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tankar om defensiven

i detta kapitel studerar vi offensivens roll i det taktiska tänkandet vid 
tolfte slaget om Isonzo, mer känt som slaget vid Caporetto, i oktober 1917. 
Underlag har utgjorts av litteraturen kring slaget samt av erfarenheter från 
en fältövning på plats i Slovenien. Författarna, tillsammans med lärarna på 
sektionen för markoperationer och chefen för militärhistoriska avdelningen 
vid Försvarshögskolan, analyserade på plats slaget och följde i fotspåren på 
dåvarande löjtnanten Erwin Rommel för att förstå de taktiska förutsättning-
arna, vägvalen, besluten och dess effekter.1 

I detta kapitel utgår vi från resultaten av vår egen forskning kring militärt 
taktiskt tänkande bland svenska officerare, från existerande forskning kring 
taktiskt tänkande samt från svensk doktrin och reglementen med betoning 
på Arméreglemente taktik (ART).

När man studerar slaget vid Caporetto finner man att det är uppenbart 
att offensiven och offensivt tänkande har varit förhärskande. Detta gäller 
såväl Caporetto som de föregående elva slagen om Isonzo liksom den efter-
följande jakten efter de italienska trupperna mot Tagliamento. Men varför 
var offensiven förhärskande? De militära målen och operationsmiljön ger 
förstås en grundförklaring – då italienarna ville nå Trieste behövde de gå på 
offensiven, och när Österrike-Ungerns försvar närmade sig kollaps och det 
operativa rummet saknades var motoffensiv att föredra (i alla fall om tyskt 
stöd kunde uppbådas). Samtidigt står det klart att offensiven var domine-
rande i det militära taktiska tänkandet hos såväl italienare som tyskar – de 
två huvudaktörerna i det studerade fallet. 

Det finns ingen naturlag som säger att den enda vägen för Italien var att 
anfalla så hänsynslöst och ta förluster så lättvindigt; inte minst då misslyck-
ande var det som genomsyrade attackerna. Att utvecklingen blev på detta 
sätt handlar istället om det taktiska tänkandet hos de italienska officerarna, 
då kanske särskilt hos generalstabschefen Luigi Cadorna. Tysklands attack 
framstår som mer balanserad; dock så står det klart att den drevs av en stark 
tilltro till offensiven. Så varför existerade denna dominans för offensiven i 
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det taktiska tänkandet i detta fall? Vi kommer här att försöka förstå detta 
med utgångspunkt i ett antal möjliga faktorer, vilka diskuteras nedan.

Varför är offensiven förhärskande i militärt taktiskt 
tänkande?
Tidigare forskning, våra intervjuer med officerare samt svaren i en enkät till 
svenska officerare visar, att det militära taktiska tänkandet domineras av 
offensiven. Åtminstone föredrogs den av officerskåren i stort, särskilt inom 
armén.2 Det finns ett antal försök till förklaringar av detta, vissa mer och 
andra mindre övertygande. Utifrån våra egna studier samt en genomgång 
av forskningsfältet kan ett antal generella förklaringsmodeller identifieras, 
vilka till olika del stämmer in på fallet Caporetto och därför fungerat som 
en analytisk ram för denna artikel. 

Vi utgår här från ett antal faktorer som potentiella (del)förklaringar till 
varför offensiven är förhärskande.3 Vi tittar här närmare på den militärhis-
toriska erfarenhetens betydelse, där generellt de erfarenheter som får mest 
uppmärksamhet och betonas tenderar att fokusera på framgångsrika offen-
siva operationer. Samma tendens kan ses i militärteori såväl som doktrin och 
reglementsutveckling, som också undersöks. I dessa sammanhang fokuserar 
man på och betonar betydelsen av och fördelarna med offensiva metoder. 

