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Blitzkrieg versus moderne manøverorienterte doktriner.  
 
En studie om Blitzkrieg–tenkningen og sammenhengen mellom Blitzkrieg - 
tenkningen og moderne manöverorienterte doktriner. 
 
De tyske Blitzkrieg-kampanjene under starten på andre verdenskrig kom som et 
sjokk på de allierte. Bak Blitzkrieg og den tyske doktrine lå imidlertid en 
konseptutvikling som hadde pågått helt fra første verdenskrigs slutt. Denne studien 
gransker utviklingen av fire sentrale konsepter eller begreper fra Blitzkrieg-
kampanjene, Schwerpunkt, Auftragstaktik, Verbundenen Waffen og Flächen und 
Lückentaktik. Studiens hovedhensikt er å undersøke om det finnes en sammenheng 
mellom det tankesett som lå bak disse fire begrepene og tilsvarende begreper som er 
nyttet i dagens amerikanske hær-doktrine og den norske fellesoperative doktrinen. 
Studien gjennomføres ved å besvare et antall spørsmål. Hvordan oppstod begrepene 
som var sentrale i Blitzkrieg – tenkningen? Hvordan har begrepene endret seg over 
tid og hvordan nyttes de i dagens manøverorienterte doktriner? Er det en faktisk 
sammenheng mellom tenkningen bak Blitzkrieg-konseptet og moderne 
manøverorienterte doktriner og i hvilken grad er det en slik sammenheng? 
Oppgaven avsluttes med å besvare hypotesen om at det finnes en slik sammenheng. 
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En studie om Blitzkrieg – tenkningen og sammenhengen mellom Blitz-

krieg - tenkningen og moderne manøverorienterte doktriner. 

1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Den suksess Wehrmacht oppnådde ved felttogene i Polen, Frankrike og delvis 

Sovjetunionen var basert på et konsept eller en tenkemåte utviklet over lang tid i 

Tyskland. Blitzkrieg, eller Lynkrig, fant raskt veien til avisoverskrifter over hele 

Europa og Amerika. For de daværende allierte virket det som om Tyskland var i 

besittelse av et slags trylleformular, en type suksessfull krigføring ingen kjente igjen 

fra første verdenskrig. Etterhvert som krigslykken snudde for Tyskland og de allierte 

overtok mer og mer av initiativet, endret krigen karakter og fikk preg av en 

utmattelseskrig. Tyskland var på ingen måte forberedt for en slik krig og klarte ikke å 

mobilisere tilsvarende ressurser som Sovjetunionen, England og USA. Tysklands 

nederlag ble dermed uunngåelig.  

 

Imidlertid hadde de tidlige tyske felttogene vist at det var mulig å beseire styrker som 

tallmessig ikke stod tilbake for de tyske. Til tross for en slik erfaring, ble doktrinene 

etter det tyske nederlaget i 1945 i stor grad basert på utmattelseskrigføring. Ikke 

minst Sovjetunionens massearméer bar et klart preg av dette, men også de vestlige 

lands totalforsvarskonsepter og vernepliktsarméer var innrettet mot 

utmattelseskrigføring. I flere tiår var kapprustningen dominerende, konseptuelle 

endringer var lite aktuelle i frykt for å endre maktbalansen mellom øst og vest. Når 

så US Army skulle bygges opp igjen etter Vietnamkrigen erkjente man at erfaringene 

fra andre verdenskrig og fra de israelsk – arabiske krigene på 60 og 70 tallet var 

viktigere enn lærdommene fra Korea og Vietnam. Detaljene vil jeg komme tilbake 

til, men spiren til en mer manøverorientert doktrine ble sådd ved US Armys nye 

trenings og taktikkutviklingssenter, TRADOC, i 1970 årene. Denne utviklingen skjøt 

etterhvert fart og fikk etter avslutningen på den kalde krigen også konsekvenser for 

mange andre NATO land, etterhvert også Norge som har hentet og fremdeles henter 

mange impulser fra USA. 
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1.2 Problemformulering 

1.2.1 Bakgrunn 

Ved en gjennomgang av den sentrale litteratur om Lynkrig konseptet1, trer enkelte 

begreper fram som sentrale i beskrivelsen av konseptet. Tilsvarende ser man samme 

type begreper nyttet i moderne manøverorienterte doktriner, herunder den 

amerikanske hærens FM 3-0 og den norske fellesoperative doktrine (FFOD). 

Begrepene er i de moderne doktrinene ofte brukt på en litt annerledes måte eller har 

en noe annerledes betydning enn i Lynkrig-konseptet, men det synes som om 

begrepene brukes tilnærmet analogt. Følgende begrep som jeg finner å være sentrale, 

vil bli nyttet i alle tre konseptene/doktrinene som analysefaktorer i oppgaven:2 

?? Schwerpunkt/Center of Gravity/Tyngdepunkt 

?? Auftragstaktik/Mission type orders/Oppdragsbasert ledelse 

?? Verbundenen Waffen/Combined Arms/Fellesoperasjoner 

?? Flächen und Lückentaktik/Surfaces and Gaps/Den indirekte metode.   

1.2.2 Hensikt 

Hensikten med oppgaven er gjennom en analyse av de nevnte begrep å undersøke om 

det er en sammenheng mellom det tankesett som lå bak Lynkrig og dagens 

moderne manøverorienterte doktriner. Oppgaven vil også gi en beskrivelse av 

hvordan de sentrale begreper oppstod og hvordan de har utviklet seg over tiden. 

1.2.3 Hypotese 

Hypotesen som skal undersøkes er at det eksisterer en klar begrepshistorisk 

sammenheng mellom Lynkrig - tenkningen og moderne manøverorienterte doktriner. 

En slik sammenheng eller forbindelse kan sannsynliggjøres ved en komparativ 

analyse av begrepene som er nevnt under pkt 1.2.1. 

1.2.4 Spørsmålsstilling 

Til støtte for analysen vil jeg forsøke å svare på tre spørsmål som uttrykker 

oppgavens problemformulering/hensikt: 

?? Hvordan oppstod begrepene som var sentrale i Lynkrig – tenkningen? 

                                                 
1 Miksche, Guderian, Gat, Citino, Deighton, Naveh, van Creveldt.  
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?? Hvordan har begrepene endret seg over tid og hvordan nyttes de i dagens 

manøverorienterte doktriner? 

?? Er det en faktisk begrepshistorisk sammenheng mellom tenkningen bak 

Lynkrig-konseptet og moderne manøverorienterte doktriner, og i hvilken grad 

er det en slik sammenheng? 

1.3 Avgrensninger 

I kapittelet som diskuterer utviklingen av Lynkrig nyttes et doktrinært/teoretisk 

perspektiv, den rent tekniske utviklingen av stridsvogner som forutsetning for 

konseptet gis liten plass. Undersøkelsen av den tyske doktrineutviklingen fokuserer i 

hovedsak på hæren. Utviklingen innenfor flyvåpenet er ikke tatt med utover den 

betydning samvirket mellom fly- og hærstyrker fikk. 

I kapittelet er det i hovedsak lagt vekt på britisk innflytelse på den tyske utviklingen i 

mellomkrigstiden; sovjetisk og fransk påvirkning er ikke undersøkt nærmere.  

 

Debatten om hvorvidt Lynkrig var et ferdig konsept er ikke et tema for oppgaven. 

For en behandling av emnet vises det til en studentoppgave ved Försvarshögskolan, 

Stockholm, som mer utførlig omhandler dette emne.3 

 

I kapittelet som diskuterer utviklingen av fire sentrale militærteoretiske begreper er 

undersøkelsen kraftsamlet til perioden mellom 1918 og 1939. De enkelte Lynkrig-

kampanjer i perioden 1939 – 41 er ikke spesielt analysert som del av oppgaven.  

 

De fire grunnleggende begrepene som diskuteres i oppgaven oppfattes som 

allmenngyldige på alle kommando- og ledelsesnivåer for krigføring, dvs. strategisk, 

operativt og taktisk nivå. Oppgaven dekker dermed i prinsippet alle nivåer for 

krigføring. 

 

Når det gjelder amerikansk doktrine har jeg i oppgaven anvendt den amerikanske 

Hærens FM 3-0, Operations. For norsk doktrines vedkommende er Forsvarets 

Fellesoperative Doktrine (FFOD) nyttet. Valget av den amerikanske doktrinen som 

                                                                                                                                          
2 Utrykkene listes slik de er nyttet i Blitzkrieglitteratur, i FM 3-0 og i FFOD. 
3 Lord, s. 66 
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sammenligningsgrunnlag for den norske har vært naturlig, i og med at USA ofte er 

ledende innenfor denne type utvikling, samt at Norge som småstat i NATO kan antas 

å være preget av amerikansk tenkning gjennom en omfattende utveksling av norske 

offiserer til USA i forbindelse med trening og utdanning.  

I den komparative analysen har jeg kun sett på de teoretiske beskrivelser som 

framgår av doktrinene. Amerikansk eller norsk praktisering av teoriene ligger utenfor 

oppgavens ramme. 

1.4 Metode og litteratur 

Oppgaven er en kvalitativ undersøkelse, lagt opp som en beskrivende (deskriptiv) 

analyse av utviklingen av Lynkrig-konseptet og fire sentrale begreper knyttet til dette 

konseptet. Den deskriptive delen undersøker hvordan Lynkrig-konseptet utviklet seg, 

samt forklarer hvordan de fire begrepene som utgjør oppgavens analysefaktorer 

oppsto, hvordan de utviklet seg og ble praktisert som en del av Lynkrig. Innholdet i 

de fire begrepene nyttes avslutningsvis som analysefaktorer i oppgavens 

sammenlignende (komparative) del. Hensikten med denne delen er å undersøke 

sammenhengen mellom Lynkrig og de to utvalgte moderne doktrinene. Oppgaven 

avsluttes ved at forfatteren sammenfatter slutningene og svarer på hypotesen framsatt 

i første kapittel. 

 

Oppgaven bygger på den vitenskapelige metode slik den er undervist i metodefaget 

ved Försvarshögskolan, Stockholm. Metoden følger anvisningene for skriving av 

oppgaver innenfor samfunnsvitenskap gitt av C G Ebbhagen, basert på forelesninger 

av dosent Jan Hallenberg. Visse elementer er også hentet fra Rolf Evjegårds 

vitenskapelige metode.4   

 

Som bakgrunnslitteratur for oppgaven har jeg nyttet både klassisk militærlitteratur 

som Clausewitz og Moltke for å komme til røttene for utviklingen. Blant øvrig 

litteratur jeg har nyttet som beskriver den tyske utviklingen i mellomkrigstiden har 

flere nyutgivelser med tilgang til et enormt arkivmateriale bidratt til økt innsikt i 

emnet. Litteratur og biografier av militært personell som deltok på tysk side har også 

gitt verdifull forståelse, selv om disse har vært nyttet varsomt og sammen med andre 

                                                 
4 Evjegård, se litteraturoversikt. 
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kilder, da de må regnes som tendensiøse med behov for å rettferdiggjøre forfatternes 

egne handlinger.  

Miksches analyse av Lynkrig på det taktiske nivå, utgitt i 1941, har med dens nærhet 

til hendelsene og dyptgående analyse vært en viktig kilde i forhold til tysk praksis. 

Likeledes har den nyoversatte tyske doktrinen Truppenführung bidratt til å gi meg et 

godt innblikk i tyske ledelsesprinsipper. Verdien av denne kilden kan neppe 

overvurderes.5 

Ytterligere et antall militærteoretiske bøker om manøverkrigføring bl.a. med 

historiske eksempler fra tysk praksis har bidratt til å klargjøre hvilke 

teorier/konsepter innenfor manøverkrigføring tyskerne anvende, sett opp i mot 

hvordan tilsvarende konsepter er nyttet i moderne doktriner. 

Når det gjelder de moderne manøverorienterte doktrinene har jeg nyttet 

primærkildene, FM 3-0 og FFOD. I enkelte tilfeller har jeg nyttet artikler eller 

intervjuer for å bygge opp under argumentasjon i tilfeller hvor primærkilden alene 

har vært noe tynn. 

1.5 Tidligere forskning 

Etter andre verdenskrig er det gitt ut en rekke bøker og studier som bl.a. dekker 

utviklingen av tysk Lynkrig. Sir Basil Liddell Hart var i perioden fram til sin død en 

av de mest kjente forfatterne på området. I den senere tid er imidlertid hans 

forfatterskap kritisert som tendensiøst, ved at han forsøkte å ta æren for den teori som 

lå bak Lynkrig - konseptet. Ikke minst Azar Gat har i en av sine bøker gitt en meget 

seriøs analyse av hvem som påvirket, og hvordan utviklingen av det tyske 

panservåpen foregikk. Robert Citino er en annen forfatter som har skrevet om den 

doktrinære utviklingen i mellomkrigstiden som ledet fram til Lynkrig. Citino og Gats 

bøker har bidratt til ny viten som setter tyske generalers egne beretninger i 

perspektiv, herunder Guderians bok Panzer Leader. Ikke minst Gat korrigerer med 

bakgrunn i primærkilder enkelte feilaktigheter som har framkommet i bøker/artikler 

skrevet av Liddell Hart, og i bøker skrevet om Liddell Hart. Andre forfattere som 

Simon Naveh har også gitt verdifulle bidrag til analyser av Lynkrig i en 

taktisk/operativ sammenheng. 

                                                 
5 Når ordet tysk doktrine anvendes i oppgaven, menes den engelske oversettelsen av Truppenführung, 
dvs. ”On the German Art of War – Truppenführung”, dersom annet ikke er oppgitt. 
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I 2001 ble den tyske doktrinen fra 1933 (Truppenführung) for første gang utgitt på 

engelsk i bokform. Boken har i sin innledning en meget god analyse av den 

historiske betydningen dokumentet fikk. 

 

Når det gjelder sammenhengen mellom Lynkrig og moderne doktriner finnes det 

derimot lite stoff. En del er skrevet om moderne doktrineutvikling generelt, men så 

vidt jeg kan se har ingen forfattere undersøkt den direkte sammenhengen mellom 

Lynkrig og norske og amerikanske doktriner. Det nærmeste jeg har kommet er en 

hovedoppgave i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor Per Berg påviser 

militærteoretiske sammenhenger bl.a. annet mellom Lynkrig og den amerikanske 

AirLand Battle doktrinen. 
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2 Utviklingen av Lynkrig-tenkningen   

2.1 Innledning 

I første kapittel trakk jeg fram et antall begreper som stod sentralt i Lynkrig-

litteraturen. Gjennomgangen av utviklingen av Lynkrig-konseptet i dette kapittel 

forsøker å sette begrepene inn i en sammenheng. Selv om enkelte forutsetninger for 

Lynkrig var rent teknologiske, vil gjennomgangen vise at den konseptuelle og 

doktrinære utviklingen stod vel så sentralt.   

2.2 Utviklingen av Lynkrig-konseptet 

”Mobility, Velocity, Indirect Approach....” 

 

Colonel–General Heinz Guderian (1888 – 1954)6 

 

Første september 1939 opplevde Europa starten på en ny verdenskrig. I perioden 

fram til den tyske framgangen stanset opp ved Moskva i desember 1941, 

gjennomførte det tyske Wehrmacht en rekke felttog med et tempo verden før ikke 

hadde sett. Felttoget i Polen ble iverksatt 1. september 1939 og var i realiteten 

avgjort den 17. september, mens kampanjen i vest gikk ennå raskere.7 I løpet av kort 

tid oppnådde Wehrmacht å knuse de franske, belgiske og nederlandske arméer, kaste 

britene ut av fastlands - Europa,  og å  påførte de allierte 1 200 000 døde og sårede. 

Tilsvarende tyske tap var på 65 000 mann. Det som Keiserens armé ikke klarte i løpe 

av fire års krigføring under første verdenskrig – undertvingelsen av Frankrike – 

hadde nå de tyske panserdivisjoner klart på ti dager.8 

 

I kjølevannet av de spektakulære seirene etter de tyske felttogene i Polen, Frankrike 

og første del av operasjon Barbarossa, oppstod det i følge militærteoretikeren Simon 

Naveh en historisk myte.9 I dette legger han at realitet og fantasi er så sammenfiltret 

at det er vanskelig å skille mellom sak og effekt. Van Crefeld har i en enkelt setning 

klart å fange inn de omstendigheter som har ført til denne myten: ”The  Wehrmacht 

achievd some triumphs so great and unexpected, that they have become almost 

                                                 
6 Tsouras, s. 58 
7 Guderian, s. 82 
8 Citino, s. 251 
9 Naveh, s. 105 
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legendary”.10 I denne sammenheng er det interessant at Wehrmacht ikke engang etter 

de to største Lynkrig – suksessene hadde en entydig formulert doktrine/lærebok for 

Lynkrig - konseptet.11 Dette faktum har gjort analyser av Lynkrig – konseptet til et 

puslespill for krigshistorikerne, men til tross for en eksplisitt formulert Lynkrig-

doktrine mener Naveh at et det er mulig å formulere et sammenhengende mønster for 

gjennomføring av moderne operasjoner uten noen teoretisk basis.12 

2.3 Tekniske forutsetninger for Lynkrig 

Utviklingen av Lynkrig hvilte på visse tekniske forutsetninger. Utviklingen av 

forbrenningsmotoren var den viktigste teknologiske nyvinningen som la grunnlaget 

for konseptet. Selv om stridsvognen ble introdusert på slagfeltet for første gang i 

slaget ved Somme den 15 sep 1916, var det først i slagene ved Cambrai i 1917 og 

ved Amiens i 1918 man oppnådde en viss suksess med stridsvogner.13 Imidlertid var 

det med enkelte unntak få offiserer som trakk noen spesielle lærdommer av disse 

slagene. Likevel erfarte man at ved å kraftsamle stridsvogner var det mulig å oppnå 

gjennombrudd og derved brudd på den fastlåste situasjonen og stillingskrigen som 

var så typisk for første verdenskrig.14 Troen på stridsvogner som et nytt og viktig 

element i ”machine age warfare” resulterte i utviklingen av panservåpenet som egen 

våpengren. Stridsvogner fikk stor betydning i Lynkrig-konseptet, og utviklingen av 

panservåpenet må derfor ses på som uløselig knyttet til Lynkrig som konsept. 

Utviklingen på flysiden bidro også i stor grad til Lynkrig-konseptet.15 Mer avanserte 

fly med radiosamband, større rekkevidde og våpenlast, ga nye muligheter for 

samordning mellom bakke- og luftstridskrefter, noe som igjen medførte en helt 

annen synergieffekt enn tidligere. 

Utviklingen av mobile radiosystemer for ledelse av mekaniserte avdelinger bidro 

også i avgjørende grad til utviklingen av Lynkrig. Mobile radioer gav mulighet for 

ledelse og koordinering av mobile operasjoner med et høyt tempo. Prinsippene for 

radiobasert kommando og ledelse utviklet av generalene Heinz Guderian og Fritz 

                                                 
10 van Crefeld, s. 66 
11 Gat, s. 83 
12 Naveh, s. 106 
13 J F C Fuller, s. 175-176 
14 Ibid, s. 175-177 
15 Clancy, s. 132 
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Fellgiebel er i en modifisert og teknisk forbedret  form i stor grad gjeldende den dag i 

dag.16  

2.4 Konseptuell utvikling i perioden 1919-1933 

Når det gjelder konseptuell tenkning var erfaringene fra første verdenskrig og 

konsekvensene av den påfølgende Versailles- freden av avgjørende betydning.  

