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Är manöverkrigsföringen ett nytt påfund eller tillämpats förr?  

Tillämpade Rommel manöverkrigsföring vid slaget om Kobarid? 
 
 
Sammanfattning:  
Orsaken till att jag har valt just detta anfall som Rommel genomförde i det tolfte slaget är att det är 
fascinerande och banbrytande hur löjtnanten Rommel med sin lilla enhet utmanövrerar stora delar 
ur den italienska armén.  Metoderna jag har valt är deskription och fallstudie då jag anser att just 
dessa två lämpar sig väl då en mindre del ur något stort ska återberättas. Det jag vill ta reda på är 
om Rommel användes sig av det vi idag kallar för manöverkrigföring eller om det är något nytt vi 
har skapat för att ha ett namn. För att få kunskap om slaget och fördjupad kunskap kring de olika 
teorierna har jag läst in mig på de olika doktrinerna som svenska försvarsmakten har och även 
litterära verk kring Rommels deltagande i slaget. Slutligen har jag analyserat de olika fakta och 
dragit slutsatser kring Rommel och huruvida Rommel använde sig av dem eller inte. Det jag har 
kommit fram till är att Rommel användes sig av manöverkrigsföring under slaget vid Kobarid.      
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: 
Kulminationspunkt, OODA-loopen, manöverkrig, rörlighet, uppdragstaktik och tempo. 
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Is manoeuvre warfare a new concept or has it been used 
before? 

  
Did Rommel use manoeuvre warfare at the battle of Kobarid? 

 
Abstract: 
The purpose with this essay is to find out if Rommel used what we today call manoeuvre warfare? 
I choose this subject because I’m interested in infantry tactics and the breakthrough Rommel did 
during the twelfth battle of Kobarid. A much smaller unit made a large unit surrender. 
The two methods I will use are description and case study because those two methods are good to 
work with when to describe what happen during a battle on a specific place on the battlefield. I’ve 
reed different books about the twelfth battle in Kobarid and doctrines about manoeuvre warfare in 
the Swedish armed forces. Finally I’ve analysed the facts and drawn conclusions however 
Rommel used manoeuvre warfare during the battle or not.         
 
The result is that Rommel used manoeuvre warfare at the battle of Kobarid but I don’t that think 
Rommel knew the words like we knew them today. Words like mission tactics or manoeuvre 
warfare.  
 
 
 
 
Key words: 
Culmination, OODA-loop, manoeuvre warfare, mobility, mission tactics and tempo.  
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1. INLEDNING. 
 

1.1 Bakgrund till uppgiften. 
Jag har valt just första världskriget av den anledningen att då man tänker på just detta krig är 
det ofta bilder av skyttegravar man ser och tänker på utnötningsprocesser med tusentals 
stupade som resultat. Jag vill påvisa att det inte alls behövde var så även om detta möjligen 
var normerande.  
Rommels inträdde vid den italienska fronten vid Slovenien visar också något annat. Då vi 
under det andra året under utbildningen besökte Slovenien och följde Rommel under det tolfte 
anfallet väcktes intresset om något mer kring Rommel och denna lyckade manöver. Jag insåg 
att den bilden av första världskriget inte stämde helt utan här fanns en annan sida av det.  
  
Italien gick med i kriget på de allierades sida, 1915, något senare än krigsutbrottet 1914, efter 
en hemlig överenskommelse, det s.k. Londonfördraget.1 Italienblev lovade bl.a. irredenta 
områdena i Alperna, på gränsen mot Österrike-Ungern och förklarade därmed Österrike-
Ungern i krig. Irredenta betyder områden som "moderlandet" kunde göra anspråk på och 
bråka om och användes av d'Annunzio och även Mussolini. Irredenta områden skulle 
införlivas i landet och det var områden som talar det landets språk, som i detta fall, italienska.2   
Det som härledde till detta tolfte slaget är de elva andra slag eller offensiver runt den s.k. 
Isonzolinjen och dessa anfall genomfördes av den italienska sidan mot Österrike-Ungern. Det 
första anfallet började med det första redan 30 juni 1915 och slutade med det tolfte och 
nederlag för italienarna så sent som 20 november 1917. Italienarna hade under dessa elva 
offensiver inte lyckats ta över de höjder man vill invid den idag slovenska gränsen. Österrike-
Ungern hade fått utstå många anfall och slutsatserna den tyska militärledningen drog var det 
att bara en offensiv från Tyskland tillsammans med Österrike-Ungern kunde rädda den 
italienska fronten.3  Under bilagor framgår det hur den italienska fronten gick mellan åren 
1915 och 1918.  
  
Sammanlagt beräknas dessa offensiver ha kostat den italienska armén omkring 1 miljon man i 
dödade, sårade och fångar.4 Vad som är intressant med detta tolfte slag är att nu deltager tyska 
förband på Österrike-Ungerns sida för att vända krigslycka för tyskarnas allierade Österrike-
Ungern.   
 

1.2 Problemformulering och syfte. 
Det jag vill ha svar på är om det var manöverkrigsföring Rommel tillämpade 1917 vid den 
italienska fronten. Den problemformulering jag kommer att jobba efter är formulerade på 
följande sätt: Är manöverkrigsföringen ett nytt påfund eller tillämpats förr? Tillämpade 
Rommel manöverkrigsföring vid slaget om Kobarid?  

                                                 
1 H.P Willmott, First World War, (London, Dorling Kindersley Limited, 2003), s: 88.  
2  http://www.ne.se/school/l%C3%A5ng/irredentism?i_h_word=irredenta (2009-07-06-23 15:48) 
3 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/f%C3%B6rstav%C3%A4rldskriget/178571/178565?i_h_word=Isonzo  
   (2009-04-23 15:00) 
4 Nationalencyklopedin, nionde bandet, (Höganäs, Bokförlaget Bra Böcker AB, 1992), s: 618.   
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Syftet med att jag valde just detta anfall är att jag har ett intresse av infanteritaktik och även 
hur Rommel bröt idén eller det synsätt som fanns på krig med att man skulle nöta ut varandra 
tills motståndaren i praktiken hade slut på soldater. Jag är även intresserad av 
manöverkrigsföring och såg detta som ett bra tillfälle att sätta mig i det genom uppsatsen. Det 
intressanta i anfallet är hur den lilla grupp, Rommels detachement, kunde få mängder av 
fiendesoldater ner på knän, att ge upp.  
 

1.3 Avgränsningar. 
I Rommels anfall vid Kobarid avser jag att avhandla tidsperioden den 24 oktober 1917 och 
lägga fokus på Rommels tyska detachement manövrar under anfallet. Eftersom Rommel och 
hans detachement anlände lagom till det tolfte slaget kommer jag endast på några ställen i 
uppsatsen påpeka att andra slag om samma område har ägt rum. 
Dock vill jag tillägga att jag även kommer redogör lite om vad som hände dagarna innan 
anfallet i syfte att ge läsare en inblick och förståelse i vad som hänt tidigare och på detta sätt 
få ett sammanhang.   
 
Detta innebär också att jag kommer att omnämna i uppsatsen vad Rommel och hans tyska 
detachement gjorde under den första dagen av anfallet, inte vad de andra divisionerna i den 
14.e armékåren gjorde. Dock vill jag lägga till att jag kommer att omnämna den tredje 
bataljonen ur det bayerska Livgardet och själva Livgardet, då Rommels detachement hade till 
uppgift att skydda Livgardets flank och det blir då svårt att inte nämna dessa enheter.  
Självklart satte detta anfallet igång en massa reaktioner på den italienska sidan men dessa 
kommer jag inte att redogöra för. Det vore önskvärt att kunna undersöka italienska källor och 
se hur deras syn var på anfallet och deras reaktioner dock kommer jag inte att göra det pga. av 
tillgängligheten på källor. Framför allt se om Rommels anfall var lika effektivt som han vill 
framställa det.  
       