Utöver ovan nämnda faktorer så har argumentet ofta framförts, att det är 
teknologin som premierar offensiven. Helt enkelt skulle det vara så, att den 
vid en viss tidpunkt existerande teknologin gör att offensiven är effektivare 
än defensiven.4 Vidare är den gemensamma officerskulturen och arvet en 
möjlig orsak. Annorlunda uttryckt: officerskollektivet är skolat i en tradi-
tion som premierar offensiven. Men innan vi går vidare med dessa faktorers 
relevans för slaget om floden Isonzo, behöver vi göra en mer omfattande 
djupdykning i vad som skedde under slaget vid Caporetto och i Rommels 
tänkande och agerande under detta. 

Slaget om Isonzo
Slaget om floden Isonzo hade över tiden offensiva såväl som defensiva sidor, 
även om offensiven genomgående dominerade. Den första offensiven mot de 
österrikiska ställningarna skedde den 23 juni 1915, en månad efter det att 
Italien inträtt i kriget på ententens sida med krigsförklaringen den 24 maj 
samma år.5 Under de kommande två åren skulle sammanlagt elva offensiver 
äga rum, under vilka italienska styrkorna under ledning av ”Commando Su-
preme” Cadorna genomförde upprepade anfall mot de österrikisk-ungerska 
ställningarna. Även om motattacker från den österrikisk-ungerska sidan 
skedde under denna period, så var det Italien som stod för den övergripande 
offensiven. Faktum är, att italienarna var så offensivt fokuserade att när, i 
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och med att den tolvte Isonzo-offensiven inleddes av tyska 14. armén hade 
offensiven blivit något så normalt hos italienarna att de defensivt ej var väl 
förberedda. 

Den italienska doktrinutvecklingen när det gällde defensiv strid hade va-
rit mycket begränsad under krigets gång, varför de inte var redo att försvara 
sig mot den form av artilleriunderstödd infiltrationstaktik som Tyskland 
hade utvecklat under sina strider på västfronten. Italienarna tycks ha haft 
begränsad kunskap om den nya taktiken och de metoder som utvecklats på 
fronten i Frankrike.6 Inte minst visade det italienska försvaret på bristfälligt 
djup och dåligt samarbete mellan artilleri och infanteri.7 Ett annat problem 
som blev tydligt under slaget vid Caporetto var de italienska styrkornas 
oförmåga att hantera situationer när de blev omringade; det faktum att 
även numerärt överlägsna styrkor generellt gav upp mer eller mindre utan 
strid när de överraskats och/eller omringats var en nyckelfaktor inte minst i 
Rommels framgångar.

Här hör det till saken att Cadorna inte heller på ett gott sätt lyckades 
använda det linjesystem som doktrinen förordade, med en första linje base-
rad vid frontlinjen, följd av en andra linje som skulle vara ”line of resitance” 
med bättre utvalt och förbereddför skydd, följt av en bakre tredje linje som 
var ”Army” line och som avsågs vara mycket väl befäst vid de geografiskt 
mest fördelaktiga positionerna.8 I fallet Caporetto var sålunda de försvars-
linjer som satts upp både fler och mindre klart relaterade till varandra än vad 

“The map draws on Wilks, John; Wilks, Eileen: Rommel and Caporetto, Leo Cooper, Barnsley 2001, 
s 34.”
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direktiven stipulerade. Bilden nedan9 visar klart, att det inte var ett stringent 
trelinje-system som satts upp.10

Bakgrunden till denna motoffensiv återfinns i det faktum att trots att 
misslyckande genomsyrat Cadornas upprepade anfall – framstegen var 
begränsade och förlusterna stora – så hade fronten i och med den elfte of-
fensiven under augusti 1917 tryckts fram så långt att de österrikisk-ungerska 
förbanden saknade operativt rum för vidare tillbakadragande. Fronten 
hade nu passerat över de mellersta delarna av floden Isonzo och högplatån 
Bainsizza hade intagits, vilket gav Cadorna ett utgångsläge från vilket han 
på allvar skulle kunna uppnå sitt mål – att ta hamnstaden Trieste. Dessutom 
var de österrikisk-ungerska styrkorna vid denna tidpunkt slitna, och de 
saknade den kapacitet som skulle behövts för att ensamma kunna mota en 
tolfte attack.11 Detta var upprinnelsen till att de bad om hjälp från sina tyska 
allierade. 

