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1 UPPGIFTEN 

1.1 Bakgrund 
 
Det bästa sättet för att säkerställa framgång är enligt Clausewitz att tillse att 

den ansvarige chefen är ett geni. 1 Tyvärr så är detta ett krav som ingen krigs- 

eller försvarsmakt har kunnat uppfylla.2 Hur kan man då göra för att 

kompensera dessa intellektuella brister. Ett sätt är att tillverka modeller som 

blir ett stöd för beslutsfattarna. NATO:s operativa planeringsprocess GOP3 

anses vara den förhärskande bland dessa modeller.4 Kopplar vi sedan ihop detta 

med studier av militärhistorien så får man en kombination ur vilken vi kan 

hämta lärdomar inför framtiden. Därför är det intressant att pröva 

Ardenneroffensivens planering med ett modernt stabsplaneringsverktyg. 

Eftersom alla modeller bygger på någon form av erfarenheter så gäller det att 

välja militärhistoriska exempel som är väl belysta från flera håll, annars kan det 

vara svårt få slutsatser som är tillräckligt underbyggda.  

Det finns två skäl att välja den tyska Ardenneroffensiven som historisk 

bakgrund. För det första så återfinns mycket av GOP :s militärteoretiska 

resonemang i den tyska operativa planeringen under VK II.5 Det andra skälet är 

att Ardenneroffensiven var en operation som ut fördes av en hårt pressad 

krigsmakt vilken befann sig i ett klart underläge jämfört med sina motståndare. 

Trots detta så lyckades man åstadkomma en total överraskning på det 

strategiska planet6. Med andra ord så blir ett studium av en operation där 

resurserna är begränsade intressantare än studium av operationer där resurserna 

är obegränsade. 

Det är också ett faktum att det bästa sättet på vilket vi kan studera operativ 

stabsplanering och genomförande är genom historiska exempel. 

  

                                                                 
1 Martin van Creveld. Command  In War. President and Fellows of Harvard College, s 268. 
2 Ibid s 269. 
3 Guidelines for Operational Planning 
4 Fredrik Ståhlberg. NATO:s Operativa Planeringsprocess-Ett paradigmskifte för svensk operativ 
planeringsmetodik ? FHS Operativa institutionen, Stockholm 2001, s 5. 
5 Holger Strohmeier. Den Operativa Ledningens Utveckling i Tyskland. FHS Operativa Institutionen, Stockholm 
2001, s 44. Se även Nils Marius Rekkedal. Moderne Krigskunst-Militaermakt under omformning. 
Krigsvetenskapliga institutionen Försvarshögskolan, Stockholm 2001, s 134.  
6 Danny S. Parker. The Battle Of The Bulge-The German View. Greenhill Books London 1999, s 12. 
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1.2 Syfte och frågeställningar:  
 
Syftet med denna uppsats är att med GOP 99 som analysinstrument studera det 

tyska stabsarbetet före och under Ardenneroffensiven. Underordnat detta 

huvudsyfte så finns ett bisyfte; att diskutera GOP 99:s användbarhet som 

historiskt analysinstrument. Föreliggande uppsatsarbete tar upp följande 

huvudfrågeställning: 

??Skiljde sig den tyska operativa planeringen mot dagens planeringsprocess ? 

 

Under denna huvudfrågeställning faller ett antal delfrågor ut:  

??Hur påverkade de rådande styrkeförhållandena operationens planering 

och genomförande ? 

??Hur påverkade tänkandet på den strategiska nivån operationens 

utformning ? 

Utöver dessa frågeställningar så kommer ett antal att besvaras under resans 

gång. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

I litteraturen förekommer engelska uttryck i stor omfattning. Dessa är ur ett 

pedagogiskt perspektiv, inte alltid lämpliga att översätta då det kan leda till fel 

och ge inkorrekta signaler till läsaren. Många av de begrepp som används i 

NATO:s planeringsmodell GOP 99 har ännu inte funnit sin plats i svenskan. 

Med hänsyn till detta kommer originaluttrycken i så stor utsträckning som 

möjligt att användas, och där så är lämpligt kommer innebörden att redovisas. 

Eftersom att uppsatsen inriktar sig på den tyska planeringen så kommer de 

allierades planering inte att beröras explicit eftersom omfånget då vida skulle 

överstiga antalet tilldelade sidor. Dock kommer de allierades agerande att 

beröras när det så krävs för att förstå tysk planering. 

Uppsatsen avgränsas i tiden till perioden mellan 19 augusti 1944 och 12 januari 

1945. Det första datumet härrör från det tillfälle när Hitler började tala om att 

igångsätta en offensiv på västfronten. 7 Det andra datumet sammanfaller med 

när ryssarna igångsatta sin offensiv på östfronten och därigenom förflyttade 

                                                                 
7 Herman Jung. Die Ardennen-Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen Frankfurt 1971, s 101. 
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Hitlers och högkvarterets fokus från Ardennerna.8 Även om striderna fortsatte 

så faller det händelseförloppet utanför syftet med denna uppsats. 

I rummet så avgränsas uppsatsen till att endast beröra händelseutvecklingen på 

västfronten, även om händelser på andra frontavsnitt kan ha bäring på 

Ardenneroffensiven så faller de utanför syftet med uppsatsen. 

 
1.4 Materialbeskrivning 
 
Materialet till uppsatsen är av två skilda slag, dels tryckta källor av typen 

reglementen och handböcker dels källor av typen uppsatser och historisk 

litteratur.  Modellen för den historiska analysen är NATO:s planeringsmodell 

GOP 999 vilken bygger på ”Allied Joint Doctrine” AJP-01(A) som 

komplimenteras med andra tryckta källor som behandlar denna 

planeringsmodell. Främst bland dessa är Professor Nils Marius Rekkedals bok 

Moderne Krigskunst-Militaermakt under omformning i vilken teorier runt de 

centrala begreppen i GOP förklaras. Basen för det historiska exemplet utgörs i 

första hand av tysk och engelsk litteratur som dels bygger på primärdata dvs. 

intervjuer med personer som direkt eller indirekt deltagit i händelserna kring 

Ardenneroperationen dels på olika tyska krigsdagböcker.  Vissa böcker av 

amerikanska författare som inte berör den tyska planeringen har jag studerat 

enkom för att få en bättre känsla för skeendet. Den tillgängliga litteraturen i 

ämnet är mycket stor, men förhållandevis ytlig avseende det tyska tänkandet 

inför operationen.   

Jag har inledningsvis läst litteratur på en stor bredd för att skapa mig en god 

allmän bild av operationen. Efterhand så har jag smalnat av urvalet och mer 

inriktat mig på mer tysk litteratur eftersom den i huvudsak bygger på relevanta 

källor. Många av de engelskspråkiga böckerna är förhållandevis ytliga och i 

vissa fall tendentiösa. Sedan så medför användandet av sekundärkällor alltid ett 

dubbelt urval av litteraturen som kan ha en påverkan på analysen; i de källor 

som valts av mig har redan ett första urval av material gjorts av respektive 

författare - dock så är viss del av den litteraturen nödvändig eftersom det i den 

återfinns intervjuer etc med tyska befälhavare. Dessa intervjuer gjorda efter 

kriget är ett bra komplement till övriga källor. När det gäller den tyska 

                                                                 
8 Thomas W. Dworschak. Hitler´s ”Watch On The Rhine”. The Institute Of Land Warfare Arlington Virginia 
1992,s 32. 
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planeringen och dess spegling mot GoP så har jag valt att använda ett fåtal 

böcker som det empiriska underlaget. 

  

1.5 Metod 
 
Eftersom den svenska Försvarsmakten avser att anpassa sin stabsarbetsmetodik 

efter NATO:s modell10 kan valet av analysmodell ses som ett sätt att öka 

kunskapsbasen om dess möjligheter och begränsningar. 

Uppsatsen inleds med beskrivning av modellen och vissa nyckelbegrepp som 

sedan skall konfronteras med det historiska exemplet. Beskrivningen sker i 

syfte att läsaren skall förstå modellens pedagogiska upplägg och dess 

militärteoretiska koppling. Vidare så förklaras de begränsningar eller svagheter 

som uppstår vid en historisk applicering av modellen. Därefter görs en 

bakgrundsteckning av hela offensivens förlopp för att sätta in läsaren i 

sammanhanget. Ardenneroffensiven är den enda tyska storoffensiv som 

uteslutande planerades av den högsta strategiska nivån, dvs. Hitler och hans 

stab i OKW (Oberkommando des Wehrmacht). Den politiska viljan 

genomsyrade därmed planeringen på annat sätt än vid tidigare operationer. 

 

 Sedan görs en analys av offensiven där planeringsmodellens faser och dess 

nyckelbegrepp utgör instrumentet för att fånga upp och förstå det historiska 

skeendet. Fokusen ligger på det arbete som skedde på den högsta strategiska 

nivån eftersom den även styrde sådant som normalt skulle regleras på den 

operativa nivån. I denna analys ligger uppsatsens tyngdpunkt. Resultatet från 

analysen kommer sedan att användas i en diskussion kring de tidigare nämnda 

frågeställningarna. Förutom att undersökningen skall analysera det tyska 

stabsarbetet inför och under Ardenneroffensiven, bör uppsatsen kunna ge ett 

svar på huruvida GoP 99 fungerar som ett historiskt analysinstrument. Jag 

anser att detta har intresse utöver det faktum att vi därigenom får ett värdefullt 

analysinstrument vilket vi kan applicera på historiska operationer. Om GoP 99 

går att använda för att analysera stabsarbete i anslutning till historiska och 

därmed skarpa, i verkligheten genomförda – så innebär det att vi får en ökad 

                                                                                                                                                                                                           
9 Riktlinjer för operativ planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI  Stockholm 2000. 
10 Fredrik Ståhlberg. NATO:s Operativa planeringsproces s-Ett paradigmskifte för svensk operativ 
planeringsmetodik ?.FHS OpI Stockholm 2001, s 5. 
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kunskap om GoP och dess applicering. Att en sådan kunskapsuppbyggnad vore 

värdefull är med tanke på GoP:s  roll i dagens svenska stabsarbete en 

självklarhet. Här kommer även frågeställningar för framtida fortsatta studier att 

tas upp. 

 Begränsningarna i val av metod är att generaliseringar av materialet har gjorts 

för att kunna få till stånd en likvä rdig jämförelse mellan operationsplan och 

planeringsmodell. En viktigare begränsning med modellen är att den är en 

syntes av flera militärteorier och därmed inte alltid konsekvent i sitt teoretiska 

resonemang. Är man medveten om var GOP bygger på teori (Clausewitz) och 

var den bygger på praktiken (Jomini) så undviks feltolkningar.11 Vidare så är 

användandet av endast ett historiskt exempel alltid betingat med en risk att det 

empiriska materialet blir för tunt. Dock så bedöms värdet av att kunna fördjupa 

sig i materialet vara större än värdet av fler historiska exempel.  

 

1.6 Definitioner 
 
Politisk strategisk nivå  

Omfattar samordningen av en nations eller en allians tillgängliga maktmedel – 

diplomatiska, ekonomiska och militära för att uppnå de politiskt strategiska 

målen. Den politiska strategin formas för att de strategiska mål som 

statsmakterna har satt upp skall nås.12 

 

Militärstrategiska nivån 

Den omfattar samordningen av militära maktmedel, nationellt eller 

multinationellt, vid en eller flera krigsskådeplatser. Syftet är att uppnå de 

övergripande politiska strategiska målen. Det är dessa som styr de 

militärstrategiska målen. På den politiska strategiska nivån fattas beslut för at 

uppnå de politiska målen. Det kan handla om att bevara freden eller återställa 

den, likväl som det kan handla om att vinna krig. De strategiska besluten skall 

direkt eller indirekt påverka all militär verksamhet som blir en följd av den 

politiska strategin. 13 

 

                                                                 
11 Föreläsning FHS 2001-11-12 av Professor Nils Marius Rekkedal. 
12 Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, (19400:74745), 2001, kap 6. 
13 Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, (19400:74745), 2001, kap 6. 
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Operativa nivån 

Den sammanfogar den militärstrategiska nivån med den taktiska. Denna nivå 

tillkom under 1800-talet då massarméerna medförde att det ofta behövdes en 

serie av slag för att nå militärstrategiska avgöranden. Arméernas storlek ställde 

också krav på en ny ledningsnivå för samordning av omfattande taktisk 

verksamhet. På den operativa nivån fattas beslut om när, var och under vilka 

förutsättningar som väpnad strid skall genomföras. Lika viktigt är beslut om 

under vilka omständigheter som strid skall undvikas. Målet är att uppnå 

militärstrategiska effekter eller militärstrategiska mål. De operativa målen 

fastställs utifrån de överordnade militärstrategiska målen. 14  

 

Taktiska nivån 

Det är den lägsta av de olika nivåerna. Taktik omfattar samordningen av taktisk 

verksamhet inom enskilda slag och mindre operationer. På den taktiska nivån 

klarläggs de taktiska målen utifrån de överordnade operativa målen samt hur 

taktiska förband – enskilt eller tillsammans med andra – skall utnyttjas och 

samordnas i väpnad strid och i olika operationer. Det är ytterst genom att 

stridskrafterna når taktiska avgöranden eller andra mål på slagfältet som 

operativa och strategiska mål kan förverkligas.15 

 

Övriga definitioner kommer att avhandlas efter hand eftersom de är 

svårförståeliga som enskilda företeelser, de kräver en successiv förståelse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
14 Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, (19400:74745), 2001, kap 6. 
15 Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, (19400:74745), 2001, sid 43. 
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2 ANALYSMODELLEN 

Det är inte så att det skulle vara förbjudet att ha otur. Vi har ännu inte upplevt 

Karthago, men innan det går så långt, skulle det vara bra att veta varför en 

slagen general blev slagen. 

 Fursten Av Ligne 

 

2.1 Bakgrund 
 
Planeringsprocesser är ofta uppbyggda kring någon form av metodisk procedur 

i vilket det, grovt uttryckt, matas in data, densamma analyseras och därefter 

extraheras en lösning. De metoder som i dag tillämpas på operativ nivå skall 

mer ses som problemlösning av komplexa problem där relativt gott om tid står 

till förfogande.16 

NATO:s operativa planeringsprocess finns beskriven i ”Guidelines for 

Operational Planning” (GOP) och AJP-01 (A)17. Förhållandet dessa emellan 

är att AJP-01 (A) utgör det militärhistoriska fundamentet på vilket GOP vilar. 

Processen ses av NATO som applicerbar även för icke NATO medlemmar 

inom ramen för ”Combined Joint Task Forces” (CJTF) eller anpassad till 

medlemmar under ledning av EU18. Strävan med NATO: s metod är att den 

genom sin design skall ge ”specific output” från varje steg i de olika processer 

som genomförs, allt med syftet att skapa den bästa möjliga planen19. 

Procedurer och processer inom metoden skall ses i ljuset av att de är resultat av 

samtliga medlemsländers påverkan och godkännande. Planeringsprocessen är 

uppdelad i fem steg enligt figur 1 och skall ses som en ”deduktiv resonemangs 

process, som rör sig från generella fakta till specifika optioner för vilket i 

huvudsak planeringslaget i staben ansvarar”.20 Processen är också iterativ och 

fakta kommer ständigt att tillföras och omprövas. Vissa fakta är inte beroende 

utav direkt analys varför visst stabsarbete sker parallellt. Därutöver finns 

procedurer inlagda för att få formella avdömningar och summeringar under 

processens genomförande. 

                                                                 
16 Med gott om tid menas här veckor till månader. Författarens anm. 
17 North Atlantic Treaty Organisation. AJP-01(A) – Allied Joint Doctrine. Military Agency for 
Standardizations(MAS). NATO Letter of Promulgation. 
18 Ibid s xi. 
19 Ibid s  3A- 1  
20 Riktlinjer för operativ planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI 2000. 
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 Uppkomsten till denna för medlemsländerna gemensamma planeringsmodell 

härrör från de förändrade militärpolitiska situationerna i NATO:s 

intresseområde. Genom hotutvecklingens mångfacetterade natur krävs en 

flexibel planeringsprocess med en öppenhet för möjliga koalitioner, även från 

icke NATO medlemmar, efterhand som behoven uppstår.21  

NATOs Operativa Planeringsprocess 
- Receive Initiating Directive 

- Operations Planning Group is formed 

- Info is gathered 

 

 

Output 

- Mission Analysis  

- Mission Analysis Briefing 

- Commanders Planning Guidance 

 

 

 

 
Output 

- Staff Analysis  

- Develop COAs 

- Wargaming 

- Deliver Decision Brief 

- Select COA 

- Develop CONOPS 

 

 

 
Output 

- Develop the Plan 

- Co-ordinate 

- Seek Approval 

- Issue Plan 

 

 

                                                                 
21 Ibid s 2-1. 

INITIATING 

ORIENTATION 

CONCEPT 
DEVELOPMENT 

PLAN 
DEVELOPMENT 
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Output 

- Plan Review 

- Plan Evaluation 

- Revised Decision 

- Briefing if Required 

 

Figur 1 – NATOs operativa planeringsprocess. Källa: Riktlinjer för operativ 

planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI 2000. 

  

2.2 Planeringsprocessens steg 
 
Här beskrivs mer i detalj innehållet i de olika processerna och de resultat vilka 

faller ut i varje steg av modellen.  

”Initiating Directive” startar med befälhavarens bedömning av vad som krävs 

för att lösa tilldelad uppgift.22 Detta blir ett resultat av det planeringsdirektiv 

som givits för att initiera en planering.23 Direktiven är politiska likväl som 

militärstrategiska och ger styrningar vilka avgränsar problemet på denna 

övergripande nivå. Här framgår bland annat angriparens bedömda strategiska 

mål och ”Centre of Gravity”(COG).24 Avseende egen verksamhet redogör 

initieringsdirektiven för det egna strategiska målet och det egna ”Centre of 

Gravity”. Här framgår även önskat slutläge ”Desired End State”25 för 

operationen , både på den politiska och militärstrategiska nivån. 26 

 

Under steg två, ”Orientation”, genomförs en uppdragsanalys (”Mission 

Analysis”) i syfte att orientera planeringen i rätt riktning. Denna analys skall 

inte förväxlas med den stabsanalys vilken genomförs under senare delen av 

bedömandet. Uppdragsanalysen som är en dynamisk process kan bland annat 

genomföras som ”brainstorming”, och har två målsättningar. Den första är att 

rama in problemets natur, och den andra är att lägga fast det önskade ”End 

State”27. Befälhavaren är ansvarig för att genomföra analysen och en 

                                                                 
22 North Atlantic Treaty Organisation. AJP-01(A) – Allied Joint Doctrine. Military Agency for 
Standardizations(MAS). NATO Letter of Promulgation, s 3-2. 
23 Riktlinjer för operativ planering. Förhandsutgåva dec 99. FHS OpI 2000. 
24 Ibid s 3-1. 
25 Ibid s 3-1. 
26 Ibid Annex B, s 4-B-1. 
27 Ibid s 4-7 

PLAN REVIEW 
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specialiserad planeringscell i staben genomför stabsarbetet.28 Ytterligare delar 

som övervägs i sammanhanget är bland annat identifiering av tvingande 

och/eller begränsande styrningar. Vidare så identifieras styrkor och svagheter 

avseende resurser såväl hos egna som hos motståndaren. En viktig del under 

denna fas är att hitta det operativa ”Center of Gravity” och de ”Decisive 

Points”29 vilka leder till lösandet av uppgiften och därmed uppnåendet av det 

önskade ”End State”. För att kunna fastställa huruvida uppgiften är löst är det 

avgörande att ”Criteria for Success” definieras.30 Är dessa definierade så kan 

de bockas av och ge svar på om uppgiften är löst efter det att operationen är 

genomförd. Vidare så genomför staben en föredragning, ”Mission Analysis 

Brief”, i syfte att få chefens godkännande av uppdragsanalysen. 31 

Planeringsprocessens orienteringsdel avslutas med att chefen ger riktlinjer för 

fortsatt planering, ”Commanders Planning Guidance”. Dessa riktlinjer är ett 

formellt dokument vilket inte bara styr det fortsatta bedömandet utan dessutom 

tjänar som initieringsdirektiv till underlydande förband.32 De tre 

nyckelelementen vilka är resultatet av denna del i processen är: Befälhavarens 

beslutsavsikt, hans vision av ”Desired End State” och det formulerade 

uppdraget.33  

   

I steg tre ”Concept Development” så gäller det att analysera och dra slutsatser 

av de faktorer som är givna, exempelvis tid och rumsförhållanden, 

motståndarens styrkor och läget inom krigsskådeplatsen. Utifrån dessa 

slutsatser så skapas ett antal ”Courses of Action”(COA).34  Därefter så testar 

staben de framtagna COA genom att genomföra krigsspel. Formerna för 

krigsspel kan variera från enkla kartbaserade till databaserade och mer 

komplexa. Sedan så genomföres en ”Decision Brief”35 för befälhavaren varvid 

staben rekommenderar, med motiv, ett av de framtagna ”Courses of Action”. 