 

1.4 Centrala begrepp.  
De centrala begreppen i denna uppsats är till stor del 
ordet tempo, rörlighet och uppdragstaktik. Orden kan 
ha flera olika betydelser, beroende på i vilken 
sammanhang de sätts in i.  
Då jag använder tempo i denna uppsats menar jag 
främst hastigheten i en chefs eller soldats 
beslutfattande, beslutscykeln, alltså tankeprocessen hos 
en individ. Det engelska uttrycket OODA-loop 
förklarar vad som menas med tempo i beslutfattandet:  
Observe, Orient, Decide, Act.5  
  
 
 
 
                                                 
5 Reekedal, Nils, Modern krigskonst militärmakt i förändring (Vällingby: Elanders, 2007), s: 425. 

Bilden är från Doktriner för 
markoperationer, s: 30. 
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På svenska har jag översätta det till: upptäcka, bedöma, fatta beslut och agera. På bilden på 
sida fem kan de andra fem förmågorna utöver rörlighet ses.   
Talar jag om rörelse eller rörlighet menar jag den förflyttning en faktisk enhet gör på ett 
slagfält och kommer således att omnämna det som rörlighet. Dessa två begrepp kommer jag 
att förklara mer ingående under respektive underrubrik.  
Uppdragstaktik är en ledningsfilosofi där en högre chef ger de underställda en tydlig uppgift 
med tilldelade resurser och ett förtroende att uppgiften blir löst på ett bra sätt. Denna typ av 
ledning kräver ett stort förtroende för de underställda och ställer krav på att enheterna är väl 
utbildade. Detta kommer att vidareutvecklas under rubriken manöverkrigsföring.  
Orsaken till att jag endast valt att ha med grundförmågan rörlighet och ta bort de övriga är inte 
att de på något sätt är mindre värda eller inte har sin plats i detta slag utan det är så enkelt som 
att jag anser att har man god rörlighet får man vissa av de andra förmågorna och det var just 
rörligheten som var en stor bidragande faktor till framgångarna för Rommel. Jag kommer 
även att använda begreppet kulminationspunkt i uppsatsen och då handlar det om hur mycket 
en enhet orkar, dess ork till fortsatt anfall eller kamp. 
          

1.5 Metod. 
De olika metoder jag har valt att använda mig av är deskription och fallstudie.6 Valet av 
fallstudie är för att jag kommer att ”lyfta ur” en del av ett slag och förklara det, inte hela 
kriget. Jag är medveten om att då fallstudie används som metod behövs det också en större 
mängd fakta om, som i detta fall, ett slag för att kunna verkligen fastställa vad som egentligen 
hände. Rommels anfall var en liten del av ett mycket större har då kommit i skym undan för 
det stora anfallet, den tolfte offensiven som genomfördes och det finns få källor att gå på.  
 
Mitt tillvägagångssätt kommer vara att inledningsvis att samla litteratur kring slaget och 
skriva ner det. Här kommer jag även att läsa in mig i de olika doktriner och annan litteratur 
som förklarar manöverkrigsföring.  
Därefter kommer jag ha en diskussion kring slaget angående om det var 
manöverkrigsföringen Rommel använde sig av för att slutligen dra slutsatser om slaget och 
Rommels medverkan, huruvida det var så att han var en manöverkrigare eller om det var tur. 
 

1.6 Källor och litteratur. 
Vad som tidigare har skrivits om de olika offensiverna runt Isonzo är en hel del men 
genomgående för dessa olika källor är att de lägger fokus på vad de olika nationernas arméer 
gjorde och hur armékårer rörde sig. Rommels enhet var bara en mycket liten del i detta 
enormt stora krig och därför svår att hitta mer specifik fakta om.      
 
När det gäller slaget vid Kobarid i oktober 1917 är en källa som jag använt mig av Rommels 
egen tolkning av detta slag, boken Infantry Attacks. Det man ska ha i åtanke är eftersom han 
själv deltog kan det vara en del missvisade information dels för att han skrev boken år 1937 
och det hade hänt mycket i Tyskland, ville Rommel framhäva sig själv? Hur kan han minnas 
allt med en sådan detaljrikedom, 1937 var kriget var över för 19 år sedan.  
Rommel hade varit direkt inblandad i strider och då kan feltolka olika saker i stressade 
situationer.  

                                                 
6 Ejvegård, Rolf, Vetenskaplig metod (Lund, Studentlitteratur, 2003), s: 32-33. 
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Vidare är boken skriven på tyska första gången med titeln ”Infanteri grift an” och är översatt 
till engelska. Jag vill påpeka att det finns risk för feltolkningar och saker kan rent av vara fel 
översatt.    
Det är också vida känt att segraren får skriva i historien och även detta är en parameter jag 
anser man ska väga in, då med bland annat att antal krigsfångar och stupade kan varierar 
mellan olika källor beroende på från vilken stridande part informationen kommer. Genom att 
öka lite på motståndarens förluster i siffrorna kunde den egna sidan påvisa hur mycket bättre 
saker gick än de kanske gjorde i verkligheten.  
Orsaken till att jag valt Rommels bok är att även om boken har dessa brister är det en primär 
källa. Rommel var de facto med i slaget och upplevde allt. Rommel besökte Slovenien då han 
skrev boken och orsaken var att Rommel vill att boken skulle användas som en manual för 
infanteriet och kan därför tänkas var noggrant skriven.7    
 
Den andra boken är Rommel and Caporetto skriven av Wilks John och Wilks Eileen utgiven 
2001. Det som jag ställer mig reserverad mot är den tid som gått från slaget till deras bok gavs 
ut, närheten till händelsen. Vidare, vilka är deras källor. Det torde vara sekundära källor då de 
flesta av deltagarna vid slaget är i dag framlidna. Om Rommels bok ligger till grund finns de 
validitets problem med den som ovan nämnts. Jag valde att ta med denna bok för att det är en 
bok som är skriven om Rommels anfall endast och inte själva huvudanfallet och blir då ett bra 
komplement till Rommels egen bok.   
 
Jag använder mig även av en bok skriven av Peter Englund, Stridens skönhet och sorg, och 
handlar om första världskriget. Englund är professor och historiker. Han har även sedan 2002 
varit ledamot i Svenska Akademin och skrivit flera andra historiska böcker bl.a. om svenska 
stormaktstiden. Englund har en hög validitet som författare.8 
 
Marco Smedberg har skrivit, på uppdrag av Åke Sagrén tidigare Arméchef, boken Stridens 
grunder. Smedberg är f.d. officer vid pansartrupperna och har tjänstgjort vid arméstaben i 
Stockholm. Smedberg är insatt i ämnet och boken har använts vid Militärhögskolan som 
utbildningslitteratur och har hög validitet.9    
 
För att få bakgrund och kunskap kring de andra elva offensiverna har jag till del använt mig 
av H. P. Willmott och hans bok First World War. Willmott är militärhistoriker och varit 
föreläsare vid avdelningen för Royal Military Academy, Sandhurst och även varit 
forskningsledamot vid Institute for the Study of War and Society, De Montfort University. 
Willmott har vidare varit och föreläst i USA och gett ut andra publikationer kring det andra 
världskriget.10 Med dessa gedigna meriter är även Willmott en källa med hög validitet.       
 
När det gäller ord, begrepp som behöver förtydligas och inte finns att slå upp i kurslitteraturen 
avser jag att använda mig av Nationalencyklopedins hemsida dels för att den finns lätt 
tillgänglig på Internet, och dels för att den finns i tryckt exemplar och har, enligt mig, hög 
validitet. De doktriner jag har använt av mig är inte upphävda av försvarsmakten utan är idag 

                                                 
7 Rommel, Erwin, Infantry attacks, (Ashcroft, Wren’s Park Publishing, 2002) 
8 http://www.ne.se/l%C3%A5ng/peterenglund/162690?i_h_word=Englund+Peter (2009-04-20 10:06) 
9 Smedberg, Marco, Om stridens grunder, (Stockholm, Page One Publishing AB, 1994) 
10 Willmott, H.P., First World War, (London, Dorling Kindersley Limited, 2003)  
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gällande doktriner. Vilka de olika doktrinerna är går att återfinna in käll och 
litteraturförteckningen.
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2. TEORIER. 
 

2.1 Manöverkrigsföring. 
Själva tanken med manöverkrigsföring är inget nytt eller revolutionerande i sig utan användes 
redan under slaget vid Leucrta år 371 före Kristus som är det första nedskrivna slaget där det 
går att spåra någon form av manöverkrigsföring och kanske det mest kända slaget är den 
förkrossande segern mot romarna vid Cannae 216 före Kristus som Hannibal fick avnjuta.11 
Lite grovt och generellt kan man förklara manöverkrigsföring som en tanke där man i 
egenskap av befälhavare ska slå sin motståndare med ett anfall i rygg eller sida där denne är 
som svagast. En annan viktig del i manöverkriget är att man som chef ska hitta fiendens 
svaghet och slå mot dessa.  
 
