
 

                                             

Krigsvetenskap - metod och självständigt arbete (18 Hp) 

Författare:  

Erik Håkansson 

Program & kurs 

OP 09-12, 1OP147 

Handledare:  

Niklas Stenlås 

 Antal ord: 

13 504 
 

Nyttjande av manöverkrigföringens element – avgörande för utgången av slaget 

om Goose Green? 
- En studie av slaget vid Goose Green under Falklandskriget 1982. 

 
Ämnesbeskrivning 

Slaget vid Goose Green var det första slaget att äga rum på land under Falklandskriget. 

Slaget ägde rum under ett par dagar i slutet av maj 1982 mellan brittiska 2 Para och 

argentinska Task force Mercedes och slutade med en argentinsk kapitulation.  

   Slaget är spektakulärt i flera avseenden –  bland annat för att britterna lyckades slå en 

numerärt jämbördig försvarsgrupperad argentinsk motståndare, det var nästan enbart 

infanteriförband som stred och att befälhavaren för 2 Para stupade. 

 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om nyttjandet av manöverkrigföring på de bägge 

sidorna kan ha varit avgörande för utgången av slaget. 

 

Utifrån beskrivningar av slaget skrivna av brittiska författare beskrivs slaget i fyra delar i 

uppsatsen. Efter varje del sker en analys med hjälp av element ur William S. Linds 

manöverteori.  

 

Det sammanvägda resultatet ur denna analys visar att britterna nyttjade element ur Linds 

manöverteori betydligt fler gånger än argentinarna under slaget och att det kan ha varit 

avgörande för utgången av slaget.  
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The use of maneuver warfare elements - crucial to the outcome of the battle of 

Goose Green? 
 - A study of the Battle of Goose Green during the Falklands War 1982. 
 

Abstract 

 Battle of Goose Green was the first land battle during the Falklands War. The battle took 

place during a few days in late May 1982 between the British 2 Para and the Argentine Task 

Force Mercedes and ended with an Argentine surrender. 

    The battle is spectacular in several aspects – e.g. the British were able to defeat a 

numerically comparable Argentine opponent in defensive positions. Furthermore, it was 

almost exclusively infantry units that fought and the commanding officer of 2 Para was 

killed. 

 

 The purpose of this paper is to examine if the use of maneuver warfare on both sides may 

have been crucial to the outcome of the battle. 

 

 Based on descriptions of the battle, published by British authors, the paper describes the 

battle in four parts. After each description, each part is analyzed with William S. Lind’s 

maneuver theory. 

 

 The aggregated results from this analysis show that the British utilized elements from Lind's 

maneuver theory many times more than the Argentines during the battle and that this may 

have been crucial to the outcome of the battle. 
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1. Inledning 
 

Denna uppsats avser att avhandla slaget vid Goose Green i slutet av maj 1982. Slaget var en 

del i en militär konflikt mellan Storbritannien och Argentina – Falklandskriget.  
 

1.1 Bakgrund 
 

Falklandsöarna är en brittisk ö-grupp, öster om Sydamerika i Sydatlanten. Argentina gjorde 

från mitten på 60-talet anspråk på Falklandsöarna från Storbritannien, men Storbritannien var 

inte beredda att ”ge bort” Falklandsöarna.  

   Den andra april 1982 landsteg argentinska förband på Falklandsöarna och hissade den 

argentinska flaggan.  Britterna agerade snabbt och vände sig till FN:s säkerhetsråd, som i en 

resolution krävde att Argentina omedelbart skulle lämna tillbaka öarna. 

   Tre dagar efter att Argentina landstigit på Falklandöarna skickade britterna en flottstyrka för 

att ta tillbaka ögruppen.  

   Den andra maj sänktes den argentinska kryssaren General Belgrano, vilket fick till följd att 

den argentinska flottan under resten av kriget höll sig i sina baser. I luften lyckades dock inte 

britterna skapa herravälde mot det argentinska luftvapnet. 

   21 maj landsteg en brittisk markstyrka á 5 000 man (3 Commando Brigade) vid Port San 

Carlos. Med i 3 Commando Brigade fanns 2:a bataljonen ur (direkt översatt) 

Fallskärmsjägarregementet (benämns 2 Para).
1
 2 Para tog stridställning på kullen Sussex 

Mountain, i syfte att skydda brohuvudet och landstigningen.
2
 Närmsta argentinska 

motståndare, fanns vid Goose Green cirka 30 kilometer bort.
3
 

   3 Commando Brigade löste sin uppgift – tog ett brohuvud, vid Port San Carlos och 

möjliggjorde på så sätt ett fortsatt anfall mot Stanley, (där argentinarna hade sin huvudstyrka.) 

Dock kunde 3 Commando Brigade ännu inte genomföra detta anfall själva på grund av 

logistiska orsaker, det var 80-100 kilometer till Stanley samt att man väntade in 5 Infantry 

Brigade
4
. Befälhavaren för 3 Commando Brigade fick påtryckningar ovanifrån om att börja 

påverka de argentinska markstridkrafterna, då ett fortsatt anfall mot Stanley inte var möjligt 

beslutades att 2 Para skulle genomföra en räd mot Goose Green.
5
 Efter ett par inställda räder 

omvandlades dock uppgiften till att 2 Para skulle ta Goose Green. Natten mellan 26-27 maj 

påbörjade 2 Para sitt anfall mot Goose Green. Ett par dagar senare stod 2 Para som segrare.
6
  

   Efter slaget vid Goose Green fortsatte britterna sitt avancemang mot Stanley och den 14 juni 

1982 hade den brittiska styrkan inneslutit den argentinska styrkan vid Stanley och den 

argentinska sidan kapitulerade – därmed var Falklandskriget över.   

                                                           
1
 Adkin, M.,  Goose Green a battle is fought to be won, 2003 (1992) Cassel Military paperbacks, sida 24 

2
 Ibid. sida 86-88 

3
 Ibid. sida 72 

4
 Ibid. sida 93 

5
 Ibid. Sida 92-95 

6
 Middlebrook, M., The Argentine fight for the Falklands, 2003 (1989), Pen & Sword  Military Classics, sida 180-

196 



Försvarshögskolan Våren 2012 FHS-beteckning:  
OP 09-12 
Kd Erik Håkansson 

5 
 

 
 
Karta över Falklandsöarna7. Vid San Carlos landssteg britterna. Argentinarna hade sin huvudstyrka i 
Stanley. Närmaste argentinska motståndare fanns vid Goose Green – Task Force Mercedes.  
 

1.2 Syfte och problemformulering 
 

Slaget vid Goose Green är spektakulärt ur flera aspekter. Dels mötte britterna en numerärt 

överlägsen motståndare, dock var det jämbördiga förhållanden sett till antal förband som 

nyttjades i striden, då flera av den argentinska personalen som fanns i området tillhörde 

flygvapnet.
8
 Taktiken för brittiska förband sade vid tillfället för slaget att man skall vara i ett 

numerärt överläge om 3:1  vid anfall.
9
 

   Vad som också är spektakulärt är att striden kom att utkämpas av nästan enbart 

infanteriförband, med endast marginellt understöd från artilleri och flyg.
10

 

   Syftet med uppsatsen är att undersöka om det kan ha varit användande av 

manöverkrigsföringens element som var avgörande för britternas seger i slaget och/eller om 

det var avsaknad av manöverkrigföring som var avgörande för argentinarnas förlust. Och om 

man på sätt kan mena på att det var britternas skicklighet som gjorde att de besegrade 

argentinarna, eller om det var argentinarnas saknad av skicklighet, som var avgörande.  

   Teorin manöverkrigföring är lämplig att använda sig av då svensk doktrin tydligt framhäver 

fördelarna med den. 

 

Manöverkrigföring – det väpnade genomförandet av manövertänkande – är ett 

koncept som gör det möjligt för en underlägsen styrka att besegra en överlägsen 

styrka. [- - -] Försvarsmakten och dess ingående förband ska sträva efter att 

tillämpa manöverkrigföring när så är möjligt.
11

  

                                                           
7
 Adkin, 2003 (1992), sida 15 

8
 Fitz- Gibbon, F., Not Mentioned in Despatches The history and Mythology of the battle of Goose Green, The 

Lutterworth Press, sida Xii-5 
9
 Ibid. sida 127 

10
 Se organisationsskiss i empiri- och analysdel 

11
 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, Försvarsmakten, 2011, sida 126-127 
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Vid slaget om Goose Green gjorde britterna just detta som står ovan – de besegrade en 

numerärt överlägsen motståndare. 