Briten J F C Fuller var den som gikk lengst i å trekke på lærdommer fra første 

verdenskrig. Han skrev sin ”plan 1919”, et memorandum som i mangt minner mye 

om det konseptet som senere er omtalt som Lynkrig.17  

Både Fuller og Liddell Hart agiterte på 20 og 30 tallet sterkt for at Storbritannia 

burde etablere panserbrigader- og divisjoner.18 Deres ideer ble i relativ stor grad 

omsatt i praktiske troppeprøver og et antall konsepter som combined arms, deep 

strategic penetration, expanding torrent og indirect approach ble utviklet.19 I 

Tyskland ble debatten som Fuller og Liddell Hart førte i militære tidsskrifter og 

dagspressen fulgt nøye.20 Etter hvert deltok også Tyskland via sin militærattache i 

London på de britiske troppeprøvene, resultatene ble omgående rapportert til 

Tyskland for videre analyser.21 Mange av idéene som ble utviklet og testet ut i 

Storbritannia, ble deretter prøvd ut i tyske troppeprøver, for så å bli tatt inn i tysk 

organisasjon og doktrine; ”...that the German tank corps had been modelled on the 

British”.22 

 

Allerede ved etableringen av Reichswehr i 1921 så den nyutnevnte sjefen, 

Generaloberst Hans von Seeckt framover mot et gjenreist Tyskland. Til tross for 

begrensningene i Versailles-traktaten, sådde han en offensiv spire i det tyske 

offiserskorps.23 Seeckt gjorde sine erfaringer under første verdenskrig, og ikke minst 

hans tanker om en mer mobil krigføring, Bewegungskrieg, fikk betydning for den 

senere utvikling. 24 Seeckt var av den oppfatning at en overlegen mobilitet var 

nødvendig i den hensikt å sette arméen i stand til offensiv krigføring, en krigføring 

                                                 
16 Van Crefeld, s. 192-193 
17 Fuller, s. 243-244 
18 Gat, s. 6 
19 Ibid, s. 82, 91 
20 Ibid, s. 66 
21 Ibid, s. 63-64 
22 Ibid, s. 67 
23 Citino, s. 8 
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som skulle kuliminere i den tradisjonelle målsettingen for prøyssisk – tysk militær 

strategi, det avgjørende tilintetgjørelsesslaget (Vernichtungsslacht).25 Seeckts 

vektlegging av mobilitet og hurtige manøvrer må ses på som et relativt viktig bidrag 

til den senere Lynkrig. 

 

Tidlig i 1920-årene etablerte tyskerne de motoriserte tropper under General Otto 

Lutz. Pga. vilkårene i Versailles-traktaten kunne ikke Tyskland besitte materiell som 

stridsvogner, artilleri, luftvern og fly. Til tross for dette gjennomførte man 

troppeprøver og øvelser med lastebiler og liksom-stridsvogner i finèr montert på 

kjøretøychassis.26 Over en tiårsperiode hadde tyskerne også fått opplæring og 

erfaring med stridsvogner i Kazan, gjennom et hemmelig samarbeid med 

Sovjetunionen, ett samarbeid Seeckt stod bak på tysk side.27 

  

Også doktrineutviklingen var prioritert under Seeckt, så tidlig som i 1921 ga 

Reichswehr ut doktrinen Führung und Gefecht der verbundenen Waffen, heretter 

benevt FüG.28 Doktrinen inneholdt tradisjoner etter Moltke den eldre som 

Schwerpunkt og Auftragstaktik , kombinert med Stosstrupptaktik, dvs mobilt, men 

tungt bevæpnet infanteri som i samvirke med artilleri nyttet infiltrasjon som metode 

for å skape gjennombrudd.29 Over de neste to år utga han i rask rekkefølge en serie 

med manualer for trening og utdanning innenfor de ulike troppetyper.30 Da Hitler i 

1935 erklærte gjenopprustning hadde dermed Tyskland et til dels utprøvd konsept for 

motoriserte og mekaniserte formasjoner. 

2.5 Konseptuell utvikling i perioden 1933-1937 

Etter Hitlers maktovertakelse i 1933 var General Ludwig von Beck, sjefen for 

Truppenamt (den fordekte generalstaben) formelt ansvarlig doktrine- og 

organisasjonsutvikling, herunder utvikling og etablering av panserformasjoner i 

                                                                                                                                          
24 Ibid, s. 5 
25 Citino, s.10 
26 Ibid, s. 11 
27 Ibid, s. 43 
28 Führung und Gefecht der verbundenen Waffen var den tyske benevelsen for ledelse og strid med 
sammensatte våpen, på engelsk combined arms.  
29 Stosstrupptaktik  var en taktikk utviklet under første verdenskrig. 
30 Citino, s. 11-12 
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Wehrmact.31 Under Beck ble i 1933 en ny operativ - taktisk doktrine benevnt 

Truppenführung utgitt.32 Truppenführung ga bl.a. retningslinjer for ledelse, de 

forskjellige stridsformene, samt i del II utgitt i 1934 – retningslinjer for disponering 

og bruk av pansrede kjøretøy. Doktrinen ho ldt et meget høyt nivå og ble et operativt 

- taktisk ledelseskonsept som ga det tyske offiserskorps en felles plattform og et 

teoretisk grunnlag for enhver framtidig konflikt. I følge Naveh representerer 

Truppenführung ut i fra et samtidsperspektiv tysk operative tenkning på sitt beste. 

Naveh er av den oppfatning at Truppenführung med utgangspunkt i Moltke den 

eldres spire til ledelseskonsept, basert på prinsippene om oppdrag og retningslinjer, 

ble utviklet av Beck og hans skole til den beste teorien for operasjonell ledelse som 

noen gang er laget.33  Det må her understrekes at Truppenführung ikke var en 

Lynkrig-doktrine, men den inneholdt flere grunnleggende elementer som utgjorde 

viktige bidrag i det som skulle utgjøre Lynkrig som konsept, men ikke minst vektla 

den kraftfulle og offensive operasjoner i den hensikt å ødelegge motstanderens 

styrker i store slag. 34  

2.6 Større øvelser og erfaringer fra Spania 

Under Beck fortsatte Tyskland utprøving av teorier, konsepter og organisasjon. I 

1937 kuliminerte dette med en stor øvelse hvor hele 160 000 mann, 21 000 kjøre-

tøyer og 830 stridsvogner deltok. Under øvelsen ble bl.a.  deep strategic penetration 

med stridsvognsavdelinger utprøvd og øvelsen medførte at panserdivisjonene fikk et 

godt renommé i den øverste militære ledelse.35  

På dette tidspunkt begynte også erfaringene fra den spanske borgerkrig å få 

betydning, spesielt de erfaringene man gjorde i et tett samvirket mellom bakke- og 

luftstridskrefter.36 I følge Miksche kan borgerkrigen i Spania ses på som ”det spanske 

laboratorium”.37 

                                                 
31 I følge Versailles-traktaten var det ikke tillatt for Tyskland å etablere en egen generalstab. 
32 Truppenführung ble i 2001 oversatt til engelsk og er nå kommersielt tilgjengelig, se 
litteraturoversikt. 
33 Naveh, s. 116 
34 Gat, s. 83 
35 Citino, s. 236 
36 Gat, s. 77 
37 Miksche, s. 32-42 
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På dette tidspunkt var gjenopprustningen etter min oppfatning kommet så langt at 

den i kombinasjon med den doktrinære konseptutviklingen kan sies å utgjøre Lynkrig 

- konseptet de facto. 

2.7 Opportunisme og kolaps av den profesjonelle strategi 

Lynkrig ble altså utviklet over to decennier.38 Som beskrevet fikk en rekke faktorer 

betydning for utformingen av konseptet, og et pedantisk og nøysomt arbeid i pakt 

med den tyske generalstabstradisjon lå bak. Etter hvert oppstod det imidlertid en 

konseptue ll splittelse bl.a. de tyske offiserene og to ”skoler” utkrystalliserte seg. 39 På 

den ene siden stod erfarne offiserer med generalstabserfaring som Ludwig von Beck 

og Werner von Fritsch, på den andre siden enkelte yngre offiserer, av flere 

historikere kategorisert som teknokratiske og opportunistiske, en kategori som både 

Guderian og Rommel kom innunder.40 Hitler så seg best tjent med den siste 

kategorien offiserer og ”dyrket” de frem. 41 For sent så disse offiserene hva det skulle 

lede til, de hadde heller ikke den kraft og integritet som skulle til for å motstå Hitler. 

I mellomtiden var Hitler blitt enerådene som statssjef, strateg, sjef for de væpnede 

styrker og med lange fingre ned i generalstaben som syslet med operasjonell 

planlegging. På dette tidspunkt hadde offiserene lite valg, de var utestengt fra de 

strategiske diskusjonene og gav seg i stedet helt og holdent hen til å vise sin 

profesjonalitet på det taktiske og operasjonelle nivå.42 Gjennom Lynkrig ga de Hitler 

et taktisk og operasjonelt instrument for å implementere en irrasjonell og umulig 

strategi. Med deres ukontrollerte opportunisme fremmet de den taktiske formelen 

penetrasjon x mekanisering x omfatning = ødeleggelse langt utover grensene til 

profesjonell og menneskelig logikk, i et forsøk på å tilfredsstille de desperate 

svingningene i en usammenhengende strategi.43 I følge Geyer kollapset den 

profesjonelle strategi i 1938 som en konsekvens av dette.44 

Jeg  vil senere komme tilbake til hvordan dette igjen påvirket tysk tenkning rundt det 

sentrale clausewitziske begrepet Schwerpunkt. 

                                                 
38 Citino, s. 244 
39 Paret, s. 572 
40 Naveh, s. 115-116 
41 Ibid, s. 120 
42 Paret, s. 584 
43 Naveh, s. 150 
44 Paret, s. 572 
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3 Uttrykk brukt i Lynkrig-tenkningen 

3.1 Innledning 

I dette kapittel vil jeg gå mer i detalj på sentrale begreper i Lynkrig-tenkningen som 

Schwerpunkt, Auftragstaktik, Verbundenen Waffen og Flächen und Lückentaktik . 

Kapittelet vil redegjøre for hvordan begrepene oppstod, hvordan de utviklet seg fram 

mot andre verdenskrig og hva de innebar i Lynkrig-tenkningen. 

3.2 Generelt 

Utviklingen av de fire begrepene som i det etterfølgende diskuteres, foregikk over 

lang tid, og må kalles evolusjonær. Militærhistorikeren Gat beskriver at gjennom 

krigene som på engelsk benevnes The German Wars of Unification, overtok det tyske 

riket som den dominerende makt i Europa.45 Preussen utførte dette kunststykket på 

en usedvanlig profesjonell måte, og det var mot Tyskland verden så innenfor 

militære anliggender. Mange av de kontinentale arméer reorganiserte etter det tyske 

system for verneplikt, reserver, generalstab, militær utdanning, organisasjon og 

taktikk.46 Bak tysk makt oppdaget man også en formidabel militærteoretisk skole, 

med et særpreget syn på krig. Dette synet på krig bredte seg ut fra Tyskland og 

særpreget menneskers tilnærming til militærteori, doktrine og historien fra slutten på 

det nittende århundre.47 På mange måter vedvarer denne innflytelsen.  Det synes 

derfor riktig å si at en militærteoretiske/ filosofiske skole ble etablert med Clausewitz 

og Jomini, mens militære notabiliteter som Moltke den eldre og Schlieffen omsatte 

filosofiene og teoriene til praktiske konsepter. I det tjuende århundre kulminerte 

utviklingen i to verdenskriger. Mangel på praktisk erfaring skulle dermed ikke bli 

noe hinder i utviklingen av mer moderne krigføringsmetoder og konsepter. 

 

Wehrmacht hadde altså ved inngangen til andre verdenskrig et militærteoretisk 

grunnlag for konsepter som i dag er vesentlige i manøverkrigføringen. Disse 

konseptene ble ytterligere utviklet i løpet av krigens første år. Til tross for at 

konseptene i begrenset grad var nedtegnet i doktriner, var de etter min oppfatning 

                                                 
45 Gat, s. 314 [2001] 
46 Ibid, s. 314 [2001] 
47 Ibid, s. 314 [2001] 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-06-10                   Beteckning 19 100:2046 
CHP 00-02  
Maj Per Einar Lindquister                                                                           Side 16 (70) 

gjennom tradisjon og kultur, utvikling og øvelser, finslipt til praktiske konsepter som 

i møte med uforberedte styrker med utdaterte doktriner virket uovervinnelige.   

3.3 Schwerpunkt 

”A battle without a Schwerpunkt is like a man 

without character, who leaves everything to chance”. 

 

Von Hindenburg 48 

3.3.1 Clausewitz og Moltke om Schwerpunkt 

Schwerpunkt stod som nevnt sentralt i Lynkrig-tenkningen. Imidlertid var det den 

prøyssiske militærteoretikeren Carl von Clausewitz som først beskrev uttrykket i 

boken Vom Kriege, og gav det et innhold utover det rent mekaniske. I den engelske 

oversettelsen av boken sier Clausewitz bl.a. følgende om Center of Gravity;  

”One must keep the dominant characteristics of both belligerents in mind. Out of these 

characteristics a certain center of gravity develops, the hub of all power and movement, on 

which everything depends . That is the point against which all our energies should be 

directed.”49  

Clausewitz benytter begrepet Center of Gravity i flere sammenhenger i boken, men 

det er oftest fra sitatet over man tolker Center of Gravity, og det er dermed i moderne 

sammenheng definert som ”et sentrum av kraft og bevegelse som alt avhenger av”.    

Clausewitz bruk av begrepet kan være problematisk fordi han i andre sammenhenger 

nytter det i generelle termer som ”the main thing” eller ”the key point at issue”. I 

taktiske sammenhenger nytter han det for å beskrive angrepets hovedlinje, på det vi 

vil kalle operasjonelt nivå nytter han det på motstanderens viktigste formasjon. I 

strategisk sammenheng er det oftest nyttet for å beskrive hele eller deler av 

motstanderens styrke, men det kan også være hans hovedstad eller mindre konkret, 

en allianses felles interesser eller til og med folkeopinionen. 50  

                                                 
48 Citino, s. 18 
49 Clausewitz, s. 720. I norske, danske og svenske oversettelser av boken nyttes uttrykket 
”tyngdepunkt” om Schwerpunkt. 
50 Paret, s. 719-720 
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Moltke den eldre benytter i tekstene gjengitt i boken Moltke - on the art of War også 

begrepet Center of Gravity (Schwerpunkt). Ut i fra den konteksten han nytter 

begrepet, får man en forklaring til hvordan han oppfatter og benytter Schwerpunkt 

under sin periode som generalstabssjef for den prøyssisk – tyske armé. I kampanjen 

1870-71 (mot Frankrike) beskriver han Paris som ”den nye regjeringens sete og 

landets Schwerpunkt. 51 I kampanjen i 1866 beskrives den sterkeste del av Østerrikes 

armé som Schwerpunkt.52 Ut i fra disse eksemplene ser vi at Moltke på det 

militærstrategiske og operative nivå nytter begrepet på samme måte som Clausewitz. 

3.3.2 Schwerpunkt redusert til et taktisk begrep  

Mot århundreskiftet kan det se ut som om begrepet endret betydning, noe som har 

bidratt til den forvirring som har eksistert  rundt begrepet helt fram til i dag. Visse 

hevder at denne endringen skjedde i forbindelse med at generalen Alfred von 

Schlieffen ble utnevnt til sjef for den tyske generalstab i 1891.53 Schlieffen så de 

militæres og generalstabens oppgaver som skilt fra politikken, noe som førte til et 

minimum av refleksjon omkring politisk innflytelse og påvirkning på krigens forløp. 

Dette førte til at man i stedet for å vurdere hele det samlede bildet på motstanderens 

evner, konsentrerte seg om muligheten til fysisk å kraftsamle ressurser til ett område 

i tid og rom. I det etterfølgende skal vi se eksempler på hvordan dette ga seg uttrykk i 

perioden etter første verdenskrig. 

 

Seeckt fikk som tysk Hærsjef i Reichswehr stor påvirkning på utforming av tysk 

doktrine i mellomkrigsårene.54 I 1921 ble Reichswehrs nye felttjenestereglement, 

Führung und Gefecht der verbundenen Waffen (FuG) utgitt, hvor bl.a. Seeckts syn på 

Schwerpunkt framgikk. Seeckt var naturlig nok farget av sine erfaringer under krigen 

og det er naturlig å anta at disse lå til grunn for FuG. Seeckt så på Schwerpunkt under 

stridsformen angrep som det avgjørende punktet i slaget som krevde innsats av alle 

styrker, og at hvert slag hadde sitt unike Schwerpunkt.55 Seeckt var på dette punkt 

som han var for øvrig innenfor doktrinær tenkning lang fra dogmatisk. FuG ga derfor 

ingen retningslinjer for uttak av Schwerpunkt, men poengterte at sjefer måtte være 

                                                 
51 Moltke, s. 39  
52 Ibid, s. 95 
53 Claesson, s. 102 
54 Citino, s. 34-35 
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klar over dets eksistens, kun da var en rasjonell gjennomføring av strid mulig.56 FuG 

la også vekt på fleksibilitet rundt Schwerpunkt, ikke minst fordi det kunne skifte 

under stridens gang. 57 I 1926 sendte den amerikanske militærattasjeen oberst Conger 

en rapport til krigsdepartementet i USA, hvor han bl.a. annet omtaler bruken av 

begrepet Schwerpunkt. Han forklarer i rapporten at han ofte hørte begrepet nyttet i 

diskusjoner mellom tyske offiserer, men så det aldri i skriftlige ordrer. ”Instead of 

defining the Schwerpunkt in an order, the commander simply deployed his forces in 

the proper way so to arrive at it”.58  

Diskusjonen over viser at begrepet Schwerpunkt ble redusert til et taktisk begrep om 

hvor hovedinnsatsen skal rettes/nyttes. Begrepet får et innhold som ligger i sfæren 

mellom det som kan kalles et ”avgjørende punkt” og  kraftsamling. En slik utvikling 

hadde foregått helt i fra Schlieffens tid, og  skyldes ikke minst at utviklingen 

foregikk i et politisk vakuum av en hær som egentlig ikke eksisterte (Reichswehr).  

 

Bruken av Schwerpunkt som konsept var sterkt etablert under Lynkrig - kampanjene 

i 1939 – 41, noe som også skyldes en sterk reglementsmessig tilnærming til 

konseptet. Wehrmacts nye doktrine fra 1933, Truppenführung, var nå blitt mer 

mekanisk enn FuG i sin beskrivelse av begrepet. Vi ser at her at Schwerpunkt 

beskrives i betydning av kraftsamling:  

”In order to properly deploy the attack force, the commander must know early on the decisive 

point of the enemy position. This information is necessary for the determination of the point of 

main effort).”59 (I den tyske orginalen nyttes ordet Schwerpunkt i stedet for uttrykket main 

effort).60 

”Based on the commander’s intent, the situation, and the terrain, it is at that point that the effect 

of all arms will be brougt to bear to achiev decisive results. The decisive attack is characterized 

by narrow sectors; provision for integrated fire of all arms, including that of adjacent sectors; 

and reinforcing fires by attached infantry heavt waepons and artillery”.61  (I den tyske 

orginalen nyttes ordet Schwerpunkt i stedet for uttrykket decisive attack ).62 

                                                                                                                                          
55 Ibid, s. 18 
56 Citino, s. 18 
57 Ibid, s. 19 
58 Citino, s. 61 
59 Condell and Zabecki, pkt. 389 
60 Truppenführung, pkt. 389 
61 Condell and Zabecki, pkt. 323 
62 Truppenführung, pkt. 323 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-06-10                   Beteckning 19 100:2046 
CHP 00-02  
Maj Per Einar Lindquister                                                                           Side 19 (70) 

Imidlertid ser vi at i pkt. 358 i den tyske doktrinen nyttes begrepet for å beskrive det 

avgjørende punkt: 

”... preferably by placing it (artilleriet) in support of the infantry at the decisive point.63  (I den 

tyske orginalen nyttes ordet Schwerpunkt i stedet for uttrykket decisive point).64 

Det avgjørende punkt kan på norsk uttrykkes som et punkt hvor en vil oppnå den 

største effekt, og eksisterer både på egen og på motstanderens side. Ideelt sett vil 

dette punkt utgjøre motstanderens svakhet, og er direkte koblet sammen med evne til 

å skape kraftsamling på slagfeltet. Vi ser fra beskrivelsen over at begrepet 

karakteriserer både kraftsamling og det avgjørende punkt. 

