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TIDSKRIFT

Hvordan skape politisk effekt med 
begrensede militære maktmid-
ler?

Fra et svensk perspektiv kan det kan-
skje være interessant å få innsyn i hvordan 
NATO tilnærmet seg dette politiske og 
militærteoretisk tidløse kjernespørsmål da 
alliansen for første gang gikk til krig våren 
1999.

På 1990-tallet var et sentralt politisk og 
militærteoretisk svar på dette spørsmål 
knyttet til begrepet Tvangsmakt (coer-
cion). Ideen om å endre en motstanders 

atferd ved trussel om maktbruk, eller 
bruk av begrenset makt – skulle være 
maktanvendelsens bidrag i en politisk 
strategi (coercive diplomacy) for å endre 
en motstanders atferd i tråd med ens egen 
vilje.1 Under President Clinton ble luftmakt 
gradvis USA:s foretrukne maktmiddel i 
tvangsmaktdiplomatiet for å oppnå atferds-
endring i internasjonale kriser hvor den 
politiske kostnad ved bruk av bakkestyrker 
ble vurdert for høy.2 Men; hvordan gjør en 
dette i praksis? Hvordan bruke luftmakt for 
å oppnå ønsket politisk effekt? 

Kosovo-krigen, og den strategiske tenkning 
som lå til grunn for NATO:s anvendelse av 
luftmakt våren 1999

av kaptein Dag Henriksen*

* Artikkelen er basert på nylig disputert doktorgrad ved University of Glasgow om emnet: Operation Allied 
Force: A Product of Military Theory or Political Pragmatism?An Examination of the Role of Air Power 
in handling the Kosovo Crisis, 1998-99.   

1  Robert A Pape definerer begrepet coercion som “efforts to change the behaviour of a state by manipulating 
costs and benefits […] coercion seeks to force the opponent to alter its behaviour“.  Pape, Robert A: Bombing 
To Win. Air Power and Coercion in War, Cornell University Press, New York, 1996, s 4. Daniel Byman og 
Matthew Waxman gir en tilsvarende definisjon på begrepet coercion: “the use of threatened force, and at 
times the limited use of actual force to back up the threat, to induce an adversary to change its behaviour“. 
Byman, Daniel and Waxman, Matthew: The Dynamics of Coercion. American Foreign Policy and the 
Limits of Military Might, RAND, Cambridge University Press, 2002, s 1. Robert J Art beskriver coercive 
diplomacy som “the attempt to get a target – a state, a group (or groups) within a state, or a nonstate actor 
– to change its objectionable behaviour through either the threat to use force or the actual use of limited 
force (…) Coercive diplomacy can include, but need not include, positive inducements […]“. Art, Robert 
J  and Cronin, Patrick M (ed): The United States and Coercive Diplomacy, United States Institute of Peace 
Press, Washington, D C, 2003 s 6-7.

2  Bosnia 1995 (Operation Deliberate Force), Afghanistan/Sudan 1998 (Operation Infinite Reach), Irak 1998 
(Operation Desert Fox) og Kosovo 1999 (Operation Allied Force).
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For mange fremstår NATO:s luftkam-
panje våren 1999 som et unikt eksempel 
på hvordan luftmakt kan fremtvinge en 
ønsket atferdsendring hos en motstander.3 
Andre hevder Operation Allied Force 
(OAF) snarere beviste at luftmakt ikke har 
mulighet til å generere en slik atferdsend-
ring alene, og at russisk diplomati og/eller 
trusselen om bruk av bakkestyrker mot 
slutten av krigen var de sentrale faktorene 
som til slutt fikk Milošević til å akseptere 
internasjonal tilstedeværelse i Kosovo.4 
Sett fra begge perspektiv vil premissene 
for maktanvendelsen, samt den strategiske- 
og konseptuelle tenkning som lå til grunn 
for hvordan luftmakt skulle- og kunne 
brukes i OAF, være av betydning. Denne 
artikkelen søker nettopp å beskrive den 
strategiske- og konseptuelle tenkningen 
som lå til grunn for hvordan NATO:s 
anvendelse av luftmakt våren 1999 skulle 
endre Milošević’ atferd i Kosovo.

Da NATO angrep den Føderale Jugo-
slaviske Republikk (FRY) 24 mars 1999, 

hadde ingen tenkt grundig igjennom 
hvilken effekt anvendelsen av luftmakt 
skulle ha. I en situasjon hvor NATO for 
første gang i sin 50-årige historie angrep 
en annen selvstendig nasjon, var det knapt 
en kvalitativ god tanke knyttet til hva en 
skulle påvirke (bombe/manipulere) for 
å endre Slobodan Milošević’s atferd i 
Kosovo. Operation Allied Force startet 
med den grunnleggende forutsetning at 
Milošević ville søke en forhandlet løsning 
på Kosovo-spørsmålet etter at NATO – ved 
bruk av luftmakt – hadde vist muskler i 2-3 
dager. Da så ikke skjedde, stod alliansen 
uten en adekvat strategi for å fullføre den 
luftkampanjen de selv hadde startet.