 

1.3 Forskningsläge  
 

På försvarshögskolan har en uppsats skrivits om slaget vid Goose Green, Nicklas Nilsson har 

skrivit denna och den är publicerad i augusti 2009. I sin uppsats analyserar Nilsson de 

grundläggande förmågorna hos respektive styrka i syfte att klargöra vilken av de 

grundläggande förmågorna som var avgörande för britternas seger och argentinarnas förlust.
12

 

Där kommer Nilsson fram till att verkan och ledning var viktigast för britternas seger och att 

förmågan ledning var den förmåga som mest bidrog till argentinarnas förlust.
13

  

 

Håkan Johansson berör i sin uppsats ”Falklandskriget 1982. Manöver eller utnötning” slaget 

vid Goose Green. Johansson  menar på att striden visar tydliga tecken på utnötningsstrid då 

striden understöds med hjälp av bekämpning från flyget och från flottan, dock menar 

Johansson på att britterna var bättre utbildade än argentinarna och att de därav visar upp 

tecken på mer utpräglad uppdragstaktik. Vidare menar Johansson på att argentinarna inte var 

flexibla i sitt försvar och att ingen uppdragstaktik används.
14

 

   Jag menar på att det är möjligt att Johanssons analys av slaget vid Goose Green är alltför 

kortfattad, för att kunna dra den slutsats som han gör. Johansson beskriver striderna vid Goose 

Green och vid Stanley: 

 

Dessa slutstrider har tydliga tecken på utnötningskrigföring på både operativ och 

taktisk nivå. Här ser vi tydliga indikatorer som eldkraft, skydd och ta och hålla 

terräng som indikerar att det är en form av utnötningskrigföring som utförs.
15

  

 

Jag har i huvudsak använt mig av tre böcker för att beskriva slaget vid Goose Green. Två av 

dessa böcker värderar britternas insats i slaget olika: Mark Adkins bok Goose Green – a battle 

is fought to be won och Spencer Fitz-Gibbins Not Mentioned in Despatches – The history and 

Mythology of the battle of Goose Green. 

 

Goose Green a battle is fought to be won är skriven av Mark Adkin och publicerad 1992. 

Adkin har själv tjänstgjort i den brittiska armén
16

. Boken beskriver detaljerat slaget vid Goose 

Green och läsaren får följa 2 Paras strid.
17

 I slutet av boken hyllas 2 Para för sin seger; 

  

2 Para’s victory at Goose Green was outstanding even unique. It is difficult to 

find in modern military history a similar story of a single, isolated infantry 

battalion fighting its way forward over seven kilometers, against a series of in-

depth defensive positions. This is precisely what 2 Para had to do.
18

  

                                                           
12

 Nilsson, N., ”En stridsplan överlever sällan första stridskontakt – Slaget om Darwin - Goose Green”, 2009, 
Försvarshögskolan, sida  4 
13

 Nilsson, 2009, sida 24-26 
14

 Johansson, H., ”Falklandskriget 1982. Manöver eller utnötning?”, 2004,  Försvarshögskolan, sida 33-37 
15

 Ibid. sida 35 
16

 http://www.harpercollins.com/authors/28092/Mark_Adkin/index.aspx besökt 2012-04-11 
17

 Adkin, 2003 (1992), sida bokens baksida 
18

 Ibid. sida 361 

http://www.harpercollins.com/authors/28092/Mark_Adkin/index.aspx
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   Man finner en tydlig tendens om att hylla 2 Paras insats i slaget om Goose Green. Man 

finner även en tendens att Adkin menar på att det var ett tufft försvar som britterna stred sig 

igenom.  

 

Not Mentioned in Despatchses The history and Mythology of the battle of Goose green är 

skriven av Spencer Fitz-Gibbon och publicerad för första gången 1995. Fitz-Gibbon har 

tjänstgjort nio år i den brittiska armén varav fem år på Fallskärmsjägarregementet. Hans bok 

är en utveckling av en doktorsavhandling han skrev om slaget vid Goose Green
19

. Boken är en 

analys avseende hur britterna kunde vinna slaget, samt en analys avseende hur uppdragstaktik 

och kommandostyrning tillämpas inom 2 Para under slaget. Boken är som titeln antyder 

kritisk mot den glorifiering som skett av 2 Paras insats i slaget.
20

 Fitz-Gibbon slutsatser från 

slaget är att det snarare var argentinarnas misstag som gjorde att britterna vann och inte 

britternas egen insats, dock poängterar han avgörande insatser från 2 Para också.
21

  

   Här finner läsaren således en tendens att inte hylla utan snarare kritisera 2 Paras insats under 

slaget. 

 

Således är det möjligt att identifiera att det finns en skillnad mellan Adkin och Fitz-Gibbon 

avseende 2 Paras insats i slaget; gjorde 2 Para en bra insats, eller var det faktiskt argentinarnas 

svaga insats som var avgörande för utgången av slaget? 

 

En källkritisk diskussion avseende dessa litterära verk sker under rubriken ”Material och 

Källkritik”. 
 

Övriga källor som jag nyttjat i arbetet, har inte haft några uppfattningar eller slutsatser om 

britternas och argentinarnas insats under slaget, som skiljer sig nämnvärt från de uppfattningar 

jag redovisat ovan. 
 

1.4 Frågeställning 
 

I ett försök att skapa  klarhet i ovanstående skillnad i forskningsläget samt besvara syftet med 

uppsatsen är frågeställningen för uppsatsen formulerad enligt följande: 

 

Kan nyttjande av element ur Linds manöverteori ha varit avgörande för utgången av slaget 

vid Goose Green? 

 

1.5 Avgränsning 
 

Uppsatsen avser att avhandla händelser som ägde rum i området kring Goose Green. Det 

innebär att uppsatsen inte avser att avhandla beslut som skedde på annan plats över striden vid 

Goose Green. Således är uppsatsen avgränsad till den taktiska nivån
22

 i slaget – mellan 2 Para 

och Task force Mercedes. 

 

                                                           
19

 http://www.greenparty.org.uk/people/78.html besökt 2012-04-11 
20

 Fitz-Gibbon, 2001 (1995), sida  XI- XVI 
21

 Ibid. sida 182-184 
22

 Försvarsmakten, 2012, sida 51-52 

http://www.greenparty.org.uk/people/78.html
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Inom manöverkrigföring är uppdragstaktik en viktig del, detta menar både svensk doktrin
23

 

och William S. Lind
24

. Jag menar på att undersöka om de bägge sidorna i slaget nyttjar 

uppdragstaktik är i sig ett väldigt stort ämne och kräver källor om hur exempelvis order 

formulerades under slaget. För att få en kvalitativ analys avseende om de bägge sidorna 

nyttjade uppdragstaktik – så kräver detta en stor omfattning av den typen av analys. Jag menar 

att det krävs en egen uppsats för att analysera detta ämne.  

   Med anledning av detta, samt att Fitz-Gibbon har gjort en omfattande analys avseende 

ledarskapet och uppdragstaktik inom 2 Para i sitt verk
25

 har jag valt att inte analysera 

uppdragstaktik som element. 
 

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen är upplagd enligt följande: 

 Inledningsvis beskrivs den metod som används i analysen av slaget vid Goose Green. 

Härvid diskuteras även de källor som används i uppsatsen.  

 Därefter sker en beskrivning av Linds teori om manöverkrigföring. 

 Därefter redogörs för slaget i fyra delar. Efter varje del sker en analys. 

 Därefter sammanfattas de slutsatser som analysen tagit fram och diskuteras. 

 Avslutningsvis redogörs förslag på vidare forskning i ämnet. 

  

                                                           
23

 Försvarsmakten, 2012, sida 120-127 
24

 Lind, W. S., Handbok i manöverkrigföring, 2006 (1985),Försvarshögskolan, sida 33 
25

 Fitz-Gibbon, 2001 (1995), passim 
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2. Metod 

2.1 Metodbeskrivning 
 

Uppsatsen är en analys av slaget vid Goose Green. För att besvara frågeställningen använder 

jag mig av en metod som till stor del är en analys av kvantitativ data, med inslag av analys av 

kvalitativ data.
26

 

   Analysen är kvantitativ på så sätt att jag genom min analys försöker frambringa ett mätbart 

resultat, genom att räkna antal tillfällen som element ur manöverkrigföringen nyttjas. Utifrån 

analysresultatet kommer jag försöka se ett samband – om  nyttjande av manöverkrigföring var 

avgörande för utgången av slaget. 

   Inslag av en kvalitativ analys av data kommer ske då jag inte enbart försöker frambringa 

numerisk data i form av siffror, utan även redogöra analysresultatet i text, vilket torde ge ett 

visst djup i analysen. Analysen är även kvalitativ på så sätt att studien är småskalig och 

analyserar enbart ett begränsat antal enheter – ett slag med två stridsgrupper. 

