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ett opus om luftmakt borde väcka upp-
skattning. Flygböcker säljer. Den som utan 
att vara utpräglad fackman ger sig på äm-
net riskerar likafullt att uppfattas som allt-
för snabb att dra slutsatser eller helt en-
kelt begå fel. Detta har drabbat den kän-
de israeliske militärhistorikern martin Van 
crefeld. I fackpress, och inte bara där, har 
det kommit starkt negativa reaktioner på 
hans 2011 utgivna bok The Age of Air 
Power. 

Stilen spelar in. Van crefeld har haft sed-
vanligt bråttom att stapla slutsatser. Den 
ofta avbrutna kronologiska framställning-
en ger ibland ett intryck av att han varit lite 
förströdd eller helt enkelt glömt vad han 
tidigare har skrivit. Recensenten uppfat-
tar att det ändå på grund av ämnets bredd 
går att få ut en hel del av boken, men då 
ska man kanske inte ha någon koppling till 
flygbranschen.

Onekligen har författaren haft ett syf-
te med sin kritiska granskning av begrep-
pet luftmakt med dess start i flygets bak-
grund. Han använder gärna formuleringar 
som gällde det att punktera en uppblåst fö-
reställning om luftdimensionens avgöran-
de militära betydelse. budskapet är inte det 
ringaste inlindat.

För att ta några exempel: luftmakten har 
varit på nedåtgående under drygt sex årti-
onden, skriver Van crefeld. Den domine-
rande faktorn under det kalla kriget är is-
tället kärnvapnen. Satsningen på de sista 
strategiska amerikanska bombflygplanen B 
1 och b 2 i ett skede präglat av ballistiska 
missiler kallar han för ”ett skämt”. AirLand 
battle-doktrinen och John Wardens The 
Air Campaign sägs båda blunda för kärn-
vapnens roll. Hangarfartygen hade ”knap-
past någon roll alls” i koreakriget, de cite-
ras vara politiska instrument, ingenting för 
riktig strid. Israels segerrika sexdagskrig 
1967 förklaras vara en ”svanesång, början 
på slutet av något som redan var i nedan”. 
etc.

Det är knappast formuleringar som vin-
ner proselyter. De ger heller inte hela bil-
den av vad Van crefeld vill diskutera. Han 
bestrider massiva påståenden om luftmak-
tens centrala roll i vår tid. men han gör det 
genom att sätta in den i ett vidare militärt 
sammanhang med sin berättelse om 110 år 
på världens slagfält.

en första del, ”Into the blue, 1900–
1939”, tar sin start i flygets allra tidi-
gaste barndom. Snart följer vad crefeld 
kallar världens första flygkrig, Italiens 
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kolonialkrig i dagens Libyen med början 
1911. balkankrigen bevärdigas dock inte 
med en rad innan författaren låter ridån 
gå upp för den stora europeiska brand, det 
stora kriget som det hette innan det kom 
att minnas som första världskriget. 

På några år händer allt. Stridskrafterna 
på marken och haven får sällskap. en sna-
rast exploderande utveckling sker av strids-
flyget med såväl luftskepp som ständigt nya 
och snabbare flygplanstyper. Flyget hade 
skapat helt nya möjligheter för underrät-
telseinhämtning och strategiska operatio-
ner. målande beskrivs vad som mest fängs-
lade samtiden, en kamp man mot man, dog 
fights. 

krigsskildringen följs av ett kapitel, se-
dan armadorna skingrats, om visioner, 
organisationer och maskiner. Lärdomar 
dras. Här kan författaren på allvar börja 
skärskåda tänkandet bakom det nya vap-
net. Läsaren möter ”profeterna” Hugh 
trenchard, billy mitchell och Giulio 
Douhet, var och en med tankar om det nya 
vapnets oberoende roll.

Delen avslutas av författaren med flygin-
satserna i en grupp ”civiliserade” krig: det 
ryska inbördeskriget mellan röda och vita 
och kriget mot det nya Polen; spanska in-
bördeskriget, Japans framfart i manchuriet 
och Kina; samt finska vinterkriget 1939–
1940 (!). Inflygningen av trupp och mate-
riel till den spanska krigsskådeplatsen visar 
en ny komponent som har kommit för att 
stanna och växa: transportflyget, taktiskt, 
operativt och strategiskt.