Nu skapades 14:e armen under ledning av general Otto von Below och 
som stabschef den bayerske generalen Konrad Krafft von Dellmensingen, 
vilken var sammansatt av 15 divisioner, sju tyska och åtta österrikiska.12 

Med tysk förstärkning och under tysk ledning övergick nu initiativet 
till centralmakterna. Den tolfte offensiven, mer känt under namnet slaget 
vid Caporetto,13 skedde istället mot Italien. Offensiven leddes av de tyska 
trupperna, och det österrikiska stödet visade sig bli begränsat.

Analys av slaget om Isonzo
När man tittar på offensiv respektive defensiv vid slaget om Isonzo så är 
det offensiven som har varit framträdande i historieskrivningen. Under de 
första elva slagen är det Cadorna som varit i fokus, en person som beskrivits 
som en ”brutal befälhavare som krävde omöjliga anfall”,14 varefter upp-
märksamheten skiftat till de österrikisk-tyska offensiverna, då inte minst 
den offensiv mot Matajur som württembergska bergsbataljonen (WMB) 
genomförde, då med fokus på Rommels extrema offensiv. I det italienska 
fallet så är det korrekt att säga att det var offensiven som fullständigt 
dominerade. Italienarna hade ingen väl utvecklad defensiv doktrin, och den 
de hade klarade inte av den taktik och de metoder som Tyskland utvecklat 
under kriget på västfronten. Det bör dock nämnas, eftersom det ofta 
hamnar i skymundan för de offensiva framgångarna (och misslyckandena), 
att Österrike-Ungern genomgående fokuserat på försvar, och tillämpade en 
strategi som i allt väsentligt var defensiv. Det ska kommas ihåg att denna 
var mycket framgångsrik; dubbelmonarkin lyckades stå emot elva offensiver 
över två och ett halvt år innan hjälp krävdes för att kunna återta initiativet 
och gå till motoffensiv.15 Det österrikiska defensiva tänkandet bestod dock, 
vilket framgår av att Österrike-Ungern förespråkade ett begränsat mål för 
motoffensiven, mer begränsat än vad tyskarna tänkte sig. 
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Det är inte bara så att offensiven dominerat det taktiska tänkandet 
och taktiska vägval, det är också så att det offensiva tänkandet och ge-
nomförandet går bortom taktisk nödvändighet hos båda sidor och på alla 
ledningsnivåer. Cadorna var, som redan nämnts, en general som gjorde vad 
han kunde för att gå på offensiven, och han var beredd att ta till även för 
Italien extrema disciplinåtgärder för att få sin vilja igenom.16 Även hans 
underordnade visade på att offensivt tänkande var förhärskande. General-
löjtnant Luigi Capello, som ledde 2. armén, var mycket tveksam till att 
avbryta offensiven trots order från högre chef. Det hela gick så långt att 
Capello förberedde en offensiv, trots att Cadorna efter den elfte offensiven 
ville fokusera på defensiv för att förbereda sig inför 1918.17 Medan hertigen 
av Aosta, som ledde 3. armén, följde order, handlade Capello med sin 
preferens för offensiv doktrin stick i stäv mot given order.18

Även på den tyska sidan stod offensiven genomgående i fokus, både 
när det gäller tillämpad taktik och i det bakomliggande tänkandet hos de 
tyska officerarna. I detta fall är offensivens dominans klar hos de tyska 
generalerna, vilka t o m planerade bortom det officiella målet Tagliamento. 
På lägre förbandsnivåer var det också klart att alla genomgående ville satsa 
framåt – för att citera kompanichefen Rommels order: ”Advance as rapidly 
as possible!”.19 

Rommel under slaget vid Caporetto
Rommels och württembergarnas strider i slutet på oktober fortsatte längs 
med bergsryggarna. För att kunna ta de italienska försvarsställningarna på 
punkt 1424, Glava till Matajur (1 642 m högt), behövdes en annorlunda 
och djärv taktik. Han utnyttjade en stridsteknik som skulle kunna beskrivas 
som att ”vid sammanstötning så bind fienden och gå runt”. Rommel kan 
beskrivas som en person som tog risker, såg möjligheter och var beredd att 
pröva ny taktik och nya stridsförfaranden.20 