3.3.3 Schwerpunkt i praksis 

I følge Miksches analyse av Lynkrig stod begrepet Schwerpunkt som et av de mest 

sentrale i tysk doktrine under kampanjene i 1939 - 41, og han skriver at det hadde 

mening både på strategisk, operativt og taktisk nivå.65 Tom Wintringham oversatte 

Miksches bok og sammenfattet i introduksjonen hans oppfatning av begrepet, en 

oppfatning som viser at Wehrmacht hadde sin egen tolkning, noe som igjen viser at 

begrepet ble pragmatisk nyttet, nettopp i Clausewitz, Seeckt og Becks ånd.  

I følge Miksche innebar Schwerpunkt at tyskerne kraftsamlet stridskreftene mot 

smale fronter. Før striden startet valgte man et foreløpig punkt og retningen for 

støtet/kraftsamlingen. Ettersom striden utviklet seg, skiftet man stadig retning på 

støtet fra flanke til flanke, og over et relativt stort ildområde. Dette ga et tysk angrep, 

uavhengig av størrelse, et av dets hovedkarakteristikker; man søkte kontinuerlig etter 

et svakt punkt i fiendens forsvar, og kontinuerlig ble dette svake punkt nyttet  til å 

sikre terreng fra hvor flankeangrep, eller angrep bakfra, kunne svinge mot sterkere 

punkter.66 

Etterhvert som tyskerne brøt gjennom de forskjellige elementene i forsvaret,  

gjennomførte enkelte av de tyske enhetene det såkalte Aufrollen. Aufrollen innebar at 

styrkene ”rullet av sted” i forskjellige retninger slik at de plasserte seg selv 

flankerende eller bak fiendtlige avdelinger som framdeles holdt stillingen.  

                                                 
63 Condell and Zabecki, pkt. 358 
64 Truppenführung, pkt. 358 
65 Miksche, s. 53 
66 Ibid, s. 54-55 
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Den konsentrasjon eller kraftsamling som utgjorde Schwerpunkt, ble kontinuerlig 

opprettholdt ved å presse reserver inn i den åpning som var skapt i det fiendtlige 

forsvaret. Schwerpunkt og Aufrollen var altså en mobil konsentrasjon av styrker og 

ild. Styrker ”fløt” inn i den skapte åpningen fra bakre områder, og de spredte seg 

deretter ut for å finne den enkleste vei hvor fra konsentrasjonen kunne fortsette å 

rulle framover.67 Det må dog understrekes at Miksche i all hovedsak beskriver det 

taktiske nivå. Aufrollen som tysk begrep har i dag ingen betydning i militær 

sammenheng.  

 

I boken Lost Victories fører Feltmarskalk Erich von Manstein en diskusjon om hvor 

hovedtyngden av angrepet i vest 1940 burde ligge, hos Armégruppe A eller B. I den 

engelske utgaven av boken nyttes begrepene main weight, main point of effort og 

main effort i disse sammenhenger.68 I den tyske orginalversjonen av boken nyttes 

konsekvent ordet Schwerpunkt i de tilsvarende sammenhenger, for eksempel ”…den 

Schwerpunkt der Gesamtoperation auf deren Südflügel zu legen” og ”Durch 

Verlegen des Schwerpunkts auf den Südflügel zu Heeresgruppe A,…”.69 Diskusjonen 

viser klart at det på det vi vil kalle operativt nivå nytter tyskerne her Schwerpunkt for 

å uttrykke hovedangrep/kraftsamling. 

 

Min oppfatning er at Schwerpunkt under kampanjene i 1939 - 41 hadde mistet sin 

betydning på det strategiske nivå, både fordi det er vanskelig å uttrykke kraftsamling 

på det strategiske nivå ved hjelp av dette begrepet, og fordi den profesjonelle strategi 

hadde kollapset.70 Generalstabsoffiserene i Oberkommando der Wehr-macht (OKW) 

og Oberkommando des Heeres (OKH) fikk dermed ingen innflytelse over det 

militærstrategiske nivå, sågar detaljer på operasjonelle nivå var styrt av Hitler. 

Bakgrunnen for dette var at Hitler tok over som sjef OKH etter å ha avsatt 

Feltmarskalk Walter von Brauchitsch i 1941.71 I denne sammenheng nevnes også at 

Feltmarskalk Wilhelm Keitel var stabssjef  OKW i perioden 1938 – 1945, mens 

Hitler selv var høyeste militære sjef. 72 Som en konsekvens av dette var det på det 

                                                 
67 Miksche, s. 17-18 
68 Manstein, s. 104, 107, 116, 121 
69 Manstein, s. 104, 104, 114, 119 [1955] 
70 Paret, s. 572-573 
71 Holmes, s. 271 
72 http://www.dhm.de/lemo/html/biografien/KeitelWilhelm/index.html  (14.04.2002 22:26) 
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taktiske og til dels på det operasjonelle nivå generalstabsoffiserene kunne vise sin 

profesjonalitet. Militærteoretikeren Naveh mener da også at felt- og generalstabs-

offiserene gjenspeilte Wehrmachts sanne natur – fortreffe lighet på det taktiske og 

operative nivå.73 

3.3.4 Begrepsforvirring 

En forklaring til hvorfor begrepet Schwerpunkt endret mening fra Clausewitz og 

Molkes tid og fram mot andre verdenskrig, kan være en for bokstavelig tolkning av 

bestemte utdrag fra Clausewitz, kombinert med en mindre vektlegging av 

sammenhengene mellom nivåene for militære operasjoner. Dersom man utleder 

Schwerpunkt av følgende dictum etter Clausewitz, og anvender det på taktisk nivå, 

kan kraftsamling bli resultatet; 

”The first principle is that the ultimate substance of enemy strength must be traced back to the 

fewest possible sources, and ideally to one alone. The attack on these sources must be 

compressed into the fewest possible actions – again, ideally, into one. Finally, all minor actions 

must be subordinated as much as possible. In short the first principle is: act with the utmost 

concentration.” 74 

Forholdet kan også tolkes som metodikken bak ideen om Schwerpunkt. 

 

Tradisjonen med å nytte begrepet Schwerpunkt for å uttrykke kraftsamling har 

fortsatt i Bundeswehr også i dag. For å komme tilbake til den clausewiziske 

betydning av ordet har man nå i Tyskland innført begrepet Zentrum der 

Kraftentfaltung. 75 Ytterligere forvirring bør derved unngås, og sirkelen er dermed 

forhåpentligvis sluttet. 

                                                 
73 Naveh, s. 150 
74 Clausewitz, s. 746 
75 Claesson, s. 104 
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3.4 Auftragstaktik 

”Obedience is the principle, but man stands above the principle.... 

who is right in battle is decided in most cases by success.....” 

 

Field Marshall Helmuth Graf von Moltke (1800 – 1891)76 

 

Den opprinnelige betydningen av uttrykket Auftragstaktik innebar kommando og 

ledelsesmetoder som vektla personlig initiativ innenfor rammen av en overordnet 

målsetting. Konseptet stod sentralt innenfor prøyssisk – tysk operasjonell – strategisk 

teori og praksis fra 1860 tallet fram til og med andre verdenskrig.77  

3.4.1 Von Moltke og Weisungsführung 

Grev Helmuth von Moltke er ofte beskrevet som en foregangsmann for forløperen til 

Auftragstaktik, det som før første verdenskrig ble benevnt Weisungsführung eller på 

norsk ledelse etter direktiver.78 I følge Rothenberg var Moltke bryggen mellom 

Clausewitz filosofiske betraktninger og den prøyssiske armés teori og praksis.79 Både 

Clausewitz og Moltke la vekt på nødvendigheten av hurtighet i beslutningssystemet. 

I en tid hvor kommunikasjonsmetodene var mangelfulle og langsomme, samtidig 

som avdelinger kunne operere med store individuelle avstander, måtte generalstaben 

tillate et system hvor underordnede sjefer fikk relativ stor frihet i å utøve eget skjønn. 

Sjefer var rett og slett nødt til å ta viktige avgjørelser uten å konferere med 

generalstaben. Moltke gjorde denne nødvendigheten til en kunst ved å vektlegge 

fordelene med å utvikle sjefer som kunne vise initiativ innenfor rammen av høyere 

sjefs intensjon. Måten han gjorde dette på var å lede sjefene hovedsakelig gjennom 

direktiver (Weisungen) i stedet for detaljerte ordrer.80 Interessant å merke seg her er 

at Weisungsführung kun var tiltrodd sjefer ned til arménivå, enkelte ganger ned til 

korps.81 

Som militær intellektuell fikk Moltke stor betydning for prøyssisk-tysk militærteori, 

noe som bidro til at konseptet med Auftrag und Weisung stod sentralt i perioden fram 

                                                 
76 Tsouras, s. 48 
77 Moltke, s. x 
78 Condell and Zabecki, s. 4 
79 Moltke, s. 5 
80 Ibid, s. 12 
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mot første verdenskrig, men også i perioden etter første verdenskrig og fram til og 

med 1945.  

 

I 1906 ble følgende reglementsbeskrevet i de tyske doktriner; ”in particular, combat 

demands thinking, independent leaders and troops capable of independent action.” I 

1908 tok man ennå et skritt videre; ”from the youngest soldier uppwards, the total 

independent commitment of all physical and mental forces is to be demanded. Only 

thus can the full power of the troops be brought into action.”82 Disse sitatene viser i 

hvilken avgjørende grad man så på initiativ som en forutsetning for gjennomføring 

av vellykkede operasjoner. 

 

Første verdenskrig var et tilbakeskritt for konseptet med Weisungsführung i den 

Keiserlige Armé. I slaget ved Marne ble den tyske hær slått bl.a. fordi den måtte 

forholde seg til utdaterte ordrer. Utførelse av ordrenes tekst var blitt et mål i seg selv, 

uavhengig av endringer i situasjonen. 83  

3.4.2 Auftragstaktik og Von Seeckt 

General Hans von Seeckt fikk som nevnt stor betydning for utformingen av den 

doktrine som førte an i utviklingen av Reichswehr og senere Wehrmacht. I doktrinen 

FuG ble det presisert at sjefer skulle gi et oppdrag, forklare det i en kort og klar 

ordre, deretter overlate valg av metoder og midler til undergitte sjefer.84 Seeckt ville 

med dette sikre seg at den tyske hær ikke skulle bli utsatt for konsekvensene av 

utdaterte ordrer slik som den Keiserlige Armé ble det i slaget ved Marne. 

 

Ved overgangen fra Reichswehr til Wehrmacht i 1933 ble mye av innholdet i FuG 

brakt over i den nye doktrinen Truppenführung, ikke minst gjaldt dette 

Auftragstaktik. I følge Condell og Zabeki fikk den tyske hær konseptet med 

Auftragstaktik til å fungere bedre enn for noen annen hær i historien. 85 

Ved utbruddet av andre verdenskrig lå konseptet med Auftragstaktik dypt forankret i 

Wehrmacht, men i motsetning til Weisungsführung gjaldt konseptet nå helt ned til 

                                                                                                                                          
81 Condell and Zabecki, s. 4 
82 van Crefeld, s. 35-36 [1982] 
83 Citino, s. 13 
84 Ibid, s. 13 
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lagsnivå, og når nødvendig ned til den enkelte mann. 86 Interessant å merke seg er at 

konseptet var så rotfestet, at den tyske doktrinen ikke nyttet selve begrepet 

Auftragstaktik, til tross for at konseptet gjennomsyret doktrinen. En slik rotfestet 

holdning var bl.a. annet basert på fem essensielle elementer som igjen og igjen ble 

vektlagt under øvelser, trening og krigsspill ved Kriegsakademie; 87  

 

1) evnen til å fatte raske beslutninger,   

2) evnen til å presentere en klar og kort muntlig ordre,  

3) evnen til riktig bruk av terrenget,  

4) evnen til å vurdere situasjonen og å gi ordre uten detaljert informasjon om fienden,  

5) vise initiativ. 

3.4.3 Kjernen i Auftragstaktik 

Kjernen i Auftragstaktik  er etter min oppfatning at oppdrag og mål gis, mens 

utførelsen overlates til undergitte sjefer. Forutsetningen for konseptet lå i 

forventningen at sjefer skulle agere innenfor rammen av høyere sjefs intensjon. 88 

Dersom tildelt oppdrag ikke lenger stemte med situasjonen kunne en sjef endre 

oppdrag innenfor rammen av høyere sjefs intensjon, men måtte også bære ansvaret 

for konsekvensene. Dette kom av at ordrer ble kun ansett gyldige så lenge de forholdt 

seg til situasjonen og omstendighetene.89 

 

Alle operasjoner skulle iverksettes med sjefens sterke vilje, man anså i god 

Clausewitzisk ånd at den sterkeste vilje vant. Kunsten å lede besto i evnen til 

tidsriktig å bedømme når omstendighetene krevde en ny beslutning. 90  

 

Det ble forventet at sjefer skulle gi undergitte handlingsrom, men en sjef kunne ikke 

delegere beslutninger han selv var ansvarlig for. En ordre skulle inneholde alt en 

undergitt måtte vite for å kunne iverksette oppdraget – ikke mer. Ordrer skulle ikke 

                                                                                                                                          
85 Condell and Zabecki, s. 5 
86 Condell and Zabecki,, s. 4 
87 Citino, s. 232-234 
88 Condell and Zabecki, pkt. 36, 76 
89 Ibid,, pkt. 36, 37, 75 
90 Condell and Zabecki, pkt. 37 
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gå i detalj langt fram i tid, ved usikkerhet skulle intensjon og mål være tydelig, mens 

utførelsen ble overlatt til undergitte sjefer.91 

 

Offiseren som leder og lærer ble vektlagt, herunder rettferdighetssans, kompetanse, 

høy moralsk standard, selvdisiplin, mot og omsorg for undergitte. Gjennom bl.a. 

slike egenskaper ville den nødvendige tillit mellom mannskaper og offiserer oppstå.92 

3.5 Verbundenen Waffen 
 

”We have gotten into the fashion of talking cavalry tactics, artillery tactics, and 
infantry tactics. The distinction is nothing but a mere abstraction. There is but one 

art, and that is the tactics of the Combined Arms.” 
 

Major Gerald Gilbert93 
British Army, 1907 

3.5.1 Den spede begynnelse 

Konseptet strid med sammensatte våpen har eksistert i århundrer, men måten våpen 

har blitt kombinert på og på hvilket organisasjonsnivå konseptet har blitt nyttet på 

har i stor grad variert.94 Fra og med 1690 årene var infanteriavdelinger bevæpnet 

med glattborede våpen og bajonetter ryggraden i alle vestlige arméer de neste 150 år. 

Til tross for at den franske armé på siste del av 1700 tallet ledet an i en utvikling for 

å gjøre artilleriet like mobilt og fleksibelt som infanteriet det skulle støtte, førte den 

gjeldende stabiliteten i taktikken til at profesjonelle soldater var skeptisk til 

innovasjoner, selv om de kom fra hold som seriøst hadde studert krigføring og 

strid.95  

Etter innføringen av håndvåpen med riflet pipe og sluttstykke i perioden 1827 – 1870 

skjøt imidlertid utviklingen av konseptet med sammensatte våpen fart.96 Denne 

utviklingen korresponderte med de prøyssiske kampanjer og Moltke spilte også her 

en nokså viktig rolle. I følge Moltke skulle man gi spesiell oppmerksomhet til 

gjensidig støtte mellom ulike våpentyper, i og med at deres ulike karakteristikker 

                                                 
91 Ibid, pkt. 37, 73, 76 
92 Ibid, pkt 7, 8 
93 House, innledning (unummererte sider). 
94 Ibid, s. 3 
95 Ibid, s. 15-16 
96 Ibid, s. 16-17 
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kompletterte hverandre.97 Artilleriet beskrev han som en integrert del av de 

formasjoner det støttet.98 I hans ”Instructions for Large Unit Commanders” ga han 

retningslinjer for hvordan en framtrygd 99 fra et selvstendig armékorps kunne 

komponeres.  Den sammensatte formasjonen skulle bestå av en infanteribrigade 

inklusive to til tre artilleribatterier, ett ikke for lite kavalerielement, ett 

ingeniørkompani og ett sanitetselement.100 Til tross for at det på brigadenivå ikke var 

komponert sammensatte avdelinger, viser retningslinjene at tanken om samvirke 

mellom forskjellige våpen var etablert i perioden før år 1900. 

3.5.2 Første verdenskrig og Stosstrupptaktik 

I likhet med alle store konflikter bidro også første verdenskrig til utvikling av ny 

teknologi. I tillegg til utvikling innenfor artilleri og samband ble et antall nye våpen 

introdusert i et forsøk på å skape gjennombrudd i stillingskrigen. 101 Våpen som gass, 

fly og stridsvogner representerte nye elementer som skulle kombineres med 

tradisjonelle våpen, men det viste seg at ingen av de nevnte ble noen stor suksess 

under krigen.102  

Den viktigste utviklingen under første verdenskrig for å gjenopprette mobiliteten, 

skjedde i det tyske infanteriet. I følge House utviklet den tyske hær nye 

infanterivåpen og taktikk for små enheter som fikk stor betydning både for evnen til 

å skape gjennombrudd og for taktikkutviklingen etter krigens slutt.103 Den tyske 

Stosstrupptaktik  ble standard i det tyske infanteriet under begge verdenskrigene, og 

påvirket også de fleste større utenlandske arméer.104 Kjernen i denne taktikken 

(teknikken) bestod i at styrken til et våpen ble nyttet til å kompensere for svakheten 

til et annet. Nye våpen som lette 77- mm kanoner, mobile bombekastere, lette 

maskingevær, automatgevær, granatkastere, samt et mindre antall maskinpistoler og 

lette karabiner ble introdusert.105 For å oppnå maksimal utnyttelse ble også nye 

formasjoner innført, lineære formasjoner ble oppgitt til fordel for mer fleksible 

                                                 
97 Moltke, s. 154 
98 Ibid, s. 164 
99 eng; advanced guard 
100 Moltke, s. 181 
101 House, s. 43-49 
102 Ibid, s. 43 
103 Ibid, s. 51-53 
104 Ibid, s. 52 
105 Ibid, s. 52 
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grupperinger.106 I 1918 utga General von Ludendorff nye taktiske instruksjoner til 

alle infanteriavdelinger, samt at sytti divisjoner roterte gjennom et spesielt kurs i de 

nye offensive teknikkene.107 Som et resultat oppnådde tyskerne en overraskende 

suksess i mars/april 1918 i de såkalte Ludendorff-offensivene. Taktikken bak disse 

suksessene ses på som kulminasjonen i utviklingen av konseptet med sammensatte 

våpen under første verdenskrig. Iveren bak denne taktikken i kombinasjon med 

pansret materiell ble viktige elementer i det senere Lynkrig.108 

3.5.3 Vektlegging av strid med sammensatte våpen 

I Reichswehrs doktrine FuG , var samvirke mellom alle troppearter vektlagt. Seeckt 

var også på dette området en foregangsmann,  konseptet Combined Arms, ikke 

mekanisering, var avgjørende i hans syn på krigskunsten. 109 I og med at det eksisterte 

en tilnærmet kontinuitet mellom Reichswehr og Wehrmacht, ble konseptet og 

tradisjonen med Combined Arms et viktig element også i Wehrmachts doktrine 

Truppenführung.  Doktrinen gir en lengre beskrivelse av viktigheten av at 

stridsvogner i angrep må støttes av andre troppetyper, ikke bare infanteri, men 

motorisert/pansret artilleri, motoriserte ingeniører, panservernkanoner, røyk og 

taktisk flystøtte. Det var dermed de sammensatte våpen, ikke stridsvognene alene, 

som skulle slå hull på motstanderens forsvarslinjer.110 

 