 

I analysen av slaget kommer jag att nyttja Linds manöverteori. Inledningsvis redogör jag för 

vald teori. Utifrån denna teori har jag skapat en matris över olika element som ingår i 

manöverkrigföring. Syftet med dessa element är att undersöka hur de bägge sidorna nyttjar sig 

av elementen i slaget. Matrisen ser ut enligt följande: 

 

Indikation/Element: Storbritannien Argentina 

Kraftsamling   

Styrkor och svagheter   

Motanfall   

Reserv   

Eldkraft   

 

De olika elementen definieras under rubriken ”Teorianknytning”. 

 

Därefter beskriver jag slaget i fyra delar. Jag har nyttjat skriftliga källor i form av texter 

(böcker) för att sammanfatta och beskriva slaget och på så sätt gjort det möjligt att analysera 

slaget. Jag har således organiserat data så att slaget kan analyseras. 

   Efter varje del sker en analys om britterna respektive argentinarna nyttjar 

manöverkrigföring i den delen av slaget. Resultatet av denna analys är i text men presenteras 

även i matrisen. Bedömningsskalan jag använder är JA, JA (-), NEJ och blank rad.  

   Vid blank rad har elementet inte varit aktuellt, t ex kan det tyckas att ett motanfall inte är 

aktuellt i analysen avseende britterna i början av slaget, då inte britterna kan tänkas göra ett 

motanfall för att de skall anfall själva.  

   Ja (-) innebär att sidan har nyttjat elementet men att det har skett med betydande brister. 

   I sammanfattningen av analysen av slaget redovisas sedan det totala resultatet från matrisen 

tillsammans med en diskussion. 

    

Slutligen sammanfattas analysresultatet, slutsatser redogörs och diskuteras. 

 

                                                           
26

 Denscombe, M., Forskningshandboken, 2011 (1998), Studentlitteratur, sida 319, 327-328, 367-369, 319-325 
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2.2 Material och källkritik 
 

Det huvudsakliga material som använts för att presentera de bägge sidorna som genomförde 

som slaget, samt slaget i sig är skrivet av brittiska författare. Materialet utgår i huvudsak från 

tre verk. Mark Adkins och Spencer Fitz-Gibbons bok har redan presenteras under rubriken 

”Tidigare forskning”. Den tredje boken presenteras här nedan, därefter sker en diskussion 

avseende källkritik och användande av dessa böcker. 

 

The Argentine fight for the Falklands är skriven av Martin Middlebrook och publicerad första 

gången 1989. Precis som titeln på boken antyder handlar boken om Falklandskriget ur 

Argentinas synvinkel.  

 

Marin Middlebrook is the only British historian to have been granted open 

access to the Argentines who planned and fought the Falklands War. [- - -] 

Among the men he met were [- - -] the officer in charge of the Argentine 

garrison at Goose Green.
27

  

 

I boken redogör Middlebrook om slaget vid Goose Green ur argentinarnas perspektiv i en 

omfattning av 20 sidor.  

   Jag har även använt en bok skriven av en argentinsk författare – Rubén O. Moros bok The 

history of the south Atlantic conflict – The War for the Malvinas och är publicerad 1989. 

Moro (argentinsk flygvapenofficer
28

) beskriver Falklandskriget i sin bok och slaget vid Goose 

Green beskrivs i en omfattning av cirka tio sidor.
29

  

  

2.2.1 Diskussion avseende källkritik 

 

Det material jag använt för att presentera slaget har jag till del redogjort under rubriken 

”tidigare forskning”. Där visar jag på en meningsskillnad om hur 2 Para insats i slaget skall 

värderas. Viktigt att poängtera avseende det arbete jag gjort för att kunna presentera slaget 

och styrkorna för läsaren är att jag enbart nyttjat sakuppgifter. Det vill säga jag har inte nyttjat 

andra forskares slutsatser eller frågeställningar för att presentera slaget. Då jag kan tycka att 

det finns en högre risk att just slutsatser och frågeställning tenderar att ha vissa intressen, än 

vad sakuppgifter kan tänkas ha. 

   Vad som dock stärker uppsatsen, är att jag har utgått från material med olika uppfattning om 

2 Paras insats, detta har gjort det möjligt för mig att kunna jämföra de sakuppgifter som de 

olika författarna presenterat sinsemellan. 

    

Ur ett tendensperspektiv är det till uppsatsens nackdel att samtliga författare är britter, de som 

stod som segrare i Falklandskriget. Vad som dock till del kan väga upp mot denna svaghet är 

att en av böckerna är skriven ur argentinarnas perspektiv, dock av en britt och att jag studerat 

ett en kortare beskrivning av slaget vid Goose Green – skriven av en argentinare. Det är 

möjligt att resultatet av min analys hade sett annorlunda ut om jag enbart hade nyttjat material 

skrivet av argentinare. En konsekvens av att jag använt mig av brittiskt material, är att jag 

                                                           
27

 Middlebrook, 2003 (1989), sida bokens baksida 
28

 Moro, R. O., The history of the South Atlantic Conflict – The War for the Malvinas, 1989, Praeger Publishers, 
sida 359-360 
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lyckats få fram mer information avseende britternas insats än argentinarnas, vilket har 

inneburit att det har varit enklare att analysera britterna än argentinarna. Det har påverkat 

uppsatsen så till vida att analysen av britterna tenderar att ha en högre en omfattning än av 

argentinarna. 
 

2.2.2 Källor som materialet använt 

 

Adkin har använt mycket intervjuer och brev från brittiska militärer som deltog i slaget. 

Breven och intervjuerna är gjorda i början av 90-talet. Han har även refererat till annan 

litteratur som behandlar Falklandskriget.  

 

Fitz-Gibbons har intervjuat fyrtio personer som deltog i slaget vid Goose Green. Han redogör 

även för 2 Para befälhavares order före anfallet mot Goose Green, samt en summering av 

radiotrafiken mellan 2 Para och brigaden. Han har även nyttjat skriftliga källor, t ex rapporter 

och reportage från Falklandskriget.  

 

Middlebrook anger att han för det mesta använt sig av förstahandskällor till sin bok, dessa 

består i intervjuer av militärer som deltog i kriget. Intervjuerna ägde rum i Argentina 1987.
30

 

Han har intervjuat den argentinska befälhavaren för Task force Mercedes överstelöjtnant 

Piaggi.  

 

Ur en beroendeaspekt är valet av empiri till nackdel, då det inte är förstahandskällor som 

används i analysen. Utan den empiri som används är beroende av andra källor. Eftersom 

slaget ägde rum för 30 år sedan och utkämpades av Storbritannien och Argentina (uppsatsen 

är skriven i Stockholm) är det av praktiska skäl svårt att finna förstahandskällor. 

   Det finns en problematik med detta då det konstaterats att författarna verkar ha olika 

intressen i att värdera 2 Paras insats i slaget. Författarna har haft möjlighet att redogöra 

materiel för att beskriva striden, som har varit till fördel för sina egna slutsatser. Det är en 

problematik som jag är medveten om. 

   Det närmaste till en förstahandskälla som jag använt är Hugh McManners Forgotten voices 

of the Falklands. Boken citerar kontinuerligt individer som deltog i Falklandskriget, utan 

förklarande texter till citaten. Slaget vid Goose Green berörs i en omfattning av cirka 50 sidor. 

Mycket av citaten berör enskilda individers tankar och känslor vid olika händelser före, under 

och efter slaget och inte händelseförloppet i sig.
31

 Jag menar på att man behöver ha tidigare 

kunskaper om slaget vid Goose Green för att kunna förstå från vilket sammanhang citaten 

kommer. Det svårt att referera till boken då citaten ofta är korta och att det är svårt att visa på 

från vilka händelser de är hämtade, då detta krävs en tidigare kunskap om slaget för att förstå 

detta. Jag har nyttjat boken som ett verktyg för att kontrollera att jag beskrivit slaget på ett så 

korrekt sätt som möjligt.  

                                                           
30

 Middlebrook, 2003 (1989), sida ix-xi 
31

 McManners, H., Forgotten voices of the Falklands, 2007 (1988) Ebury Press, sida 235-287 
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3. Teorianknytning 
 

Som tidigare har redogjorts för, avser uppsatsen att använda manöverteorin för att analysera 

slaget. Inom manöverteorin finns den tyska, respektive ryska manöverkrigsskolan.
32

 Inom 

dessa skolor finns sedan flera olika teorier – om hur manöverkrigföring skall föras.
33

 Jag har 

valt att nyttja William S Lind´s manöverteori i denna studie. Lind är amerikan och beskrivs 

som en modern inflytelserik representant för den tyska manöverkrigskolan, han har 

exempelvis varit med och påverkat utformningen av den amerikanska marinkårens doktrin.
34

  
 

3.1 Linds manöverteori 
 

I sin bok Handbok i manöverkrigföring menar Lind på att ”Manöverkrigföring kan betraktas 

som militärt judo. Det är en metod för att strida smart, att överlista en motståndare som du 

kanske inte kan övermanna med råstyrka.”
35

 Detta kan betraktas som någon form av grund i 

Linds manöverkrigföring. 