Det internasjonale samfunns erfaringer 
fra Bosnia ble i stor grad dimensjonerende 
for håndteringen av krisen i Kosovo 1998-
99. Bosnia, hevdet mange, hadde vist at 
Milošević var roten til problemene på Bal-
kan, og kun maktens språk hadde ført til re-
sultater ovenfor serberne. Europas vilje og 
evne til å håndtere kriser på Balkan hadde 

3  For eksempel militærhistoriker John Keegan, som i juni 1999 kalte OAF et historisk vendepunkt: “There 
are certain dates in the history of warfare that mark real turning points. November 20, 1917 is one, when 
at Cambrai the tank showed that the traditional dominance of infantry, cavalry and artillery on the battle-
field had been overthrown. November 11, 1940 is another when the sinking of the Italian fleet at Taranto 
demonstrated that the aircraft carrier and its aircraft had abolished the age-old supremacy of the battleship. 
Now there is a new date to fix on the calendar: June 3, 1999, when the capitulation of President Milosevic 
proved that a war can be won by airpower alone…“. John Keegan, London Daily Telegraph, Issue 1472, 
1999-06-06.

4  For eksempel Dr Jonathan Eyal som ett år etter OAF skrev:“… one powerful myth about the outcome of 
the operation still needs to be addressed: the idea that Kosovo was one modern example of the victory 
of airpower. It was nothing of the kind … Much more important from Milošević’s perspective was the 
realisation that, sooner or later, NATO was gearing up for a ground offensive … The final ingredient in his 
decision to cave in was Russia’s changed policy … In essence, therefore, Milošević was persuaded he had to 
accept Western terms by a mixture of diplomatic moves which isolated his regime, coupled with the threat 
of ground forces“. Eyal, Jonathan: “Kosovo: Killing the Myths After the Killing Has Subsided“. Journal 
of the Royal United Services Institute for Defence Studies (RUSI Journal), 145(1) 2000, s 26-27.
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fremstått lite troverdig, og USA, som den 
eneste supermakt etter den kalde krigen, 
var nasjonen med den nødvendige autoritet 
til å utøve politisk- og militært lederskap 
for å finne en løsning ift Kosovo. NATO 
burde inkluderes som den foretrukne insti-
tusjon med de maktmidler man opplevde 
som nødvendig for å påvirke serberne i så 
måte. Luftmakt, hevdet man, hadde vist 
seg svært effektivt for å avslutte krigen 
i Bosnia (Operation Deliberate Force), 
og kunne igjen generere samme effekt i 
Kosovo. Den grunnleggende forutsetning 
for luftkampanjen i 1999 ble således at en 
2-3 dagers bombekampanje ville skape 
samme effekt som i Bosnia knappe 4 år 
tidligere. Dersom NATO viste vilje til 
å bombe ville Milošević raskt ønske en 
forhandlet løsning.5

Like før kampanjen startet ble sjefen for 
targeting-cella i Combined Air Operations  
Centre (CAOC) Vicenza bedt om å finne 
three days worth of good targets.6 Ingen 
føringer eller målsettinger ble angitt – bare 
en generell ordre om å finne militære mål 
som kunne bombes i en tre-dagers periode. 
I en situasjon hvor et omfattende analyse-
arbeid ville nytt meget godt av (1) tid og 
(2) strategisk rettledning (guidance) ift 
hvilken spesifikk effekt en ønsket å oppnå 
med de eksplosiver man med stor presisjon 
slapp over Serbia (hovedsakelig), var ingen 
av faktorene tilstede. Sjefen for targeting-
cella forklarer at man fant situasjonen så 
amatørmessig at man, 

a) trodde en avtale allerede var inngått med 
Milošević

5  E-mail korrespondanse med Supreme Allied Commander Europe (SACEUR) General Wesley K Clark, 
5. mai 2005. Intervju med General Klaus Naumann (Leder av NATO:s Militærkomitè), Berlin, 30. sep-
tember 2004. Intervju med General Sir Rupert Smith (Deputy SACEUR), telefonintervju 15. mars 2005. 
President Bill Clinton skriver eksempelvis i sine memoarer at USA:s lederskap var avgjørende ift å finne 
en diplomatisk løsning, samt for å påvirke NATO til å ta en mer aggressiv rolle i Bosnia. Clinton, Bill: My 
Life, Random House (large print), New York 2004, s 1096. Utenriksminister Madeleine Albright skriver 
i sine memoarer om sine lærdommer fra Bosnia: “It showed that the limited use of force – even airpower 
alone – could make a decisive difference. It showed the importance of allied unity and of American lead-
ership. It showed the possibilities of this new era, in that Russian forces would end up side by side with 
NATO troops in implementing the accords. And it showed the importance of standing up to the likes of 
Milošević and Mladić“.  Albright, Madeleine: Madam Secretary. A Memoir. Macmillan, London 2003 s 
192. Albright fortsatte i et intervju etter Kosovo-krigen: “… we learned a lot of lessons in Bosnia, where we 
waited too long to do something … We all knew that he [Milošević] best understood the use of force. He 
didn’t see the light in Bosnia until the NATO bombing, and then he agreed to the Dayton Accords. Unless 
you’re prepared to use or consider using force … it’s difficult to deal with someone who only understands 
force“. Madeleine Albright. “Interview with Madeleine Albright“, 2000. PBS FRONTLINE, http://www.
pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/kosovo.

