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Högt stridstempo 
En studie i sambandet mellan begreppet högt stridstempo och  

de grundläggande förmågorna ledning samt rörlighet 
 
Denna uppsats har skrivits som en del av de studier i krigsvetenskap jag erhållit under min tid vid 
yrkesofficersprogrammet.  
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva sambandet mellan de grundläggande förmågorna ledning och 
rörlighet samt begreppet högt stridstempo vid förband av lättare karaktär. 
 
Den metod som använts i uppsatsen är en fallstudie som bygger på en kvalitativ textanalys. 
Genom en granskning av två valda operationer genomförs en analys efter varje skede. Den teknik 
som använts för insamling är litteratursökning. En frågeställning har behandlats: Hur såg 
sambandet ut mellan högt stridstempo och de grundläggande förmågorna ledning och rörlighet vid 
Operation Market Garden samt Operation Merkurius?  
 
Utifrån mina gjorda fallstudier visar resultatet på att i manöverkrigföring är begreppet högt 
stridstempo av stor vikt för att lyckas med striden. Min slutsats efter att ha studerat och analyserat 
händelseförloppet är att förmågorna ledning och rörlighet är ömsesidigt beroende av varandra och 
är en förutsättning för ett högt stridstempo. 
 
Nyckelord: 
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High operational tempo  
A study of the relationship between the concept of high operational tempo and the basic 

skills command and mobility 
 
Abstract: 
This paper is written as part of the War Science course I received during my time at the Military 
Academy. 
 
The purpose of the paper is to study the relationship between the concept of high operational 
tempo and the basic skills command and mobility at units of lighter character.  
 
The method used in this paper is a case study based on qualitative text analysis. Using two 
operations, an analysis was carried out after each stage. The technique used is literature search. 
The issue addressed was: What was the relationship between high operational tempo and the skills 
command and mobility in Operation Market Garden and Operation Mercury?  
 
My case studies show the performance of manoeuvre warfare that the concept of high operational 
tempo is of great importance for success in battle. My conclusion is that the basic skills command 
and mobility is mutually dependent of each other and also a prerequisite for a high operational 
tempo. 
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high operational tempo, command, mobility, tempo, maneuver theory - maneuver warfare 
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1   Inledning 

1.1 Bakgrund  
Våren 1941 står Nazityskland inför en ny planerad operation i österled med ”Operation 
Barbarossa”. Kreta med sin strategiskt viktiga position i Medelhavet skulle ha en stor 
inverkan på det rådande kriget i Nordafrika, samt även för den kommande operationen 
gentemot Sovjetunionen. Den 25 april får chefen för den 11:e Flygkåren med den 
ingående 7:e Fallskärmsjägardivisionen, Generalmajor Kurt Student order av Hitler att 
planera och genomföra en invasion av Kreta.1 Operationen skulle gå under namnet 
Merkurius, vilket var den första gången som en större tysk luftburen operation av 
strategisk karaktär skulle genomföras.2  
 
Tre år efter att operationen på Kreta hade genomförts skulle en större allierad luftburen 
operationen på operativ nivå äga rum, Operation Market Garden. I september 1944 
börjar den allierade framryckningen avta sedan landstigningarna den 6 juni 1944. 
Framryckningen för den 21:a armégruppen hade avstannat vid Belgiens och 
Nederländernas gränser, samt söder dem stod den 12:e armégruppen. För att kunna 
genomföra en snabb stöt mot Tyskland och det viktiga Ruhrområdet, fick den 1:a 
Luftburna kåren i uppgift att genomföra en större operativ luftlandsättning i syfte att 
säkra vägen och de viktiga övergångarna längs Rhen. Framförallt skulle de viktiga 
övergångarna i Arnhem säkras.3 Operationen skulle bli krigshistoriens största 
luftlandsättningsoperation.4  
 
Operation Merkurius och Operation Market Garden är operationer som är intressanta ur 
två perspektiv. Dels för att de är några av krigshistoriens största 
luftlandsättningsoperationer. Dels som möjliga fallstudier för att undersöka vad som 
påverkade utgången av de båda operationerna kopplat till militärteorin.  
Inom svenska Försvarsmakten har vi idag en tydligare trend mot allt lättare förband.5 
Detta ställer nya krav på blivande chefer, med en allt tydligare roll att snabbt vara på 
plats för att lösa uppgifter långt från Sveriges gränser. Genom att gå tillbaka i 
krigshistorien har vi möjlighet att analysera olika historiska händelser. Detta gör att vi 
lättare kan dra slutsatser kopplat till militärteorin och våra egna svenska doktriner och 
reglementen, för att senare omsätta dessa kunskaper i praktiken. 

1.2 Problemformulering  
I detta arbete avser jag åskådliggöra begreppet högt stridstempo kopplat till förband av 
lättare karaktär. Detta p.g.a. att jag har anser att det finns få belägg där begreppet sätts i 
kontext med lättare förband och istället exemplifieras av mekaniserade/motoriserade 
enheter inom den krigsvetenskapliga utbildningen. Inom manöverkrigföring är 
begreppet högt stridstempo eftersträvansvärt hos chefer vid stridande enheter. Detta för 
ta och bibehålla initiativet i striden och på det sättet utmanövrera motståndaren. För att 

                                                 
1 Bauer, Eddy, Andra världskriget, Axelmakterna. (Wiken: Bokorama/Förlags AB, 1983), s. 131 
2 Smedberg, Marco, Militär Ledning: Från napoleonkrigen till Bosnienkrisen  (Lund: Historisk Media, 
2001), s. 178 
3 Bauer, Eddy, Andra världskriget, Arnhem – Soldater från luften. (Wiken: Bokorama/Förlags AB, 1983), 
s. 12 
4 Smedberg, Marco, Om stridens grunder: Från Waterloo till kryssningsrobotar (Stockholm: Page One 
Publishing AB, 1999), s. 117 
5 Försvarsmakten, Försvarsmaktens underlag för regeringens försvarspolitiska proposition 2009 (HKV 
beteckning 23 283:51503), s. 2  
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ett högt stridstempo skall uppnås, är de grundläggande förmågorna ledning och rörlighet 
centrala. Jag har valt att nyttja två operationer för att utöka resonemanget och lättare 
kunna analysera sambandet mellan de grundläggande förmågorna samt begreppet högt 
stridstempo utifrån de valda operationerna.  

1.3 Syfte och frågeställning 
Syftet med uppsatsen är att beskriva sambandet mellan de grundläggande förmågorna 
ledning och rörlighet samt begreppet högt stridstempo vid förband av lättare karaktär. 
Detta utifrån svenska Försvarsmaktens doktriner och reglementen.  
För att få svar på hur sambandet ser ut mellan högt stridstempo och förmågorna ledning 
och rörlighet vid förband av lättare karaktär har följande fråga valts i detta arbete: 
 

 Hur såg sambandet ut mellan högt stridstempo och de grundläggande 
förmågorna ledning och rörlighet vid Operation Market Garden samt Operation 
Merkurius?  

1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats har jag valt att huvudsakligen behandla markarenan då arenan är central 
för min frågeställning. Luftarenan kommer i vissa stycken att beröras då framförallt för 
att beskriva understöd samt förflyttning av markenheterna. Analys och diskussion 
kommer att utgå i tid och rum från den 1:a Luftlandsättningsdivisionen med dess 
underställda förband och de inledande dagarna av Operation Market Garden, 17-21 
september 1944 i området omkring Arnhem.  I Operation Merkurius har jag valt att 
avgränsa mig till området kring Maleme, den 20-23 maj 1941, där jag utgår från 
Stormregementet samt den 5:e bergsjägardivisionen. Anledningen till att beröra dessa 
förband och platser, är att de till stor del var avgörande vid respektive operation. De 
påvisar även svårigheten att genomföra strid till fots, utan understöd av mekaniserade 
motoriserade förband. De avgörande faktorerna i valda operationer bestod till stor del av 
begränsningar i ledning och rörlighet, vilket konkretiserade och påverkade förbanden 
som jag har avgränsat mig till. Motståndarens kommer i vissa stycken att beröras i syfte 
att åskådliggöra händelseförloppet. 
I analysen och diskussionen kommer svenska doktriner och reglementen ligga till 
grund, då främst gällande de grundläggande förmågorna ledning och rörlighet samt 
begreppet högt stridstempo. De eventuella skillnader som finns i doktrinerna 
sinsemellan kommer inte att behandlas i detta arbete. I analysen kommer ingen vikt 
läggas på hur brittiska respektive tyska doktriner styrde förbandens agerande vid 
operationerna.  

1.5 Tidigare forskning 
Begreppet högt stridstempo och förmågorna ledning samt rörlighet finns i flera 
doktriner, reglementen och styrdokument där dess betydelse och nyttjande förklaras. 
Efter genomförda sökningar i databaser, har jag ej kunnat finna särskilt många uppsatser 
inom mitt valda område. Jag har funnit två C-uppsatser från Försvarshögskolan som 
stöttat mig och mitt val av ämnesområde.  

 Vad är strategisk rörlighet?6 

                                                 
6 Försvarshögskolan, Ståhl, Magnus, C-uppsats: Vad är strategisk rörlighet? (FHS beteckning: 
19100:2001, 2004-05-18) 
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Resultatet av C-uppsatsen är att Sverige är i behov av förmågan strategisk rörlighet. 
Författaren kommer även fram till att det är en förmåga och inte en funktion. 
 

 ”David mot Goliat” myt eller verklighet7 
Analysen visar att det finska agerandet var präglat av en balans mellan de olika 
förmågorna. De sovjetiska förbanden hade också svårt att påverka de finska 
förmågorna utifrån sitt agerande.  
 
Jag saknar dock en undersökning av sambandet mellan de grundläggande förmågorna 
ledning och rörlighet samt högt stridstempo, kopplat till förband av lättare karaktär. 

1.6 Disposition 
Inledningsvis i uppsatsen redogör jag som författare bakgrunden till valet av 
ämnesområde följt av en problemformulering. I denna del presenteras även syfte och 
frågeställning, avgränsningar som gjorts för arbetets innehåll samt tidigare forskning. 
Därefter redogör jag för mitt val av metod, urval av källor och källkritik. Detta följt av 
en teoridel där de begrepp som är centrala för arbetet redogörs. Begreppen kommer att 
beskrivas utifrån vad svenska doktriner och reglementen säger. 
Slutligen genomförs en fallstudie genom en textanalys utifrån de valda operationerna. 
Detta kopplat till de grundläggande förmågorna ledning och rörlighet samt begreppet 
högt stridstempo. Utifrån fallstudien kommer en analys och diskussion föras förenat 
mot min frågeställning. Avslutningsvis kommer diskussionen att leda fram till olika 
slutsatser följt av förslag till fortsatt forskning. 

2   Metod  
Den vetenskapliga metod som jag valt att använda i detta arbete är en fallstudie8 som 
bygger på en kvalitativ textanalys9. Genom en granskning av två valda operationer 
genomförs en analys efter varje skede/dag. Detta för att sedan se vilka indikationer och 
samband som finns mellan de grundläggande förmågorna ledning och rörlighet samt 
begreppet högt stridstempo kopplat till de valda fallen. Den teknik som används för 
insamling är litteratursökning. 
Den teori som valts att nyttjas härrör till största del ur svenska doktriner och 
reglementen och detta kommer att presenteras i deskriptiv form.10 Teorin utgörs 
framförallt av de grundläggande förmågorna ledning och rörlighet samt begreppet högt 
stridstempo, vilka är centrala för uppsatsen.  
Avslutningsvis diskuteras analysen utifrån fallstudien gentemot syfte och 
frågeställningen samt ett antal slutsatser dras. 

2.1 Urval av källor  
Urvalet jag gjort av källorna har jag granskat genom att ta reda på fakta om författarna 
till böckerna, sett till närhets- och äkthetskriteriet, samt om det är en primär eller 
sekundär källa.  