bokens andra del, ”the Greatest War 
of All, 1939–1945”, ägnas helt åt andra 
världskriget på dess olika krigsskådeplat-
ser. Första kapitlet behandlar framför allt 
den tyska luftkrigföringen från uppseende-
väckande framgångsår till svårigheterna i 
Ryssland där till sist Luftwaffe bara är kvar 
som en skugga av sitt forna jag. Följande 

kapitel beskriver de allierades industriella 
övertag, särskilt sedan USA kommit med i 
bilden, liksom betydelsen av underrättelser 
och vad vi idag skulle kalla informations-
krigföring. De sista kapitlen skildrar hur 
tyskland och Japan krossas. 

komparativa jämförelser görs mellan 
flygplanstyper/luftvärnssystem och tyngd-
punkter i respektive länders hantering av 
flygstridskrafterna. Storbritannien och 
USA satsar på strategisk krigföring, där 
det förra landet efterhand går in för natt-
lig hemortsbekämpning rätt mycket enligt 
Douhets principer, medan det senare med 
sina snabbmobiliserade mäktiga resurser, i 
enlighet med tankar från 1920-talet, inrik-
tar sig på raider i dagsljus mot flygplans-
fabriker, transportsystem och installationer 
för tillverkning av syntetisk olja.

tyskarna har liksom ryssarna valt att 
lägga tonvikten på direkt – close air sup-
port – och indirekt markunderstöd, inter-
diction (mot reserver, bakre linjer). Deras 
transportflyg kommer till korta när Görings 
löften testas vid Stalingrad. 

Den tyska förmågan att etablera flyg-
baser i anslutning till fronten överträffas 
av amerikanarna särskilt i Stilla havs-kri-
get; grävskopor straffar japansk handkraft. 
Hangarfartygens roll betonas förstås i en 
kraftmätning där japanerna snabbt förlo-
rar ett försprång i vapen och pilotstandard. 
med curtis Lemays dagbombningar på låg 
höjd står hela Japan i brand. Det hela är 
över i och med att kärnvapen används för 
första och hittills sista gången.

I en tredje bokdel, ”the War that Never 
Was, 1945–1991” om det kalla kriget, förs 
handlingen fram till östblockets kollaps. 
Första kapitlet förbehålls vad Van crefeld 
benämner den dominerande faktor – kärn-
vapnen – vars närvaro förhindrade krig 
mellan länder som satte sig i besittning av 
nukleära arsenaler. 
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Andra kapitel gäller de nya militära 
verktygen under några snabbt avverkade 
decennier. 

Först då helikoptern på stridsfältet och 
jetålderns inträde, där sakkunniga läsare 
inte har blivit nöjda med författarens han-
tering av det mest moderna, instabila plan 
och beroendet av sensorer och datorer (”fly 
by wire”). Därnäst behandlas utveckling-
en av missiler, satelliter och förarlösa plan, 
UAV, alla dessa system som har tonat ned 
det bemannade flygets roll i luftdomänen 
och fört in rymden i bilden. 

ett sista kapitel, av författaren ironiskt 
rubricerat ”papperskrig”, beskriver fram-
växten av doktriner, framför allt USA-
produkter mestadels skrivna av överstar 
(Warden m fl), som författaren inte impo-
neras av. med en av dessa slängiga formu-
leringar som retar en kunnig läsekrets skri-
ver han att de ofta ”utarbetar självklarhe-
ter” och sysslar med ”hårklyverier”.

bokens fjärde del, ”Little Wars, 1945–
2010”, återupptar en kronologisk berättel-
se och handlar om den långa raden ”små-
krig” som vi trots allt har upplevt medan 
de stora höll kärnvapenfred. 

Först ett inledande kapitel, som häm-
tar sin rimligtvis utmanande titel ”marin-
flygets skymningstid” från författarens ut-
gångspunkt att under de senaste sex årti-
ondena inga hangarfartyg har varit i strid 
med varandra. Här presenteras i gengäld 
Falklandskriget 1982 med dess intensiva 
marinflygsanvändning. Van Crefeld frågar 
sig om vi någonsin mer kommer att se nå-
got liknande; han finner det nästan säkert 
att det i så fall endast skulle kunna ske mel-
lan icke-nukleära stater eller mellan en nu-
kleär stat och en icke-nukleär stat.

De följande kapitlen avhandlar en 
räcka av krig och väpnade handlingar från 
koreakriget till två uppmärksammade is-
raeliska aktioner: räddningen av israelisk 

gisslan i entebbe och bombningen av en 
kärnreaktor i Irak. 