6  E-mail korrespondanse med Group Captain Sean Corbett (Leder av targeting cella i CAOC Vicenza), våren 
2004.

http://www.pbs.org/ wgbh/pages/ frontline/shows/kosovo
http://www.pbs.org/ wgbh/pages/ frontline/shows/kosovo
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b) etter en ukes tid bestemte seg for å 
lage sin egen strategi, da en overordnet 
strategi fra den politiske- og militære 
ledelse fortsatt manglet.7

Mao; i luftkampanjens begynnelse var 
strategien redusert til følgende: i fravær av 
strategiske retningslinjer genererte NATO 
en liste med mål som i hovedsak omfattet 
motstanderens luftforsvarssystem (IADS) 
for å redusere/fjerne dennes effektivitet 
slik at egne fly kunne operere med en økt 
grad av sikkerhet – og i liten eller ingen 
grad mål som basert på målrettet analyse 
var tenkt å gi en definert ønsket politisk 
effekt. Basert på denne (med unntak av 
å fokusere på IADS) i stor grad tilfeldige 
listen over mulige mål, ble de enkelte mål 
som faktisk ble autorisert i langt større 
grad valgt ut ift i hvilken grad målet repre-
senterte fare for collateral damage, risiko 
for å skade politisk støtte i hjemlig opinion, 
og/eller risiko for egne fly – enn hvilken 

effekt dette var tenkt å ha ift Milošević og 
hans regime.8

Den franske forsvarssjef, general Jean-
Pierre Kelche beskrev situasjonen: 

It was no political direction in the begin-
ning – absent! Gradually the military 
strategy improved, but in the beginning, 
it was a mess.9 

Sjefen for luftkomponenten generalløyt-
nant Michael C Short poengterte at: 

We had no strategy because three nights of 
demonstration of resolve does not require 
strategy,10 

og fortsatte: 

We were prepared to fly a few sorties and 
bomb them for a couple of nights. Here are 
your targets; don’t think, just execute.11 

Deputy Chief of Operations i SHAPE, 
brigader Gunnar Lundberg, sier det var 

7  Ibid. Her bør nevnes at Wing Commander Corebett ikke brukte ordet amatørmessig, men formulerte seg 
på en måte som gjorde ordet til en logisk konklusjon. Oberst Tom Johansen bekrefter at det luftmilitære 
lederskap i CAOC Vicenza også fant situasjonen så lite troverdig at mange trodde en politisk avtale allerede 
var inngått med Milošević. Intervju med Oberst Tom Johansen (Battle Staff Director, CAOC Vicenza), 
Oslo, 2003-10-17.

8  Telefonintervju med General Joseph Ralston (Vice Chairman of the Joint Chiefs of Staff), 2004-09-06. 
Intervju med General Dieter Stöckmann (Stabssjef, Supreme Headquarters Allied Powers in Europe, 
SHAPE), Bonn, 2004-12-07. E-mail korrespondanse med Group Captain Sean Corbett (Leder av targeting 
cella i CAOC Vicenza), våren 2004. Tirpak, John A: “Short’s View of the Air Campaign“, AIR FORCE 
Magazine, 82(9) 1999, s 43.

9  Intervju med General Jean-Pierre Kelche (den franske forsvarssjef), Paris 11. April 2005.
10  E-mail korrespondanse med Generalløytnant Michael C Short, Commander Allied Air Forces Southern   

Europe/Combined Force Air Component Commander (COMAIRSOUTH/CFACC), 2004-08-31. 
11  Strickland, Paul C: “USAF Aerospace-Power Doctrine. Decisive or Coercive?”, Aerospace Power Journal 

14(3) 2000, s 23.
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klart for ham at NATO ikke hadde noen 
strategi på det tidspunkt man gikk til krig.12 
SACEUR, general Wesley K Clark, inn-
rømmer at så godt som alle krigsprinsipper 
ble brutt da OAF startet, og at kampanjen 
ble preget av en kontinuerlig prosess for 
å tilpasse seg og gradvis forsøke å skape 
en mer effektiv operasjon.13 Den britiske 
Forsvarskomiteens rapport etter OAF slår 
rolig fast at, 

The compromises forced upon the 
North Atlantic Council by the need to 
find consensus meant that the politici-

ans and diplomats directing the NATO 
military planners did not demonstrate, 
by 24 March 1999, a clear grasp of the 
nature of the strategy they had commit-
ted themselves to pursuing.14 

På spørsmål om NATO i sin planlegging 
i det hele tatt hadde fokusert på hvordan 
situasjonen i Kosovo ville være etter at 
verdenshistoriens sterkeste militærallianse 
med overveiende sannsynlighet hadde 
lykkes militært, sukket general Rupert 
Smith tungt og svarte: Ohh, it wasn’t in 
focus at all.15

12  Intervju med Brigader Gunnar Lundberg (Deputy Chief of Operations, SHAPE), Stockholm 2004-05-
25.

13  Clark, Wesley K: Waging Modern War. Bosnia, Kosovo, and the Future of Combat,  PublicAffairs, Perseus 
Books Group, New York, 2001, s 423-425.

