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av redaktör Olof Santesson

Den 17 september i år var det en sed-
vanlig tacksägelsedag i Westmin-
ster Abbey. Det man högtidlighöll 

var Battle of Britain Day, minnet av de 
unga brittiska flygare som sensommaren 
och förhösten 1940 höll Görings Luftwaffe 
stången. Kampen slutade den gången med 
att Hitler inställde sina planer på en inva-
sion, operation Seelöwe. Ingen skulle mer 
hota Storbritannien över Kanalen.

Åtminstone förr kunde nästan alla män-
niskor också Churchills hyllningsord till 
piloterna i flygvapnet, RAF. ”Aldrig i 
mänsklighetens historia har så många haft 
så få att tacka för så mycket.” 

En del av oss har säkert kvar en uppfatt-
ning om stridsförloppet, och några kan 
kanske rent av räkna upp de viktigaste 
dagarna. Det tyska stormanloppet i luften 
startade på allvar den 10 augusti, Adlertag 
(Örndagen) med syftet att slå ut det brit-
tiska flygvapnet. Efter flera veckors strider 
gjorde Göring den 7 september missgrep-
pet att vända sina redan sargade styrkor 
bort från livsviktiga brittiska flygbaser 

och radaranläggningar till terrorangrepp 
mot London. 

Den 15 september kom att betraktas som 
slagets kulmen – Battle of Britain Day. 56 
tyska plan sköts ned (inte 185 som brittiska 
piloter inrapporterade) mot 29 för RAF. 
Två dagar senare kom det tyska beskedet 
– invasionen av Storbritannien hade skju-
tits upp på obestämd tid.

Det var alltså mindre än tusen brittiska 
jaktflygare som segrade och omintetgjorde 
Nazitysklands planer på ett herravälde över 
hela Västeuropa. Så har man fått lära sig 
i de mängder av böcker som har skrivits 
i ämnet. Tar man ur den digra högen t ex 
en populärhistorisk framställning som 
Christer Bergströms Luftstrid över Ka-
nalen (Liber Förlag, Stockholm 1983) så 
råder det inget tvivel om saken: Flottan 
var inte längre Storbritanniens klassiska 
skydd. ”Det stolta Royal Navy levde nu 
under ett ständigt dödshot från luften” och 
endast ”Fighter Command hade avvärjt 
invasionen mot England.”

Är då detta dagens sanning? En ung his-

Det var fler som borde ha tackats 
Historiker ser på slaget om Storbritannien 
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toriskt intresserad brittisk journalist, Bryan 
James, har frågat en grupp militärhistoriker 
drygt sextiofem år efter händelserna. Av 
dem har han fått ett helt annat besked. Det 
var flottan som avgjorde Seelöwes öde.1

De tillfrågade är inte vilka forskare som 
helst utan de tre mest seniora militärhis-
torikerna vid Joint Services Command 
Staff College med ansvar för den högre 
utbildningen i brittisk krishantering. 

Den maritime historikern Andrew Gor-
don jämför slaget om Storbritannien som 
en formande händelse för det brittiska 
flygvapnet med Waterloo för armén och 
Trafalgar för flottan. Men, säger han, det 
är rena struntpratet att påstå att det var på 
grund av flygarna som tyskarna misslycka-
des att invadera Storbritannien. ”Så länge 
Royal Navy behärskade Kanalen hade 
tyskarna ingen chans i helvetet att erövra 
de brittiska öarna.”

Den flyghistoriska kollegan Christina 
Goulter instämmer. Hon påpekar att Chur-
chills hyllning av RAF borde ha gällt även 
bombflygarna och särskilt Coastal Com-
mand som svarade för en stor del av det 
sänkta tyska fartygstonnaget.

Professor Gordon hävdar att brittiska 
Home Fleet utgjorde rörliga svåra mål 
för Luftwaffe. Vid den här tiden, andra 
halvåret av 1940, hade ännu inget större 
örlogsfartyg, capital ship, sänkts från luf-
ten. Inte förrän vid invasionen av Kreta i 
maj 1941 hade tyskarna börjat praktisera 
anfall mot sjömål. Japanerna förfogade 

över pansarbrytande bomber och var i 
frågan om fartygsbekämpning från luften 
i en klass för sig när de i december 1941 
sänkte Prince of Wales och Repulse utanför 
Malackahalvön. Att dessförinnan brittiska 
hangarfartygsbaserat flyg i slutet av maj 
1941 på ett avgörande sätt hade lyckats 
skada Bismarck kallar Gordon ren tur.