Att fullfölja striderna på bergsryggar och ta dominerande partier har 
genom tiderna varit viktigt för genomförande av operationer. Att ha höjd-
överläge och därifrån kunna eldobservera och bekämpa en fiende med direkt 
och indirekt eld har för både försvararen och anfallaren varit viktiga islag i 
striden. Att Rommel insåg detta är tydligt. Han strävade efter att framrycka 
från oväntad och svår terräng för att därigenom kunna överraska och om 
möjligt ta fiendens försvar utan strid. Detta lyckades ett flertal gånger under 
anfallet mot Matajur. På detta sätt tog hans enhet fångar ur 90. italienska 
regementet under framryckningen. Att italienska förband gav upp tidigt kan 
ju ha berott på ledarskapet, på den svårförsvarade terrängen och på rykten 
om tyska framgångar. 

Under dessa strider fick Rommels chef major Sproesser rapport om att 
viss terräng var redan tagen. Han gav då Rommel order att gå tillbaka. Men 
för Rommel tycks ära och berömmelse hägrat, och han fattade beslut om 
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att sända tillbaka huvuddelen av sitt förband, men inte hela.21 Han kunde 
tolka sin order kreativt då han och Sproesser inte hade samband. Enligt hans 
tolkning skulle Matajur tas, och med 100 man samt sex tunga kulsprutor 
fortsatte han sin framryckning. Han grupperade sina kulsprutor i akt och 
mening att binda det italienska försvaret, och med resten av förbandet gick 
han i en kringgående rörelse över Glava och kom in norr om försvaret av 
Matajur. Det italienska försvaret gav därvid upp.

Sammanfattningsvis, finner vi att löjtnant Rommel var en extremt 
offensiv officer. Rommel väljer genomgående de offensiva alternativen. 
Detta gäller inte bara hans grundläggande taktik, baserad på infiltration,22 
överraskning och fart. Han försöker genomgående med omfattning för att 
undvika motståndarens förberedda försvar, och han använder ofta sina 
tunga kulsprutor för att avleda motståndaren.23 Återkommande finner man 
beskrivningar om hur han och hans män kryper i buskarna, iakttagandes 
absolut tystnad, för att kunna överraska sina motståndare.24 Ständigt väljer 
han motattack och att gå vidare snarare än att stanna eller retirera. Visst, 
när man i efterhand tittar i facit – som han själv skrivit – kanske det kan 
tyckas vara den taktiskt riktiga lösningen. Samtidigt finner vi emellertid 
även i hans egen text, att turen spelat stor roll vid flera tillfällen – det hade 
räckt med lite otur för att det skulle gått mindre bra. Även Rommel gjorde 
missbedömningar. Som exempel kan nämnas att han vid ett tillfälle stötte 
ihop med större trupp än han förväntat sig. Den gången klarade han sig ur 
knipan genom att bluffa, själv vandrandes mot den överlägsna italienska 
styrkan krävandes kapitulation.25 

Rommel visar på ett mycket stort risktagande. Han försöker i det när-
maste maniskt att hela tiden rycka fort framåt, att ta den närmaste vägen, 
och han har en tendens att inte bli nöjd. Man kan även notera hur han 
beskriver sina män – som modiga, uthålliga och offensiva, som frivilligt tar 
på sig att spana, etc.26 Inte nödvändigtvis fel taktiskt, men ett klart exempel 
på att offensiven dominerar taktiska tänkande. Pricken över i:et är här hans 
ordervägran inför tagandet av Matajur. Erwin Rommel är med andra ord 
den typ av officer som Clausewitz skulle hålla upp som ett militärt geni – en 
person som leds av intuition, definierad av sin villighet att ta betydande 
risker: ”Boldness in war ... has its own prerogatives. It must be granted a 
certain power over and above successful calculations .... In other words, it is 
a genuinely creative force .... A distinguished commander without boldness 
is unthinkable”.27 Militära tänkare som Sun Tzu och Corbett, vilka generellt 
var emot att ta onödiga risker i krig, skulle nog ha tänkt annorlunda. 

