Persongalleri fra den "militære" kampagne mod Air Chief Marshal Dowding som chef for
Fighter Command i 1940.
Specielle forkortel ser: D = Dowding, FC = Fighter Command,

For eller samarbejder med Dowding

*) **) ***) = se bunden af skemaet

Modstandere eller kritiske overfor Dowding

King George VI - en beundrer af D, prøvede
forgæves at få ham tildel t ærestitlen "Marshal of the
Royal Air Force" ved hans afsked fra FC.

John Salmond (Director of Armam ent Prod. i Lord
Beaverbrook s Ministry for Aircraft Production, tidl.
chef for Air Staff, Marshal of the RAF), stærkt uenig
med D om forsvarsmulighederne ved natlige
bombeangreb – Blitzen. John Salmond var blevet
ansat af Beaverbrook til at rådgi ve ham. Han har
givetvi s påvirket Lord Beaverbrook mod D.

Winston Churchill - omtalte i sin bog om Anden
Verdenskrig D for at være et geni som leder af FC.
Støttede D under hele Battle of Bri tain.
*)

Archibald Sinclair (minister for luftforsvar - Air
Ministry), meget irriteret på D, der ikke vil bruge tid
på hans embedsmænds undersøgel ser af FC midt
under luftkrigen.

Lord Beaverbrook (mini ster for flyproduktion, medl.
af krigskabinettet) en beundrer af D's evne til at
overskue og forudsi ge situationen. En søn var pilot
i FC. Blev ven med D. Favori serede produktionen af
jagere på trods af ønsker fra Air Staff. *)

Air Chief Marshal Cyril Newall (chef for Air Staff),
overbevi st om, at hovedindsatsen for RAF skulle
lægges på bombeoffensi ver for at vinde over en
modstander ***). Newall var ofte uenig med D., men
støttede D som chef for FC. Newall blev i oktober
1940 efterfulgt af Portal.

Lieutenant-General F. Pile (fra hæren, chef for
antiluftsk ytset), havde et fint sam arbejde med D i
FC's hovedkvarter. Beundrer af D.

Air Marshal Charles Portal (chef for Bomber
Command) efter Newall s afgang blev han chef for Air
Staff. Det er Portal, som reelt fyrer D. Portal er
tilhænger af "Douchet". ***)

Air Vice-Marshal Keith Park (chef for FC Group 11,
reelt daglig leder af Battle of Britain), tilhænger af
D's strategi og taktikker.

Air Vice-Marshal Sholto Douglas (deputy chief of Air
Staff) chef for FC efter D, tilhænger af "Big Wings".
**) Sholto Douglas var meget loyal overfor Portal.

Air Vice-Marshal Quintin Brand (chef for FC Group
10) tilhænger af D's strategi og taktikker. Ydede
hurtig assi stance til Keith Park, når og hvor han
ønskede det.

Air Vice-Marshal Leigh-Mallory (chef for Group 12
inkl. Baders eskadrille) tilhænger af Baders ideer om
"Big Wings", som han bringer videre til RAF's
ledel se, og senere afprøver med di skutabel succes.
**)

Air Vice-Marshal Richard Saul (chef for FC Group 13) Squadron Leader Douglas Bader (chef for. squadron
tilhænger af D's strategi og taktikker. Stor beundrer
242 i Group 12), meget udfarende med ideen om
af Keith Park s indsats i Battl e of Bri tain.
"Big Wing" **)
*) Både Churchill og Lord Beaverbrook støttede D
før og efter hans afsked. På grund af rædsel over
Blitzens bombeangreb, kunne de ikke modstå
presset fra Air Ministry og Air Staff om at få en ny
chef for FC. John Salmond menes at være den, der
har overtalt Lord Beaverbrook, som igen har
påvirket Churchill.

Air Chief Marshal Wilfrid Freeman (Air Member f.
Development & Production), i nov.1940 udnævnt til
Vice-Chief of Air Staff. Havde et tæ t samarbejde med
Trenchard og Salmond.

**) Tilhængere af "Big Wing" ideen. Ideen
overbevi ste ikke Churchill. Det var vigtigt for
Churchill, at FC skulle hindre ødelæggel se af
flyvestationer og flyfabrikker, og ikke bare bekæmpe
fjendens fly på tilbagevejen. Se punktet i
forsvarsstrategien.

Harold Balfour (Under Secretary of State for Air, Air
Ministry, tidl. Major i RAF, i 1926 civil, til 1938
parlamentsmedlem. Beundrer af Trenchard.
Tilhænger af "Big Wing". **)

***) Tilhængere af "Douchet" ideen. Ideen går ud på, at
hovedvægten af et flyvevåbens indsats skal ligge i strategiske
bombeoffensiver mod en modstanders infrastruktur og
civilbefolkning for at nedkæmpe ham. Se også punktet
forsvarsstrategien.
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Lord Trenchard (skaberen af RAF i 1918, tidl. chef
for Air Staff, Marshal of the RAF). Højt respekteret i
RAF kredse, ”leder” af Trenchard gruppen.
Trenchard havde været meget uenig med D om
næsten alt siden 1916. Trenchard arbejdede kraftigt i
baglandet for at få fjernet D fra posten som chef for
FC. Tilhænger af "Douchet" ***)