Tyska försök att hålla Home Fleet borta 
från det tänkta överskeppningsområdet 
genom minfällning hade heller aldrig 
lyckats, det är Gordons klara slutsats. Ta 
bara en sådan sak som att den brittiska 
flottan kunde ha uppbådat 66 minsvepare 
i Kanalen. Tyskarna hade fyra. 

I kanalområdet var Royal Navy helt 
enkelt oerhört överlägsen tyskarna i varje 
fartygskategori. Hur skulle angriparna 
ha kunnat frakta över en invasionshär på 
pråmar med en halv meters fribord och 
2 knops fart, frågar Gordon retoriskt. De 
saknade all erfarenhet att låta sina arméer 
ta språnget över öppet hav med åtföljande 
tidvattensproblerm. Några styrkor hade 
kanske kommit igenom men utan möj-
ligheter till underhåll och förstärkningar. 
Målet var borta för Hitler. Han visste inte 
längre vad han skulle göra; den tjocka 
damen hade faktiskt sjungit klart. 

Professorn i lantkrigskonst Gary Shef-
field håller även han med om att tyskarna 
inte hade kunnat inta de engelska öarna. 
I maj 1940 hade försvaret av kusten varit 
i ganska dåligt skick, men i september 
tedde sig läget dramatiskt bättre. Brit-

1  James, Bryan: “Pie in the Sky?”, History Today, Sept 2006.
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terna stod då starkare med tre gånger fler 
pansarvärnsvapen och fyra gånger fler 
medeltunga stridsvagnar. Och man skall 
inte skoja om förmågan hos hemvärnet. 
Genomsnittsåldern i Dad’s Army var 35 
år. Många var veteraner från första världs-
kriget, och i juli hade man tillförts en halv 
miljon gevär från USA.

Men åter till luftens riddare. I antal var 
britterna inte genomgående så väldigt 
underlägsna fienden som beskrivningen 
av den gloriösa avvärjningsstriden kan ge 
intryck av. Redan tidigare forskning har 
gett vid handen att RAF vid slagets början 
förfogade över 644 jaktplan mot tyskarnas 
725. Efteråt, i oktober, var styrkeförhållan-
dena omvända; den brittiska flygindustrin 
hade satt fart. Anmärkningsvärd är upp-
giften att trettio procent av Storbritanniens 
utbildade jaktpiloter under slaget hade jobb 
på marken. Det var inte de allra sista man 
hade skickat upp.

Historikern Richard Overy, specialist 
på andra världskriget, tycker lika litet som 
sina kolleger att slaget om Storbritannien 
var ett avgörande ögonblick; dit räknar 
han egentligen endast Stalingrad. Men 
det brittiska folket behövde hjältar. Och 
efter kriget, under 1950-, 1960-talen, när 
Storbritannien hade förlorat sitt imperium 

och upphört att kunna betraktas som en 
världsmakt, ville allmänheten inte ifråga-
sätta jaktflygets historiska insats.

Med Andrew Gordons ord fick RAF:s 
seger ersätta den säkra seger över Seelöwe 
som skulle ha blivit följden om ”tyskarna 
hade varit dåraktiga nog att försöka sig 
på en invasion”. Faktiskt förhåller det sig 
också så att Churchills berömda tal den 
20 augusti 1940 endast ägnade sex rader 
åt jaktflyget men hela tjugotvå rader åt 
bombflyget. 

Vad de dödsföraktande unga piloterna 
med sina bragder i luften åstadkom var 
stort nog. Det behövde inte blåsas upp 
med några överord. Men det var fler som 
uttryckligen borde ha tackats.

PS Tro nu inte att de tillfrågade militär-
historikerna har fått stå oemotsagda. I 
oktobernumret av History Today reagerar 
ett par skribenter starkt mot betoningen av 
flottans roll under slaget av Storbritannien. 
En påpekar att det gemensamma försva-
ret var illa organiserat. En annan erinrar 
om att general Alan Brooke, i juli 1940 
utnämnd till befälhavare för den brittiska 
hemmaarmén, inte satte någon lit till att 
Royal Navy skulle kunna kasta tillbaka 
en tysk invasion.