Den andra idén som finns är tanken om ett utnötningskrig. Ett krig där segrar räknas i antalet 
döda och det gäller att ha ihjäl så många som möjligt utav motståndarens soldater och dennes 
materiel.12 Det mest kända exemplet på sådana krig är västfronten under första världskriget 
där båda sidorna gräver ner sig och blev statiska. Framgångar räknades i tagen terräng i meter 
och mängden artilleriammunition man avfyrat på motståndarens ställningar. Motståndaren ska 
mötas front mot front, mynning mot mynning och den ena ska nedkämpas, grovt förklarat. Jag 
vill påpeka att det finns olika ”tänk” på krigsföringar, den västerländska och den österländska. 
I det österländska sättet att tänka finns det inga slut på kriget med avgörande slag, inga direkta 
översiktliga tidsbegrepp och man har en stor respekt för sin motståndare. När det gäller det 
västerländska sättet är just det att det söks snabba avgörande och det materiella ska segra. Den 
som har präglat österländska synsättet är Sun Zi.13     
 
Till skillnad från utnötningskrigets idéer, går manöverteorin ut på att röra sina enheter, 
manövrera, på ett sådant sätt att motståndaren lamslås, motståndaren tappar sin vilja till att 
fortsätta sin kamp.14  
Detta tillstånd som motståndaren försätts i kallas för systemchock och innebär att 
motståndaren kan nedkämpas utan att försätta dess styrkor ur stridbart skick.15 Motståndaren 
upplever att fientliga enheter finns överallt och kan på så sätt inte fortsätta att vara effektiv 
utan måste hela tiden parera. En liten styrka kan slå en större, man slår mot det psykiska hos 
sin motståndare.    
 
En annan stor del och viktig sådan i manöverkrigsföring är initiativet. Ordet betyder 
”självständigt och beslutsamt handlande som syftar till att starta någon verksamhet” 16 och 
det är precis vad det handlar om. Verksamhet i detta fall kan vara ett anfall, en pluton ändrar 
anfalls riktning för att agera i chefens anda, mot de mål högre chef har angivit tidigare.  

                                                 
11 Lind, William S., Handbok manöverkrigsföring (Stockholm, Elanders Gotab, 2002), s: 13.  
12 Försvarsmakten, militärstrategisk doktrin,(Värnamo, Fälth och Hässler 2002), s: 96.  
13 Föreläsning vid MHS-H av överstelöjtnant Jonas Lind 2008. 
14 Militärstrategisk doktrin s: 96., 
15 Ibid. s: 81-82. 
16 http://www.ne.se/school/artikel/O193497 (2008-11-05 15:50) 
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Om man ska tillämpa manöverförkrigsföring innehåller denna idé en del grundstenar. Olika 
grundstenar är bl.a. initiativet och uppdragstaktik.  
Uppdragstaktik är en ledningsfilosofi där chefen avdelar tid och resurser åt sina underställda 
chefer men låter dem lösa uppgiften på det sätt de anser vara bäst.17 Chefen ger vad som ska 
lösas och de underställda väljer hur det ska lösas. Det ska dock tilläggas att högre chef ger 
vissa ”ramar” inom vilka uppgiften ska lösas, mot de mål chefen satt upp. Det innebär att om 
man ska tillämpa uppdragstaktik är detta av stor vikt att ha tydliga mål så det inte uppstår 
några missförstånd mellan chefen och underställda.  
För att ytterligare tydliggöra vad uppdragstaktik innebär förklarar Doktrin för 
markoperationer detta på ett bra sätt. 
 

1. En atmosfär som stimulerar viljan att ta initiativ och ansvar. 
2. Ömsesidigt förtroende mellan chefer och övrig personal. 
3. Självständiga och handlingskraftiga individer med gott självförtroende. 
4. Hög utbildningsnivå och väl samövade förband. 
5. Uppgiftsdisciplin. 18 

2.2. Tempo 
Något som också innefattas av begreppet manöverkrigsföring och är av stor vikt är OODA-
loopen eller på svenska, beslutscykeln. De olika bokstäverna betyder: Observe, Orient, 
Decide, Act eller på svenska: upptäcka, bedöma, fatta ett beslut och det sista, agera.   
Begreppet är myntat av den amerikanske flygvapen översten John Boyd och bygger på 
erfarenheter från Koreakriget.  
Uppkomsten av denna modell beror på det problem Boyd försökte lösa. Vid luftduellerna 
under kriget var amerikanska piloter, trots att deras plan var sämre, bättre och besegrade sina 
motståndare. Lösning på Boyds dilemma var att han upptäckte att piloternas beteende kunde 
ses som en upprepning av en cykel som innehöll upptäcka-bedöma-besluta och agera.19  
 
Slutsatsen var att den pilot som var snabbare genom sin beslutscykel än motståndaren 
hamnade i ett mer gynnsamt läge.  
Så fortsatte piloterna i dessa cykler och för varje ”varv” de tog, hamnade de i ett bättre läge 
och allteftersom ökade marginalerna till deras favör.  
Till sist blev motståndaren mer och mer desperat vilket som ledde till att de amerikanska 
piloterna avgick med segern trots att deras plan var sämre, motståndaren hamnade i 
systemchock.  
 
Det gäller alltså att vara snabbare i tankarna än motståndare så att man som chef kan agera i 
stället för att hela tiden tvingas parera motståndarens agerande. Börjar man parera och sedan 
tvingas till detta hela tiden kommer snart en meningslöshet snart infinna sig hos 
motståndaren, vad är det för mening med att fortsätta, fienden finnas överallt?    
Det är detta som är tempot i anfallet, inte hur fort en enhet kör eller marscherar utan hur 
snabbt man går igenom beslutcykeln. Hur fort vi framrycker är hastighet men detta förklaras 
närmare under rubriken rörlighet.  
 

                                                 
17 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer, (Värnamo, Fälth och Hässler 2005), s:90. 
18 Doktrin för gemensamma operationer, s:54. 
19 Widén, Jerker och Ångström, Jan, Militärteorins grunder, (Stockholm, FMLOG servE 2005), s: 189. 
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För att få detta försprång över sin motståndare anser jag att det är viktigt att lita på sina 
underställda chefer och soldater, deras förmåga att lösa olika typer av uppgifter genom att 
ständigt sträva efter att ta initiativ. Det kan de bara göra då de har fått tydliga mål, vad chefen 
vill och övergripande ramar som de kan agera inom. 
William S Lind, som sedan 1970-talet har arbetat med utveckling av manöverkrigsföring hos 
den amerikanska armén och marinkåren20har funnit vad man kan kalla tre stöttepelare då det 
gäller manöverkrigsföring.  
För det första hävdar Lind att bara med en decentraliserat ledd enhet kan man gå igenom 
denna beslutcykel snabbt nog. Det andra är att när man som chef använder 
manöverkrigsföring måste man vara beredd på det kaos som råder på slagfälten, att det inte 
kommer som en chock, men samtidigt dra fördel av detta kaos. Den tredje och sista pelaren är 
att man ska vara så oförutsägbar som möjligt genom att undvika alla mönster, rutiner i syfte 
kunna överraska motståndaren.21  
 
Jag tycker att Arméreglemente del 2 från 1995 sammanfattar ganska bra vad man som chef 
ska göra då man tillämpar manöverkrigsföring: ”Agera genom att ta och behålla initiativet. 
Ta de risker detta kräver”. 22                            

2.3 Rörlighet. 
Rörlighet ingår i de sex grundförmågorna när man talar om manöverkrigsföring. För att kunna 
få verkan med sina vapen måste enheterna röra sig på slagfältet, manövrera, och på detta sätt 
flytta sig från en plats till en annan där de kan utnyttjas bättre. Genom att manövrera kan en 
mindre enhet täcka ett större område23 och genom att röra sig skyddar de olika enheterna sig 
från motståndarens verkan, dennes eld.  
 
Hur vi ska manövrera olika enheter är baserat på hur motståndaren rör sina, likt en parti 
schack. En del som spelar en stor roll är hastigheten i rörelsen hos ett förband. Går det för 
långsamt kan ett gynnsamt läge glida cheferna ur händerna just för att rörelsen är för långsam.  
Dock ska det också has i åtanke att det även kan gå för fort, enheten har för bråttom och 
hamnar fel eller rent av framrycker rakt in i motståndaren. Detta är en fin balansgång.  
Men vilken fördel kan det då vara med en hög anfallshastighet?  
 