   För att uppnå denna form av judo menar Lind på att det finns vissa element 

(uppsatsförfattarens benämning) som är elementära för manöverkrigföringen, eller som Lind 

själv uttrycker det - de tre filtren för att definiera vad manöverkrigföring är - uppdragstaktik, 

kraftsamling, styrkor och svagheter
36

 Lind menar även på att det finns viktiga hjälpmedel för 

manöverkrigföringen; Eldkraft, motanfall, reserven, ledarskap med uppföljning och förmågan 

att genomföra operationer.
37

 Alla dessa element kommer dock inte att analyseras i uppsatsen. 

 

Uppdragstaktik och ledarskap med uppföljning kommer, som tidigare nämnts, inte att 

analyseras. Jag menar att det kräver en rejäl omfattning för att få en kvalitativ analys, samt att 

en sådan forskning redan har gjorts i Fitz-Gibbons verk. 

 

   Linds definition av förmågan att genomföra operationer: 

 

Förmågan att leda operationer är att exploatera de taktiska händelser som 

inträffar – strider eller vägran att ta upp striden – för att slå direkt mot fiendens 

strategiska tyngdpunkt. För befälhavaren innebär det konsten att avgöra var och 

när striderna skall utkämpas med hänsyn till de strategiska målen.
38

 

 

Utifrån denna definition är möjligt att konstatera förmågan att genomföra operationer härleds 

till att kunna slå direkt mot fiendens strategiska tyngdpunkt. Då uppsatsen är avgränsad till 

den taktiska nivån, så kommer inte förmågan att genomföra operationer att analyseras.  

   

   Således kommer kraftsamling, styrkor och svagheter, motanfall, reserv och eldkraft att 

analyseras i uppsatsen. Nedan följer en förklaring/definition av respektive begrepp/element, 

dessa defintioner kommer att användas som indikator i analysen av slaget. 

                                                           
32

 Widén, J. & Ångström, J., Militärteorins grunder, 2005, Försvarsmakten, sida 187 
33

 Ibid. sida 187-194 
34

 Ibid. sida 189 
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 Lind, 2006 (1985), sida 13 
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38

 Ibid. sida 39 



Försvarshögskolan Våren 2012 FHS-beteckning:  
OP 09-12 
Kd Erik Håkansson 

13 
 

 

3.1.1 Kraftsamling 

 

Lind beskriver kraftsamling som; 

 

Det är där/när befälhavaren bedömer att han kan uppnå ett avgörande […] När 

ett förband utses som kraftsamlingsförband, skall andra enheter sträva efter att 

understödja det” […] Begreppet kraftsamling är mycket viktigt för en styrka 

som är i numerärt underläge. Om all kraft samlas till ett hårt slag mot en av 

fiendens svaga punkter, kan en totalt sett starkare fiende besegras.
39

 
 

3.1.2 Styrkor svagheter 

 

Styrkor och svagheter är kopplade mot kraftsamling, Lind menar på att detta element (filter) 

skall underlätta för kraftsamlingen, så att kraftsamling kan ske mot den punkt där 

motståndaren är som svagast. Under manöverkrigföring skall man försöka undvika fiendens 

styrkor och sätta in trupper mot fiendens svagheter.
40

 Vidare menar Lind på att svagheter för 

en bataljonchef troligtvis är i en motståndares gruppering, denna lucka skall hittas genom 

stridsspaning. Elementärt med stridsspaningen är att den inte är styrd i någon anfallsriktning, 

utan istället avgörs anfallsriktningen av den spaning som genomförts och ändras efterhand.
41

 

Lind exemplifierar användning av stridspaning:  

 

Dess viktigaste uppgift är att söka efter fiendens styrkor och svagheter. När de 

hittar en lucka anropar de resten av styrkorna så att de kan följa efter. Om 

luckan verkar lovande skickar enhetens befälhavare igenom mer trupper. Vissa 

av trupperna utökar luckan och sprider ut sig bakom den fientliga ställning som 

nu är penetrerad och anfaller fienden i ryggen. [- - -] Under tiden fortsätter 

stridsspaningsstyrkan framåt och letar hela tiden efter den väg där det finns 

minst motstånd.
42

 

 

Indikatorn i uppsatsen kommer att vara analysera om britterna, alternativt argentinarna, 

använde sig av den här typen av stridsspaning – för att finna luckor i motståndarens 

gruppering och sedan exploatera dessa. Jag kommer i uppsatsen även att analysera om de 

bägge sidorna nyttjar motståndarens svaga punkter för att exploatera – oavsett hur man funnit 

denna punkt. 
 

3.1.3 Motanfall 

 

Ett motanfall är ett anfall som utförs som svar på fiendens anfall. [- - -] När 

fienden har påbörjat sitt anfall har han bundit sig vid en viss åtgärd med alla 

                                                           
39
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eller nästan alla resurser han har. Rörelseenergin för honom i en viss riktning. 

Om ett oväntat hot plötsligt dyker upp kommer han att få svårt att möta det – 

mycket svårare än om han inte gjorde någonting. [- - -] I många fall är 

motanfallet nyckeln till ett framgångsrikt försvar. Om du strider i numerärt 

underläge har du i vanliga fall inte råd med sammanhängande försvarslinjer, 

linjer som du försöker hålla mot de kraftfullaste anfall motståndaren mäktar 

med.
43

 

 

Således menar Lind på att motanfall i många fall är nyckeln till ett framgångsrikt försvar. 

Lind redogör även tre kriterier för ett lyckat motanfall; det skall vara kraftfullt, överraskande, 

vid rätt tillfälle (när motståndaren anas vara försvagad).
44

 
 

3.1.4 Reserv 

 

Under både anfallsstrid och försvarsstrid är en stark reserv nyckeln till att kunna 

ta och behålla initiativet samt vinna striden samt vinna striden” Det är ett 

verktyg som du kan använda för att exploatera luckorna och skapa genombrott 

genom att förstärka lokala framgångar. Reserven utgör också motanfallsstyrka
45

 

 

I uppsatsen avses inte enbart att analysera om förbanden hade några reservförband – utan 

även om de använde sig av dessa, när eventuellt tillfälle gavs. 
 

3.1.5 Eldkraft 

 

Under manöverkrigföring används eld och rörelse i ett manöversammanhang. 

Vad innebär detta? Vanligtvis förflyttar du dig inte bara för att få bättre 

eldställningar, utan för att skapa en serie oväntade och farliga situationer för 

fienden. Det är endast denna typ av förflyttning som kvalificerar sig som 

manöver. Eldkraft används oftast för att hålla ned fienden när du förflyttar dig 

förbi eller genom hans ställningar[- - -] De som använder sig av 

manöverkrigföring strävar efter att eldunderstödet inte bara skall användas för 

statiskt understöd, utan i en kombinerad dynamisk insats[- - -] Vid en 

kombinerad insats utsätts fienden för två eller flera olika typer av hot samtidigt,  

så att de åtgärder han vidtar för att skydda sig mot den ena, gör honom mer 

sårbar för den andra.
46

 

 

Det uppsatsen avser att analysera avseende eldkraft är om de bägge sidorna nyttjar sig av 

eldkraft för att möjliggöra egen förflyttning, direkt som indirekt eldkraft. Uppsatsen avser 

också att analysera om sidorna använder sig av kombinerad eldkraft – för att på så sätt ställa 

motståndaren för ett dilemma. 
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4. Empiri och analys 
 

Under denna rubrik sker nu inledningsvis en kortare redogörelse över hur de bägge sidorna 

var organiserade. Därefter beskrivs slaget i stort. Därefter återberättas slaget i fyra delar. Efter 

varje del, analyseras den delen av slaget.  