                                                 
7 Försvarshögskolan, Johansson, Nils, 2006, C-uppsats: ”David mot Goliat” myt eller verklighet. (FHS 
beteckning: 301/6:1, 2006-07-29). 
8 Ejvegård, Rolf; Vetenskaplig metod. Tredje omarbetade upplagan,(Lund: Studentlitteratur 2007), s. 33 
9 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar, Kvalitativ metod och vetenskapsteori (Lund: Studentlitteratur, 
2004), s.23 
10 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar, 2004, s. 32 
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För att kunna få tag på den litteratur som är utav värde för mitt arbete har jag valt att 
använda mig av bl.a. Anna Lindh biblioteket och Markstridsskolans bibliotek. Internet 
har främst nyttjats för att finna kartor till de valda operationerna, där sökord som t.ex. 
”Operation Market Garden” samt ”Operation Mercury” användes för att få fram 
relevanta källor till mitt valda ämnesområde.  

2.2  Källkritik 
I detta arbete kommer jag inledningsvis att beskriva teorin och begreppen utifrån 
”Doktrin för markoperationer”, 2005, ”Doktrin för gemensamma operationer”, 2005 
samt ”Militärstrategiskdoktrin”, 2002. Detta i syfte att beskriva vad svenska doktriner 
och reglementen säger om de valda begreppen. För att definiera begreppet högt 
stridstempo har jag valt att använda mig av "Arméreglemente Del 2 Taktik, 1995”. Detta 
p.g.a. att reglementet utgör grunden för taktik hos våra markstridsförband. 
I min fallstudie av Operation Market Garden samt Operation Mercurius har jag använt 
mig av följande litteratur; 
 
Cornelius Ryans bok ”En bro för mycket” har jag valt som huvudsaklig källa. Detta 
p.g.a. att boken redogör för slaget på ett detaljerat och trovärdigt sätt. Boken är ur 
närhets- och samtidighetskriteriet god, då författaren själv deltog som 
krigskorrespondent på den allierade sidan under andra världskriget. Ur äkthetskriteriet 
kan då en risk återfinnas till egna värderingar eller att valda delar förskönas, vilket jag 
tagit i beaktande vid redogörelsen av operationen. 
 
Peter Wilkinson ”Granater över Arnhem” har jag även valt att nyttja. Främst p.g.a. att 
författaren själv deltagit i striderna, vilket stärker samtidighets- och närhetskriteriet i 
min fallstudie. Wilkinson kan stundtals vara något tendensiös genom egna värderingar, 
då han själv stred på den brittiska sidan. Detta är jag medveten om och har tagit i 
beaktande vid redogörelsen av händelserna i Arnhem.  
 
Martin Middlebrook ” Arnhem 1944, The Airborne Battle” har jag valt att använda som 
referenslitteratur. Detta med anledning till att den tar sin utgångspunkt i vad som gick 
fel vid operationen, vilket har varit till stor fördel kopplat till övrig vald litteratur vid 
redogörelsen och analysen av operationen. 
 
Eddy Bauers boksamling om andra världskriget, ”Andra världskriget - Arnhem soldater 
från luften” och ”Axelmakterna” har jag valt att nyttja. Detta för att utöka resonemanget 
och för att få en överskådlig bild av Operation Market Garden och Operation Merkurius. 
Dessa källor har främst används ur det hänseende att författaren nyttjat militära 
rådgivare vid redogörelsen, vilket stärker äkthetskriteriet. Dock kan en risk föreligga 
genom att Bauer själv varit officer samt att de rådgivare som använts tjänstgjort på den 
allierade sidan. Detta kan i sin tur medföra att vissa värderingar kan återfinnas i 
redogörelserna. Men jag anser att litteraturen är skriven på ett sådant sätt, att det ej finns 
utrymme för några värderingar gentemot någon av sidorna.  
 
Antony Beevors bok ”Kreta Erövringar och Motstånd” har jag valt att använda som 
huvudsaklig källa för att kunna beskriva Operation Merkurius. Denna litteratur har 
främst valts att nyttja p.g.a. att författaren intervjuat en rad personer som själva deltog i 
striderna. Vilket stärker samtidighets- och närhetskriteriet, men framförallt 
äkthetskriteriet i min redogörelse av operationen.  
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Stephen Badseys bok ”Arnhem 1944, Operation Market Garden” och Peter D Antills 
bok ”Crete 1941, Germany´s lightning airborne assault” har jag främst valt att nyttja 
för att på så sätt stärka resonemanget och redogörelserna av de båda operationerna. 
Badseys och Antills böcker ger även en djupare förståelse för bakgrunden till 
operationerna och om hur operationerna urartade sig. Detta sker bland annat genom 
goda illustrationer vilket ger en större förståelse. 

3   Teori 

3.1 Centrala begrepp 
Enligt nedan kommer central begrepp redogöras som är väsentliga för uppsatsen. 

3.1.1 Manöverteori - Manöverkrigföring 
Det grundläggande konceptet vid Försvarsmaktens insatser med samtliga förband är 
manövertänkande, vilket är giltigt på samtliga av krigförings- och konfliktnivåerna.11  
Konceptet utgår från att verka mot motståndarens vilja och förmåga till fortsatt kamp, 
istället för att fysiskt förinta honom.12 Manövertänkande behöver inte innebära att en 
situation skall lösas genom väpnad strid, utan att det finns andra medel för att lösa ett 
problem. Det som vill uppnås vid manöverkrigföring, är att motståndaren skall hamna i 
systemchock, genom att utnyttja den indirekta metoden för att slå mot hans kritiska 
sårbarheter. Strävan är att de egna enheterna tar och bibehåller initiativet gentemot 
motståndaren, vilket underlättas av uppdragstaktik.13 
 
Den indirekta metoden kan ses som ett viktigt verktyg, för att med begränsningar i olika 
medel och metoder uppnå strategiska, operativa eller taktiska mål. Metoden kan 
förklaras genom att ständigt söka och slå motståndarens svagheter. Motsatsen är den 
direkta metoden där strävan är att angripa motståndarens tyngdpunkt d.v.s. hans 
starkaste sidor. Dock så är budskapet inom manöverteorin att eftersträva och tillämpa 
den indirekta metoden.14  Skall begreppet kritiska sårbarheter förklaras så måste det 
göras utifrån sammanhanget tyngdpunkt. Tyngdpunkt kan förklaras utifrån var 
motståndaren baserar sin förmåga till kamp. Tyngdpunkt är i sin tur beroende av ett 
antal avgörande punkter, dessa innehåller i sin tur en rad olika svagheter vilket utnyttjas 
och benämns kritiska sårbarheter.15 Initiativ är en viktig del i manöverkrigföring, 
stridens dynamik är ständigt föränderlig vilket kräver initiativ för att vi skall kunna 
utnyttja händelseutvecklingen på slagfältet.16 Manövertänkande innebär inte ett enstaka 
taget initiativ, vad som krävs är att ständigt ha viljan att ta initiativet för att på så sätt 
minimera chanserna hos motståndaren att utnyttja sin styrka. För att kunna ta och 
behålla initiativet är ledningsmetoden uppdragstaktik av stor vikt. För att denna 
ledningsfilosofi skall fungera så förutsätts det initiativkraft, individuellt ansvarstagande 
och självständigt beslutsfattande.17 

                                                 
11 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2002), s. 81 
12 Försvarsmakten, Doktrin för markoperationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 57 
13 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 81 
14 Ibid. s. 82 
15 Doktrin för markoperationer, 2005, s. 59 
16 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 86 
17 Ibid. s.90 
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3.1.2 Grundläggande förmågan rörlighet 
Rörlighet är en del av stridens grundelement och är även en del av de grundläggande 
förmågorna. För att tilldelade uppgifter skall kunna lösas, måste stridskrafter flyttas från 
en plats till en annan. Genom detta kan verkansenheter formeras och kraftsamlas för att 
få största möjliga effekt gentemot motståndaren. Rörlighet är även en förutsättning för 
att kunna skydda sig mot motståndarens åtgärder.18 Detta förklaras i Doktrin för 
markoperationer, 2005, enligt följande;  

Genom rörlighet så kan vi: 
 skapa förutsättningar för att nå effekt i rätt tid mot rätt mål 
 undgå eller dra oss ur motståndarens bekämpning 
 utnyttja luckor och ytor för att föra in striden på djupet av motståndarens gruppering 
 ta och behålla initiativet 
 ta för striden väsentlig terräng 
 överraska motståndaren. 19 

 
För att rörlighet skall kunna fungera så är den grundläggande förmågan ledning en 
förutsättning. Stridens grundelement utgörs av verkan, rörlighet och skydd. Dessa 
element är beroende av varandra. Verkan möjliggör rörlighet och skydd, rörlighet 
möjliggör verkan och skydd.20   

3.1.3 Grundläggande förmågan ledning 
För att de grundläggande förmågorna verkan, rörlighet, skydd, underlättelser och 
uthållighet skall fungeras krävs ledning. Ledning syftar till att samordna dessa för att 
kunna uppnå verkan genom mänskligt handlande och skall utövas vid en plats där det 
bäst kan påverkas. 21  Detta förklaras i Doktrin för markoperationer, 2005; 
 

Ledning är i bemärkelsen en process som har till uppgift att samordna personella 
och materiella resurser. Det övergripande syftet är att samordna egen 
verksamhet samt att skapa förutsättningar för att ta initiativet och att hålla ett 
högre tempo är motståndaren. 22  
 

När ledning skall diskuteras framhålls oftast två ledningsfilosofier, uppdragstaktik 
vilket innebär att ansvar samt uppgifter delegeras. Kommandotaktik som innebär 
detaljerad styrning och kontroll vilket kan ses som en motsats till uppdragstaktik.23 En 
god ledning bygger på att chefer på olika nivåer är förutseende och beredda att möta 
olika problem, för att sedan kunna var flexibla väl problem uppstår 

3.1.4 Tempo 
När man skall diskutera begreppet tempo inom militärteorin så måsta man skilja 
mellan tempo i den fysiska rörelsen och tempo i beslutsfattningen. Dessa begrepp 
bygger på tid och rum vilket redovisas nedan. Ett nyttjande av ett högt tempo 
leder till att motståndaren får svårt att reagera samt agera, vilket i slutändan leder 
till systemkollaps. Dock så innebär inte alltid ett högt tempo att vi manövrerar 
snabbare med våra förband. Tempot skall alltid ställas i realitet till motståndarens 
för att inte leda till bristande samordning. Det viktiga är att tempo avseende 

                                                 
18 Militärstrategisk doktrin, 2002, s.76 
19 Doktrin för markoperationer, 2005, s. 71 
20 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 77 
21 Ibid. s. 77 
22 Försvarsmakten, Doktrin för gemensamma operationer (Stockholm: Försvarsmakten, 2005), s. 36 
23 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 90 
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taktisk rörlighet, logistik och samordning är högre än motståndarens.24 Tempo 
förklaras i Doktrin för markoperationer, 2005 enligt följande; 

 
Tempo is the rate or rhythm of activity relative to the enemy, within tactical 
engagements and battles and between major operations. It incorporates the 
capacity of a joint force to make the transition from one operational posture to 
another.25 

 
Tempo i den fysiska rörelsen 
Begreppet tempo kan förklaras med den faktiska rörelsen, själva hastigheten i 
förflyttningen gentemot motståndaren. Att vara rörlig på stridsfältet kan även innebära 
att snabbt kunna fördela resurser mot en avgörande punkt, eller mot motståndarens 
kritiska sårbarheter.26 Detta kan illustreras genom att två motståndare på vardera 
stridande sida, får till uppgift att behärska ett viktigt terrängavsnitt. Den ena sidan har 
högre fysisk hastighet gentemot den andra sidan och hinner på det sättet fullfölja 
rörelsen snabbare. Genom detta får de övertaget då de behärskar terrängen, vilket leder 
till att de har initiativet samt övertaget i själva striden. Ett annat exempel kan vara att 
ena sidan har enheter med högre rörlighet, vilket leder till att de snabbare kan förstärka 
upp gentemot den andra sidan. Det som är gemensamt för dessa exempel är att med ett 
högt tempo i striden, kan enheter utföra den fysiska rörelsen snabbare och på det sättet 
skaffa sig övertaget i striden. 