Genom att utnyttja rörligheten hos våra förband kan vi: 
 

1. Skapa förutsättningar för att nå effekt i rätt tid mot rätt mål.  
2. Undgå eller dra oss ur motståndarens bekämpning. 
3. Utnyttja luckor och ytor för att föra in striden på djupet av motståndarens 
gruppering. 
4. Ta och behålla initiativet. 
5. Ta för striden väsentlig terräng. 
6. Överraska motståndaren.24  

 

                                                 
20 Handbok manöverkrigsföring, s: 5.  
21 Militärteorins grunder s: 189-190. 
22 Försvarsmedia, Arméreglemente del 2, (Arlöv, Berlings, 1995) s: 37. 
23 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer,(Värnamo, Fälth och Hässler, 2005), s: 69-71. 
24 Doktrin för markoperationer, s:71. 
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En annan parameter man som chef måste ta hänsyn till är terrängen, inte bara att utnyttja den 
rätt som punkt 5 ovan framhåller utan kunna värdera den på rätt sätt.  
 
Det som är intressant med första världskriget är att tekniken hade utvecklats i snabb takt, 
kulsprutor och allt mer snabbskjutande handeldvapen men taktiken var den samma. Den 
taktiska rörligheten på slagfälten var näst intill obefintlig. Taktikerna var de samma 1914 som 
1815 vid Waterloo.25 
Om terrängen inte har den bärighet mitt förband behöver går det inte att framrycka där utan 
att tappa mycket tid eller rent av köra fast med fordonen. Det upplever jag är en svårighet då 
vi tenderar till att överskatta våra fordons olika förmågor.               
I manöverkrigsföring gäller det att som chef vara flexibel i val av förmåga och när man ska 
lägga mest vikt vid vilken av dem. Alla är olika viktiga eller lika viktigt under olika delar av 
striderna.     
 

2.4 Kulminationspunkt. 
Skaparen av uttrycket och idén kulminationspunkt var Carl von Clausewitz, 1780–1831, 
officer med generalsgrad i den preussiska armén och även med tjänst i den ryska armén.26 
Clausewitz var kanske ingen manöverkrigstänkare eftersom han levde och verkade i en tid då 
förintelsekrigen var det sätt man stred på, exempelvis Waterloo 1815, man stred tills den 
andra sidan inte orkade eller kunde värja sig för anfallen. Men tesen om kulminationspunkt 
lever med oss än i dag och med all rätt tycker jag.  
 
Begreppet i sig, enkelt förklarat, är då operationen, soldaterna eller materielen tappar 
möjligheten att fortsätta med sin verksamhet.27 Saker som att stridsvagnarna börjar få ont om 
drivmedel eller att ammunitionen sinar kan vara möjliga faktorer till att ett förband 
kulminerar.  
Detta innebär att om man som chef inte har planerat för att anfallet ska kulminera just då det 
sker, så kan initiativet väga över till motståndaren och man måste börja parera eller någon 
annan åtgärd. Det gäller som chef att planera för när man tror att truppen ska nå sitt max, 
kulminera, och då skapa ett skede av återuppbyggande av truppen. Att kunna göra denna 
bedömning är kanske en av de svåraste uppgifterna man har som chef, viljan att gå till anfall, 
kan vara så stor att förbandet inte orkar med det. 
 
Som chef gäller det, framför allt på högre nivå, att förutspå när motståndaren ska kulminera i 
syfte att kunna utnyttja tillfället. Men en nedgång i aktivitet ska inte omedelbart ses som att 
motståndaren nått kulminationspunkten utan kan vara en medveten manöver.28   
Clausewitz betonar nödvändigheten av att skydda sina bakre förband,29 underhållet, för att 
kunna ”hålla ut” längre och ha möjligheten att föra fram förnödenheter, ammunition etc. 
Dessa kan även benämnas som de mjuka delarna och är mot dessa man ska slå med fördel om 
man tillämpar manöverteori. 
 

                                                 
25 Om stridens grunder, s: 24. 
26 http://www.ne.se/school/artikel/145667/145667 (2008-11-12, 13:42:00) 
27 Doktrin för gemensamma operationer, s: 82.  
28 Ibid. s: 82. 
29 Von Clausewitz, Om kriget,(Stockholm, PROBUS Förlag, 1995), s:75. 
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Om man ska exemplifiera när ett förband eller operation kulminerar tycker jag att de 
allierades anfall in i Europa 1944 ett bra exempel. De allierades pansarenheter mötte vagt 
motstånd eller inget alls så manöverenheterna kunde framrycka fortare än underhållet och 
underhållslinjerna sträckts ut allt längre. Det som till sist hände var att förbanden stod till viss 
del utan underhåll och det tyska försvaret kunde samlas sig efter chocken och gå till 
motanfall.           
 

3. Genombrotten vid det 12.e slaget om Kobarid. 

3.1 Den 24 oktober 1917, första dagen.  
Precis som överskriften tyder så var det vid det tolfte slaget om Kobarid som löjtnant Irvin 
Rommel dyker upp med sina bergsjägare från Württemberg Mountain Battalion30 och agerar 
på fronten vid norra Italien. Innan jag går in på vad som hände den 24 oktober ska jag snabbt 
redogöra för vad som hände innan tolfte slaget började. 
Chef över hela Württemberg Mountain Battalion var major Sprösser. Württemberg Mountain 
Battalion hade återhämtat sig och haft utbildning på de nya kulsprutorna som de hade blivit 
tilldelade och de vara förlagda i Carinthia. Carinthia ligger i Österrike och är dess sydligaste 
provins, alldeles in till den italienska gränsen.31  
 
Under natten den 22 oktober marscherade Rommels bataljon under ledning av major Sprösser 
till platsen där tolfte anfallet skulle starta den 24 oktober. De fick utstå kraftig 
artilleribeskjutning från de italienska ställningarna på höjder runt floden Isonzo och starka 
söklampor vandrade över terrängen på jakt efter motståndarna. Totalt fanns det tre fientliga 
linjer som skulle forceras på väg mot bergstoppen Matajur, höjd 1643, och samtliga var 
beklädda med taggtråd och nedgrävda italienska trupper i skyttegravar som var understödda 
av högt grupperat artilleri. En mindre mardröm för varje infanterist kan det tänkas. Rommels 
detachement tillhörde en mycket lite enhet i detta anfall och Württemberg Mountain Battalion 
hade till uppgift att skydda högerflanken till Livgardet och göra så hela vägen till Matajur.32 
På natten till den 23 oktober drev dimma in och det började regna vilket gjorde att sikten 
försämrades avsevärt för soldaterna, till fördel för tyskarna, till nackdel för italienarna.  
Klockan 02:00 den 24 oktober 1917 öppnade det tysk-österrikiska artilleriet eld mot de 
italienska ställningarna.33  
 
Den första linje besköts vid S:t Daniels för att slå sönder den taggtråd som var rest som hinder 
för infanteriet och tvinga motståndaren att gå ner i skydd. Det tyska artilleriet ökade sedan i 
styrka och den italienska sidan besvarade knappt elden. Dock ska tilläggas att detta verkade 
lättare sagt än gjort att skjuta i hål i dessa taggtrådshinder. Det finns, ryska visserligen men 
ändå, beräkningar som påvisar för att kunna skjuta hål i ett kraftigt och välutbyggt 
stormhinder var förbrukningen uppåt emot 25 000 granater av lättare kaliber.34    
 

                                                 
30 Rommel, Erwin, Infantry attacks, (Ashcroft, Wren’s Park Publishing, 2002), s: 168. 
31 Infantry attacks, s: 168. 
32 Ibid. s: 171. 
33 Ibid. s: 172.  
34 Englund, Peter, Stridens skönhet och sorg, (Stockholm, Atlantis AB 2008), s: 267. 
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Vad Rommel inte nämner i sin bok är att artillerielden inte var konstant vilket jag först trodde 
då jag läst Rommels bok men artilleriet sköt på oregelbundna tider mellan klockan 02:00 till 
klockan 08:00 under den 24 oktober.  
Enligt Wilks bok var det inte förrän klockan 06:30 det tyska artilleriet sköt med full verkan 
och med fokus på den första italienska försvarsställningen. Artilleri sköt med allt de hade 
mellan klockan 07:45 och klockan 08:00 för att ge infanteriet ett så gynnsamt läge som 
möjligt.35  Det kan vara så att detta är ett sådant tillfälle då Rommels minne är lite vagt med 
tanke på den stress eller upprymdhet han kände inför anfallet? Det kan också vara så att det 
italienska artilleriet besvarat den tyska artillerielden men sköt helt fel pga. dimman och på det 
viset upplevde Rommel det som konstant eldgivning.              
 