14  The United Kingdom Parliament, “The Defence Committee Fourteenth Report“, London, 2000, pkt nr 70 
http://www.parliament.the-stationery-office.co.uk/pa/cm199900/cmselect/cmdfence/347/34710.htm#a16

15  Telefonintervju med General Sir Rupert Smith (Deputy SACEUR), 2005-03-15.

Amerikanska attackplanet F-117 Nighthawk. Foto: US Air Force, Staff Sgt. Aaron D Allmon II
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De politiske rammefaktorene for OAF 
var komplekse, og flere NATO-land opp-
levde betydelig hjemlig politisk opposisjon 
mot nærmest enhver våpenbruk mot Ser-
bia. For en militærallianse tuftet på kon-
sensus-prinsippet, genererte denne politisk 
sensitive situasjonen et behov for militære 
løsninger som beveget seg innenfor det 
politiske handlingsrom. Beveget man seg 
utenfor dette handlingsrom var det en reell 
fare for at konsensus ble brutt, og NATO 
ville ekskludert seg selv som politisk og 
militært pressmiddel. Situasjonen opplev-
des så sensitiv at grundig militær planleg-
ging for operasjonen ble forhindret av frykt 
for selvoppfyllende profeti, som stabssjefen 
i SHAPE, general Dieter Stöckmann ut-
trykte det.16 En militær invasjon av Serbia 
var innledningsvis fullstendig uaktuelt, og 
mye tyder på at politisk pragmatisme lå bak 
argumentet om at Milošević ville gi seg 
etter noen få dagers bombing. En visste 
at NATO:s kredibilitet var så avgjørende 
i et langsiktig transatlantisk perspektiv, 
at dersom NATO startet en luftkampanje 
for å endre Milošević’ atferd i Kosovo, så 
ville en ikke kunne gi seg før Milošević’ 
atferd var endret. Punktum. Kompromisset 
for faktisk å kunne bruke militærmakt, var 
manglende planlegging og enhetlig strategi 
for å nå målsettingen – men dette kunne 
man justere underveis. Spurt om hvordan 
NATO kunne starte en luftkampanje uten 
å ha en klar strategi eller definerte mål, 

svarte general Klaus Naumann rolig: 

You can blame us – based on your War 
Academy learning – that it was a mistake, 
and you are right in theory. But if you are 
confronted with the option to either toler-
ate that people were killed and expelled, 
or to do something with the vague hope 
that it might work even without proper 
planning – you choose the latter.17 

Et interessant perspektiv i denne sam-
menheng er den tenkning NATO:s luftmi-
litære lederskap bidro med før- og under 
kampanjen. Å analysere hvordan en kan 
skape ønsket politisk effekt med bruk av 
luftmakt alene er en meget komplisert 
øvelse i utgangspunktet – og det rådende 
politiske klima må ha bidratt til å kompli-
sere utfordringen ytterligere. 

Det overraskende er (1) den mangel på 
politisk forståelse som lå til grunn for det 
luftmilitære lederskaps militærstrategiske 
anbefaling, (2) deres tilsynelatende man-
glende forståelse for utfordringens militære 
kompleksitet, og (3) den institusjonaliserte 
konformitet som synes å ha preget den 
kollektive tenkningen hos det luftmilitære 
lederskap i CAOC Vicenza.

De fagmilitære råd fokuserte doktri-
nemessig på å kraftsamle de luftmilitære 
ressurser, og gjennom et massivt angrep 
på Beograd skape en paralyserende effekt 
på regimet – som deretter ville ønske å et-
terkomme NATO:s krav om forhandlinger 

16  Intervju med General Dieter Stöckmann (Stabssjef, SHAPE), Bonn 2004-12-07.
17  Intervju med General Klaus Naumann (Leder av NATO:s Militærkomité) 2004-09-30.
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… sannsynligvis for å unngå tilsvarende 
angrep påfølgende natt/uker. Essensen i 
det luftmilitære lederskaps tenkning ift hva 
som ville generere ønsket effekt, kan kan-
skje oppsummeres med generalløytnant 
Shorts visjon for kampanjen: 

on the first day or the first night of the 
war, you attack the enemy with incredible 
speed and incredible violence. Violence 
that he could never have imagined.18 

I et foredrag ved Luftkrigsskolen etter 
kampanjen, henvendte generalløytnant 
Short seg til kadettene og poengterte:

My hope is that air power theory has 
told you that there is a right way to use 
air power. At least I believe there is a 
right way to use air power, and that is to 
maximise the potential of our capabilities. 
That means to me that on the first day or 
the first night of the war, you attack the 
enemy with incredible speed and incredi-
ble violence. Violence that he could never 
have imagined . . . You should use every 
bit of technology that you have to shock 
him into inaction until he is paralysed . . . 
That was how I thought air power should 
be used in Serbia.19 

Det eksisterer altså a right way to use 
airpower i følge generalløytnant Short, 

og denne burde vært benyttet i OAF. Det 
empiriske utgangspunkt for dette per-
spektivet var Gulfkrigen i 1991, og som 
generalløytnant Short innrømmer: 

[Operation Desert Storm] was in my mind 
a perfect example of how air power should 
be used. We used air power appropriately 
from the very first night. We dropped 
bombs on downtown Baghdad on the very 
first night. We turned the lights out and 
attacked what we thought were the centres 
of gravity of the Iraqi regime.20

Battle Staff Director i det luftoperative 
hovedkvarteret, oberst Tom Johansen, 
bekrefter at det luftmilitære lederskapet i 
CAOC Vicenza ønsket å ”gå til Beograd 
og kline til – gå rett i løvens munn og slå 
ut alle tenna på’n” første natten, men ble 
politisk forhindret fra å gjøre dette.21

Så i en politisk komplisert og meget 
sensitiv kontekst, var rådet fra den luft-
militære ledelse å kraftsamle ressursene 
og kline til med de styrker man hadde til 
disposisjon. Da en slik tilnærming frem-
stod politisk uspiselig for en allianse som 
fant det umulig å i det hele tatt planlegge 
for en evt operasjon, ble hele kampanjen 
preget av friksjon mellom den politiske- og 
militære ledelse i Belgia (både i Brussel og 

18  Warden, John A:“An Airman’s Lessons from Kosovo“, i Olsens, John A (ed): From Manoeuvre Warfare 
to Kosovo? Trondheim, Luftkrigsskolen, 2001, s 260.