Versailles-traktaten innebar at Reichswehr i utviklingen av egne doktriner var 

avskåret fra å teste ut konseptet Verbundenen Waffen eller Combined Arms i en 

mekanisert sammenheng. Dette forholdet bidro trolig til at Reichswehr i ennå større 

grad enn hva som ellers var naturlig fulgte debatten og utprøvingen av mekaniserte 

konsepter i England.111 Nå viste det seg at Fuller var talsmann for rene 

stridsvognsformasjoner, mens Liddell Hart argumenterte for en mindre komponent 

mekanisert infanteri i stridsvognsformasjonenene, det han kalte for tank marines.112 

Det må imidlertid nevnes at både Fuller og Liddell Hart argumenterte for at 

stridsvognsformasjoner måtte inneholde både mekanisert artilleri og 

                                                 
106 Ibid, s. 52 
107 Ibid, s. 53 
108 House, s. 53 
109 Citino, s. 12 
110 Ibid, s. 225-226 
111 Gat, s. 43-67 
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ingeniøravdelinger.113 Til tross for at at Fuller og Liddell Hart mente infanteriet ikke 

hadde stor betydning i en stridsvognsformasjon, var det Reichwehrs tradisjonelle 

vektlegging av samvirke mellom våpenartene som fikk størst betydning for 

Wehrmachts valg av et  konsept som i større grad en britene vektla mekanisert 

infanteri. 114 Manøveravdelingene i en tysk panserdivisjon ble som følge av dette 

komponert med to stridsvognsregimenter og ett infanteriregiment.115 I 1941 ble dette 

endret pga. økning av antall panserdivisjoner sammen med manglende 

produksjonskapasitet til to infanteriregimenter og ett stridsvognsregiment per 

divisjon. 116 Organisk i divisjonen inngikk også taktisk støtte som ingeniør, artilleri, 

luftvern, panservern, samband og oppklaring. 117 Med denne organiseringen av de tre 

første panserdivisjonene i 1935, var en organisasjon med mobilitet, fleksibilitet og 

ildkraft uten sidestykke skapt. I de påfølgende år ble den i samvirke med andre 

hærstyrker og ikke minst flyvåpenet finslipt til et middel som med Lynkrig som 

metode var langt overlegen den organisasjon Tyskland skulle møte i starten på andre 

verdenskrig. Interessant nok kan det anføres at den tyske doktrinen fra 1933/34 

omtalte både bruk av pansrede kjøretøy og fly, til tross for at Luftwaffe ikke ble 

etablert før i mars 1935 og de første panserdivisjonene høsten samme år.118 

3.5.4 Teoretisk bakgrunn for strid med sammensatte våpen 

General Fred Franks gir følgende forklaring til teorien Combined Arms;  

”All combat, combat support and combat service support should be mounted and be 

immediatly available to the mounted commander. This would create a self-contained mobile 

force, with its own tanks, infantry, artillery, engineers, signal and logistics. Such an all-arms 

approach allow the mounted commander to devise a variety of combinations of forces from 

within his own basic organization. Using these, he could exploit opportunities in changing 

battle situations without the need to constantly stop and reorganize. Skilled commanders could 

then conduct operations at a tempo of attack that brought them to positions where they 

presented the enemy with more situations than he could possibly handle in a given time and 

                                                                                                                                          
112 Ibid, s. 37 
113 Ibid, s. 35-42 
114 Ibid, s. 89 
115 Miksche, s. 109 
116 Jentz, s. 143 
117 Deighton, s.2 (illustrasjon) 
118 Condell and Zabecki, s. 6 
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space. In this way, the initiative lost in the firepower-dominated battlefields of World War I 

was regained”.119 

Franks diskuterer her tempo som en viktig faktor for å ”mette” motstanderens 

beslutningsevne i sammenheng med konseptet om sammensatte våpen. I dagens 

manøverteori nytter man ofte begrepet Boyds cycle eller OODA-loopen om denne 

effekten. 120 Om Franks her blander begrepene skal jeg ikke si, men for ordens skyld 

vil jeg diskutere en slik effekt senere i oppgaven. Likevel har han et poeng, 

mekaniseringen gjør operasjonene meget mobile, sammensetningen av flere 

våpentyper til en enhetlig styrke innebærer en fleksibilitet og synergi som i 

kombinasjon med et riktig ledelseskonsept gir et tempo som optimalt sett overstiger 

motstanderens evne til å iverksette mottiltak. Denne effekten omtaler 

militærteoretikeren William Lind som selve hensikten med Combined Arms. Mer 

utførlig forklarer Lind at ved å ramme motstanderen både fysisk og psykisk, utsettes 

han for et uløselig dilemma.  Uansett hvilken løsning motstanderen velger, havner 

han i problemer. Det faktum at dette problemet ikke har noen løsning rammer hans 

mentale sammenheng og evner.121 I Lynkrig-sammenheng var effekten av de 

vellykkede kampanjene strategisk paralyse, forvirring og forskyvning (eng; 

dislocation).122 Liddell Hart er av den oppfatning at flyvåpenet kombinert med de 

mekaniserte elementene forårsaket denne effekten. 123 

                                                 
119 Clancy, s. 133 
120 Lind, s. 4-7 
121 Lind, s. 20 
122 Fuller, s. 243, Gat, s. 10,  
123 Liddell Hart, s. 348 
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3.6 Flächen und Lückentaktik 
 
”Attacking the human body has been a sloppy and inefficient means of making war. 

Attacking the mind may prove the culmination of military history.” 

 

Lieutenant – Colonel Ralph Peters,124 

Fighting for the Future, 1999 

3.6.1 Bakgrunn 

Som jeg tidligere har vært inne på stod konseptene Schwerpunkt og Aufrollen meget 

sentralt i tysk doktrine. Disse to begrepene ledet til den taktikk som i tysk 

militærlitteratur ble benevnt Flächen und Lückentaktik .125 I følge Miksche ble 

uttrykket etablert for å skille konseptet fra den tidligere etablerte forstillingen om den 

lineære taktikken – den kontinuerlige fronten. 126 I Lynkrig-sammenheng søkte den 

angripende styrken etter åpninger eller svakheter i motstanderens forsvar. Man kan 

litt unøyaktig oversette Flächen und Lücken med styrke og svakhet/åpning. 127 Når 

disse styrker og svakheter/åpninger var funnet hos motstanderen, la tyskerne sitt 

skiftende eller rullende Schwerpunkt mot svakhetene eller åpningene i motstanderens 

forsvar i den hensikt å skape gjennombrudd. Konseptet med Flächen und 

Lückentaktik hadde imidlertid også en annen betydning for den angripende styrken. 

Spesielt når det gjaldt mekaniserte styrker som ikke kunne passere visse områder 

pga. uframkommelig lende, skapte disse områdene luker eller svake punkter i 

tyskernes egne angrepsformasjoner. Slike luker ble utnyttet eller ”tettet” av tysk 

infanteri som gjennomføre infiltrasjonsangrep fra disse områdene.128 

 

Av det tyske begrepet Flächen und Lückentaktik kan det etter min oppfatning utledes 

tre ulike teorier eller konsepter, recon pull, indirect approach og expanding torrent. 

Disse vil i det etterfølgende diskuteres.  

                                                 
124 Tsouras, s. 247 
125 Miksche, s. 53 
126 Ibid, s. 130 
127 William Lind oversetter dette til surfaces and gaps, og gir konseptet rundt begrepet betegnelsen 
recon pull. Lind, s. 7 og 18 
128 Miksche, s. 130-131 
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3.6.2 Recon pull 

William Lind nytter begrepet Recon Pull i sin beskrivelse av hvordan taktisk 

oppklaring ble gjennomført som del av Lynkrig-konseptet.129 Recon pull innebærer at 

oppklaringsstyrken forsøker å finne svakheter i motstanderens forsvar, hvorpå man 

på disse stedene setter inn kraftsamlingen for å oppnå gjennombrudd. I følge Lind 

hverken dirigerte eller predikterte ledende tyske hovedkvarter eksakt 

framrykningsvei, underforstått at resultatet av stridsoppklaringen avgjorde hvor 

Schwerpunkt skulle settes inn og gjennombrudd søkes.130 Miksche er av en litt annen 

oppfatning og beskriver at det innledningsvis ble tatt ut et foreløpig Schwerpunkt, 

men at dette ble endret fortløpende under operasjonen etterhvert som nye svakheter 

eller åpninger ble funnet.131 Til tross for nyansen mellom forfatterne, er både Lind og 

Miksche enige om at sammenhengen mellom disse begrepene består i å legge eget 

Schwerpunkt overfor motstanderens åpning eller svakhet. 

 

Lind kommer også inn på effekten av paralyse i sin beskrivelse av motstanderens 

styrke og svakhet. I følge Lind er det å skape forvirring og uorden hos motstanderen 

en viktig del av manøverkrigføring. Ved hjelp av stridsoppklaring over en bred front 

ble det generert stor forvirring blant de franske styrker i 1940. Hver stridskontakt 

med tysk oppklaring ble rapportert som et nytt angrep av de franske styrkene. 

Tyskerne så ut til å være overalt, og det franske ledelsesapparatet som krevde visshet 

før en beslutning kunne tas, ble paralysert.132 Lind viser her til en operasjonalisert 

måte å oppnå mental paralyse på.  

3.6.3 Den indirekte metode 

Fra begrepet eller konseptet med Flächen und Lückentaktik er det også mulig å 

utlede klare elementer av den indirekte metode, både på taktisk og operativt nivå. I 

følge Liddell Hart var Wehrmachts triumferende kampanje i vest i mai – juni 1940 

først og fremst en indirekte tilnærming på det psykologiske plan, i mindre grad på det 

fysiske plan. 133 Disse begrepene krever en noe nærmere forklaring.  

                                                 
129 Lind, s. 7  
130 Ibid, s. 7 
131 Miksche, s. 17 
132 Lind, s. 7 
133 Liddell Hart, s. 225 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-06-10                   Beteckning 19 100:2046 
CHP 00-02  
Maj Per Einar Lindquister                                                                           Side 32 (70) 

Begrepet ”the strategy of the indirect approach” ble første gang introdusert av 

Liddell Hart i 1927, men han utviklet teorien senere gjennom en rekke artikler og 

bøker.134 Den endelige utviklingen av teorien kom i boken Strategy utgitt i 1967. 

Teorien beskriver hvordan en motstander skal beseires på en så økonomisk 

fordelaktig måte som mulig, både på strategisk, operativt og taktisk nivå.135 

Strategien om den indirekte metode må ses på som en filosofi eller en ”holdning”, og 

ikke som en oppslagsbok for hvordan man skal vinne slag eller felttog. 136  

I følge Liddell Hart var den perfekte strategi; ”to produce a decision without any 

serious fighting”.137 Den beste måten å oppnå dette på var gjennom “the strategy of 

indirect approach”.  

 

Det sentrale i den indirekte metode er å manøvrere på en slik måte at en skaper 

forskyvning (dislocation) 138 hos motstanderen, med den følge at hans styrker enten 

går i oppløsning eller nærmer seg et sammenbrudd. I denne sammenheng nytter 

Liddell Hart to dimensjoner, en fysisk og en psykologisk.139 

En forskyvning i den fysiske dimensjon kan skapes gjennom endring av 

frontretninger, avskjære eller dele hans styrker, samt true hans forsyninger og 

tilbaketrekningsakser. Forskyvning kan skapes gjennom et av disse forhold, men er 

oftest konsekvensen av at flere nyttes sammen. 

På det psykologiske plan opptrer forskyvning som et resultat av de mentale inntrykk 

ovennevnte forhold gjør på motstanderen. Grunnleggende kan man si at psykologisk 

forskyvning utgår fra følelsen av å være fanget.  

Ofte skapes en slik effekt ved å gå mot motstanderens bakre områder.140 På samme 

måte som et menneske midlertidig kommer ut av ballanse ved å snu seg, opptrer 

denne effekten også på militære formasjoner. En slik kringgang av motstanderen har 

imidlertid også en dypere mening. Liddell Hart innfører her begrepene ”minste 

motstands vei” og dens ekvivalent på det psykologiske plan, ”den minst forventede 

vei”. Han understreker at dersom man bare nytter den åpenbart minste motstands vei, 

                                                 
134 The Oxford Companion to Military History, s. 505 og Rekkedal, s. 300 
135 Leonhard, s. 46 
136 Rekkedal, s. 301 
137 Liddell Hart, s. 324 
138 bringe ut av stilling, forskyve, forrykke, bringe forvirring, Engelsk-norsk militær ordbok, 2. 
reviderte utgave, Grøndahl – Dreyer, 1996  
139 Liddell Hart, s. 326-327 
140 Ibid, s. 327 
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vil den være minst like åpenbar for motstanderen, og er dermed kanskje ikke lenger 

minste motstands vei. Liddell Hart hevder at når begge disse aspekter er ivaretatt og 

kombinert med hverandre, kan en si at strategien har en indirekte tilnærming 

beregnet på å forskyve motstanderens ballanse.141  

En ren forflytning av tropper indirekte mot en motstander og hans bakre område er 

derfor ikke en indirekte tilnærming. En slik bevegelse vil kunne pareres av 

motstanderen, og i det øyeblikk styrken når fram, har motstanderen truffet tiltak som 

gjør at vi møter han direkte mot hans nye front. En forutsetning for forskyvning er 

dermed at egen styrke må foreta bevegelser kombinert med den første bevegelsen 

som binder eller holder motstanderen fast. Hensikten med en slik bevegelse er i følge 

Liddell Hart; ”to deprive the enemy of his freedom of action, and it should operate in 

both the physical and psychological spheres.”142 

Som jeg har vært inne på mente Liddell Hart at Wehrmachts triumf i mai – juni 1940 

først og fremst var en indirekte tilnærming på det psykologiske plan. I følge Liddell 

Hart var ideen å få motstanderen ut av ballanse ved å oppnå det uventede i tid, rom 

og metode, fulgt av en hurtigst mulig utnyttelse av minste motstands vei, innenfor så 

lang rekkevidde som mulig.143 

3.6.4 Expanding torrent 

I følge militærteoretikeren Leonhard har forstillingen om expanding torrent også en 

sammenheng med Flächen und Lückentaktik, selv om analogien tilhører Liddell Hart 

(og opprinnelig Sun Tzu).144 Tanken er at et angrep skal følge mønsteret til 

strømmende vann. Ettersom vannet strømmer nedover unngår det sterke formasjoner. 

I stedet flyter det utover og søker etter svake partier hvor det kan trenge gjennom. 

Når slike små åpninger er funnet, strømmer vannet til dette punkt, trenger gjennom 

og utvider seg på den andre siden. Slik skal også et angrep unngå fiendens sterke 

punkter (Flächen), men utnytte de svake punktene (Lücken).145 I den militære 

forestillingsverden er effekten at straks en angripende styrke er gjennom åpningen i 

motstanderens forsvar, vil den angripende styrke utvide seg ved å føre ytterligere 

styrker inn i gjennombruddsområdet for å ødelegge viktige fiendtlige avdelinger og 

                                                 
141 Ibid, s. 326-329 
142 Ibid, s. 328 
143 Liddell Hart, s. 225 
144 Leonhard, s. 50 
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installasjoner. Dersom vi går til Miksches beskrivelse av Aufrollen, ser vi at likheten 

er slående. Etter at gjennombrudd er oppnådd i ”åpninger” ved hjelp av Schwerpunkt, 

nyttes Aufrollen for å utvide gjennombruddstedet. Deretter skyves 

hovedkonsentrasjonen av styrkene opp og gjennom som en ”strøm” for å fortsette 

angrepet og forfølgelsen. 146 Vi kan dermed utlede at expanding torrent er den 

effekten som oppnås ved å kombinere konseptene Schwerpunkt (i betydning 

kraftsamling), Flächen und Lückentaktik og Aufrollen. I følge Leonhard var teorien 

om Expanding torrent fundamental for Lynkrig konseptet.147 

 

  

                                                                                                                                          
145 Ibid, s. 50 
146 Miksche, s. 54-55, 70.   
147 Leonhard, s. 50 
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4 Moderne manøverorienterte doktriner versus Lynkrig 

4.1 Innledning 

Innledningsvis i kapittelet gis en oversikt over utviklingen av amerikansk 

landoperativ doktrine fra Active Defence via Airland Battle til Full Spectrum 

Operations, dvs den nå gjeldende FM 3-0 (Operations) godkjent i juni 2001. Den 

innledende delen av kapittelet vil ikke gå i dybden på teorien som lå bak de 

forskjellige versjonene, kun tjene som en kort forklaring til hvilke milepæler som 

ledet fram til dagens doktriner. Tilsvarende beskrivelse gjøres av den norske 

doktrineutviklingen som ledet fram til Forsvarets fellesoperative doktrine, heretter 

benevnt FFOD.  

Deretter gjennomføres en komparativ analyse av de fire begrepene diskutert i kapittel 

3 i relasjon til tilsvarende begreper slik de er beskrevet i FM 3-0 og FFOD.  

4.2 Fra Active Defence til Full Spectrum Operations  

En av de mest innflytelsesrike doktrineendringene i US Army ble initiert av general 

William E. DePuy, sjef for TRADOC i 1973.148 DePuy var en veteran fra andre 

verdenskrig og så på den som mer relevant for den moderne hær enn de erfaringene 

man hadde fra Korea og Vietnam. I sin streben etter å tilpasse hæren mer i takt med 

det daværende oppdraget som gikk ut på å forsvare Vest-Europa og Midtøsten fra et 

Sovjetisk angrep, ledet DePuy en studie av den arabisk-israelske krigen i 1973. De 

neste årene viste nye initiativer og doktrinemessige framskritt som resulterte i 1976 

versjonen av den amerikanske hærens doktrine, FM 100-5. Doktrinen ble kalt Active 

Defence og framhevet bl.a. et større tempo på det moderne slagfeltet.149  Active 

Defence ble utsatt for massiv kritikk, noe som førte til en omfattende og kreativ 

debatt som igjen må anses som vesentlig for den amerikanske hærens videre 

doktrineutvikling.150 

 

Utviklingen av AirLand Battle doktrinen reintroduserte og utviklet konseptet med 

dybde i stridsfeltet, en utvikling som startet ved utnevnelsen av general Don Starry 

som sjef for TRADOC i 1977. Starry hadde også studert den arabisk- israelske krigen 

i 1973, og mente at den eneste muligheten til å motstå tettheten i både syriske  og 

                                                 
148 Training and Doctrine Command - den amerikanske hærens senter for doktrineutvikling. 
149 The Oxford Companion to Military History, s. 675 
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egyptiske styrkers mekaniserte angrep var å bekjempe dem på kloss hold og på dypet 

samtidig. I et forsvar mot echelonerte angrep fra Warzawapakten, mente Starry at 

ved å nytte dybde i forsvaret, kunne man separere echelonnene, og derved stoppe 

angrepets momentum. Ved samtidig å ta ut verdifullt og uerstattelig materiell/styrker 

i fiendens bakre områder, ville kombinasjonen av angrep på kort hold og på dypet 

først sette ned fiendens tempo, deretter gjøre det mulig å slå echelonerte angrep. I 

følge Starry innebar dybde på stridsfeltet levering av ildkraft både fra luftbårne 

plattformer, artilleri og manøverstyrker. Denne teorien fikk navnet Airland Battle og 

ble for første gang introdusert i den amerikanske hærens doktrine FM 100-5 i 

1982.151  I denne utgaven ble også Operational art introdusert for første gang i 

amerikansk doktrine.152 

 

I 1986 ble en ny utgave av Airland Battle doktrinen (FM 100-5 1986) utgitt. I følge 

Naveh var denne utgaven en naturlig følge av den evolusjonære prosessen igangsatt 

av general Don Starry. 153 Ikke minst var den nye doktrinen et resultat av at den 

operasjonelle teorien var blitt integrert i US Army i perioden mellom 1982 og 1986. 