Klockan 08:00. Det bayerska Livgardet påbörjade sitt anfall och med dem följde Württemberg 
Mountain Battalion. Dimman höll fortfarande i sig och när Livgardet närmade sig de första 
italienska ställningarna dök det upp italienska soldater med händerna i luften, italienarna gav 
upp.36 Den förödande artillerielden hade brutit ned viljan till kamp hos motståndaren i deras 
fasta grupperingar. Württembergs bataljon och det bayerska Livgardet forcerade dessa 
ställningar och lät andra enheter ta hand om 
fångarna, man befann sig ut på öppen yta och 
det gällde att fort komma till skydd och siktet 
var inställt på höjd 1114, den andra italienska 
linjen. På bilden syns höjden Hevnik och det var 
på dess högra sida som Rommel framryckte.  
 
Hevnik är början på Kolovrat höjdsträckningen 
och det som skiljer sig från då är att höjderna är 
mer skogsbetäckta nu än vad de var på 
Rommels tid. Platsen där folket står är den plats 

där den första försvarslinjen låg och kyrkan S:t Daneils.  
De bayerska trupperna framryckte på den östra sidan, 
vänster av höjden Hevnik, Rommels bataljon den nordöstra, högra sidan.  
 
Terrängen beskrivs av Rommel som mycket besvärlig, branta kanter, höstlöv kvar på träden 
som minskade sikten och dimman var fortfarande ihållande. Framryckningen fortgick utan att 
stötta på motstånd.  
Plötsligt besköts Rommels främre enheter av kulsprutor på nära håll och rapporter kom in om 
att fem män var skadade och man var i strid med italienska trupper. Enligt Rommel själv gick 
hans funderingar om hur det skulle kosta människoliv att genomföra ett frontalt anfall mot en 
nedgrävd fiende utan artilleriunderstöd. Det beslut som han fattade vara att låta den främre 
enheten binda italienarna i strid och på detta sätt kunna lösgöra andra enheter för en 
kringgående rörelse. Tanken som Rommel hade med denna manöver var ett flankerade anfall 
från vänster och ovanifrån.  
 
Under tiden de frigjorda trupperna klättrade upp för branten för att lyckas komma runt fienden 
i syfte att kunna slå dem i sida snubblade Rommels frigjorda trupper bokstavligen på en dold 

                                                 
35 Wilks John och Wilks Eileen, Rommel and Caporetto, (Barnsley, Lee Cooper, 2001), s: 92. 
36 Infantry attacks, s: 173. 

Foto: Andreas Hansson.
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underhållsväg som användes av italienarna, intakt från den tyska artilleribeskjutningen. Här 
fattade Rommel nytt beslut.  
De tunga kulsprutor grupperades dolt i trädlinje medan de lättare enheterna, under tystand, 
framryckte mot fienden som fortfarande var i strid med Rommels kvarlämnade trupper. När 
vegetationen inte medgav dold framryckning längre gjorde de halt.  
Den intakta vägen förband samtliga tre italienska försvarslinjer och den verkade inte användas 
för stunden.  
 
Tanken på att lyckas fånga hela garnisonen som var framför Rommel, utan att ett skott 
avfyrats, lockade. En korpral, Kiefner fick uppgiften att med åtta soldater framrycka över 
vägen och ta garnisonen tillfånga med minimal ammunitionsinsatts. Om de hamnade i strid 
lovade Rommel att hela detachementet skulle understödja dem och deras tillbakaryckning.  
Tiden gick allteftersom men efter tag dök en soldat upp med nyheten att Kiefner och hans 
soldater hade fångat 17 italienare och tagit en kulspruta, italienarna hade inte haft en aning om 
deras närvaro.  
När budskapet om genombrottet kom, framryckte Rommel med hela detachementet in i de 
fientliga ställningarna.37 Med denna framryckning hade detachementet, förstärkt med 
ytterligare tre kompanier ur samma bataljon skapat ett hål i den andra italienska försvarslinjen 
på cirka 50 meter på varje sida. Två möjligheter fanns nu för Rommel.  
En möjlighet vara att rensa hela den andra försvarslinjen eller, som andra alternativ, ett anfall 
mot Hevnik för att senare rensa upp kvarvarande fientliga soldater som man då lämnade 
bakom sig.  
 
Valet blev att anfall mot Hevnik. Rommel hade nu befälet över totalt sex kompanier och de 
arbetade sig långsamt upp mot Hevnik.  
Under framryckningen stötte de på fiender allt eftersom men de flydde vid uppsynen av de 
tyska trupperna enligt Rommel själv, men det nämns inte i boken ”Rommel and Caporetto”. 
Jag kan tänka mig att Rommel vill påvisa hur banbrytande denna manöver var och hur 
skräckinjagande de tyska soldaterna verkade vara.   
Rommel nämner att valet till att anfalla vidare istället för att rensa försvarslinjerna var att ju 
längre och snabbare de penetrerade det italienska försvaret ju mindre förberedda var 
motståndarna på deras närvaro38 och detta kan jag hålla med om var ett bra beslut då Rommel 
hade initiativet. 
 
Runt klockan 11.00 sammanstrålade Rommel med den tredje bataljonen ur bayerska 
Livgardet och framryckte med dem på vägen mot Hevniks topp som var under kraftig tysk 
artilleribeskjutning. Det bayerska Livgardet vilade medan artilleriet hamrade på Hevniks topp 
och sinom tid skulle det tyska artilleriet lägga om sin eld. Rommels enheter vilade inte utan 
han ledde sina trupper till en klippavsats på Hevniks norra sida.  
De nådde toppen runt klockan12:00 eller noon som det står i Rommels bok. Vädret hade 
klarnat och regnet upphört, molnen hade börjat lätt och nu var det italienska artilleriets tur att 
sätta skräck i de tyska trupperna. Artillerielden hamnade rakt in bland Rommels soldater och 
de var tvungna att omgruppera i nordlig riktning.39   
 

                                                 
37 Ibid, s: 176-177. 
38 Ibid, s: 177. 
39 Rommel and Caporetto ,s:94 
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Här lät Rommel de två temporärt sammansatt detachementen arbete självständigt eller som 
han själv skriver:  
 
”let them clean up hostile artillery nests between the Hevnik and Foni” 40  
 
och runt klockan15:30 hade de två detachementen slagit ut 17 pjäser varav 12 var av större 
kaliber. Detachementen påbörjade sin framryckning mot 1114 via höjd 1066 tillsammans med 
tredje bataljonen ur bayerska 
Livgardet och Rommel hade 
fortfarande till uppgift att skydda 
deras högra flank.  
Bilden är tagen från höjden 
1114:s ytterkant en klar dag och 
man ser hela vägen ner till S:t 
Daniels, kyrkan. Det var över 
dessa öppna ytor Rommel och 
Livgardet framryckte och där den 
första försvarslinjen låg och 
parallellt flyter floden Izonso. 

Eftersom dimman och regnet låg 
tätt denna dag såg inte försvararna på höjderna  
vad det var som hände där nere och kunde inte  
skjuta med sitt artilleri. Den stora skogbeklädda höjden till höger i bilden var där Rommel och 
hela den 14.e armékåren låg innan anfallet.     
 
Runt klockan 17:00 blev bayerska Livgardets främre enheter påskjutna när de närmade sig 
höjden 1066 och Rommel drev på sina soldater till att komma upp i höjd med Livgardet och 
in i skydd.  
Rommel och hans adjutant Streicher spanade mot höjden 1066 och såg hur delar av 12.e 
kompaniet ur bayerska livgardet var i strid med en motståndare som var starkt försvarad på 
dominerande höjder, 1114 med omnejd. Italienarena fanns även med trupper längs höger sida 
vägen och kunde påverka 12.e kompaniet i deras höger flank. Rommel gav order till 1.a 
kompaniet under ledning av löjtnant Triebig att rensa de italienska ställningarna längs denna 
väg sydväst om höjden 1066. Orderna utfördes och vinsten blev sju italienska officerare och 
150 soldater fångade, inga egna förluster.  
 
Under tiden som första kompaniet rensade höger sida av vägen rensade första 
kulsprutekompaniet och andra kompaniet skyttevärn och observationsposter väster om 1066. 
Det detachement som hade förstärkt Rommels detachement vid första genombrottet utgjorde 
reserv i en sänka.41  
Parallellt med dessa anfall som kompanierna genomförde enskilt framryckte Rommel och 
Streicher längs med tolfte kompaniet för att etablera kontakt med tredje bataljonen. När 
Rommel och Streicher mötte officerare ur tredje bataljonen visade de hur olika mindre 
spaningsenheter försökte klättra mot höjden 1114.  