19  Ibid.
20  Ibid, s 257-258.
21  Intervju med Oberst Tom Johansen (Battle Staff Director, CAOC Vicenza), Oslo, 17. oktober 2003.
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i SHAPE), og det luftmilitære lederskap i 
Vicenza. 

Denne artikkelens omfang umuliggjør 
en grundig gjennomgang av den luftmi-
litære tenknings historiske evolusjon som 
danner fundamentet for det luftmilitære 
lederskaps konforme perspektiv i OAF 
– men undertegnede ønsker å bibringe ett 
sentralt poeng i så måte; 

I mellomkrigstiden ble the Industrial 
Web Theory utviklet i USA, og tenkningen 
tok utgangspunkt i fienden som et sosioø-
konomisk system som kunne påvirkes ved 
å ødelegge industrielle nøkkelpunkter som 
elektrisitet, og flaskehalser i samfunnets 
produksjon og distribusjon. Tenkningen 
manifesterte seg i USAs første strategiske 
luftkampanjeplan i august 1941; AWPD-1. 
Denne planen hadde 3 primære målgrupper 
for å tvinge det Tredje Riket i kne; (1) oil 
and petroleum systems, (2) electric power 
systems, og (3) transportation system.

Denne tenkning bidro sterkt (Warden: 
’enormously’) til å danne det teoretiske 
grunnlaget for oberst John A. Warden 
som på slutten av 1980 tallet laget sin 
5-rings modell for bruk av luftmakt, hvor 
oppskriften på suksess knyttet seg til å 
angripe fiendens lederskap og nøkkel-
punkter hurtig og med overveldende kraft 
for å paralysere motstanderen (’strategic 
paralysis’).22 John Warden regnes som 
hovedarkitekten bak den strategiske delen 
av luftkampanjen mot Irak i 1991 – en 
luftkampanje som i stor grad har vært 
doktrinemessig dimensjonerende for det 
amerikanske flyvåpen (USAF), og mange 
politikeres tro på luftmakt som et egnet 
politisk verktøy for å oppnå politiske mål.23 
John A Warden overtok som kommandant 
på the Air Command and Staff College 
ved USAF:s akademiske høyborg for 
luftmilitær tenkning – Maxwell Air Force 
Basel (AFB) – etter Gulfkrigen i 1991, og 

22  E-mail korrespondanse med oberst John A. Warden, 12. september 2005. Warden skriver bla: ‘As far as 
ACTS and the Industrial Web Theory, there were many good ideas that flowed out of this very fine work 
and they helped me enormously in developing a concept that I believe was a significant step forward’. For 
Wardens 5-ringsmodell og teoretiske tilnærming, se: Warden, John A: ‘The Enemy As A System,  Airpower 
Journal, 9(1) 1995, s 40-55.

23  General Wesley K Clark omtaler eksempelvis bruken av luftmakt i Operation Desert Storm som US Air  
Force’s ‘[USAF’s] persistent reference point’. Clark, Waging Modern War, s 430. Robert A Pape hevder at 
“People’s views on the future of coercive air power are likely to be determined by their interpretation of the 
Persian Gulf War. The many televised films of modern precision-guided weapons making deadly accurate 
strikes on all types of targets have fed a perception that a technological revolution has made it possible 
to win wars with air power alone“. Pape, Bombing To Win, s 211. Peter Kellner skrev i en artikkel i New 
York Times under OAF at, ‘The overwhelming display of risk-free American air power in the Persian Gulf 
handicaps President Clinton in any debate on using ground troops’. Kellner, Peter:  “Blair’s Balkan Edge“, 
The New York Times, 1 April 1999. President Clinton’s sikkerhetsrådgiver Sandy Berger poengterte før OAF 
at luftmakt ‘was where the West’s great advantage lay – an advantage of perhaps one thousand to one in air 
power, whereas if it was a struggle with ground troops in terrible terrain, the advantage dropped to seven to 
one and the terms began to favor Milošević’. Halberstam, David: War In a Time of Peace. Bush, Clinton, 
and the Generals, Scribner, New York, 2001, s 423.
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professor Dennis Drew poengterer i en bok 
publisert to år før OAF:

As one of the architects of the air cam-
paign against Iraq in the Gulf War and 
subsequently as the commandant of Air 
Command and Staff College at Maxwell 
Air Force Base (AFB), his stature as an 
authority on air power theory has grown 
significantly, and his influence over an 
entire generation of Air Force officers is 
enormous.24 

Så når OAF startet i 1999 var det nettopp 
denne generasjonen av luftforsvarsoffiserer 
som dominerte tenkningen rundt hvordan 
luftmakt skulle anvendes. Generalløytnant 
Short refererer gjentatte ganger til Gulfkri-
gen (1991) og den utdanning han og andre 
mottok på Maxwell, og sier han og hans 
generasjon lærte 

you take the fight to the enemy. You go 
after the head of the snake, put a dagger 
in the heart of the adversary, and you 
bring to bear all the force that you have 
at your command’.25 I think we were 
constrained in this particular conflict to an 
extraordinary degree and were prevented 
from conducting an air campaign as pro-
fessional airmen would have wanted to 
conduct it,26

og oppsummerer misnøyen med kam-
panjen: 