 

Organisationen av de bägge sidorna i slaget – hämtad ur Fitz-Gibbons bok
47

: 

 

 Task Force Mercedes  2 Para group 

 HQ Coy (-) Infantry Regt 12 HQ Coy (-) 2 PARA 

 

 Infantry   Infantry 

 Company A/IR 12  A Company 2 PARA 

 Company C/IR 12  B Company 2 PARA 

 Company C/IR 25  D Company 2 PARA 

 

 Platoon of IR 8  C (Patrols) Company 2 PARA 

 Recce platoon (-) IR 12   (two platoons) 

 

 202 air force personnel 

 (inc crews of 20mm AAA below)  

 

 Engineers   Engineers  
 One section Engr Coy 9  Recce Troop 59 Sqn RE 

  

Artillery   Artillery 

 3x105 mm pack howitzer  3x 105 mm light gun 

 

 Naval gunfire support  Naval gunfire support 

 Nil   1x Type 21 frigate 

    (dark hours only) 

 

Mortar   Mortar 

1x barely serviceable 120 mm  

4x 81 mm (2 army, 2 air force) 2x 81 mm 

 

Anti-tank   Anti-tank 

1x 105 mm recoilless rifle  3x Milan MRATGW detachments 

 

Air defence:   Air defence 

2x 35 mm    6x Blowpipe missile detachments 

6x 20mm 

 

 Reinforccements during 28 May 

106 personnel formerly detached 

From above subunits 
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 Reinforcements after fighting ceased 

Infantry   Infantry 

Company B/IR 12  J Company Royal Marines 

 

Artillery   Artillery 

Nil   3x 105 mm light gun 

   Mortar locating radar 

 

Mortars   Mortars 

2x 120 mm   6x 81 mm 

 

 Reserves on standby for reinforcement, 29 May 

   1x type 21 frigate 

   Harrier ground attack aircraft 
 

4.1 Slaget i stort 
 

Slaget mellan 2 Para och Task force Mercedes utkämpades mellan 27:e och 29:e maj. Slaget 

utkämpades på näset mellan East Falklands och Lafonia (se karta sida 5.) Terrängen på näset 

är öppen.
48

 Marken var väldigt mjuk, vilket fick följd att granater från artilleri- och 

granatkastare fick sämre verkansresultat, då de sjönk in i marken och exploderade
49

. Under 

hela slaget var vädret rått, blött och blåsigt.
50

 

Under slaget stupade 55 argentinare och 85 sårades.
51

 17 britter stupade och 35 sårades.
52

 
 

4.2 Upptrappningen 
 

2 Para marscherade till Camilla Creek house (se karta) under natten mellan den 26-27 maj.
53

 

Camilla Creek house var den plats varifrån 2 Para utgångsgrupperade för anfall och det var 

därifrån som befälhavare Jones gav sin order inför anfallet.
54

  

 

Den argentinska styrka som fanns grupperad vid Goose Green benämndes Task force 

Mercedes. Anledningen var att det regemente som hade huvudansvaret för Goose Green var 

från staden Mercedes i Argentina – 12:e regementet.
55

 Skälet till att Goose Green skulle 

försvaras var att det fanns ett flygfält där. På plats i området fanns även flygpersonal – de var 

dock inte utbildade i infanteristrid. Task force Mercedes anlände till Goose Green i slutet av 
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april. Då fanns redan argentinska enheter (bland annat flygpersonal och ett skyttekompani) på 

plats i området, sedan en månad tillbaka.
56

  

   I samband med att britterna landsteg vid San Carlos fick Task force Mercedes en större 

uppgift. Från att ha haft i uppgift att ha försvara ett område med en omkrets på 17 kilometer, i 

syfte att slå tillbaka mot en landstigning, fick man nu till uppgift att försvara ett område med 

en omkrets på 31 kilometer, mot ett anfall på land från San Carlos. Detta fick till följd att man 

var tvungen att förflytta förband framför tidigare lagda mineringar och förbereda 

försvarsställningar – sin huvudförsvarslinje.
57

 

 

58
 

Karta. Camilla Creek House placering mellan Goose Green och San Carlos. 

 

På förmiddagen den 27:e maj rapporterade BBC att brittiska 2 Para marscherade söderut mot 

Darwin, det hördes av de argentinska styrkorna vid Goose Green (även britterna hörde det). 

Task force Mercedes hade fått en viktig underrättelse, men befälhavaren för försvaret av 

Goose Green misstänkte att det var vilseledande information och vidtog inga åtgärder.
59
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   Inför sin ordergivning hade Jones skickat ut spaning mot Goose Green för att upptäcka var 

motståndaren fanns grupperad, det gav också resultat och de platser där argentinarna hade 

upptäckts flygbombades. Britterna orsakade inga skador utan istället sköts ett brittiskt plan 

ner.
60

 

Task force Mercedes befälhavare, som nu förstod att någonting var på gång att hända i hans 

norra ansvarsområde, skickade soldater (inklusive en löjtnant) i en Land Rover, med en av de 

två radioapparater som Task force Mercedes hade för att kunna kommunicera inom den norra 

delen av försvarsområdet. Omgången blev påskjutna av 2 Para och omgången tillfångatogs.
61

  

 

Inför 2 Paras anfall hade Jones gett order om att anfallet skulle starta på natten – för att  

undvika långa siktförhållanden för det argentinska försvaret.
62

 Överste Jones hade planerat 

striden i sex faser. 

   I första fasen skulle kompanierna utgångsgruppera för anfallet. Fram till fas fem var det väl 

planerat vilket kompani som skulle göra vad – och på vilken plats;  

 

In Phase 2 A and B Company were to attack the first two positions. A first then 

B. In Phase 3 A and D companies were to go for the next positions and in Phase 

4 B Company would halt at the (main gorse line) and D Company would 

overtake. In phase 5 exploitation was to occur up to Darwin and Goose Green, 

with C Company clearing the airfield.
63

 

 

Ovan är en summering av stridsplanen. Stridsplanens sammanfattas med att medan vissa 

kompanier anföll motståndarens ställningar skulle andra kompanier vara reserv i de olika 

faserna. Ett understödskompani skulle gruppera väster om näset, på andra sidan flodarmen (se 

karta sida 20). Planen genomsyrades av exakta tider – då kompanierna förväntades ha ta tagit 

respektive anfallsmål.
64

 I varje fas är den indirekta elden avsedd till ett av de olika 

kompanierna.
65
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66
 

Kartan visar 2 Paras två första faser i deras stridsplan, där A-kompaniet skulle anfalla Burntside House 
på vänstra flanken och B kompaniet på den högra. 
 

Argentinarnas försvar var ett utbrett försvar  med ett kompani som skulle försvara långt norrut 

i nyligen nergrävda värn, utan minor som skydd. Ett kompani var grupperade i söder. Ett 

kompani hölls i reserv i närheten kring Goose Green. Det kompani, som haft till uppgift att 

försvara den förberedda huvudförsvarslinjen, var det kompani, som nu fått till uppgift 

försvara längre norrut, istället bemannades nu huvudförsvarslinjen av en pluton.
67

 Det främre 

kompaniets understödsvapen bestod av två 7.62 millimeters kulsprutor, en eller två 81 

millimeters granatkastarpjäser och en 120 millimeters granatkastarpjäs – som var 

fastmonterad till sin basplatta, (medförde en begränsad användning).
68
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69
 

Task force Mercedes placeringar av sina förband före striden startade. 

 

4.2.1 Analys 2 Para 

 

Kraftsamling 

2 Paras stridsplan var att anfalla på stridstriangel, där inledningsvis ett kompani i taget skulle 

anfalla en plats där motståndaren hade lokaliserats. Det är svårt att mena på att 2 Para 

kraftsamlar mot någon specifik punkt hos motståndaren. Man kan till del hävda att 2 Para 

kraftsamlar på sin högra flank – där tanken var att understödkompaniet skulle kunna 

understödja B- och D-kompaniets anfall på den högra flanken genom bekämpning med 

direktriktad eld över flodarmen.  

 

Styrkor och svagheter 

Före striden spanar 2 Para och lokaliserar delar av motståndarens försvarsställningar. 

Hanteringen av denna spaning är att delar av motståndarens positioner attackeras från luften – 

utan större effekt. Studerar man vidare i överste Jones order, är det tydligt att man skall 

anfalla de platser där motståndaren är lokaliserad. – Man anfaller där man vet att 
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motståndaren är stark och inte där motståndaren kan tänkas vara svag. Man nyttjar inte de 

platser där motståndaren är svag för att exploatera. Det är möjligt att hävda att 2 Para inte 

nyttjar elementet styrkor och svagheter i den här delen av slaget, på det sätt som Lind menar 

att man skall nyttja motståndarens svaga punkter genom att anfalla igenom där. 

 

Motanfall 

Ej aktuellt. 

Reserv 

2 Para nyttjar sig av reservförband. Det möjliggörs genom att man anfaller på stridstriangeln 

och för de planerade delarna i striden finns det förband som är utsedda att vara reservförband. 

Eldkraft 

Den indirekta elden är under de olika faserna avsedd för något av kompanierna. Det är 

planerat att understödskompaniet ska kunna understödja åtminstone B-kompaniets anfall på 

högra flanken. Det är möjligt att 2 Para har planerat för nyttjande av eldkraften – för att kunna 

möjliggöra egen förflyttning på stridsfältet, t ex indirekt bekämpar motståndaren – medan 

aktuellt kompani gör en rörelse. Det är inte planerat för att kompanierna skall understödja 

varandra i inledningen av slaget. Mörkret lär ha gjort det svårt att möjligöra samordning av 

eld och rörelse mellan kompanier.   
 