Befälhavaren väljer nu sedan den COA som skall ligga till grund för ”Concept 

                                                                 
28 North Atlantic Treaty Organisation. AJP-01(A) – Allied Joint Doctrine. Military Agency for 
Standardizations(MAS). NATO Letter of Promulgation, s 4-4. 
29 Riktlinjer för Operativ Planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI 2000.  
30 Ibid s 4-7. 
31 Riktlinjer för operativ planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI, Stockholm 2000, 4-9 
32 Ibid Annex 4D. 
33 Ibid s 4-10. ”Mission” mao uppdraget svarar i detalj på frågorna: Vem skall genomföra operationen, vad som 
skall göras, när det skall göras, var kommer det att ske och varför det utförs. 
34 Ibid s 4-12. 
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of Operations”(CONOPS)36. När CONOPS är utvecklad och godkänd av 

chefen så görs en behovsframställan avseende resurser vilken skickas till 

Nordatlantiska Rådet(NAC).37 

I det näst sista steget ”Plan Development” gäller det att ytterligare förfina 

befälhavarens beslutsavsikt och koncept. Därefter bekräftar och identifierar de 

styrkor vilka skall användas genom den s.k. ”Force Activation Process”38. 

Denna styrkegenereringsprocess är viktig eftersom inblandade förband kan 

komma från flera olika länder med varierande tilltransporttider etc. När nu 

sedan ”Operational Plan”(OPPLAN)39 skrivs så sker även en samordning för 

att inte sammanhanget mellan exempelvis flygstridskrafter och 

markstridskrafter skall gå förlorat. Samtidigt så skrivs ”Support 

Plans”(SUPPLAN)40 där de respektive funktionerna logistik, understöd etc. 

kopplar sin planering mot operationsplanen. Även omfallsplaner för oväntade 

händelseutvecklingar färdigställs. Avslutningsvis så föreläggs både OPPLAN 

och SUPPLANs för högre chef för godkännande. 

 

Det femte och sista steget ”Plan Rewiev” har två funktioner. Dels att vid en 

pågående operation följa upp hur OPPLAN utvecklar sig, dels att vara en 

periodisk granskning av en plan som inte tagits i bruk. Alla planer har en 

begränsad giltighet, beroende på de omständigheter på vilka de baserats. En 

periodisk granskning är den normala aktivitet som sker i ett högkvarter för att 

säkerställa planens fortsatta giltighet.41 För att kunna göra en analys av planen 

så används här precis som tidigare krigsspel. Är fallet att planen kräver större 

ändringar och tiden tillåter, bör planeringen startas om med början på 

”Orientation”.  

Är det så att större förändringar krävs så genomföres en förnyad ”Decision 

Brief” för befälhavaren med förslag på förändringar. Efter föredragningen så 

kommer planen att uppdateras och ev. tillägg att skickas ut till underenheterna.  

                                                                                                                                                                                                           
35 Ibid s 4-15. 
36 Ibid s 4-16. 
37 För att förstå varför chefens begäran av resurser handläggs på denna nivå så måste man ha i minnet att det är 
19 medlemsländer som skall komma överens. 
38 Riktlinjer för Operativ Planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI, Stockholm 2000, s4-21 
39 Ibid s 4-A-3. 
40 Ibid s 4-A-3 
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2.3 Centrala begrepp 
 
För att kunna använda den nyss beskrivna planeringsmodellen så krävs ett mer 

ingående resonemang kring några centrala begrepp. Det är begrepp vilka kan 

sägas vara en kärna i planeringsmodellen, en kärna utan vilken modellen inte 

kan fungera.42 Det är begrepp vilka har sin upprinnelse i den moderna 

militärteorin. Därför så måste en genomgång av planeringsprocessens steg 

kompletteras med en fördjupning av vissa begrepp. Syftet med detta är att 

skapa en bättre förståelse kring det resonemang som kommer att föras runt 

planeringen och genomförandet av Ardenneroffensiven. 

     

 

Center Of Gravity (CoG) 

I den moderna militärteorin så står detta Clausewitz begrepp centralt, 

förmodligen mer centralt än på länge på grund av den ändrade karaktären på 

dagens konflikter.43 Dock så finns det ett flertal tolkningar av Clausewitz 

ursprungliga text. Det är främst inom den Amerikanska Försvarsmakten som 

det har gjorts en något annorlunda tolkning.44 Den definition som här kommer 

att presenteras är den som används i utbildningen vid Försvarshögskolan. 

Center of Gravity existerar på den strategiska, operativa och taktiska nivån 

och kan sägas vara ”det nav från vilket all kraft och rörelse utgår” eller ” den 

punkt mot vilken all energi bör riktas”. Center of Gravity kan vara den 

förmåga eller lokalitet från vilken en nation, militär styrka eller allians 

härleder sin styrka, handlingsfrihet eller vilja att slåss. Eliminerar man 

motståndarens CoG  kommer han ovillkorligen att förlora. Analogt med detta 

så kommer förlusten av ens eget CoG automatiskt att leda till det egna 

nederlaget. Center of gravity kan innehålla: motståndarens huvudstyrka, 

                                                                                                                                                                                                           
41 Resonemanget bygger på att en plan endast beskriver en handlingsväg baserat på att ett antal faktorer som 
måste vara uppfyllda för att planen skall gälla. När en eller flera faktorer förändras, förändras även de 
förutsättningar som en gång gjorde planen rimlig. 
42 Johan Jigström et al. Joint Operational Planning Process, fördjupningsstudie. FHS OpI Stockholm 1999, s 23. 
Se även Nils Marius Rekkedal. Modere Krigskunst-Militaermakt under omformning. Krigsvetenskapliga 
institutionen Försvarshögskolan Stockholm 2001 s 353-355. 
43 Nils Marius Rekkedal. Modere Krigskunst-Militaermakt under omformning. Krigsvetenskapliga institutionen 
Försvarshögskolan Stockholm 2001 s 345. 
 
44 Ibid s 346. 
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ledningsstruktur, folkopinion, och en allians eller en struktur av koalitioner. 

Väsentligt i den operativa designen, ligger i att ha möjligheten att utöva ett 

massivt tryck gentemot motståndarens CoG (vilket han kommer att försvara) 

samtidigt som det egna CoG skyddas.45 Som beskrivs i texten ovan så är 

Center of Gravity centralt och helt vitalt för säkerställande av framgång i en 

militär operation. Hårddrar man detta faktum så kan man säga att ingen 

förnuftig operationsplan kan utarbetas utan att all kraft läggs på försvaret av 

eget CoG och neutraliseringen av fiendens CoG.46  

I resonemanget runt Center of Gravity måste också begreppet Schwerpunkt 

beröras. När Clausewitz skrev om det som ovan tolkas in i begreppet CoG så 

använde han uttrycket Schwerpunkt. En rimlig tolkning av begreppet 

Schwerpunkt gör att vi idag läser in en tolkning av begreppet som motsvarar 

vår uppfattning av dagens CoG.47 I militär terminologi avser Schwerpunkt en 

krigsskådeplats eller område där den militäre chefen förväntar sig ett 

avgörande. Urvalsfaktorerna för vad som skall utgöra Schwerpunkt är 

situationen, terrängen och den militära chefens avsikter.48 I analysen av 

Ardenneroffensiven kommer begreppet att förekomma men det skall alltså inte 

uttydas och ges samma innebörd som Center of gravity. 

 

Decisive Points (DP)49 

Decisive Points  utgör nyckeln för att komma åt CoG. Kontrollen över de 

avgörande punkterna förser befälhavaren med ett övertag gentemot 

motståndaren och inverkar på resultatet av en handling. Decisive Points kan 

omfatta infrastruktur eller terrängformationer vilka är väsentliga för fortsatt 

övertag i en operation eller för att kunna växla kraftsamlingsriktning och 

utgöra en axel för framryckande styrkor. De kan vara geografiska till sin natur 

men kan också utgöras av element som möjliggör ledning, såsom en 

ledningsplats, kommunikationspunkt eller ett luftrum. 

                                                                 
45 Riktlinjer för operativ planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI  Stockholm 2000, s 3-2. 
46 Nils Marius Rekkedal. Moderne Krigskunst-Militaermakt under omformning. Krigsvetenskapliga institutionen 
Försvarshögskolan Stockholm 2001, s 355. 
47 Ibid s 340. 
48 Ibid s 340. 
49 Riktlinjer för  operativ planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI Stockholm 2000, s 3-2. 
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Det viktigaste med Decisive Points är den effekt på en fiende som man får om 

man påverkar dessa avgörande punkter. En effekt som kan uppnås med allt från 

flygangrepp till en ockupation av ett visst terrängområde.50  

 

Lines of Operation  

Lines of operation describes how military force is applied in time and space 

through decisive points on the path to the enemy´s center of gravity. They are 

not synonymous with physical axes of advance. They establish the 

interrelationship between decisive points, in order to construct a critical path 

to the center of gravity and ensure the events are tackled in a logical 

progression.51 Det är med andra ord ett sätt att åskådliggöra hur vi skall 

koordinera våra resurser till både tid och rum relativt en motståndare. Dessa 

linjer kan beskrivas antingen funktionsvis eller som förmågor vilka 

sammanstrålar mot motståndarens Center of Gravity. Man talar när det gäller 

Lines of Operations om styrkor som opererar på de ”yttre” eller de ”inre” 

linjerna. Opererar man på de ”yttre” linjerna så sammanstrålar styrkorna mot 

en fiende. En operation som använder sig av de ”inre linjerna” utgår från en 

central punkt vilket är till fördel för en svagare styrka eftersom den tillåts växla 

kraftsamlingsriktning snabbare än motståndaren. 52 

 

Culminating Point53 

Tankarna kring segerns kulminationspunkt är ett av de mer centrala avsnitten I 

Clausewitz bok Om Kriget. I krig så kommer en angripare att komma till en 

punkt där han kan förlora sin reella överlägsenhet om han fortsätter att anfalla. 

Om han fortsätter förbi denna punkt så kan han hamna i en situation där han 

tvingas att övergå till försvar.54 I GOP beskrivs kulminationspunkten ur 

anfallarens synpunkt som konsten att på alla nivåer kunna ta målet innan man 

når denna punkt. Ur försvararens perspektiv så gäller det att dra motståndaren 

till hans kulmination och sedan slå till då han gjort slut på sina resurser och inte 

                                                                 
50 Nils Marius Rekkedal. Moderne Krigskunst-Militaermakt under omformning. Krigsvetenskapliga institutionen 
Försvarshögskolan Stockholm 2001, s 398. 
51 Ibid, s 396. 
52 Riktlinjer för operativ planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI Stockholm 2000, s 3-3. 
53 Begreppet kulminationspunkt kunde lika gärna användas här eftersom det är en vedertagen översättning, dock 
så har jag använt det engelska ordet som rubrik för att inte blanda olika språk i rubrikerna. 
54 Carl Von Clausewitz. Om Kriget. Bonniers Förlag Stockholm 1991, s 
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kan försvara sig.55 Ett annat sätt att se på problemet finns beskrivet i Rekkedals 

bok Moderne Krigskunst. I en operation så har man nått sin kulminationspunkt 

när det endast går att vidmakthålla vad som uppnåtts och det inte längre är 

möjligt att genomföra några nya framsteg. Kulminationen blir en ofrivillig 

operationell paus, en paus som befälhavaren måste vara medveten om innan 

den inträffar.56  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
55 Riktlinjer för Operativ Planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI Stockholm 2000. 
56 Nils Marius Rekkedal. Moderne Krigskunst-Militaermakt under omformning. Krigsvetenskapliga Institutionen 
Försvarshögskolan Stockholm 2001, s 395. 
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3 ARDENNEROFFENSIVEN 

Vad saken än gäller, någonting angenämt eller ohyggligt, ju mer oväntad den 

är, desto större glädje eller skräck orsakar den. Detta ser man aldrig tydligare 

än i ett krig där varje överraskning drabbar till och med de starkaste med 

skräck. 

                                                                                Xenofon 

 

3.1 Inledning 
 
Valet av Ardenneroffensiven som studieobjekt för den här uppsatsen berördes i 

inledningen, det kan dock vara på sin plats med en utveckling av syftet runt 

detta val. Det faktum att man ur nederlag drar lärdomar vilka sedan bildar 

grunden för en förändring emedan segern ibland tenderar att motverka 

nytänkande och förändring. Napoleonkrigen och Första Världskriget är 

exempel där förlorarna använder sitt nederlag till en utveckling vilken sedan 

leder till seger.57 Ardenneroffensiven var det sista försöket från den en gång så 

effektiva tyska krigsmakten att återta det initiativ den förlorat. Eftersom 

tyskarna trots brister inom det mesta, med strid på två fronter lyckades med att 

överraskande övergå från defensiven till offensiven väcks osökt tanken på hur 

detta lyckades. 

  

3.2 Planeringen av offensiven 
 
I mitten på augusti var den tyska armén i Frankrike under mer eller mindre 

organiserad retträtt. De allierades offensiv visade inga tecken på att avmattas. 

Mitt i dessa för den tyska krigsmakten mörka stunder så framförde Hitler under 

en lägeskonferans i Högkvarteret tanken på en offensiv i väster.58 Som Hitler 

såg det så var det enda chansen att vända krigslyckan till tysk favör. Det 

omedelbara resultatet av detta strategiska infall blev en order till 

Oberkommando der Wehrmacht (OKW) att under november månad så skulle 

det finnas 25 divisioner beredda för insats på västfronten. 59 Vad som ledde 

Hitler till slutsatsen att en offensiv var av nöden tvungen för att återta 

initiativet var inte bara rent strategiska aspekter utan också moraliska. Han 

                                                                 
57 Föreläsning FHS 2001-11-12 av Professor Nils Marius Rekkedal. 
58 Werner Haupt. Ruckzug Im Westen 1944. Motorbuch Verlag Stuttgart 1978, s 270.  
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ansåg det omöjligt att bevara moralen inom hären om inte Tyskland under 

senhösten övergick till en offensiv på västfronten. 60 Situationen för de tyska 

styrkorna var vid den här tidpunkten kritisk. Huvuddelen av allt pansar hade 

förstörts i striderna runt Falaisefickan och moralen var i botten. De tyska 

förbandens reträtt skedde snabbare än de allierade hann framrycka. Frågan om 

en offensiv i väster ansågs bland flera generaler helt otänkbar, man skulle vara 

glad om det överhuvudtaget fanns en västfront kvar i november.61 Efter 20 juli 

attentatet var det dock ingen som vågade opponera sig mot Hitlers beslut.  

Generalöverste Alfred Jodl, chefen för operationsavdelningen i högkvarteret 

blev ansvarig för att förbereda offensiven och han gick till verket med 

sedvanlig energi. 62 I en första rapportering kunde han anmäla till Hitler att det 

inte var möjligt att genomföra en offensiv före den 1 november. Framtill dess 

så skulle man lägga all energi på att reorganisera förbanden och förbereda dem 

för en offensiv. En offensiv vilken skulle utgå från en stabiliserad tysk 

frontlinje som skulle vara basen från vilken offensiven skulle igångsättas.63 Vid 

en lägeskonferens den 16 september där Hitler uppvisade mycket av sin gamla 

framåtanda och vilja presenterade han ett utkast till operationskoncept. Genom 

en kraftsamling i den svaga amerikanska sektorn av fronten skulle ett 

genombrott åstadkommas och Antwerpen skulle återtas. Samtidigt som de 

allierades logistiska centrum togs så skulle den Brittisk-Kanadensiska 21 

armégruppen isoleras. Det resultat Hitler såg framför sig var att de allierade 

pressades tillbaka till de positioner de hade haft i slutet på augusti. Det skulle 

ge Tyskland ett andrum på tre till fyra månader vilket skapade en möjlighet att 

flytta fokus till östfronten. På det strategiska planet så kunde ett stort bakslag 

för de allierade på västfronten leda till en kollaps inom alliansen vilken kunde 

bana väg för en separatfred i väst.64 Tidpunkten för offensiven - november 

månad var vald med hänsyn till att det då normalt dåliga vädret skulle försvåra 

användandet av flygstridskrafter. Ursprungligen hade Hitler sett framför sig en 

                                                                                                                                                                                                           
59 Ibid, s 270. 
60 Danny S Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999, s 19 
61 Peter Elstob. Hitlers Last Offensive. Secker and Warburg, London 1971, s 4 
62 Jodl`s uppgift i Högkvarteret var att på generalstabsnivån förbereda de beslut Hitler hade att fatta såsom chef 
för den tyska Krigsmakten. Han var förmodligen den som under slutet av kriget hade mest att göra med Hitler 
och de strategiska beslut han hade att fatta. Danny S Parker. The Battle of the Bulge-The German View. 
Grennhill Books, London 1999, s 29.   
63 Ibid, s 30 
64 Trevor N Dupuy. Hitler´s Last Gamble. Airlife Publishing Ltd, Shrewsbury 1995, s 10. 
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stark insats av Luftwaffe som skulle hindra de allierades flyg från att angripa de 

tyska markförbanden, något som skett med förödande verkan under reträtten 

från Frankrike. Dock så var nu inte Luftwaffe längre ett instrument som kunde 

svara upp mot de krav krigföringen ställde.65 Efter denna konferens där inte de 

huvudansvariga cheferna på västfronten deltog, överbefälhavaren på 

västfronten fältmarskalk Gerd von Rundstedt och chefen för armégrupp B 

fältmarskalk Walter Model, påbörjades av en detaljplanering under Jodls 

ledning. 66 Parallellt med detta så ökades rustningsansträngningarna för att 

kunna ersätta de svåra förluster förbanden på västfronten fått utstå sedan den 

allierade landstigningen. Den uppgiften var en svår utmaning för 

rustningsministern Albert Speer, samtidigt som nya förband skulle ställas upp 

eller reorganiseras så måste förbanden vid fronterna erhålla ersättningsmateriel.  

Detta lyckades Speer åstadkomma i en anmärkningsvärd takt.67 Huvuddelen av 

nyproduktionen gick till de nyuppsatta eller reorganiserade divisionerna. 