Tempo i beslutsprocessen  
Beslutsfattning kopplat till tempo kan enkelt förklaras med hastigheten att fatta och 
delge beslut. Genom att vara snabbare än motståndaren i beslutsprocesserna, erhålls i 
förlängningen ett effektivare agerande. Vilket i slutändan kan leda till att motparten 
utmanövreras.  För att åskådliggöra detta kan ett exempel vara en enhet som drabbar 
samman med motståndarens enhet. Om chefen för ena sidan fattar beslut om 
motåtgärder snabbare än motståndaren, kan chefen ta det viktiga initiativet på grund av 
ett handlingskraftigt agerande.27    

 
Det vanligaste sättet inom den svenska Försvarsmakten att beskriva temporiktat 
beslutsfattanden är OODA-loopen. Beslutscykeln eller OODA-loopen är en engelsk 
förkortning för: Observe, Orient, Decide, Act. Cykeln inleds av en observation av sig 
själv motståndaren samt omgivningen, därefter orientering av sig själv och situationen. 
Utifrån den uppfattningen, påbörjas ett agerande mot den uppkomna situationen. Cykeln 
fortsätter med påbörjad observation med vilka konsekvenser samt åtgärder du vidtagit, 
för att därefter påbörja nästa varv i cykeln. 
 
Snabbheten i beslutsfattande är inte bara avgörande i loopen. Besluten måste även 
omsättas i handling för att kunna påverka sin motståndare. För att kunna uppnå ett högt 
tempo måste processen startas på nytt och följas upp. Detta innebär att OODA-loopen 
eller beslutscykeln måste fortsätta tills motståndaren är utmanövrerad. Parter som strider 
mot varandra tävlar att hinna först genom cykeln för att mentalt utmanövrera den andre.  
Varje gång som den ena parten tar sig igenom OODA-loopen snabbare, så blir den 
andra partens motåtgärder allt mer meningslösa. Till slut måste motståndaren ge upp 
och striden är vunnen. 28   
                                                 
24 Doktrin för markoperationer, 2005, s. 62 
25 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 89 
26 Försvarsmakten, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2004), s. 135 
27 Doktrin för markoperationer, 2005, s. 62 
28 Militärstrategisk doktrin, 2002, s. 87 
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3.1.7 Högt stridstempo 
Begreppet högt stridstempo bygger till stor del på de begrepp som jag tidigare tagit upp 
rörande tempo och rörlighet. Begreppet som sådant används framförallt när det talas om 
ett förbands rörelse och initiativ gentemot motståndaren. För att ett högt stridstempo 
skall uppnås förutsätts aktiv ledning från rätt plats, bra beslutsunderlag om egna samt 
motståndarens enheter, planer som är enkla och bygger på förberedande order med väl 
inövande rutiner, förutseende stridsindelning med rätt avvägd beredskap och ett högt 
stridsvärde.29 
 
Finns möjligheten att hålla ett högt stridstempo, finns en möjlighet att snabbt framrycka 
in på djupet av motståndaren. Detta utan att motståndaren hunnit genomföra 
motåtgärder, innan eget syfte har uppnåtts.30 Ett högt stridstempo innebär även en hög 
grad av flexibilitet. Med en lämplig stridsindelning kan stridseffekten öka, chefer skall 
överväga detta med hänsyn till uppgiften, tidsförhållandena, terrängens utseende och 
förbandets stridsvärde.31 Ett högt stridstempo är en förutsättning för att ta initiativet i 
striden och för att överraska motståndaren.32 

4   Analys    

4.1 Fallstudie av Operation Market Garden 
Operationen kommer att beskrivas i olika skeden, vilket i detta fall innebär dag för dag. 
Detta följt av en analys efter varje skede för att avslutningsvis kunna diskutera utifrån 
resultatet från den gjorda fallstudien.  

4.1.1 Bakgrund till operationen  
I början av september 1944 börjar de allierade förbandens framryckning på västfronten 
att avta, med den 21:a Armégruppen vid Belgiens och Nederländernas gränser, samt 
söder om dem den 12:e Armégruppen.33 För att nå den tyska gränsen på ett snabbt sätt 
och samtidigt skära av de västra förbanden i Nederländerna, avsåg chefen för den 21:a 
Armégruppen Montgomery med hjälp av luftburna förband säkra vägen och de viktiga 
övergångarna längs Rhen, framförallt de tre viktiga övergångarna i Arnhem. Detta för 
att på ett snabbt sätt lyckas göra en stöt in mot Tysklands industriella hjärta och det 
viktiga Ruhrområdet.34   
För att kunna genomföra denna operation så ställdes den 1:a Luftburna kåren 
tillförfogande, med de amerikanska 101:a och 82:a Luftlandsättningsdivisionerna samt 
den brittiska 1:a Luftlandsättningsdivisionen, förstärkt med en polsk 
fallskärmsjägarbrigad samt en luftlandsättningsbrigad ur den 52:a Lowland-divisionen.  
Den 101:a samt 82:a divisionen fick till uppgift att säkra de södra övergångarna medan 
den 1:a divisionen fick till uppgift att säkra den nordligaste övergången vid Arnhem. 
Sammanlagt skulle den luftburna operationen bestå av ca 35 000 man vars uppgift var 
att upprätthålla en ”korridor” åt den brittiska 30:e Armékårens anfall mot 
Ruhrområdet.35 (se bilaga 9.1.1) Längst i norr hade 1:a Luftlandsättningsdivisionen den 
svåraste uppgiften, att hålla det viktiga brohuvudet vid Arnhem. Uppgiften ställde höga 

                                                 
29 Försvarsmakten, Arméreglemente Del 2 Taktik, (Stockholm: Försvarsmakten, 1995), s. 42 
30 Arméreglemente Del 2 Taktik, 1995, s. 45 
31 Ibid. s. 42 
32 Ibid. s. 38 
33 Bauer, 1983, s. 9 
34 Ibid. s. 12 
35 Ibid. s. 14 
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krav, då divisionen skulle vara avskuren från övriga förband under en längre tid. Planen 
byggde på att tyska förband skulle reagera långsamt och ha lågt stridsvärde. 
Uthålligheten på de luftburna divisionerna skulle endast uppgå till några få dagar då 
underhållet skulle transporteras genom luften.36 (se bilaga 9.1.1)  

4.1.2 Planen av operationen  
Chefen för 1:a Luftlandsättningsdivisionen, generalmajor Urquharts anfallsplan var att 
den 17 september, D-dagen för operationen, inledningsvis luftlandsätta 1:a  
Luftlandsättningsbrigaden under brigadgeneral Hicks i syfte att säkra och därefter 
försvara landningsterrängen väster om Arnhem. Därefter skulle 1:a 
Fallskärmsjägarbrigaden under general Lathbury, framrycka mot Arnhem, i syfte att ta 
och försvara de tre broarna över Rhen; järnvägsbron, pontonbron och den avgörande 
landsvägsbron. Som den 1:a Fallskärmsjägarbrigadens förtrupp skulle major Gough 
omedelbart efter landning, framrycka med sin spaningsskvadron till de viktiga 
övergångarna. Den 2:a Fallskärmsbataljonen ur 1:a Fallskärmsjägarbrigaden under 
överstelöjtnant Frost, hade till uppgift att framrycka längs med flodstranden i syfte att 
gå i stridställning norr samt söder om landsvägsbron. Den 3:e Fallskärmsjägarbataljonen 
under överstelöjtnant Fitch hade till uppgift att framrycka östrut över Oosterbeck i syfte 
att förstärka brohuvudets ena sida. Den 1:a Fallskärmsbataljonen under överstelöjtnant 
Dobie skulle till en början utgöra reserv inom brigaden, för att sedan framrycka mot 
Arnhem i syfta att skära av vägarna norr om staden. (se karta 9.1.2) Den 18 september, 
D+1, skulle brigadgeneral Hacket luftlandsättas med sin 4:e Fallskärmsjägarbrigad med 
uppgift att framrycka mot Arnhem i syfte att skära av brohuvudets västra sida. Norr om 
Arnhem skulle därefter brigaden förena sig med Dobies 1:a Fallskärmsbataljon. Den 19 
september, D + 2, skulle den polska 1:a Fallskärmsjägarbrigaden luftlandsättas söder 
om landsvägsbron. Brigadens uppgift var att utgöra brohuvudets östra del, med delar av 
brigaden på båda sidor av bron37 (se bilaga 9.1.2) 
 
Analys:  
Planen bygger på enkelhet med begränsningar i handlingsfrihet, genom att inledningsvis 
inte ha en större enhet som handlingsreserv. Generalmajor Urquhart väljer att snabbt få 
information om anfallsmålet med spaningsskvadronen, vilket möjliggör förbättrade 
förutsättningar för tempo och rörlighet i det kommande anfallet. Egen rörlighet och 
tillförsel av underhåll möjliggörs genom försvar av landningszonen. Övriga förband 
grupperas i försvar kring brofästen för att förhindra motståndarens rörlighet in mot 
broslutet från alla riktningar.  

4.1.3 Operationen D-dagen 
Enligt plan klockan 13:00 påbörjade den 1:a Luftlandsättningsbrigaden att luftlandsättas 
med glidflygplan vid landningszonen väster om Arnhem.38  Problem uppstår vid 
landningszonen, då många av glidflygplanen tar mark hårt och skadas. Detta gör att 
tempot nedgår innan framryckningen kan påbörjas p.g.a. de problem som sker vid 
urlastning av tyngre materiel. Landningen innebär också en rad skadade och döda på 
brigaden, vilket i sin tur innebär svårigheter att återsamla och skapa fullskaliga 
verkansenheter.39 Direkt efter landning upprättar divisionschefen Urquhart en tillfällig 
ledningsplats i kanten av landningszonen. Sambandet är bristfälligt inom divisionen och 

                                                 
36 Ryan, Cornelius, Slaget vid Arnhem: En bro för mycket (Albert Bonniers Förlag, 1995) s. 75 
37 Bauer, 1983, s. 20 
38 Wilkinson, Peter, Granater över Arnhem (Västervik: AB C O Ekblad & Co Tryckeri, 2003), s. 57 
39 Ryan, 1995, s. 134 
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till angränsande enheter, vilket leder till att ledningsförutsättningarna nedgår. Samtidigt 
får generalmajor Urquhart information om att en stor del av förstyrkans 
transportflygplan under major Goughs ledning saknas och den viktiga rörligheten 
nedgår inom divisionen med spaningsskvadronens fordon.40  
 
På grund av det bristfälliga sambandet beslutar sig Urquhart för att själv framrycka till 
de främre bataljonerna i syfte att bilda sig en uppfattning om läget och för att förbättra 
ledningsmöjligheterna. Klockan 13:55 påbörjar Lathburys 1:a Fallskärmsjägarbrigad att 
luftlandsättas i området väster om Arnhem. En stor del av materielen går förlorad p.g.a. 
bristfälliga fästanordningar, däribland den viktiga sambandsmaterielen.41  
Redan vid de inledande luftlandsättningarna strax efter klockan 13 på dagen, påbörjar 
den tyska områdeschefen Generallöjtnant Bittrich att ge order till förbanden i området 
kring Arnhem. Den 9:e SS-pansardivisionen ”Hohenstaufen” får till uppgift att 
omedelbart rensa upp i riktning mot Arnhem och besätta området kring Arnhem där ett 
försvar av bron är av största vikt.42 
   