När det gäller korea föds i slutet ett 
nytt teoribegrepp, John boyds OODA 
(observation-orientation-decision-action). 
Författaren konstaterar att FN-sidans flyg-
övertag mest bestod av indirekt mark-
understöd, sedan strategisk bombning hin-
drats av politiska skäl (risken av ett stor-
krig med kina) och direktstöd av militära 
försiktighetsskäl. I grunden var insatserna 
inte effektivare än under andra världskri-
get, skriver han. Ytterligare två flygkrig av-
färdas därefter kort av Van crefeld såsom 
inte innehållande något avgörande nytt: 
Sinaikriget 1956 och kriget 1965 mellan 
Indien och Pakistan. Gemensamt för de 
tre är enligt författaren att luftmakten inte 
fällde något utslag. 

Sexdagarskriget däremot kallar även 
denne kritiske författare en luftmaktens 
”spektakulära seger”, samtidigt som han 
ser den som den troligen sista i sitt slag. 
Fientligheterna avstannade inte utan av-
löstes av det s k utnötningskriget längs 
Suezkanalen (mars 1969 – augusti 1970), 
medan egypten med sovjetisk hjälp stärk-
te sitt luftförsvar. I sammanhanget för Van 
crefeld ett resonemang om hur utveckling-
en av radar bidrar till en centralisering av 
luftstridskrafterna som minskar delar av 
piloternas gamla oberoende. 

De följande åren såg vid sidan av 
Vietnamkriget ett storskaligt krig med en 
viktig luftmaktsroll, det mellan Indien och 
Pakistan 1971, som inleddes liksom sex 
år tidigare med ett felslaget pakistanskt 
försök att vinna genom ett överrumplan-
de första slag mot motståndarens baser: 
Indien var alltför starkt för att låta sig 
slås ut. Istället var det Pakistan som halv-
erades, när bangladesh nådde friheten. 
Viktigast ur författarens perspektiv var att 
därefter båda parter började utveckla egna 
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kärnvapen, något som enligt hans tes för-
klarar att det inte har blivit några fler regel-
rätta krig mellan länderna.

Oktoberkriget 1973 ägnas en fyllig be-
skrivning som bl a betonar supermakternas 
hjälp till egypten och Israel med avgörande 
materielslag under pågående drabbningar. 
Flygstyrkornas storlek hade ökat, och isra-
elerna bemästrade en uppenbar kris först 
sedan de med markoperationer slog hål 
i det egyptiska luftförsvaret. I det följan-
de stora kriget mellan två stater, Irak–Iran 
(1980–1988), hade båda sidor enligt Van 
crefeld ursprungligen trott att kampen hu-
vudsakligen skulle utspelas och avgöras i 
luften, men den slutade som ett långvarigt 
utnötningskrig på marken.

Fjärde delens avslutande kapitel, med 
den utmanade titeln ”Falska segrar” av-
handlar de två krigen vid Persiska viken – 
kuwaitkriget 1990/91 och Irakkriget 1973 
– jämte Natos kosovokrig 1999. Alla tre 
ses av författaren som expeditionära fält-
tåg i tecknet av en revolutionär teknisk re-
volution mot icke-kärnvapenmakter sedan 
sovjetblocket rämnat och västvärlden inte 
längre hade någon potentiell stormakts-
motståndare att spänna krafterna mot. 

Författaren introducerar i samman-
hanget John Warden som den mest origi-
nella luftteoretikern på en generation med 
sina tankar om precisionsbekämpning av 
motståndarens nervcentrum. men när han 
skriver att den amerikanske flygbefälhava-
ren ”av något skäl” inte ville ha Warden i 
sin stab verkar han inte ha bemödat sig att 
studera motsättningar mellan planeraren 
från Washington och den operative chefen 
på platsen, chuck Horner, med sitt prak-
tiskt-taktiska ansvar.

I en femte avslutande del ”War Amongst 
the People, 1898–2010”, titeln hämtad 
från den brittiske generalen sir Rupert 
Smiths berömda fras, dyker Van crefeld 

tillbaka i historien till spansk-amerikanska 
kriget. Där anser han sig ha funnit ett av de 
allra första kolonialkrigen i vilket luftmakt 
användes i form av en ensam ballong i stri-
derna vid San Juan Hill. 