Endast en liten del tillföll de divisioner som befann sig vid fronten, och nästan 

ingenting tillfördes förbanden på östfronten. 68 Materiel var nu inte det enda 

som behövdes för att skapa den offensiva styrka vilken skulle bringa de 

allierade på fall. De hårda striderna under reträtten från Frankrike hade även 

kostat enormt i människoliv. Den 24 september beräknade OB West att mer än 

516 000 man hade förlorats i stupade, sårade och saknade sedan invasionen den 

6 juli.69 Förluster vilka måste ersättas samtidigt som de för offensiven 

öronmärkta förbanden krävde sin del av den allt mer krympande mängden 

tillgängliga soldater.70 Man tog till olika sätt för att möta det aldrig sinande 

behovet av ersättningsmanskap. Värnpliktsåldern ändrades till att gälla alla 

män mellan 16 och 60. Luftwaffe och Kriegsmarine som nu hade ett överskott 

                                                                 
65 Vid lägesgenomgången den 16/9 i ”varglyan” i östra Preussen framförde Hitler krav på att Luftwaffe skulle 
ställa upp med 1500 plan för att stödja offensiven. General Kreipe som var chef för Luftwaffes generalstab 
svarade då att i sådana fall måste i princip luftförsvaret av riket upphöra. Hitler svarade då med en besk 
kommentar att då genomförs offensiven under sådana väderleksförhållanden att ingen kan flyga. Hermann Jung. 
Die Ardennen-Offensive 1944/45. Musterschmidt Göttingen Verlag, Frankfurt 1971, s 218. 
66 Ibid s 102. 
67 Av de ca 2300 pansarfordon som befunnit sig i Normandie den 6 juli fanns det i början av september endast ca 
130 kvar. Nyproduktionen tillförde bara under november månad 1349 vagnar till västfronten. Thomas W. 
Dworschak. Hitler´s Watch On The Rhine. The Institute Of Land Warfare, Arlington Virginia 1992, s 5. 
68 Ibid s 4. 
69 Danny S. Parker. The Battle Of The Bulge-The German View. Greenhill Books London 1999, s20. 
70 Mellan den 1 september och den 15 oktober förlorade OB West ca 150000 man, ersättningsmanskap hade 
anlänt till ett antal av 152000. Samtidigt försvann 86000 man vilka skulle ingå i de nyuppsatta eller 
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på manskap i förhållande till sin materiel fick släppa till många soldater för 

arméns divisioner. Förflyttningar av förband från Norge, Italien och Österrike 

och tvångsrekrytering av s.k. Volkdeutsche från Rumänien, Ungern, etc. gjorde 

det möjligt att fylla ut arméns tomma kadrar. Mellan augusti och oktober 

lyckades Goebbels som ansvarig för den totala mobiliseringen skrapa fram mer 

än en halv miljon man vilka bl. gick till 25 nyuppsatta 

Volksgrenadierdivisioner.71 Det redan genom flyganfallen hårt belastade tyska 

järnvägsnätet ställdes inför nästan övermäktiga krav. Förutom att trupper skulle 

föras fram så skulle även väldiga mängder med drivmedel och ammunition 

levereras. Materiel vilken framställdes i fabriker långt österut för att undgå de 

massiva allierade flyganfallen. Mer än 2000 tågset lyckades föra fram 145 000 

ton materiel och 18.4 miljoner liter bensin samtidigt som 66 divisioner fördes 

fram till eller ifrån västfronten, transporter som alla genomfördes under natten 

för att undgå flyganfall.72  

Alla dessa förberedelser tog tid, mer tid än Hitler räknat med, vilket tvingade 

honom att uppskjuta datumet för offensivens igångsättande ända upp till fem 

gånger. Förutom friktioner som skapades av den enorma logistiska utmaningen 

så skapade de allierades fortsatta offensiv mot Tysklands gränser friktioner, 

dessa kommer att beröras längre fram.  

Den 11 oktober presenterade Jodl ett utkast till operationsplan till Hitler för 

hans godkännande.73 Planen som av Hitler nu döptes till ”Die Wacht am 

Rhein” godkändes för fortsatt arbete. Sekretessen var omfattande och endast ett 

litet fåtal officerare i Führer högkvarteret var insatta i arbetet. För att bibehålla 

sekretessen utåt så utgick från högkvarteret en order vilken i allmänna ordalag 

förklarade syftet med skapandet av reserver bakom västfronten. Tyskland hade 

nu ingen möjlighet att övergå till offensiv stod det och därför var det extra 

viktigt att bygga upp en reserv för att i framtiden kunna utkämpa fördröjande 

försvarsstrider på västfronten. Att det rörde sig om en strategisk offensiv reserv 

                                                                                                                                                                                                           
reorganiserade förbanden. Under en och en halv månad hade alltså västfronten reducerats med 84000, trots att 
förstärkningar hade anlänt i samma antal som stridsförlusterna uppgick till. Ibid s 23. 
71 Ungefär 40 nya eller reorganiserade divisioner ställdes upp mellan september och december, Hitler fick sin 
strategiska reserv. John Strawson. The Battle for The Ardennes. B.T. Batsford Ltd, London 1972, s 31. 
72 Thomas W. Dworschak. Hitler´s Watch On The Rhine. The Institute Of land Warfare, Arlington Virginia 
1992, s 5. 
73 Werner Haupt. Ruckzug Im Westen 1944. Motorbuch Verlag, Stuttgart 1978, s 272. Se också Danny 
S.Parker`s The Battle of the Bulge-The German View för mer inblick i det arbete Jodl genomförde med utkastet 
till operationsplan.  
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doldes för alla inblandade genom de allmänna ordalag i vilken ordern från 

högkvarteret var hållen. 74  

Det operationskoncept som Jodl och hans stab utarbetade efter de direktiv 

Hitler givit såg den 11 oktober ut på följande sätt75: 

Utgångsgruppering av Armégrupp B76      

 6.pansararmén bestående av 4 SS pansardivisioner och 5 infanteridivisioner 

skulle utgöra armégruppens högra flank med sina gränser mellan Schleiden-

Monschau-Hohes Venn-Verviers-Liège-Tongres-Hasselt-Albert Kana len i norr 

och i söder längst linjen Prum-Viesalm-Huy(förutom staden). Armén skulle 

själv svar för skyddet av sin norra flank medan den södra skulle skyddas av 

5.pansararmén som skulle anfalla samtidigt som 6.pansararmén. Gränsen 

mellan pansararméerna bortom floden Maas (Meuse) lämnades öppen för att 

fastställas senare beroende på hur offensiven framskred. 

5.pansararmén bestående av 4 pansardivisioner och 3 infanteridivisioner 

skulle utgöra centern i armégruppen med sina gränser mellan Prum-Vielsalm-

Huy (se ovan) i norr och i söder längst linjen Neuerburg-Wiltz-St Hubert-

Rochefort-Namur.  

7.armén bestående av 1 pansardivision och 6 infanteridivisioner utgörande 

armégruppens vänstra flank mellan Neuerburg-Wiltz-St Hubert-Rochefort-

Namur i norr medan den södra flanken skulle bestämmas utifrån fiendens 

motstånd, terrängen och tillgängliga förband. Ett minimum ansågs utgöras av 

linjen Diekirch-Neufchateau-Givet. 

Förutom de ovan uppräknade 23 divisionerna så ansågs det behövas ytterligare 

3 pansar och 3 till 4 infanteridivisioner vilka skulle vara högkvarterets77 egen 

reserv vilket totalt skulle innebära 29 till 30 divisioner.78  Mätt i andra tal så 

rörde det sig om ca 410000 man och ca 1400 stridsvagnar och 

infanterikanonvagnar samt 2600 artilleripjäser och raketkastare.79  

                                                                 
74 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999, s 57. 
75 Ibid s 53-56. Se även Hermann Jung. Die Ardennen-Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 
1971, s 105-107. 
76 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999, s 46. 
77 Med högkvarteret menas här i fortsättningen Oberkommandos der Wehrmacht(OKW) där Jodl´s stab ingick 
som Hitler´s personliga operationsstab. Grupperingen var fram till slutet av november i ”Varglyan” i Östra 
Preussen, därefter var det Berlin till den 10 december. Från den 11 december omgrupperades staben och Hitler 
till Adlerhorst nära Ziegenberg. Percy Ernst Schramm. Hitler als Militärischer Fuhrer. Athenaum Verlag, 
Frankfurt am Main 1961, s 174-75.  
78 Trevor N. Dupuy. Hitler´s Last Gamble. Airlife Publishing Ltd, Shrewsbury 1995, s 18. 
79 Trevor N. Dupuy. Hitler´s Last Gamble. Airlife Publishing Ltd, Shrewsbury 1995, s 18. 
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Den terräng som valts av Hitler till genombrottsplats varierade från småbruten 

till mycket betäckt terräng. Floden Maas(Meuse) var det största terränghindret 

som måste passeras för att nå till Antwerpen. Floden som är mycket bred och 

djup ansågs svår att slå bro över om fienden behärskade den andra stranden. De 

befintliga broarna var alltså av vital betydelse.80 Området mellan Maas och den 

tyska fronten bestod av en böljande terräng med höjder på uppemot 700 meter. 

På sina håll skulle terrängen kunna karakteriseras som bergsterräng. Typiskt 

var också de många skogarna vilka genombröts av mängder med mindre 

vattendrag. Störst av dessa vattendrag var Ourthe som flöt parallellt med 

fronten, behärskade fienden den andra stranden skulle den komma att utgöra ett 

svårt hinder.81 Det minsta av de vattendrag vilka anfallarna måste passera var 

floden Our. Med sina mycket branta strandkanter och osäkra vattenflöde var 

det en förrädisk flod att ta sig över. För att ytterligare försvåra det hela så fanns 

heller inga av de ordinarie broarna kvar. Detta naturhinder var något som både 

5 och 7 armén måste passera under initialskedet av offensiven. 82 

Sammanfattningsvis så kan man säga att området som valts för offensiven inte 

var den gynnsammaste terrängen för en framryckning med mekaniserade 

förband. 

  

Den 22 oktober, ungefär en månad efter det att ett operationskoncept hade 

börjat ta form så invigdes de aktörer som skulle genomföra offensiven. 83 De 

respektive stabscheferna general Siegfried Westphal (Västfronten) och general 

Hans Krebs (Armégrupp B) fick i Führerns högkvarter genom Jodls försorg en 

genomgång av planen. Båda var ense med Jodl om att man måste övergå till 

offensiven, dock så ansåg de bägge stabscheferna att datumet för offensivens 

igångsättande – 25 november – var satt för tidigt. Ett lämpligare datum enligt 

dem skulle kunna vara den 1 december. Något beslut om en ändring av 

startdatum togs nu inte utan stabscheferna fick återvända till respektive 

högkvarter och föredra planerna för von Rundstedt och Model. En inre krets 

inom respektive stab genomförde nu en analys av högkvarterets 

                                                                 
80 Även om tyskarna gått över Maas 1940 så ansågs utgångsläget inte lika gynnsamt fyra år senare. Danny S. 
Parker. The Battle of the Bulge –The German View. Greenhill Books London 1999, s 47.  
81 Ibid s 47. 
82 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books London 1999, s 47 
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operationskoncept. Samtidigt så omsattes konceptet till operationsplaner på 

respektive nivå. Nu blev även cheferna för respektive armé involverade i 

arbetet och under en gemensam konferens den 2 november i armégruppens 

högkvarter enades man om att anfallsmålet Antwerpen inte var realistiskt med 

hänsyn till de disponibla resurserna.84 Under den följande dagen så utarbetades 

istället ett alternativ till Führerns plan, den s.k. Kleine Lösung vilken i motsatts 

till Hitlers Grosse Lösung bättre skulle utnyttja de tillgängliga styrkorna. 

Planen gick ut på att anfalla och omfatta de allierade styrkorna som befann sig i 

Aachen området. Den största skillnaden förutom platsen för offensiven var att 

den mindre lösningen inte innehöll geografiska mål som t.ex. Antwerpen. Det 

lakoniska svaret från OKW blev  ”Dem Vorschlag OB.West Nr. 00134 hat der 

Führer nicht zugestimmt.“85 

 

Den 10 november så signerade Hitler det orderverk vilket skulle reglera 

uppmarschen till anfallsområdet, fördelningen av styrkorna, uppgifterna till 

armégrupp B och till dess ingående arméer. Uppgifterna för ingenjörförbanden 

och för Luftwaffe reglerades samtidigt som fördelningen av artilleriförbanden 

fastställdes. I ordern framgick också att alla förberedelser skulle vara klara 

senast den 27 november, vilket skulle indikera att anfallsdatumet nu var 

framflyttat till den 1 december.86 Under resten av november månad så 

utfärdades från högkvarteret kompletterande order vilka bl. reglerade 

radiotrafiken och hur man skulle förfara för att de allierade frontförbanden inte 

skulle genomskåda förberedelserna för offensiven. Allt syftande till att undvika 

en upprepning av 1918 års offensiv där frontförbanden, men inte ledningen 

visste att fienden hade kunskap om vad som komma skulle. Samtidigt så 

genomfördes på armégruppsnivå och arménivå ett flertal krigsspel. Som ett 

resultat av krigsspelen och det planeringsarbete som skedde så framkom ett 

behov av att få diskutera ändringar i planen med Hitler och OKW. På begäran 

av Model, efter påstötningar från chefen för 5.pansararmén Hasso von 

                                                                                                                                                                                                           
83 Ett flertal olika datum i slutet på oktober figurerar i litteraturen. Datumet den 22 oktober kommer från 
Hermann Jungs bok i vilken källan har varit OB WEST`s krigsdagbok för den 21 oktober 1944. 
84 Hermann Jung. Die Ardennen-Offensive 1944/45. Musterschmidt Göttingen, Frankfurt 1971, s110. 
85 Ibid, s 116. 
86 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999, s 82. 
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Manteuffel så kom ett möte tillstånd i Berlin den 2 december.87 Resultatet av 

detta möte blev att startdatumet för offensiven framflyttades än en gång 

eftersom reorganisationen av förband och tillförsel av materiel inte var klar. 

Nytt datum blev den 16 december. Vidare så förklarade Hitler att Luftwaffe 

skulle stödja offensiven med 800 till 900 plan varje dag. Därigenom så skulle 

inte den allierade luftöverlägsenheten vara så total. 88 Även frågor kring 

drivmedelstillgången och vilken tid på dygnet som var lämpligast för 

igångsättandet av offensiven berördes. Något som också oroade generalerna 

var att antalet disponibla förband inte var tillräckligt. Endast några få nya 

förband tillfördes eftersom tillgången var minst sagt begränsad. Ytterligare ett 

försök gjordes från Models sida för att få Führern att acceptera ”Die Kleine 

Lösung”. Adolf Hitler vägrade, men tillade att den lilla lösningen fortfarande 

kunde genomföras ifall offensiven inte gick enligt plan. 89 Det började nu närma 

sig dagen D och den 10 december så utfärdade 5, 6, 7 arméerna sina slutliga 

order för anfallet. De kan mera betraktas som det vi i Sverige kallar 

sammanfattande order, det mesta hade redan reglerats i tidigare utgivna order 

och fattade beslut.90 

Hur såg nu den aktuella förbandsmassan ut i jämförelse med den som hade 

varit planeringsunderlag ? 

Planerade kontra tillgängliga styrkor för offensiven91: 

Operationsutkast den 11 oktober – 32 divisioner (varav 10 pansardivisioner). 

Tillgängliga den 16 december – 24 divisioner (varav 8 pansardivisioner). 

Tillförda under offensiven – 4 divisioner (varav en pansardivision). 

Delvis eller inte alls reorganiserade – 9 divisioner. 

 

Ardenneroffensiven startade alltså med 28 divisioner. Eftersom ett par 

divisioner anlände efter offensivens igångsättning så var styrkan betydligt 

mindre än vad som hade varit grunden för planeringen den 11 oktober.92 Den 

styrka som nu trots allt skulle anfalla den 16 december, vilken fienden kom det 

att möta. 

                                                                 
87 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999, s 100. 
88 Ibid s 101. 
89 Hermann Jung. Die Ardennen –Offensive 1944/45. Musterschmidt Göttingen Verlag, Frankfurt 1971, s 117. 
90 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999, s103. 
91 Danny S. Parker. The battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999, s 113. 
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Läget hos de allierade förbanden innan ”Wacht Am Rhein” 

 

Stämningen i det allierade lägret präglades av missnöje när år 1944 närmade 

sig sitt slut93. Förintandet av de tyska styrkorna i Normandie och den snabba 

framryckningen genom Frankrike under sommaren hade ersatts med en blodig 

och segdragen kraftmätning längst den tyska gränsen. Allt tal om en slutseger 

innan jul hade upphört. Andra brittiska och första kanadensiska armén 

ingående i fältmarskalk Bernard Law Montgomerys 21 armégrupp hade hejdats 

i sina försök att få ett brohuvud över Rhen. De tre amerikanska arméerna under 

general Omar Bradley stod alla och stångades längst den franska gränsen mot 

tyskland. Längst i söder stod 7. amerikanska armén och 1. franska armén vilka 

hejdats i sin framryckning framför den tyska s.k. västvallen.  