It was not just apparent at the three-star 
level that we weren’t following the clas-
sic air campaign that we’d all learned at 
Maxwell. It was just as apparent (at the 
captain and major level) that we were not 
using air power the way we would have 
wished to use it.27 

Ett interessant aspekt ved Shorts uttalelser 
er den tilsynelatende institusjonaliserte fei-
lopplæring de representerer. En grunnleg-
gende metodisk tilnærming til å analysere 
et nytt fenomen tør være å så objektivt som 
mulig forsøke å samle inn- og prosessere 
data om fenomenet, for deretter å trekke 
de konklusjoner de innsamlede data til-
later. Det motsatte av et slikt perspektiv er 
jo at analysen allerede er utført, og at det 
foreligger en fasit/mal/oppskrift uavhengig 
av det konkrete fenomen som analyseres. 
I følge Short og det luftmilitære lederskap 
i CAOC Vicenza eksisterte det nettopp en 
slik fasit. Malen, eller ‘[the] right way to 
use airpower’ som Short uttrykte det, ble 
fremlagt til tross for at en målrettet ana-
lyse av hvilke mål en burde påvirke for å 
oppnå en definert politisk effekt i Kosovo 

24  Drew, Dennis M: “Air Theory, Air Force, and Low Intensity Conflict: A Short Journey to Confusion“ i 
Meilingers, Phillip S (ed): The Paths of Heaven. The Evolution of Airpower Theory, Air University Press, 
Maxwell AFB, 1997, s 344. Professor Dennis M  Drew var en av hovedarkitektene bak USAF:s første 
doktrine etter den kalde krigen (Basic Aerospace Doctrine of the United States Air Force (1992)).

25 Short, Michael C:“Interview with General Michael C Short“, PBS FRONTLINE, http://www.pbs.org/ 
wgbh/pages/frontline/shows/kosovo 2000.

26  Op cit fotnot 8,Tirpak, s 45.
27  Ibid, s 47.
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ikke var gjennomført. 
Denne malen var langt 
på vei pensum for en 
generasjon offiserer, 
som – tilsynelatende 
uten å sette spørs-
målstegn ved hvorvidt 
en slik standardisert 
tilnærming ville fung-
ere i Kosovos unike 
kontekst – i stor grad 
fulgte de erfaringer, 
perspektiv og utdan-
ning Gulfkrigen og 
Maxwell hadde gitt. 

Like interessant er 
den begrensede kompleksitet i innholdet 
i denne tilnærmingen. Knappe 60 år etter 
Air War Plans Division – Plan 1 (AWPD-1, 
3 augusti 1941), laget man ifm OAF en 
luftkampanjeplan hvor en av fasene (fase 
3) representerte den strategiske anvendel-
sen av luftmakt – den fasen med færrest 
politiske begrensninger, og mer i tråd med 
hvordan det luftmilitære lederskap ønsket 
å bruke luftmakt. Gjennom å analysere 
åpne kilders angivelse av målvalg i denne 
fasen, gir det en meget kraftig indikasjon 
på at de prioriterte målgrupper befant 
seg innen elektrisitet, olje/petroleum og 
kommunikasjonslinjer – nær identisk 
med målvalgene utmeislet i august 1941. 
Da generalløytnant Short ble bedt om å 
identifisere suksess-kriteriene for hvorfor 
Milošević gav seg etter 78 dagers bombing, 
svarte han følgelig: 

[Milošević] hadn’t had [electric] power in 
his capital for a number of days and wasn’t 
going to have it for a number of days more 
… there was no fuel for his automobiles 
and his military … and communications 
infrastructure was being systematically 
destroyed.28

Nå kan det hende at malen for hvordan 
luftmakt bør benyttes ble funnet i 1941, 
og det er som kjent ingen vits i å endre på 
noe som fungerer. Kanskje var det tilfeldig 
at de samme målgruppene ble prioritert i 
Serbia våren 1999. Men svært lite tyder 
på at disse tre målgruppene kom som et 
produkt av en nøye gjennomgang av hva 

28  Ibid, s 43.

B-1B Lancer (landande)  och B-52H Stratofortress 
på Fairford-basen i England. Strategisk bombning 
dominerade det flygmilitära tänkandet.  
Foto: AFSOUTH/Efrain Gonzales
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som ville gi politisk effekt i Kosovos 
spesifikke kontekst. Tvert i mot; som tid-
ligere vist måtte sjefen for targeting cella 
i CAOC Vicenza selv finne mulige mål 
uten noen overordnet strategisk veiled-
ning. Og dersom det konseptuelle fokus for 
anvendelsen av luftmakt ikke ble utledet 
av en analyse av denne spesifikke og unike 
krisen – må perspektivet nødvendigvis blitt 
formet tidligere. Det åpenbare spørsmål 
blir hvorvidt den konseptuelle tenkningen 
rundt luftmaktens konvensjonell anven-
delse har endret seg signifikant i de knappe 
60 år mellom AWPD-1 og OAF? Om min 
antakelse om at svaret på dette spørsmål er 
”nei” stemmer,29 og vi samtidig erkjenner at 
ulike konflikter krever en unik politisk, mi-
litærstrategisk og operasjonell tilnærming; 
burde vi ikke fokusere mer på utvikle en 
bredere konseptuell tilnærming ift hvordan 

luftmakt i ulike situasjoner bør benyttes for 
å generere ønsket politisk effekt?30

Etter OAF uttalte Deputy SACEUR 
general Rupert Smith at, Mike Short saw 
this whole business in a very simple way, 
and had no comprehension of the political 
context either within the alliance or of the 
operation as a whole – and he didn’t choose 
to try to understand it.31 General Kelche 
hevder at Short simpelten ikke forstod at

 we had to use the military tools accor-
ding to the limitations and constraints 
outlined by the political management of 
the crisis.32 David Halberstam hevder at 
Short’s view of what we should have been 
doing represented the purest distillation 
of air force ideology, untempered by any 
sympathy for political complexities.