Operational theory, med større vekt på det operative framfor det taktiske nivå, samt 

valg av korpsnivået som best egnet for å lede krigføringen på det taktiske nivå, ble 

derved de viktigste endringene i denne utgaven. 154 I denne sammenheng er det 

interessant å se at korpsnivået ble valgt fordi det var hærens største taktiske 

formasjon som var selvforsynt, det inneholdt alle nødvendige våpentyper (all-arms) 

og støttefunksjoner nødvendig for å operere selvstendig, og med utholdenhet til å 

beherske operasjoner over lengre tid.155 

 

I 1993 ble FM 100-5 på nytt revidert av TRADOC, denne gang under ledelse av 

general Fred Franks som for øvrig er mest kjent for sin rolle som sjef for det 

                                                                                                                                          
150 Leonhard, s. 130-135 
151 Clancy, s. 138-139 
152 FM 3-0 definerer Operational Art slik; ”The use of military force to achieve strategic goals through 
the design, organization, integration and conduct of theater strategies, campaigns, major operations, 
and battles”.  I følge The Oxford Companion to Military History ble begrepet ”Operational Art” først 
nyttet av sovjetiske militærteoretikere på 1920-tallet, bl.a. for å skille kampanjer fra rene slag. US 
Army tok i bruk uttrykket ”operations”  som tittel på FM 100-5 i 1939, men først i 1982-utgaven ble 
det ”operasjonelle nivå” offisielt akseptert som likeverdig til strategisk og taktisk nivå. 
153 Naveh, s. 305 
154 Clancy, s. 139-140 
155 Ibid, s. 139 
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amerikanske VII korps under Golf-krigen. Også 1993 utgaven inneholdt nyheter, 

ikke minst omhandlet et helt kapittel fellesoperasjoner, hvilket ga hæroffiserer 

innsikt i operasjoner på det fellesoperative nivå, herunder sammensatte styrker (JTF), 

felles kommando, kommandoforhold etc.156  

 

FM 3-0, Operations, ble utgitt i 2001 og er den fjortende hærdoktrinen i denne 

rekken siden 1905. At man nå har endret nummereringen fra FM 100-5 til FM 3-0 

har sammenheng med justeringer i doktrine-hierarkiet i USA. Doktrinen innebærer i 

følge dens forord et større skifte i doktrinesammenheng, og gir overordnede 

retningslinjer for gjennomføring av ”Full Spectrum Operations”, dvs spennet fra 

offensive operasjoner i større krigsteater til fredsoperasjoner, herunder støtte til det 

sivile samfunn. Doktrinen tar opp i seg erfaringer fra de senere års konflikter hvor 

USA har vært involvert, samt retningslinjer for nasjonale eventualiteter. Doktrinen er 

også den første som fullt ut komplementerer den amerikanske fellesoperative 

doktrinen (FM 1).157 

4.3 Fra kald krig til fellesoperasjoner i et manøverorientert konsept - 

FFOD  

I 1990 årene traff motebølgen med å utvikle doktriner Norge med full styrke.158 På 

denne tiden hadde Norge ingen egen fellesoperativ doktrine, heller ikke grenvise 

doktriner. Imidlertid hadde de enkelte forsvarsgrener taktiske direktiver som styrte de 

enkelte forsvarsgrenenes taktikk, for Hærens vedkommende ”Taktiske Direktiver for 

Hæren” - (TDH). Luft- og sjøforsvaret var i større grad enn Hæren integrert i NATOs 

”tankesett”, og nyttet NATO ”tactical publications” i stedet for norske direktiver.  

 

Grunnlaget for nasjonale operasjoner under den kalde krigen lå i NATOs planverk 

for å stanse en invasjon fra Warszawapakten. De strategiske rammene var således 

klare, trusselen konkret og bildet av det ”forestående” angrepet vel analysert. Ut i fra 

disse rammene eller forestillingene utviklet NATO sine krigsplaner. Slike planer ble 

distribuert nedover kommandolinjene og detaljplanlegging foretatt på de ulike 

nivåer. For Norges vedkommende ble slike planer utarbeidet i forståelse med NATO. 

                                                 
156 Clancy, s. 502 
157 FM 3-0 summary; http://www-cgsc.army.mil/CDD/ (14.04.2002) 
158 Tjøstheim, s. 367-375 og intervju 14 feb 2002. 
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Denne forsvarsplanleggingen besto av relativt statiske planer for å fange opp en 

invasjon, herunder sinke en motstander i et antall døgn fram til allierte forsterkninger 

ankom. I så måte var ”holdetider” sentrale. Planene var i stor grad basert på 

totalforsvarstanken, med utmattelseskrigføring som konsept. Det fellesoperative 

nivået var representert ved NATOs kommandokjede (NATO hovedkvarter) og 

fungerte etter NATOs doktrinesystem. Til tross for at konseptet innebar 

fellesoperative hovedkvarter (ett i Sør-Norge og ett i Nord-Norge), vil mange hevde 

at det ikke var en fe llesoperativ planlegging som ble foretatt, men planlegging for 

separate operasjoner; en sjøkrig, en luftkrig og en landkrig. Alle disse planene må 

betraktes som ”anti invasjonsplaner”.  

 

Situasjonen etter den kalde krigen kan beskrives som ganske avgjørende for det 

norske Forsvarets framtid. Når trusselen forsvant, stilte offiserene spørsmålet hva 

gjør vi nå? På politisk nivå var spørsmålet; når trusselen er borte, hva gjør vi med 

Forsvaret? Svaret var at Forsvaret skulle legge like stor vekt både på forsvar av 

territoriet, krisehåndtering og internasjonale operasjoner, mens man før hadde 

kraftsamlet om invasjonsforsvaret. Det ble raskt klart at de nye oppgavene ikke 

kunne mestres dersom man holdt fast ved utmattelses-krigføring som konsept. 

Dersom et angrep eller en krise utfoldet seg annerledes enn hva som tidligere var 

forutsatt, var det ikke mulig å løse oppgaven med soldater nedgravd i Indre Troms. 

Etableringen av Telemark bataljon kom derfor som et svar på de nye utfordringene 

internasjonale operasjoner skapte. 

Forsvarsstudien 1996 (FS 96) var i så måte banebrytende ved at den for første gang 

inneholdt tanker om nye operasjonskonsepter. Forsvarssjefens grunnsyn for utvikling 

og bruk av norske militære styrker i fred, krise og krig utgitt sommeren 1995, pekte 

også på en dreining av operasjonskonseptet i retning av manøverkrigføring.159 

  

Overgangen til nytt operasjonskonsept (manøverkrigføring) ble størst for Hæren, i og 

med at hele Hærens organisasjon, oppgaver og materiell var skreddersydd den 

geografi og trussel man sto overfor under den kalde krigen. På grunn av den iboende 

mobilitet hos de fleste stridsmidlene var både sjø- og luftforsvaret naturlig nok lettere 

å endre. Dette medførte også at Hæren la ned  stor kraft i å utvikle nye hærdoktriner, 
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et arbeid som midlertidig ble stoppet for først å få på plass en fellesoperativ doktrine 

som skulle være overordnet de grenvise. 

 

Tre forhold førte til at arbeidet med en fellesoperativ doktrine ble aktuell.   

(1) Forsvarssjefens grunnsyn for utvikling og bruk av norske militære styrker i fred, 

krise og krig ble utgitt sommeren 1995. Grunnsynet var Forsvarssjefens visjon om 

utvikling av framtidens forsvar, og slo fast at framtidens operasjonskonsept skulle 

dreies i retning av ”manøverkrigføring” og ”indirekte tilnærming”.  

(2) Pga. de endrede sikkerhetspolitiske forhold og Forsvarssjefens Grunnsyn startet 

de enkelte forsvarsgrener en diskusjon, og etterhvert et arbeid med å utarbeide egne 

doktriner. Det oppsto et problem ved at man tolket grunnlaget ulikt i og med at det 

ikke eksisterte et overordnet dokument som styrte utviklingen.  

(3) Doktrinearbeidet i NATO hadde skutt fart, men disse dokumentene som ofte var 

et minste felles multiplum, var deskriptive og sa derfor lite om de problemstillinger 

som Forsvarssjefens Grunnsyn og de grenvise doktrinene hadde reist. Samtidig var 

det viktig at Norge utførte et eget arbeid på dette området for å påvirke utviklingen. 

Blant annet som en følge av disse forhold ga Sentralstaben i Forsvarets 

overkommando Forsvarets Stabsskole i oppdrag å utarbeide Forsvarets 

fellesoperative doktrine i august 1997. En arbeidsgruppe bestående av offiserer fra 

alle forsvarsgrener ble opprettet ved Forsvarets Stabsskole, oppdraget var på deltid å 

utarbeide Forsvarets Fellesoperative Doktrine (FFOD). I februar 2000 ble FFOD 

utgitt.160  

4.4 Schwerpunkt versus Center of Gravity og tyngdepunkt 

4.4.1 FM 3-0 - Center of Gravity 

I FM 3-0 står begrepet og forestillingen om center of cravity sentralt. Sammen med 

elementer som ”End state; decisive points; line of operations; culminating point; 

operational reach, approach and pauses; simultaneous and sequential operations; 

                                                                                                                                          
159 Forsvarssjefens grunnsyn for utvikling og bruk av norske militære styrker i fred, krise og krig, s. 10 
160 Hele pkt. 4.3 bygger på en artikkel og et intervju med Tjøstheim. Se litteraturoversikt. 
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linear and non-linear operations and tempo” utgjør begrepet en sentral del av det 

operasjonelle design. 161 

   

FM 3-0 definerer begrepet slik; ”Centers of gravity are those characteristics, 

capabilities, or localities from which a military force derives its freedom of action, 

physical strength, or will to fight”.162 Vi ser her at definisjonen ligger relativt tett opp 

til Clausewitz egen definisjon (...hub of all power...). Ved å gå nærmere inn på 

beskrivelsen av center of gravity i FM 3-0 gis ytterligere betraktninger rundt 

begrepet som viser hvordan amerikanerne nytter det som en analytisk idé, og ikke 

som et avgjørende punkt eller avdeling hvor styrkene kraftsamles for å oppnå 

gjennombrudd eller seier.  

 

FM 3-0 omtaler center of gravity som et sentralt verktøy i design av kampanjer og 

større operasjoner. Straks det er identifisert, danner det fokus for sjefens intensjon og 

det operasjonelle design. Den amerikanske forestillingen om center of gravity 

innebærer ikke bare at en vurdering av motstanderens center of gravity, men også 

ident ifikasjon og beskyttelse av egne centers of gravity.163 

 

I følge militærteoretikeren Milan Vego er center of gravity det mest kritiske element 

på operativt og strategisk nivå/krigføring. Han mener at ingen kampanje eller 

operasjon kan gjennomføres på en rask og avgjørende måte uten at fiendens og eget 

center of gravity er identifisert og egne stridskrefter nyttes for degradere, ødelegge, 

nøytralisere motstanderens center of gravity og beskytter eget/egne.164 

 

Ut i fra den ovenstående beskrivelsen kan det utledes at FM 3-0s forestilling om 

center of gravity ligger innenfor den clausewitzianske definisjonen av begrepet. 

Sammenhengen mellom Schwerpunkt slik det ble nyttet i Lynkrig-sammenheng og  

                                                 
161 ”A major operation begins with a design – an idea that guides the conduct (planning, preparation, 
execution, and assessment) of the operation. The operational design provides a conceptual linkage of 
ends, ways, and means. The elements of operational design are tools to aid designing major 
operations. They help commanders visualize the operation and shape their intent.” FM 3-0, pkt. 5-23. 
162 FM 3-0, pkt. 5-27 
163 Ibid, pkt. 5-28/5-29 
164 Vego, s. 23 
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FM 3-0s definisjon er dermed ikke tilstede. Det nærmeste FM 3-0 kommer Lynkrig-

definisjonen av Schwerpunkt er i beskrivelsen av main effort eller kraftsamling. I FM 

3-0 defineres main effort som ”the activity, unit or area that commanders determine 

constitutes the most important task at that time”.165 Vi ser her klare likhetstrekk 

mellom Lynkrigens Schwerpunkt og FM 3-0s kraftsamling eller main effort. 

4.4.2 FFOD  

Også i FFOD står tyngdepunktsbegrepet (center of gravity) som et sentralt begrep.  

FFOD vektlegger at viktige militærteoretiske begreper må forstås for at 

militærfaglige diskusjoner skal kunne gjennomføres på et felles grunnlag. Felles 

forståelse av sentrale begreper er også sentralt for å ha et enhetlig fokus under 

planlegging, ledelse og gjennomføring av militære operasjoner.166 

 

Ved en gjennomgang av FFOD del A – grunnlag, er det tydelig at Clausewitz 

militære filosofi uttrykt gjennom boken Vom Kriege står sentralt. Også når det det 

gjelder den norske definisjonen av tyngdepunkt gjennomsyres konseptet av 

Clausewitz forestilling rundt begrepet. FFOD definerer tyngdepunkt som; ”Et 

sentrum av kraft og bevegelse som alt avhenger av ”.167 Videre forklarer definisjonen 

at formålet med tyngdepunktsbetrakningen er å avdekke hvorfra en motstander får 

sin handlefrihet, fysiske styrke eller vilje til motstand. Vi ser her at den norske 

definisjonen bokstavelig talt er en ordrett oversettelse av Clausewitz tekster, men at 

den også med sin tilleggsforklaring (formål) ligger meget nært opp til den 

amerikanske. Også den norske beskrivelsen er tydelig på at en også må identifisere 

og beskytte egne tyngdepunkter. Vi kan dermed utlede at den amerikanske og norske 

tyngdepunktsbetraktningen baserer seg på samme idé, nemlig den clausewitzianske. 

 

I sin generelle beskrivelse foreskriver FFOD en tyngdepunktsbetraktning både ut i 

fra et sikkerhetspolitisk- og militærstrategisk perspektiv, dvs at alle elementer i 

maktgrunnlaget (militært forsvar, økonomi, politikk, geografi og folkevilje) 

underkastes en tyngdepunktsbetraktning. Imidlertid fastslås det også at det på det 

operasjonelle nivå vil være naturlig å konsentrere tyngdepunktsbetraktningene om en 

                                                 
165 FM 3-0, pkt. 4-93 
166 FFOD, del A, s. 59 
167 Ibid, s. 153 
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motstanders militære styrker og hans evner til å gjennomføre militære operasjoner 

mot Norge, selv om man ikke kan se bort fra andre tyngdepunkter.168 I FM 3-0s 

definisjon relateres tyngdepunktsbetraktningen kun til militære styrker.169 Denne 

forskjellen skyldes trolig at FM 3-0 dekker både operativt og taktisk nivå, mens 

FFOD dekker det operative nivå, samt i større grad en FM 3-0 relaterer til det 

militærstrategiske nivå.  

 

Vi har gjennom diskusjonen over utledet at også den norske definisjonen og 

forestillingen rundt tyngdepunkt forholder seg til den clausewizianske, og ikke til 

definisjonen av Schwerpunkt slikt den ble nyttet i Lynkrig. Som i FM 3-0 er det 

nærmeste FFOD kommer Lynkrigens Schwerpunkt begrepet kraftsamling. FFOD 

definerer kraftsamling som;  

”Manøver som har som formål å skape et momentum som på et bestemt sted og tidspunkt vil 

være motstanderens styrke overlegen. For å oppnå det må manøverelementene disponeres slik 

at vi får en koordinert kraftsamling i tid og rom mot utvalgte tyngdepunkt eller vitale 

punkter”.170  

Vi ser igjen klare likhetstrekk mellom hvordan Schwerpunkt ble nyttet i tysk 

Lynkrigtenkning og begrepet kraftsamling i norsk og amerikansk tenkning. Dette til 

tross for en noe ulik norsk – amerikansk definisjon. 

4.5 Auftragstaktik versus Mission Type Orders og oppdragsbasert 
ledelse 

4.5.1 FM 3-0 

I motsetning til FFOD, hvor oppdragsbasert ledelse (Auftragstaktik ) er et viktig og 

enhetlig beskrevet konsept, finner man ikke tilsvarende ledelseskonsept i en samlet 

beskrivelse i FM 3-0. Dette betyr ikke at konseptet mangler, men at elementer av 

Auftragstaktik kan spores i flere ulike sammenhenger og med ulike benevnelser i den 

amerikanske doktrinen.  

 

I FM 3-0s kapittel 5, Battle command, beskrives visse deler som sammenfaller med 

tysk Auftragstaktik. Kapittelet gir en oversikt over hvordan US Army visualiserer, 

                                                 
168 FFOD, del A, s. 59-60 
169 FM 3-0, pkt. 5-27 
170 FFOD, del A, s. 68 
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beskriver og regisserer operasjoner ut i fra et ledelsesperspektiv. Innenfor dette 

perspektivet framgår elementer som tydelig sammenfaller med tysk Auftragstaktik .  

 

Som del av Battle Command utgjør Commander’s Intent utgjør et viktig element 

innenfor amerikansk ledelseskonsept. ”The comanders’s intent is a clear, concise 

statement of what the force must do and the conditions the force must meet to 

succeed with respect to enemy, terrain and the desired end state”.171 FM 3-0 

forklarer videre at intensjon, koblet til oppdraget, dirigerer undergitte mot løsning av 

oppdrag i fravær av ordrer. I dette ligger også muligheten til å utnytte muligheter 

som måtte oppstå.172 Nettopp det å kunne handle etter en intensjon, samt utnyttelse 

av muligheter i fravær av direkte ordrer utgjør sentrale elementer i Auftragstaktik. 

Truppenführung omtaler disse forholdene i flere sammenhenger, og understreker at 

overordnet intensjon skal beskrives, slik at nødvendig handlingsrom finnes for 

undergitte sjefer.173  

 

I følge samme kapittel i FM 3-0 er: ”The commander’s will is the constant element 

that propels the force through the shock and friction of battle”. Videre fastslår FM 3-

0 at: ”…if the enemy is skilled and resolute, soldiers may approach that point when 

”can’t be done” and can’t go any further” dominate their thinking. At that point, the 

will and personal presence of commanders provide the impetus for action”.174 Av 

Truppenführung framgår at: ”The command of an army and its subordinate units 

requires leaders capable of judgement, with clear vision and foresight, and the 

ability to make independent and decisive decisions, and to carry them out 

unwaveringly and positively...”.175 Her ser vi klare likhetstrekk mellom FM 3-0 og 

Auftragstaktik. Den tyske doktrinen understreker også at operasjoner må iverksettes 

med sjefens sterke vilje, og at den sterkeste vilje som oftest vinner.176  

 

Prinsippene (tenets) for US Army  beskrives i FM 3-0, kapittel 4 ”Full Spectrum 

Operations”. Her kommer doktrinen inn på betydningen av initiativ. FM 3-0 sier 

                                                 
171 FM 3-0, pkt. 5-61 
172 Ibid, pkt. 5-62 
173 Condell and Zabecki, s. 23-24 (pkt 37) 
174 FM 3-0, pkt 5-74 
175 Condell and Zabecki, s. 17-18 (pkt 6) 
176 Ibid, s. 23-24 
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bl.a. følgende om betydningen av initiativ: ”From an individual perspective, 

initiative is the ability to be a selfstarter, to act when there are no clear instructions 

or when the situation changes”.177 Den tyske doktrinen er ikke mindre konkret på 

dette området, og uttaler: ” ...independence of action within acceptable boundaries is 

the key to great success”.178  

 

Gjennom det amerikanerne benevner ”Mission Type Orders” oppfordres det til 

aggressive handling innenfor sjefens intensjon. ”Mission Type Orders assign tasks to 

subordinates without specifying how to accomplish them.”179 Til sammenligning 

skriver Truppenführung: ”The commander must allow his subordinates freedom of 

action, so long as it does not adversely affect his overall intent (Absicht)” og ”An 

order should contain all that a subordinate needs to know to be able to execute his 

mission – and nothing more”.180 FM 3-0 understreker at en forutsetning for konseptet 

er sjefer med tillit til sine undergitte. I denne beskrivelsen fra FM 3-0 ser vi også at 

helt sentrale elementer fra Auftragstaktik er hentet inn i amerikansk doktrine. 

