming baserer den 
seg på fysisk ødeleggelse av fiendens kapasiteter til å kunne føre krigen. 
Warden betrakter fiendens fysiske gjenstander som viktige da han er av den 
formening at det er svært vanskelig å kunne angripe den fiendtlige sjefens vilje. 
Denne tilnærmingen til fysisk ødeleggelse kan sies å være joministisk ved at 
Warden beskriver hvordan en fiende vil bli lammet dersom hans fysiske 
kapasiteter til for eksempel å lede blir ødelagt.  
 
Teorien om The Enemy as a System er ikke beskrevet i Wardens bok fra 1988. 
Spiren til ideen om The Enemy as a System kan etter min mening finnes i 
Wardens bok i tankene omkring det å angripe fiendens strategiske CoG direkte 
i stedet for først å slå hans styrker.90 Også i Wardens teori om The Enemy as a 

90 John A. Warden III, Air Campaign – Planning for Combat, utg. 1988, s. 139. 
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System kan man etter min mening tydelig se Liddell Harts prinsipp om 
indirekte tilnærming.  
 
2.6 AirLand Battle doktrinen 
Jeg vil innledningsvis kort beskrive bakgrunnen for AirLand Battle doktrinen. 
Deretter vil jeg beskrive hvordan AirLand Battle doktrinen fra 1986 ser for seg 
at operasjoner skal gjennomføres, herunder hvordan luftmakt bør benyttes samt 
hvilke militærteoretiske prinsipper som er lagt til grunn for doktrinen. Jeg ser 
nettopp det å forklare U.S. Army sitt syn på gjennomføring av operasjoner som 
viktig da det er med på å forklare hvordan bruken av luftmakt passer inn i en 
større sammenheng. 
 
2.6.1 Bakgrunnen for AirLand Battle doktrinen 
U.S. Army Field Manual 100-5 (FM 100-5) er å regne som kjernedokumentet 
for hvordan U.S. Army skal gjennomføre operasjoner. Denne doktrinen heter i 
dag Field Manual 3-0 Operations og er sist oppdatert 14 juni 2001.91 Doktrinen 
beskriver hvordan U.S. Army skal gjennomføre operasjonene på taktisk og 
operativt nivå92, men beskriver også hvordan overordnet kampanjeplanlegging 
gjennomføres.93 Doktrinen inneholder også tanker om operational art og 
sammenhengen mellom de ulike forsvarsgrenene og hvordan samordning av 
tilgjengelige ressurser må utnyttes på en mest mulig effektiv måte. Selv om 
doktrinen er utviklet for U.S. Army, er den utviklet i samarbeide med U.S. Air 
Force. Doktrinen er dog ikke vedtatt som noen doktrine for U.S. Air Force. Det 
er særlig Tactical Air Command94 (TAC) som har deltatt i utformingen av 
doktrinen.95  
 
FM 100-5 utgaven fra 1982 var den første doktrinen som virkelig satte fokus 
på manøverkrigføring og ikke utmattelseskrigføring, som var kjernen i 
doktrinen fra 1976.96 Et annet sentralt punkt fra 1982 utgaven av FM 100-5 var 
at det ikke lenger bare var aktuelt å utkjempe en krig i Europa eller i Sør-
Korea, også andre deler av verden var av interesse for amerikanerne.97 FM 
100-5 utgaven fra 1986 kan regnes som en oppgradering i forhold til den 
”revolusjonære” utgaven fra 1982.98 Doktrinen ble kalt AirLand Battle i 
anerkjennelse av den viktige iboende tredimensjonale naturen av moderne 
krigføring.99 Utgaven fra 1982 ble sett på som et forsøk fra U.S. Army sin side 
på å sikre seg prioritet over U.S. Air Force og skapte et dårlig forhold mellom 
U.S. Army og U.S. Air Force. I den reviderte utgaven av AirLand Battle 

91 U.S. Army hjemmeside, http://www.adtdl.army.mil/cgi-bin/atdl.d ll/fm/3-0/toc.htm , 
(300403). 
92 U.S. Army, FM 100-5, utgave 1986, s. 14. 
93 Ibid. s. 27. 
94 Tactical Air Command og Strategic Air Command (SAC) vil bli nærmere beskrevet i kap. 3. 
95 Philip S. Meilinger, red., The Paths of Heaven – The Evoultion of Airpower Theory, s. 420, 
kapittel skrevet av Dr. Harold R. Winton, “An Ambivalent Partnership”. 
96 Nils Marius Rekkedal, Moderne Krigskunst. Militærmakt under omforming, s. 139. 
97 Ibid. s. 138. 
98 Ibid. s. 143. 
99 U.S. Army, FM 100-5, utgave 1986, s. 9. 
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doktrinen fra 1986 ble dette bedret ved at doktrinen på en langt bedre måte 
beskrev balansen mellom land og luft.100 
 
2.6.2 Overordnet beskrivelse i AirLand Battle doktrinen om 

gjennomføringen av operasjoner 
Et sentralt begrep som går igjen i doktrinen er Clausewitz sitt begrep CoG. 
U.S. Army sin definisjon av dette begrepet er at det er kilden til fiendens 
fysiske styrke eller psykiske balanse. Dersom et slikt CoG angripes eller trues 
blir fiendens situasjon uholdbar.101 Doktrinen beskriver at fienden, det være 
seg en nasjon, en allianse, eller en av fiendens underordnede deler, kan 
betraktes som en organisme som består av ulike organer. Noen organer er mer 
sentrale enn andre og ved å skade eller ødelegge disse mer sentrale organene 
vil samholdet og effektiviteten bli ødelagt.102 Fienden vil mest sannsynlig være 
klar over sitt eget CoG og vil iverksette tiltak for å beskytte CoG. Dette kan 
medføre behov for å angripe fiendens CoG på en indirekte måte for å tvinge 
fienden til å eksponere dette CoG.103 
 
Doktrinen fra 1986 legger vekt på å beskrive betydningen av operational art og 
hvor viktig det er at man ser sammenhengen mellom innsatsene til de ulike 
deltagende forsvarsgrenene: 
  
 ”Operational art requires broad vision, the ability to anticipate, a 

careful understanding of the relationship of means to ends, and 
effective joint and combined cooperation. Reduced to its essentials, 
operational art requires the commander to answer three questions: 

(1) What military condition must be produced in the theater of 
war or operations to achieve the strategic goal? 

(2) What sequence of actions is most likely to produce that 
condition? 

(3) How should the resources of the force be applied to 
accomplish that sequence of actions?”104 

 
Selv om AirLand Battle doktrinen fra 1986 er en doktrine som fremst gjelder 
for gjennomføringen av operasjoner på taktisk og operativt nivå i U.S. Army, 
så beskriver den også hvordan sjefen i operasjonsteateret skal planlegge for å 
oppnå sitt mål: 
 
 ”The principal task of theatre commanders and their subordinate 

commanders is to concentrate superior strength against enemy 
vulnerabilities at the decisive time and place to achieve strategic and 
policy aims. The overall joint or allied commander in each theatre of 
operations plans and executes campaigns and major operations that 
optimizes the use of all available combat, combat support and combat 
service support forces. Ground, air and naval operations are 

100 Nils Marius Rekkedal, Grunnlaget for moderne manøverteori. Den amerikanske debatten 
om manøverkrigføring på 1970 og 1980-tallet, s. 15. 
101 U.S. Army, FM 100-5, utgave 1986, s. 29. 
102 Ibid. s. 179. 
103 Ibid. s. 180. 
104 Ibid. s. 10. 
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synchronized to support each other and fulfill the requirements of the 
overall joint commander’s campaign plan.”105 

 
Som det fremkommer gjelder det å kraftsamle overveldende styrke mot 
fiendens sårbarheter slik at de overordnede strategiske og politiske mål kan 
nås. For å oppnå dette kreves en koordinert og optimal bruk av alle 
tilgjengelige ressurser. Betydningen av å synkronisere de ulike forsvarsgrenene 
med hverandre blir ytterligere forsterket lenger ned i samme kapittel: 
 
 ”Operational level commanders try to set favorable terms for battle by 

synchronized ground, air and sea manouvre and by striking the enemy 
throughout the theater of operations. Large-scale ground manouvre will 
always require protection from enemy air forces and sometimes also 
from naval forces. Commanders will therefore conduct reconnaissance, 
interdiction, air defense, and special operations almost continuously. 
Air interdiction, air and ground reconnaissance, raids, psychological 
warfare actions, and unconventional warfare operations must all be 
synchronized to support the overall campaign, and its supporting major 
operations on the ground, especially at critical junctures.”106 

 
Et viktig moment, som blant annet påpekes av den amerikanske professoren i 
militær historie, Dr. Harold R. Winton, er at U.S. Army her beskriver at 
bakkestyrkene kan ha en støttende rolle i den overordnede kampanjen samt at 
det er et større fokus i 1986 utgaven av FM 100-5 på betydningen av å vinne 
kampanjen i sin helhet i stedet for å vinne de enkelte slag.107 
 
Doktrinen beskriver at sjefen i operasjonsteateret må finne ut hvordan fienden 
skal slås: 
 

“Initially, the [Theater] commander must specify how the enemy is to 
be defeated. The method chosen, must, of course, be attainable with the 
means at hand. It should also aim for the fastest possible solution at the 
lowest possible cost in lives and material.”108 

 
Denne beskrivelsen underbygger også det forhold at det er viktig å se helheten 
i operasjonen og at fokus må ligge på hvordan kampanjen i sin helhet best kan 
løses og ikke på hvordan ens egen forsvarsgren eller avdeling selv skal kunne 
delta i løsningen av oppdraget. Det fremkommer dog tydelig i doktrinen at det 
normalt er en større bakkeoperasjon, som vil være main effort109 i en 

105 105 U.S. Army, FM 100-5, utgave 1986, s. 27. 
106 Ibid. s. 28. 
107 Philip S. Meilinger, red., The Paths of Heaven, s. 418, kapittel skrevet av Dr. Harold R. 
Winton, “An Ambivalent Partnership: U.S. Army and Air Force Perspectives On Air Ground 
Operations, 1973 – 90”.  
108 U.S. Army, FM 100-5, utgave 1986, s. 29. 
109 Main Effort kan beskrives som “a concentration of forces or means, in a particular area, 
where a commander seeks to bring about a decision”. Kilde: Nils Marius Rekkedal, upublisert 
kapittel 11 – til ny versjon av boken Moderne Krigskunst. Militærmakt under omforming, s. 43, 
datert 27 feb 2003. 
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kampanjeplan.110 Kjernen i AirLand Battle doktrinen kan beskrives som den 
nye vekt man la på gjennomføring av fellesoperasjoner.111 
 
AirLand Battle doktrinen fra 1986 gir en overordnet beskrivelse av hva som er 
målet med operasjonene: 
 
 ”The object of all operations is to impose our will upon the enemy – to 

achieve our purposes. To do this we must throw the enemy of balance 
with a powerful blow from an unexpected direction, follow up rapidly 
to prevent his recovery and continue operations aggressively to achieve 
the higher commander’s goals. The best results are obtained when 
powerful blows are struck against critical units or areas whose loss will 
degrade the coherence of enemy operations in depth, and thus most 
rapidly and economically accomplish the mission. From the enemy’s 
point of view, these operations must be rapid, unpredictable, violent 
and disorienting.”112  

 
Doktrinen beskriver videre at fiendens styrker både kan bekjempes gjennom 
fysisk ødeleggelse eller gjennom en mer indirekte tilnærming hvor hans 
logistikk angripes, hans styrker isoleres, eller han tvinges til å kjempe under 
vanskelige forhold.113 
 
AirLand Battle doktrinen beskriver både en direkte og en indirekte tilnærming, 
men fokus bør ligge på den indirekte tilnærmingen når dette er mulig å oppnå. 
Den indirekte tilnærmingen er fra den britiske militærteoretikeren Basil Liddell 
Hart sin teori om indirekte tilnærming. Den direkte tilnærmingen med å fysisk 
ødelegge motstanderens styrker kan sies å være mer basert på Jomini sin teori 
om å beseire fienden ved å slå hans hovedstyrker. Forfatteren av boken Lucky 
War – Third Army in Desert Storm, historikeren Richard M. Swain, ser disse to 
tilnærmingene i AirLand Battle doktrinen fra 1986, som henholdsvis det 
”romantiske” og det ”realistiske” synet på hvordan en operasjon kan løses.114 
Det ”romantiske” synet er representert ved Liddell Hart og det ”realistiske” ved 
Jomini.  