Även om hårdnande tyskt motstånd och ett allt sämre väder hade gjort sitt för 

att bromsa framryckningen så var det logistiken som blev den svåraste nöten att 

knäcka. Var och en av de 65 allierade divisionerna krävde i genomsnitt 700 ton 

förnödenheter per dygn. 94 Huvuddelen av allt detta skulle köras med lastbil 

från Cherbourgs hamn till fronten – ungefär 560 km. 95 Erövringen av 

Antwerpens hamn den 4 september var tänk att lösa denna logistiska mardröm,  

men tyska mineringar och flyganfall mot hamnen hindrade de allierade från att 

använda hamnen. Först den 28 november kunde amerikanska fartyg börja en 

urlastning av materiel från fronten. Med Antwerpens hamn fullt fungerande så 

räknade man med att därifrån kunna försörja 50 divisioner och därigenom lösa 

upp den flaskhals som skapats av underhållstjänsten. 96 Överbefälhavaren över 

de allierade styrkorna general Dwight D. Eisenhower fattade i december ett 

beslut, att trots problem med underhållstjänsten så skulle anfallet mot Tyskland 

fortsätta.97 Montgomery, förstärkt med generallöjtnant William H. Simpsons 

9.armé skulle framrycka över Rhen norr om Düsseldorf. Bradleys 

12.armégrupp fick uppgift att understödja Montgomerys anfall. Den första 

                                                                                                                                                                                                           
92 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999, s 113. 
93 Peter Elstob. Hitlers Last Offensive. Secker & Warburg, London 1971, s 24. 
94 Thomas W. Dworschak. Hitler´s Watch On The Rhine. The Institute Of Land Warfare, Arlington Virginia 
1992, s 8. 
95 Ibid s 8. 
96 Thomas W. Dworschak. Hitler´s Watch On The Rhine. The Institute Of Land Warfare, Arlington Virginia 
1992, s 9. 
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amerikanska armén under generallöjtnant Courtney H. Hodges skulle 

framrycka över floden Roer i riktning mot Bonn som förberedelse för en 

övergång av Rhen. Söder om honom så föll på generallöjtnant George S. Patton 

och hans tredje armé uppgiften att slå ett hål i västvallen och anfall mot 

Frankfurt.98 För att frigöra tillräckligt med förband för en offensiv på en så stor 

bredd krävdes en viss risktagning. De allierades reserver i Europa utgjordes av 

endast två reducerade amerikanska luftburna divisioner, samtidigt som delar av 

fronten tunnades ut. Mest uttunnad blev det 160 km långa frontavsnittet längs 

Ardennerskogen. Endast ett mekaniserat kavalleriregemente och 6 divisioner 

(varav en pansardivision) sattes att försvara ett frontområde med en storlek 

som fem gånger den normala. Divisionerna längst fronten i ardennerskogen var 

antingen oerfarna divisioner eller sådana som placerats där för återhämtning.99 

Med en styrka på ungefär 83000 man, 242 stridsvagnar, 182 

infanterikanonvagnar och 504 artilleripjäser så var det ett svagt försvarat 

frontavsnitt i jämförelse med andra delar av västfronten. Försvarslinjen bestod 

av ett antal icke sammanhängande posteringar utan djup och med få reserver.100 

Den allierade underrättelsetjänsten hade helt misslyckats med att identifiera 

den tyska uppmarschen och dess syfte. Förutom överste Benjamin Dickson, 

underrättelsechef i första amerikanska armén så var det ingen i den allierade 

ledningen som trodde på en tysk storoffensiv. Oturligt nog så ansågs Dickson 

ha en övertro på tyskarnas förmåga och därfö r tog ingen hans varningar på 

allvar.101 Den 15 december så hade de allierade endast identifierat sju av de 24 

tyska divisionerna vilka nu stod beredda att påbörja operation Wacht Am 

Rhein; operationsofficeren i Eisenhowers högkvarter gjorde den kvällen 

följande bedömning av läget: 

” There is nothing to report in the Ardennes”102        

    

                                                                                                                                                                                                           
97 John S.D. Eisenhower. The Bitter Woods. G.P.Putnam´s Son ś, New York 1969, s 75. 
98 John S.D. Eisenhower. The Bitter Woods. G.P.Putnam´s Son´s, New York 1969, s 96. 
99 Thomas W. Dworschak. Hitler´s Watch On The Rhine. The Institute Of Land Warfare, Arlington Virginia 
1992, s 9. 
100 Charles B. MacDonald. A Time For Trumpets: The Untold Story of the Battle of the Bulge. William Morrow 
and Company, New York 1985, s 84. 
101 Charles B. MacDonald. A time For Trumpets: The Untold Story of the Battle of the Bulge. William Morrow 
and Company, New York 1985, s 172. 
102 Thomas W.Dworschak. Hitlere´s Watch On The Rhine. The Institute Of Land Warfare, Arlington Virginia 
1992, s 13.  
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3.3 Genomförandet av offensiven 
 
Klockan 05.35 började den sista stora offensiven som de tyska stridskrafterna 

kom att genomföra under 2 VK.103 Vid den 6.pansararmén började anfallet 

efter en 30 minuters stormeld från artilleriet, vid 5.pansararmén började 

anfallet utan artilleriförberedelser. Hos den 7.armén så blev det en blandning 

mellan stormeld och anfall utan artilleriunderstöd.104 Efter att den första 

chocken lagt sig hos de överraskade amerikanerna så hårdnade motståndet. 

Offensiven började redan halka efter i tidsplanen. Förutom det sega motståndet 

från amerikanernas främsta förband så försvårades den tyska framryckningen 

av att huvuddelen av infanteristerna var alldeles för dåligt utbildade. 

Konsekvenserna av ett långt krig gjorde nu sig påminda.105 Förlusterna under 

de inledande infanterianfallen blev mycket stora. Längst hela fronten var det 

ingen av arméerna som klarade av att hålla Hitlers tidsplan. 5.pansararmén som 

lyckats bäst tog inte mer än hälften av den terräng som det var tänkt. Endast vid 

Losheim i terrängområdet som hette Schnee Eifel lyckades delar ur von 

Manteufells armé att få det genombrott av fronten vilket skulle ha skett längst 

hela frontlinjen. På övriga platser blev pansarförbanden stående i väntan på att 

infanteriet och ingenjörerna skulle öppna vägen för dem. Livsviktigt bränsle 

gick nu förlorat under fordonens tomgångskörning106. Förutom 

överraskningseffekten så var det endast vädrets makter som var på tyskarnas 

sida under offensivens inledning. Det mycket dåliga vädret, vilket förövrigt 

varit styrande i Hitlers val av tidpunkt för offensivens start, hindrade effektivt 

alla flyginsatser från de allierades sida107. Offensivens andra dag började med 

ett tyskt försök till luftlandsättning bakom de allierades linjer. Det var en 1200 

man stark stridsgrupp under ledning av överstlöjtnant Friedrich-August von der 

Heydte som skulle ta terräng för att understödja 6.pansararméns framryckning 

mot Malmédy. På grund av det dåliga vädret och de otränade 

flygplansbesättningarna så spreds stridsgruppen över ett stort område. Någon 

                                                                 
103 Hermann Jung. Die Ardennen-Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 1971, s 142. 
104 Von Manteufell ansåg att överraskningen var viktigare än en förbekämpning av artilleriet. Hos den 7.armén så 
fick kårcheferna själva avgöra om artilleriet skulle användas eller ej. 5.pansararmén lyckades med sitt koncept 
åstadkomma en större överraskning i jmf med 6.pansararmén. Hermann Jung. Die Ardennen-Offensive 1944/45. 
Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 1971, s 143.  
105 Hermann Jung. Die Ardennen-Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt, s 136. 
106 Hermann Jung. Die Ardennen-Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 1971, s 150. 
107 Ronald Lewin. Hitler´s Mistakes. Secker&Warburg, London 1984, s 160. 
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effekt förutom att förvirra motståndaren lyckades man inte att uppnå.108 

Samma effekt var det tänkt att överstelöjtnant Otto Skorzenys 150.pansarbrigad 

skulle skapa i de bakre linjerna. På grund av att inget stort genombrott 

åstadkoms så fanns det liten möjlighet för Skorzeny´s specialförband att 

komma in på djupet av de amerikanska förbanden. Några få av hans 

engelsktalande soldater klädda i amerikanska uniformer lyckades trots allt ta 

sig fram ända till floden Meuse. Effekten av deras åtgärder blev dock inte mer 

än en kortvarig spionparanoia.109  

På grund av att tyskarna inte lyckades få ett genombrott längs hela fronten så 

fick de allierade tid för att reagera. Sent den 16 december gav Eisenhower 

order till två mekaniserade divisioner att marschera mot Ardennerna och dagen 

därpå så sattes den operativa reserven in, två stycken luftburna divisioner. 

Natten mot den 18 december så var 60000 man och 11000 fordon på marsch 

mot Ardennerna.110 Förstärkningar som inom några dagar skulle bli mer än 

välbehövliga. Under den 17 och 18 december började det stora tyska övertaget 

i numerär att ge resultat. Genom Losheim framryckte pansarförband mot St. 

Vith och Malmedy med Obersturmbannfuehrer Joachim Peiper´s stridsgrupp 

ur 1.SS Pansardivisionen i täten. På det mittersta frontavsnittet avancerade 

starka pansarförband över floderna Our och Clerf  i riktningen mot 

knutpunkten Bastogne. När offensiven gick in på sitt fjärde dygn så hade 

tyskarna fått ett nästan 50 kilometer brett genombrott i de amerikanska linjerna. 

Trots detta så låg de efter i sin tidsplan, pansarförbanden skulle nu redan ha 

passerat över Meuse. I stället för att utveckla sin eldkraft så satt många tyska 

stridsfordon fast i trafikstockningar eller längst vägar där det var omöjligt att 

manövrera. De följande dagarna så lyckades von Manteuffel´s förband äntligen 

att inta St.Vith och därmed var en knutpunkterna i tyska händer. Dock lyckades 

man inte att ta Bastogne som försvarades hårdnackat av amerikanerna. Därefter 

inträffade det tyskarna fruktade mest, ett omslag i vädret. Från den 23 

december så blev det klarare väder och det allierade flyget kunde nu ingripa 

med full kraft. Trots Luftwaffes försök att bestrida det allierade luftherraväldet 

blev resultatet på marken förödande. Vid december månads utgång hade mer 

                                                                 
108 Charles Whiting. Ardennes: The Secret War. Stein and Day, New York 1985, s 72. 
109 Skorzeny´s operation Greif hade förmodligen rönt större framgång om förbandet satts in före de övriga 
förbanden.   
110 John S.D. Eisenhower. The Bitter Woods. G.P.Putnam`s Sons, New York 1969, s 215. 
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än 10000 uppdrag genomförts mot tyska markmål. 111 Samtidigt som tyskarnas 

rörelser på marken begränsades kraftigt så blandade sig Patton´s tredje armé i 

leken. Bastogne undsattes den 26 december och därmed var von Manteuffels 

5.pansararmé utsatt för ett allvarligt flankhot. Dess främsta delar- 

2.pansardivisionen stod i princip stilla på grund den akuta drivmedelsbristen 

hos tyskarna. Divisionen blev snart avskuren och förintad. Som en följd av 

detta så drog sig von Manteuffel tillbaka till Rochefort och St. Hubert, 

framryckningen var nu över. Vid de 6. och 7. tyska arméerna var 

framryckningen sedan tidigare redan hejdad. I ett sista försök att återta 

initiativet igångsatte Hitler ett niodivisioners anfall i söder, operation Nordwind 

och ett överaskningsanfall av Luftwaffe mot de allierade flygfälten, operation 

Bodenplatte. Resultatet av de svaga tyska divisionernas anfall uteblev, endast 

en 20 kilometers inbrytning blev resultatet. Vad gäller Bodenplatte så blev det 

en operation vilken kostade mer än den smakade, 277 plan förlorades och med 

dem 253 av de nu oersättliga piloterna.112 Den 12 januari flyttades Hitlers 

fokus österut i och med att den ryska offensiven startade och därigenom var 

offensiven i Ardennerna över sett i det strategiska perspektivet. I realiteten 

hade operationen då redan sedan länge tappat sin kraft.  

Priset i människor blev högt, 67481 stupade och sårade blev facit på den tyska 

sidan. De allierade förlusterna var motsvarande, 76880 stupade och sårade.113         

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
111 Thomas W. Dworschak. Hitler´s Watch On The Rhine“. The Institute Of Land Warfare, Arlington Virginia 
1992, s 29. 
112 Operationen beskrevs av Adolf Galland som dödsstöten för Luftwaffe . Adolf Galland. Die Ersten Und Die 
Letzen. Franz Schneekluth Verlag, Darmstadt 1953, s 334. 
113 Dessa siffror innefattar tiden 10 dec till 30 januari, alltså en något längre tidsperiod än den som här berörs. 
Dock är en annan skärning av förlust siffrorna svår att verifiera. Hermann Jung. Die Ardennen-Offensive 
1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 1971, s 195. 
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4 ARDENNEROFFENSIVEN I SPEGLINGEN AV PLANERINGSPROCESSEN 

I ett krig kan man efter ett stort nederlag alltid peka ut en stor skyldig. 

                                                                                     Napoleon 

 

4.1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer en stegvis analys av offensiven att ske genom att 

applicera de olika stegen i planeringsprocessen. Ibland så passar inte de 

begrepp som används idag in i den historiska kontexten. Min strävan är dock 

hela tiden att inte bruka våld på historiens bild. Med hjälp av den militärteori 

som ligger bakom planeringsprocessen så kan dåtidens begrepp omformas och 

bli gripbara för en jämförelse.   

4.2 Initiering 
 
Varför valdes Ardennerna som skådeplats för den sista stora tyska offensiven. 

En vanlig förklaring vilken återges i flera verk runt Ardenneroffensiven är att 

det var en ingivelse från Hitler som ledde till beslutet. Något som också 

accepterades efter kriget av många fd officerare från Wehrmacht. 

Resonemanget som sådant saknar dock grund och kan förmodligen härledas 

från det allmänna resonemanget runt Hitlers person. 114 Han var en diktator som 

fattade egenmäktiga beslut. Beslut vilka i allmänhet var felaktiga eller helt 

orealistiska. Svepande generaliseringar som påstår att alla misslyckanden var 

Hitlers fel och alla framgångar var en produkt av något annat leder oss på intet 

vis mot sanningen. I detta stycke så kommer upprinnelsen till 

Ardenneroffensiven att spåras och belysas mot det första steget i GOP. 

 

I den operativa planeringsprocessen så erhåller en chef sina initieringsdirektiv 

från sin närmaste högre nivå som i sin tur har fått direktiv från den politiska 

nivån. Om man omsätter den principen till Tyskland 1944 så var det Hitler som 

utgjorde den politiska nivån. Samtidigt så var han också den strategiska nivån 

eftersom han hade Oberkommando der Wehrmacht (OKW) grupperat som en 

del av sin stabsplats. På den operativa nivån så var det fältmarskalken von 

Rundstedt såsom varande chef för västfronten den som mottog order från den 

högre ledningen. I praktiken under förberedelserna och genomförande av 
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Ardenneroffensiven så var det ingen skillnad mellan honom och nästa nivå 

under honom. I och med att det var armégrupp B som skulle genomföra 

offensiven så blev frontnivån endast en orienterande och stödjande nivå. Det 

operativa arbetet avseende offensiven skötes i huvudsak av armégrupp B och 

den högre nivåns uppgift var att samordna stridskrafterna på västfronten och 

med dessa stödja offensiven115. Därför kommer huvuddelen av allt resonemang 

kring det operativa arbetet att kretsa runt armégrupp B och dess underlydande 

förband.  

Den 19 augusti fick chefen för OKW:s operationsavdelning Alfred Jodl i 

uppgift av Hitler att studera möjligheterna för en offensiv på västfronten. I 

detta det första initieringsdirektivet tog Hitler upp följande förutsättningar för 

offensivens genomförande. För det första så skulle en tidpunkt väljas när 

fiendens flyg inte kunde verka. Det innebar att offensiven tidigast kunde 

genomföras under november månad, en månad då vädret normalt var dåligt. 

Vidare så måste ungefär 25 divisioner frigöras för offensiven samtidigt som 

artilleriet skulle ha två stridsmoment ammunition. Varje stridsfordon skulle ha 

tre förbrukningssatser drivmedel.116 Dessa inledande direktiv från den politiska 

ledningen motsvarar inte på något vis det ett initieringsdirektiv från NATO:s 

politiska ledning innehåller. Det skall snarare ses som en form av förberedande 

order eller ett exempel på när den politiska ledningen ”tänker högt”. Det tyska 

initieringsdirektivet levererades inte vid ett tillfälle vilket är fallet i NATO:s 

modell utan över en utsträckt tidsperiod.  Något som i och för sig inte är ett 

motsatsförhållande så länge som direktiven finns tillgängliga i sin helhet när 

den operativa planeringen skall börja.  

Med hjälp av mallen för initieringsdirektiv (bilaga 2) skall vi nu se hur den 

politiska/strategiska nivån tog fram sitt startdirektiv för den operativa nivån. 

Att se den politiska och strategiska nivån tillsammans blir nödvändigt med 

                                                                                                                                                                                                           
114 Ronald Lewin. Hitler´s Mistakes. Secker & Warburg London 1984, s 4. 
115 Enligt von Rundstedt så var mycket av det operativa arbetet gjort på den högre nivån och han hade ingen 
påverkan alls på offensiven. Hans roll kan kanske mer beskrivas vara den av en frontfigur vilken soldaterna hade 
stort förtroende för. Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books London 1999, 
s 180. Walter von Warlimont. Im Hauptquartier der Deutschen Wehrmacht. Bernard & Graefe Verlag für 
Wehrwesen Frankfurt am Main 1962, s 509. 
116 En förbrukningssats drivmedel var den mängd drivmedel ett stridfordon behövde för att förflytta sig ca 
100km i normal terräng. Hermann Jung. Die Ardennen-Offensive 1944/45. Musterschmidt Göttingen Verlag, 
Frankfurt 1971, s 101. 
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hänsyn till att Hitler rörde sig mellan dessa nivåer och därigenom påverkade 

processer som idag sköts åtskilda.117  

Granskning av läget: 

Under denna punkt skall man granska de omständigheter vilka lett fram till den 

aktuella situationen, inklusive motståndarens avsikter och möjliga förmågor. 

Denna granskning skedde under perioden mellan den 19 augusti och slutet av 

september månad. Efter Hitlers inledande tankar kring offensiven fylldes de på 

med motivet till varför en offensiv i väster var av nöden tvungen. På de övriga 

fronterna var läget nu stabilt menade Hitler och därigenom kunde blickarna 

vändas mot väster. Där fanns nämligen en möjlighet att åstadkomma ett rejält 

genombrott och förintande av stora delar av fiendens stridskrafter. Något som 

inte alls vore möjligt i öster på grund av den enorma förbandsmassa ryssarna 

förfogade över och de stora ytorna vilka försvårade inringningsslag. 118 En 

offensiv, fortsatte Hitler, var också enda utvägen för att återta initiativet och 

därigenom höja moralen hos det tyska folket. Vad det gällde de allierades 

avsikter så identifierade Hitler två stycken kraftsamlingsriktningar. I norr 

bedömde man att engelsmännen skulle fortsätta framryckningen i Holland och 

att amerikanerna skulle försöka bryta igenom västvallen i höjd med Aachen. I 

söder så bedömde han att anfallet skulle ske genom Saarområdet.119  

Center of Gravity 

 Som det tidigare har redovisats så är arbetet med att fastställa eget och 

fiendens CoG det mest centrala i hela planläggningen. Även om Hitler och i 

synnerhet Jodl och hans stab var insatta i Clausewitz verk så framgår det inte 

tydligt i orderverk etc vad de identifierat som ”the hub of all power and 

movement”. När man läser litteraturen så måste man hela tiden hålla i minnet 

att begreppet schwerpunkt som används i order och PM rörande offensiven inte 

skall utläsas som CoG. När ordet schwerpunkt förekommer i texten så är det i 

kontexten av vilket förband som skall vara tyngdpunkten i offensiven.  

                                                                 
117 I NATO så ges de politiska direktiven från NAC/DCP eller MC till den strategiske befälhavaren som ett 
startdirektiv. Riktlinjer för Operativ Planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI Stockholm 2000, s 4-2 
118 Samtidigt så bedömde Hitler att det var möjligt att först slå till på västfronten för att därefter hinna 
omgruppera stridskrafter till östfronten och möta den förväntade ryska vinteroffensiven. Hermann Jung. Die 
Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt Göttingen, Frankfurt 1971, s 102. 
119 Hitlers bedömningar visade sig senare stämma i allt väsentligt. Hermann Jung. Die Ardennen Offensive 
1944/45. Musterschmidt Göttingen, Frankfurt 1971, s 103. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN                                             Enskild Uppsats                                           19100:2015 
Mj Matthias Landström                                                     2002-06-20                                                  Sid. 34 (64) 

Genom att jämföra operationsorder120 med det resonemang som fördes i OKW 

och vilket skildrats främst av dr Percy Ernst Schramm så blir bilden av 

skeendet tydligare. De allierades operativa CoG bedömde OKW var 

hamnkapaciteten i Antwerpen. I texterna omtalas det som slutmålet men Hit ler 

förde ett resonemang som gick ut på att om Antwerpen föll så skulle den 

allierade underhållstjänsten kollapsa och den inneslutna fienden kunna slås.121 

Det som var de allierades strategiska CoG skulle utifrån det resonemang som 

fördes av Hitler och OKW i detta fall vara den allierade koalitionen. Att sedan 

hitta vad som kunde vara tyskarnas eget strategiska CoG har inte varit möjligt. 