I anslutning till luftlandsättningsområdet var den tyska majoren Krafft, med sin SS-
pansargrenadjärutbildnings- och reservbataljon förlagd. Förbandet var grupperat i en 
triangelformering i området kring Wolfheze. (se karta 9.1.2) Längst ut på varje 
försvarslinje i flankerna på triangelformeringen grupperades de tyngre 
kulspruteplutonerna, medan övriga förband spreds ut i skogarna kring Arnhem. För att 
binda britterna bildade major Krafft mindre stridgrupper med uppgift att genomföra 
eldöverfall och överfall, i syfte att begränsa de brittiska förbandens rörlighet samt 
bringa svårigheter i ledning av de brittiska förbanden i området kring Arnhem. 43 (se 
karta 9.1.2) 
 
Genom den tyska majoren Kraffts motåtgärder möter den 1:a och 3:e 
Fallskärmsbataljonen kraftigt motstånd, vilket får till följd att de tappar tempot och 
initiativet i anfallet. Den enda bataljonen som lyckas få tempo i anfallsrörelsen är 2:a 
Fallskärmsbataljonen som lyckas framrycka p.g.a. låg påverkan från motståndaren längs 
den södra vägen i höjd med Rhen mot anfallsmålen. Järnvägsbron som är 1:a 
Luftlandsättningsdivisionens sekundära anfallsmål sprängs under dagen av tyska 
förband. Den tredje övergången, pontonbron visar sig vara intakt. Klockan 20:00 når 2:a 
Fallskärmsbataljonen landsvägsbron över Rhen. Bataljonen grupperas i 
försvarsställning i anslutning till bron.44 Bataljonschefen Frost är genast i behov av 
förstärkning, men den 3:e Fallskärmsbataljonen har inte möjlighet att förstärka upp i 
riktning mot landsvägsbron.45 Det stora problemet under dagen är att sambandet och 
ledningen inom divisionen är bristfällig, detta p.g.a. att sambandet även blev allt 
bristfälligare inom divisionen när de främre bataljonerna började närma sig Arnhem.46  
 
På grund av det dåliga sambandet får generalmajor Urquhart svårt att leda divisionen. 
En viktig del i operationen var verkan från luften genom understödjande flyg. Detta 
hade varit av stor betydelse vid de inledande timmarna av operationen, men p.g.a. fel 

                                                 
40 Bauer, 1983, s.33 
41 Ryan, 1995, s. 135 
42 Bauer, 1983, s. 33 
43 Ryan, 1995, s. 138 
44 Bauer, 1983, s. 33 
45 Wilkinson, 2003, s. 72 
46 Ryan, 1995, s. 139 
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inställda frekvenser så uteblir understödet, vilket hade möjliggjort rörlighet genom 
verkan och tempot i framryckningen. Vid detta ögonblick när striderna knappt påbörjats 
så hade det brittiska sambandet brutit samman, vilket medförde stora begränsningar i 
ledning och samordning inom divisionen.47 Sambandet till övriga divisioner samt till 
högre ledning fungerade inte, vilket medförde att information och underrättelser om vad 
som hände i Arnhem var minimalt och medförde begränsningar i beslutsprocessen för 
respektive chef vid olika delar och nivåer inom den luftlandsatta divisionen. 48 
 
Generalmajor Urquhart lyckas senare under dagen ta sig fram till 3:e 
Fallskärmsbataljonen, som framryckte över Heeslum mot Oosterbeck. Urquhart väljer 
att framrycka med bataljonen för att skyddat kunna ta sig fram till landsvägsbron i syfte 
att kunna bilda sig en uppfattning om situationen och på så sätt förbättra 
ledningsmöjligheterna. Under framryckningen mot bron blir britterna ständigt påskjutna 
av prickskyttar.49 (se bilaga 9.1.2) Den 1:a och 3:e Fallskärmsbataljonerna hamnar i 
häftiga strider på vägen mot anfallsmålet, vilket begränsar deras rörlighet mot bron. De 
tyska förbanden med deras mekaniserade fordon och artilleri får genast övertaget, trots 
det brittiska övertaget i mantal.50 
 
Analys: 
Rörligheten från landningszonen begränsas genom svårigheterna som sker vid 
urlastningen. Detta medger att divisionens möjlighet till initiativ i anfallet nedgår. 
Genom att spaningsskvadronens fordon till stora delar går förlorade, får divisionschefen 
svårigheter att snabbt bilda sig uppfattning om framryckningsvägarna samt anfallsmålet, 
som i sin tur leder till sämre förutsättningar i den brittiska beslutsprocessen. 
Generalmajor Urquharts val av ledningsplats vid 3:e Fallskärmsbataljonen, möjliggör 
ett bättre beslutsläge dock svårigheter genom begräsningar i rörlighet att leda divisionen 
från annan plats.  Tyska förband agerar snabbt mot divisionens tyngdpunkt, som är 
landningszonen/området, vilket tyder på god erfarenhet och kunskap från tyskarnas sida.  
Det snabba tyska agerandet och ett försvar på djupet mot 1:a 
Luftlandsättningsdivisionen, medger att divisionen får svårigheter att samordnat ta 
terräng mot anfallsmålen. Detta i sin tur leder till att den 2:a Fallskärmsbataljonen vid 
deras genombrott, blir isolerad genom begränsad rörlighet bakåt mot landningszonen. 
Förstärkningar till 2:a Fallskärmsbataljonen uteblir genom tyskarnas agerande. 
Rörligheten är begränsad av tyskarnas verkan och att förflyttningen för britterna sker till 
fots. Begräsningarna i handlingsalternativ innebär att generalmajor Urquhart får 
svårigheter att ändra stridsplanen, ursprunglig plan måste gälla. Begränsningarna i 
sambandet, får till följd att understödet från luften inte kan nyttjas fullt ut, vilket hade 
kunnat möjliggöra ett genombrott för den 1:a och 3:e Fallskärmsbataljonen.    

4.1.4 Operationen D+1 
Under natten hade förband ur den tyska 9:e SS-pansardivisionen ”Hohenstaufen” befäst 
sig nordväst om Arnhem, vilket påverkade britternas rörlighet mot bron. På grund av 
brister i ledningen var det svårt att samordna förbanden, då häftiga gatustrider hade ägt 
rum det senaste dygnet. Under operationens andra dygn såg det inte bra ut för britterna. 
Bristande ledning medförde dålig samordning, vilket i slutändan renderade i ett lågt 
tempo på de bataljoner som nu var fast i häftiga strider inne i Arnhem. Divisionschefen 

                                                 
47 Ryan, 1995,. s. 140 
48 Ibid. s. 147 
49 Bauer, 1983, s. 34 
50 Ryan, 1995, s. 163 
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Urquhart och hans ställföreträdare befann sig nu mitt i staden, med en ledningsplats 
utan kommunikationsmöjligheter. Problemet är även att ställföreträdande divisionschef 
tillika brigadchef Lathbury hade skadats efter striderna i staden.51 I frånvaron av 
divisionschefen och hans ställföreträdare, var det nu chefen för den 1:a 
Luftlandsättningsbrigaden, brigadgeneral Hicks som förde befälet över divisionen.  
 
Den 2:a Fallskärmsbataljonen kunde inte göra mycket vid deras position norr om 
landsvägsbron. Försök att ta sig över bron hade genomförts, men de tyska 
motåtgärderna var för starka. Överstelöjtnant Frosts 2:a bataljon var även utspridd över 
ett större område, vilket medförde begränsningar i att leda och samordna bataljonens 
strid. Den enda uppgiften som Frost nu kunde lösa var att försvara sig mot 
motståndarens eventuella anfall mot bataljonens försvarsställningar. 52 
 
Under D+1, skulle den 4:e Fallskärmsbrigaden enligt plan luftlandsättas väster om 
Arnhem. Ingen information eller underrättelser avseende det rådande läget i Arnhem 
hade nått England. Efter förseningar på grund av dimma, luftlandsätts den 4:e 
Fallskärmsjägarbrigaden under senare delar av dagen. På plats får chefen för 4:e 
brigaden, brigadgeneral Hackett order av Hicks att med Hacketts 11:e bataljon 
understödja och förstärka upp de främre bataljonernas anfallsrörelse mot bron. Hackett 
är chockad över läget då ingen information nått brigaden innan de når marken.53  
Problemet vid detta läge är att de viktiga handlingarna kring den brittiska divisionens 
plan hade fallit i händerna på tyskarna efter att ha hittats i ett nedskjutet glidflygplan.54   
Under hela natten hade den 1:a Luftlandsättningsbrigaden under Hicks befäl varit i 
hårda strider vid deras försvar av luftlandsättningsområdet i väntan på den 4:e 
Fallskärmsjägarbrigaden. Divisionens försvarslinjer runt luftlandsättningsområdet var 
ständigt under påverkan från de nyligen sammansatta tyska förbanden under general 
von Tettaus ledning.55 Divisionschefen Urquhart hade nu under ca 16 timmar varit 
oförmögen att leda sin division. Urquhart beskriver situationen enligt följande:   
 

I min egenskap av chef för en division som hade hamnat mitt i en enskild 
bataljons strid… var jag i den sämsta tänkbara ställningen när det gällde att 
ingripa, men hela tiden var jag medveten om varje dyrbar sekund som slösades 
bort.56 

 
I det kaotiska läge som rådde, med bataljoner utspridda och bristande ledning, uppstår 
gräl mellan de båda brigadcheferna Hicks och Hackett. Missnöjet var framförallt från 
Hacketts sida då gällande hans 4:e fallskärmsjägarbrigad. Den tjänsteförrättande 
divisionschefen Hicks hade valt att plocka ut bataljoner ur deras ursprungliga 4:e 
Fallskärmsjägarbrigad i syfte att förstärka upp 1:a och 3:e bataljon i den 1:a 
Fallskärmsjägarbrigaden. Hicks förklarar att det tyska motståndet inte var som beräknat. 
Bataljonernas huvuduppgift är att ta sig fram till bron. Den ursprungliga planen gäller 
inte längre och bataljonerna har order att framrycka längs olika vägar i syfte att nå bron. 
Det kunde väl hända att två bataljoner eller fler tvingades in i samma terräng avsnitt 
p.g.a. det läge som nu rådde. Huvuduppgiften var dock att ta sig fram till bron för att 
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52 Ryan, 1995, s. 168 
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förstärka upp 2:a Fallskärmsbataljonen, som nu var i ett hårt ansatt läge från den tyska 
sidan.57 
 
Analys: 
1:a Luftlandsättningsdivisionen får svårigheter att bryta sig igenom de tyska 
försvarslinjerna. Detta genom svårigheter att genomföra en rörlig strid p.g.a. det 
brittiska förbandets lätta beväpning mot de tyska mekaniserade förbanden. 
Sambandssvårigheter och valet av ledningsplats, leder till att divisionen saknar ordinarie 
ledning av högre chef i det inledande och viktiga skedet av operationen.   
Bortfallet av divisionschefen med sin ställföreträdare, begränsar divisionens möjlighet 
till tempo i beslutsprocessen. Nedgången i tempot beror också på att det är en ny 
tillfällig divisionschef och denne har inte underlag om vad som sker vid de främre 
förbanden.  Genom hård påverkan och oförmåga att föra en rörlig strid med möjlighet 
att förstärka upp i väsentlig riktning, blir det brittiska försvaret kring bron allt svagare.  