2.6.3 Beskrivelse av hvordan luftmakt bør brukes 
Luftmakten brukes, i henhold til AirLand Battle doktrinen, innledningsvis for å 
skape og opprettholde luftoverlegenhet slik at det på taktisk nivå skapes 
handlefrihet til å kunne gjennomføre operasjoner mot fienden uten at fiendtlige 
styrker kan virke i luftrommet. Også på operativt nivå er det viktig at det finnes 
beskyttelse mot fiendens luftstyrker.115 Det er nærmest en forutsetning i 
AirLand Battle doktrinen at U.S. Air Force oppretter luftoverlegenhet over 
operasjonsområdet.116  
 

110 U.S. Army, FM 100-5, utgave 1986, s. 31. 
111 Nils Marius Rekkedal, upublisert kapittel 11 – til ny versjon av boken Moderne Krigskunst. 
Militærmakt under omforming, s. 18-19, datert 27 feb 2003. 
112 U.S. Army, FM 100-5, utgave 1986, s. 14.  
113 Ibid. s. 29. 
114 Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 72. 
115 U.S. Army, FM 100-5, utgave 1986, s. 47. 
116 Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 73. 
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En integrert strategisk, operativ og taktisk aksjon kan produsere en kumulativ 
effekt på fiendens mulighet til å føre krig. Strategiske angrep mot fiendens 
moderland vil normalt påvirke angriperens nasjon eller allianse, men en slik 
aksjon vil ikke nødvendigvis få direkte påvirkning på fiendens styrker på 
taktisk nivå da disse allerede er i bevegelse. Av denne grunn må 
luftstridskrefter avdeles for å utnytte den overveldende ildkraften som kan 
stanse fiendens bevegelse og true hans bakkestyrker. Doktrinen beskriver 
videre at luftmakten er mest effektiv dersom den settes inn i air interdiction 
operasjoner mot fiendens bakre områder, hvor fiendens reserver og bakre 
echeloner kan angripes før de kommer frem til selve operasjonsområdet.117  
 
Luftstyrkene utnyttes videre mest effektivt dersom de deployeres offensivt. 
Dette fordi det vil motvirke fiendens muligheter til å kraftsamle sine egne 
luftstyrker samt at amerikanske fly i en offensiv bruk vil opprettholde initiativ 
og fleksibilitet.118  

2.6.4 Betraktning omkring AirLand Battle doktrinen 
AirLand Battle doktrinen kan etter min mening leses og forstås på flere måter. 
Den har et betydelig fokus rettet mot gjennomføring av kampanjer og det å 
benytte de ulike forsvarsgrenene på en så kosteffektiv måte som mulig. Den 
retter også fokus klart og tydelig mot at bruken av luftmakt er mest effektiv 
dersom den brukes offensivt og på dypet av motstanderen. Spørsmålet er 
hvorvidt det er dette operative fokuset som er hovedfokus i doktrinen, eller om 
det er det ”tradisjonelle” synet om at det til syvende og sist alltid vil være U.S. 
Army som utgjør den viktigste komponenten i en operasjon som er det 
gjeldende. Jeg vil hevde at doktrinen kan leses på begge måter, men at det for 
en stor grad vil være vanskelig gjennom en doktrine å endre tankesettet til et 
helt offiserskorps. Dersom offiserene i U.S. Army er opplært i den tro at U.S. 
Army er den sentrale komponenten i enhver operasjon hvor den deltar, og at 
U.S. Air Force tilsvarende alltid er til for å støtte bakkestyrkene, så vil det ikke 
være tilstrekkelig med en ny doktrine for at hele offiserskorpset skal endre sin 
oppfatning. Moltke den eldre har en gang uttalt at det eneste som er 
vanskeligere enn å få en ny tanke inn i hodet på en offiser er å få en gammel 
tanke ut. Jeg tror dette også i svært stor grad gjelder for U.S. Army. Selv om 
intensjonen med 1986 utgaven muligens har vært å få offiserene til å rette sitt 
fokus helheten i en kampanje, så tror jeg mange leser doktrinen med det gamle 
fokuset og forventer at U.S. Army alltid vil være den sentrale komponenten i 
en operasjon og at luftmakten vil bli kraftsamlet til å støtte bakkeoperasjonen. 
 
2.7 Sammenligning av John A. Warden og AirLand 

Battle doktrinen 
AirLand Battle doktrinen beskriver at den ideelle strategien er den indirekte 
tilnærmingen, men at man må alltid være forberedt på å måtte slå fiendens 
hovedstyrke. Uansett tilnærming skal man alltid benytte overlegen styrke og 
slå mot motstanderens sårbarheter. Også Warden har etter min mening fokus 
rettet mot en indirekte tilnærming. Wardens hovedfilosofi er at det er 

117 U.S. Army, FM 100-5, utgave 1986, s. 47. 
118 Ibid. s. 48. 
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unødvendig å møte fiendens hovedstyrke, eller i det minste søke å unngå å 
møte denne med full tyngde. Fokus bør rettes inn mot å gjøre hans militære 
styrker verdiløse gjennom at det er fiendens lederskap og kommando og 
kontroll som angripes, mens hans militære styrker på slagfeltet isoleres. 
Samtidig som Warden her har en indirekte tilnærming legger han stor vekt på 
at det må gjennomføres en fysisk ødeleggelse av fiendens kapasiteter for at han 
skal kunne settes ut av spill. Warden legger stor vekt på det å slå på dypet av 
fienden da dette vil ha størst effekt.  
 
Både Warden og AirLand Battle doktrinen beskriver betydningen av å 
identifisere CoG, men det er en forskjell i oppfattelsen av CoG mellom Warden 
og det som beskrives i U.S. Army sin doktrine. Warden ser CoG som de 
kritiske sårbarhetene hos motstanderen, mens U.S. Army i større grad ser CoG 
som kraftsenteret hos motstanderen.   
 
AirLand Battle doktrinen har et stort fokus på gjennomføringen av 
fellesoperasjoner, mens Warden ikke omtaler dette i noen særlig grad. Et av de 
viktigste momentene til Warden er at luftmakten kan avgjøre en krig alene 
dersom den blir brukt korrekt. AirLand Battle doktrinen omhandler ikke dette 
forholdet, men beskriver at det kan tenkes gjennomført operasjoner hvor det er 
andre enn bakkestyrkene som har hovedrollen.  
 
Både Warden og AirLand Battle doktrinen fokuserer på betydningen av å 
benytte luftmakten offensivt og at Air Interdiction  gir en større effekt enn 
CAS. Begge sier også at det å opprette luftoverlegenhet må gis høy prioritet. 
Den operative sjefen er i følge både Warden og AirLand Battle doktrinen den 
som best er i stand til å prioritere hvordan luftmakten skal nyttes for å oppnå en 
optimal effekt. 
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3 Forholdet mellom U.S. Army og U.S. Air Force 
Det har i mange år vært ført en diskusjon i USA omkring hvilken rolle U.S. Air 
Force skal ha i forhold til de øvrige forsvarsgrenene og da i særdeleshet i 
forhold til U.S. Army. Samarbeidet mellom U.S. Army og U.S. Air Force har 
til tider vært turbulent, men de har også klart å samarbeide omkring en rekke 
viktige områder. Jeg anser denne diskusjonen omkring bruken av luftmakt og 
samarbeidet mellom forsvarsgrenene for å være et sentralt punkt i forhold til 
gjennomføringen av operasjon Desert Storm og jeg vil derfor kort beskrive 
noen av momentene fra denne diskusjonen. 
 
Etter andre verdenskrig ble U.S. Air Force delt inn i to miljøer, som hadde 
forskjellige oppgaver. Strategic Air Command (SAC) hadde ansvaret for den 
strategiske bruken av luftmakt, og da fortrinnsvis utvikling og bruk av 
kjernefysiske våpen mot Sovjet Unionen i en fremtidig krig.119 Motparten til 
SAC var Tactical Air Command (TAC). TAC var ansvarlig for den taktiske 
bruken av fly med hovedfokus på å støtte bakkestyrkene og utviklet doktriner 
for CAS, interdiction og counter air.120 TAC har opp gjennom årene stadig 
utviklet sitt forhold til U.S. Army.  
 
Etter Vietnam-krigen etablerte U.S. Army i 1973 en ny institusjon, Training 
and Doctrine Command (TRADOC), som skulle utvikle alle doktrinene til U.S. 
Army samt overvåke alle de militære skoler og treningsanlegg som U.S. Army 
hadde i USA.121 TRADOC og TAC samarbeidet tett i årene som fulgte. Blant 
annet ble det i 1975 etablert et kontor med navnet Directorate of Air-Land 
Forces Application (ALFA) for ytterligere å forbedre samarbeidet. I perioden 
1975 – 1979 løste ALFA mange av de taktiske og prosedyremessige forhold 
vedrørende samvirke på et slagfelt.122 Det ble i denne perioden tatt i bruk A-10 
fly, som var skapt for å ødelegge stridsvogner og som kun var ment brukt som 
støtte for U.S. Army.123  
 
Utviklingen av AirLand Battle doktrinen på 80-tallet var også med på å styrke 
forholdet mellom de to forsvarsgrenene. På det taktiske nivået ble det oppnådd 
til dels store framganger. Det ble utarbeidet en rekke felles manualer, som 
omhandlet blant annet prosedyrer for gjennomføring av felles SEAD124 
kampanjer, joint angrep på fiendens andre echelon og joint  angrep med bruk 
av angrepshelikoptre og A-10 fly.125 De områdene det var uenighet omkring 
var i hvilken grad sjefen for bakkestyrkene skulle kunne styre hvordan 

119 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 71-72. 
120 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 72. 
121 Nils Marius Rekkedal, Grunnlaget for moderne manøverteori. Den amerikanske debatten 
om manøverkrigføring på 1970 og 1980-tallet, s. 1. 
122 Philip S. Meilinger, red., The Paths of Heaven – The Evoultion of Airpower Theory, s. 411, 
kapittel skrevet av Dr. Harold R. Winton, “An Ambivalent Partnership”. 
123 Ibid. s. 409. 
124 SEAD står for Supression of Enemy Air Defense  og er definert som “That activity that 
neutralizes, destroys, or temporarily degrades surface-based enemy air defenses by destructive 
and/or disruptive means.” Kilde: US Joint Publication 1-02, op.cit., s. 197. 
125 Philip S. Meilinger, red., The Paths of Heaven – The Evoultion of Airpower Theory, s. 419 - 
420, kapittel skrevet av Dr. Harold R. Winton, “An Ambivalent Partnership”. 
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luftmakten skulle brukes til interdiction samt hvordan koordineringen mellom 
fly og U.S. Army sine våpensystem med lang rekkevidde skulle gjennomføres. 
Også mot slutten av 1980-tallet fortsatte utviklingen av samarbeidet mellom de 
to forsvarsgrenene. Blant annet ble det i 1987 utarbeidet utkast til de krav som 
skulle stilles til et nytt fly som skulle erstatte A-10 i CAS rollen.126 U.S. Army 
begynte i 1984 å utvikle et konsept for hvordan et korps skulle kunne 
gjennomføre strid på dypet mot en sovjetisk andre echelon.127 U.S. Army 
hadde allerede kamphelikoptre med en stor aksjonsradius og fikk også Multiple 
Launch Rocket System (MLRS) med en rekkevidde på cirka 30 kilometer128 og 
etter hvert Army Tactical Missile System (ATACMS)129. Dette var 
våpensystemer som hadde en rekkevidde langt fremfor den 
ildkoordineringslinjen som normalt var cirka 10 - 15 km fremfor egne fremste 
linjer for bakkestyrkene. Denne økte rekkevidden på våpensystemene medførte 
at det oppstod et problem mellom U.S. Army og U.S. Air Force omkring 
koordinering av ilden på dypet og hvordan denne koordineringen skulle ledes 
og gjennomføres.130 

 

126 Philip S. Meilinger, red., The Paths of Heaven – The Evoultion of Airpower Theory, s. 419 - 
420, kapittel skrevet av Dr. Harold R. Winton, “An Ambivalent Partnership”. s. 425.   
127 Ibid. s. 426. 
128 Ibid. 
129 Dette våpensystemet er presisjonsraketter med en rekkevidde på over 100 km. Rakettene 
skytes ut fra en MLRS. Kilde: Clayton R. Newell, Historical Dictionary of the Persian Gulf 
War 1990 – 1991, s. 52. 
130 Philip S. Meilinger, red., The Paths of Heaven – The Evoultion of Airpower Theory, s. 427, 
kapittel skrevet av Dr. Harold R. Winton, “An Ambivalent Partnership”. 
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4 Golfkrigen 1991 
I dette kapitlet vil jeg innledningsvis redegjøre for bakgrunnen for Golfkrigen 
og den politiske prosessen som ledet frem til iverksettelsen av operasjon Desert 
Storm. Deretter vil jeg redegjøre for styrkeoppbyggingen og hvordan 
CENTCOM var organisert for å ivareta alle de oppgavene styrkeoppbyggingen 
og planleggingen av den kommende krigen. Jeg nevner også kort hvilken rolle 
U.S. Navy og U.S. Marines hadde i Golfkrigen.  
 