Det talas om förutsättningarna för framgång och om vitala mål vilka måste 

uppnås. Allt detta är dock sådant vilket faller in under Decisive Points eller 

kriterier för framgång som redovisas under fas två - orienteringsfasen. En 

vidare diskussion rörande eget CoG  kommer att ske under avsnittet slutsatser 

men tillsvidare så kan konstateras att det ej definierats i planen avseende den 

strategiska nivån. 

Strategiska mål och önskade slutlägen  

Genom att ta Antwerpen så skulle man kunna uppnå det strategiska målet som 

var att förinta så stora delar av de allierades förband som möjligt.122 Vilket 

önskat politiskt slutläge Hitler ville åstadkomma är inte lika lätt att återfinna. 

Här går det inte att studera orderverk för att få svar utan istället har jag 

summerat vad Hitler uttryckt som tankar och i vissa fall som önsketänkande 

under planeringen av offensiven. Genom att slå en kil mellan de allierade 

arméerna så skulle deras vilja att fortsätta kriget mot en villkorslös kapitulation 

påverkas negativt. Samtidigt så kunde en möjlighet öppnas för att splittra 

koalitionen med Sovjet och därigenom sluta en separatfred med de 

västallierade.123 Om det önskade politiska slutläget var något svårfångat så var 

det önskade militära slutläget tydligare. Här går det att citera ur en bilaga från 

                                                                 
120 Här avses då de avskrifter av operationsorder vilka återfinns som bilagor i Hermann Jungs Die Ardennen 
Offensive 1944/45. 
121 Walter Warlimont. Im Hauptquartier der Deutschen Wehrmacht. Bernard & Graefe Verlag für Wehrvesen, 
Frankfurt am Main 1962, s 515. Samma resonemang förs av Robert Leonard i hans bok The Art of Maneuvre där 
han också konstaterar att Hitler såg Antwerpen som de allierades Center of Gravity. 
122 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999, s 61. 
123 Detta resonemang som för en nutida betraktare framstår som synnerligen tveksamt fördes likväl av Hitler 
tämligen framgångsrikt. Förmodligen var det ett halmstrå som många tyskar klamrade sig fast vid. 
Primärkällorna runt detta resonemang har varit: Walter Warlimont. Im Hauptquartier der Deutschen Wehrmacht. 
Bernard & Graefe Verlag, Frankfurt am Main 1962, s 513-14. Albert Speer. Memoarer. Bonniers, Stockholm 
1970, s 329-330. 
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OKW kallad Grundgedanken der Operation ”Wacht am Rhein” – Das Ziel der 

Operation ist die Vernichtung des Feindes nördlich der Linie Antwerpen-

Brüssel-Bastogne.124 Som nämnts i kapitel tre så var det i huvudsak de brittiska 

och kanadensiska styrkorna vilka skulle komma att drabbas av denna 

förintelse. 

 Att det militära slutläget i princip stämmer överens med det strategiska målet 

kan ses som en bild av hur den strategiska nivån mot slutet ofta gick hand i 

hand med den operationella. Effekten att vinna tid för omdisponeringar av 

styrkor till östfronten låter sig inte inrymmas i någon av punkterna i mallen för 

initieringsdirektiv. Även om det inte explicit uttrycks som ett strategiskt mål så 

är det lämpligt att inordna det som en del av det strategiska målet. Detta 

beroende på att dessa styrkor var de enda den strategiska nivån de facto kunde 

disponera.125  

Logistik och nyckelfrågor avseende understöd  

Mer än någon tidigare tysk operation kom Ardenneroffensiven att vara 

beroende av en fungerande logistik.126 De tyska resurserna var nu när det femte 

krigsåret närmade sig sitt slut mycket ansträngda. Under ett samtal med Jodl 

och Keitel den 25 september där Hitler utvecklade sina tankar rörande 

offensiven, blev logistik och understöd från Luftwaffe två av 

huvudpunkterna.127 Tillräckligt med drivmedel och ammunition skulle vara 

tillgängligt från perioden 20 till 30 november, tidpunk ten som Hitler såg 

framför sig som start av offensiven. Även frågor rörande de deltagande 

divisionernas utrustning avdömdes samt hur hemmafronten skulle stödja 

förberedelserna. 

 Något samanhållande dokument rörande initieringen av offensiven upprättades 

aldrig. Det är snarare en rad av direktiv från Hitler och OKW utgivna under 

tiden från september till november som skulle utgöra vad som motsvarar GoP 

initieringsdirektiv. Om man betänker den situation tyskarna befann sig i där 

läget hela tiden förändrades, ofta till det sämre, så är det inte förvånande 

direktiv utgavs efter hand. De punkter vilka återfinns under mallen 

                                                                 
124 Hermann Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt Gö ttingen Verlag, Frankfurt 1971, bilaga 
15 s 305. 
125 Heinz Magenheimer. Die Militärstrategie Deutschlands 1940-1945. F.A. Herbig Verlag, Munchen 1997, s 
257. 
126 Danny S. Parker. The battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999, s 17. 
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initieringsdirektiv och vars motsvarighet har kunnat beläggas ur litteraturen är 

redovisade. Eftersom den strategiska nivån med Hitler och OKW också i mångt 

och mycket styrde den operativa nivån så hade inte initieringsdirektiv samma 

betydelse då som nu. Den strategiska nivån kunde tolka sig själv när det 

operativa konceptet skulle tas fram. Något som kommer att belysas längre fram 

i uppsatsen. 

      

4.3 Orientering 
 
När planeringen går in i denna fas så är det i NATO världen den för 

operationen ansvarige befälhavaren som med sin stab analyserar högre chefs 

initieringsdirektiv. Syftet är främst att rama in problemets natur och fastställa 

önskat slutläge på den operativa nivån. Vidare så formulerar befälhavaren sitt 

uppdrag som härleds ur den av högre chef tilldelade uppgiften. 128 Stödet för att 

nå dithän är identifieringen av bland annat operativt CoG och Decisive Points 

både hos fienden och hos sig själv. Innan processen går vidare så genomförs en 

föredragning för högre chef som sedan ger klartecken för fortsatt arbete. 

 

När vi nu omsätter detta till Tyskland 1944 så blir upplägget något annorlunda. 

Som tidigare nämnts så planerade den strategiska nivån med OKW och Jodl 

även mycket av det som normalt faller under den operativa nivån. Samtidigt så 

genomförde de operativa cheferna Rundstedt och Model en planering på 

operativ nivå baserat på det operationskoncept som OKW sänt ut. Analysen av 

denna fas kommer alltså både att omfatta den strategiska och operativa nivån. 

Den analysen kommer också i tiden att röra sig mellan perioden när den 

strategiska nivån arbetade i orienteringsfasen och perioden när den operativa 

nivån arbetade i fasen; utveckling av planen. Att notera är att detta inte är det 

normala förfarande enligt GoP. Dock så beskrivs den process som sker under 

orienteringsfasen för att definiera uppdraget som iterativ. 129 Därför är det inte 

fel att den operativa nivån går tillbaka ett steg och analyserar operationen ur 

sitt perspektiv, även om det arbetet gjorts på den strategiska nivån. 

                                                                                                                                                                                                           
127 Hermann Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt Göttingen Verlag, Frankfurt 1971, s 105. 
128 Riktlinjer för Operativ Planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI , Stockholm 2000, s 4-8. 
129 Riktlinjer för Operativ Planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI , Stockholm 2000, s 4-7. 
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Fokus kommer att ligga på att beskriva om och hur eventuella CoG, Decisive 

Points och framgångsfaktorer identifierades och beskrevs.  

Center of Gravity 

Det strategiska CoG för de allierade var som nämndes tidigare koalitionen, den 

koalition som för att citera Hitler “ diese künstlich aufrechterhaltene 

gemeinsame Front plötzlich mit einem riesigen Donnerschlag 

zusammenbricht“130 

Hitlers uppfattning att Antwerpen var det de allierades operativa nav varifrån 

all kraft utgick bestreds inte av de operativa cheferna. Däremot så ansåg de att 

möjligheten och nå dithän med markförbanden var synnerligen begränsad, 

tilldelade styrkor var inte tillräckliga.131 Istället för ett direkt angrepp mot 

Antwerpen så kunde ett indirekt angrepp vara ett bättre sätt att nå målet. Vad 

som var eget strategiskt CoG, det man måste skydda, framgår vilket sagts 

tidigare inte av källorna. Ett möjligt eget operativt Center of Gravity går 

däremot att spåra. I en order från den 18 november benämnd Richtlinien für 

das Angriffsverfahren der Operation ”Wacht am Rhein” kan vi under punkt 

fem läsa följande 

Die Schwerpunkten liegen: 

aa) in dem Durchschleusen des zweiten Treffens durch die Durchbruchslücken, 

bb) im weiteren Verlauf der Operation an den Flussübergängen von Our, 

Ourthe und Maas, 

cc) im Nachschubverkehr zu den schnellen Verbänden (Kreisverkehr, 

Panzernachschubstrassen).132  

Denna order som var påskriven av Hitler och utsänd av OKW till OB West och 

till OKL (Oberkommando der Luftwaffe) visar bland annat på att, en 

kraftsamling skulle ske till att säkerställa en framryckning över floderna, en 

kraftsamling till att säkerställa tillförsel av förnödenheter för anfallstäterna. 

Egna lines of communication (LOC) skulle kunna vara vad den strategiska 

nivån såg som eget CoG. I diskussionerna med Jodl när han presenterade sitt 

operationsutkast så tryckte Hitler på vikten av att tidigt säkra förbindelserna 

över Maas.133 Samtidigt så tryckts det på vikten av att pansartäterna skall 

                                                                 
130 Gerd Buchheit. Hitler Der Feldherr. G.Grote´sche Verlagsbuchhandlung, Rastatt 1958, 458. 
131 Danny S.Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books, London 1999, s 69. 
132 Hermann Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 1971, bilaga 17. 
133 Danny S.Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books, London 1999, s 55. 
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skyddas från luftangrepp och att offensivens genomförande är avhängigt av 

dåligt väder. Någon klar bild av hur den strategiska nivån såg på eget CoG  

finns alltså inte. Vad anbelangar den operativa nivån så var deras syn på eget 

CoG lika otydlig. En sammanfattning av det tänkande och diskuterande som 

skedde under planeringen utmynnar i att det var den offensiva förmågan som 

var the hub of all power and movement.134  

Som synes så var inte de egna CoG något man tydligt kan utläsa ur litteraturen. 

Något som delvis beror på att uttrycket i sitt Clausewitziska ursprung inte 

användes av tyskarna vid den här tiden. 135 Däremot så får vi en viss vägledning 

av att studera order, PM etc. och vad som där omnämns vara schwerpunkt. 

Även om uttrycket 1944 inte användes i sin ursprungliga form så ger det ändå 

en bild av var eller mot vad en kraftsamling skulle ske. 

Decisive Points 

 De Decisive points som är befälhavarens nyckel till att komma Center of 

Gravity finns både hos fienden och hos de egna styrkorna. Fiendens skall 

ödeläggas och de egna skall skyddas. Som tidigare nämnts så är det den 

schweiziske militärteoretikern Jomini som lanserade begreppet, detta har sedan 

i GoP förts samman med de militärteoretiska tankarna vilka lanserades av 

Clausewitz. 136 Något som vi måste ha i beaktande när vi nu fortsätter med 

analysen. 

Att identifiera dessa DP:s  blir precis som i det tidigare stycket en bedömning 

utifrån källorna eftersom de begreppet inte användes av tyskarna.  

Om vi börjar med den strategiska nivån för att hitta några punkter som skall 

bära mot de allierades Center of Gravity så är det svårt att finna något 

underlag. Om vi däremot studerar hur resonemanget under planeringen fördes 

av Hitler och OKW rörande hur man på den operativa nivån snabbt skulle 

kunna nå Antwerpen, kan vi se vad som skulle kunna vara en decisive point . 

De allierades förmåga att snabbt avregla ett genombrott och därmed binda upp 

                                                                 
134 Vid alla samtal och möten så kommer hela tiden frågan upp om anfallsförbanden eller pansartäterna och hur 
dessa måste skyddas, försörjas, förstärkas etc. Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. 
Greenhill Books, London 1999, s 95,118, 183. Se även, F.W von Mellenthin. Panzer Battles. Ballantine Books, 
New York 1971, s 410. 
135 Nils Marius Rekkedal. Moderne Krigskunst-Militaermakt under omformning. Försvarshögskolan 
Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm 2001, s 341. 
136 Nils Marius Rekkedal. Moderne Krigskunst – Militaermakt under omformning. Försvarshögskolan 
Krigsvetenskapliga Institutionen, Stockholm 2001, s 56 och  62. 
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pansarförbanden i en utnötningsstrid.137 De operativa chefernas syn på detta 

var tydligare och man tryckte med kraft på att de allierades förmåga att snabbt 

kunna påverka ett genombrott måste attackeras.138 Vidare så var 1.amerikanska 

arméns lines of communications som gick längst Maas dalgångar mot Liège 

förmodligen en decisive point.139 En annan var om man läser Hermann Jung – 

Bastogne. Genom sin position i anfallsområdet så blev staden en ständigt hot 

mot tyskarnas sydflank.140 

 När vi istället flyttar fokus från de allierades DP till tyskarnas egna så lämnar 

vi den strategiska nivån därhän, eftersom inget uttalat eget CoG med säkerhet 

har kunnat identifieras. Om vi däremot studerar den operativa nivån så finns 

några punkter som kan sägas har varit avgörande; först och främst så var det 

tillgången på reserver för att kunna fullfölja ett genombrott.141 Sedan så var 

förmågan att trygga egna lines of communication mycket viktig. Utan 

fungerande kommunikationer så kunde inte det livsviktiga drivmedlet föras 

fram och insättandet av egna reserver allvarligt försvåras.142       

Förutsättningar för framgång preciserades längre fram i planeringen och den 

punkten återkommer under nästa avsnitt.  

4.4 Utveckling av koncept 
 
Under detta steg så skall det ur de givna faktorerna och ur de dragna 

slutsatserna skapas ett antal COA  där befälhavaren väljer en av dessa. När 

Concept of Operations sedan skall utvecklas utifrån den valda COA skall även 

den erfoderliga mängden förband fastställas. Något som i NATO:s planering är 

                                                                 
137 Både Hitler och Jodl talar vid flera tillfällen om faran med de allierades förmåga att snabbt sätta in reserver 
från Aachen området eller hur de kunde utnyttja sin strategiska reserv för att stoppa ett genombrott. Om man 
däremot från tysk sida snabbt kunde binda eller slå delar av dessa reserver så skulle inte de allierade hinna hejda 
framryckningen. Danny S.Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books, London 1999, 
s 51 och 53. Hermann Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 1971, s 103 
till 105. 
138 Detta var något som Model tryckte på och använde som ett av sina argument för Die Kleine Lösung. Hermann 
Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 1971, bilaga 21. 
139 Danny S.Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books, London 1999, s 39. 
140 Hermann Jung beskriver hur Bastogne och striderna om staden blev till ett Verdun för tyskarna. En tredjedel 
av stridskrafterna bands upp i dessa strider. Hermann Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt 
Gottingen, Frankfurt 1971, s 199-200. 
141 Flera veckor innan anfallet inledes så uttryckte Model farhågor för hur offensiven skulle ebba ut i höjd med 
Maas om det inte fanns några reserver. Danny S.Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill 
Books, London 1999, s 192. 
142 Kopplat till denna DP är i högsta grad även kriterierna för framgång, det vill säga det dåliga vädret som skulle 
försvåra flyginsatser. Hermann Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 
1971, s 109. Även Hasso von Manteuffel talar om vikten av att kunna hålla lines of communications öppna. 
Franz Kurowski. Von den Ardennen zum Ruhrkessel. Maximilian Verlag, Bonn 1965, s 19. 
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relativt enkelt med hänsyn till styrketillgången. I tyskarnas fall så var det 

fortfarande möjligt att skaka fram tillräckliga styrkor men det innebar att ta 

avsevärda risker på andra fronter. 

 

Den 11 oktober presenterade Jodl för Hitler ett utkast till operationsplan. Att 

notera är nu att detta utkast hade tagits fram helt utan medverkan från de 

operativa cheferna.143 Det koncept som Jodl nu tagit fram efter Hitlers riktlinjer 

innebar att endast ett handlingsalternativ hade arbetats i botten. Redan i 

operationsplaneringens inledning hade Hitler fastställt vad som var möjligt att 

göra. Som tidigare nämnts så var det ett genombrott i området Monschau – 

Echternacht och sedan ett anfall mot Antwerpen för att innesluta fienden. Trots 

att Jodl erhållit denna mycket precisa riktlinje på var offensiven skulle ske så 

genomförde han en analys avseende andra handlingsmöjligheter.  

Utveckling av handlingsalternativ 

Fem stycken olika operationsalternativ studerades för att avgöra om det av 

Hitler föreslagna området verkligen var det bästa:144  

a) Holland   

Ett anfall mot Antwerpen med start från ett utgångsläge i Venlo som sedan 

skulle fortsätta i en västlig riktning. 

b) Liège – Aachen 

Ett anfall med tyngdpunkten i norra hörnet av Luxemburg inledningsvis i en 

nordvästlig riktning för att sedan svänga av mot norr. Samtidigt så skulle ett 

mindre anfall ske i Aachen området för att bryta den där pågående engelsk -

amerikanska offensiven. 

c) Luxemburg 

Två anfall från centrala Luxemburg och från Metz, vika skulle förenas i bakom 

de allierades front i Longwy.  

d) Lorraine 

Två anfall från Metz och Baccarat vilka genom en dubbel omfattning skulle 

förenas bakom de allierades front vid Nancy. 

e) Alsace 

                                                                 
143 Danny S.Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books, London 1999, s 52. 
144 Redovisning av dessa alternativ bygger på Percy Ernst Schramms mycket detaljerade redogörelse för hur Jodl 
arbetade. Danny S. Parker. The Battle of the Bulge- The German View. Greenhill Books, London 1999 , s 44-45.  
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Två anfall från området öster om Epinal och Montbéliard vilka genom en 

dubbel omfattning skulle förenas bakom de allierades front i Vesoul. 

  

Att notera är faktumet att inte alla av dessa alternativ svarade upp mot de 

direktiv Hitler gett tidigare. Något som avviker från hur alternativ skall tas 

fram. Ett alternativ skall kunna lösa den ställda uppgiften. Förmodligen kände 

Jodl att han trots Hitlers direktiv hade en viss frihet med att skapa ett operativt 

koncept.145 De framtagna alternativen vägdes sedan mot varandra, tyvärr så 

existerar inte någon dokumentation av detta.146 Vad som sägs runt alternativen 

är att alternativ c, d och e skulle förkastas. Alternativ a ansågs vara frestande 

men innebar alltför stora risker. Det alternativ som ansågs mest genomförbart 

var alternativ b, i princip samma alternativ som Hitler skissat på från början.  

Det alternativet utvecklades sedan genom att ge preliminära uppgiftsställningar 

till de deltagande arméerna enligt följande. Den högra flanken skulle utgöras av 

den 6. pansararmén. I mitten så skulle den 5. pansararmén framrycka och sedan 

så skulle den 7. armén svara för den vänstra flanken. Utgångsgrupperingen och 

antalet förband har beskrivits i kapitel 3, därför beskrivs nu mer i detalj de 

respektive arméernas uppgift på det sätt Jodl presenterade det för Hitler. 