Truppenführung sier bl.a. følgende i denne sammenheng: ”Mutual trust is the surest 

foundation for dicipline in times of need and danger”.181 

 

Også i den amerikanske doktrinens kapittel 6, ”Conducting Full Spectrum 

Operations”, beskrives sentrale elementer fra Auftragstaktik. Ett eksempel er 

følgende beskrivelse; 

”...waiting, and gathering information might reduce uncertainty, but will not eliminate it. 

Waiting may even increase uncertainty by providing the enemy with time to seize initiative. It 

is far better to manage uncertainty by acting and developing the situation.” 182  

Til sammenligning gir Truppenführung følgende retningslinjer:  

”Uncertainty always will be present. It rarely is possible to obtain exact information on the 

enemy situation. Clarification of the enemy situation is an obvious necessity, but waiting for 

                                                 
177 FM 3-0, pkt. 4-51 – 4-52 
178 Condell and Zabecki, s. 18 (pkt 9) 
179 FM 3-0, pkt 4-53 
180 Condell and Zabecki, s. 23-24 og 30. (pkt 37 og 73) 
181 Ibid, pkt. 8 
182 FM 3-0, pkt 6-33 
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information in a tense situation is seldom the sign of strong leadership – more often of 

weakness”.183  

Likheten mellom de to punktene er så klar at det synes trolig at den tyske doktrinen 

her i mer eller mindre direkte grad er kopiert. 

Av de beskrevne eksemplene kan vi slutte at det amerikanske ledelseskonseptet slik 

det på ulike steder er beskrevet i FM 3-0, har tatt opp i seg en rekke sentrale 

elementer som også var avgjørende for suksessen i tysk Auftragstaktik. De fleste av 

elementene som her er beskrevet kan i stor grad henføres direkte til punkter i den 

tyske doktrinen, noe som bidrar til å bekrefte teorien om at det er en sammenheng 

mellom tenkningen bak et sentralt konsept i Lynkrig-tenkningen og amerikansk 

doktrine. I forordet til den nyutgitte/oversatte Truppenführung, skriver da også James 

S. Corum184 at Truppenführung har vært et innflytelsesrik dokument siden dens 

publikasjon. Mye av det som stod i den amerikanske hærens doktrine utgitt i 1941 

var tatt direkte fra Truppenführung. Ennå viktigere er hans beskrivelse av at 

tilpasning av den tyske tradisjon også spilte en sentral rolle i utviklingen og 

publiseringen av AirLand Battle doktrinen utviklet i 1970- og 80 årene.185 Også Per 

Berg beskriver en slik sammenheng i sin hovedoppgave fra Universitetet i Oslo.186 

 

Et forhold jeg tidligere har nevnt vedrørende FM 3-0, er at de elementer som svarer 

til Auftragstaktik er spredd utover i den amerikanske doktrinen i stedet for å være 

samlet til et ledelseskonsept. I denne sammenheng kan man undre seg over om ikke 

en slik tilnærming kan fragmentere konseptet?  

4.5.2 FFOD 

I motsetning til FM 3-0 har FFOD sammenfattet ledelsesfilosofien som eksplisitte 

punkter som setter en sammenheng mellom ledelsesfilosofien, forutsetninger for 

oppdragsbasert ledelse, oppdragsbasert ledelse og krav til sjefer.187  

                                                 
183 Condell and Zabecki, pkt. 36 
184 James S. Corum er professor i komparative militære studier ved USAF School of Advanced 
Airpower Studies, og oberstløytnant i US Army Reserve. 
185 Condell and Zabecki, s. xii 
186 Berg, s. 97 
187 FFOD, del A, s. 52-58 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-06-10                   Beteckning 19 100:2046 
CHP 00-02  
Maj Per Einar Lindquister                                                                           Side 46 (70) 

Som det går fram av uttrykket oppdragsbasert ledelse bekjenner FFOD seg til denne 

filosofien som har sitt utspring i tysk Auftragstaktik . Imidlertid beskriver FFOD at  

oppdragsbasert ledelse brukes som betegnelse på en ledelsesform som har gyldighet 

for sjefer på alle nivåer. Forfatterne av doktrinen mener derfor det er et mer 

hensiktsmessig uttrykk enn oppdragstaktikk eller på tysk Auftragstaktik .188  

Etter min oppfatning reduserer ikke denne presiseringen kvaliteten på 

sammenligningen mellom disse to konseptene, da vi i realiteten snakker om samme 

sak. Som tidligere nevnt anvendte ikke Truppenführung uttrykket Auftragstaktik 

(som refererer til det taktiske nivå), men ved sin beskrivelse av ledelsesprinsipper la 

doktrinen grunnlaget for en ledelsesfilosofi som dekket alle nivåer den var ment å 

dekke, dvs operativt – taktisk (og i enkelte tilfeller ned til den enkelte mann).189 

 

Før jeg går inn på sammenlignbare elementer mellom FFODs oppdragsbaserte 

ledelse og Auftragstaktik , vil jeg for å gi en bedre bakgrunn beskrive enkelte forhold 

i FFODs ledelsesfilosofi som utgjør sentrale elementer i et manøverorientert konsept.  

Ledelsesfilosofien tar i følge FFOD utgangspunkt i krigens eller tvekampens natur og 

har bl.a. konsekvenser for hvordan sjefer utøver lederskap, hvordan tillitsforholdet 

bør være mellom foresatte og undergitte, og hvordan styrkene organiseres. FFOD  

beskriver videre at den stiller krav til kommando- og kontrollapparatet, utdanning, 

trening og øvelser.190 Ledelsesfilosofien må således dekke et vidt spekter av 

funksjoner og omstendigheter for å gi tilstrekkelig fleksibilitet. Mer konkret 

beskriver doktrinen at ledelsen bør være desentralisert, gir mulighet til å handle 

innenfor gitte rammer, sette selvstendige sjefer i stand til å ta initiativ, ha et betydelig 

tillitsforhold mellom foresatte og undergitt sjefer og at undergitte må kunne ta 

avgjørelser på eget initiativ basert på forståelse for foresattes hensikt eller intensjon. 

Sjefens intensjon og undergitte sjefers evne til å tolke den beskriver FFOD som et 

sentralt element i manøverteoriens ledelsesfilosofi.191  

  

Et annet sentralt forhold som vektlegges i FFOD, men som ikke omtales i FM 3-0, er 

lydighetsprinsippet. FFOD omtaler ”de undergitte sjefers evne til å kunne unnlate å 

                                                 
188 Ibid, s. 56 
189 Condell and Zabecki, s. 4 
190 FFOD, del A, s. 52 
191 FFOD, del A, s. 53 
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utføre ordre hvis situasjonen krever det” som viktig, men også at foresatte sjefer 

evner å akseptere slike situasjoner. Slike situasjoner er dog i en oppdragsbasert 

filosofi knyttet til den foresatte sjefens intensjon. Slik var det også i tysk 

Auftragstaktik, hvor den tyske doktrinen beskriver følgende: ”an officer who changes 

a mission or not carry it out must report his actions immediately, and he assumes 

responsibility for the consequences. He always must act within the overall 

framework of the situation”.192 

Et ytterligere sentralt element i FFOD er forhold beskrevet under forutsetninger for 

oppdragsbasert ledelse. Her kommer doktrinen bl.a. inn på retningslinjer som bør 

ligge til grunn for utdanning og trening. Flere elementer ligger svært nær opp til 

beskrivelsen i kapittel 3 om hvordan Kriegsakademie gjennomførte sin utdanning og 

trening. FFOD vektlegger på samme måte som Kriegsakademie prinsipper som: 

1) ordregivning bør være mest mulig lik hva vi kan forvente i strid, mangelfull og lite presis 

informasjon, tidspress og manglende direkte kontroll over undergitte,  

2) større vekt på hvordan offiseren begrunner sine valg av løsning, enn hvor nær den ligger 

”fasiten”,  

3) offiseren må ikke straffes for feil når han har en rimelig fornuftig forklaring på hvorfor han 

handlet som han gjorde. Den største feilen vi kan begå, er ofte å ikke handle – ikke å ta 

initiativ.193 

I avsnittet oppdragsbasert ledelse kommer FFOD inn på flere retningslinjer som er 

direkte sammenlignbare med beskrivelse fra Truppenführung  gjengitt i kapittel 3. I 

det etterfølgende gis noen eksempler fra FFOD på et slik slektskap i forhold til 

beskrivelsene av Auftragstaktik. 

FFOD viser hvordan et manøverorientert konsept er avhengig av tempo for å 

opprettholde initiativet og kunne skape overraskelse. Dette var også et av Lynkrigens 

kjennetegn. FFOD beskriver videre hvorfor den desentraliserte myndighet er viktig 

for oppdragsbasert ledelse. Doktrinen vektlegger her forhold som at en foresatt 

sjef:194 
1) gir sine ordrer på en slik måte at hans underlagte sjef forstår hans intensjon, hvilke formål 

ordrene skal fylle, og hvordan de inngår i en bredere sammenheng,  

2) overfor sine undergitte sjefer tilkjennegir hvilke mål de skal nå, og hvorfor det er viktig, 

                                                 
192 Condell and Zabecki, s. 23 
193 FFOD, del A, s. 55 
194 FFOD, del A, s. 56-57 
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3) tildeler sine undergitte sjefer tilstrekkelige og egnede midler som gjør dem i stand til å utføre 

pålagte oppdrag, 

4) innenfor gitte fastlagte rammer, f.eks. av hensyn til høyere eller tilstøtende 

avdelinger/enheter, gir sine undergitte sjefer frihet til å velge den måte de ønsker å 

gjennomføre oppdraget på, 

5) under gjennomføring av et oppdrag bare gir sine undergitte sjefer instrukser hvis det er 

berettiget tvil o m at oppdraget kan lykkes. 

Gjennom diskusjonen og eksemplene over kan man også for FFOD utlede en nær 

sammenheng til tysk Auftragstaktik  slik den er beskrevet i Truppenführung, og 

dermed til Lynkrig-tenkningen. Imidlertid er det et par forhold Auftragstaktik vektla, 

men som man ikke finner igjen hverken i norsk eller amerikansk doktrine. 

Beskrivelsen fra Truppenführung om at ” Kunsten å lede består av evnen til 

tidsriktig å bedømme når omstendighetene krever en ny beslutning”, finner man ikke 

igjen, heller ikke anbefalingen om at en ordre (plan) ikke skal gå for mye i detalj, 

dess lenger inn i framtiden den skuer. Her var den tyske doktrinen meget klar i sin 

tekst og gir som retningslinjer at ”den generelle intensjonen må beskrives for de 

forestående operasjonene, men utførelsen (metoden) overlates til de undergitte 

sjefer”.195 

4.6 Verbundenen Waffen versus combined arms og fellesoperasjoner 

4.6.1 FM 3-0 

Konseptet med sammensatte styrker eller på engelsk combined arms, utgjør en 

fundamental basis både for organiseringen, men også for operasjonsmønsteret til US 

Army. US Army definerer combined arms slik:  

”Combined arms is the synchronized or simultaneous application of several arms – such as 

infantry, armor, field artillery, engineers, air defence, and aviation – to achieve an effect on the 

enemy that is greater than if each arm was used against the enemy separately or in 

sequence”.196  

Med andre ord kan vi si at det oppstår en synergi ved å utnytte ulike våpen samtidig 

mot samme mål i stedet for å nytte de alene eller i rekkefølge, altså en kompleterende 

effekt. Som jeg har påvist i kapittel 3 oppdaget man resultatene av denne synergi 

langt tilbake i historien, men våpenutviklingen og erfaringene har medført at 

                                                 
195 Condell and Zabecki, s. 30 
196 FM 3-0, pkt 4-102 
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konseptet bare har fått større og større betydning (spesielt innenfor landkrigføringen). 

I dag utgjør konseptet altså en fundamental basis for US Army.   

 

FM 3-0 beskriver at hovedmålsettingen for dens organisering er suksess i felles- og 

sammensatte operasjoner og at organisasjonens ”combined arms” kapasitet gjør det 

mulig for sjefer å sette sammen såkalte ”combat, combat support og combat service 

support” styrker til bindekraftige team som fokuserer mot felles mål. 197 Hele 

organisasjonen er altså bygd opp for å kunne komponere/skreddersy ulike team med 

ulik størrelse og sammensetning for å kunne løse oppdrag tilpasset styrkens karakter. 

For å muliggjøre dette er også alle forhold rundt kommando/kontroll definert i 

forhold til ansvar og autoritet. Slike støtte-relasjoner definerer hensikt, omfang og 

ønsket effekt når en kapasitet støtter en annen. 198 

 

Gjennom å studere detaljer i FM 3-0 kan man utlede visse teorier som ligger bak 

konseptet med combined arms, og som vi igjen kan finne i beskrivelsene av hvordan 

konseptet ble nyttet i Lynkrig-sammenheng. 

Militærteoretisk forklarer FM 3-0 at de ulike troppeslag og ulike våpentyper innenfor 

hæren kompletterer hverandre ved å utgjøre et dilemma for motstanderen. Ettersom 

motstanderen unnviker effekten av en type handling eller aksjon, blottlegger han seg 

for påvirkning fra andre. Dette leder til at motstanderen paralyseres, nedkjempes eller 

overgir seg. Et taktisk eksempel på kompleterende virkning beskrevet i FM 3-0 er å 

holde motstanderen nede med artilleri, mens egne styrker gjør en omfatningsmanøver 

og deretter nedkjemper han. Dersom motstanderen forsøker å bevege seg for å unngå 

trusselen, risikerer han å bli nedkjempet av indirekte ild. Dersom han blir i posisjon 

for å overleve den indirekte ilden, risikerer han å bli omgått og fanget.199  Vi minner 

her om diskusjonen i kapittel 3, hvor William Lind omtaler effekten av å lamme 

motstanderen både fysisk og psykisk gjennom å utsette han for uløselige dilemmaer 

som selve hensikten med combined arms. 

 

På det operasjonelle nivå beskriver FM 3-0 at kapasitetene til de ulike forsvarsgrener 

kompletterer hverandre. På samme måte som på det taktiske nivå, har den operative 

                                                 
197 Ibid, pkt. 4-102 
198 Ibid, pkt. 4-103 
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sjef et vidt spekter med opsjoner, og han konfronterer motstanderen med komplekse 

dilemmaer. Dersom motstanderen f.eks. forsøker å møte bakkestyrkens manøver, 

forlater han sine beskyttede områder og blottlegger seg for luftmakt og missiler med 

lang rekkevidde. Han blir dermed ennå mer sårbar for bakkestyrkenes manøver. I 

følge den amerikanske doktrinen innebærer konseptet ikke bare en kompleterende, 

men også en forsterkende effekt.200 

 

Som nevnt i kapittel 3 var Tysklands innføring av Stosstrupptaktik høydepunktet 

innenfor utviklingen av combined arms under første verdenskrig. Taktikken i 

kombinasjon med innføring av pansret materiell utgjorde senere et sentralt element i 

Lynkrig-kampanjene. Nettopp her ligger en  viktig sammenheng mellom combined 

arms og konseptet Verbundenen Waffen. Konseptet stod sentralt allerede i 1921, men 

fikk først gjennom etableringen av panserdivisjoner i 1935 en organisasjon som 

gjennom Lynkrig-taktikkens  operasjonsmønster var overlegen den organisasjon og 

taktikk de allierte kunne mobilisere på dette tidspunkt. I forordet til den nyoversatte 

Truppenführung uttaler James S. Corum: ”The employment of combined arms was 

one of the core principles of Truppenführung and German doctrine”.201 

 

I likhet med US Army var de nye panserdivisjonene sammensatt med flere 

troppetyper og våpensystemer. Ikke minst det nære samvirket mellom bakkestyrker 

og flyvåpen utgjorde et viktig element i Wehrmachts operasjonsmønster. På samme 

måte som for US Army, oppnådde tyskerne en kompleterende virkning med sine 

sammensatte styrker, både på taktisk og operativt nivå. Den teori som lå bak 

konseptet var lik den US Army i dag beskriver i FM 3-0.  I Lynkrig-sammenheng ble 

effekten beskrevet som strategisk paralyse, forvirring og forskyvning. 202  Med andre 

ord er vi her inne på nettopp den effekt William Lind beskriver om å ramme 

motstanderen både fysisk og psykisk ved å utsette han for uløselige dilemmaer.203  

 

                                                                                                                                          
199 FM 3-0, pkt. 4-104 
200 Ibid, pkt. 4-104 – 4-108 
201 Condell and Zabecki, s. x-xi 
202 Fuller, s. 243; Gat, s. 10 
203 Lind, s. 20 
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På samme måte som US Armys organisasjon i dag danner grunnlag for etablering av 

såkalte stridsgrupper (task forces)204, opererte også den tyske doktrinen med såkalte 

Gefechtsgruppen. Imidlertid utkrystalliserte ikke det tyske konseptet med 

sammensatte stridsgrupper (Kampfgruppen) seg før ved krigsutbruddet.205  

 

Viktig å merke seg er en annen likhet mellom det tyske og amerikanske konsept. 

Også i det tyske konseptet var alle forhold rundt kommando/kontroll definert i 

forhold til ansvar og autoritet. Så langt som praktisk mulig var komponentene 

standardiserte enheter i stand til håndtere underleggelser/avgivelser uten å tape 

taktisk integritet, samt uten administrative eller forsyningsmessige problemer.206 Ved 

denne organiseringen oppnådde man en iboende fleksibilitet for å håndtere etablering 

av fleksible stridsgrupper sammensatt for å løse avgrensede oppdrag, basert på en 

organisasjon med sammensatte våpen. 

 

Som vist gjennom diskusjonen i kapittel 3 var konseptet med Verbundenen Waffen 

eller combined arms et av de mest sentrale og gjennomgående konsepter i 

Wehrmacht. Wehrmachts organisasjon var den første moderne krigsorganisasjon som 

evnet å kombinere både ulike troppetyper og forsvarsgrener i sammensatte 

operasjoner, med en effekt som både paralyserte, brøt opp sammenhengen og 

medførte nederlag for forsvarende styrker. Helt i fra andre verdenskrig har US Army 

gjennom sine forskjellige utgaver av FM 100-5 og nå sist FM 3-0 basert sin 

organisering og sitt operasjonsmønster på det konsept som ble etablert gjennom den 

tyske doktrine, videreført gjennom etableringen av panserdivisjonenene og fullført 

gjennom den praksis som ble etablert i Lynkrig-kampanjene i perioden 1939 – 1941. 

Vi kan dermed slå fast at her eksisterer en klar sammenheng mellom tysk doktrine og 

FM 3-0. 

4.6.2 FFOD 

FFOD uttrykker ikke konseptet med sammensatte våpen eller combined arms 

eksplisitt. I og med at FFOD er en fellesoperativ og ikke en taktisk doktrine ligger 

                                                 
204 Task-organiserte styrker: Avdelinger sammensatt for å kunne løse et konkret oppdrag eller en 
konkret type oppdrag. FFOD, del B, s. 246 
205 Condell and Zabecki, s. 21 
206 Ibid, s. 20 
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hovedfokuset på fellesoperativt nivå i stedet for på konseptet sammensatte våpen. 