                                                 
40 Infantry attacks, s: 178. 
41 Ibid. s: 179. 

Foto: Andreas Hansson.
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Precis som Rommel konstaterat tidigare var ställningarna på 1114 hårt försvarade och dess 
försvarare verkade inte vilja ge upp mer mark till sin motståndare.  
Mörkret föll och Rommel gav förberedande order till första och andra kompani att genomföra 
spaning i området.  
Allt eftersom samlades det hos Rommel och Streicher fler och fler officerare och man 
samtalade om hur man skulle ta höjden 1114, men man visste inget i det läget inget om det 
lyckade genombrott 12.e kompaniet hade gjort mot höjden 111442 och med detta, tagit över 
300 italienska soldater till fånga.43 Enligt Wilks bryter det tyska tolfte kompaniet igenom 
klockan 17:30, en halvtimme efter att de hamnat i strid.44  
Men genombrottet var fortfarande en delseger, försvararna fanns kvar i starkt befästa 
ställningar längs med hela Kolovrat höjdsträckningen.                  
 
Om vad som hände här glider de två böckerna lite isär. John Wilks bok nämner vid detta 
anfall bara att Rommel rensar de olika värnen och observationsposter som finns i deras 
omnejd, inget om att det sker någon samverkan med övriga officerare. Vidare är det tolfte 
kompaniet ur Livgardet som lyckas infiltrera de italienska ställningar, bryta igenom och ta ca 
300 krigsfångar. Det nämns inget om vad Rommel och hans detachement gör mellan 15:30, 
då värnen är tagna och till ungefär klockan 19:00 då han blir kallad till chefen för Livgardet i 
Wilks bok.45 Det kan vara så att det inte finns några andra källor om vad Rommel gjorde mer 
än Rommels egen dagbok eftersom hans detachement spelar en så liten roll i det stora anfallet. 
Det kan vara därför Wilks inte lyckats hitta några andra källor om vad Rommel gjorde mellan 
dessa klockslag. 
 
Klockan 19:00 blev Rommel kallade till befälhavaren över bayerska Livgardet som prompt 
ville ta befälet över Rommel detachement men Rommel påpekade att han stod under major 
Sprösser befäl och tog bara order från denne samt ville vänta på att major Sprösser skulle 
anlända till Rommels grupperingsplats.46 
 
Rommel var inte nöjd med att bli bunden under ett större anfall, på detta sätt kunde han 
förlora den rörlighet och frihet han hade med sina mindre enheter. Något som tyder på 
ytterligare en farhåga inför att bli underordnad Livgardet är det att Rommel övertalar/beordrar 
en kvartermästare som dyker upp klockan 21:00,47 med just order om att Rommels 
detachement ska tillfalla Livgardet, att det är av största vikt att han hittar major Sprösser och 
för honom snabbt till detachementets grupperingsplats.  
Rommel ansåg att Württemberg Mountain Battalion kunde spela en viktigare roll, om han fick 
behålla sin rörelsefrihet och kunde utnyttja det höga tempo, han fick inte bli bunden till det 
bayerska Livgardet.  
Ska man se kritiskt på vad som hände här så är det onekligen så att Rommel ordervägrar, han 
hade vid detta tillfälle fått klara direktiv om att underställa sig befälhavare över bayerska 
Livgardet men vägrar. Det gick så långt att chefen över Livgardet förbjuder Rommel att 
överhuvudtaget röra sina enheter förrän major Sprösser kommer och entledigare kort därefter 

                                                 
42 Ibid. s: 180. 
43 Rommel and Caporetto, s: 95.  
44 Ibid. s: 95. 
45 Ibid. s: 94-95. 
46 Infantry attack, s: 180-181. 
47 Ibid. s: 181. 
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Rommel från mötet.48 Under natten anlände major Sprösser till Rommel och med sig hade 
major Sprösser resten av sin bataljon. Rommel informerade major Sprösser om läget med 
chefen för bayerska Livgardet och deras dispyt. Major Sprösser når en överenskommelse med 
det bayerska Livgardet och Rommel får sin vilja igenom.49  
 

                                                 
48 Infantry attack s: 180-181. 
49 Ibid. s: 182. 
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4. DISKUSSION. 

4.1 Första försvarslinjen. 
Vid anfallet genom den första italienska försvarslinjen den 24 oktober klockan 08:00 var det 
inte tempot i beslutfattandet, tankeprocesserna som var det avgörande utan helt enkelt hur 
snabbt Württemberg Mountain Battalion sprang över det öppna fältet samt hur mycket 
ammunition det tyska artilleriet hade skjutit för att ”mjuka upp” motståndarna åt infanteriet.  
Det var som sagt bara att springa fort som gällde, rörligheten var överordnad allt. Rörligheten 
gav vid detta tillfälle soldaterna skydd. Det var redan här som Rommel tillviss del ”fick upp 
farten” på sitt detachement och sedan ville han inte stanna av pga. olika farhågor, men mer 
om det längre ner.  
  
Hade italienarna i dessa första försvarsställningar nått sin kulminationspunkt då?  
Det ska tilläggas att det vara den tolfte offensiven i stort sett samma område, kanske var det 
inte samma soldater som upplevde alla anfallen men krigströttheten måste ha funnits med 
dem. Medvetet eller omedvetet lyckades tyskarna slå mot italienarnas vilja till kamp, orken att 
sätta sig till motangrepp och därför gav italienarna upp när deras fiende närmade sig.  
Det tyska artilleriet hade skjutit utan att deras eget artilleri, som var högt grupperat och kunde 
därmed skjuta längre och med bättre precision, avfyrat ett enda skott. Detta pga. den logiska 
förklaringen att vädret inte medgav det men saker som detta påverkar soldater, nu som då. 
 
Så ja, till viss del, de måste ha upplevt meningslöshet där de var fast i sina skyttegravar, 
ingenstans att ta vägen ute på den relativt öppna ytan.  
Möjligheterna till att omgruppera, röra sig i djup, fram och tillbaka var begränsad. Detta var 
den första linjen och bakom dem fanns det andra två försvarslinjerna och det var från dessa tre 
olika linjer man skulle möta motståndaren, stillastående. Det var tanken med utnötningskriget 
och den som generalerna höll sig till.  
Det fanns visserligen vägar men de var huvudsakligen avsedda för underhållet och 
förflyttningar av förstärkningar mellan de tre olika försvarslinjerna. Det var en av dessa 
underhållsvägar som Rommel bokstavligen snubblade in i på Hevnik, utan några strider.  
 

 4.1.1 Friktioner som påverkade anfallet. 
Under den inledande delen av anfallet finns en tydlig friktion, något som till viss del påverkar 
utgången av anfallet. Väder och vind har i alla tider påverkat olika system och här, vid denna 
offensiv, då elden var det alltomspännande kunde det italienska artilleriet inte skjuta för 
risken att träffa egna soldater.    
Dimman låg tätt runt höjderna så de italienska utposterna kunde inte se vad som hände nere 
vid den första försvarslinjen och på detta sätt inte hjälpa sina kamrater i det inledande skedet 
av anfallet.  
 
Hade gått lika ”lätt” för tyskarna om dimman och regnet inte hade funnits där?   
Troligen hade italienska artilleriet öppnat eld, reserver hade förts fram för att möta anfallet 
och den italienska sidan hade av allt att döma haft mer förberedelsetid och framför allt, mer 
uppsikt på var de tyska styrkorna kom.  
Terrängen och vädret medgav som sagt att Rommels detachement kunde framrycka relativt 
dolt och dyka upp där italienaren minst anade de skulle. 
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Rommel tillhörde en mindre enhet med uppgift att skydda flank vilket medförde stor frihet i 
rörelse, något som Rommel utnyttjade.  
Något som jag också tror var en bidragande faktor var ”sockerbiteffekten”, uppför höjderna 
vällde det en armékår och det var mot dessa italienarna riktade sina vapen, den lilla enheten 
på kanten visste italienska ledningen kanske inte om, kanske brydde de sig inte om den.                       
 

4.2 Rommels kringgång.  
När det gäller striden på Hevnik är det Rommels egna tankar som återberättas men jag utgår 
ifrån att det var så som Rommel berättar om det i sin bok. Som han skriver skulle ett frontalt 
anfall mot den grupperade fiende antagligen kosta fler människoliv än de fem soldaterna han 
här förlorade. Italienarena tog striden från sitt värn med fastgrupperade kulsprutor och enligt 
traditionell krigsföring, inte röra sig runt i terrängen för mycket. Genom att binda fienden i 
strid med en mindre enhet frigjorde han omkring två kompanier. Redan här är han före 
motståndaren i OODA-loopen. Rommel ”hoppade” snabbt igenom de två första stegen i 
beslutscykeln, upptäcka och bedöma, till att fatta ett snabbt beslut och börja agera innan det 
var för sent.  Jag tror inte att Rommel kände tillbegreppet OODA-loop eftersom det kom till 
under Korea kriget men jag tror att Rommel kände på sig, en intuition, att detta var rätt. Att 
koppla ihop Rommels agerade med dagens begrepp är viktigt för att kunna påvisa att det 
Rommel använde sig av var manöverkrigsföring då OODA-loopen är en del av 
manöverkrigsföring.  
 