4.1 Bakgrunn for Golfkrigen i 1991 
Foranledningen for Golfkrigen i 1991 har sin opprinnelse langt tilbake i tiden. 
Kuwait ble et britisk protektorat i 1914 og forble så helt frem til landet ble 
selvstendig i 1961.131 Irak krevde allerede i 1937 at Kuwait skulle innlemmes i 
Irak. Det samme kravet ble gjentatt da Kuwait ble selvstendig i 1961. Kuwaits 
diplomati overfor Irak gikk ut på å forsøke å sikre stabilitet og trygghet ved gi 
Irak store lån og bidrag samt gjennom å gi støtte til landet under krigen mellom 
Irak og Iran på 1980-tallet.132 
 
Irak hadde en svak økonomi etter å ha utkjempet en lang krig mot Iran. I 
månedene frem mot august 1990 var det et kraftig diplomatisk press, som ble 
utøvet av Irak på de øvrige arabiske landene. Irak hadde i februar 1990 
anmodet blant annet Kuwait og Forente arabiske emirater om å redusere 
produksjonsvolumet av olje slik at Irak kunne selge mer olje uten at prisen på 
olje ble redusert.133 I stedet for å redusere produksjonen økte både Kuwait og 
Forente arabiske emirater produksjonen. Overproduksjonen av olje førte til 
senkete oljepriser og Irak anklaget Kuwait for å føre en handelskrig mot landet. 
Irak ville forbedret sin økonomi betraktelig dersom Kuwait, med sine rike 
oljeforekomster, ble innlemmet i Irak.134  
 
Allerede 15. juli 1990 begynte Irak sin styrkeoppbygging for den kommende 
invasjonen og begynte å forflytte en divisjon fra den republikanske garden til 
grenseområdene mot Kuwait.135 Styrkeoppbyggingen fortsatte og 27. juli 
hadde styrken økt til åtte irakiske divisjoner med totalt 100 000 soldater.136 
 
Irak invaderte og okkuperte Kuwait 2. august 1990. Angrepet kom 
overraskende på omverdenen til tross for den massive styrkeoppbyggingen som 
hadde funnet sted. Verken USA eller andre nasjoner hadde militære styrker i 
området som var i stand til å kunne påvirke Iraks invasjon av Kuwait, noe som 
medførte at Irak helt uhindret kunne okkupere og ta kontroll på Kuwait i løpet 
av tolv timer.137 Angrepet ble, samme dag som det fant sted, fordømt i FNs 
sikkerhetsråd. Sikkerhetsrådet utarbeidet samtidig en resolusjon som fordømte 

131 Nationalencyklopedin på internett, 
www.ne.se/jsp/search/printarticle.jsp?i_art_id=234100&i_sect_id=234114 (240403). 
132 Ibid. 
133 Lawrence Freedman and Efraim Karsch, The Gulf Conflict 1990-1991, s. 45. 
134 Nationalencyklopedin på internett, 
www.ne.se/jsp/search/printarticle.jsp?i_art_id=234124&i_sect_id=234124 (240403). 
135 Lawrence Freedman and Efraim Karsch ., The Gulf Conflict 1990-1991, s. 47. 
136 Ibid. s. 55. 
137Lawrence Freedman and Efraim Karsch , The Gulf Conflict 1990-1991, s. 67. 
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Iraks handling, og krevde en umiddelbar og vilkårsløs uttrekning, samt at den 
stemplet invasjonen som ”et brudd mot internasjonal fred og sikkerhet”.138 
Saddam Hussein hadde etter all sannsynlighet ikke regnet med at omverdenen 
ville reagere så raskt og kraftfullt som den gjorde på invasjonen. Nesten hele 
den arabiske verden og verden forøvrig samstemte i fordømmelsene av 
invasjonen. FNs sikkerhetsråd vedtok 6. august i sin resolusjon 661 å innføre 
en våpenembargo og økonomiske sanksjoner mot Irak.139 Det ble vedtatt flere 
resolusjoner i FNs sikkerhetsråd utover høsten 1990. Den viktigste 
resolusjonen for gjennomføringen av krigen mot Irak var sikkerhetsrådets 
resolusjon nr 678, som kom 29. november 1990.140 Denne resolusjonen gav 
Irak et ultimatum om å forlate Kuwait og å frigi alle utenlandske gisler før 15. 
januar 1991. Dersom denne resolusjonen ikke ble fulgt opp ville det være 
mulig for den amerikansk ledede koalisjonen å bruke alle nødvendig midler, 
inklusiv militær vold, for å tvinge Irak til å lystre.141  
 
Den 7. august 1990 gav President George Bush ordre om at USA skulle 
begynne deployeringen av militære styrker til Saudi Arabia, for å avskrekke 
Irak fra å angripe Saudi Arabia og for å kunne forsvare Saudi Arabia dersom 
Irak gikk til angrep.142 Denne operasjonen ble kalt Desert Shield og varte frem 
til operasjon Desert Storm ble iverksatt i januar 1991.143  
 
4.2 United States Central Command  
Den koalisjonen som ble opprettet med mandat fra FNs sikkerhetsråd, ble ledet 
av United States Central Command (CENTCOM). CENTCOM ble opprettet 1 
januar 1983. CENTCOM ble opprettet som et resultat av de problemer USA 
hadde når det gjaldt å projisere militær makt til Gulf regionen.144 
Hovedoppgaven til CENTCOM var å raskt kunne deployere militære styrker til 
regionen for å stoppe en eventuell sovjetisk fremrykning mot de iranske 
oljefeltene.145  

4.2.1 Øvelse Internal Look 
Til tross for at hovedoppgaven var å stanse en sovjetisk fremrykning og å 
beskytte oljefeltene, hadde CENTCOM under general H. Norman 
Schwarzkopf146 sin ledelse også utviklet et utkast til en plan for et nytt 

138 Nationalencyklopedin på internett, 
www.ne.se/jsp/search/printarticle.jsp?i_art_id=234124&i_sect_id=234124 (240403). 
139 Lawrence Freedman and Efraim Karsch , The Gulf Conflict 1990-1991, s. 83. 
140 Nationalencyklopedin på internett, 
http://www.ne.se/jsp/search/printarticle.jsp?i_art_id=234124&i_sect_id=23412400 (240403). 
141 Nationalencyklopedin på internett, 
http://www.ne.se/jsp/search/printarticle.jsp?i_art_id=234124&i_sect_id=234124  (240403). 
142 Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 23. 
143 Clayton R. Newell, Historical Dictionary of the Persian Gulf War 1990 – 1991, s. 77. 
144 CENTCOM på internett,  
http://www.centcom.mil/aboutus/Page%201%20Command%20History.htm (240403). 
Beskrivelsen er skrevet av Jay E. Hines, som er historiker ved CENTCOM. 
145 General (retd) H. Norman Schwarzkopf, It Doesn’t Take a Hero, s. 331. 
146 General H. Norman Schwarzkopf tilhørte U.S. Army og hadde sin grunnutdanning som lett 
infanterist. Han har tjenestegjort i Vietnam i to kontingenter og har også erfaring av den 
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scenario, en irakisk invasjon av Kuwait og Saudi Arabia, hvor målet med den 
irakiske operasjonen var å sikre kontroll over oljekildene. Denne planen var 
ikke ferdig utarbeidet og var heller ikke godkjent verken i Pentagon eller av 
den amerikanske regjeringen.147 Med bakgrunn i det raske sammenfallet av 
Sovjetunionen pågikk det dog et arbeid i Pentagon for å oppdatere aktuelle 
planer for amerikanske innsatser over hele verden. Den 24. januar 1990 
undertegnet daværende forsvarsminister i USA, Richard Cheney, et dokument 
som gav det amerikanske forsvarsdepartementet i oppgave å våre forberedt på 
å forsvare den arabiske halvøya mot en regional militær trussel.148 I november 
1989 gav general Schwarzkopf sin stab ordre om å skifte fokus fra en sovjetisk 
aggresjon til en regional trussel fra Irak mot Saudi Arabia.149 CENTCOM 
gjennomførte sin årlige stabstjenesteøvelse Internal Look, som var basert på 
dette nye scenariet sommeren 1990. Samtidig som denne øvelsen pågikk 
gjennomførte Irak sin styrkeoppbygging for det kommende angrepet på 
Kuwait.150 Ved å gjennomføre øvelsen med dette nye scenarioet fikk 
stabsmedlemmene både i CENTCOM og i de ulike komponentene (Army, 
Navy, Air Force og Marines) en god innsikt i terrenget samt hvilke styrker Irak 
hadde til sin disposisjon.151 Den reviderte o-plan for et eventuelt irakisk angrep 
mot Saudi Arabia ble kalt O-PLAN 1002-90 (utgave juli 1990). Denne o-
planen hadde i utgangspunktet en defensiv strategi, men flere av de mål som 
ble identifisert for flystyrkene var å regne som strategiske mål. Mot slutten av 
øvelsen Internal Look ble det gitt tillatelse til å iverksette visse offensive 
operasjoner mot Irak. Flystyrker ble i denne situasjonen gitt i oppdrag blant 
annet å angripe et begrenset antall mål dypt inne i Irak, herunder irakiske 
kommando- og kontrollanlegg samt det irakiske lederskapet.152 Årsaken til at 
det ikke ble iverksatt bombing mot mål inne i Irak i en tidligere fase under 
øvelsen skyldes sensitiviteten med det å bombe en muslimsk stat, samt det 
forhold at det manglet en luftmaktsdoktrine for strategisk bombing i en 
konvensjonell krig.153 Mållisten var basert på en vurdering av Iraks 
økonomiske og politiske infrastruktur og kapasiteter.154  
 
O-PLAN 1002 var en defensiv plan, hvor flystyrkene innledningsvis hadde 
hovedrollen i og med at det var de som raskest ville kunne nå frem til 
operasjonsområdet.155 Flystyrkene ville okkupere flyplasser i området og 
opptre defensivt for å beskytte styrketilveksten av bakkestyrker og ytterligere 
flystyrker. Dersom fiendtlige styrker angrep ville flyene, sammen med 
tilgjengelige bakkestyrker føre oppholdende strid inntil amerikanske og 
eventuelle andre styrker kunne gjennomføre en motoffensiv. Under denne 
motoffensiven ville U.S. Air Force støtte bakkestyrkene gjennom en 

amerikanske invasjonen på Grenada i 1983. Schwarzkopf var velkjent for sin aggressive 
ledelsesstil. Kilde: Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 17 – 18.  
147 General (retd) H. Norman Schwarzkopf, It Doesn’t Take a Hero, s. 336. 
148 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part I,  Planning, s. 19. 
149 Ibid. s. 25. 
150 General (retd) H. Norman Schwarzkopf, It Doesn’t Take a Hero, s. 337. 
151 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part I, Planning, s. 47. 
152 Ibid. s. 46. 
153 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 48. 
154 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part I, Planning, s. 47. 
155 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part I, Planning, s. 40. 
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tradisjonell bruk av flystyrkene med offensiv counterair, CAS og 
interdiction.156 Denne bruken av flystyrker til å støtte bakkestyrkene kan sies å 
være i tråd med den oppfatningen de fleste hadde om hvordan en krig ville bli 
utkjempet i henhold til AirLand Battle doktrinen.157  

4.2.2 Ledelse av CENTCOM og etablering av JFACC 
Et spesielt trekk ved CENTCOM, som også kom til å få konsekvenser for 
gjennomføringen av Golfkrigen, var at CENTCOM ikke hadde styrker som fast 
inngikk i organisasjonen i fredstid.158 CENTCOM var kun delvis oppsatt med 
stabspersonell i fredstid. Dette innebar at CENTCOM i tillegg til å iverksette 
den innledende planleggingen og etablere et fremskutt hovedkvarter, måtte 
CENTCOM også ta hånd om personell som kom til staben som forsterkninger. 
 

 
 Figur 2, viser organiseringen av CENTCOM fra sept 90.159 
 
Et annet moment, som etter min mening er viktig for å forstå hvordan Desert 
Storm ble planlagt og gjennomført, ligger i den makt og myndighet som er 
delegert til sjefen for CENTCOM. I den såkalte Goldwater-Nichols Act 
(Defense Reorganisation Act of 1986) ble den enkelte Commander in Charge 
(CINC) for et operasjonsteater gitt full handlingsfrihet til selv å organisere 
ledelsen og bruken av tildelte styrker for å oppnå de tildelte oppgavene. 
Goldwater-Nichols Act medførte videre at enhver disputt som måtte oppstå 
mellom CINC og sjefene for de ulike forsvarsgrenene ble sendt frem av CINC 
via Chairman Joint Chiefs of Staff (CJCS) til forsvarsministeren for 
avdømming.160 Det var altså opp til Schwarzkopf selv å bestemme hvordan han 
ønsket å organisere sine tildelte styrker.  
 