Hur utföra genombrottet av fronten147 

De divisioner som befann sig längst anfallsfronten skulle skapa speciella 

stridsgrupper vilka skulle understödjas av infanterikanonvagnar och allt 

tillgängligt artilleri. Stridsgrupperna öppnade sedan frontens så att pansar 

förbanden skulle kunna framrycka igenom dessa luckor. Därefter så var 

stridsgrupperna tänkta att anfalla den kvarvarande fienden i flanken och i 

ryggen och tillintetgöra dem. Platserna för dessa genombrott var det upp till 

respektive armé att bestämma utom i vissa särskilda fall. Terrängen nära 

Elsenborn måste tas för att säkra 6.arméns framryckning. I området Schnee-

Eifel var tanken att kringgå fienden för att sedan anfalla honom bakifrån. 

 

 

                                                                 
145 Något som vederläggs av Percy Ernst Schramm i hans beskrivning av Jodl och hans arbetsmetoder. Danny S. 
Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999 , s 154. 
146 Varken i Schramms skildring eller intervjun med Jodl efter kriget ger några detaljer kring hur man resonerade 
runt de olika alternativen. 
147 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books, London 1999, s 49.  
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Behov och tillgång på förband148 

När man i GoP skall omsätta ett handlingsalternativ till ett Concept of 

Operations(CONOPS) så måste den operative chefen identifiera sitt 

styrkebehov. I detta fall så skedde den processen utan att de operativa cheferna 

deltog.  Ser man på tyskarnas situation så är det troligt att en operativ chef inte 

kunde begära styrkor på det sätt som en modern NATO befälhavare kan göra. 

Den 8 oktober så lämnade chefen för ersättningsarmén(depåerna i Tyskland) 

till Jodl sitt svar på vad som kunde vara tillgängligt efter den 15 november: 

10 stycken pansardivisioner, varav sex som fortfarande var insatta i strider och 

måste reorganiseras innan insats.149 

12 infanteri och volks grenadier divisioner, därefter från den 30 november 

kunde ytterligare sex divisioner tillkomma. Från den 10 december slutligen 

fyra divisioner ytterligare. 

Från den 15 december totalt 22 artilleri och raketkastar brigader. Utöver dessa 

så fanns från den 15 november 14 artilleribataljoner tillgängliga. 

16 stycken panzerjäger och infanterikanonvagns bataljoner. 

4 ingenjör bataljoner, sex till tio broläggningsenheter, en tågbrobataljon och ett 

stormbåtskompani. 

 Förutsättningen för att alla dessa förband skulle vara tillgängliga var givetvis 

att inga övriga fronter behövde förstärkas. För att göra en någorlunda 

beräkning av styrketillgången så gjorde OKW ett antagande. En tredjedel av 

styrkorna avsedda för offensiven kunde vara bundna i strid under tiden fram till 

anfallstidpunkten. 

Utnyttjandet av pansarförbanden150  

6.pansararmén anfaller med en kår bestående av två divisioner i täten. En andra 

kår med två divisioner utgör den andra echelongen. Första echelongen anfaller 

genom den öppning i fronten som infanteriet har skapat i riktning mot Maas så 

snabbt som möjligt. Brohuvuden i området Liège-Huy säkerställs för att när det 

är gjort föra fram den andra echelongen. Sedan så anfaller armén med båda 

kårerna i bredd mot Antwerpen. Flankskydd åt öster när rörelsen mot norr 

påbörjades var något armén själv skulle lösa. Som stöd för detta så var det 

                                                                 
148 Hermann Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 1971, s105-106. 
149 En mycket bra beskrivning på hur det gick till att reorganisera en division inför Ardenneroffensiven finns i 
läsa i Heinz Günther Guderians bok From Normandy to the Ruhr, The Aberjona Press, Bedford 2001, s 298-293. 
150 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge – the german View. Greenhill Books, London 1999, s 49-50. 
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tänkt att en kår ur 15.armén avdelades som stöd. Var operationen framgångsrik 

så skulle den kåren sedan ta området runt Elsenborn – den norra pivån för de 

anfallande förbanden. Förutom det ovan uppräknade så hade 6.pansararmén i 

uppgift att utöka sitt område i djup västerut, allt för att skapa ett bättre 

flankskydd. Vidare så betonades möjligheten att använda Albertkanalen som 

ett flankskydd. 

Den femte pansararmén tilldelades en motsvarande uppgift, att med en kår 

anfalla genom det hål i fronten som infanteriet skapat. En andra kår i beredskap 

bakom den första utgörande en andra echelong i anfallet. Därefter snabb 

framryckning mot Maas för att där säkerställa brohuvuden i Huy – Namur 

området. Sedan så skulle anfallet mot Antwerpen fortsätta samtidigt som ett 

starkt flankskydd etablerades öster om Bryssel. 

Gemensamt för de båda pansararméerna var att stridsvagnsförbanden inte 

skulle binda upp sig i strider hitom floden Maas. Infanteridivisionerna skulle ta 

hand om allt motstånd som blev kvar och samtidigt i möjligaste mån svara för 

flankskyddet. För att kunna ta kontroll över broarna över Maas innan dessa 

förstördes så skulle respektive armékår skapa speciella förtruppsdetachement 

vilka skulle ledas av speciellt djärva och dugliga chefer. 

7.armén och reserverna151  

 Den sjunde armén tänkte man ge följande uppdrag: Passera floden Our, sväng 

därefter mot sydväst, passera floden Saur och bygg därefter upp ett flankskydd 

i sydlig riktning. Var flankskyddet egentligen hamnade var något man tänkte 

avgöra utifrån hur fienden reagerade och terrängens beskaffenhet. En 

pansardivision skulle finnas som en reserv. 

Reserver i övrigt skulle finnas både hos chefen armégrupp B och hos chefen 

för västfronten. Ytterligare reserver fanns under direkt befäl av OKW. Tanken 

med dessa reserver var att pansarförbanden endast sattes in efter att 

övergångarna över Maas tagits. I nödfall kunde de sättas in för att möte ett 

eventuellt motangrepp från de allierade. Om operationen gick enligt plan så 

skulle de artilleri och raketkastarförband som använts för genombrottet föras 

fram för att stärka upp flankerna. Möjligheten att föra över förband från andra 

delar av västfronten fanns också med som en option, allt beroende på hur 

operationen utvecklade sig. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN                                             Enskild Uppsats                                           19100:2015 
Mj Matthias Landström                                                     2002-06-20                                                  Sid. 44 (64) 

Tidsförhållanden 

Om operationskonceptet som det nu såg ut på papperet kunde genomföras i 

verkligheten så skulle hela den brittiska armégruppen samt de amerikanska 

förbanden i Aachen området bli helt inringade. En situation påminnande om 

det tyska anfallet in i Frankrike 1940 när den brittiska expeditionskåren 

inringades.152 

Under mest gynnsamma tidsförhållandena så bedömdes Antwerpen kunna nås 

inom sju dagar. Inom det första dygnet så bedömdes minst två brohuvuden vara 

upprättade mellan Liège och Namur. Man bedömde att de allierade inte skulle 

kunna påverka anfallsrörelsen nämnvärt under de tre första dygnen. 153  

Förutsättningar för framgång154 

Denna punkt som i GoP återfinns under steg två i planeringsprocessen dyker 

här upp i slutet av Jodls föredragning. Kanske kan man se det som en 

försäkring från stabens sida utifall det inte gick enligt plan. 

Först och främst så betonades att det var en mängd faktorer som måste klaffa 

för att planen skulle fungera som den nu var konstruerad. Anfallet från Maas 

till Antwerpen kunde endast genomföras med framgång om den allierade 

strategiska reserven nedkämpades. Här talades det om fem divisioner vilka 

måste förintas, annars kunde de när som helst slå mot pansrardivisionernas 

flanker. Vidare så måste fronten i väster vara stabil och Holland fortsatt i 

tyskarnas händer. Sedan fick inte situationen på östfronten inte kräva 

ytterligare trupper från utbildningsdepåerna i Tyskland, utan istället så måste 

ersättningen av manskap till västfrontens förband ske utan avbrott. Slutligen så 

kom kanske den viktigaste förutsättningen för framgång, nämligen en period av 

10 till 14 dagars dåligt väder, något som skulle kompensera den allierade 

överlägsenheten i luften. 

Allt som allt så var det ett relativt utvecklat operationskoncept som Jodl 

presenterade för Hitler. Den eventuella alternativjämförelsen som hade skett 

var något som inte redovisades för Hitler. Sin vana trogen så hade Hitler ett 

                                                                                                                                                                                                           
151 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books, London 1999, s 51. 
152 Hermann Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 1971, s 103. 
153 Percy Ernst Schramm. Hitler als Militärischer Führer. Athenäum Verlag, Frankfurt am Main 1961, s 88. 
154 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge –The German View. Greenhill Books, London 1999, s 52. 
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antal synpunkter på det redovisade operationskonceptet.155 I huvudsak så höll 

han med, dock så var det ett antal detaljer vilka skulle inarbetas i planen. Först 

och främst så ansåg han att anfallsektorn var för smal. Han ansåg att ju bredare 

genombrott desto mindre hot mot flankerna. Det uppdrogs åt chefen för 

västfronten att vid ett senare datum utreda frågan ytterligare. Sedan så måste 

grupperingen av artilleriförbanden organiseras och övervakas noggrant. Allt för 

kunna koncentrera maximalt med indirekt eld mot genombrottsplatserna. 

Vidare så skulle Luftwaffe beordras att föra fram alla tillgängliga 

luftvärnsbataljoner för att kunna skydda de erövrade broarna över Maas. I 

övrigt så var det endast mindre detaljer som blev föremål för ändringar eller 

tillägg. Som avslutning så fastställdes att den 25 november kunde vara det 

tidigaste datumet för en start av offensiven, detta med hänsyn till 

väderleksförhållandena. Trots att det nu fanns ett operativt koncept så invigdes 

ännu inte de operativa cheferna, dvs Rundstedt och Model. Vikten av att kunna 

hålla en hög grad av sekretess bedömdes vara viktigare. Förberedelsearbetet 

med offensiven fortsatte alltså ytterligare en tid utan att några förberedande 

order gavs till de deltagande enheterna. Dock så fanns det ett undantag från den 

rigorösa sekretessen. Som en del i operationskonceptet så hade Hitler sett en 

möjlighet att använda specialförband för tidigt säkra brohuvuden över Maas.  

Utnyttjandet av fallskärmsförband ansågs helt omöjligt med hänsyn till de 

allierades erfarenheter i Arnhem. Kvar fanns då möjligheten att använda 

specialkommandon utklädda i allierade uniformer. Den 22 oktober fick 

överstelöjtnant Otto Skorzeny personligen av Hitler order att skapa ett 

specialkommando. Förutom uppgiften att säkra en eller flera av övergångarna 

över Maas så lämnades han stor handlingsfrihet i tillvägagångssätt och 

organisering av sitt förband.156   

            

4.5 Utveckling av planen 
 
Under detta steg så skall nu planen utvecklas och koordineras för att efter ett 

godkännande av högre chef slutligen distribueras. Här färdigställs nu bland 

annat planer som skall stödja huvudplanen, s.k. supportingplans. Samtidigt 

                                                                 
155 Här redovisas endast synpunkter som har bäring mot vad som beskrivs i GoP som nödvändigt under steg tre i 
processen. Synpunkterna är ett sammandrag från Hermann Jungs Die Ardennen Offensive sidorna 199-200 och 
från Danny S. Parkers The Battle of the Bulge sidorna 52-56. 
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som högre chefs beslutsavsikt och koncept förfinas ytterligare så tillverkas 

även omfallsplaner. Det tidigare identifierade behovet av styrkor och förmågor 

bekräftas nu och styrkorna identifieras med en högre upplösning.157 

 

Det operativa koncept som sedan nästan två månader tagit form skulle nu möta 

de som var satta att verkställa operationen. Vi har nu alltså en situation där de 

operativa cheferna vilka skulle ha tagit fram konceptet nu istället serverades ett 

koncept från den strategiska nivån. De första som fick ta del av den plan som 

förelåg var det båda stabscheferna Westphal (OB West) och Krebs (A Gp B). 

Under ett möte som ägde rum den 28 oktober i Führerhögkvarteret så 

redovisade Hitler planen i stora drag. Sedan vidtog detaljerade diskussioner 

som leddes av Jodl.158 Båda stabscheferna var ense med den högsta ledningen 

om nödvändigheten att övergå till offensiven, dock så uttalade sig ingen för 

eller mot själva planen enär de ansåg detta var beslut som repektive chef hade 

att fatta. Däremot så uttryckte de pessimism rörande startdatumet för 

offensiven – 25 november – och hävdade att detta verkade vara alltför tidigt. 

Till det utkast till operationsorder som nu tilldelades de respektive 

stabscheferna medföljde också ett försättsblad Jodl tryckte på ett antal saker.159 

Chefen för OB West skulle anse de följande punkterna som omöjliga att ändra. 

Målet att nå fram till Antwerpen, även om det synes riskabelt med hänsyn till 

de tillgängliga styrkorna, var man utifrån sin situation helt enkelt tvungen att 

satsa allt på ett kort. Vidare så skulle de hitintills uppräknade styrkorna ses som 

de styrkor som överhuvudtaget var tillgängliga. Bredden på 

genombrottsområdet, detta med hänsyn till syftet som var att förhindra fienden 

från att kunna koncentrera sig mot ett smalt genombrottsområde. I övrigt vad 

det gällde styrkorna så kunde OB West fördela dessa enligt eget gottfinnande, 

förutom tre divisioner som Hitler personligen ville se som en del av 

flankskyddet åt 6.pansararmén.  

Att notera är också faktumet att det operationskoncept som distribuerades ut till 

de respektive cheferna inte var komplett. Vissa delar behölls hos OKW därför 

                                                                                                                                                                                                           
156 Charles Whiting. Ardennes: The Secret War. Stein and Day, New York 1985, s 56. 
157 Riktlinjer för Operativ Planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI Stockholm 2000, s 4-21. 
158 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books London 1999, s 61. 
159 Detta försättsblad hade titeln ”Grundgedanken der Operation Wacht am Rhein”. Hermann Jung. Die 
Ardennen Offensiv 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 1971, s 305. 
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att man där ansåg det var viktigare att först få in en bedömning från respektive 

stab av planen innan det kompletta konceptet lämnades ut.160 Samtidigt som 

delar av planen lämnade ut så bifogades även den säkerhetsplan som noga 

reglerade till vem och hur planen fick spridas. Än så länge fick endast nivån 

arméchef med deras tillhörande stabschefer insättas i planeringsarbetet.161 

  

Hur mottogs nu det av OKW utarbetade operationskonceptet och hur 

kompletterades planen av den operativa nivån ?  

Deras första åtgärd blev att den 2 november sammankalla till en 

stabskonferens.162 Under dagen så diskuterades i huvudsak frågorna om de 

tilldelade förbandens status och vilka mål man kunde uppnå med dessa styrkor. 

Man var helt överens om att målet Antwerpen inte kunde nås med nu tilldelade 

styrkor. Några dagar senare så utarbetade Model och chefen för 5.pansararmén 

Hasso von Manteuffel ett förslag på en mindre ambitiös plan. Genom en 

kniptångsrörelse så skulle man inringa de allierade förband som befann sig 

mellan Sittard och Monschau, totalt ungefär 20-25 divisioner. Därefter så 

kunde man använda sig av floden Maas som ett flankskydd. Gick det enligt 

plan så fanns också möjligheten att sedan fortsätta mot Antwerpen.  Vad som 

senare blev av den plan som gick under namnet Kleine Lösung har redan 

beskrivits i kapitel 3.2. Något som däremot berörde kompletteringen av 

originalplanen var de förutsättningar eller krav man såg behövde vara 

uppfyllda för att nå framgång. Först och främst så skulle inte 15.armén svara 

för ett flankskydd i norr utan istället så skulle förband föras över därifrån till 5 

och 6 armén. Sedan fick inga förändringar ske i de utlovade förbandsmassorna 

och den tillförda materielen, i synnerhet inte till 5 och 7 arméerna.163 Något 

som inte heller framgick i operationsutkastet var frågan om när drivmedel och 

ammunition för offensiven kunde vara tillgängligt, kravet var från arméernas 

sida var att var fördelat innan offensiven startade. Luftwaffe måste inte bara 

bestrida de allierades luftherravälde utan också understödja markförbanden 

med markmålsbekämpning och spaningsflygningar. För att inte 

                                                                 
160 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books London 1999, s 62. 
161 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books London 1999, s 63. 
162 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books London 1999, s 69. 
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ingenjörförbanden skulle bindas upp med felaktiga arbeten så måste 

arbetsbataljoner ur organisation Todt tillföras.  

Om man undantar den diskussion som var runt Kleine Lösung så var de ovan 

uppräknade kraven eller förutsättningarna tillägg som fördes till 

operationsplanen. I övrigt så hade man studerat och övervägt en mängd 

faktorer. Faktorer som hur mycket effekt man kunde uppnå med artilleriet och 

Luftwaffe, likväl som fiendens eventuella motdrag och hur dessa kunde mötas  

(i detta arbete var även övriga arméstaber deltagare). De slutsatser som 

levererades till OKW var i princip samma som man kommit fram till den 2 

november. Platsen för offensiven var rätt och ett genombrott av fronten var 

möjligt, dock så var slutmålet satt för långt bort. Hälften av den anbefallda 

sträckan kunde man tillryggalägga med nu tillgängliga styrkor. Trots allt så 

ansåg man att det var rätt att gå till offensiven, skulle det gå bra till floden 

Maas så kunde man som del två av planen fortsätta mot Antwerpen. 164 

Samtidigt som dessa staber arbetade med sina underlag så utfärdade Luftwaffe   

en plan för hur luftstridskrafterna tänkte stödja offensiven enligt de i 

operationsplanen ställda uppgifterna. Deras arbete hade pågått ända sedan den 

16 september när Hitler gav de första direktiven för en offensiv i väst. Den 14 

november så utgick från Oberkommando der Luftwaffe en order som reglerade 

uppgifter och deltagande förband. En order som omfattade både flygande 

förband och luftvärnsförband. Tyngdpunkten i insatsen låg som tidigare sagts 

på att skydda pansartäterna och marschvägarna fram.165 Även order för att 

tilldela varje division en flygsamverkansgrupp utfärdades. Genom att allt detta 

arbete skedde separerat ifrån aktörerna på marken så var samverkan mycket 

bristfällig. Detta arbete som i GoP skall ske i nära kontakt med 

försvarsgrenarna var i princip separerat. Något som blev ytterligare försvårat 

på grund av den omfattande sekretessen. 166 

                                                                                                                                                                                                           
163 6.pansararmén som bestod av i huvudsak Waffen SS förband var prioriterad vad avser soldater och materiel. 
Något som gjorde de övriga arméerna mer känsliga för reduceringar i tilldelningen av resurser. Hermann Jung. 
Die Ardennen Offensive 1944/45. Munsterschmidt Gottingen Frankfurt 1971, s 130. 
164 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books London 1999, s 78. 
165 Denna insats som ianspråktog hela den reserv av jaktflyg som inspektören för jaktflyget Adolf Galland byggt 
upp kom att på sikt få stora konsekvenser för luftkriget intill den krigsslutet. Galland själv invigdes mycket sent i 
planläggningen och blev på grund av sitt motstånd mot planen ur en luftaspekt sedermera avskedad. Adolf 
Galland. Die Ersten Und Die Letzen. Franz Schneekluth Verlag, Darmstadt 1953, s 333.  
166 Hur sedan en egen insats skulle ske i väderlek som inte tillät fiendens flyg att verka framgick aldrig från 
Hitlers och OKW:s sida. Hermann Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 
1971, s 139. 
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Den 18 november skickades en samlad bedömning från OB West och från A 

Gp B in till OKW för avdömning. 167 I stort så tryckte man på följande punkter 

som inte var tillfyllest i den av OKW utskickade planen. Armégrupp B önskade 

handlingsfrihet att själva fastställa anfallstidpunkt för att bäst kunna utnyttja 

uppkomna lägen. Svaret blev där att det avgörande för offensivens 

igångsättande var väderleksförhållandena, Führern förbehöll sig rätten till att 

avgöra när det var dags, improviserade beslut kom inte på fråga. Med hänsyn 

till hur snabbt fienden kunde föra förstärkningar så måste pansarförbanden nå 

Maas inom det första dygnet. Där var man i enighet med OKW som också hade 

tryckt på detta faktum. Slutligen så anhöll man om ytterligare förstärkningar 

för att kunna dels ha en tillräcklig strategisk reserv dels för att kunna avlösa nu 

bundna pansardivisioner. På denna fråga så blev svaret att OKW skulle göra 

allt som stod i dess makt för att lösa dessa problem. 168  

Några dagar senare den 26 november så skickade Jodl till OB West Hitlers 

beslut på det som hitintills inte fastställts i operationsplanen:169 

- 10 december skulle från och med nu ses som dagen D. 