4.2.2 Analys Task force Mercedes 

 

Kraftsamling 

Task force Mercedes har ett utspritt försvar, med enheter i både sydlig och nordlig riktning 

och ett förband i reserv vid Goose Green. Detta gör det svårt att mena att Task force Mercedes 

kraftsamlar någonstans. När Task force Mercedes får till uppgift att ha ett större försvar och 

med inriktning att försvara sig mot ett anfall på land från norr – San Carlos, kan jag tycka att 

man kunde ha omgrupperat förband i den södra delen av försvarområdet och på sätt 

möjliggjort en kraftsamling i det norra området – framförallt när de får indikationer på att 

motståndaren anfaller därifrån.  

 

Styrkor och svagheter 

Den spaning som Task force Mercedes skickar i nordlig riktning (en Land Rover) verkar vara 

fokuserad på att konstatera vad som pågår i de norra delarna av försvarsområdet. Detta torde 

innebära att lokalisera var någonstans, och vad för någonting britterna genomförde. Hur de 

hade tänkt att nyttja den information är dock oklart. Vad som kan konstateras är att inget 

förband verkar ha funnits direkt gripbart till spaningsomgången då den blev överfallen och 

Task force Mercedes blev av med viktiga sambandsmateriel.  

   Det är möjligt att spekulera i om spaningsfordonet inte hade blivit överfallet, utan enbart 

observerat britterna, och sedan rapporterat detta. Ledningen för Task force Mercedes hade 

haft mer underrättelse om britternas verksamhet och en kraftsamling i norra området hade 

kunnat ge en hög effekt i striden.  
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Motanfall 

Ej aktuellt. 

 

Reserv 

Task force Mercedes har ett kompani i reserv vid Goose Green vilket är väldigt långt ifrån det 

norra kompaniet. Detta gör att man kan ifrågasätta hur gripbart detta reservförband faktisk är 

när britterna anfaller och exempelvis en situation som möjliggör ett motanfall uppstår. 

 

Eldkraft 

När delar ur Task force Mercedes var tvungna att flytta sig framför sina egna mineringar, 

upphörde deras möjligheter att nyttja mineringarna som en kombinerad eldkraft i stridens 

inledande skede. Mineringarna hade kunnat ställa britterna för dilemman då de hade kunnat 

hindrat britterna från att anfalla över vissa terrängpartier. Argentinarna hade kunnat 

kraftsamla direkt och indirekt eld till minfria områden – där britterna hade haft möjlighet att 

framrycka, men påverkats av bekämpning. 

   Det är värt att notera att argentinarna hade ytterst lite kulsprutor i sitt främre kompani, detta 

bör ha inneburit att de måste haft svårt att bekämpa britterna på avstånd,  och på så sätt fått 

möjligheten att binda britterna i strid med understödsvapen, för att sedan genomföra rörelser 

med lättare vapen. 
 

4.2.3 Matris 

 

Indikation/Element: Storbritannien Argentina 

Kraftsamling Nej Nej 

Styrkor och svagheter Nej Nej 

Motanfall   

Reserv Ja Ja (-) 

Eldkraft Ja (-) Nej 

 

4.3 Burntside House – åtgärder efter 2 Para inlett sitt anfall 
 

Den första stridskontakten utspelades i samband med att A-kompaniet anföll Burntside House 

– innan A-kompaniet anföll anfallsmålet förbekämpades det av indirekt eld i blindo, som dock 

missade. I huset fanns enbart fyra civila. Motståndaren (pluton) hade omgrupperat precis före 

anfallet.
70

 

   Efter att A-kompaniet hade tagit sitt anfallsmål Burntside House - utan att ha att stött på 

motstånd, hade de till uppgift att vänta till 2 Paras befälhavare gav dem order att fortsätta mot 

nästa anfallsmål Coronation Point. Det var inte förrän de fick den ordern, som de fortsatte 

framåt.
71

 Vid Coronation Point fanns det ingen motståndare och kompanichefen ville fortsätta 

anfalla söderut mot bebyggelsen vid Darwin, som han kunde observera på avstånd. Det 

nekades av 2 Paras befälhavare överste Jones. Överste Jones ville själv vara på plats och 
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observera terrängen innan han ville släppa fram A-kompaniet mot deras anfallsmål – Darwin 

Hill.
72

    

 

Efter att A-kompaniet tagit sitt anfallsmål Burntside House startade B-kompaniet sitt anfall på 

2 Paras högra flank, anfallsmålet var Boca House och låg 5 000 meter ifrån deras 

startposition. Friktioner uppstod och understödet av indirekt eld uteblev. B-kompaniet anföll 

på en tät formering med mycket eldkraft och hamnade snart i strid – vid förväntade 

argentinska försvarställningar.  Där påbörjade de att ta och rensa värn efter värn, vilket var 

svårt i mörkret. Britterna nedkämpade några motståndare och tog några till fånga. 

Argentinarna hade lyckats fördröja britterna och kunde möjliggöra förstärkningar av 

försvaret.
73

  

   Britternas första anfallsrörelse kan sammanfattas med att 2 Para anföll på stridstriangeln – 

två kompanier i täten och två kompanier bakom som reserv. D-kompaniet, som skulle 

framryckt bakom B-kompaniet – framryckte annan väg än B-kompaniet och hamnade i strid. 

D-kompaniet fick förluster – men de löste ut striden. Denna strid gjorde att D-kompaniet och 

2 Para förlorade mycket tid.
74

 

 

Task force Mercedes befälhavare Piaggi, som förstod att fronten i hans försvar hade problem, 

anhöll om förstärkningar från argentinarnas huvudbas i Stanley. Han lovades 

truppförstärkning och flygunderstöd – om vädret tillät senare under dagen - fram till dess var 

Piaggi tvungen att nyttja egna resurser, för att hålla tillbaka britterna.
75

  

   Argentinas huvudförsvarlinje bestod av nergrävda försvarsställningar. De hade förberetts 

före Task force Mercedes gavs ett större försvarsområde. I mitten av försvarslinjen fanns ett 

minfält, vars syfte var att dela det brittiska anfallet.
76

  

   För att förstärka försvaret genomfördes två åtgärder: försvaret av den västra flanken 

förstärktes med en pluton för att förstärka västra flanken i försvarslinjen. Den andra åtgärden 

var att genomföra ett motanfall, genom att anfalla med en förstärkt pluton. Motanfallet skulle 

inte understödjas av artilleri, det enda understöd som kunde tänkas nyttjas var från det 

kompani som fanns vid fronten – som hade börjat att dra sig bakåt. När anfallet startade avtog 

det så fort eldstrider uppstod mot britterna.
77

 

    

   Det argentinska försvaret mynnade ut i försvarlinje med tre plutoner utplacerade, en till 

vänster, en i mitten och en till höger. Ingen hade dock befälet över dessa enheter och ingen 

samordnade försvaret.
78

 

   När striden startade vid Task force Mercedes huvudförsvarslinje, hade bägge sidor litet 

understöd av indirekt eld.
79
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80
 

Kartan visar de åtgärder Task force Mercedes vidtog efter att striderna hade startat (norr om bilden) 
– där man förstärker försvarslinjen med två plutoner. 
 

4.3.1 Analys 2 Para 

 

Kraftsamling 

Såsom 2 Para hade planerat sin strid, så anföll enskilda kompanier anfallsmål enskilt. Ingen 

kraftsamling av flera kompanier skedde mot ett inriktat anfallsmål. Således skedde ingen 

kraftsamling. Möjligtvis kan den indirekta elden som A-kompaniet nyttjade före sitt anfall och 

B-kompaniet vill nyttja före sitt, tyckas var en mindre form av kraftsamling. 

 

Styrkor och svagheter 

A-kompaniet anfaller i det här skedet av striden Burntside House, ett anfallsmål där man 

förväntar sig stöta på motstånd. Motståndaren har dock omgrupperat, precis innan A- 

kompaniet anländer – kanske till följd av den indirekta elden. Vad A-kompaniet har gjort, när 

de upptäckt att det inte finns några motståndare i anfallsmålet, är att de har upptäckt en 

svaghet i argentinarnas försvar. Denna svaghet nyttjar inte 2 Para då inte A-kompaniet 

fortsätter att anfalla, utan B-kompaniet skall anfalla först. Även vid A-kompaniets nästa 

anfallsmål Coronation Point är anfallsmålet tomt på förväntade motståndare när A-kompaniet 

anfaller. Härvid vill kompanichefen för A-kompaniet fortsätta att anfalla direkt, men får inte 

detta för 2 Paras befälhavare som själv först vill vara på plats och överblicka situationen innan 

A-kompaniet skall fortsätta anfalla.  