Imidlertid kan dette ses på som samme konsept, bare på et høyere nivå. Effektene 

man ønsker å oppnå er de samme.  

 

FFOD definerer fellesoperasjoner som: ”Aktiviteter, operasjoner, organisasjoner, 

etc, hvor elementer fra mer enn en forsvarsgren inngår”.207 Imidlertid gir ikke 

FFOD en militærteoretisk forklaring til hensikten eller effekten av fellesoperasjoner. 

Den eneste forklaring til konseptet gis under ”Prinsipper for strategiske, operative 

og taktiske manøvrer”. Under prinsippet fleksibilitet omtales bl.a. to former for 

fleksibilitet: ”...innebygd fysisk fleksibilitet hos enheter/avdelinger for å øke 

anvendbarheten og evne til å foreta organisatoriske endringer og skreddersy 

organisering av styrker til bestemte oppdrag”.208 Ut i fra dette prinsipp kan det 

utledes at også norske enheter og operasjonsmønster er basert på konseptet om 

sammensatte våpen og muligheten for å skreddersy stridsgrupper/enheter for 

spesielle eller avgrensede oppdrag. I doktrinens del B, operasjoner, utledes dette noe 

mer under kapittel 12, landoperasjoner. Her beskriver doktrinen at kampoperasjoner 

på land utføres mest effektivt av en integrert task-organisert styrke som består av 

ulike kommando/ kontroll funksjoner, etterretning, forskjellige kampavdelinger, samt 

taktisk støtte og logistikk. Koblingen til den oppdragsbaserte ledelsesfilosofi gjøres 

ved at undergitte sjefers mulighet til å vise initiativ, ses i sammen med å utnytte de 

muligheter som oppstår gjennom en task-styrke med nødvendig balanse av 

kapasiteter.209 

 

Diskusjonen over viser at også den norske doktrinen bekjenner seg til konseptet med 

sammensatte våpen, men i langt mindre grad enn FM 3-0 forklarer doktrinen de 

effekter som oppstår ved bruk av sammensatte styrker på taktisk og operativt nivå. 

Koblingen til det tyske konseptet kan dermed være vanskelig å påvise. Imidlertid vet 

vi fra den tidligere diskusjonen at det tyske konseptet nærmest må ses på som 

”opphavet” til et moderne combined arms-konsept, og koblingen mellom det tyske 

og norske burde dermed være etablert. 

                                                 
207 FFOD, del A, s. 143 
208 Ibid, s. 68 
209 FFOD, del B, s. 151 
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4.7 Flächen und Lückentaktik versus indirect approach og den 

indirekte metode 

4.7.1 Innledning 

Som jeg var inne på i diskusjonen rundt begrepet Flächen und Lückentaktik  kan flere 

ulike uttrykk eller konsepter utledes fra begrepet. FM 3-0 nytter imidlertid ingen av 

uttrykkene/konseptene eksplisitt i doktrinen. Ved en nøye gjennomgang av 

dokumentet finner man dog i større eller mindre grad elementer av de ulike 

uttrykkene/konseptene. For oversiktens skyld har jeg derfor i det etterfølgende valgt 

å dele analysen inn i tre konsepter; indirect approach, recon pull og expanding 

torrent.   

4.7.1.1 FM 3-0 og indirect approach 

FM 3-0 inneholder ikke direkte referanser eller beskrivelser av konseptet ”indirect 

approach”, hvilket innebærer at den amerikanske doktrinen ikke spesifikt anvender 

seg av denne teori som basis for sitt operasjonsmønster. 

 

FM 3-0 beskriver ødeleggelse eller nøytralisering av motstanderens centers of 

gravity som den mest direkte veien til seier, men fordi motstanderen vil kjenne og 

beskytte sine egne centers of gravity, vil en direkte tilnærming være kostbar og i 

visse tilfeller resultatløst.210 FM 3-0 er her inne på direkte versus indirekte 

tilnærming, og framhever i et annet punkt at man manøvrerer direkte mot 

motstanderens center of gravity hvis mulig, hvis ikke skal det konsentreres mot vitale 

punkter.211 Samtidig betoner doktrinen at manøveren skal unngå motstanderens 

sterkeste enheter. Disse skal engasjeres i tid og rom eller på en måte som maksimerer 

egne styrkers relative fordel. 

Imidlertid finner jeg ikke at FM 3-0 vektlegger det mest klassiske dictum innenfor 

den indirekte metode, Liddell Harts definisjon av den perfekte strategi: ”to produce 

a decision without any serious fighting”. Kanskje amerikanerne klok av skade finner 

denne teori noe naiv, samtidig som USA besitter enorme ressurser, ressurser som 

bidrar til at USA kanskje som eneste stat har tilstrekkelig kraft til å nytte en direkte 

tilnærming? En konklusjon kan være at FM 3-0 til en viss grad har beveget seg vekk 

                                                 
210 FM 3-0, pkt 5-27 
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fra manøveren og delvis erstattet den med ildkraft, dvs mer utmattelse enn manøver. 

Et slikt syn kan underbygges ved at såkalte ”shaping operations” er vektlagt i 

amerikansk doktrine.212 Et eksempel på ”shaping operation” hentet fra FM 3-0 er 

den innledende flykampanjen under Golf-krigen i 1990-1991.213 

 

I forhold til Lynkrig er det her vanskelig å finne direkte sammenlignbare størrelser. 

Fra historien vet vi at Hitler utnyttet den indirekte metode, både innenfor økonomi 

diplomati og politikk, i tillegg til militær makt.214 Wehrmachts triumf under felttoget 

i vest, mai-juni 1940, var en indirekte tilnærming på det psykologiske plan. Likevel 

vet vi at også tyskerne kunne angripe frontalt dersom det var nødvendig. Vi kan 

dermed trekke den konklusjon at med den rike krigserfaring tyskerne besatte, hadde 

de en pragmatisk holdning til den indirekte metode. Hvis mulig gikk man indirekte, 

hvis ikke satset man de ressursene man hadde og nyttet en direkte tilnærming. På 

samme måte ser det ut som om US Army i dag er forberedt på begge alternativer, og 

dermed ikke framhever det ene alternativ foran det andre. 

4.7.1.2 FFOD og den indirekte metode 

I FFOD er idéen om ”den indirekte metode” framstilt som et av de bærende 

elementer i manøverteorien, som igjen er det konsept doktrinen bygger på.215 Den 

teoretiske bakgrunn for beskrivelsen av den indirekte metode i FFOD er hentet fra 

Liddell Hart, og er ekvivalent med teorien beskrevet i kapittel 3. Vi kan dermed slå 

fast at sammenhengen mellom FFOD og Lynkrig på dette området finnes via et felles 

teoretisk grunnlag, men at FFOD ikke direkte har hentet sitt teoretiske fundament fra 

Lynkrig. 

4.7.1.3 FM 3-0 og recon pull 

FM 3-0 gir ingen referanser eller beskrivelser av konseptet. Recon pull finnes dog 

etablert som begrep innenfor US Army på et lavere doktrine/feltreglementsnivå.  

                                                                                                                                          
211 Ibid, pkt 6-52 
212 ”Shaping operations include lethal and nonlethal activities conducted throughout the AO. They 
support the decisive operation by affecting enemy capabilities and forces, or by influencing enemy 
decisions. Shaping operations use all elements of combat power to neutralize or reduce enemy 
capabilities. They may occur before, concurrently with, or after the start of the decisive operation. 
They may involve any combination of forces and occur throughout the AO.” FM 3-0, pkt. 4-86 
213 FM 3-0, pkt. 4-85 
214 Miksche, s. 24-26 
215 Føringer om at indirekte tilnærming skal legges til grunn ble gitt i Forsvarssjefens grunnsyn, 1995. 
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US Army besitter i overlegen kapasitet bl.a. innenfor feltene etterretning og ildkraft. 

Operasjonsmønsteret ser ut til å være basert på innledende flykampanjer som med 

ren utmattelseskrigføring som metode (shaping operations) sliter ned motstanderen, 

og ved å slå ut vitale punkter og kritiske sårbarheter ødelegges sammenhengen i en 

motstanders militære styrker. Valg av sted for kraftsamling av bakkestyrker for å 

oppnå gjennombrudd baseres på en samlet vurdering av motstanderens 

styrke/svakheter og ikke på den taktikk/teknikk som lå til grunn for det tyske 

Flächen und Lücken konseptet. Likevel kan man si at også US Army i dag baserer 

seg på å finne åpninger eller svakheter i en motstanders gruppering for der å sette inn 

sine bakkestyrker, men avhengig av hvilken effekt man ønsker å oppnå. 

4.7.1.4 FFOD og recon pull 

FFOD gir ingen direkte referanser til det taktiske konseptet recon pull. Likevel kan 

man si at FFOD i større grad enn FM 3-0 vektlegger å unngå motstanderens sterke 

grupperinger gjennom utnyttelse av den indirekte metode. Analogien til det tyske 

Flächen und Lücken konseptet kan dermed til en viss grad sies å være tilstede. 

4.7.1.5 FM 3-0 og expanding torrent 

Teorien om expanding torrent beskrives ikke i FM 3-0. Likevel gis det i doktrinens 

kapittel 7 – Offensive Operations, en rekke beskrivelser med elementer som har til 

hensikt å oppnå de effekter som ligger bak teorien om expanding torrent.  

 

US Army beskriver fem former for manøver under angrep, herunder envelopment, 

turning movement, infiltration, penetration og frontal attack.216 Til sammenligning  

beskrives fire former i Truppenführung: envelopment, flanking, penetration and 

frontal.217 Etter at et gjennombrudd er oppnådd, vektlegger FM 3-0 at alle former for 

manøver må følges opp, men spesielt formen penetration inneholder vesentlige 

elementer fra expanding torrent, og beskrivelsene i FM 3-0 stemmer meget vel 

overens med hvordan gjennombrudd ble skap i Lynkrig-sammenheng. I følge FM 3-

0 gjennomføres manøveren penetration ved at: ”Commanders mass effects from all 

available fires at the point of penetration to make the initial brech. They then widen 

                                                 
216 FM 3-0, pkt 7-30 – 7-41 
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the penetration by enveloping enemy units on its shoulders and pass forces 

through……” og videre: ”Follow on forces secure the shoulders and widen the 

breach”.218 Likheten med beskrivelsen i Truppenführung er stor: ”A penetration 

attack seeks to destroy the continuity of the enemy’s front and to envelop the 

shoulders created at the breakthrough point ” og ”A successful penetration must be 

exploited before the enemy can initiate countermeasures”.219 

 

I kombinasjon med exploitation som FM 3-0 beskriver som:”…a type of offensive 

operation that usually follows a successful attack and is designed to disorganize the 

enemy in depth”, gir doktrinen en indirekte beskrivelse av expanding torrent, nokså 

lik Liddell Harts og den tyske doktrinens beskrivelse, men ikke minst slik den er 

beskrevet av Miksche i boken Blitzkrieg.220 Av dette kan vi slutte at konseptet er tatt 

med i FM 3-0, men koblingen til Lynkrig kan dog være av mer generell 

militærteoretisk karakter. I den amerikanske doktrinen utgjør denne type manøver en 

valgmulighet, noe det også var for Wehrmacht. Situasjonen, motstanderen, tiden og 

terrenget vil alltid være avgjørende for hvilken metode som legges til grunn, slik var 

det for tyskerne og slik er det for US Army.  

4.7.1.6 FFOD og expanding torrent 

FFOD inneholder ingen referanser eller beskrivelser som dekker konseptet 

expanding torrent. I og med at FFOD er en fellesoperativ doktrine, omtales 

landstyrker kun i korte og generelle vendinger. Uten å gå inn på Forsvarssjefens 

doktrine for landoperasjoner finnes det ingen holdepunkter for at det er noen konkret 

sammenheng mellom Lynkrig og FFOD på dette felt.221  

                                                                                                                                          
217 Condell and Zabecki, pkt. 315-319 
218 FM 3-0, pkt 7-38 
219 Condell and Zabecki, pkt. 319 
220 Miksche, s. 55 
221 Forsvarssjefens doktrine for landoperasjoner foreligger per 16 april ikke i godkjent form. Nyttes til 
intern bruk ved Forsvarets stabsskole i Oslo. 
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5 Resultat/sammenfattende diskusjon 

5.1 Innledning 

I denne delen av arbeidet er hensikten å gi en sammenfattende oversikt over den 

historiske utviklingen, samt å knytte sammen trådene mellom de beskrevne teorier 

nyttet i Lynkrig og tilsvarende konsepter i moderne doktriner gjennom en prøving av 

den oppstilte hypotesen. Jeg vil også presentere forslag til videre forskning. 

5.2 Sammenfatning av den historiske utvikling 

5.2.1 Schwerpunkt 

Etter å ha studert tysk doktrine både fra Reichswehr og Wehrmacht, bøker skrevet 

om emnet samt tyske ordrer, er det vanskelig å utlede en helt ensartet oppfatning av 

begrepet slik det ble nyttet i tysk Lynkrig. Generelt sett kan det sies at det hadde 

mistet sin betydning på strategisk nivå. Denne slutning underbygges ved at Hitler 

enerådende hadde overtatt kommandoen på det nevnte nivå, noe som medførte at den 

profesjonelle strategi kollapset. Det gis så vidt jeg kan se ingen holdepunkter i 

litteraturen jeg har nyttet for at det ble gjennomført tyngdepunktsbetrakninger på det 

strategiske nivå i den clausewitziske betydning av begrepet.  

 

Diskusjonen feltmarskalk von Manstein fører i boken Lost Victories viser klart at på 

det vi vil kalle operativt nivå nyttes begrepet Schwerpunkt for å uttrykke 

kraftsamling, eller uttrykt på en annen måte hvor hovedtyngden i angrepet skal ligge. 

 

På det taktiske nivå var begrepet beskrevet i tysk doktrine, men på en annerledes 

måte enn Clausewitz definerte det. I tysk doktrine fra 1933 nyttes begrepet for å 

uttrykke kraftsamling, men også et avgjørende punkt. I tysk Lynkrig-praksis er dette 

også tilfellet, men her har det rent teknisk utviklet seg til et konsept hvor det ble 

kraftsamlet mot smale fronter. Før striden startet valgte man et foreløpig punkt og 

retningen for støtet/kraftsamlingen. Ettersom striden utviklet seg, skiftet man stadig 

retning på støtet fra flanke til flanke, og over et relativt stort ildområde. Dette ga et 

tysk angrep, uavhengig av størrelse, et av dets hovedkarakteristikker; man søkte 

kontinuerlig etter et svakt punkt i fiendens forsvar, og kontinuerlig ble dette svake 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-06-10                   Beteckning 19 100:2046 
CHP 00-02  
Maj Per Einar Lindquister                                                                           Side 58 (70) 

punkt nyttet  til å sikre terreng fra hvor flankeangrep, eller angrep bakfra, kunne 

svinge mot sterkere punkter. 

 

Den romslig tolkningen av begrepet har noe av det samme ved seg som begrepet 

Auftragstaktik, de var begge så innarbeidet i det tyske offiserskorps at det ikke var 

behov for et strengt definert begrep. Bruken av begrepet tjente trolig ikke bare som 

retningslinjer for å ta ut avgjørende punkter eller for å betegne kraftsamling, men 

også som et mentalt konsept for å uttrykke hvor avgjørelsen skulle oppnås på det 

taktiske og operative nivå. 

 

Clausewitz poeng med Schwerpunkt var at metoden hadde almen gyldighet, og 

dekket alle nivåer i krigføring. Denne tesen kan understøttes med den romslige 

praksis tyske offiser hadde i forhold til begrepet, nettopp i Clausewitz, Moltke, 

Seeckt og Becks ånd ”war is an art, a free and creative activity...”.222  

5.2.2 Auftragstaktik 

Gjennom en utvikling som pågikk fra før Moltke den eldres tid, var Auftragstaktik 

rotfestet i det tyske offiserskorps i en slik grad at det i doktrinesammenheng ikke ble 

omtalt som et ledelseskonsept, faktisk ble ikke begrepet Auftragstaktik  som sådan 

nyttet i Truppenführung. Likevel var doktrinen gjennomsyret med retningslinjer som 

pekte på sentrale forhold ved konseptet. 

 

Som andre grunnleggende krigsteorier hadde konseptet gyldighet fra det strategiske 

nivå og ned på taktisk nivå. Det bør likevel påpekes at til tross for at tysk ledelse 

utmerket seg positivt på det taktiske og operasjonelle nivå, hadde man et dårlig grep 

om ledelse på det strategiske nivå. Tydeligvis var det visse deler av Clausewitz den 

tyske generalstaben ikke hadde lest i perioden etter Moltke den eldres død, herunder 

forståelsen av en fundamental sammenheng i strategien, nemlig militærmaktens 

underordning i forhold til politikken – også benevnt ”politikkens primat”. 223 Dette 

forhold kan delvis forklares med den svake tilliten Hitler hadde til generalstaben, 

                                                 
222 Condell and Zabecki, s. 17 
223 Diesen, s. 17 
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men også med at Lynkrig-strategien var en uheldig sammensmelting av to elementer; 

vektlegging av optimal bruk av våpen og konkurrerende militært lederskap.224 

 

De viktigste elementene i Auftragstaktik var sjefens intensjon og beskrivelse av 

oppdrag og de mål som skal nås uten å gå i detalj på metode, selvstendige sjefer og 

vilje til å ta ansvar, initiativ, gjensidig tillit og erkjennelsen at krig handlet om 

viljenes kamp. En ordres gyldighet var begrenset til den periode hvor situasjonen og 

ordren var i overensstemmelse. De ofte forekommende endringene i situasjonen 

krevde nettopp sjefer med vilje og evne til å vise initiativ og ta ansvar. 

 

Effekten av Auftragstaktik  var hurtige beslutningsprosedyrer og en stor fleksibilitet i 

operasjonene.  I dag forklarer vi denne effekten med at vi kommer innenfor 

motstanderens beslutningssyklus.  

 

I praksis ble offiserene trent opp gjennom trening ved Kriegsakademie, hvor evnen 

til å vise initiativ, fatte raske beslutninger, presentere klare og korte muntlig ordrer, 

vurdere situasjonen og å gi ordrer uten detaljert informasjon om fienden ble vektlagt. 

 

Jeg tror også at ledelseskonseptet førte til den store tillit og kameratskap som rådde 

mellom offiserer og mellom offiserer og soldater, en tillit og respekt som i krig i 

større grad enn i noen annen virksomhet er av avgjørende betydning.  

De egenskapene som ledelseskonseptet satte så høyt kan stå som fellesnevnere for et 

konsept som var uovertruffen av noen annen armé i historien. 

5.2.3 Verbundenen Waffen 

Konseptet med sammensatte våpen hadde lange tradisjoner og stod som et av de mest 

sentrale elementer i den tyske doktrinen. Til tross for begrensningene i Versailles-

traktaten evnet Truppenführung å inkorporere samvirke mellom de våpentyper som 

eksisterte fram til 1935 med stridsvogner og fly, systemer som først ble innført etter 

doktrinens utgivelse. I årene fram mot starten på andre verdenskrig, evnet 

                                                 
224 Paret, s. 586 [1986] 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2002-06-10                   Beteckning 19 100:2046 
CHP 00-02  
Maj Per Einar Lindquister                                                                           Side 60 (70) 

Wehrmacht på kort tid å etablere og operasjonalisere de nye organisasjonene inn i en 

krigsmakt som samtidig økte antall offiserer med sekstifire ganger på ti år.225   

 

En bakgrunn for den tyske suksess lå i utviklingen av infiltrasjonstaktikken fra første 

verdenskrig. Wehrmacht mestret på en utmerket måte å inkorporere taktikken som 

kombinerte ulike våpen med bruken av de nyetablerte panserformasjonene. 