4.1.5 Operationen D+2 
Under tisdagen får divisionschefen Urquhart åter kontakt med divisionen, genom att 
själv kunna ta sig till högkvarteret som är förlagt i Oosterbeck. Vid denna tidpunkt 
kunde generalmajor Urquhart äntligen få grepp om situationen då information delges 
om läget i och omkring Arnhem. Förbanden inne i Arnhem var inneslutna av tyska 
förband och mer tyskt pansar närmade sig Arnhem.58 Generalmajor Urquhart är 
besviken över planen, som till stor del byggde på överdriven optimism avseende 
motståndarens läge och stridsvärde. Urquhart förstår även att den bristande ledning som 
uppstått i frånvaron av honom själv samt hans ställföreträdare Lathbury, under de mest 
kritiska timmarna av operationen har spelat en stor roll.59 Planerna avseende 
operationen i Arnhem, vilket hade fallit i tyskarnas händer analyserades av den erfarne 
tyske fallskärmsjägaren och generalöversten Kurt Student. Planen sträckte sig över tre 
dagar och visade den exakta planeringen av de olika luftlandssättningsområdena, 
anfallsmålen och flygvägarna till området.60  
 
Den 2:a Fallskärmsjägarbataljonen under överstelöjtnant Frosts ledning kunde för första 
gången under morgonen få en överblick i staden och terrängen kring det norra broslutet. 
Striderna hade rasat under natten likt ett ställningskrig. Bataljonen var grupperad i arton 
hus och hade gjort försvarsförberedelser under stridigheternas gång. Under natten hade 
även bataljonen gjort två försök i syfte att ta brohuvudet över Rhen på den södra sidan 
av floden.61 Övriga bataljoner inom brigaden hade under natten gjort försök att nå fram 
till brofästet och förstärka upp 2:a Fallskärmsbataljonen. 1:a Fallskärmsbataljonen hade 
lidit stora förluster, vilket även den 3:e Fallskärmsbataljonen hade gjort. Vid bron fick 
den 2:a Fallskärmsjägarbataljonen ständigt kämpa mot motståndarens försök att ta sig 
över. Med hjälp av pansarvärnsvapen kunde 2:a Fallskärmsjägarbataljonen begränsa 
motståndarens rörlighet över bron. Tyska förband kunde med hjälp av indirekt eld och 
infanterianfall påverka brohuvudet från norr och öster, vilket medförde förluster på den 
inneslutna 2:a Fallskärmsbataljonen. Bataljonchefen Frost räknande med att vid 
broslutet ha ca 600-700 man. Det som var oroväckande var det tilltagande ljudet från 
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brigadgeneral Harmels mekaniserade förband, som gick i stridsställning söder om 
bron.62   
 
Det underhåll via luften, vilket skulle anlända under dagen, föll till största del i 
tyskarnas händer. Samtidigt stängde tyskarna av vattnet i staden, vilket innebar att 
britternas förmåga till rölighet försämrades genom allt lägre stridsvärde samt bristande 
tilldelning av ammunition.63 Frånvaron av ledningsmöjligheter för de ingående 
förbanden i den 1:a brittiska Luftlandsättningsdivisionen, gjorde att inga underrättelser 
eller orienteringar om eventuella initiativ nådde till cheferna för respektive enhet. Läget 
vid bron var nu extremt ansatt. Ställningskriget mellan de tyska förbanden och den 2:a 
Fallskärmsbataljonen hade varat i ett flertal timmar. Stridsvärdet på bataljonen var i 
denna situation lågt. Det trängda läget med begränsad möjlighet till rölighet och 
bristande stridsvärde på den 2:a bataljonen, medförde att tyskarna i hopp på kapitulation 
försöker att medla med överstelöjtnant Frost. Detta nekas, vilket leder till en fortsatt 
kamp om bron.64  
 
I hopp att den brittiska bataljonen vid bron skulle ge upp, beslutar sig den tyska 
brigadgeneralen Harmel för en offensiv i syfte förstöra de hus i vilka den 2:a 
Fallskärmsbataljonen hade sina stridställningar. Elden var kraftfull mot de brittiska 
försvarsställningarna och hus raserades. Därefter framryckte mekaniserade fordon med 
stöd av avsutten trupp och jämnade husen med marken. De brittiska förbanden kunde 
inte utnyttja det skydd som de tidigare hade, utan var tvungen att söka sig till nya 
stridställningar längre in i staden.65 Den planerade luftlandsättningen av den polska 
brigaden under dagen hade uteblivit p.g.a. väder och andra faktorer, som rådde hemma i 
England. Överstelöjtnant Frost inser att läget för 2:a bataljonen är ytterst svårt. 
Bataljonens ammunition är till stor del förbrukad, samt att det skydd som de tidigare 
hade, var nu raserat. För den 1:a Fallskärmsbataljonen hade striderna varit hårda under 
dagen. De tyska enheterna i området hade ett högt stridsvärde tillskillnad från den 1:a 
bataljonen, som nu var förstärkt med den 11:e Fallskärmsbataljonen ur den 4:e 
Fallskärmsjägarbrigaden. De brittiska enheternas lätta beväpning medgav inte något 
tempo i striden, då rörlighet genom verkan inte gick att uppnå för bataljonen.66   
 
Divisionschefen Urquhart får vid sin ledningsplats information om vad som håller på att 
hända. Överstelöjtnant Frost och hans 2:a Fallskärmsjägarbataljon är isolerad vid bron, 
samt är under hårda påtryckningar från tyska förband. Detta är första gången sedan D-
dagen som generalmajor Urquhart från sin ledningsplats haft möjlighet att kunna få 
samband och leda förbanden nere vid bron. Alla försök att ta sig till bron hade 
misslyckats. De tyska förbanden under Bittrichs ledning hotade nu den 2:a 
Fallskärmsbataljonen från väster, norr och öster, samt att ytterligare tyska förband var 
på väg mot området. Urquhart orienterar den 2:a Fallskärmsbataljonen om läget och den 
enda egna brittiska förstärkningen kommer från söder i och med den brittiska 30:e 
Armékårens framryckning.67  
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I slutet av den 19:e september kunde divisionschefen Urquhart konstatera att divisionen 
var i upplösningstillstånd med stora förluster och ett lågt stridsvärde på divisionens 
samtliga enheter.68 Den framryckande brittiska 30:e Armékåren hade tagit sig fram till 
den amerikanska 82:e Luftlandsättningsdivisionen vid Nijmegen, men de allierade låg 
nu 36 timmar efter planen. Tyskt anfall hade även stoppat de framryckande enheterna 
nere vid Son och den amerikanska 101:a Luftlandsättningsdivisionen.69 (se bilaga 9.1.1)     
Under senare delar av kvällen ger divisionschefen Urquhart order om att de ingående 
förbanden skall dra sig tillbaka till området kring Oosterbeek. Detta i syfte att skapa ett 
runtomkringförsvar för att hålla fast ett mindre brohuvud norr om floden i väntan på den 
brittiska 30:e Armékåren. Beslutet innebär att divisionschefen är tvungen att överge 2:a 
Fallskärmsbataljonen vid brofästet över Rhen i Arnhem. 
 
Analys: 
I bortfall av divisionschefen med ställföreträdare kommer divisionen ytterligare efter 
beslutsprocessen, något som till del berodde på att de tyska förbanden kunde påverka 
1:a divisionen från flera flanker och på så sätt ligga steget före i beslutsprocessen.  
Planen för operationen analyseras av generalöversten Student, vilket med hans kunskap 
som erfaren fallskärmsjägarofficer har förmåga att utfinna den 1:a 
Luftlandsättningsdivisionens tyngdpunkt och dess kritiska sårbarheter. Försvaret nere 
vid bron och den 2:a Fallskärmsbataljonen, tyder på hög vilja och stor grad av 
uppdragstaktik från chefen för bataljonen överstelöjtnant Frost. Trots stora förluster och 
avsaknaden av samband till högre ledning så fortsätter den 2:a bataljonen att försvara 
brofästet. Detta kan ha berott på tidigare sambandsproblem och det bristande 
informationsläge om övriga enheter inom divisionen. Den 2:a bataljonens försvar av 
bron blir allt svårare genom påverkan från tyska förband runt hela förvarsgrupperingen. 
Begräsningar i rörlighet bakåt påverkar den 2:a bataljonen, genom ett lågt fysiskt och 
materiellt stridsvärde p.g.a. att inget underhåll kan föras fram. Svårigheten för den 2:a 
bataljonen är även att kunna föra en rörlig strid mot motståndaren, då de tyska 
förbanden kan påverka bataljonen från flera flanker, vilket gör det svårt att förstärka upp 
i väsentlig riktning. Med ett allt lägre stridsvärde på divisionens samtliga enheter, har 
den 2:a bataljonen inte förmåga till att längre samordnat genom egen eller övriga 
enheters strid ta sig tillbaka till landningszonen. 

4.1.6 Operationen D+3 
Under natten får generalmajor Urquhart kontakt med den brittiska 2:a arméns stab, där 
förfrågan om var den försenade polska fallskärmsjägarbrigaden skall fällas i området 
kring Arnhem. Platsen för luftlandsättningen blir i området kring byn Driel sydväst om 
landsvägsbron. Klockan sju på morgonen den 20:e  får den polska brigadchefen 
Sosabowski order om den nya luftlandsättningsplatsen. Det innebär att han får ändra sin 
anfallsplan mot den ursprungliga. (se karta 9.1.2). Den nya planen innebär att han skall 
luftlandsättas vid Driel för att därefter skeppas över Rhen och sluta upp med övriga 
förband väster om Arnhem.70 Nere vid bron fortsätter den 2:a Fallskärmsbataljonen sin 
strid mot motståndaren. De tyska förbanden framryckte systematiskt genom husen och 
rensade våning för våning för att driva ut de kvarvarande delarna av den brittiska 
bataljonen.71 Under kvällen börjar läget vid bron och för 2:a bataljonen bli desperat. 
Bataljonschefen Frost som skadats lämnar över befälet till major Gough. Det sista 
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motståndet hade brutits ner vid landsvägsbron. Tyskarna hade nu överrumplat de 
kvarvarande brittiska soldaterna ur den 2:a fallskärmsjägarbataljonen.72  Ett sista försök 
till motstånd planerades, men i avsaknad av ammunition, var den enda lösningen för de 
kvarvarande att söka sig till övriga förband i området kring Oosterbeek.73 (se karta 
9.1.3) 
 
Analys: 
Valet av landningsplats, medför begräsningar i rörlighet och ledning mellan polska 
brigaden och övriga enheter inom divisionen. Beslutet innebar att brigaden fälldes över 
motståndarens position, utan möjlighet till understöd av övriga egna förband.  