156 Ibid. s. 41. 
157 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 48. 
158 Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 17. 
159 Ibid. s. 28. 
160 Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 27. 
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En viktig sak vedrørende kommando og kontroll var hvordan kontrollen over 
luftrommet skulle koordineres. Både U.S. Air Force, U.S. Navy, U.S. Marines 
og mange andre nasjoner i koalisjonen hadde fly. I tillegg hadde U.S. Navy 
kryssermissiler og U.S. Army og de øvrige bakkestyrkene hadde langtrekkende 
artilleri og kamphelikoptre. U.S. Air Force var av den oppfatning at alle 
luftstyrker i et operasjonsområde skulle være under én sjef, som skulle 
koordinere all flyvirksomhet, og at denne sjefen skulle være direkte under 
sjefen for operasjonsteateret.161 General Charles Horner162 var sjef for Ninth 
Air Force/CENTAF, men i Golfkrigen ble han også sjef for CENTCOMs Air 
Component (CENTAF). Schwarzkopf valgte også å gjøre Horner til Joint 
Force Air Component Commander (JFACC).163 JFACC var ansvarlig for den 
overordnede koordinering og bruk av alle tilgjengelige flyressurser. Uten en 
JFACC ville Schwarzkopf være tvunget til å dele luftrommet i ulike soner og 
tildelt disse sonene til de ulike forsvarsgrenene, noe som ville medført 
problemer med å skape et felles fokus for innsatsene med fly.164  
 
U.S. Marines er en organisasjon som i seg selv er joint ved at den 
organisatorisk inneholder taktiske flystyrker. I henhold til en avtale mellom 
U.S. Air Force og U.S. Marines fra 1986, skal en viss andel av U.S. Marines 
sine sorties avdeles til JFACC til støtte for den overordnede luftkampanjen. 
U.S. Marines var skeptiske til at JFACC skulle få kontroll over en for stor 
andel av flyene slik at U.S. Marines sine bakkestyrker ikke ville få den støtte 
de var vant med å få. Av denne grunn ble det innført en egen ordning for U.S. 
Marines hvor de selv kontrollerte luftrommet over deler av operasjonsområdet 
samt at en del av flyene og helikoptrene ikke var tilgjengelige for JFACC.165 
 
JFACC hadde ikke kommando over flystyrkene tilhørende U.S. Navy og U.S. 
Air Force, da disse flystyrkene rapporterte direkte til sine enheter.166 JFACC 
tildelte disse flyene oppdrag i henhold til Air Tasking Order167 (ATO). Både 
U.S. Navy sine kryssermissiler og bruken av skipsartilleri ble tatt med i ATO 
slik at denne ilden ble koordinert med de øvrige innsatsene fra fly.168 U.S. 

161 James A. Winnefeld & Dana J. Johnson, Joint Air Operations – Pursuit of unity and 
Command, 1942 – 1991, s. 7. 
162 General Charles A. Horner ble uteksaminert som pilot i U.S. Air Force i 1959. Han 
tjenestegjorde to kontingenter i Vietnam. Kilde: The Norwegian Atlantic Committee, Security 
Policy Library 2-2003, s. 3. 
163 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part II, Command and Control, s. 
41. 
164 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part I, Operations, s. 333. 
165 William Head & Earl H. Tilford jr., red., The Eagle in the Desert, s. 207, kapittel skrevet av 
John T. Quinn og Jack Shulimson, “U.S. Marines Operations in the Persian War Gulf War, 
1990 – 1991”. 
166 James A. Winnefeld & Dana J. Johnson, Joint Air Operations – Pursuit of unity and 
Command, 1942 – 1991, s. 109. 
167 En ATO er: “A method used to task and disseminate to components, subordinate units, 
and command and control agencies projected sorties, capabilities and/or forces to targets 
and specific missions. Normally provides specific instructions to include call signs, targets, 
controlling agencies, etc., as well as general instructions.” Kilde: U.S. Joint Publication 1-02, s. 
29, http://www.dtic.mil/doctrine/jpreferencepubs.htm (010503). 
168 James A. Winnefeld & Dana J. Johnson, Joint Air Operations – Pursuit of unity and 
Command, 1942 – 1991, s. 109. 
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Army hadde ingen fly, men kamphelikoptrene ble tatt med i ATO i de tilfellene 
hvor de skulle være del av en Joint Air Attack Plan.169 
 
4.3 Planlegging av operasjon Desert Storm og 

luftkampanjen 
De irakiske styrkene var oppsatt med moderne materiell, var den fjerde største 
krigsmakt i verden og ble av amerikanerne vurdert som en kapabel 
motstander.170 Det er fortsatt i dag uklart hvor store styrker irakerne 
mobiliserte og deployerte til Golfkrigen, men amerikanerne bedømte at 
irakerne hadde 31 infanteridivisjoner, åtte pansrede divisjoner og tre 
mekaniserte divisjoner i  
Kuwait Theater of Operations171 (KTO). Etterretningskilder vurderte at 
irakerne hadde ca 540 000 soldater, 4280 stridsvogner, 2870 pansrede 
personellkjøretøy samt 3110 artilleriskyts.172  
 
Det innledende målet for USA var å forsvare Saudi Arabia mot et angrep fra 
Irak. Den amerikanske presidenten, George Bush, erklærte i en tale 8. august 
1990 at USA hadde fire retningslinjer som ville styre amerikanske reaksjoner i 
Golf området: 1.) Sikre en umiddelbar, ubetingelseløs uttrekning av irakiske 
styrker fra Kuwait; 2.) Gjenopprette den lovlige regjeringen i Kuwait; 3.) 
Garantere sikkerheten og stabiliteten i regionen og 4.) Beskytte amerikanske 
liv.173  
 
General Schwarzkopf innså at den opprinnelige planen, O-PLAN 1002-90, som 
nettopp var blitt prøvd under øvelsen Internal Look, ikke var god nok og at den 
manglet et offensivt alternativ.174 I og med at CENTCOM ikke var fullt oppsatt 
med personell i fredstid var det en begrenset kapasitet i staben og i de ulike 
komponentene til å gjennomføre planlegging. Schwarzkopf valgte å sende 
sjefen for CENTAF, general Horner, til Saudi Arabia som sin representant i 
området, noe han var frem til Schwarzkopf selv kom til området i slutten av 
august 1990.175 Dette medførte at Horner ikke kunne lede den innledende 
planleggingen av luftoperasjonen. Schwarzkopf ønsket å utvikle en plan som 
muliggjorde en offensiv bruk av styrker for å kunne gjengjelde dersom Irak 
enten brukte kjemiske våpen eller dersom de skadet noen av de vestlige gislene 
de hadde tatt. Det eneste offensive alternativet, som ville være tilgjengelig i de 
nærmeste månedene, var bruken av luftmakt. For å få hjelp med den 
innledende planleggingen henvendte Schwarzkopf seg til Air Force staben i 
Pentagon.176 I Pentagon hadde allerede John Warden og hans øvrige 

169 Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 185 - 186. 
170 General (retd) H. Norman Schwarzkopf, It Doesn’t Take a Hero, s. 348. 
171 Kuwait Theater of Operation innebefattet området den Persiske Golf, Rødehavet, den delen 
av det Arabiske sjø som ligger nord for 10 grader nordlig breddegrad og vest for 68 grader 
østlig lengdegrad, den Adenske Golf og de totale landområdene tilhørende Irak, Kuwait, Saudi 
Arabia, Oman, Bahrain, Quatar og de Forente Arabiske Emirater. Kilde: Clayton R. Newell, 
Historical Dictionary of the Persian Gulf War 1990 – 1991, s. 130.  
172 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part I, Operations, s. 253. 
173 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part I, Planning, s. 83. 
174 Ibid. s. 108. 
175 Ibid. s. 128. 
176 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part I, Planning, s. 108. 
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medlemmer i Checkmate iverksatt sin egen planlegging for bruk av luftmakt 
mot Irak. Warden og hans offiserer utviklet i løpet av noen få dager utkastet til 
den plan som senere ville bli kjent som Instant Thunder. Planen tok 
utgangspunkt i de mål den amerikanske presidenten hadde fremført i fjernsyn 
8. august, men disse målene ble omarbeidet til militære mål: (1) Tvinge 
Irakiske styrker til å trekke seg ut av Irak; (2) redusere Iraks offensive 
kapasiteter; (3) sikre olje installasjonene og (4) vise frem Saddam Hussein som 
en ineffektiv leder.177  
 
Warden rettet sitt fokus i planleggingen mot det fjerde målet, det vil si å 
angripe Iraks lederskap og Saddam Hussein sine muligheter til å kunne lede 
sine styrker.178 Instant Thunder var en luftkampanje som ble bedømt til å vare i 
seks til ni dager og som skulle rettes mot 84 strategiske mål i Irak.179 Instant 
Thunder skulle kunne iverksettes etter bare ca to ukers styrkeoppbygging.180 
Ingen av målene som ble valgt ut var rettet mot Iraks bakkestyrker i Kuwait og 
Wardens vurdering var at Irak ville trekke bakkestyrkene ut av Kuwait etter 
den offensive luftkampanjen mot mål i Irak. Warden vurderte det dit hen at 
krigen ville kunne bli vunnet bare ved hjelp av luftmakt og ved å gjennomføre 
Instant Thunder.181 Wardens fem-rings modell ble lagt til grunn for 
utarbeidelsen av Instant Thunder.182  
 
Utkastet til planen ble lagt frem for både Schwarzkopf og Powell bare to dager 
etter at Schwarzkopf ba om å få støtte fra Pentagon. Både Powell og 
Schwarzkopf støttet planen, men Powell ville ha et større fokus på ødeleggelse 
av Iraks stridsvogner i Kuwait slik at Saddam ikke kunne true sine arabiske 
naboer i fremtiden.183 Et viktig moment i den opprinnelige planen for Instant 
Thunder, var at den ikke bare bestod av en rekke mål som skulle bombes, men 
at den også forutsatte bruken av psykologiske operasjoner (PSYOPS) i nær 
sammenheng med bombingen for at kampanjen skulle få full effekt.184  
 
Warden videreutviklet sin plan for Instant Thunder og ble sendt til Saudi 
Arabia for å orientere general Horner om planen. General Horner var kritisk til 
det forhold at Pentagon hadde involvert seg i planleggingen av operasjonen 
samt at Wardens plan ikke tok hensyn til det målet som Horner mente var det 
viktigste; den irakiske armé som kunne komme til å angripe Saudi Arabia.185 
General Horner ville gjennomføre en styrkeoppbygging før den offensive 
luftoperasjonen ble iverksatt. Bakgrunnen for dette var at han fryktet at Instant 
Thunder, med et fokus på å angripe mål i Irak, ville kunne provosere frem et 
irakisk angrep mot Saudi Arabia.186  

177 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part I, Planning, s. 109. 
178 Ibid. s. 111. 
179 Ibid. s. 112. 
180 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 100. 
181 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part I, Planning, s. 112. 
182 Ibid. s. 115. 
183 Ibid. s. 112. 
184 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 136. 
185 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part I, Planning, s. 126 - 127. 
186 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part I, Planning, s. 127. 
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Warden selv ble ganske raskt sendt tilbake til USA, men Horner beholdt tre av 
Wardens medhjelpere, blant annet Lt Col David Deptula187. Dette medførte at 
Warden kunne fortsette i Pentagon med resten av sitt team og være 
støttespillere for de som planla den kommende luftkampanjen ved 
hovedkvarteret i Saudi Arabia.188  
 
Schwarzkopf vurderte ikke Instant Thunder eller bruken av luftmakt, som et 
alternativ som av seg selv ville få Irak til å trekke seg ut av Kuwait. 
Schwarzkopf mente fortsatt at det ville være behov for bakkestyrker for å få 
Irak til å trekke seg ut av Kuwait, men han så etter hvert Instant Thunder som 
den innledende fasen i en eventuell fremtidig offensiv for å frigjøre Kuwait.189  
For Schwarzkopf var Instant Thunder først og fremst et offensivt alternativ i 
tilfelle det ble behov for å gjengjelde irakiske angrep eller aksjoner, og et 
alternativ som kunne nyttes raskt.  
 