Varför var offensiven förhärskande?
Militärhistorien är och har alltid varit central för studiet av såväl krig gene-
rellt som taktik mer specifikt. Historiska erfarenheter är allmänt accepterade 
som centrala för att man ska lära sig och utveckla taktiken. Det finns även 
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ett stort intresse för militärhistoria inom officerskåren. Denna förankring i 
kåren i kombination med en tendens att i studiet av militärhistoria fokusera 
på framgångsrika offensiva operationer, som tenderar att vara skriven av 
segraren, ger den en ett inneboende bias för offensiven. 

När vi tittar specifikt på slaget vid Caporetto finner vi emellertid inte, 
i den litteratur vi studerat, belägg för att historien skulle ha bidragit till 
offensivens förhärskande. För att få fram om detta är fallet skulle ytterli-
gare studier behöva göras, alternativt så behöver analysen inkludera den 
strategiska nivån. Dock bekräftar det faktum att just slaget vid Caporetto 
har studerats så ingående hur historien påverkar genom sitt fokus på of-
fensiva framgångar. Den forskning som finns varken fokuserar på eller kallar 
sig ”den österrikisk-ungerska defensiven 1915–1917” eller ”Cadorna: när 
offensiven misslyckas”. Vidare är det faktum att slaget regelbundet används 
som ett exempel bland officerare, liksom i utbildningen av desamma, i sig ett 
exempel på effekten av militärhistoriens tendens att fokusera på offensiva 
operationer. Här framhålls inte minst den betydelse som Rommels exceptio-
nella offensiv har fått, liksom Rommels taktiska tänkande under första såväl 
som andra världskriget. Det faktum att sektionen för markoperationer valde 
detta fall för sin fältövning visar även det på detta faktum. 

Militärteori såväl som doktrin och reglementen tenderar att genom-
syras av offensivens betydelse. Även om man skulle kunnat använda t ex 
militärteorin annorlunda har dess offensiva delar de facto dominerat och 
i förlängningen påverkat såväl det taktiska tänkandet som doktrin och 
reglementsutvecklingen. Det faktum att Clausewitz fått rykte om sig att vara 
en förespråkare för offensiv strategi är i sig ett exempel på hur offensiven 
förhärskar, inte minst då detta handlar om hur en person som egentligen såg 
defensiven som det starkare stridssättet.28 

När vi tittar mer specifikt på fallet Caporetto gav ett antal av krigets 
principer offensiven ett övertag – flexibilitet, initiativ, manöverförmåga och 
överraskning var alla av stor betydelse för framgång. När det gäller würt-
tembergarnas och Rommels agerande var användandet av en indirekt metod 
med fokus på fart och rörelse central för framgång. Likaså var fundamentala 
principer som överraskning och chock grundläggande för Rommels fram-
gångar vid Caporetto. 

Rommels infiltrationstaktik syftade till att undvika frontalattacker till 
förmån för omfattning med avsikt att ta motståndaren i ryggen eller till 
kringgång för att undvika strid mot starkare motståndare.29 Han identifie-
rade de kritiska svagheterna och kraftsamlade mot dessa, kom med snabbhet 
och uppnådde överraskning, vilket ledde till kapitulation. Samma tankegång 
återfinns hos högre chef, både i hur major Sproesser själv ledde sin bataljon 
och i det faktum att han genomgående godkände Rommels taktiska val. 