   Jag menar att 2 Para definitivt inte nyttjar de svagheter som de finner under sitt anfall i 

argentinarnas försvar. Hade man nyttjat de svagheter som fanns i det argentinska försvaret – 
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hade man fortsatt att anfalla direkt med A-kompaniet. Istället gav man nu omgrupperande 

argentinska förband möjlighet att reorganisera och förbereda ett starkare försvar på annan 

plats, än vad man hade gjort om man hade anfallit direkt och haft ett högre tempo i striden. 

 

Motanfall 

Ej aktuellt. 

Reserv 

D-kompaniet, som i det här skedet av striden hade en reservuppgift hamnade i strid med 

argentinska förband som de andra i 2 Para hade kringgått eftersom de tog en annan 

framryckningsväg än B-kompaniet. Det fanns planerat för ett kompani i reserv i det här skedet 

av striden. Kompaniet var dock inte greppbart, för de tog fel väg och hamnade själva i strid.  

 

Eldkraft 

När A-kompaniet genomför sitt anfall mot Burntside House förbekämpar de anfallsmålet med 

indirekt eld. Antingen hade argentinarna omgrupperat före det, alternativt omgrupperade de 

när de var bekämpade av indirekt eld. Den indirekta elden kunde ha kommit att ställa det 

argentinska försvaret inför ett dilemma.  

   Genom att observera ifrån eldställningarna hade man kunnat observera när 2 Para 

framryckte mot dem och därmed kunnat avge direktriktad eld – och påverkat 2 Para. Utsätts 

man för bekämpning från indirekt eld är risken högre för att man träffas av den verkan som 

den indirekta elden orsakar om man är i observation än om man är i en skyddsställning. 

Argentinarna kunde ha ställts inför ett dilemma om de hade valt att vara kvar och försvarat 

platsen. Skulle de haft observatörer i observation och på så sätt haft möjligheten att avgöra när 

öppnandet av eld skulle ske med direktriktad eld – så skulle man samtidigt tagit en högre risk 

för egna förluster. Alternativet hade varit att ta en lägre risk för egna förluster från den 

indirekta elden och på så sätt missat att observera när det var läge att öppna eld.  

   Den indirekta elden kan ha möjliggjort att A-kompaniet inte utsattes för bekämpning när de 

genomförde sin anfallsrörelse – om det var den som orsakade att argentinarna omgrupperade.   

 

B-kompaniets anfall på en tät formering ger det förbandet mycket eldkraft att använda sig av. 

Men det orsakar inget dilemma för motståndaren, då de enbart kan utsättas för bekämpning 

ifrån den täta formeringen.  
 

4.3.2 Analys Task force Mercedes 

 

Kraftsamling 

Det kan tyckas att Task force Mercedes kraftsamlar när man förstärker sin mest förberedda 

försvarslinje med två plutoner. Att man dessutom har minerat framför försvarslinjen – tyder 

på att det är här som Task force Mercedes har planerat att kraftsamla sig i sin strid – förbi den 

här linjen skall britterna inte.  

   Denna form av kraftsamling har en stor svaghet – det inte är någon som leder och 

samordnar detta försvar – ingen som har det övergripande ansvaret och kan avgöra var 

indirekt eld skall kraftsamlas och var motanfall skall sättas in.  
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    Studerar man definitionen för motanfall (under rubriken teorianknytning) finner man att 

försvar i numerärt underläge inte har råd att ha ett starkt sammanhållet linjeförsvar. Nyckeln 

till ett framgångrikt försvar är motanfallet.  

   Det är möjligt att Task force Mercedes försvarslinje är för svag, för att vara en stark 

sammanhållande försvarslinje, som kan stå emot britternas anfall. Task force Mercedes 

försvarslinje var bemannad med tre plutoner, samt soldater som hade fallit tillbaka från det 

främre kompaniet. Medan britterna anföll med tre fulla kompanier och ett kompani med två 

plutoner.   

    

Styrkor och svagheter 

Det har inte varit möjligt att identifiera att Task force Mercedes nyttjar britternas svaga 

punkter för exempelvis motanfall, eller att de ens spanar efter att finna dessa punkter i det 

brittiska anfallet,  punkter som t ex hade varit möjliga att genomföra framgångsrika motanfall 

mot. 

 

Motanfall 

I det här skedet av striden försöker sig Task force Mercedes på ett motanfall mot britterna. 

Studerar man definitionen för motanfall skall det vara kraftfullt, överraskande och ske vid rätt 

tillfälle. 

Task force Mercedes skall genomföra ett motanfall med en förstärkt pluton. Det är möjligt att 

ifrågasätta om en förstärkt pluton är ett kraftfullt motanfall mot 2 Para i det här skedet. En 

förstärkt pluton skulle kunna vara ett kraftfullt motanfall om den understöds av andra enheter. 

I det här fallet hade motanfallet inget understöd av indirekt eld. Motanfallet hade kunnat vara 

kraftfullt om det hade satts in mot en punkt där man anade att britterna var svaga. Det fanns 

ingen som samordnade försvaret vid Task force Mercedes försvarslinje, vilket torde innebära 

att det måste varit svårt att avgöra när ett motanfall skulle sättas in och var någonstans. 

   Att inget understöd fanns avsatt för motanfallet och att ingen samordnade var och när 

motanfallet skulle sättas, kan ha varit bidragande till att motanfallet avstannade så fort 

stridskontakt med britterna uppstod. 

 

Reserv 

 

Delar av den reserv som finns grupperad vid Goose Green används nu av Task force 

Mercedes för att förstärka försvaret i norr. Task force Mercedes använder sig av 

reservförband som finns till förfogande. Hur de använder denna resurs diskuteras under de 

övriga elementen i analysen av den här delen av slaget. 

 

Eldkraft 

Argentinarna nyttjar varken eldkraft för att möjliggöra egen förflyttning i det här skedet av 

striden eller för att ställa britterna inför ett dilemma. 
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4.3.3 Matris 

 

Indikation/Element: Storbritannien Argentina 

Kraftsamling Nej Ja (-) 

Styrkor och svagheter Nej Nej 

Motanfall  Ja (-) 

Reserv Ja (-) Ja 

Eldkraft Ja Nej 

 

4.4 Anfall mot Darwin Hill och Boca House 
 

När 2 Para fortsatte anfallet vara det morgon och 2 Para var inte i fas med de tider som man 

hade satt upp före slaget, anledningen till fördröjningen var striderna med Task force 

Mercedes norra kompani.
81

 

 

När A-kompaniet anföll mot Darwin Hill, såg tätplutonen figurer som stod och vinkade på en 

höjd framför dem, de antog att det var civila personer. Dock var det i själva verket argentinska 

soldater som trodde att det var kollegor till dem, som var under tillbakaryckning. Detta gjorde 

att argentinarna släppte förbi britterna ur sitt huvudeldområde.
82

 Argentinarna upptäckte dock 

misstaget och öppnade eld mot britterna, som fortfarande var exponerade och orsakade 

flertalet skador hos britterna. A-kompaniet försökte med motanfall, men kullen var försvarad 

och de lyckades inte.
83

 När A-kompaniet i detta läge kör fast väljer 2 Paras befälhavare 

överste Jones tillsammans med sin ledningsgrupp att ansluta till A- kompaniet, Överste Jones 

har då framryckt bakom A-kompaniet och sett när de har blivit bekämpade.
84

 

 

B-kompaniet, som hade fortsatt sin anfallsrörelse på 2 Paras högra flank, hade till uppgift att 

anfalla två förväntade försvarsställningar vid kullen Boca House
85

. 

   Ungefär samtidigt som A-kompaniet hamnade i strid på den vänstra flanken hamnade B-

kompaniet i strid på den högra. Det var ljust ute och goda siktförhållanden, det gjorde att det 

argentinska försvaret vid Boca House kunde bekämpa B-kompaniet med direkt och indirekt 

eld på avstånd och på så vis nedhålla britterna och hindra deras fortsatta anfall.
86

 

 

När överste Jones ansluter till A-kompaniet är läget hos de övriga kompanierna hos 2 Para 

enligt följande: 

- C-kompaniet är längre bak vid Coronation Ridge och är inte i strid. C-kompaniet hade 

flera lätta kulsprutor till förfogande. 

- D-Kompaniet är också vid Coronation Ridge och är inte i strid. 

- Understödskompaniet har löst sin understödsuppgift på andra sidan Camilla Creek och 

är under framryckning, de befinner troligtvis vid Burntside Pond
87
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2 Para hindras i sitt anfall vid Task force Mercedes huvudförsvarslinje, där två argentinska 

försvarsställningar hejdar ett fortsatt anfall.
88

 

 

89
 

Kartan visar 2 Paras kompanier när de hejdas av argentinska försvarsställningar vid Boca House och 
Darwin Hill. 