Medan den mindre enheten tar striden påbörjar kompanierna klättra upp för att slå italienarna 
i sida, en rörelse för att kunna göra något åt motståndaren, då de ramlar över vägen för 
underhållet och gör kort halt. Här finns en händelse som påminner mycket om manövertänk 
som vi ser det idag anser jag. Genom att tidigt kombinera ett snabbt beslut, redan vid första 
stridskontakten, med en dold rörelse har ett gyllene tillfälle dykt upp. Det går att se 
beslutsprocessen då detta är en sådan isolerade händelse i det stora slaget, två mindre enheter 
brakar in i varandra på en avskiljd klippavsatts. 
Vid denna väg fattas nytt beslut som tyder på flexibilitet i planen.  
Denna strid bygger på ett samband mellan just ett snabbt beslutfattande och en rörlig 
krigsföring.  
 
Korpralen Kiefner fick uppgiften att hitta en lucka längs vägen och det är just vad 
manöverteori och uppdragstaktik bygger på, tilldela en uppgift och tillgängliga resurser.  
En mindre enhet har bättre möjligheter till rörelse och kan förflytta sig lättare än vad en större 
enhet kan. Det är vad Rommel gjorde, skicka iväg en liten styrka, snabb och rörlig med vissa 
styrningar om vad de ska göra. Återigen, ett snabbt beslut och skapa rörlighet med denna 
mindre enhet, allt i enlighet med ett manövertänk, jaga initiativet.  
 
Men Rommel ger också Kiefner löfte om de skulle hamna i strid ska de snabbt dra sig där 
ifrån samtidigt som övriga två kompanier ger dem ett kraftigt understöd. Det är alltså inte bara 
rörelse här som är viktig utan också eldkraften, verkan.  
Nu lyckades Kiefner med infiltrationen och Rommels detachement kunde enkelt rinna 
igenom. Vad som hände med italienarna var att plötsligt dyker det upp fiender överallt, man 
är i strid med fiender fram ifrån men nu också från sida.  
Italienarna hamnade i systemchock, återigen tappade italienarna sin vilja till fortsatt motstånd, 
upplevde det som fienden fanns överallt, en mindre styrka uppfattas som överväldig.  
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Genom att använda sig av eld och framför allt rörelse skapas detta chocktillstånd hos 
motståndaren. Läggs det senare till en duktig befälhavre, kapabel till att fatta snabba beslut 
tillsammans med den rörlighet som de hade, var och är detta ett vinnande koncept. 
Efter detta genombrott driver Rommel, som texten ovan berättar, på sina kompanier igen, 
framåt och uppåt.  
Jag nämnde tidigare att Rommel hela tiden vill framåt för han var orolig för att stanna, göra 
halt på rörelsen. Detta är inget som står i klartext i boken men jag tycker det framgår när man 
läser boken och kanske tydliggörs det som allra mest vid dispyten med befälhavaren för 
bayerska Livgardet. Rommel insåg att genom att göra helt, rensa upp, innebar detta en kraftig 
nedgång i hastighet, rörelsen och det var just detta Rommel inte ville skulle ske.     
 
Varför? Om jag tänker mig in i Rommels situation så borde det rimligen vara så att larmet på 
andra sida, italienska sidan om att fienden har brutit igenom gått och de reserver som 
sannolikt borde finnas någonstans kanske var på väg mot Rommel detachement. Rommel 
kunde omöjligt veta hur stora reserver det fanns på motståndarsidan. 
Om dessa kom fram, kunde motståndet bli övermäktigt och det krävas andra resurser för att 
lösa ut striderna framför allt mer soldater. Dessutom var italienarna vid detta tillfälle i 
systemchock, de ska inte ges tiden att samla sig till nytt motstånd. Med denna tanke som 
grund kan jag förstå varför Rommel väljer att fortsätta framåt istället för att rensa upp längs 
med den andra försvarslinjen.   
Därför tror jag att Rommel drev på sina soldater och ville framåt snabbast möjligt, 
bokstavligen tvinga sig igenom motståndarens OODA-loop.  
 

4.3 Slutet på 24 oktober 1917. 
Rommel tillämpade återigen uppdragstaktik då detachementen fick till uppgift att rensa det 
kvarvarande artilleriet i omnejden, detachementen fick veta vad de ska göra, de själva fick 
välja hur de skulle göra det. Att ledda sina soldater på detta sätt vara ganska nydanande för 
denna tid, framför allt då sambandsmedel vara något man i stor utsträckning saknade på lägre 
nivåer så som kompani och pluton. Genom att leda på detta sätt gavs av Rommel till sin 
underställda ett stort förtroende. 
  
Efter att det har rensat upp i terrängen på fientliga eldställningar kallas Rommel till chefen 
bayerska Livgardet. Befälhavaren för Livgardet vill att Rommel ska lyda under Livgardet 
under det stora anfallet men Rommel var tveksam och rent av ordervägrar. Orsaken till detta 
är som jag ser det att Rommel har insett vikten av att vara fri. 
 
Genom att inte längre ha möjligheten att på plats kunna fatta snabba beslut på egen hand 
tappar Rommel all möjlighet till frihet till rörelse med sitt detachement. Skulle Rommel hela 
tiden behöva samverka med Livgardet skulle dyrbar tid går till spillo, han som chef skulle 
aldrig kunna gå vidare i beslutcykeln till fatta beslut och agera.  
Den hastighet Rommel hade i rörligheten skulle aldrig tillåtas att fortsätta om Rommel nu 
blev låst vid Livgardet då de befann sig på flanken och inte var bundna till några större 
förband. Rommel kunde göra lite som han ville på sin kant så länge major Sprösser tillät det.  
Rommel var nog välmedveten om sambandet mellan tempo och rörelse och det var därför han 
ordervägrade och kanske även major Sprösser visste vad Rommels detachement kunde göra 
för den tyska sidan eftersom major Sprösser tog diskussionen med chefen Livgardet om hur 
vida Rommels detachement ska tillhöra Livgardet eller inte. En högre skyddar sin 
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underställda personal trots att denna nyligen ordervägrat. Att kunna chocka sin motståndare, 
använda sin rörelse och friheten i sina beslut inom satta ramar och dyka upp på oväntade 
platser vinna snabba segrar.  
Något som jag även tror spelade roll vid Rommels vägran för att underställa sig Livgardet var 
den medalj som hade getts i löfte åt den som först nådde toppen Matajaur, den åtråvärda Pour 
LeMerite. Det visar sig återigen senare att Rommel negligerar order för att nå toppen och få 
denna medalj.  
 
Det ska klargöras att det var inte bara Rommel och hans detachement som anföll den dagen 
utan hela den 14.e armékåren med flera andra förband och i dalgången, längs med floden 
Izonso, anföll den tolfte divisionen.50 Det ger ett bättre sammanhang om vad som hände, de 
högre cheferna på den italienska sidan hade kan jag tänka mig mycket att tänka på denna dag.      
Men det är andra faktorer som också spelade in, vädret, hur bra Rommel kände sina soldater, 
när de nådde sin kulminationspunkt. Även de torde ha haft en sådan.   
 
 

                                                 
50 Ibid s: 171. 
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5. SLUTSATSER.  
Använde sig Rommel av manöverkrigsföring vid slaget om Kobarid och i så fall, vad är det då 
som påvisar att Rommel använde sig av ett manövertänk? Först och främst vill jag återigen 
påpeka att jag inte tror att Rommel visste vad manöverteorier var för något. Rommel skriver 
inte eller namnger olika teorier då han återberättar utan jag tror att han handlade på känsla 
som under granskning går att applicera på vår tids teorier. För att ge ett kort och koncist svar 
på frågan så blir mitt svar: ja, Rommel använde sig av manöverkrigsföring under detta slag. 
Men vad är det då som påvisar det? 
 