Man kan lätt få intrycket att Rommel gick i förväg och agerade på helt 
egen hand, men när man tittar närmare på situationen ser man både hur 
han rapporterar bakåt och får godkännande. Det var under hela slaget vid 
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Caporetto endast ett tillfälle när han gick emot högre chef – detta var först 
vid sista ansträngningen mot Matajur.30 Även här kan det noteras att han lät 
större delen av sitt detachement återvända till Cragonza och endast tog med 
sig de hundra skyttesoldater och sex tunga kulsprutor han hade närmast 
till hands, samt att han personligen trodde att ordern att dra sig tillbaka 
berodde på ett missförstånd om huruvida motståndet var brutet.31

Då idén om frontalanfall hade blivit ifrågasatt hade även Tyskland under 
första halvan av 1917 börjat experimentera med infiltrationstaktik.32 Målet 
med denna var att identifiera svaga punkter och sedan kraftsamla mot dessa 
för att genomföra ett genombrott och lämna eventuella punkter med starkt 
försvar [”strong points”] åt efterkommande trupp.33 Denna taktik genomsy-
rade den württembergska bergsbataljonens tillvägagångssätt. 

När vi tittar närmare ser vi även att tysk doktrin betonar betydelsen 
av aggressiv exploatering.34 För att citera Rommels berömda bok Infantry 
Attacks (Infanterie greift an, 1937): ”[i]f an attack breaks into the defensive 
zone or a breakthrough succeeds, the reserves must stay up with the leading 
units and must not be diverted by taking booty, etc. On such occasions the 
most rapid pace is required of all rearward units.” Detta var ett synsätt som 
Rommel tillämpade, och han blev mäkta irriterad när hans underordnade 
kom på efterkälken och ställde till problem för honom, såsom när de vid ett 
tillfälle samlade in erövrade mulor istället för att röra sig framåt. 

Sammanfattningsvis syns det helt klart att militärteori, doktrin och 
reglementsutveckling varit centrala för den exceptionella offensiv som 
skedde – från övergripande principer, till metoder för attack, till skapandet 
och användandet av för sin tid väldigt autonoma specialstyrkor för bergs-
krigföring som württembergska bataljonen

En faktor som talar för offensiven och som ofta nämns i litteraturen 
rör den offensiva/defensiva balansen hos existerande teknologi (offensive/
defensive balance). Detta handlar dels om huruvida en viss teknologi är 
fördelaktig för attack eller försvar, dels om hur den uppfattas i det taktiska 
tänkandet. Historien har visat att dessa två inte nödvändigtvis är desamma. 
Ofta har det funnits en tendens att överskatta vapens offensiva fördelar, 
något det finns många exempel på.35 

När det gäller teknologins betydelse är kanske det mest relevant här 
artilleriet. I fallet Caporetto spelade det en avgörande roll för den fram-
gångsrika offensiven, inte minst på grund av en ny experimentell teknik som 
utvecklats.36 Två andra vapen var centrala: kulsprutan och gasen. Gasen 
är ett offensivt vapen, vilket vid Caporetto saknade avgörande betydelse.37 
Kulsprutorna är ett generellt sett väldigt effektiva vapen vid försvar. Samti-
digt spelade de en betydande roll i Rommels taktik, där han genomgående 
grupperade dem för att hålla ner eller lura motståndaren vid kringgång 
för flankattack. Sammanfattningsvis är teknologin en delförklaring i den 
meningen att utan dessa teknologier skulle genombrott varit svåra att 
genomföra. För den övergripande offensiven var artilleri essentiellt. Det 
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hade dock inte så stor betydelse för Rommel, även om han använde det. 
Sammanfattningsvis spelade kulsprutan och artilleriet roll för offensiven, 
men det får ses som en följd av taktiska beslut som säkerligen hade varit 
desamma även utan dessa vapen. Teknologins betydelse är mer en fråga om 
varför vissa vapen användes och hur de användes, inte att de drev offensiven 
eller orsakade den.