Den följande texten avhandlar mest vad 
författaren betecknar som luftmaktens till-
kortakommande i konflikter där motpar-
ten inte hade något som helst luftförsvar. 
”Hade luftmakten varit så dominerande 
som somliga människor har påstått skulle 
utgången den snabba och kompletta segern 
mot upprorsmakare, gerilla, banditer, ter-
rorister, patrioter, frihetskämpar, partisa-
ner eller vad de nu kallas eller kallar sig, 
vara given”, heter det i en av Van crefelds 
många svepande formuleringar.

tidigt är författaren tillbaka hos ita-
lienarna i Libyen för att därefter disku-
tera britternas pacificeringskampanjer i 
mesopotamien och Palestina under mellan-
krigstiden respektive amerikanernas kamp 
mot de första sandinisterna i Nicaragua. 
Raskt förflyttas vi sedan till spanjorers 
och fransmäns kamp mot Riffkabyler i 
Nordafrika och tyskarnas strider mot tito 
i dåvarande Jugoslavien.

Van crefeld är i nästa kapitel inte mer 
nådig mot flygets företrädare i strider-
na på så vitt skilda håll som inbördeskri-
gets Grekland, upproret mot britterna på 
malackahalvön och fransmännens felslag-
na kamp för att behålla herraväldet över 
Indokina och Algeriet. Så pass uttömman-
de som mängden konflikter hanteras hade 
det kanske inte varit fel att ta med också 
Kongokrisen, där våra flygande tunnor fick 
en roll när FN för första gången satte in 
stridsflyg.

ett tredje kapitel, ”A War too Far”, om 
Vietnamkriget pekar inte minst på bris-
tande strategiskt ledarskap från USA:s 
sida och svårigheter att dra upp gränser 
för krigföringen. bland annat behandlas 
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luftoperationerna Rolling thunder, under 
tre och ett halvt år, respektive Linebacker I 
och II, mot Hanoi-Haiphong i ett sent ske-
de 1972, när USA redan var inställt på att 
definitivt dra sig ur. 

Van crefeld skriver om att världen här 
ser luftangreppen i deras ”förfärande bäs-
ta”. knappast ensam på den punkten häv-
dar han att de stora flygbombningarna i 
Vietnam gjorde mer skada än nytta och 
inte kunde hindra amerikanarnas nederlag. 
man ”hade inte lärt sig läxan och har i stor 
utsträckning fortfarande inte gjort det”.

ett sista kapitel rör vad författaren ser 
som flygets fortsatta begränsningar ef-
ter Vietnam med glimtar från vita rhode-
siers framfart, Sovjetunionens invasion av 
Afghanistan och Israels strider i Libanon 
för att förstås sluta med våra egna da-
gars erfarenheter av insatser i Irak och 
Afghanistan. Återigen här visar sig inbör-
deskrigets kongo (”Afrikas världskrig), 
med helikoptern i nyckelrollen, vara en bo-
kens vita fläck på stridskartan.

Den säkert alltför långa redovisning-
en ovan av innehållet i Van crefelds bok 
har syftat till att belysa det bästa med ver-
ket: spännvidden i det verk som han har 
gett sig på. I sin egen sammanfattning un-
der rubriken ”conclusions. Going Down, 
1945–?” snävar han in perspektivet. 
Polemiskt tar han bland annat upp argu-
menten att moderna flygplan är så mycket 
bättre än föregångarna att det behövs färre 
av dem. Författaren kommer fram till att 

resonemanget inte håller och går så långt 
som att kalla kombinationen av mycket 
hög kvalitet och mycket litet antal för ett 
typiskt tecken på militär degeneration. När 
det gäller stora transportplan som c 17, 
där Sverige är med i en pool, kan de endast 
flyga till platser där det knappast finns nå-
gon fiende att tala om, heter det syrligt. 

Med bemannat stridsflyg i Van Crefelds 
analys uppenbart på väg mot utrotning och 
en växande roll för helikoptrar och UAW 
kan i många fall vad som är kvar av län-
ders flygvapen stå inför en tusen sårs död, 
som han formulerar saken. Och därmed 
ser författaren också ett försvinnande av 
den sista generationen gammaldags aggres-
siva, skickliga och djärva piloter.

Resonemanget har knutits ihop efter en 
framställning som bitvis har verkat mer 
tankspridd än förutsättningslöst genomar-
betad. Som en militärhistorisk översikt av 
vad som har förevarit under 1900-talet och 
början av 2000-talet av krig i alla deras di-
mensioner, alls inte enbart i luften, har den 
likafullt gett timmars givande läsning åt-
minstone för icke-experten. Synd bara att 
martin Van crefeld inte har åstadkommit 
ett arbete som kunde övertyga fler om för-
fattarens vetenskapliga avsikter och ambi-
tion att gå till verket med precision.

Recensenten är ledamot av kkrVA.