5.1 Uppdragstaktik. 
Fanns det uppdragstaktik i Rommels sätt att leda? 
En sak som visar på detta är korpralen Kiefner och hans uppgift med att kontrollera vägen och 
ta garnisonen. Här avdelar Rommel till Kiefner de nödvändiga, disponibla, resurserna, och 
avdelar tid för uppgiften, med andra ord, Rommel ger Kiefner uppgiften vad som ska lösas. 
Kiefner får själv bestämma hur han vill lösa det, detta är grunden i uppdragstaktik och en stor 
del i manöverkrigsföring.   
På sidan 71 i Doktriner för markoperationer står det att man ska utnyttja luckor och föra in 
striden på djup hos fienden. Det var det Kiefner och Rommel gjorde här genom att utnyttja en 
mindre enhet och tränga in på djupet och sedan fylla på med ytterligare stridskrafter där 
genombrytningen lyckas. 
Ett annat bra exempel på uppdragstaktik är den order som Rommel utfärdar då de olika 
detachementen får till uppgift att rensa upp de fientliga artilleriställningarna, högre chef ger 
ramarna och de lägre cheferna får förtroendet hur uppgiften ska lösas baserat på hur läget ser 
ut hos just dem. Genom att ha en samövad enhet med hög utbildningsnivå kan Rommel 
tillämpa uppdragstaktik som i fallet med Kiefner och då de två detachementen rensar upp de 
fientliga artilleriställningarna.       
 

5.2 Manövertänk, tempo och rörlighet. 
Vad som mer visar att Rommel använde sig av manöverteori är den konstanta viljan till 
initiativ och att inte stanna sin rörelse förrän det är absolut nödvändigt. En annan fördel som 
Rommel vinner genom att vara i rörelse är skyddet. Då detachementet hamnar i strid stannar 
Rommel inte för att försöka skjuta ihjäl sin motståndare utan börjar röra sina enheter i olika 
riktningar. Detta tror jag är både för att manövrera till en bättre fördel men även för att detta 
ger skydd åt de exponerade infanteristerna. Genom rörelse hamna i bättre läge kontra i sin 
motståndare och på detta sätt utnyttja eldkraften bättre.  
 
Jag upplever det som Rommel hela tiden ville vara före sin motståndare i beslutscykeln och 
kunna påverka dem, agera, istället för att tvingas parera på italienarnas händelser.  
Han vill påverka händelseutvecklingen i den mån det gick i detta stora anfall och utnyttja det 
ledningsvakuum som uppstår på den italienska sida då de mer och mer kulminerar för en 
fiende som, kan tyckas dyker upp överallt och i stor numerär.  
Rommel verkar sträva efter att uppnå systemchock hos sin motståndare just genom att vara 
snabbare än sin motståndare i sina beslut och ha initiativet.  
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Denna strävan till att ha initiativet och att bibehålla den decentraliserade ledning med Mj 
Sprösser driver honom till och med till en dispyt med högre chef, chefen för Livgardet. 
Kanske rent av till vad som kan upplevas som ordervägran.  
Jag nämner under rubriken 2.2 tempo William S Linds tre pelare om att kunna utnyttja kaoset, 
vara beredd på det kaos som kommer att råda, ha en decentraliserad ledning och att man ska 
vara oförutsägbar i sitt handlade.  
Det tycker jag Rommel gjorde. Han utnyttjade tillfullo, kanske inte kaoset men den förvirring 
som artilleriet och huvudanfallet skapade och bröt igenom. Major Sprösser gav honom 
handlingsfrihet och Rommel värderade detta ledningssätt så högt att han var beredd att 
ordervägra för att inte bli av med sin handlingsfrihet. Huruvida Rommel var oförutsägbar i sitt 
agerade anser jag att det var han. Vi ska inte glömma att detta var utnötningskrigets tidsålder.  
 
Allt detta är viktiga bitar i manöverkrigsföring som vi känner den idag. Rommel torde också 
ha förutsatt att det fanns reserver på den italienska sidan som kunde sättas in där det 
behövdes. Då hans detachement inte hade någon överlägsen förmåga, t.ex. indirekt eld eller 
tyngre vapen än vad de hade med sig, att slå några större enheter var Rommel tvungen att 
utmanövrera dem, sätta italienarna i systemchock.  
Exemplet med att binda fienden i strid med en lite styrka för att söka kringgång och 
nedkämpa motståndaren med flankerande eld är som taget ur dagens doktriner eller böcker 
rörande stridsteknik.  
 
Dimman och regnet möjliggjorde att det tyska artilleriet kunde skjuta men begränsade det 
italienska och de italienska utposterna sikt ner i dalen begränsades pga. av dimman. Tack vare 
att det italienska artilleriet inte kunde skjuta medgav det att de tyska soldaterna kunde röra sig 
lättare än om de istället hade varit utsatta för fientlig artillerield.  
Sambandet var heller inte så utvecklat som de system vi känner till idag med t.ex. 
radioapparater. Den slutsats jag drar av det är att konstant var utsatt för fientlig 
artilleribeskjutning och sedan utsättas för ett massivt anfall fick de italienska soldaterna att 
snabbt ge upp deras vilja till kamp, krigströttheten gjorde även sitt. De kulminerade snabbt, 
framför allt den första försvarslinjen. Vad som även påverkat italienarna till att ge upp snabbt 
kan vara att detta var det tolfte anfallet. Italienska styrkor hade genomfört elva anfall tidigare 
med varierande resultat och nu kommer det ett kraftigt motanfall. Moralen var inte den bästa 
och påskyndade och påverkade mycket stridsmoralen.  
 
Jag är övertygad om att sambandet mellan tempot i beslutfattandet och rörligheten är tydligt 
och de följer varandra tätt. Vidare är det självklart att de andra grundförmågorna väger in 
olika mycket vid olika tillfällen, även moralen, viljan till strid hos motståndaren spelar en 
viktig roll men inte lika mycket som tempo och rörlighet. Rommel påvisar det så pass att han 
ordervägrade då högre chef ville ta bort hans frihet i beslutfattande för detta innebar att han 
skulle tappa det mesta i sin rörlighet.          



MSS Uppsats   
YOP 06/09 2009-04-24 
Kd Anders Johansson 
2 avdelning 2 grupp 
 

25

 

5.3 Slutresultat. 
För att summera ihop så den slutsatsen jag dra om det inledande anfallet den 24 oktober 1917 
är även om Rommel inte kände till begrepp som OODA-loop eller manöverteori så var det 
precis manöverteori som han tillämpade med sitt detachement. Alla de kriterierna som behövs 
för att kunna använda manöverkrigsföring fanns där och de olika delarna användes olika 
igenom hela anfallet. Kombinationen snabba beslut, högt stridstempo kombinerat med rörelse 
och uppdragstaktik gav Rommel stora fördelar som han utnyttjade genom att hela tiden sträva 
efter att ta initiativet.  
Rommel gjorde vad Armé reglementet från 1995 beskriver som agera genom att ta och 
behålla initiativet. Ta de risker detta kräver.  
Huruvida de andra bataljonerna och divisionerna som stred med Rommel denna dag använde 
manöverkrigföring är en annan historia. Manöverkrig i sig är då alltså inget nytt, har bara tett 
sig annorlunda genom åren och även Hannibal använde sig av någon form av manöverkrig vid 
Cannae 216 före Kristus.    
 

6.  Förslag till vidare studier. 
För att kunna ge detta anfall en riktigt rättvis bedömning skulle jag vilja undersöka källor på 
den italienska sidan och gå igenom loggböcker eller stabernas krigsdagböcker. Där skulle man 
kunna spåra detta anfall och se om det var lika banbrytande som Rommel framställer det och 
till viss del även Wilks. Fler skrifter om Rommels anfall skulle också vara av intresse. 
Eftersom Rommel och hans detachement var en så lite del i något så mycket större finns det 
väldigt lite om just Württemberg Mountain Battalion. Det skulle vara tänkvärt att undersöka i 
fall det finns några samtida doktriner som i Tyskland förespråkade det vi idag benämner som 
manöverkrigsföring och i så fall, varför tillämpades det i så fall inte i större utsträckning, 
västfronten?      
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(2009-04-20 10:06)  
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=Isonzo (2009-04-23 15:00) 
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8. Bilagor. 
 

 
 
Här framgår det hur den italienska fronten gick mellan åren 1915-1918.51 Till höger i bild går 
det att urskilja floden Isonzo och den italienska benämningen på Kobarid, Caporetto.   
 
 

                                                 
51http://www.ne.se/l%C3%A5ng/f%C3%B6rstav%C3%A4rldskriget/178571/178565?i_h_word=Isonzo#http://w
ww.ne.se/modals/view_picture.jsp?sectionId=178607||facebox  (2009-04-20 15:19:19) 
 