4.1.7 Operationen D+4 
Under torsdagen den 21 september har försvaret av Oosterbeek grupperats, där 
brigadgeneralen Hicks får till uppgift att föra befälet över den västra försvarslinjen och 
Hacket över den östra.74 Divisionen var nu i ett dåligt läge. Förbandet var inneslutet 
med begränsad rörlighet med flanker som ständigt påverkades av motståndaren, samt ett 
stort antal skadade och döda. Ledningsförhållandena börjar dock bli bättre genom att 
samband till den framryckande brittiska 30:e Armékåren gick att upprätta. Detta får 
tillföljd att divisionen kan nyttja armékårens artilleri arton kilometer bort i syfte att 
understödja divisionens försvarsstrid.75  
Under senare delar av dagen luftlandsätts den polska brigaden sydost om Driel. (se 
karta 9.1.3) Resultatet av luftlandsättningen är att ca två tredjedelar av brigaden 
inklusive brigadstaben lyckas nå sitt mål. Brigaden påbörjar sin framryckning mot deras 
anfallsmål, färjeterminalen, som ligger strax norr om brigadens 
luftlandsättningsområde, samt stranden mitt emot Oosterbeek kyrka. Rörligheten är 
starkt begränsad p.g.a. motståndarens starka påverkan i området. Den polska brigaden 
som befinner sig mitt ibland motståndaren och är numerärt underlägsna väljer att under 
natten gräva ner sig i väntan på att ta sig över Rhen och ansluta med övriga förband vid 
motståndsfickan i Oosterbeck.76 Ordern är att brigaden skall ta sig över Rhen under 
natten med hjälp av flottar från Urquharts enheter. Den polska brigaden väntar med 
enheter under natten vid Rhen utan resultat och förmåga att ta sig över. När morgonen 
började gry var möjligheten för brigaden att skyddat med hjälp av mörkret ta sig över 
Rhen borta.77   
 
Analys:  
Genom att samband kunde upprättas med 30:e Armékåren möjliggörs rörlighet genom 
verkan indirekt eld. Valet av luftlandsättningsplats medför att en stor del av den polska 
brigaden går förlorad, p.g.a. hård påverkan och begränsningar i rörlighet. Brigaden 
kunde därmed inte strida samordnat med syfte att förstärka egna förband vid brofästet. 
Den bristande ledningen kopplat till sambandet mellan den polska brigaden och 
divisionen, medförde att nyttjandet av mörkret går förlorat och att ännu en enhet blir 
isolerad av motståndaren. Brigaden hade vid rätt nyttjande möjliggjort en viktig del i 
försvaret i Oosterbeek och den viktiga tid som behövdes i väntan på den brittiska 30:e 
Armékåren framryckning och anfall mot Arnhem.  
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4.2 Fallstudie av Operation Merkurius 
Operationen kommer att beskrivas i olika skeden, vilket i detta fall innebär dag för dag. 
Detta följt av en analys efter varje skede för att avslutningsvis kunna diskutera utifrån 
resultatet från den gjorda fallstudien. 

4.2.1 Bakgrund till operationen 
För den fortsatta tyska invasionen av Grekland, var Kreta med sin strategisk viktiga 
plats i Medelhavet av stor betydelse. Med sitt läge mot Nordafrika skulle ön vara en 
lämplig plats att placera flyg, inför kommande operationer i norra Afrika. Öns placering 
med endast 600 kilometer till Alexandria och 360 kilometer till Tobruk, med den 
sistnämnda staden som var britternas viktiga hamnstad och livsnerv i det rådande kriget 
i Nordafrika. Om det tyska flygvapnet ”Luftwaffe” kunde få kontroll över ön skulle det 
innebära att de kunde skära av de viktiga sjövägarna samt luftvägarna för de allierade 
till Nordafrika. Den tyska kampanjen hade flutit på bra sedan kriget började med 
invasionen av Polen i slutet av 1939. Kring slutet av april 1941 var planerna på en tysk 
invasion av Sovjetunionen under planering med namnet ”Barbarossa”. Kretas 
strategiska viktiga position med strategiskt viktiga flygfält skulle genom bombflyg hota 
de oljefält som det tyska riket hade i Rumänien.78  
Den 25 april 1941 får Luftwaffe order från Hitler att förbereda Operation Merkurius. 
Generalmajor Kurt Student, chef för den 11:e Flygkåren, med ingående 7:e 
Fallskärmsjägardivision, får uppgiften att genomföra operationen.  
Ingående förband skulle även förstärkas upp med 5:e Bergsjägardivisionen. I 
operationen skulle även ett flertal flyg- och marina förband användas för att understödja 
och transportera förband samt tyngre materiel.79 

4.2.2 Planen av operationen 
Planen var att luftlandsättningar skulle ske vid sju separata områden på Kretas norra del. 
Huvudfokus skulle ligga på flygplatsen vid Maleme vars plats var närmast öns centrum 
Chania. Flygplatsen Maleme möjliggjorde även ett bra understöd från luften p.g.a. sitt 
läge till fastlandet och räckvidden för understödjande flyg och fartyg som transporterade 
underhåll samt förstärkningar. (se karta 9.2.1) 
Det sammansatta transportflyget skulle inte ha kapacitet att transportera hela styrkan 
varvid luftlandsättningen skulle ske i två separata omgångar. Den första dagen, D-dagen 
för operationen skulle luftlandsättningar ske vid Chania och flygfältet vid Maleme. Den 
andra vågen av luftlandsättningar skulle ske senare på dagen mot flygfälten vid 
Heraklion och Rethymnon. Nästkommande dag D+1 skulle 5:e Bergsjägardivisionen 
luftlandsättas genom att landas in på ön. (se karta 9.2.1) 
 
Anfallet den första dagen skulle vara uppdelat i tre separata grupper. Stormregementet 
under generalmajor Meindl skulle luftlandsättas i anslutning till flygfältet vid Maleme i 
syfte att säkra flygfältet. I dalen som löper i nordostlig riktning mot Chania skulle 3:e 
Fallskärmsjägarregementet samt en ingenjörsbataljon luftlandsättas, i syfte att angripa 
och binda eventuella allierade reserver. 80 Femtio kilometer österut skulle större delen av 
2:a Fallskärmsjägarregementet luftlandsättas vid flygfältet i Rethymnon. Ytterligare 65 
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kilometer österut vid Heraklion skulle 1:a Fallskärmsjägarregementet luftlandsättas i 
syfte att inta stadens flygfält.81  
 
Planen för Stormregementet var inledningsvis med glidflygplansburna enheter ur 1:a 
bataljonen under överstelöjtnant von Plessen, landsättas i närheten av Tavronitis 
flodbädd i syfte att angripa motståndarens viktiga luftvärnsbatterier. Övriga bataljoner 
ur Stormregementet skulle därefter luftlandsättas runt flygfältet i syfte att säkra 
terrängen, när väl flygfältet var säkrat skulle 5:e Bergsjägardivisionen flygas in. Den 
andra dagen skulle även sjövägen nyttjas genom förstärkningar i form av två 
bergsjägarbataljoner med luftvärnspjäser, samt förråd och lastdjur till de luftlandsatta 
regementena föras in. Motståndaren på ön bedömdes inte utgöra något större hot för de 
tyska förbanden. De allierade som försvarade Kreta hade lågt stridsvärde och var till 
stora delar förband som dragit sig ur från tidigare strider inne på det grekiska fastlandet. 
Materiel i form av olika vapen, fordon med mera var långt ifrån tillräckliga för att 
försvara öns 260 kilometer långa kuststräcka. Detta trots att planerna för en tysk 
operation var känd sedan tidigare av de allierade förbanden på ön.82 
 
Analys: 
Planen bygger på anfall på flera platser, vilket innebär mindre förmåga att förstärka upp 
vid väsentlig plats och riktning. Dock innebär planen stora möjligheter att lättare finna 
de allierades kritiska sårbarheter och en möjlighet till genombrott.  Begräsningarna i 
transportkapacitet innebär även ett uteblivet överraskningsmoment i anfallet p.g.a. att 
luftlandsättningarna måste ske i två omgångar. Planerna som var kända av de allierade 
innebär ett ledningsövertag och ett försprång i beslutsprocessen. Nyttjandet av sjövägen 
möjliggör även förstärkningar till ön i större omfattning.  

4.2.3 Operationen D-dagen 
På morgonen den 20 maj 1941 påbörjar den första vågen av flygplan anflygningen mot 
ön. Innan luftlandsättningarna sker vid respektive område har Luftwaffe genomfört 
attack och bombräder mot de allierades försvarspositioner i området kring flygplatsen i 
Maleme.83 Vid klockan åtta på morgonen börjar kompanierna ur Stormregementet landa 
strax väster om Malemes flygfält med hjälp av glidflygplan. Det 3:e kompaniet samt 
delar av regementsstaben under Major Braun landar i flodfåran väster om flygplatsen. 
De lyckas snabbt slå ut en luftvärnspjäs samt säkra broövergångarna väster om 
flygplatsen. Detta trots att ledningsmöjligheter inledningsvis drastisk sjunker, då de 
båda detachementscheferna för de landande enheterna stupar. Det 4:e kompaniet under 
kapten Sarrazin samt den 1:a bataljonens stab med major Koch, drabbas direkt i hårda 
strider runt Kulle 107 ”Hill 107”, vilket leder till stora förluster. Kapten Sarrazin dödas 
och majoren Koch skadas allvarligt. Genom stora förluster och brister i ledning splittras 
styrkan runt Kulle 107. (se karta 9.2.2)  
 
Den 3:e bataljonen under major Scherber landar direkt på de nyzeeländska 
försvarspositionerna strax söder om kustvägen. Bataljonen lider direkt stora förluster då 
de blir beskjutna hängandes i fallskärmarna under nedfärden. Stora förluster uppstår 
också på marken, då de viktiga kollina som medför tyngre materiel skall hämtas. 
Förluster uppstår vidare när de luftlandsatta förbanden skall återsamlas på marken. I 
avsaknad av ledning och i rörlighet p.g.a. motståndarens övertag lyckas dock mindre 
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tyska grupper besätta enstaka försvarspositioner i väntan på understöd.84  För den 22:a 
nyzeeländska bataljonens chef överstelöjtnant Andrew var ledningsläget svårt. I det 
bristande samband som fanns inom bataljonen var det svårt att leda försvaret, som 
bestod av 600 man. Ingen information kom in från observationspositioner i området och 
det blev allt svårare att leda bataljonens strid som en sammansatt enhet.85  Den tyska 4:e 
bataljonen samt delar av stormregementes stab landar väster om Tavronitis flodbädd, 
samt den 2:a bataljonen landar ytterliggare väster ut. Luftlandsättningarna för de båda 
bataljonerna går bättre än för tidigare, då de allierade inte kan påverka dem i samma 
utsträckning. (se karta 9.2.2)  
Den 3:e bataljonen vid deras kritiska plats på de nyzeeländska försvarspositionerna, 
utan möjlighet till rörlighet vid flygplatsen, bestämmer de sig för att gräva ner sig i 
väntan på förstärkningar. I syfte att ta nyckelterräng mot flygplatsen samt besätta en 
flank i sydlig riktning från flygfältet, får chefen för den 2:a bataljonen major Stenzler i 
uppgift av generalmajor Meindl att anfalla Kulle 107. Anfallsrörelsen genomförs med   
5:e samt 7:e kompaniet, kort efter anfallet har påbörjats skadas regementschefen Meindl 
i de strider som kompanierna hamnar i, vilket får tillföljd att chefen för den 4:e 
bataljonen kapten Gericke blir ny chef för Stormregementet. (se karta 9.2.2) 
 
Problemet för det allierade försvaret vid flygplatsen var att bataljonschefen 
överstelöjtnant Andrew hade ett stort område att försvara, vilket gjorde det svårt att leda 
ingående förband. Han var även tvungen att med de 600 man som han hade till 
förfogande, skapa en rörlig reserv om någon av hans försvarslinjer skulle bryta samman. 
Under senare delen av eftermiddagen lyckas den 4:e bataljonen att bryta sig in i ”RAF:s 
Camp” Royal Air Force förläggning väster om flygplatsen. Vid anfallet lyckas de 
komma över handlingar som beskrev de allierades försvarsplan i området. Trots hårda 
påfrestningar lyckas 5:e och 7:e  kompaniet ur Stormregementets 2:a bataljon få kontakt 
med de enheter ur Stormregementet som befann sig på Kulle 107. Genom att ta denna 
viktiga nyckelposition, lyckas de tyska förbanden få initiativet mot de allierade från 
sydväst. Genom att få en front mot de allierade och genom understöd från Luftwaffes 
flygstyrkor, anhåller chefen för den nyzeeländska 22:a bataljonen om understöd från 
den 23:e bataljonen, som är grupperad ytterliggare österut. Detta blir aldrig av då denna 
bataljon är uppbunden i häftiga strider med de tyska luftlandsättningsförbanden öster 
om flygplatsen i Maleme.86 (se karta 9.2.2)     
 