Den opprinnelige planen for Instant Thunder ble aldri iverksatt, men planen 
dannet likevel grunnlaget for det som senere ville bli den innledende fasen i 
operasjon Desert Storm. I tiden fra august 1990 og frem til operasjon Desert 
Storm begynte i jan 1991 ble mållistene stadig bearbeidet etter at planleggerne i 
CENTCOM og Checkmate fikk ny kunnskap om Iraks regime og deres 
militære enheter.190 Endringen i antall og type mål fremkommer tydelig i tabell 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

187 LtCol David Deptula ble uteksaminert som pilot i U.S. Air Force i 1977. Han ble tilsatt i 
den samme enhet som Warden i Air Force staben i Pentagon noen måneder før Warden selv 
kom i 1988. Deptula var på denne tiden major. Warden ble Deptula sin mentor og de delte 
samme oppfatning av hvordan luftmakt best kunne utnyttes. Deptula forlot Wardens enhet sent 
i 1988 og ble satt til å arbeide i en policygruppe under ledelse av daværende Secretary of the 
Air Force, Donald B. Rice. Kilde: John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 81 – 
86.  
188 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part I, Planning, s. 126. 
189 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 107. 
190 Ibid. s. 158. 
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Instant 
Thunder 

13 sep 
90 

11 okt 
90 

1 des 
90 

18 des 
90 

15 jan 
91 

Strategic Air Defense 
  

10 21 40 28 27 58 

Chemical/NBC 
 

8 20 20 25 20 23 

Scuds 
 

n/a n/a Note a Note a 
 

16 43 

Leadership 
 

5 15 15 32 31 33 

C3 (Telecom) 
 

19 26 27 26 30 59 

Electricity 
 

10 14 18 16 16 17 

O il 
 

6 8 10 7 12 12 

Railroads and bridges 
 

3 12 12 28 28 33 

Airfie lds 
 

7 13 27 28 28 31 

Naval and ports 
 

1 4 6 4 4 19 

Military Support 15 41 43 44 38 62 
 

Republican Guard n/a Note b Note b Note b 12 37 

Breching 0 0 n/a n/a 0 6 
 

SAMs 0 0 n/a n/a 0 43 

TO TALS 84 174 218 238 262 476 
 
Snapshot Dates: 13 Sept 90 CJCS Briefing 
  11 Oct 90 Presidental Briefing 
  1 Dec 90 Theater Campaign Briefing 
  18 Dec 90 Secretary of Defense Briefing 
  15 Jan 91 Day before Desert Storm 
 
Notes: (a) Scuds included in Chemical category 
 (b) Republican Guards included in Military SupportcCategory 
 
Tabell 2, Økning i antall mål fra Instant Thunder til 15 jan 91.191 
 
 
Frem til desember 1990 utviklet CENTCOM fire faser for den kommende 
offensiven for å frigjøre Kuwait: 192 
 

• Fase I – Strategisk luftkampanje. 
• Fase II – Etablere luftoverlegenhet i KTO. 
• Fase III – Forberede slagfeltet. 
• Fase IV – Gjennomføring av bakkeoffensiven. 

 
Fase I i operasjon Desert Storm - den strategiske luftkampanjen - var planlagt 
å vare i seks til ni dager.193 Målene for denne første fasen var blant annet Iraks 
strategiske luftforsvar; produksjonsanlegg for biologiske, kjemiske og 
nukleære våpen; kommando- og kontrollssystemer; elektrisitet og landets 

191 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part I, Planning, s. 146. 
192 Ibid. s. 148. 
193 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 156. 
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lederskap.194 I denne fasen var det også tatt ut mål som broer, veier og jernbane 
sør i Irak slik at den republikanske garde195 ikke kunne trekkes tilbake.196 Dette 
viser at det ikke bare var rent strategiske mål som var valgt ut, men også mål 
som kan regnes som interdiction. Angrep mot disse målene hadde en strategisk 
effekt selv om målene i seg selv kunne regnes som mål som ville komme inn 
under kategorien Interdiction. 
 
Fase II - etablering av luftoverlegenhet i KTO - var planlagt å begynne sju til ti 
dager etter at fase I begynte, og var planlagt å vare i to til fire dager.  Målene i 
denne fasen var å angripe irakiske fly og flyplasser, luftvernsystemer samt 
kommando og kontroll installasjoner.197 
 
Fase III – forberede slagfeltet – var planlagt å begynne ni til fjorten dager etter 
fase I og var planlagt å vare i seks til åtte dager. Målene i denne fasen ville 
være å angripe irakiske bakkestyrker med hovedfokus på den republikanske 
garden, artilleri, forsyningslinjer samt kommando og kontroll installasjoner i 
Kuwait og den sørlige delen av Irak.198 Det overordnede målet for denne fasen 
var å redusere irakiske styrkers effekt med minst 50 prosent innenfor 
kategoriene stridsvogner, pansrede personellkjøretøy og artilleri.199 
 
Fase IV – gjennomføringen av bakkeoffensiven – hadde ingen eksakt 
tidsangivelse for verken begynnelse eller slutt. Luftmakt ville i denne fasen bli 
konsentrert til CAS og interdiction for å støtte bakkestyrkene.200 Nettopp det 
forhold at det ikke var noen eksakt dato for oppstarten av bakkeoffensiven var 
en sterkt medvirkende årsak til at det oppstod konflikt mellom U.S. Army og 
U.S. Air Force.201  
 
CENTCOM hadde et visst håp om at irakerne ville gi opp etter å ha 
gjennomført fasene I – III, og at det ville være unødvendig å iverksette 
bakkeoffensiven i fase IV.202 Et moment som er verdt å merke seg er at 
luftkampanjen var planlagt sekvensielt, det vil si at fase I skulle iverksettes og 
gjennomføres før fase II ble iverksatt.  
 

194 William Head & Earl H. Tilford jr. , red., The Eagle in the Desert, kapittel av Daniel T. 
Kuehl, Thunder and Storm: Strategic Air Operations in the Gulf War, s. 116 
195 Den republikanske garde var regnet som den beste og farligste avdelingen blant de irakiske 
bakkestyrkene. Den ble av general Schwarzkopf regnet som et strategisk CoG i KTO. Kilde: 
Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 83. 
196 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 156. 
197 Ibid. s. 157. 
198 Ibid. 
199 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part II, Effects and Effectiveness, 
s. 82. 
200 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 157. 
201 Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 185. 
202 Ibid. 
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Figur 3, Kartet viser (grovt) bakkestyrkenes fremrykning under Desert Storm.203 
 
I midten av januar 1991 hadde CENTCOM brukt fem måneder til å justere de 
ulike planene. Hovedtyngden av de mål, som var valgt ut av Warden og hans 
planleggere i forbindelse med Instant Thunder, var med i den endelige 
mållisten for fase I av Desert Storm.204  
Planleggingen av bakkeoperasjonen ble iverksatt allerede i midten av 
september 1990.205 Det var to viktige forutsetninger for at bakkeoperasjonen 
kunne iverksettes og gjennomføres, som begge var basert på bruken av 
luftmakt.206 Den første forutsetningen var at det måtte etableres en sone som 
muliggjorde forflytning av store styrker vestover i ørkenen. Denne 
forflytningen måtte foregå uten å bli truet av irakiske styrker, eller å bli 
oppdaget av irakisk etterretning. Den andre forutsetningen, som nevnt ovenfor 
som del av fase III, var at luftkampanjen ville redusere de irakiske 
avdelingenes kampstyrke med 50 prosent. Det overordnede målet med 
bakkeoffensiven var å ødelegge den republikanske garden.207 Koalisjonen fikk 
gjennomføre sin styrkeoppbygging uten påvirkning fra Irak. Saddam Hussein 
var svært passiv og forsøkte ikke å påvirke styrkeoppbyggingen fra august 
1990 og frem til Desert Storm ble iverksatt.208 

203 Nils Marius Rekkedal, Modern krigskonst. Militärmakt i förändring, s. 323. 
204 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol I, Part I, Planning, s. 226. 
205 Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 74. 
206 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part I, Operations, s. 293. 
207 Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 90. 
208 William Head & Earl H. Tilford jr., red., The Eagle in the Desert, s. 7. 
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4.3.1 Rollen til U.S. Navy og U.S. Marines under operasjon 
Desert Storm 

Jeg har tidligere avgrenset min studie til å ha hovedfokus mot U.S. Army og 
U.S. Air Force. Det er likevel behov for kort å se på hvilken rolle U.S. Navy og 
U.S. Marines hadde under gjennomføringen av operasjonen da begge disse 
forsvarsgrenene var viktige i gjennomføringen av kampanjen. Jeg vil i dette 
kapitlet kort beskrive rollen til U.S. Navy og U.S. Marines.  
 
Mange har oppfattet U.S. Navys rolle under Golfkrigen til å være begrenset til 
å transportere bakkestyrkene til og fra Saudi Arabia og til å støtte 
luftoperasjonen med fly fra hangarfartøyene.209 Både tiltransport og 
tilbaketransport av styrkene var en særdeles viktig forutsetning for å kunne 
gjennomføre operasjon Desert Storm, men U.S. Navy hadde også en meget 
viktig rolle under selve gjennomføringen av operasjonen. U.S. Navy har 
kontinuerlig fartøyer deployert i den persiske golfen for å forsvare amerikanske 
interesser, og marinefartøyer fra U.S. Navy Joint Task Force Middle East var 
på plass utenfor kysten av Saudi Arabia og Kuwait allerede 5 aug 1990.210 
Marinestyrkene utgjorde flytende plattformer som både forhindret tiltransport 
av forsyninger som kom via sjøen til Irak samt at de var flytende flybaser som 
Irak, i motsetning til flybaser i for eksempel Saudi Arabia, ikke hadde mulighet 
til å kunne angripe.211 En annen fordel med hangarfartøyene var at de kunne 
operere langt nord i den persiske viken og dermed kunne fly fra hangarskipene 
nå lenger inn i Irak enn de flyene som var plassert på baser i Saudi Arabia.212 
Under selve gjennomføringen av operasjon Desert Storm hadde U.S. Navy to 
viktige oppgaver: (1) Å støtte luftkampanjen og (2) å overbevise Saddam 
Hussein og Irak om at koalisjonen ville gjennomføre en amfibielandstigning i 
Kuwait eller den sørlige delen av Irak.213  
 
U.S. Marines sin rolle under operasjon Desert Storm var også todelt. U.S. 
Marines var ansvarlige for å gjennomføre et angrep inn i Kuwait for å avlede 
oppmerksomheten bort fra hovedangrepet, som skulle finne sted i vest.214 Den 
andre hovedoppgaven til U.S. Marines var, sammen med U.S. Navy, å utgjøre 
en flanketrussel i øst slik at Irak ble tvunget til å avdele store styrker for å 
forsvare seg mot en amfibielandstigning.215 Det var en stor skuffelse for de 
avdelingene fra U.S. Marines som var ombord i fartøyene utenfor kysten av 
Kuwait, at det aldri ble gjennomført noen landstigningsoperasjon.216  

209 William Head & Earl H. Tilford jr., red., The Eagle in the Desert, s. 223, kapittel skrevet av 
Robert J. Scheller, Jr, “On the Storm’s Outer Edge: U.S. Navy Operations in the Persian Gulf 
War”. 
210 Ibid. s. 225. 
211 Norman Friedman, Desert Victory, s. 204. 
212 Ibid. s. 206. 
213 William Head & Earl H. Tilford jr., red., The Eagle in the Desert, s. 232 – 233, kapittel 
skrevet av Robert J. Scheller, Jr, “On the Storm’s Outer Edge: U.S. Navy Operations in the 
Persian Gulf War”. 
214 Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 92. 
215 William Head & Earl H. Tilford jr., red., The Eagle in the Desert, s. 239, kapittel skrevet av 
Robert J. Scheller, Jr, “On the Storm’s Outer Edge: U.S. Navy Operations in the Persian Gulf 
War”. 
216 Ibid. s. 217. 
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4.4 Gjennomføringen av operasjon Desert Storm 
Operasjon Desert Storm ble innledet natten til den 17 januar 1991.217 Jeg vil i 
dette kapittelet kort redegjøre for hvordan luftmakten ble benyttet under de 
ulike fasene og hvordan denne bruken var i forhold til den opprinnelige plan 
som var lagt. De tre første fasene av Desert Storm bestod i all hovedsak av 
luftoperasjoner og var, som tidligere nevnt, planlagt gjennomført sekvensielt. 
Resultatet ble at de tre fasene ble iverksatt samtidig og at de alle pågikk under 
hele operasjon Desert Storm. Det at disse tre fasene ble iverksatt samtidig gjør 
det vanskelig å skille ut detaljer fra fasene i den litteratur jeg har studert. Jeg 
nøyer meg derfor med å gjengi hovedtrekkene fra gjennomføringen av de tre 
fasene og fokuserer på hva som ble utfallet og effekten av operasjonene samt 
på å se på hvor stor del av ressursene som ble benyttet mot de ulike målene. 
 