 SACEUR:s analyse var klar etter krigen: 

29  Warden videreutviklet teorien med sin 5-ringsmodell – og fokuserte eksempelvis klarere på fiendens leder-
skap og den paralyserende effekten av raske, massive og parallelle angrep. Men systemtenkningen, fokuset 
på nøkkelpunkter (Centers of Gravity) og vektleggingen av elektrisitet, POL og kommunikasjonslinjer 
hviler tungt på Industrial Web Theory. Usikkerheten rundt hvordan denne anvendelsen av luftmakt skulle 
oppnå politisk effekt i form av regimeskifte i Irak synes like uklart for Warden i 1991, som for Short i 1999: 
”In Warden’s mind, there was a high probability that there would be a coup of some sort within a week … 
[luftkampanjen] were certain to make someone overthrow the Iraqi leader somehow“. (uthevning gjort av 
undertegnede). Olsen, John A:  Strategic Air Power in Desert Storm, London and Portland, Frank Cass, 
2003, s 94-95 (Olsen refererer til Karl P Muellers intervju med John A Warden: Karl P Mueller: “Strategies 
of Coercion: Denial, Punishment, and the Future of Airpower“, Security Studies 7(3) 1998, s 187. Dr  John 
Olsen påpeker at Warden neppe representerer en konseptuell revolusjon ift Industrial Web Theory (snarere 
en evolusjon), men at hans tanker om parallelle operasjoner og fokus på regimets ledelse er kvalitativt nytt. 
(Dr John Olsen skrev sin doktorgrad om den strategiske luftkampanjen i Operation Desert Storm, og er i 
ferd med å skrive en bok om John A Warden). E-mail korrespondanse med Dr John Olsen 2006-04-22.

30  John A  Warden sier selv, eksempelvis, at hans 5-rings modell og konseptuelle tilnærming til luftmakt ikke 
er universell, og at tilnærmingen krever en forholdsvis modernisert motstander/stat som har nøkkelpunkter 
som kan påvirkes fra luften. Modellen er i så måte et teoretisk utgangspunkt, og et rammeverk for videre 
planlegging. Warden trekker selv frem behovet for grundig analyse av fienden som et politisk-, økonomisk-, 
militært- og sosiokulturelt system. Olsen: Strategic Air Power in Desert Storm, se fonot 29, s 271.

31  Telefonintervju med General Sir Rupert Smith (Deputy SACEUR), 15. mars 2005-03-15.
32  Intervju med General Jean-Pierre Kelche (den franske forsvarssjef), Paris, Frankrike, 2005-04-11.
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if he [SACEUR] had gone after Belgrade 
heavily in the first nights or two, as he 
[Short] and others had originally wanted 
to do, the political outcry in Europe might 
have been so great that the air campaign 
could have ended then and there. He [SA-
CEUR] and Short would have been seen 
as the butchers of Belgrade; they, rather 
than Milošević, would have become the 
principal architects of evil.33 

I en artikkel i Aerospace Power Journal, 
poengterer oberstløytnant Paul C Strick-
land at OAF var påvirket av USAF:s dok-
trinære fokus på decisive force: 

Allied Force highlighted a significant 
doctrinal imbalance between decisive 
and coercive air power. US Air Force 
aerospace-power doctrine focuses 
almost exclusively on the idea that air 
power is decisive in a major theatre war 
scenario. Consequently, it minimizes 
discussion regarding the coercive app-
lication of air power in non-traditional 
types of conflicts like Kosovo.34 

Oberstløytnant Stricklands observasjon 
er interessant. Etter OAF uttalte general 
Kelche at å bruke the”big stick” approach’ 
i Kosovo-krigen ville vært meget uklokt 
nettopp fordi det ville ødelagt samholdet i 
NATO; We would have lost. The issue was 
not to win a war, but to alter Milošević’s be-

haviour in Kosovo.35 Etter krigen beordret 
Kelche opprettelsen av en permanent celle 
i det operative hovedkvarteret i Frankrike 
som skulle fokusere på å utvikle ulike 
krisehåndterings-strategier som kunne 
presenteres som alternativer for politikerne 
– når spente situasjoner oppstod. Trusselen 
om konvensjonell storkrig som det eneste 
signaliserte alternativ fungerte ikke under 
Kosovo-krisen, og en erkjente at en hadde 
håndtert dette for dårlig forut for- og under 
OAF.36 Likeledes poengterer General Clark 
i sine memoarer etter krigen at The “big 
battle” philosophy that dominated much 
of Western military thought during the 
twentieth century must be modified.37