Sist men inte minst, inom såväl den tyska militären som det tyska 
samhället glorifierades offensiven.38 General Alfred von Schlieffen, mannen 
bakom den tyska krigsplanläggningen inför första världskriget, deklarerade 
att attack är bästa försvar, och general Helmuth von Moltke d ä skrev under 
på principen att offensiven är det bästa försvaret, medan Friedrich von 
Bernhardi, som var en populär publicist, proklamerade att ”the offensive 
mode of action is by far superior to the defensive mode”, för att ge några 
exempel.39 

Dessa idéer genomsyrar även Rommels tänkande, där det klart framgår 
att den militära kultur han är skolad inom betonade offensiven och belönade 
sådant tänkande. Detta går bortom det faktum att den taktik som Rommel 
använde sig av under slaget var extremt offensiv, något det dessutom går att 
finna andra anledningar till. Denna kultur och det militära arvets betydelse 
framgår klart när man analyserar hans sätt att skriva kring Caporetto i In-
fantry Attacks.40 Ett bra exempel på hur offensiven genomsyrade Rommels 
tänkande kan ses i följande citat: ”I was none too happy on my return to the 
command post. Fighting in second line did not appeal to us mountain troops 
at all, and I searched for ways and means of achieving complete freedom of 
action for my force.”41 

Likaså ser vi hur Rommel konsekvent befinner sig i det absolut främsta 
ledet under attackerna – även om det finns taktiska fördelar med att leda från 
fronten kan man fråga sig om det alltid var nödvändigt. Man ser även vilken 
betydelse offensivt tänkande har hos honom i hans positiva beskrivningar 
av när frivilliga anmäler sig till offensiva framstötar, eller hur han själv går 
framåt med en vit näsduk mot åtminstone två-tre italienska bataljoner vid 
bergsryggen vid Mrzli:

With the feeling of being forced to act before the adversary decided to do so-
mething, I left the edge of the forest and, walking steadily forward, demanded, by 
calling and waving my handkerchief, that the enemy surrender and lay down his 
weapons. The mass of men stared at me and did not move. I was about a hundred 
yards from the edge of the woods, and a retreat under enemy fire was impossible. 
I had the impression that I must not stand still or we were lost.42 

Sammanfattningsvis: Rommels beteende må ha varit extremt offensivt, men 
det ligger i linje med såväl den kultur och det arv som han skolats i som den 
doktrin och de reglementen som styrde den tyska armén.
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Noter
1. När det gäller historisk litteratur kring slaget har särskilt Rommels egen beskrivning 

av hans taktiska genomförande i Rommel, Erwin: Infantry attacks, Pen and Sword, 
Barnsley 2013 (1935), samt Wilks, John och Wilks, Eilieen: Rommel & Caparetto, 
Pen and the Sword, Barnsley 2001. varit av central betydelse. Självklart är detta 
Rommels egen beskrivning av händelseförloppet med sedvanliga problem, men 
samtidigt är det hans berättelse om hans egna taktiska tankar och taktik varför den 
får anses ge en god bild av taktisk tänkande i fallet Rommel vid Caporetto. Op cit, 
Rommel, 2013. samt Op cit, Wilks, John och Wilks, Eilieen, 2001.
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kunna prioriteras och belönas som en form av indoktrinering – då anfall kräver 
hög moral så indoktrineras officeren i att se dess överlägsenhet. Att undersöka 
dessa aspekter faller dock bortom denna studies möjligheter. Av samma anledning 
undersöker vi inte den eventuella roll psykologiska faktorer kan ha spelat, även om 
det är möjligt att krigar- och manlighetsideal kan ha spelat en roll. 

4. I den genomförda enkäten menade endast 23 % att vapenteknologi idag spelar en 
roll för offensivens dominans. Dock är detta resultat ej representativt för huruvida 
de vapensystem som användes under första världskriget och vid floden Isonzo var 
av betydelse för offensiven.
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tankar om defensiven

16. Cadorna var en förespråkare för återinförandet av det romerska systemet
decimering, en bestraffningsform som gick ut på att avrätta slumpvis utvalda
soldater, var tionde, vid feghet i strid. Även om Cadorna själv tycks inte ha använt
detta system, så förekom summariska avrättningar- och militärtribunaler. Wilks,
John och Wilks, Eilieen, 2001. s 28-31.

17. Ibid, s 31-32.
18. Ibid, ss 32 och 37.
19. Op cit, Rommel, Erwin, s 188.
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