 

Til tross for at Truppenführung i hovedsak var en taktisk doktrine som vektla 

konseptet med sammensatte våpen innenfor hæren og dens organisasjon, var det også 

elementer av fellesoperativ tenkning i doktrinen, spesielt i forhold til landoperasjoner 

støttet av flystridskrefter. I årene fram mot krigsutbruddet og etter utgivelsen av 

Truppenführung, ble disse erfaringene i større og større grad operasjonalisert. Ikke 

minst erfaringene fra den spanske borgerkrigen hvor tyske luftstridskrefter deltok, 

spilte en viktig rolle i utviklingen. 

 

Effekten av konseptet med sammensatte våpen var at man rammet motstanderen 

både fysisk og psykisk, han ble utsatt for et uløselig dilemma. Uansett hvilken 

løsning som ble valgt, havnet han i problemer. Det faktum at problemet ikke hadde 

noen løsning, rammet hans mentale sammenheng og evner. I Lynkrig-sammenheng 

var effekten av de vellykkede kampanjene ”strategisk paralyse”, forvirring og 

forskyvning. 

5.2.4 Flächen und Lückentaktik 

Konseptene med Schwerpunkt og Aufrollen stod meget sentralt i tysk militær praksis, 

og det var disse to begrepene som ledet til den taktikk som ble benevnt Flächen und 

Lückentaktik. Begrepet er ikke eksplisitt beskrevet i tysk doktrine, men beskrives i 

Miksches analyse av Lynkrig-kampanjer. Man kan således si at konseptet 

framkommer av tysk praksis.  

 

Ut i fra forestillingen om Flächen und Lückentaktik  har jeg tidligere i oppgaven 

utledet sentrale teorier som recon pull, den indirekte metode og expanding torrent. 

 

                                                 
225 Condell and Zabecki, s. 5 
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Det taktisk/tekniske synonymet til Flächen und Lückentaktik kan i all enkelhet 

oversettes til recon pull. Hensikten med konseptet var ved hjelp av egen oppklaring å 

finne motstanderens Lücken/unngå motstanderens Flächen. Deretter søkte man 

gjennombrudd ved å legge eget Schwerpunkt eller kraftsamling overfor 

motstanderens Lücken. 

 

Strategien om den indirekte metode ble utviklet av Liddell Hart, og ble første gang 

presentert i 1927, deretter nyansert og utviklet gjennom en rekke bøker helt fram til 

1967. Teorien beskriver hvordan en motstander skal beseires på en så økonomisk 

fordelaktig måte som mulig, både på strategisk, operativt og taktisk nivå. 

Metoden må anses mer som en mental tilnærming, enn et konsept for å tegne piler på 

et kart. I Liddell Harts detaljerte beskrivelser av den indirekte metode påpeker han at 

konseptet har både en fysisk og en psykologisk dimensjon. Her trekker han fram 

Wehrmachts triumferende kampanje i vest i mai – juni 1940 først og fremst som en 

indirekte tilnærming på det psykologiske plan, og i mindre grad på det fysiske plan.  

 

I tanken om expanding torrent nyttes metaforen om en liten bekk som svulmer opp 

til en stor elv, på tilsvarende vis ville i følge Liddell Hart et gjennombrudd med 

stridsvogner få den effekt at motstanderens første linje bryter sammen, deretter vil 

hele fronten kollapse.226 Tysk Lynkrig-praksis innebar at når gjennombruddet var 

oppnådd, ble hovedkonsentrasjonen av styrkene skjøvet opp og gjennom som en 

”strøm” for å fortsette angrepet og forfølgelsen. 227 Expanding torrent var således den 

effekten som ble oppnådd ved å kombinere idéene om Schwerpunkt, Flächen und 

Lückentaktik og Aufrollen. 

 

5.3 Prøving av hypotesen  

I innledningen til oppgaven ble følgende hypotese framsatt: 

”Det eksisterer en klar begrepshistorisk sammenheng mellom Lynkrig - tenkningen 

og moderne manøverorienterte doktriner. En slik sammenheng eller forbindelse kan 

sannsynliggjøres ved en komparativ analyse av uttrykkene som er nevnt under pkt 

1.2.1.”. 

                                                 
226 Clancy, s. 233 
227 Miksche, s. 54-55, 70.   
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Gjennom en rekke eksempler har vi i oppgaven sett at det finnes en  sammenheng 

mellom den tenkningen som lå bak Lynkrig-konseptet, synliggjort gjennom de fire 

begrepene, Schwerpunkt, Auftragstaktik, Verbundenen Waffen og Flächen und 

Lückentaktik, som har vært oppgavens analyseverktøy. Imidlertid er ikke koblingen 

alltid direkte, og i enkelte tilfeller mangler den helt, som for eksempel ved begrepet 

Schwerpunkt. Det vi først og fremst ser er en mer generell sammenheng som 

uttrykker seg gjennom generelle militærteoretiske konsepter, spesielt når det gjelder 

den norske FFOD. 228 Vi ser også i FFOD mange eksempler på at forfatterne har gått 

tilbake i historien til perioden før Lynkrig, ofte helt tilbake til selve kilden for 

moderne militærteori, representert ved Carl von Clausewitz, og boken Vom Kriege. 

FFOD tar dermed ofte utgangspunkt i Clausewitz’ filosofiske tilnærming til krig, noe 

også FM 3-0 gjør, men ikke i en så rendyrket form. Ikke minst 

tyngdepunktsbetrakningene i FFOD og FM 3-0 baserer seg på den clausewitzianske 

”skole”, noe Lynkrig ikke gjorde.  

 

En slik mangel på sammenheng mellom det politiske og strategiske nivå har nok vært 

en medvirkende årsak til at tyskerne tradisjonelt har vært gode til å vinne slag, men 

til å tape kriger. Sannsynligvis er det også årsaken til at vi ikke finner en 

sammenheng mellom dagens center of gravity-begrep (tyngdepunktsbetraktninger) 

og Lynkrigens Schwerpunkt. Imidlertid ser vi at dagens doktriner vektlegger 

kraftsamling eller main effort, det som i Blitzkrigen stod som et meget sentralt 

konsept, uttrykt gjennom Schwerpunkt. 

5.3.1 FM 3-0 

Vi vet at spesielt den tyske doktrinen ble studert inngående av US Army allerede 

tidlig under den andre verdenskrig. Som nevnt ble store deler av den amerikanske 

doktrinen utgitt i 1941 tatt direkte fra Truppenführung. Tidlig på 50-tallet samlet US 

Army i Europa en gruppe tidligere tyske offiserer under ledelse av tidligere 

generalstabssjef general Franz Halder for analysere 1949-utgaven av FM 100-5.229 Vi 

vet også fra beskrivelser av den amerikanske hærens doktrineutvikling på 70-tallet at 

studier av andre verdenskrig fikk stor betydning for utviklingen av AirLand Battle, 

                                                 
228 FFOD, del A, s . 15. FFOD benytter seg av det såkalte doktrinehjulet, hvor konflikt- og 
militærteoretisk utvikling utgjør en av faktorene.  
229 Condell and Zabecki, s. 11 
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som igjen ses på som forløperen til dagens manøverorienterte doktriner.230 Konkrete 

klassiske tyske begreper fra Truppenführung som kraftsamling (Schwerpunkt), 

sjefens intensjon, initiativ, selvstendig tenkende sjefer og oppdragstaktikk (mission 

type orders) fant veien inn i de utgaver av FM 100-5 som kom ut i 1984, 1986 og 

1993.231 Av mine studier av FM 3-0 framgår det at disse konseptene er videreført i 

den til nå sist utgitte amerikanske hærdoktrinen. Med dette kan vi slutte at det finnes 

en amerikansk tradisjon for å trekke inn tysk militær tenkning i amerikanske 

hærdoktriner, en tradisjon som går fra tidlig 40-tall helt fram til i dag.  

Vi kan dermed også si at det finnes en tydeligere direkte sammenheng mellom 

tenkningen bak Lynkrig og amerikansk doktrine, enn mellom Lynkrig og norsk 

doktrine. 

 

De klareste sammenhengene mellom tysk Lynkrig-tenkning og FM 3-0 finnes i det 

tyske konseptet Auftragstaktik , konseptet som i amerikansk tenkning noe snevert har 

fått navnet mission type orders. Imidlertid er kjernen i tysk Auftragstaktik knyttet til 

flere elementer i FM 3-0 enn bare mission type orders. Forhold som sjefens 

intensjon, sjefens visjon, sjefens vilje, selvstendige sjefer, initiativ, gjensidig tillit og 

håndtering av usikkerhet gjenspeiler alle elementer vi i dag vil samle under 

betegnelsen Auftragstaktik , men som i FM 3-0 er spredt over flere kapitler.  

 

Også konseptet Verbundenen Waffen setter et klart preg på FM 3-0. Virkningen som 

oppnås er som nevnt en kompleterende effekt, noe samlet bruk av ulike våpen mot ett 

mål medfører, noe som også var et viktig prinsipp i den tyske doktrinen.  

Et annet sentralt forhold vi i dag vet har stor betydning for organiseringen og 

operasjonsmønsteret til amerikanske hærstyrker, og som viser koblingen mellom det 

tyske konseptet og FM 3-0, er det såkalte task forces konseptet, dvs. midlertidig 

sammensatte stridsgrupper. Forløperen ble i tysk doktrine benevnt Gefechtsgruppen, 

senere ble konseptet ytterligere finslipt og fikk navnet Kampfgruppen. 

 

Når det gjelder Flächen und Lückentaktik har jeg tidligere utledet flere teorier eller 

konsepter fra dette. Som nevnt er ikke FM 3-0 ensrettet mot den indirekte metode, 

                                                 
230 Condell and Zabecki, s. xi-xii 
231 Ibid, s. 11 
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situasjonen avgjør om man skal gå direkte eller indirekte, men i prinsipp skal man 

unngå motstanderens sterkeste enheter. Når det gjelder recon pull finnes ingen 

referanser til konseptet i FM 3-0. Teorien rundt expanding torrent finner vi igjen i 

beskrivelsen av manøverformene i angrep, tydeligst representert ved den såkalte 

penetration, som i sin beskrivelse minner svært om den tilsvarende manøveren med 

samme navn i tysk doktrine. 

5.3.2 FFOD - Slutninger 

I motsetning til FM 3-0 finnes det i norsk doktrineutvikling ingen spesiell tysk 

tradisjon å spore. I intervju med en av forfatterne av FFOD framgår det at Lynkrig 

ikke ble sett på med særskilt interesse, utover den generelle interesse konseptet har 

rent militærhistorisk.232 Det kan dog antas at konseptet likevel må ha inspirert 

forfatterne noe, da Guderians hurtige operasjoner mot Den engelske kanal under 

felttoget mot Frankrike i mai 1940 er nyttet for å beskrive sentrale effekter ved 

manøverkrigføringen. 233  

 

Den norske FFOD har en bred militærteoretisk tilnærming, med vekt på den 

clausewitzianske skole. Av andre sentrale militærteoretikere som har influert 

doktrinen finner vi også Fuller og Liddell Hart. Som vi kjenner til fra den tidligere 

diskusjonen påvirket disse forfattere i stor grad utviklingen av tysk doktrine og 

praksis. Uten at teorier og konsepter nyttet under Lynkrig-kampanjene fikk den 

suksess de gjorde, ville neppe disse teoriene eller konseptene funnet veien inn i 

FFOD. Man kan derfor trekke slutningen at det på et slikt generelt grunnlag 

eksisterer en sammenheng mellom tenkningen bak Lynkrig og utvalgte deler av 

FFOD. 

 

De tydeligste sammenhengene mellom Lynkrig-tenkning og FFOD finner vi også her 

i begrepet Auftragstaktik . FFOD har i motsetning til FM 3-0 samlet elementene fra 

Auftragstaktik og presenterer de som en ledelsesfilosofi omdøpt til oppdragsbasert  

                                                 
232 Tjøstheim, intervju 
233 FFOD, del A, s. 51 
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ledelse. Imidlertid går FFOD lenger enn FM 3-0 i retning tysk doktrine, da FFOD 

innleder med tenkning fra Clausewitz, herunder krigens eller tvekampens natur. For 

øvrig er FFOD og FM 3-0 relativt like i sine beskrivelser av konseptet. 

 

Begrepet Verbundenen Waffen omtales i liten grad i FFOD, først og fremst fordi 

FFOD er en fellesoperativ doktrine. Sammensatte våpen på det fellesoperative nivå 

anses som operasjoner hvor to eller flere forsvarsgrener deltar, noe FFOD vektlegger. 

Imidlertid kommer FFOD inn på konseptet gjennom en forklaring til fleksibilitet, noe 

doktrinen mener oppnås bl.a. gjennom evnen til å foreta organisatoriske endringer og 

skreddersy organisering av styrker til bestemte oppdrag. Dette følges opp med 

beskrivelser av såkalte task-organiserte styrker i doktrinens del B, noe som viser 

FFODs vektlegging av konseptet som opprinnelig fikk sin rendyrking under Lynkrig.  

 

FFODs vektlegging av den indirekte metode som et bærende element i 

manøverkrigføringen kan nok i større grad henføres til Liddell Hart enn til Lynkrig. 

Imidlertid kan det se ut som om uten Lynkrigens utprøvning av konseptet er det 

mindre sannsynlig at det i dag ville utgjøre et så sentralt element i den norske 

doktrinen. 

  

Konseptet recon pull og expanding torrent kan ikke direkte spores i FFOD.  

5.3.3 Konklusjon 

I all doktrineutvikling står militærhistoriske studier og lærdommer sentralt. Det er 

derfor naturlig at suksessrike teorier eller konsepter fra Lynkrig fant sin vei inn i 

dagens doktriner, herunder den norske FFOD og den amerikanske FM 3-0. De fire 

begrepene som er analysert i oppgaven er i så måte ikke eksklusive for Lynkrig, 

kanskje med unntak av Auftragstaktik , men fant gjennom Lynkrig et uttrykk eller 

praksis som har blitt stående som vellykkede eksempler i krigshistorien. Man kan 

dermed si at Lynkrig bekreftet teorienes iboende effekt, og dermed gjorde de 

iøynefallende for senere doktrineutviklere. På denne måten har de også påvirket 

amerikanske og norske doktrineutviklere, og dermed blitt tatt inn i de aktuelle 

doktrinene. 
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Når det gjelder den amerikansk doktrinen kan vi også hevde at den faktisk viser flere 

konkrete eksempler på innflytelse fra tyske doktrine og Lynkrig i praksis. For 

begrepet Auftragstaktik gjelder dette også FFOD. 

 

Hypotesens viktigste aspekt blir dermed at det er en generell militærhistorisk 

sammenheng mellom tenkningen bak Lynkrig og dagens manøverorienterte 

amerikanske og norske doktriner. Denne sammenhengen framtrer gjennom enkelte 

konkrete eksempler i doktrinene, i større grad i FM 3-0 enn i FFOD. Like viktig er 

den indirekte sammenhengen, som framtrer gjennom en bredere militærteoretisk 

tilnærming enn via Lynkrig alene. 

 

I tilknytning til oppgavens avslutning har jeg lyst til å komme med en generell 

betraktning. I beskrivelsen av de fire begrepene som gjennomgående har vært nyttet i 

oppgaven, er kommando/ledelsesnivåene strategisk, operativt og taktisk nivå ofte 

nyttet. I dagens doktriner, herunder både FM 3-0 og FFOD nyttes disse nivåene i 

utstrakt grad. I og med at både FM 3-0 og FFOD i noen grad baserer seg på 

Clausewitz militære filosofi, finnes det her et interessant forhold. Clausewitz bruker 

selv ikke disse nivåene, hans poeng med f.eks. Schwerpunkt var at metoden hadde 

almen gyldighet i krigføring. I vår tid er det en tendens til at vi absolutt skal tolke 

begrepene på bestemte måter avhengig av kommando/ ledelsesnivå. Det kan låse vår 

evne til å tenke – noe Clausewitz kanskje visste? Vi forsøker kanskje i vår tørst etter 

konkrete definisjoner å skape et teoretisk fundament som skal gi oss større innsikt 

enn det teorien kan gi oss. Imidlertid ligger det en felle her - jo mer rigid vår teori og 

våre definisjoner blir, desto mindre egnet blir den sannsynligvis til å løse de 

problemer vi står overfor i krigen.  

5.4 Forslag til videre forskning 

Videre forskning innenfor emnet kan for eksempel gjennomføres innenfor følgende 

fem områder: 

1. Sovjetisk innflytelse på utviklingen av Lynkrig 

Vi vet at Tyskland hadde et nært samarbeid med Sovjetunionen som del av 

Molotov – Ribbentropp-pakten. Undersøk nærmere utviklingen av sovjetisk 

militær tenkning, og hvordan den påvirket den tyske.  
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2. Utviklingen i Frankrike og USA 

Hvilken retning tok den militære utvikling i Frankrike og USA i 

mellomkrigstiden, og i hvilken grad påvirket det den tyske?  

3. Sammenhengen mellom strategisk, operativt og taktisk nivå i Lynkrig  

I hvilken grad eksisterte det en sammenheng mellom ledelses/kommandonivåene i 

Lynkrig, og hvordan påvirket dette utfallet? Hvordan endret dette seg etter hvert 

som krigen skred fram? Forsøk å se dette i sammenheng med politikkens primat. 

4. Auftragstaktik versus amerikansk ledelse 

For de tyske offiserene var Auftragstaktik  en iboende egenskap. I dagens 

amerikanske doktrine nyttes begrepet mission type orders om tysk Auftragstaktik. 

Undersøk nærmere i hvilken grad US Army praktiserer dette ledelseskonseptet, og 

i hvilken grad de lykkes, ev. hvilke forhold som gjør at det ikke fungerer. 

5. Militærhistorie/teori versus doktrineutvikling 

Undersøk nærmere sammenhengen mellom militærhistorie/teori og 

doktrineutvikling. Hvilke faktorer er avgjørende for at et militærhistorisk/teoretisk 

konsept tas inn i en ny doktrine? Hvilke styring/føring gis fra politisk nivå 

vedrørende utforming av nye doktriner? 
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Abstract 
 
Blitzkrieg versus modern manoeuvre warfare doctrines 

A study of Blitzkrieg-theory and the correlation between Blitzkrieg-theory 
and modern manoeuvre warfare doctrines. 
 
The German Blitzkrieg-campaigns during the initial phases of World War II 
came as a shock on the Allied powers. Behind Blitzkrieg an evolution in 
German doctrine had taken place, an evolution that had been in progress since 
the end of World War I.  
 
This study investigates the development of four notable notions or concepts 
from the Blitzkrieg-campaigns; Center of Gravity, Mission Type Orders, 
Combined Arms and Surfaces and Gaps. (Schwerpunkt, Auftragstaktik, 
Verbundenen Waffen and Flächen und Lückentaktik). 
 
The intention of this study is to investigate a possible correlation between the 
idea behind these four notions and corresponding notions used in today's 
American army doctrine (FM 3-0) and the Norwegian Joint Operations 
doctrine (FFOD).  
 
Answering a number of questions has carried through the study. How did these 
notions so central to Blitzkrieg come into being? In what way have the notions 
changed over the years, and how are they implemented in today’s manoeuvre 
warfare doctrines? Is there a relationship between the idea behind the 
Blitzkrieg-concept and modern manoeuvre warfare doctrines, and to what 
extent are modern doctrines influenced by the Blitzkrieg-concept?  
 
Answering the hypothesis that a relationship between Blitzkrieg and modern 
manoeuvre warfare does exist, concludes the study. 
 
Key words: 
Blitzkrieg, lightening war, lynkrig, manoeuvre warfare, doctrine, FM 3-0, 
Forsvarets Fellesoperative Doktrine, Center of Gravity, Mission Type Orders, 
Combined Arms and Surfaces and Gaps, Schwerpunkt, Auftragstaktik, 
Verbundenen Waffen and Flächen und Lückentaktik. 
 

 