Den 4:e bataljonen ur Stormregementet blir under senare delar av kvällen anfallen av ett 
kompani understödda av stridsvagnar, vid bataljonens position vid bron i närheten av 
Tavronitis. Anfallet slås tillbaka av de tyska förbanden och situationen blir allt sämre 
för de allierade under dagen. I slutet av dagen fungerar inte sambandet, vilket medförde 
att Andrew tappar möjligheten att leda sina främre kompanier.87 Några timmar senare 
har tyska förband med hjälp av granatkastare och lättare artilleri skapat sig övertaget i 
striden, genom att beskjuta 22:a nyzeeländska bataljonens högkvarter. Övertaget med 
observation från Kulle 107, som tappas av de allierade under eftermiddagen då inget 
samband går att få mellan observationsplatserna och pjäserna. Detta medför att de 
allierade tappar deras viktiga understöd av indirekt eld och direkt eld i området. Chefen 
för den 22:a  bataljonen blir tvungen flytta sin stab till närheten av Kulle 107. Flytten får 
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tillföljd att sambandet till den allierade brigadstaben utgår. 88 Den nyzeeländska 
befälhavaren med sitt bristande informationsläge hamnar direkt efter i beslutsprocessen 
mot de tyska anfallande förbanden. Trots att de tyska förbanden hade lyckats slå tillbaka 
de nyzeeländska förbanden, så hade de lidit stora förluster. Möjligheterna till ledning på 
lägre nivå var i ett kritiskt läge då samtliga pluton- och kompanichefer var döda inom 
Stormregementet.89 (se karta 9.2.2)    
 
Den 3:e bataljonen har stora svårigheter öster om flygplatsen i strider med den 23:e 
nyzeeländska bataljonen. Detta får tillföljd att den 23:e bataljonen på kvällen har 
möjlighet att avdela ett kompani för att förstärka upp den 22:a bataljonen, vilket även 
den 28:e bataljonen kan göra.90 Läget efter dagens luftlandsättningar för den 7:e 
fallskärmsjägardivisionen var inte bra, då hårt motstånd stötts på i samtliga 
luftlandsättningsområden. Den överraskning som chefen för divisionen generalmajor 
Student hade hoppats på hade misslyckats. Det enda område som de tyska förbanden 
hade lyckats att besätta var vid den västra delen av flygfältet vid Maleme samt delar av 
Kulle 107. (se karta 9.2.2) 
 
Analys: 
Ett snabbt anfall inledningsvis möjliggör verkan mot de nyzeeländska förbandens 
kritiska sårbarheter, luftvärnspjäserna Genom de stora förluster som inledningsvis sker 
på 4:e kompaniet får de svårigheter att samordna egna enheter kring Kulle 107. Vid den 
3:e bataljonen begränsas rörligheten starkt vid luftlandsättningarna, genom att 
bataljonen blir starkt påverkad av direkt eld, vilket är en följd av luftlandsättningarna 
sker direkt på en försvarsgrupperad motståndare. Valet av luftlandsättningsplats är till 
stora delar en orsak grundat på dåliga underrättelser. Denna luftlandsättning gör att 
bataljonen blir isolerad med oförmåga till rörlighet vid landningszonen. Den 22:a 
nyzeeländska bataljonen, har genom ledningssvårigheter svårt att ta det vikiga initiativet 
mot luftlandsättningarna, vilket inledningsvis är av stor vikt, då Stormregementet är 
bunden till deras landningszoner.   
Den 2:a och 4:e bataljonen ur Stormregementet har möjlighet att genom en lägre grad av 
påverkan samordna och åstadkomma verkansenhet av egna enheter. Detta medför att 
den 4:e bataljonen har möjlighet att bryta igenom vid ”RAF:s Camp” och ta handlingar 
över försvarsplanen. Genom detta lyckade anfall lyckas tyskarna lättare att identifiera de 
kritiska sårbarheterna och tyngdpunkten i det allierade försvaret. Indirekt eld som de 
tyska förband har förmåga att nyttja i slutet av dagen, efter att den 2:a bataljonen tagit 
Kulle 107 möjliggör rörlighet och ett ökat initiativ.  Kulle 107 med sin viktiga position, 
innebär ett övertag i striden. Detta genom att de tyska förbanden kan behärska 
nyckelterräng och har en större möjlighet till rörlighet genom verkan.  

4.2.4 Operationen D+1 

Under andra dagen, den 21 maj, påbörjar överstelöjtnant Andrew att dra tillbaka de 
delar av den 22:a nyzeeländska bataljonen, som finns kvar i området efter de hårda 
striderna. Genom hård påverkan från den 2:a bataljonen ur Stormregementet, kunde inte 
överstelöjtnant Andrew leda sina främre kompanier eller få kontakt med brigad 
högkvarteret trots försök genom ordernanser 
Förstärkningar från övriga allierade bataljoner hade inte lyckats att ta sig fram till den 
22:a nyzeeländska bataljonens position. Överstlöjtnant Andrew beslutar sig för att dra 
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tillbaka bataljonen en kilometer österut från flygplatsen mellan den 21:a och 23:e 
nyzeeländska bataljonen. Beslutet att dra sig tillbaka får till följd att Stormregementet 
inte kunde bli påverkade av indirekt eld kring flygplatsen. Beslutet att dra tillbaka 
medför en tysk möjlighet att ta in ytterligare förstärkningar. 91 (se karta 9.2.2) 
 
Högre chefer inom de allierade förbanden hade betonat vikten av att gå till motanfall. 
Trots detta drar sig de allierade cheferna för att genomföra dessa åtgärder.92 Inom den 
22:a nyzeeländska bataljonen var det stora skillnader i stridsvärde p.g.a. den bristande 
ledningen inom bataljonen. Vissa kompanier hade lidit stora förluster medan andra var 
fulltaliga. Under de viktiga inledande timmarna av luftlandsättningen, hade de allierade 
inte varit förmögna att nyttja deras övertag i försvarsförberedelser, det vill säga att 
snabbt ta initiativet mot luftlandsättningarna. Den bristande ledningen fick även till 
följd att främre kompanier inte var underättade om reträtten från flygfältet. P.g.a. det 
övertag som de tyska förbanden hade genom understöd från luften, drar sig de sista 
enheterna ur den 22:a nyzeeländska bataljonen bakåt under morgontimmarna den 21 
maj.93 Från den nya positionen kunde den 22:a nyzeeländska bataljonen endast påverka 
den östra delen av flygplatsen. Sambandet inom den allierade 5:e brigaden är även 
bristfällig, vilket medför att chefen för försvaret av Kreta inte sänder förstärkningar till 
området. Bristande samband och situationsuppfattning medför att Stormregementet har 
möjlighet att ta in mer förstärkningar, utan påverkan från de allierade och på det sättet 
återigen ta initiativet i striden.94 
 
Vid åttatiden på morgonen den 21 maj hade sex tyska transportflygplan lyckats landa i 
den västra delen av flygfältet och kunde då föra in mer ammunition och materiel, samt 
föra ut tyska skadade soldater. Under morgonen luftlandsätts även förstärkningar till 
Stormregementet samt den nya chefen för regementet överste Ramcke. Med nya och 
förbättrade ledningsförhållanden på regementet börjar överste Ramcke att organisera 
förbandet på nytt. Vid femtiden på eftermiddagen börjar även de första av delarna av 5:e 
Bergsjägardivisionen genom flygtransport att anlända till flygplatsen i Maleme.95  
 
Analys:  
Ett tillbakadragande från den 22:a nyzeeländska bataljonen, möjliggör rörlighet för de 
tyska förbanden och förmåga att föra in förstärkningar samt delar av den 5:e 
bergsjägardivisionen. Genom möjlighet till förstärkningar och genom motståndarens 
oförmåga till motanfall och påverkan, medges tid till att organisera Stormregementet 
samt de nytillkomna delarna ur 5:e Bergsjägardivisionen. Det övertag som den 
försvarande 22:a nyzeeländska bataljonen har uteblir tackvare bristande samband 
kopplat till de begränsningar som då uppkommer i ledning. Chefen för den 22:a 
nyzeeländska bataljonen hamnar ständigt efter i beslutsprocessen, då Stormregementet 
har möjlighet att påverka den 22:a nyzeeländska bataljonen i större omfattning än 
tidigare. Genom brister i den allierade ledning kan de inte ta initiativet och de har ingen 
förmåga till att i tid och plats möjliggöra verkan mot de tyska förbanden.  
I tillförsel av förstärkningar får Stormregementet ny chef, vilket möjliggör en ökad 
förmåga till att samordna förbanden. Genom ytterligare tillförsel av förband och 
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materiel, höjs även stridsvärdet inom regementet. Alla åtgärder medförde förbättrade 
tyska förutsättningar att ta initiativet i striden.  

4.2.5 Operationen D+2 
Under föregående dag har chefen för försvaret på Kreta general Freyberg, planerat för 
att genomföra ett anfall under natten 21-22 maj mot det tyska stormregementet vid 
Maleme. På grund av bristande ledning och rörlighet på ingående förband i det allierade 
försvaret dröjer det fram tills gryningen innan anfallet kommer igång. Den nyzeeländska 
20:e bataljonen får i uppgift att framrycka på norra sidan av kustvägen. Den 28:e 
bataljonen får i uppgift att framrycka söder om vägen med understödjande 
stridsvagnsförband längs vägen. Slutligen får den 21:a bataljonen i uppgift att anfalla 
från söder mot Kulle 107. De allierade stöter tidigt på motstånd från den tyska 3:e 
bataljonen. Den allierade 28:e bataljonen har inledningsvis ett högt tempo, tills de 
hamnar i hårda strider mot de tyska försvarspositionerna kring Pyrgos. (se karta 9.2.2)   
De understödjande stridsvagnarna slås snabbt ut, trots detta lyckas den 20:e 
nyzeeländska bataljonen ta sig fram till flygplatsen. Där överste Ramcke utan 
svårigheter med sina nyligen sammansatta förband försvarar sig mot den anfallande 
styrkan. Den 21:a  nyzeeländska bataljonen lyckas ta sig fram till Vlaheronitissa innan 
de stoppas av de nyligen anlända tyska bergsjägarförbanden. Motanfallet hade 
misslyckats för de allierade och det viktiga initiativet var förlorat.96 Under 
eftermiddagen har hela den 5:e Bergsjägardivisionen flugits in till området kring 
Maleme. Detta tvingar den 5:e nyzeeländska brigaden att dra sig ur ca 1,5 km österut. 
Chefen för bergsjägardivisionen general Ringel delar in förbanden på plats i Maleme till 
tre separata stridsgrupper. En pionjärbataljon i uppgift att försvara flygplatsen och 
Maleme. Resterande delar av Stormregementet med uppgift att anfalla längs med havet, 
samt att med tre bergsjägarbataljoner anfalla österut över bergen i syfte att flankera 
motståndarens försvarspositioner.97 (se karta 9.2.2)    
 
Analys: 
Genom det tidigare urdragandet av de nyzeeländska bataljonerna, möjliggörs tid för 
försvars- och anfallsförberedelser inom Stormregementet. Detta skapar sedermera effekt 
genom ett effektivt försvar på djupet, mot den 5:e nyzeeländska brigadens anfall vid 
gryningen. Vilket begränsar rörligheten och tempot i anfallet, som slutligen leder till 
anfallet slås tillbaka. 
Genom ett tillbakaslaget anfall, skaffar sig de tyska förbanden ytterliggare tid för 
förberedelser och för samordning av förbanden. Den 5:e nyzeeländska brigadens 
misslyckade anfall, innebär att initiativet tas av de tyska förbanden. Den vägfattiga 
terrängen på Kreta innebar stora begräsningar i rörlighet, vilket innebar att förmågan för 
general Freyberg att förstärka inom området kring Maleme var ytterst svårt. Den 
uteblivna förstärkningen medgav att de tyska förbanden kunde fortsätta ta initiativet i 
striden.  