4.4.1 Fase I – Strategisk luftkampanje 
Den strategiske luftkampanjen begynte natten til 17 januar 1991 og varte i 
praksis under hele krigen. LtCol David Deptula argumenterte for at de 
strategiske COG burde angripes samtidig i hele operasjonsområdet, noe som 
senere er blitt kjent under terminologien parallell krigføring.218 De viktigste 
målene for den strategiske luftkampanjen ble oppnådd i løpet av krigens første 
72 timer.219 Av det totale antall av 1223 strikes som ble gjennomført i krigens 
første 24 timer, ble 32 prosent rettet mot de mål som var definert som del av 
fase I, og i løpet av hele operasjon Desert Storm var det bare sju prosent av det 
totale antall strikes som ble rettet mot de definerte strategiske målene.220 Tallet 
sju prosent kan forekomme å virke som et lavt tall gitt den betydning som ble 
lagt på å degradere de strategiske målene. Men, dersom man ser på hvilke 
våpen og hvilken type fly som ble benyttet mot disse målene, samt hvilken 
effekt som ble oppnådd, kan det synes feil å vurdere ut fra antall prosent. Mot 
strategiske mål i Irak, og da spesielt mot mål i Bagdad og andre bebygde 
områder, var det i all hovedsak F-117 fly med presisjonsvåpen, U.S. Air Force 
sine Conventional Air-launched Cruise Missiles (CALCMs) og U.S. Navy sine 
Tomahawk Land-attack Cruise Missile (TLAMs) som ble benyttet. Effekten av 
det første døgnet med strategisk bombing var at Iraks strategiske luftvern for en 
stor del var satt ut av spill, tilgangen til elektrisitet var sterkt begrenset, regimet 
hadde liten mulighet til å kommunisere med resten av landet og koalisjonens 
fly kunne stort sett opptre uhindret i luftrommet.221 Det irakiske regimet var 
forberedt på at deres offentlige bygninger ville kunne bli bombet og de hadde 
flyttet viktig utstyr ut av disse bygningene, samt at de hadde forberedt seg på å 
kunne gjennomføre møter og lede fra andre steder i utkanten av Bagdad.222  

217 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 242. Denne datoen referer seg til 
lokal tid i operasjonsområdet. I USA var det fortsatt 16 januar pga tidsforskjellen. 
218 Ibid. s. 233.  
219 James A. Winnefeld et.al., A League of Airmen: U.S. Air Power in the Gulf War, s. 158. 
220 William Head & Earl H. Tilford jr., red., The Eagle in the Desert, kapittel av Daniel T. 
Kuehl, “Thunder and Storm: Strategic Air Operations in the Gulf War”, s. 116-117. 
Beskrivelse av disse kategorier mål er angitt i denne studies kap. 4.3.  
221 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 243. 
222 Ibid. s. 258. 
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Av 43123 strikes var det kun 740, det vil si 1,7 prosent, som ble rettet mot det 
som kan defineres som ”sentralnerve systemet” til det irakiske regimet.223 Et av 
målene i den strategiske luftkampanjen var å angripe Iraks lederskap slik at 
regimet ikke kunne kommunisere med befolkningen. Dette målet ble bare 
delvis oppnådd og forbindelsene til de irakiske avdelingene i KTO ble aldri 
helt brutt.224 Dette målet ville etter all sannsynlighet lettere blitt oppnådd 
dersom det hadde blitt gjennomført ytterligere angrep mot lederskapet, men 
dette ville igjen kostet mye i form av dyr ammunisjon og muligens ytterligere 
collateral damage225 noe som igjen ville kunne påvirket verdensopinionen. Et 
annet moment er at USA ikke hadde særlig mange F-117 eller kryssermissiler 
tilgjengelig. USA hadde pr 1 februar 1991 deployert 40 F-117 til bruk under 
operasjon Desert Storm.226 Disse flyene fløy totalt 1299 sorties i løpet av de 42 
dagene fra 17 januar til 27 februar 1991, det vil si nesten 31 sorties i snitt pr 
dag.227  
 
President Bush hadde gitt restriksjoner på angrep mot elektrisitet og 
oljeinstallasjoner.228 Angrep på disse målene skulle ikke påføre Irak langvarige 
skader som ville kunne ødelegge landets økonomiske infrastruktur. 
Elektrisiteten i Bagdad ble slått ut i løpet av de første timene av operasjonen og 
i løpet av de to første dagene ble 11 kraftstasjoner og sju transformatorer 
angrepet.229 Effekten av dette ble at de irakiske militære i stor grad måtte klare 
seg med mindre tilfredsstillende reservesystemer for å få elektrisitet og irakiske 
myndigheter valgte å være forsiktige med å produsere elektrisitet da de fryktet 
at kraftverkene og systemet kunne bli angrepet.230 Dette førte igjen til at 
koalisjonen oppnådde sitt mål uten at de måtte gjennomføre nye angrep mot 
disse målene. Det ble gjennomført angrep mot oljeinstallasjoner hvor hensikten 
var å stoppe distribusjon av drivstoff til generatorer og de irakiske militære 
styrkene.231 Effekten av disse angrepene mot oljeinstallasjonene synes å ha 
vært begrenset. De irakiske avdelingene i Kuwait fikk etterforsyninger fra de 
kuwaitiske oljeanleggene og de irakiske styrkene førte ingen mobil strid.232 I 
tillegg hadde de irakiske avdelingene i Kuwait bygget opp store lagre med 
forsyninger før operasjon Desert Storm ble iverksatt, herunder drivstoff.233 Det 

223 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 167. 
224 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part II, Effects and Effectiveness, 
s. 349. 
225 Collateral damage: “Unintentional or incidental injury or damage to persons or objects that 
would not be lawful military targets in the circumstances ruling at the time. Such damage 
is not unlawful so long as it is not excessive in light of the overall military advantage 
anticipated from the attack .” Kilde: U.S. Joint Publication 1-02, s. 93, 
http://www.dtic.mil/doctrine/jpreferencepubs.htm. (300403). 
226 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol V, Part I, A Statistical Compendium, 
s. 27. 
227 Ibid. s. 333. 
228 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part II, Effects and Effectiveness, 
s. 293. 
229 John A. Olsen, Strategic Air Power in Desert Storm, s. 242-243.  
230 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part II, Effects and Effectiveness, 
s. 301. 
231 Ibid. s. 293. 
232 Ibid. s. 311. 
233 Ibid. s. 194. 
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er dog viktig å merke seg at de som planla luftkampanjen ikke visste på 
forhånd hvor lang krigen ville komme til å bli. Dersom krigen hadde blitt 
langvarig, kunne det vært mer relevant å slå ut den irakiske tilgangen til olje. 
 
Angrepene mot broer og veisystemet hadde som mål å holde de irakiske 
styrkene inne i Kuwait samt å forhindre at forsyninger ble tilført fra Irak til 
styrkene i Kuwait. Totalt fantes det 126 motorvei broer og ni jernbane broer sør 
for Bagdad.234 Broene ble bombet og irakerne ble tvunget til å bygge felt broer 
og benytte ferjer for å få frem sine forsyninger.235 Før operasjon Desert Storm 
begynte var kapasiteten på vei systemet og jernbanen beregnet til å kunne 
transportere 200 000 tonn/dag. Ved slutten av operasjon Desert Storm var 
denne kapasiteten redusert til 20 000 tonn/dag.236  
 
4.4.2 Fase II – Etablering av luftoverlegenhet i KTO 
Denne fasen ble iverksatt samme natt som fase I ble iverksatt og var en del av 
den overordnede kampanjen for å slå ut det irakiske luftvernet. Mange av 
målene i den strategiske luftkampanjen i fase I var irakisk strategisk luftvern 
som var kalt KARI-systemet237. I tillegg til KARI-systemet bestod det irakiske 
luftforsvaret av radarstyrte SAMs238 for bekjempning av luftmål på middels og 
stor høyde, et stort antall antiluftvern artilleri for bekjempning av luftmål på 
lav høyde og det irakiske flyvåpenet med sine fly.239 Allerede etter ti dager 
hadde koalisjonen opprettet luftherrevelde over Kuwait og Irak.240 Dette 
luftherreveldet gjaldt på middels og stor høyde.241 På lav høyde hadde fortsatt 
irakerne en rekke luftvern systemer igjen og som utgjorde en stor trussel mot 
koalisjonens fly. Denne trusselen medførte at CENTCOM gav ordre om at fly 
skulle operere på høyder over 15000 fot over bakken, noe som gjorde at 
presisjonen på bombingen og effekten av bombene ble redusert.242 Dette 
medførte igjen at det ble vanskeligere å bedømme resultatet av bombingen.   
Det irakiske flyvåpenet utgjorde aldri noen trussel for koalisjonen sine 
operasjoner. Det var kun noen ytterst få fly som ble satt inn offensivt mot 
koalisjonen og hovedtyngden av de sorties irakerne fløy var enten defensive 
counterair (DCA), eller for å redde flyene til etter krigen ved å fly inn i Iran.243 
Luftkampanjen i operasjon Desert Storm fikk raskt karakter av å være ensidig, 
det vil si at koalisjonen dominerte luftrommet fullt og helt.244 

234 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part II, Effects and Effectiveness, 
s. 174. 
235 Ibid. s. 184. 
236 Ibid. s. 187. 
237 KARI-systemet bestod av luftvern og kommando og kontroll system som var selve 
nervesystemet i det irakiske luftforsvaret. Kilde: Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power 
Survey, Vol II, Part II, Effects and Effectiveness, s. 131. 
238 SAM er forkortelse for Surface to Air Missile og er et luftvernsystem. 
239 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part II, Effects and Effectiveness, 
s. 131. 
240 James A. Winnefeld et. al., A League of Airmen: U.S. Air Power in the Gulf War, s. 129. 
241 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part II, Effects and Effectiveness, 
s. 105. 
242 James A. Winnefeld et. al., A League of Airmen: U.S. Air Power in the Gulf War, s. 127. 
243 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part II, Effects and Effectiveness, 
s. 109. 
244Ibid. 
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4.4.3 Fase III – Forberede slagfeltet 
Denne fasen ble innledet allerede 17 januar 1991 og antall sorties som ble 
avdelt til denne fasen økte etter hvert som målene for de tidligere fasene ble 
nådd.245 Det oppstod en konflikt mellom U.S. Army og U.S. Air Force 
vedrørende forberedelser av slagfeltet. U.S. Army følte de fikk for lite flystøtte 
og da spesielt innenfor Third Army sitt område.246 Dette skyldes delvis det 
forhold at CENTCOM ikke ønsket å røpe kraftsamlingsretningen for det 
kommende angrepet på bakken og det forhold at det var en rekke fly som, i 
stedet for å angripe mål i KTO, ble satt til å jakte på irakiske SCUD missiler.247 
Innledningsvis i denne fasen var hovedfokus rettet mot å isolere de irakiske 
styrkene i Kuwait, forhindre de irakiske styrkene i å kunne forflytte seg, samt å 
forhindre tiltransport av forsyninger til styrkene.248 Et problem med 
operasjonene i denne fasen var at det i all hovedsak ble benyttet såkalte 
”dumme” bomber, dvs bomber som ikke ble styrt etter at de var blitt sluppet. 
Bruken av denne type bomber, kombinert med restriksjonene om at pilotene 
måtte fly høyere enn det de var trenet til, medførte at det både var vanskelig å 
treffe målene og å bedømme effekten av bombingen.249 Det har vist seg å være 
svært vanskelig å bedømme effekten av den bombing som ble foretatt av de 
irakiske bakkestyrkene. Det synes dog klart at effekten av å bombe de irakiske 
bakkestyrkene ikke var i nærheten av å nå det oppsatte målet om å redusere 
antall stridsvogner, pansrede personellkjøretøy og artilleri med 50 prosent. Det 
er anslått at bombingen hadde liten effekt mot kjøretøy og at den drepte mindre 
enn fem prosent av de irakiske soldatene, men at den derimot hadde en meget 
stor psykologisk effekt på kampviljen til de irakiske soldatene.250 
 
Totalt ble det i løpet av hele operasjon Desert Storm gjennomført  23430 
strikes mot de irakiske bakkestyrkene, hvilket utgjorde 66,9 prosent av det 
totale antall strikes som ble gjennomført.251 Dersom man ser på antall sorties 
som ble gjennomført som air interdiction, så var det 38277 av 68105 offensive 
sorties,  hvilket utgjør rett i overkant av 56 prosent, som gikk mot denne 
kategorien under hele operasjon Desert Storm.252 Det er et problem forbundet 
med å bruke den tilgjengelige statistikken på dette settet da det i tallet 38277 er 
beregnet alle sorties som ble gjennomført innenfor det som defineres som air 
interdiction. Til tross for dette problemet mener jeg tallene og statistikken gir 
et klart bilde av hvordan fordelingen av luftmakt var i sett i et stort perspektiv, 
og at det således er relevant å foreta denne sammenligningen. Dette betyr igjen 

245 James A. Winnefeld et. al., A League of Airmen: U.S. Air Power in the Gulf War, s. 148 – 
149.  
246 Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 185. 
247 Ibid. s. 185. 
248 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part II, Effects and Effectiveness, 
s. 101. 
249 Ibid. s. 161. 
250 Ibid. s. 221. 
251 Ibid. s. 148. 
252 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol V, Part I,  A Statistical Compendium, 
s. 241. 
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at det i tallet ligger både angrep på strategiske mål på dypet og angrep mot mål 
rett fremfor bakkestyrkene.253 