Jeg tror det er grunn til å lytte til gene-
ralene Kelche og Clark. Å kraftsamle de 
luftmilitære ressurser for å kline til mot 
en definert motstander kan være fornuftig 
i gitte sammenhenger – men ikke alltid. 
Det ville vært uklokt i OAF. Spørsmålet 
blir hvorvidt denne tenkning rundt anven-
delsen av luftmakt er bred nok og god nok 
til å benyttes i ulike konfliktscenario for 
å gi ønsket politisk effekt. Jeg tror ikke 
det. Teknologien har siden 2. verdenskrig 
tilbudt stadig mer presise bomber/missil, 
og utstyr som generelt (ikke alltid) øker 
situasjonsoversikten og reduserer tidssy-
klusen fra beslutning til utførelse. Begrep 
som Effect Based Operations (EBO) (Hva 

33  Halberstam, War In a Time of Peace, s 450.
34  Strickland, ‘USAF Aerospace-Power Doctrine. Decisive or Coercive?’, s 14.
35  Intervju med General Jean-Pierre Kelche (den franske forsvarssjef), Paris, Frankrike, 2005-04-11.
36  Ibid.
37  Op cit, fotnot 13, s  418.
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er for øvrig alternativet til slike opera-
sjoner?), Time Critical Targeting (TCT) 
og Time Sensitive Targeting (TST) har 
fått stor fokus – noe som er riktig. Det 
er viktig at vi har utstyr, personell og en 
organisasjon som er fleksibel nok til å ta 
ut mål raskt og presist (utnytte windows of 
opportunity). Mitt anliggende med denne 
artikkelen er – gjennom OAF som empirisk 
eksempel – å fokusere på den mer kon-
septuelle bruken av luftmakt; hvilke mål 
bør vi påvirke, hvordan og hvilken effekt 
gir en slik påvirkning. I en organisasjon 
som Forsvaret i et lite NATO-land som 
Norge, med stor grad av institusjonalisert 
reproduksjon, vil langt de fleste innen offi-
serskorpset ha noenlunde samme bakgrunn 
fra respektive krigsskoler/stabsskoler og 
erfaring fra kurs/øvelser/operasjoner i regi 
av NATO – med betydelig innflytelse fra 
NATO:s største medlemsland; USA. Om 
en erkjenner at de variabler en i krise/krig 
søker å manipulere ikke er faste størrelser 
(situasjon, kulturelle parameter, menneske-
lig reaksjonsmønstre, samfunnsstrukturer, 
infrastruktur, med mer) – hvordan makter 
en å utdanne personell som fra et tvangs-
maktperspektiv forstår den potensielle 
politiske effekten av å påvirke (hard- eller 
soft targeting) ulike mål på ulike tidspunkt 
i ulike kultursfærer? For som Dr Nils Naa-

stad ved Luftkrigsskolen sier: om en ikke 
evner å analysere og forstå den potensielle 
politiske og militære effekten av de bom-
ber som slippes, så blir en redusert til kun 
en transportør av sprengstoff fra punkt A 
til punkt B.38

23 april 1998 ble det avholdt et møte 
i Washington mellom Bill Clintons sik-
kerhetsrådgiver Samuel ’Sandy’ Berger, 
utenriksminister Madeleine Albright, 
vise-utenriksminister Strobe Talbott og 
president Clintons spesialutsending for 
implementeringen av Dayton-avtalen; 
Robert Gelbard.

Uten å redegjøre for en overordnet hel-
hetlig strategi for en slik gjennomføring, 
uttrykte Albright og Gelbard under møtet 
et sterkt ønske om å bombe Serbia pga 
Milošević’s håndtering av situasjonen 
i Kosovo. Irritert over mangelen på en 
helhetlig tenkning, responderte Sandy 
Berger: 

You can’t just talk about bombing in the 
middle of Europe. What targets would you 
want to hit? What would you do the day 
after? It’s irresponsible to keep making 
threatening statements outside of some 
coherent plan. The way you people at the 
State Department talk about bombing, you 
sound like lunatics.39 

38  Samtale med Dr Nils Naastad, Luftkrigsskolen, januar 2006.
39  Intervju med Robert Gelbard [U.S. President’s Representative for the Dayton Implementation in Bosnia 

(1996-99)], 17. mai 2005. Sitatet er hentet fra Madeleine Albright’s memoarer som beskriver samme møte: 
Op cit, fotnot 5, s 383. 
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Elleve måneder senere var det fortsatt ikke 
gjennomført en grundig analyse av hvilke 
mål som ville gi en politisk definert effekt 
før NATO:s fly angrep den Føderale Jugo-
slaviske Republikk. Likevel ble den langt 
på vei standardiserte metodiske innfalls-
vinkelen – doktrinær argumentasjon om 
raskt og massivt angrep på motstanderens 
ledelsesapparat, kommunikasjonslinjer og 
elektrisitet/POL – trukket frem som om 
dette var en konvensjonell storkrig uten de 
politiske begrensningene som de facto drev 
det internasjonale samfunns håndtering av 
konflikten. Dersom en internasjonal krise-
håndtering er tenkt å involvere et spekter 
av ulike faktorer (politiske, økonomiske, 
psykologiske, militære) som til sammen 

skal gi ønsket effekt, så var mangelen på 
militær analyse av bombenes effekt – og 
ønske om å slå til raskt og massivt – neppe 
en del av en slik helhetlig tenkning. 

Jeg tror vi har en betydelig utfordring ift 
å skape en bredere konseptuell basis for

A  å kalibrere anvendelsen av luftmakt for 
å gi ønsket politisk effekt

B å integrere anvendelsen av luftmakt i 
en bredere og mer helhetlig politisk-
militær strategi for å oppnå en ønsket 
politisk effekt.

Om ikke annet kan kanskje Kosovo-krigen 
bidra til å illustrere dette?