- 6.pansararméns flankskydd mellan Monschau och Liège skulle skyddas 

med tillräckligt(sic) mycket tunga pansarvärnsvapen. 

- Starttid för artilleribeskjutningen sattes till 0530 och beskjutningen var 

tänkt att pågå i mellan 30 och 60 minuter, infanteriets anfall började 

därefter mellan klockan 0600 och 0630. 

Trots att de beslut som redovisats ovan var tagna av Hitler så var inte OB West 

nöjd och tyst. Eftersom han ansåg att trupperna inte var tillräckligt tränade för 

strid i mörker så måste klockslaget för anfallets igångsättande framflyttas. 

Någon ändring av tiderna beviljades dock inte av OKW.170 Eftersom det nu 

                                                                 
167 Denna bedömning innehöll även Armégrupp B:s plan för genomförandet vilken tillställts OB West den 10 
november. Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books London 1999, s 95. 
 
168 OB West talade här om förband i storleksordningen 5 divisioner för att kunna skydda de långa flankerna som 
skapades av de avancerande pansararméerna. Vidare så behövde han bedömt 4 till 5 volksgrenadier divisioner 
för att avlösa pansardivisioner som just nu var bundna i strid. Danny S. Parker. The Battle of the Bulge – The 
German View. Greenhill Books, London 1999, s 95. 
169 Föregående detta beslut så hade ett möte mellan Rundstedt och Jodl skett i den förres högkvarter i Ziegberg. 
Då framfördes de bland annat de frågor som efter Hitlers avdömande  redovisades ovan. Danny S. Parker. The 
Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books, London 1999, s 99. 
170 Även argumentet om att artillerielden inte skulle få full verkan på grund av morgondimman användes som 
stöd för en senareläggning av anfallet till 0800. Huvudorsaken till att anfallet inte framflyttades var att det skulle 
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började närma sig offensivens start så utfärdade A Gp B den 29 november sin 

operationsorder för anfallet. Den baserade sig helt på den order som OKW 

utgivit den 10 november eftersom alla försök från OB West och A Gp B att 

ändra det övergripande målet med offensiven misslyckats. Förutom några 

enstaka ändringar som tillkom på Hitlers order så gällde den nu utfärdade 

ordern fram till offensivens start. Planen Wacht Am Rhein hade nu i A Gp B:s 

form blivit Herbstnebel (Höstdimma).171  

Baserat på operationsplan Herbstnebel så utfärdade de respektive arméerna 

sina slutliga order den 10 november. De redovisas nu i korthet  med början i 

det norra anfallsområdet.172 

a) 6. pansararmén 

Anfall på dag X , efter intensiv artilleribeskjutning med infanteriet för att 

skapa en lucka i fronten mellan Monschau – Krewinkel. Fortsätt därefter 

utan hänsyn till flankhoten med pansarförbanden över Maas i området 

söder om Liége. Därefter skall framryckningen fortsätta mot Antwerpen 

samtidigt som ett flankskydd skall ordnas längst Albertkanalen. Staden 

Liége skall inte anfallas i syfte att undvika att binda förband. Armén utgör 

schwerpunkt i A Gp B:s anfall.  

Arméstaben räknade med att genombrottet skulle ta en dag, en dag för 

pansarförbanden att ta sig genom Hohes Venn och slutligen två dagar för att ta 

sig över Maas övergångarna. Totalt fyra dagar, en beräkning som skilde sig 

från OKW:s beräkning på två dagar. 

b) 5.pansararmén 

Anfall på dagen X med en kår och ta St Vith som sedan fortsätter mot över 

Maas i Huy –Andenne området. En kår anfaller över Our- Houffalize och 

tar övergångar över Maas i området Andenne – Namur. En kår tar Bastogne 

och tar sedan övergångar över Maas i området söder om Namur. En och en 

halv division skall utgöra arméreserv. 

                                                                                                                                                                                                           
påverka pansarförbandens tidtabell negativt. Hermann Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt 
Gottingen, Frankfurt 1971, s 142. 
171 Eftersom det mesta avseende det operativa konceptet och order till armégrupperna redan gjorts av OKW, och 
inga större förändringar hade tillåtits, så var planen på den operativa nivån bara en synkronisering OKW:s plan. 
Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999, s 100.  
172 Armégruppernas planer redovisa nu bara översiktligt eftersom de övriga detaljerna inte direkt berör 
uppsatsarbetet. Danny S. Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999, s 
106-111. 
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Tidsberäkningarna var desamma som 6.pansararmén, fyra dagar för att ta 

övergångarna över Maas. 

c) 7.armén 

Anfall på dagen X mellan Vianden – Echternacht och upprätta ett 

flankskydd i linjen Gedinne – Libramont – Martelange – Mersch – 

Wasserbilling. En kårstab skall vara reserv för att kunna ta befälet över 

förband som tillföres efter offensiven start. 

 

På grund av bland annat de allierades offensiv under november månad så var 

antalet divisioner som skulle delta i offensiven färre än planerat. 24 divisioner 

kunde delta i offensivens inledning jämfört med de planerade 29 till 30. 4 

divisioner tillfördes sedan under offensiven. 173  

     

4.6 Granskning av planen 
 
Det sista steget i GoP processen är att kontrollera ifall planen håller när väl 

operationen har satt igång men det kan också vara en periodisk granskning av 

en vilande plan. Kontrollen av planen bör genomföras som en detaljgranskning 

och som krigsspel eller övningar. Resultatet av detta kan bli en uppdaterad 

operationsplan eller om förutsättningarna helt ändrats en ny plan. 174 

Under detta sista steg i processen så faller den konferens som skedde den 2 

december in, den kan ses som en granskning av den nu fastställda 

operationsplanen. I denna konferens så deltog förutom OB West och OB A Gp 

B de tre armécheferna, den högre nivån representerades av Jodl och Hitler 

själv.175 Huvudfrågan var den som redan berörts under framtagandet av planen, 

de tillgängliga styrkorna. Några mer förband tillfördes inte med undantag för 

någon enstaka division som ändå inte skulle kunna vara gripbar förrän senare. 

Drivmedelsfrågan togs också upp eftersom tillgången på drivmedel var en 

kritisk sårbarhet som kunde få stora konsekvenser för genomförandet.176 Man 

                                                                 
173 Särskilt kritiskt var läget vid 7.armén som endast hade fyra av de utlovade sju divisionerna, även de för 
övergångarna av vattendragen mycket vitala ingenjörsförbanden hade inte anlänt i tillräckligt antal. De operativa 
chefernas påpekanden om att styrkorna inte var tillräckliga mötes från OKW:s håll med argumentet att fiendens 
styrkor hade försvagats i motsvarande mängd. Danny S. Parker. The Battle of the Bulge – The German View. 
Greenhill Books, London 1999, s 113. 
174 Riktlinjer för operativ planering, förhandsutgåva dec 99. FHS OpI Stockholm 2001, s 4-23. 
175 Danny S.Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books, London 1999, s 101. 
176 Von Manteuffel som tog upp denna fråga hänvisade till sina erfarenheter från östfronten. Minst fem 
verbrauchsatzen(drivmedel för ca 500 km färd) med drivmedel skulle behövas för att säkerställa en operativ 
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försökte från OKW:s håll att lösa detta problem, dock utan någon större 

framgång. Precis som beskrivits i kapitel 3:1 så gjorde även Model ett sista 

försök för att ändra planen till att bli die Kleine Lösung, vilket igen renderade 

ett nekande svar från Hitler. Även OB West von Rundstedt försökte att efter 

denna konferens tillföra en supportingplan till den stora operationsplanen. 177 

Den innefattade ett anfall i norr från Roermond området i syfte att binda 

fiendens styrkor. Eftersom denna plan kom att dra styrkor från den stora 

offensiven så bifölls den inte av OKW. Kontentan av detta sista möte mellan 

alla cheferna blev i alla fall att startdatumet flyttades fram till först den 14 

december sen till den 16 allt i syfte att ge ytterligare tid till förberedelser för de 

inblandade förbanden. 

Som ett led i utvärderingen av planen så genomfördes det på arménivå ett 

flertal krigsspel. Man använde sig av kartor och deltagare var de underställda 

cheferna allteftersom de initierades i planerna. Generalfältmarskalk Model 

deltog i ett flertal av dessa spel. 178  

Som ett sista led i att skapa förståelse för planen och ”peppa” de deltagande 

förbandscheferna så genomfördes den 11 och 12 december två genomgångar. 

De hölls i führens front högkvarter Adlerhorst i närheten av Ziegberg med 

deltagande från Armégrupp  B och neråt till divisionschefer och andra vilka 

skulle inneha nyckelpositioner under offensiven. Genomgången som var 

uppdelad på två tillfällen eftersom inte alla kunde få plats vid ett och samma 

tillfälle varade i nästan två timmar. Under den tiden så talade Hitler nästan 

oavbrutet om offensivens betydelse och dess påverkan på utgången av hela 

kriget. Intrycket från deltagarna rapporteras ha varit delat, en del blev stärkta 

av den optimismen i talet, andra ansåg sig ha fått sina farhågor om de dåliga 

förberedelserna besannade.179 

                                                                                                                                                                                                           
rörlighet. Vid offensivens start fanns endast en och  en halv verbrauchsatz tillgänglig vid förbanden. Hermann 
Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 1971, s 133. 
177 Von Rundstedt försökte igen den 16 december utan framgång att få igenom sin plan. Danny S.Parker. The 
Battle of the Bulge – The German View. Greenhill Books, London 1999, s 103.  
178 Den 29 november var det till exempel 7.arméns högkvarter som genomförde ett krigsspel. Dessa krigsspel 
verkar ha varit av det enklaste slaget. Tyvärr så har de inte beskrivits i detalj någonstans i den tillgängliga 
litteraturen. Ett undantag finns dock, Thuisko von Metzsch som ingick i Models stab har beskrivit att det enda 
krigsspel som genomfördes i armégrupp B var ett med en sandlådemodell av Ardennerna, två till tre veckor 
innan offensiven. En effekt av spelen torde i alla fall ha varit att de gav underlag till de olika konferenserna där 
cheferna deltog. Danny S. Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Grennhill Books, London 1999, 
s 94 och 202. 
179 Endast omkring hälften av Hitlers manuskript finns bevarat men det ger ändå en bra bild över hans 
ostrukturerade och långrandiga utläggningar vilka blev allt vanligare ju längre kriget led. I samband med dessa 
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Klockan 05.30 den 16 december så påbörjades operation Wacht Am Rhein  

vilken hade planerats sedan september eller bättre uttryckt operation 

Herbstnebel som förberetts sedan slutet på oktober. Samma dag klockan 1545 

så informerade Hitler chefen för armégrupp G, generalen Herman Balck om 

syftet och målet med operationen. Han förklarade att den förväntade 

framgången med operationen skulle komma att helt förändra situationen på 

västfronten, alla förutsättningarna för framgång var nu uppfyllda.180 Vad den 

erkänt skicklige Herman Balck trodde om möjligheterna för framgång vet vi 

inget om, vad vi däremot vet är att offensiven aldrig blev den vändpunkt i 

kriget som Hitler hade hoppats. 

    

4.7 Slutsatser 
 
Efter att nu ha studerat ardenneroffensivens planering genom att lägga GoP 

och dess olika steg är det nu dags att knyta ihop det redovisade resultatet. 

Något som framkommit med stor tydlighet är att genomförandet av den tyska 

planeringen visar upp flera skillnader när den speglas mot NATO:s 

planeringsmodell. De centrala begreppen i GoP kan heller inte direkt återfinnas 

i den planering och de diskussioner som förts inför offensiven. Efter att ha sagt 

detta så kan jag ändå konstatera att dagens processer och metodik till stor del 

ändå kan återfinnas. Dock är det inte alltid den tyska planeringen följt 

planeringsmodellens steg, man har gjort saker i en annan ordning, ibland har 

det varit konsekvenserna av att den strategiska nivån arbetat med saker som 

den operativa nivån skall lösa. Att centrala begrepp inte alltid kan återfinnas i 

förda diskussioner och utgivna order betyder inte att ett tänkande i sådana 

banor inte skett. Tvärtom så hade den tyska officerskåren utbildats och fostrats 

med generalen och filosofen von Clausewitz tankegods som grund.181 Däremot 

så är det tveksamt om schweizaren Jominis verk studerats och vävts in i 

tankebanorna hos den tyska officerskåren. Förmodligen är det inte så utan 

                                                                                                                                                                                                           
två framträdanden så tog även Hitler till sig två divisionschefer som i ett samtal på tu man hand fick ge sin syn 
på läget. Deras farhågor om för högt ställda må l viftades bort av Hitler på samma sätt som han gjort med Model 
och von Manteuffels påpekanden. Walter Warlimont. Im Hauptquartier der deutschen Wehrmacht. Bernard & 
Graefe Verlag, Frankfurt am Main 1962, s 518-520. 
180 Danny S. Parker. The Battle of the Bulge – The German View. Grennhill Books, London 1999, s 124. 
181 Holger Strohmeier. Den operativa ledningens utveckling i Tyskland. C-uppsats, Försvarshögskolan Operativa 
Institutionen, Stockholm 2001,s 55. 
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genom bland annat Moltke d.ä. och hans påverkan på tysk stabstjänst så har 

den militärteoretiska basen varit tämligen ensidig. 182 Därför har jag funnit det 

svårt att kunna finna parametrar, vilka i GoP är centrala, men som i tysk 

planering inte behandlats på samma sätt därför de tillhör ett annat tankegods.   

Trots att den tyska planeringen inte följt de steg som används i GoP så 

återfinns i planeringen allt som är väsentligt för en operation. Vi har sett hur 

tyskarna bedömde fienden och hur de tog fram handlingsalternativ som senare 

utvecklades till en plan. Om vi däremot bortser från det rent mekaniska 

hantverket med planen så finner vi vad jag ser som en viktig skillnad jämfört 

med dagens planeringsprocess; avsaknaden av den militärteoretiska kopplingen 

som finns i GoP där man med teorierna som grund inramar problemet. Genom 

att tyskarna inte tydligt fastställde fiendens och eget Center of Gravity så fick 

man ingen logisk tankekedja, en tankekedja vilken man sedan följer för att 

skapa lines of operations. Denna skillnad mellan den tyska planeringen och 

dagens planeringsprocess har visat sig tydligt under den tidigare 

genomlysningen av planeringen. Även om jag kunnat identifiera tillfällen där 

militärteorin har använts så har det inte skett med stringens. Därav så kan man 

förmodligen inte få samma produkt som ett användande av GoP hade gett. 

Konsekvenserna för den slutprodukt som den tyska planeringen levererade är 

svår att bedöma sett utifrån detta perspektiv. Klart är i alla fall att den planering 

som nu genomfördes åtskilt mellan OKW (senare armégrupp B) och OKL hade 

genomförts gemensamt. Ett resultat av ett sådant förfarande tror jag resulterat i 

att de egna Centers of Gravity och Decisive Points skyddats bättre och 

motståndarens dito påverkats på mer än ett sätt. Förmodligen kunde synen på 

flygresursernas användning ha blivit en annan.  Inte som nu där resursen 

förbrukades totalt under operation Bodenplatte utan någon märkbar framgång. 

Ett annat exempel är Bastogne som inledningsvis inte betraktades som en 

Decisive Point och därför ej heller angreps med kraft under offensivens 

inledning. Sedan så visade det sig omöjligt att ta staden och den blev en del av 

det som snabbare förde tyskarna mot sin kulminationspunkt.183 Den allra 

                                                                 
182 Även om ensidig kanske inte är rätta ordet så får man en bra uppfattning om hur Moltke såg på Clausewitz 
och hans teorier i Holger Strohmeiers uppsats.  
183 Professor Bernt Brehmer beskriver hur spatiotemporala processer som exempelvis motståndsområden och 
luftlandsättningar kan få en motståndare som inte agerar direkt att hamna i ett underläge. När det finns tre 
möjligheter – antingen blir fienden starkare eller så blir vi starkare eller så ändrar man förutsättningarna – då 
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viktigaste lärdomen anser jag ändå är att planering av operationer inte skall 

genomföras på fel nivå. Om de operativa cheferna fått friheten att planera efter 

ett initieringsdirektiv så skulle planen ha formats mer efter resurserna och inte 

tvärtom. Det framstår som mycket tydligt att Models kleine lösung var ett sätt 

att genom en indirekt metod gå mot fiendens CoG.184 Tillgängliga styrkor 

medgav inte den direkta metod som Hitler förespråkade. De operativa cheferna 

var mycket oroliga över att genom en fortsatt anfallsrörelse över Maas så skulle 

de tyska stridskrafterna nå sin kulminationspunkt. Något som också visade sig 

bli en sanning inte bara under Ardenneroffensiven utan också i kriget i stort, de 

operativa reserverna blev förbrukade.185 Här ser vi dock hur den strategiska 

nivån genom att planera operationskonceptet bygger in ett styrkeförhållande 

som inte är i balans med uppgifterna. Även genom den gruppering av styrkorna 

som bestämdes av Hitler och OKW hämmade lösandet av uppgifterna.186 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           
gäller det att agera innan man passerar den brytpunkt där fienden hela tiden kommer att bli starkare än dig. Bernt 
Brehmer. Seminarium Beslutsfattning, Försvarshögskolan Stockholm, 011129. 
184 Hermann Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 1971, s 198. 
185 Hermann Jung. Die Ardennen Offensive 1944/45. Musterschmidt Gottingen, Frankfurt 1971, s 203. 
186  Detta agerande står i direkt strid med vad som anses vara tysk operativ ledningskonst ” förmåga att vid 
regional underlägsenhet skapa lokal överlägsenhet genom skickliga, kreativa och flexibla truppförare samt 
genom att offensivt utnyttja rummet”. Holger Strohmeier. Den Operativa Ledningens Utveckling i Tyskland. 
Försvarshögskolan Operativa Institutionen, Stockholm 2001, s 65. Även fältmarskalken von Rundstedt är tydlig 
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5 HISTORIA OCH PLANERINGSPROCESSEN – EN DISKUSSION 

Ingen operationsplan sträcker sig med någon säkerhet längre än till det första 

mötet med fiendens huvudstyrkor. Bara lekmannen tror att man under loppet 

av ett fälttåg skall delge det fullständiga genomförandet av en i förväg 

bestämd, i alla enskildheter diskuterad och ända till slutet fastställd tanke. 