4.2.6 Operationen D+3 
General Ringels plan påbörjas vid elva tiden på dagen. Stormregementet blir 
inledningsvis påskjutna av delar från den 28:e bataljonen, men lyckas slå sig igenom 
bataljonens försvarspositioner vid bron i området kring Platinas. Bergsjägarbataljonerna 
lyckas med sin flankeringsmanöver, men stöter ihop i hårda strider med de 
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nyzeeländska försvarspositionerna runt Modhion.98 Under eftermiddagen tvingas den 
5:e nyzeeländska brigaden drar sig ur ytterliggare österut för att inte bli utflankerade av 
de tyska förbanden och avskurna från egna förband.99  Genom att trycka de allierade 
österut var nu flygplatsen i Maleme fri från de allierades indirekta eld och ett säkert 
brohuvud var nu upprättat för de tyska förbanden på Kreta. (se karta 9.2.2) 
 
Analys:  
Med god tid för anfallsförberedelser och samordning av de tyska enheterna samt med ett 
högt stridsvärde på de ingående förbanden vid Maleme, lyckas de tyska förbanden 
genom en lägre grad av påverkan, slå sig ut från brohuvudet och trycka de nyzeeländska 
förbanden österut. Anfallet kunde genomföras tack vare den nytillförda 5:e 
bergsjägardivisionen och med ett bättre beslutsunderlag om motståndaren. 

5   Diskussion    

5.1 Hur såg sambandet ut mellan högt stridstempo och de grundläggande 
förmågorna ledning och rörlighet vid de valda operationerna? 
Fallstudierna visar att ett tydligt samband kan härröras mellan de grundläggande 
förmågorna ledning och rörlighet samt begreppet högt stridstempo och varför ett högt 
stridstempo uppnåddes och varför det inte gjorde det. 
Resultatet av fallstudierna visar även att vid det inledande skedet begränsades 
rörligheten p.g.a. att luftlandsättningarna skedde på försvarsgrupperad motståndare. 
Detta innebar svårigheter att undgå eller dra sig ur motståndarens bekämpning men 
framförallt ta och bibehålla initiativet, i syfte att ta väsentlig terräng. Exempel på detta 
skedde i Operation Merkurius den första dagen vid major Scherbers 3:e bataljon som 
landar direkt på de nyzeeländska försvarspositionerna, vilket medför att bataljonen blir 
statisk och tvungna att gräva ner sig i väntan på förstärkningar. 
 
Vid fortsatta strider från landningsplatserna mot anfallsmålen utsattes de luftburna 
förbanden i de båda operationerna av hård påverkan, vilket påverkade stridsvärdet 
negativt. De luftburna förbandens lätta beväpning medförde svårigheter att bryta 
igenom motståndarens försvarslinjer, vilket var signifikant vid striderna i Arnhem och 
den 1:a samt 3:e Fallskärmsjägarbataljonens anfall mot de tyska mekaniserade 
enheterna. Rörligheten kopplat till beslutsfattande var även framträdande, då högre 
chefer fick svårighet att leda från rätt plats p.g.a. hård påverkan. Det fick tillföljd av att 
beslutsprocessen påverkades negativt avseende information om egna och motståndarens 
förband, vilket exempelvis skedde i Arnhem och divisionschefen Urquharts oförmåga 
att leda egna förband samt bilda sig en uppfattning om motståndarens p.g.a. 
begränsningar i hans rörlighet. 
 
Fallstudierna visar även på att den grundläggande förmågan ledning var begränsad 
redan vid det inledande skedet av operationerna p.g.a. hård påverkan från motståndaren. 
I Operation Merkurius påverkades ledningsförhållandena tidigt då Stormregementet får 
förluster på högre ledningsnivå vilket påverkar samordningen inom regementet. Vid 
Arnhem och den 1:a Luftlandsättningsdivisionen påverkas divisionen av det bristfälliga 
och stundom uteblivna sambandet. Detta gjorde det svårt att samordna anfallsrörelsen 
mot övergångarna över Rhen. Med begränsningar i ledning vid respektive 
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operationsområde, fick de luftburna förbanden svårigheter att ta initiativet i striden, då 
förbanden hade svårigheter att efter landning snabbt bilda verkansenheter av förbanden.   
 
Med begränsningar i de grundläggande förmågorna rörlighet och ledning visar 
fallstudierna på svårigheter för Stormregementet och den 1:a 
Luftlandsättningsdivisionen att uppnå ett högt stridstempo. Detta utifrån de 
förutsättningar som tas upp i teori delen avseende begreppet högt stridstempo.  
Ett högt stridstempo nyttjas för att snabbt framrycka in på djupet av motståndaren, detta 
utan han har hunnit genomföra motåtgärder, innan eget syfte har uppnåtts. Utifrån 
genomförda fallstudier har endast ett fall kunnat härröras till detta, i Arnhem och vid 
den 2:a Fallskärmsjägarbataljonens anfall under den första dagen. Där bataljonen med 
god rörlighet p.g.a. låg grad av påverkan från motståndaren samt med goda 
ledningsförhållanden, möjliggör att bataljonen samordnat kan anfalla och besätta 
övergången över Rhen innan motståndaren hunnit genomföra några motåtgärder. 
 
I Operation Merkurius har jag utifrån fallstudien ej kunnat finna en situation där ett högt 
stridstempo uppnåddes. Detta p.g.a. att striderna inledningsvis var statiska p.g.a. 
begränsad rörlighet och samordning genom den hårda påverkan som de tyska förbanden 
utsattes för. Striderna fördes i stora delar utan någon större samordning mellan 
förbanden inom stormregementet, där chefer fick tillämpa en stor grad av 
uppdragstaktik genom de förutsättningar som rådde p.g.a. begräsningar i rörlighet och 
ledning. Under dag fyra under Operation Merkurius d.v.s. D+3, genomförs ett större 
anfall med Stromregementet och den 5:e Bergsjägardivisionen. Högre syfte uppnåddes 
vid anfallet, förbanden lyckas anfall samordnat med en delvis flankerande manöver. 
Dock påverkades förbanden i ett tidigt skede vilket begränsade rörligheten, som medför 
att eget syfte ej kan uppnås innan motståndaren kunde påverka förbandet.  
 
Sammanfattningsvis utifrån gjord fallstudie, är att begreppet högt stridstempo och de 
grundläggande förmågorna ledning och rörlighet starkt beroende av varandra. Utan 
rörlighet är det svårt att uppnå tempo i anfallsrörelsen. Utan ledning är det svårt för 
chefer på olika nivåer att samordna förbandens rörelse eller annan verksamhet. Utan 
dessa grundläggande förmågor är det således svårt att uppnå ett högt stridstempo. 

6   Slutsatser 
Resultatet från fallstudierna och analyserna av dessa, samt diskussionen har jag kommit 
fram till följande slutsatser:  

 Förmågorna ledning och rörlighet är ömsesidigt beroende av varandra och är en 
förutsättning för ett högt stridstempo. 

 Begränsningar i rörlighet medför svårigheter att leda och samordna underställda 
enheter, vilket medför svårigheter att uppnå ett högt stridstempo. 

 Med begränsningar i rörlighet är det svårt att uppnå högt stridstempo och 
komma in på djupet av motståndarens gruppering. 

 Bristfälligt samband kopplat till den grundläggande förmågan ledning medför 
svårigheter att samordna underställda enheter, vilket medför ett bristande 
stridstempo och möjlighet till initiativ i striden. 

 Högt stridsvärde är av stor vikt för att uppnå rörlighet vilket är en förutsättning 
för att en stridande enhet skall uppnå ett högt stridstempo.  
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6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Denna uppsats kan ligga till grund för fortsatt forskning i och kring begreppet högt 
stridstempo. Jag finner det intressant att genomföra en liknande undersökning där de sex 
grundläggande förmågorna verkan, rörlighet, skydd, und/info, uthållighet och ledning 
analyseras kopplat till begreppet högt stridstempo i de operationer jag valt att nyttja som 
fallstudier. 
Följande förslag är sådant som jag under arbetet med denna uppsats har funderat över. 
Många tankar har väckts till liv och jag hoppas att någon vill ta vara på dem. 
 

 Vilka av förmågorna var särskilt framträdande vid den 30:e Armékårens anfall 
den 17 september 1944? 

 Vilka faktorer bidrog till att Operation Merkurius blev en lyckad operation? 

7  Sammanfattning   
Sverige har i idag en allt tydligare trend mot lättare förband, med en roll att vara snabbt 
på plats, vilket ställer högre krav på blivande chefer. Under andra världskriget 
genomfördes för första gången luftburna operationer av större karaktär. Några 
framträdande av dessa var Operation Merkurius 1941 och Operation Market Garden 
1944.  Syftet med uppsatsen har varit att beskriva sambandet mellan de grundläggande 
förmågorna ledning och rörlighet samt begreppet högt stridstempo i dessa operationer. 
Detta p.g.a. att jag anser att det finns få belägg där begreppet sätts i kontext med lättare 
förband och istället exemplifieras av mekaniserade/motoriserade enheter.  
 
I denna uppsats har jag gjort avgränsningar till att behandla markarenan då arenan är 
central för min frågeställning. Luftarenan har i vissa stycken att berörts då framförallt 
för att beskriva understöd samt förflyttning av markenheterna. I operation Market 
Garden har jag utgått i tid och rum från den 1:a Luftlandsättningsdivisionen med dess 
underställda förband och de inledande dagarna, 17-21 september 1944 i området kring 
Arnhem. I Operation Merkurius har jag avgränsat mig till området kring Maleme, den 
20-23 maj 1941, där jag utgått från Stormregementet samt den 5:e bergsjägardivisionen. 
Motståndarens har i vissa stycken att berörts i syfte att åskådliggöra händelseförloppet.  
Det material som använts är svenska doktriner och reglementen bl.a. Arméreglemente 
Del 2 Taktik, 1995 och Doktrin för markoperationer, 2005 för att beskriva teorin och 
begreppen som är centrala för uppsatsen. För beskriva Operation Market Garden har 
främst Cornelius Ryans bok; En bro för mycket valts som primär källa och i Operation 
Merkurius, Antony Beevors bok; Kreta erövring och motstånd.   
 
Den metod som använts i uppsatsen är en fallstudie som bygger på en kvalitativ 
textanalys. Genom en granskning av de två valda operationerna har en analys 
genomförs efter varje skede. Den teknik som används för insamling av material är 
litteratursökning. En frågeställning har behandlats: Hur såg sambandet ut mellan högt 
stridstempo och de grundläggande förmågorna ledning och rörlighet vid Operation 
Market Garden samt Operation Merkurius?  
Utifrån mina gjorda fallstudier visar resultatet på att i manöverkrigföring är begreppet 
högt stridstempo av stor vikt för att lyckas med striden.  
Min slutsats efter att ha studerat och analyserat händelseförloppet är att förmågorna 
ledning och rörlighet är ömsesidigt beroende av varandra och är en förutsättning för ett 
högt stridstempo. 
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9  Bilagor 

9.1 Operation Market Garden    

 
Figur 9.1.1 Karta, Operations planen ”Market Garden”. Källa 
http://www.historyofwar.org/articles/battles_arnhem.html 
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Figur 9.1.2 Karta, Urquharts anfallsplan ”Market Garden”. Källa 
http://www.historyofwar.org/articles/battles_arnhem.html 
 
 

 
Figur 9.1.3 Karta, Händelsförloppet ”Market Garden”. Källa 
http://www.historyofwar.org/articles/battles_arnhem.html 
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9.2 Operation Merkurius 

 

Figur 9.2.1 Karta, Planen bakom anfallet. Källa 
http://www.history.army.mil/books/wwii/balkan/maps/7.jpg 
 
 

 
Figur 6.2.2 Karta, Område Maleme, 20 maj 1944. Källa 
http://www.historyofwar.org/articles/battles_crete.html 
 
 
 