4.4.4 Fase IV - Bakkeoffensiven 
Bakkeoffensiven ble innledet 24 februar 1991 og varte bare i 100 timer. Det 
var relativt lite behov og mulighet for å gjennomføre tradisjonell CAS under 
bakkeoperasjonen. Dette skyldtes det forhold at bakkestyrkene ikke var i noen 
spesiell nærkontakt med de irakiske bakkestyrkene og at koalisjonsstyrkene 
rykket frem med stor hastighet, samt at været under selve bakkeoffensiven ikke 
tillot særlig bruk av CAS.254 Selv om det ikke ble gjennomført så mange CAS 
oppdrag i løpet av bakkeoffensiven, var det likevel planlagt for mange slike 
oppdrag. Flyene, som var avdelt til å fly CAS, fløy en bestemt rute i en viss 
tidsperiode. Dersom de ikke ble benyttet til CAS i løpet av den tilmålte tiden 
fortsatte flyene og gjennomførte air interdiction mot utvalgte mål på dypet.255  
 
De flystyrker som var avdelt for CAS var en stor støtte og styrke til 
bakkestyrkene, men det reelle behovet for denne støtten viste seg å være lite. 
Totalt ble det fløyet 6128 sorties som ble definert som CAS under operasjon 
Desert Storm, hvilket utgjorde i underkant av 9 prosent av det totale antallet 
offensive sorties som ble fløyet under denne operasjonen.256 Av disse 6128 
sorties var det 2107 som ble gjennomført mens bakkeoperasjonen pågikk i 
tiden 24 – 28 februar.257 2107 sorties utgjør 3,1 prosent av det totale antallet på 
68150 offensive sorties. Det er også viktig å huske på at U.S. Army selv hadde 
en rekke effektive våpensystemer, som i utgangspunktet skulle benyttes før 
taktisk flystøtte ble tildelt. Disse våpensystemene var blant annet 
kamphelikoptre, rakettartilleri og ATACMS. 
 
Air interdiction ble gjennomført i to faser under bakkeoperasjonen. Den første 
fasen var rettet mot den republikanske garde for å forhindre dennes mulighet til 
å manøvrere og møte koalisjonens offensiv. Den andre fasen hadde som mål å 
forhindre den irakiske tilbaketrekningen som ble iverksatt.258 Irakiske styrker 
som forflyttet seg ble oppdaget av rekognoserings- og overvåkingsfly, som 
igjen dirigerte fly som gjennomførte interdiction mot de irakiske 
bakkestyrkene.259 
 
 

253 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol V, Part I, A Statistical Compendium, 
s.  227. 
254 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part II, Effects and Effectiveness, 
s. 103. 
255 Ibid. s. 242. 
256 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol V, Part I, A Statistical Compendium, 
s. 232-233. Totalt ble det iht denne tabellen flöyet 68150 offensive sorties, dvs sorties som AI, 
CAS, CAP og OCA. 6128 av 68150 sorties utgjör 8,99 prosent, hvilket jeg har rundet av og 
beskrevet som litt under ni prosent. 
257 Ibid. s. 241. 
258 Eliot A. Cohen, red., Gulf War Air Power Survey, Vol II, Part II, Effects and Effectiveness, 
s. 249. 
259 James A. Winnefeld et. al., A League of Airmen: U.S. Air Power in the Gulf War, s. 154. 
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5 Vurdering av luftkampanjen under operasjon 
Desert Storm 

Jeg er klar over at det kan synes som om det er en viss ubalanse i min studie da 
jeg bruker nesten tre sider på å vurdere luftkampanjen i forhold til Wardens 
teorier, mens jeg bare bruker litt over en side på å vurdere luftkampanjen i 
forhold til AirLand Battle doktrinen. Dette skyldes at de prinsipper som direkte 
omhandler bruken av luftmakt i AirLand Battle er færre enn de prinsipper 
Warden har lagt til grunn samt at jeg vurderer luftkampanjen i forhold til 
Wardens fem-rings modell i tillegg til hans bok. 
 
5.1 Vurdering av luftkampanjen i forhold til John 

Wardens teorier 
Det mest sentrale punktet for Warden er opprettelsen av luftoverlegenhet. Det 
hersker liten tvil om at koalisjonen ikke bare opprettet luftoverlegenhet, men at 
de også oppnådde luftherrevelde over en viss høyde innenfor hele 
operasjonsområdet. Dette luftherreveldet ble erklært oppnådd allerede i løpet 
av den tiende dagen av operasjon Desert Storm, men var vel i praksis oppnådd 
allerede i løpet av den første natten når det irakiske luftvernsystemet for en stor 
del ble satt ut av funksjon. I teorien hadde det irakiske luftforsvaret kapasitet til 
å bruke sine flystridskrefter offensivt og de ville kunne angrepet koalisjonens 
baser i Saudi Arabia, men i praksis ville de irakiske flyene raskt blitt skutt ned. 
Dette forholdet gjør at koalisjonen kan sies å ha hatt mulighet til å slå mot hele 
Iraks dyp inkludert baser og ledelse, mens Irak i praksis ikke engang kunne slå 
mot fronten og langt mindre mot koalisjonens baser. Warden har beskrevet det 
som mulig å utnytte denne situasjonen til å kunne slå direkte mot fiendens 
strategiske CoG samt at det kan være mulig å vinne krigen kun med bruk av 
luftmakt alene. Det er ingen tvil om at Warden har hatt rett i sin betraktning om 
å kunne gå direkte mot det strategiske CoG i denne situasjonen, men han har 
ikke klart å bevise at det er mulig å vinne krigen alene med bruken av luftmakt 
i denne situasjonen. 
 
Et annet moment, som Warden har lagt stor vekt på å beskrive i sin bok, er 
betydningen av å kraftsamle luftmakten til air interdiction i stedet for å bruke 
den som CAS. Av alle de offensive sorties som ble flydd gikk i overkant 56 
prosent til air interdiction, mens kun 3,1 prosent ble benyttet til CAS under 
gjennomføringen av bakkeoffensiven. Ut fra dette perspektivet kan man trekke 
den konklusjonen at bruken av flystøtten var i henhold til det Warden 
anbefalte. Flystøtten ble benyttet på dypet av fiendens linjer og ikke 
kraftsamlet mot hans avdelinger i fremste linje. Det er dog viktig å være klar 
over det forhold at spesielt U.S. Army selv hadde våpensystemer i form av 
langtrekkende rakettartilleri, kamphelikoptre og ATACMS, som kunne gi 
nærstøtte til de fremrykkende enhetene, noe som igjen reduserte behovet for 
CAS.  Warden har også beskrevet air interdiction på det sett at den har størst 
effekt dersom den benyttes mot fiendens kommunikasjonslinjer på dypet og 
ikke mot  kommunikasjonslinjene som ligger tett inntil fronten.  
 
Det er interessant å vurdere Wardens teori The Enemy as a System i forhold til 
luftkampanjen. Igjen kan man konstatere at koalisjonen angrep direkte mot det 
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strategiske CoG og den innerste og viktigste ringen, det vil si det irakiske 
lederskapet. Selv om det kun var sju prosent av det totale antall strikes som ble 
rettet mot det som var definert som strategiske mål og at det kun var 1,7 
prosent som var rettet direkte mot det som var definert som Iraks lederskap og 
sentralnerven i systemet. Dette prosentvise tallet kan synes å være svært lite, 
men sett i forhold til hvilke fly og våpen som ble benyttet, kan effekten sies å 
ha vært langt høyere enn 1,7 prosent skulle tilsi. Det var heller ikke tilgang til 
ubegrensede ressurser som kunne nå disse målene, uten at koalisjonens fly ville 
utsatt seg for større fare. Effekten av å angripe den indre sirkelen var at 
lederskapets kommunikasjonsmuligheter ble kraftig redusert, men lederskapet 
ble aldri satt helt ut av spill og kommuniserte ved hjelp av alternative metoder. 
 
Den andre ringen i Wardens modell utgjøres av nøkkelindustrien og består i 
dette tilfellet av Iraks elektrisitetsanlegg og anlegg for produksjon og 
distribusjon av olje og drivstoff. Iraks elektrisitetsanlegg ble enten slått ut ved 
angrep eller ved at irakiske myndigheter kraftig reduserte produksjonen ved 
kraftverkene av frykt for nye angrep.  
Oljeinstallasjonene ble delvis slått ut slik at distribusjonen ble sterkt redusert. 
Det var dog gitt politiske restriksjoner på det å angripe både elektriske 
installasjoner og oljeinstallasjoner, noe som reduserte effekten av å angripe 
disse målene. I tillegg var krigen kortvarig og angrep mot disse installasjonene 
gav ikke den effekt det ville gjort dersom krigen hadde blitt langvarig. 
 
Den tredje ringen, infrastruktur, bestod i dette tilfellet av broer, jernbane og 
viktige veier. De irakiske styrkene var allerede deployert til Kuwait og 
hovedfokus innenfor dette området var å sørge for at de irakiske styrkene ikke 
kunne trekke seg uhindret tilbake til Irak, samt å forhindre at de fikk tilført 
forsyninger fra Irak. Dette målet ble i stort oppnådd ved at kapasiteten til å 
transportere forsyninger ble kraftig redusert. I tillegg var mange av 
forbindelsene, som kunne nyttes for å trekke styrkene ut av Kuwait, ødelagt 
slik at uttrekningen gikk mye langsommere. Det var dog ikke mulig å stanse 
transport til/fra fullt ut og irakerne klarte å opprettholde transport forbindelsene 
under hele krigen. 
 
Befolkningen var ikke et mål som skulle bombes under operasjon Desert Storm. 
Den skulle i stedet utsettes for en psykologisk kampanje. Denne kampanjen ble 
aldri iverksatt og effekten mot befolkningen må kunne sies å ha vært begrenset. 
Det var riktignok et mål at befolkningen skulle bli påvirket av mangelen på 
elektrisitet, men det synes ikke som om dette hadde særlig stor effekt på deres 
moral eller vilje.  
 
De militære styrkene var ikke med på Wardens opprinnelige målliste, som ble 
utarbeidet for Instant Thunder, og Warden mente at det ikke var behov for å 
angripe de irakiske bakkestyrkene. Wardens filosofi var at bakkestyrkene ville 
bli irrelevante dersom man isolerte disse og i stedet rettet fokus mot 
lederskapet og de øvrige fire ringene i hans modell. Til tross for dette ble hele 
66,9 prosent av alle strikes rettet mot bakkestyrkene.    
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Totalt sett virker det for meg som om Warden har hatt en stor 
gjennomslagskraft når det gjelder å angripe direkte mot de strategiske målene 
og når det gjelder det å holde et fokus på å gjennomføre air interdiction i stedet 
for CAS. Han nådde ikke fremgang i sitt mål om å iverksette en psykologisk 
operasjon mot sivilbefolkningen og heller ikke når det gjaldt å ignorere 
bakkestyrkene. Tvert imot ble de irakiske bakkestyrkene hovedfokus under 
store deler av luftkampanjen. Warden hadde stor tro på at den strategiske 
luftkampanjen alene ville avgjøre krigen og at Irak ville trekke ut sine styrker 
av Kuwait. Til tross for den massive og langvarige innsatsen med fly ble ikke 
de irakiske styrkene trukket ut. Warden har i ettertid hevdet at han ville 
ignorert bakkestyrkene og i ennå større grad fokusert på de strategiske målene 
dersom han hadde hatt mulighet til å gjennomføre kampanjen på nytt. Et 
problem Warden i så fall ville støtt på var tilgangen til presisjonsvåpen. Det var 
en svært begrenset tilgang til både F-117, kryssermissiler og andre 
presisjonsvåpen. Dersom amerikanerne hadde benyttet andre våpen mot de 
strategiske målene ville effekten blitt lavere og sannsynligheten for collateral 
damage ville blitt større. Det er også interessant å merke seg at CENTCOM 
allerede under gjennomføring av øvelse Internal Look sommeren 1990 valgte å 
bruke luftmakt mot strategiske mål på dypet. Disse målene ble riktignok 
plukket ut sent i øvelsen og de var ikke hovedfokus, men det forhold at 
luftmakt i det hele tatt ble vurdert brukt mot disse strategiske målene er verdt å 
merke seg. Det kan bero på at noen hadde lest Wardens teorier, men det kan 
også bero på at bruken av luftmakt mot strategiske mål var et tema som ble 
diskutert i et bredere fora innenfor U.S. Air Force.  
 