                                                                                    Moltke d ä 

5.1 Fördelar och nackdelar 
 
Utifrån det perspektiv som jag har haft med min uppsats så är det intressant att 

föra en diskussion runt planeringsprocessen och dess applicering på historien. 

Eftersom det kan vara ett sätt att både förstå GoP bättre, samtidigt som vi 

penetrerar ett historiskt skeende. 

  

Fördelar med planeringsprocessen  

Inledningsvis så är den metodiska uppbyggnaden av modellen en bra ledstång 

att följa och se hur en operation växer fram. Det är lätt att se när och i vilken 

form olika avväganden skett. Genom en stegvis planering där varje faktor 

analyseras innan man går vidare säkerställs en logisk följd. Vi kan också på 

detta sätt följa vilket resultat respektive steg i planeringen genererat. Sedan så 

är GoP genom sin tydliga fokusering på chefens roll i planeringsprocessen 

anpassad för operationer där en tydlig chefsstyrning har skett. Vilket kan sägas 

vara fallet under Ardenneroffensiven där Hitler och OKW planerade mycket 

och sedan fastställde underlag allteftersom de presenterades av de 

underlydande cheferna. Om vi sedan tittar bortom den rent mekaniska 

uppbyggnaden av planeringsprocessen så anser jag att den främsta fördelen är 

den militärteoretiska grunden. Genom denna grund så har processen en 

tidlöshet vilken underlättar analyser av historiska operationer och fälttåg, dock 

med vissa förbehåll som jag återkommer till längre fram. Militärteorin blir den 

plattform med vilken man bygger upp sin analys. Finns ingen plan bevarad 

eller om den är ofullständig så kan vi istället ta avstamp i något av de centrala 

begreppen från militärteorin. Om man sedan flyttar sitt historiska fokus till vår 

tid så ser jag klara fördelar med en planeringsprocess som används av de stora 

                                                                                                                                                                                                           
denna punkt vid den intervju som gjordes med honom efter kriget av amerikanska underrättelsetjänsten. Danny 
S.Parker. The Battle of the Bulge-The German View. Greenhill Books, London 1999,s 188.  
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aktörerna (USA, NATO). Vi kommer genom GoP lättare kunna analysera nyss 

genomförda eller pågående operationer där vi själva inte deltar. Enligt min 

mening så är GoP ett analysverktyg som har framtiden för sig. Mitt enda 

förbehåll till det är hur användbar planeringsprocessen är vid operationer med 

en hög grad av assymetri. Risken kan vara att en process som förutsätter hög 

teknologisk förmåga och styrkeöverlägsenhet blir en belastning i en 

assymetrisk konflikt.187 

    

Nackdelar med planeringsprocessen  

Problemet med GoP är att den är en syntes av flera militärteoretikers tänkande 

och alltså inte en renodlad militärteori. Förutom Clausewitz och Jomini så finns 

även Liddel Harts tankar med i begreppen indirekt och direkt metod.188 Denna 

inkonsekvens gör att det inte alltid går att hitta svar i en jämförelse. Ett 

exempel på detta är Decisive Points och Lines of Operations som jag inte 

kunnat spåra i den tyska planeringen. Jomini som är begreppens fader 

studerades inte av tyskarna i samma omfattning som Clausewitz. Att den tyska 

planeringen var terrängorienterad försvårar en analys därför att de 

militärteoretiska begreppen i GoP är lika mycket funktions/förmåge 

orienterade som terrängorienterade. En annan aspekt som inte heller underlättar 

en analys är den tyska viljan att manövrera och genom risktagningar behärska 

rummet/ytan. I planeringsprocessen talas det inte om risktagningar och chefers 

möjligheter att gripa tillfället i flykten, metodiskt och säkert skall det vara.  

Förutom den militärteoretiska syntesen så måste hela tiden ha i minnet att GoP  

är en syntes av de olika NATO ländernas viljor, något som bidrar till att den 

inte alltid är konsekvent. Att processen sedan har skapats för en allians med 

enorma resurser och gott om planeringstid innebär att jämförelser där det varit 

tidsbrist och begränsat med resurser blir svårare att genomföra. Å ena sidan så 

betonar den militärteoretiska delen av GoP möjligheten till tempo och 

manöver. Å andra sidan så är modellens steg tydliga i hur operationen skall 

genomföras i sekvenser och faser där operativa pauser kan ske. En fråga som 

inte kan besvaras genom denna uppsats är hur en analys av historiska 

                                                                 
187 Nils Marius Rekkedal. Moderne Krigskunst-militaermakt under omformning. Krigsvetenskapliga 
institutionen Försvarshögskolan Stockholm 2001, s 225. 
188 Nils Marius Rekkedal. Föreläsning, Centrala begrepp i militärteori, Försvarshögskolan Stockholm, 01-11-12. 
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operationer före de stora militärteoretikernas tid kan genomföras. Professor 

Rekkedal visar på hur Sun Tzu såg på ett Center of Gravity och därigenom hur 

det kan återfinns långt bak i historien. 189 Jag tror trots tidlösheten att GoP har 

ett mindre värde som analysinstrument i tiden före 1800-talet därför att den är 

uppbyggd runt flera militärteoretikers verk. Förmodligen är det bättre att 

analysera operationer före 1800-talet genom att använda centrala begrepp ur 

militärteorin, exempelvis då Center of Gravity. 

   

5.2 Slutsatser 
 
Så länge som vi har klart för oss att en modell alltid bara kan ge en bild av 

verkligheten så fungerar NATO:s planeringsprocess i den historiska kontexten.  

Genom att vara byggd på ett militärhistoriskt fundament så ges den en tidlöshet 

som gör att vi kan analysera historiska operationer oavsett utifrån vilken 

modell de planerats. Går det inte att studera en operation genom de olika stegen 

i GoP så kan studien ta sin utgångspunkt i något av de centrala begreppen ur 

militärteorin, begrepp vilka utgör grunden i modellen. Sedan så är min 

uppfattning att planeringsprocessens värde som analysinstrument kommer att 

öka i framtiden. Inom västvärlden så är den det instrument som används för 

planering av operationer, även om det finns nationella variationer så blir de inte 

mer än varianter på samma tema. Det som är dess svaghet anser jag är den 

syntes man gjort av flera militärteoretikers verk. Att detta kan ge bättre planer 

idag må vara sant, tyvärr så skapar det svårigheter när man analyserar 

historiska operationer där bara en militärteoretisk tänkare har präglat 

stabsofficerarna. 

 Avslutningsvis så får vi aldrig glömma att analyser av planer bara kan ge en 

förklaring till ett historiskt skeende, när väl en militär operation har igångsatts 

så kommer det som planerats att bli föremål för ständiga förändringar. 

 

Förslag till fortsatt forskning  

En fortsatt forskning kring NATO:s planeringsprocess och den tyska 

Ardenneroffensiven föreslås i första hand äga rum inom två områden: 

 

                                                                 
189 Nils Marius Rekkedal. Moderne Krigskunst-Militaermakt under omformning. Krigsvetenskapliga 
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1. Planen under genomförandet av offensiven 

En analys av offensiven för att se hur de påvisade skillnaderna mellan 

planen och GoP påverkade genomförandet. 

  

2. Planeringsprocessen och militärteorin 

Här gäller det främst en fördjupad undersökning av hur den 

militärteoretiska syntesen i GoP är den bästa grunden eller om det är bättre 

med ett mera renodlad militärteoretiskt fundament. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                           
institutionen Försvarshögskolan Stockholm 2001, s 398. 
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6 SAMMANFATTNING 

Varje överbefälhavare som åtar sig att utföra en plan han finner dålig är 

skyldig. Han måste lägga fram sina motiv, envist fordra att planen skall 

ändras, ja till och med lämna in sin avskedsansökan hellre än att bli det 

verktyg som orsakar hela arméns förintelse. 

                                                                     Napoleon 

 

Syftet med denna uppsats har varit att analysera det tyska stabsarbetet under 

Ardenneroffensiven 1944 för att se om deras planering skiljer sig från dagens 

sätt att planera operationer. Instrumentet för att genomföra denna analys har 

varit NATO:s operativa planeringsprocess Guidelines Operational Planning – 

GOP 99. Ett bisyfte har därigenom blivit att också diskutera GOP 99 

användning som ett historiskt analysinstrument. 

 

Inledningsvis så har planeringsprocessen beskrivits för att ge läsaren en 

förståelse hur den är kopplad till militärteorin. Genom sin uppbyggnad runt 

centrala begrepp i militärteorin kräver modellen en förståelse för dessa begrepp 

för att kunna appliceras på rätt sätt. Samtidigt så förklaras det stegvisa och 

metodiska upplägget av processens olika steg. I varje steg så skall processerna 

ge en ”specific output” i syfte att åstadkomma den bästa möjliga planen. GOP 

modellen är även applicerbar för icke NATO länder och används sedan en tid  

även vid svensk operativ planering.  

Genom fem steg vilka börjar med ett initieringsdirektiv från högre chef så 

växer en plan fram som hela tiden granskas och utvärderas. Centralt i hela 

arbetet blir att finna fiendens och det egna Center of Gravity, det nav utifrån 

vilket alla kraft och rörelse utgår. Ett begrepp som kommer från 

militärteoretikern Carl von Clausewitz och som är till för att hålla ihop 

tänkandet på den strategiska och operativa nivån. 

 

Den tyska Ardenneroffensiven 1944 var ett sista försök från Hitler och 

Oberkommando der Wehrmacht (OKW) att återta det förlorade initiativet på 

västfronten. Genom ett överraskande anfall genom den av de allierade svagt 
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besatta Ardennerfronten så skulle tyskarna anfalla norrut och ta Antwerpen. 

Därigenom så skulle flera allierade arméer inneslutas, de inneslutna förbanden 

tänkte man sig sedan att förinta. Nu blev aldrig offensiven den vändpunkt man 

tänkt sig, efter den första överraskningen lagt sig så lyckades de allierade hejda 

framryckningen och gå till motanfall. I början av 1945 var tyskarna tillbaka i 

samma positioner som man haft innan offensiven. Skillnaden var nu att alla 

reserver var förbrukade. 

 

Efter denna beskrivning av offensivens huvuddrag fortsätter uppsatsen med en 

analys av själva planeringen. Genom att använda de fem stegen i GoP så 

belyses hur den tyska planeringen växte fram från en idé till en fullständig 

plan. I varje steg så skildras den tyska planeringens motsvarigheter till dagens 

begrepp. Både skillnader och likheter identifieras under denna jämförelse. En 

jämförelse som utmynnar i en diskussion kring uppsatsens frågeställning. 

Avslutningsvis så förs ett resonemang kring planeringsprocessens 

användbarhet som analysinstrument. Resonemanget kretsar kring de för och 

nackdelar som har framträtt under det tidigare arbetet. 

 

Slutsatser    

I analysen av den tyska planeringen inför Ardenneroffensiven så har det visat 

sig att det går att använda NATO: s planeringsprocess. Trots att planeringens 

tillvägagångssätt uppvisar flera skillnader så återfinns ändå huvuddragen från 

planeringsprocessen i den tyska planeringen. Den viktigaste skillnaden som har 

identifierats är det sätt på vilket militärteorin har använts. De i GoP centrala 

begreppen Decisive Points och Lines of Operations har inte kunnat återfinnas i 

den operationsplanering som man gjorde. Förklaringen torde vara att de är ett 

tankegods från Schweizaren Jomini vilken inte studerades i Tyskland på 

samma sätt som Clausewitz. Även om den mest centrala delen i GoP och dess 

militärteoriska koppling – Center of Gravity kan spåras till den planering och 

tänkande som tyskarna hade så var de inte tydligt definierade. Denna avsaknad 

och otydlighet i kombination med att den strategiska nivån planerade stora 

delar av operationen skapade en plan i obalans. Med tydligt definierade 

Centers of Gravity så hade resurserna förmodligen utnyttjats annorlunda. Sedan 

så hade en planering där den operativa nivån planerat offensiven utifrån 
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direktiv från OKW lett till en plan där tillgängliga styrkor hade varit i paritet 

med uppgifterna. Ardenneroffensiven planerades nu till stora delar på fel nivå, 

något som ledde till att resurserna inte på lång väg räckte för att nå målet. 

 

NATO:s planeringsprocess har visat sig användbart som verktyg för analyser 

av historiska operationer. Genom dess militärteoretiska fundament så finns 

inslag av en tidlöshet i processerna som gör möjliggör analyser av historiska 

operationer nu och i framtiden. Det problem som finns med ett användande av 

GoP är att den är en syntes av flera militärteoretikers tänkande. Denna 

inkonsekvens måste vi alltid ha i minnet om vi skall applicera 

planeringsprocessen på en historisk operation. 

      

På det taktiska planet så blev Ardenneroffensiven den sista stora framgången 

för den tyska generalstaben, en prestation helt i linje med traditionerna från 

Motlke och von Schlieffen. Sett från det strategiska planet så var det ett sista 

desperat utspel som visade sig vara ett stort misstag. De tyska operativa 

cheferna som var bland de dugligaste som gick att uppbringa hösten 1944 

följde aldrig Napoleons råd och lämnade in sina avskedsansökningar. Istället 

blev de verktygen som förbrukade tysklands sista strategiska resurser.   
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8 ABSTRACT 

 

The 1944 Ardennes offensive in reflection of 

NATO: s planning process 

 

This essay analyses the German planning of the attack in the Ardennes using 

the NATO guidelines operational planning as help. Firstly the planning process 

and its interaction with military theory is described. Then the German planning 

of the Ardennes offensive is analysed by using the different steps of the 

planning process in purpose to find differences and similarities. Finally a 

discussion is being brought up about the planning process as an instrument for 

analyses. The result of the analysis shows that the German planning in general 

has had the same contents as the NATO planning process. An important 

difference in the German planning have been the absence of a clear connection 

to the military theory and also that the operation partly was planned on the 

wrong level. The NATO planning process has by its military theory connection 

a timeless shape that makes it work as an instrument for analyses of historical 

operations. 

 

Keywords: 

Ardennes offensive, Guidelines operational planning, planning process, Center 

of gravity, NATO, Operations, Military theory    

 

      



FÖRSVARSHÖGSKOLAN                                             Enskild Uppsats                                           19100:2015 
Mj Matthias Landström                                                     2002-06-20                                       Bilaga 1. Sid 1 (1) 

SAMMANFATTNING AV PLANERINGSPROCESSEN  ENLIGT  "GOP - 99"190 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
190 Mallen är en utveckling av ett arbete genomfört av Mj R Johansson, studerande vid ChP 99-01 

I. Initiering 
(OPP - 
Initiation) 

II. 
Orientering 
(OPP - 
Orientation) 

III. Utv. Av 
koncept 
(OPP - Concept 
Development) 

IV. Utveckling 
av Planen 
(OPP - Plan 
development) 

V. 
Granskning 
av planen 
(OPP - Plan 
review) 

1. Erhålla och fastställa 
uppgiften. 
(Annex B=Initiating Directive) 

2.1 Högre chefs 
mål, syfte, 
slutläge 

2.2 Vilka uppgifter 
har ställts 

2.3 Antaganden 
2.4 Granska 

fastställt läge 
(eget -fi 
stridsvärde) 
Tidslinjal. 

2.5 Egna - fi styrka 
och svagheter 

2.6 Begr.(tvingande
) förutsättn. För 
framgång 

2.7 ID Kraftcentra 
2.8 ID Avgörande 

punkter 
2.9 Fastställ egna 

mål, önskat 
slutläge, och 
kriterier för 
framgång 

2.10 Utveckla 
uppdraget  

2.11 Genomför 
analys av 
styrkestruktur 

2.12 Prel 
uppskattning av 
styrkebehov 

2.13 Utv. 
Bef.havarens 
RIL för fortsatt 
planering 

2.14 Förbered 
föredragning av 
uppgiftsanalys 
(Mission 
analysis 
briefing) 

 

3.1 Analysera och dra 
slutsatser: läget i 
området, fi kapacitet 
och möjligheter, tid 
och rumsförhållande, 
fi 
handlingsmöjligheter 
och 
ledningsförhållanden. 

3.2 Utveckla handlingsalt 
(COA). (Eget och fi) 

3.3 Analysera handl.alt 
(spela, jämför) 

3.4 Förbered och 
genomför 
beslutsföredragning 
(Decision brief) 

3.5 Välj förordat alternativ  
3.6 Utveckla CONOPS 

och lägg fram det för 
godkännande. 

3.7 Utveckla 
behovsframställan 

4.1 Förfina bef.havarens 
avsikt och koncept 

4.2 Genomför 
kompl.samordn. av 
planen. 

4.3 Bekräfta/ Id styrkor 
genom 
styrkeaktiveringspro
cess.(FAP) Lös 
problem och brister 

4.4 Utveckla bilagor 
4.5 Förbered och 

koordinera planen 
(joint samordn) 

4.6 Utveckla och synka 
understödjande 
planer (SUPPLANS)

4.7 Sök godkännande 
för planen 

4.8 Samordna och skriv 
OP-plan 

4.9 Skriv SUPLAN 
4.10 Skriv Omfallsplaner 
4.11 Sök godkännande 

för OP-planen 
4.12 Utfärda / ge ut 

OPLAN - 
SUPLANer 

 

1.1 Erhålla startdirektiv = Granskning av läget, 
COG, Antaganden, Pol /mil 
begränsningar/förbehåll, Strategiska mål, Önskat 
slutläge (Pol/mil), Strategiskt uppdrag, Uppgifter, 
ROE, Logistik, underhåll, Samordning. 
 

5.1 Vid pågående OP följ upp 
planen 

5.2 Genomför periodiska 
granskningar av planen 

5.3 Genomför "krigspel" 
5.4 Genomför förnyad 

beslutdföredragning vid 
behov 

5.5 Uppdatera och ge ut tillägg 
/planer då så krävs 

2. Analys av uppgift , Briefing avs uppgiftens innebörd, utveckla 
chefens RIL för fortsatt planering = BEFÄLHAVARENS RIL 
FÖR FORTSATT PLAN = startdirektiv till underlydande. 
(Annex C =Mission analysis Briefing) 
(Annex D =Cmdr´s Planning Guidance) 

3. Stabsanalys, utv. Handlingsalt, genomför 
beslutsföredragning, utveckling av ett OP 
koncept = CONOPS samt behovsframställan 
(Annex E=Staff analysis of the situation for COA 
Development) 
(Annex F=Decision Brief)  
(Annex G = Planning Conferences) 

4. Samling av planer, 
ADL 
(Annex A= OPP 
Summerised) 
(Annex H  = SOR Sample) 

5. Granska/utvärdera 
planen. Förnyad stabsori 
i syfte att utveckla 
planen. 

FAS METOD/SYFTE /HÄNVISNING GENOMF/ STABSARBETE 
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MALL FÖR INITIERINGSDIREKTIV191 
 

1. Granskning av läget 

2. Center of Gravity (s)  (om känt) 

3. Antaganden 

4. Politiska och militära Förbehåll och Tvingande begränsningar 

5. Strategiska mål 

6. Önskat slutläge (-n) 

a. Politiskt 

b. Militärt 

 

7. Strategiska Uppdrag 

8. Uppgifter 

9. Rules of Engagement (ROE) 

10. Logistik och Nyckelfrågor avseende Understöd (support) 

11. Övrig samordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
191 Riktlinjer för operativ planering, förhandsutgåva dec 99. FHS Operativa Institutionen 2000, s 4-B-1. 
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Källa: http://www.dean.usma.edu/history/dhistorymaps/wwIIpages 
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