Et viktig moment i gjennomføringen av luftkampanjen var at den ble 
gjennomført ved at mange mål ble angrepet parallelt. Den opprinnelige planen 
tilsa at målene skulle angripes avhengig av hvilken fase de var plassert. De 
ulike fasene og målene ble angrepet langt tidligere enn planlagt, noe som etter 
all sannsynlighet skjedde fordi amerikanerne så at de hadde en særdeles stor 
styrkeoverlegenhet og fordi de kunne operere nærmest uhindret over hele 
operasjonsområdet. Teorien om å angripe mål i alle ringene parallelt var dog 
ikke noe som var beskrevet av Warden i detalj. Warden beskrev dog i sin bok 
at det muligens ville la seg gjøre å angripe alle deler av fiendens luftsystem 
samtidig dersom man hadde et overveldende antall fly i forhold til fienden.  
 
5.2 Vurdering av luftkampanjen i forhold til U.S. Army 

AirLand Battle doktrinen 
AirLand Battle doktrinen fra 1986 la stor vekt på å beskrive sammenhengen 
mellom de ulike forsvarsgrenene og på operational art. Doktrinen beskriver 
også at U.S. Army kan ha en støttende rolle i den overordnede kampanjen. Det 
er etter min mening ikke tvil om at U.S. Army hadde en støttende rolle under 
gjennomføringen av operasjon Desert Storm, i hvert fall under de tre første 
fasene av operasjonen. Doktrinen vektla det å innledningsvis bruke luftmakten 
til å opprette luftoverlegenhet både på det taktiske og det operative nivået. 
Opprettelsen av luftoverlegenhet var en avgjørende forutsetning for at U.S. 
Army og de øvrige nasjonene i koalisjonen kunne gjennomføre sin 
styrkeoppbygging og forflytning i ørkenen, som forberedelse til operasjon 
Desert Storm.  
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AirLand Battle doktrinen beskriver også bruken av air interdiction som en mer 
kosteffektiv utnyttelse av flyressursene enn CAS. Air interdiction ble 
gjennomført mot mål på hele dypet og flere av målene var med i den 
strategiske luftkampanjen i fase I av operasjonen. Denne air interdiction ble 
gjennomført både mot de fremre og de bakre irakiske avdelingene, og den ble 
gjennomført før bakkeoperasjonen ble iverksatt. Det ble gjennomført en 
strategisk luftkampanje mot det irakiske moderlandet, men det ble samtidig 
avdelt ressurser for å kunne støtte U.S. Army og de øvrige bakkestyrkene, 
hvilket var i henhold til det AirLand Battle doktrinen beskriver. 
 
Jeg vil hevde at luftmakten ble benyttet på det sett som AirLand Battle 
doktrinen beskriver at den bør benyttes, gitt at man leser doktrinen svart på 
hvitt og ikke tar hensyn til den tradisjon som hadde eksistert tidligere hvor 
luftmakten hadde som hovedrolle å støtte bakkestyrkene. Luftmakten var 
offensiv, opprettet luftoverlegenhet, ble benyttet til air interdiction og det var 
avdelt fly for å støtte bakkestyrkene med CAS. Selv om AirLand Battle 
doktrinen ble gitt ut i 1986 er det ikke dermed sagt at alle offiserer i U.S. Army 
fullt ut forstod innholdet. Den amerikanske historikeren Richard M. Swain har 
skrevet at offiserer i U.S. Army kjente til at doktrinen beskrev operational art, 
men at de alle har sin erfaring fra det taktiske nivået og at de tradisjonelt har 
sett U.S. Air Force som en støtte til U.S. Army.260 Det forhold at det oppstod 
mange konflikter mellom U.S. Army og U.S. Air Force før og under 
gjennomføringen av operasjon Desert Storm kan være en bekreftelse på at 
offiserene i U.S. Army ikke forholdt seg til det nye fokuset på fellesoperasjoner 
og den bruk av luftmakt som fremkom i teksten på AirLand Battle doktrinen.  
 
En annen konklusjon, som kan trekkes, er at AirLand Battle doktrinen fra 1986, 
slik den er skrevet i tekst, ikke kan sies å være representativ for det 
”tradisjonelle” synet på luftmakt. Det ”tradisjonelle” synet er at luftmakten har 
et ennå større fokus rettet mot bakkestyrkene og at det alltid vil være 
bakkestyrkene som utgjør hovedkomponenten i en operasjon. AirLand Battle er 
i tekst utformet mer på et slikt sett at det er fokuset på å vinne krigen, og ikke 
det taktiske slaget, som er målet. For å oppnå dette kreves det en optimal 
utnyttelse av alle stridskreftene, hvilket kan medføre at det ikke er 
bakkestyrkene som står i sentrum og er tyngdepunktet under gjennomføringen 
av operasjonen. 

5.3 Var luftkampanjen under Desert Storm i henhold til 
Warden eller AirLand Battles syn? 

Luftkampanjen under operasjon Desert Storm inneholdt mange av de 
momentene som fremkommer i både Wardens teorier og i AirLand Battle 
doktrinen. Luftmakten ble benyttet offensivt, opprettelse av luftoverlegenhet 
ble gitt høy prioritet, air interdiction ble gitt høyere prioritet enn CAS og det 
var teatersjefen som prioriterte bruken av de ulike ressursene. Alle disse 
momentene var i henhold til både Wardens og AirLand Battles syn på bruken 
av luftmakt. Jeg har ikke hatt grunnlag for å vurdere om Wardens teorier eller 

260 Richard M. Swain, Lucky War – Third Army in Desert Storm, s. 182. 
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AirLand Battle doktrinen var kjent hos de som planla luftkampanjen i 
operasjon Desert Storm og kan således ikke si noe om hvem som eventuelt har 
hatt størst påvirkningskraft. Jeg vil likevel hevde at bruken av luftmakt var mer 
i henhold til det som fremkommer i AirLand Battle doktrinen enn det som 
fremkommer i Wardens teorier. Årsaken til dette er at Warden la stor vekt på at 
luftmakten ikke skulle benyttes mot de irakiske bakkestyrkene og det forhold  
at det irakiske lederskapet skulle isoleres. En stor andel av luftmakten ble rettet 
mot de irakiske bakkestyrkene og lederskapet ble aldri isolert slik Warden 
hadde forespeilet. Saddam Hussein kapituelerte aldri og krigen ble ikke avgjort 
før bakkestyrkene ble satt inn. 
 
Til tross for at jeg hevder at luftkampanjen var mer i tråd med det syn som 
gjenspeiles i  AirLand Battle doktrinen vil jeg hevde at Warden har hatt en stor 
påvirkning på gjennomføringen av luftkampanjen. Wardens viktigste bidrag i 
selve operasjonen var å få rettet fokuset i luftkampanjen mot de strategiske 
målene og mot dypet av fienden. Et annet område hvor Warden etter min 
mening har hatt helt rett er hans betraktning om at den som innfører og benytter 
en ny doktrine vil ha en stor sannsynlighet for å lykkes. Bruken av luftmakt i 
kombinasjon med ny teknologi mot de strategiske målene må kunne sies å være 
å innføre en ny doktrine. Denne bruken har vist at luftmakt kan spille en 
avgjørende og ledende rolle under gjennomføringen av en operasjon. 
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6 Sammendrag og forslag til fremtidig forskning 

6.1 Sammendrag 
Hensikten med denne studien har vært å vurdere om Wardens teorier virkelig 
ble lagt til grunn for gjennomføringen av luftkampanjen av operasjon Desert 
Storm under Golfkrigen i 1991, eller om denne operasjonen ble gjennomført 
mer i tråd med de prinsipper som fremkom i U.S. Army sin AirLand Battle 
doktrine fra 1986.  
 
Jeg har i denne studien belyst forskjellene og likhetene i de teorier som 
henholdsvis Warden og U.S. Army har lagt til grunn. De har begge med 
elementer som er like. Begge har med indirekte tilnærming, betydningen av å 
bruke luftmakt offensivt, viktigheten av luftoverlegenhet og at effekten av 
luftmakten er større dersom den brukes på dypet kontra brukt i rollen som CAS. 
Begge legger vekt på å identifisere CoG, men tolkningen av CoG er forskjellig. 
Begge kan sies å være joministiske ved at de ser behovet av å måtte ødelegge 
fiendens kapasiteter fysisk. Det er likevel store forskjeller mellom Warden og 
AirLand Battle doktrinen. For det første er AirLand Battle doktrinen nettopp en 
doktrine, mens Wardens bok og teorier er en enkelt manns tanker, som ikke har 
noe annet mål enn å beskrive hvordan luftmakt kan utnyttes. Warden behøver 
ikke tenke på helheten, noe AirLand Battle doktrinen må gjøre. Warden har et 
stort fokus på å angripe strategiske mål og han ønsker om mulig å unngå å 
angripe bakkestyrkene. 
 
Jeg har i denne studien vist at luftmakten ble brukt til å skape luftoverlegenhet 
og til å angripe strategiske mål og det irakiske lederskapet. Denne bruken var i 
henhold til Wardens teorier og ideer. 66,9 prosent av alle strikes som ble 
gjennomført, ble rettet mot de irakiske bakkestyrkene, noe som definitivt ikke 
var i henhold til Wardens teorier. Det var riktignok svært få av disse strikes 
som ble benyttet som CAS, hovedtyngden var air interdiction. Befolkningen 
ble ikke utsatt for PSYOPS og det irakiske lederskapet mistet ikke sin mulighet 
til å kommunisere med befolkningen eller de militære styrkene. Til tross for at 
det ble gjennomført angrep mot den irakiske ledelsen, kapitulerte ikke Saddam 
Hussein og krigen ble ikke avgjort før bakkestyrker ble satt inn. Hvorvidt 
Saddam ville kapitulert tidligere dersom luftmakten var blitt brukt fullt og helt i 
henhold til Wardens teorier, vil være å spekulere. Jeg vil si at luftmakten ble 
brukt i henhold til Wardens teorier på det sett at det var plukket ut mål i 
henhold til de fem ringene han beskrev, men at hans teori ikke ble benyttet fullt 
ut. Dersom man leser AirLand Battle doktrinen svart på hvitt kan det sies at 
luftmakten ble benyttet i henhold til denne doktrinen, men dette kan være å 
tolke doktrinen vel langt. Doktrinen er ”rund” i kantene og kan tolkes på ulikt 
sett. Det var mange amerikanske offiserer som sterkt kritiserte bruken av 
luftmakten under operasjonen og som følte at alt for lite ble avdelt til å 
bekjempe bakkestyrkene. Dette forholdet henger etter min mening sammen 
med at de ikke hadde lest eller forstått innholdet i AirLand Battle doktrinen og 
at de forholdt seg til det ”tradisjonelle” synet på bruken av luftmakt. 
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Avslutningsvis hevder jeg at prinsippene om bruk av luftmakt og 
vektleggingen av operational art i AirLand Battle doktrinen, slik de fremstår i 
teksten, kan sies å ha vært fulgt under operasjon Desert Storm. Wardens teorier 
ble til en viss grad blitt fulgt. Wardens viktigste bidrag i selve operasjonen var 
å få rettet fokuset i luftkampanjen mot de strategiske målene og mot bruken av 
luftmakten på dypet av fienden. Selv om Wardens teorier ikke ble fulgt fullt ut, 
er det korrekt å gi Warden honnør for den påvirkning han har hatt på bruken av 
luftmakt siden Golfkrigen ble gjennomført i 1991. Et område hvor Warden 
etter min mening har hatt helt rett er hans betraktning om at den som innfører 
og benytter en ny doktrine vil ha en stor sannsynlighet for å lykkes. Bruken av 
luftmakt i kombinasjon med ny teknologi mot de strategiske målene må etter 
min mening kunne sies å være å innføre en ny doktrine. Denne bruken har vist 
at luftmakt kan spille en avgjørende og ledende rolle under gjennomføringen 
av en operasjon. 
 

6.2 Forslag til fremtidig forskning 
Det finnes en rekke forhold omkring både Golfkrigen i 1991 og bruken av 
luftmakt, som det kunne være av interesse å studere nærmere. 
 
Jeg har i denne studien ikke berørt U.S. Air Force doktrinen som gjaldt i 1990-
91. Det ville være interessant å foreta en vurdering av luftkampanjen i forhold 
til U.S. Air Force doktrinen for å se hvordan luftkampanjen var i forhold til 
denne doktrinen. 
 
Et interessant område ville være å foreta en undersøkelse av i hvilken grad U.S. 
Army og U.S. Air Force har endret sine doktriner etter Golfkrigen, basert på de 
erfaringene de gjorde i 1991.  
 
Et annet interessant emne kan være å se på hvordan amerikanerne vurderte 
bruken av luftmakt under den krigen mot Irak som nettopp er gjennomført nå i 
mars/april 2003. Var bruken av luftmakten under denne nylig gjennomførte 
krigen i henhold til Wardens fem-rings modell? 
 
Om ikke så lenge bør det også være mulig å få tilgang til irakiske kilder, som 
kan si noe om de irakiske erfaringene av de operasjonene som ble gjennomført 
under operasjon Desert Storm.  
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