 

   I det här skedet ger chefen för D-kompaniet ett positivt förslag till överste Jones om att han 

kan understödja B-kompaniets anfall mot Boca Hill, överste Jones nekar D-kompaniet denna 

manöver – de skall hålla sig utanför striden.
90

 

   Även B-kompaniet, C-kompaniet och understödskompaniet kom med positiv rapportering 

om hur de kunde understödja den fortsatta striden, bland annat föreslog man att nyttja 

Milanrobotar – men nekades av överste Jones.
91

 

 

Upplösning av skedet: 

Då A-kompaniet inte lyckades att ta terräng mot argentinarna beslöt överste Jones att göra ett 

eget motanfall, med de soldater som fanns närmast till hands. Motanfallet misslyckades och 

överste Jones blev skjuten och dog senare av skadorna.
92

  

  Strax efter överste Jones motanfall genomfördes ytterligare motanfall från A-kompaniet, 

detta anfall fick argentinarna att kapitulera. Det finns olika versioner om hur detta gick till, en 

version är att efter överste Jones anfall tog fler ur A-kompaniet eldställning mot argentinarna 

och påverkade argentinarna med direktriktad eld. I denna eldstrid träffades ett argentinskt 

värn  av en 66 millimeters granat och detta fick argentinarna att ge upp.
93

  

   Totalt hade 92 argentinare stridit i terrängen kring Darwin Hill, av dessa hade 18 stupat och 

39 skadats.
94
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Efter att överste Jones avlidit tog major Keeble, som var ställföreträdande chef, befälet över 2 

Para. Major Keeble befann sig längre bak och hade inte kontroll över vad som hände vid 

varken A- eller B-kompaniet.  

   Det första direktivet han gav till kompanichefen för B-kompaniet var att denne skulle ta 

befälet och ha ansvaret intill dess att major Keeble själv anslöt. D-kompaniet fick till uppgift 

att understödja B-kompaniets anfall, även Milanrobotar bars fram till striden.
95

 Fitz-Gibbon 

redogör för två versioner om hur striden vid Boca upplöstes. 

 

”The first is that it was a right-flanking assault by D Company under the 

covering fire of B company supported by Milan and machine gun teams. The 

seconds is that Milan and machine gun fire brought out white flags on Boca Hill, 

and D company simply moved on to the position to quickly take the surrender 

without firing a shot”
96

 

 

97
 

Kartan visar en version om hur striden vid Boca upplöstes – D-kompaniets anfaller mot Boca House 
och Boca Hill, med understöd från B- och understödskompaniet. 
 

Under dagen fick Task force Mercedes förstärkningar i form av knappt 100 soldater från 

Stanley. Förbandet fick även tillfört sig mer ammunition till sina tre artilleripjäser, som hade 

skjutit slut. Även försvarslinjen kunde förstärkas med mer ammunition. Det kompani som 

hade funnits i argentinarna södra försvarsområde, drogs tillbaka till bebyggelsen vid Goose 

Green. Den yta som argentinarna försvarade minskade betydligt.
98

  

   Efter att försvaret vid Boca House och Darwin Hill hade fallit var argentinarna rejält 

tillbakapressade till de sista försvarsställningarna vid flygfältet och Goose Green. Task force 

Mercedes försökte då genomföra ett motanfall med de återstående reservförbanden. 
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Motanfallet anföll i nordlig riktning och observerade snart britterna norr om flygfältet. 

Argentinarna tog då stridsställning och strid mot britterna togs upp. Argentinarna började 

även i det här skedet att organisera ca 200 män ur flygvapnet i Goose Green.
99

  
 

4.4.1 Analys 2 Para 

 

Kraftsamling 

I det första skedet i den här delen av slaget kraftsamlar inte 2 Para. Två kompanier – två olika 

anfallsmål. Övriga kompanier hålls som reserv och nyttjas inte i striden. Till slut lyckas A-

kompaniet att få den argentinska motståndaren vid Darwin Hill att ge upp. Efter det 

kraftsamlar 2 Para vid Boca House med två kompanier samt understödsenheter ur 

understödskompaniet. Det är efter denna kraftsamling som man lyckas besegra den 

argentinska motståndaren vid Boca House. 

 

Styrkor och svagheter 

Det finns inget som tyder på att 2 Para söker motståndarens svaga punkter i terrängen och 

försöker att exploatera genom dem. B-kompaniet anfaller Boca House – där de vet att det 

finns motståndare, således anfaller de en styrka i argentinarnas försvar – en styrka de är  

medvetna om. 

 

Motanfall 

När A-kompaniet hade kört fast och inte kan fortsätta anfall mot Darwin Hill bestämmer sig  

överste Jones för att ansluta sig till dem för att genomföra ett motanfall. Det är enkelt att 

konstatera att motanfallet inte är kraftfullt. Då motanfallet känns som ett hastigt beslut är 

möjligt att ifrågasätta om motafallet nyttjades vid rätt tillfälle. Det är också möjligt att 

ifrågasätta om motanfallet var överraskande, eller om det bara vara en naturlig del i den strid 

fördes på den platsen.  

 

Reserv 

 

I det här skedet finns ständigt minst två kompanier till förfogande för bataljonsledningen att 

nyttja i striden. Det finns en motvillighet hos överste Jones att nyttja dessa resurser – och man 

löser inte heller då ut striden mot det argentinska försvaret. 

   Efter Jones död och nyttjandet av reservförbanden tar fart för att lösa ut striden vid Boca 

House – är det tydligt hur nyttjande av D-kompaniet som var reservkompani – leder till 

framgång i striden. 

 

Eldkraft 

Vid anfallet mot Boca House nyttjar 2 Para B-kompaniets eldkraft och Milanrobotar för att 

möjliggöra D-kompaniets rörelse mot Boca House. Det är ett tydligt exempel på hur man 

nyttjar elden för möjliggöra förflyttning av annan enhet på stridsfältet. 
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   Nyttjande av Milanrobotar för en ny dimension till striden – då man kan bekämpa 

argentinarna på ett betydligt längre avstånd än vad argentinarna kunde bekämpa dem själva 

med direktriktade vapen.  

   Noterbart är att det inte är förrän 2 Para nyttjar en eldrakraft för att uppnå en rörelse som 

man lyckas besegra det argentinska försvaret. 

 

4.4.2 Analys Task force Mercedes 

 

Kraftsamling 

I och med att Task force Mercedes förband blir tillbakatryckta från sin huvudförsvarsställning 

mot Goose Green, skulle en enkel tolkning av denna rörelse vara att de kraftsamlar sitt försvar 

kring Goose Green. Studerar man Linds definition av vad kraftsamling innebär så är denna 

typ av manöver inte en kraftsamling. ”Om kraftsamlingen nyttjas mot fiendens svaga punkter, 

kan en totalt sett starkare fiende besegras”. Det gör inte Task force Mercedes när försvaret 

samlas runt flygfältet och Goose Green, där det är troligt att britterna kommer sätta in sitt 

hårdaste anfall.  

   Jag tror inte heller att Task force Mercedes ville söka ett avgörande i striden så långt 

tillbakapressade. 

 

Styrkor och svagheter 

Det är svårt att finna indikationer på att Task force Mercedes nyttjar motståndarens svagheter 

och attackerar där, snarare präglas deras försvar av att vara statiskt mot britternas anfall. Det 

innebär att Task force Mercedes tar upp strid mot britternas starka punkter istället för deras 

svaga punkter. 

 

Motanfall 

Precis som vid föregående del av striden försöker sig Task force Mercedes på ett motanfall. 

Återigen är det möjligt att ifrågasätta om motanfallet var tillräckligt kraftfullt. Detta med 

anledning av att anfallet stannade av så fort som stridskontakt uppstod mot britterna.  

   Att motanfallet skedde vid rätt tillfälle är också möjligt att ifrågasätta, det är möjligt att 

fråga sig om motanfallet kom för sent. Intrycket man får från slaget är att Task force 

Mercedes reservförband enbart framrycker iväg från flygplatsen norrut och snabbt hamnar i 

strid mot britterna och där stannar anfallet av.  

   Motanfallet anföll i nordlig riktning och britterna anföll i sydlig. Detta gör det troligt att 

styrkan för motanfallet skulle möta britternas anfallsfront i slaget, vilket troligtvis inte var 

britternas svaga punkt. 

 

Reserv 

 

Task force Mercedes blir i det här skedet av striden förstärkt med ca 100 soldater, man 

omgrupperar även ett kompani från södra delen av näset till bebyggelsen. Task force 

Mercedes agerar i det här skedet av striden för att skapa en reserv. Hur de använder  denna 

reserv diskuteras under rubriken motanfall. 
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Eldkraft 

Task force Mercedes eldkraft lyckas bra med att hålla britterna på avstånd. Men det är också 

vad den mäktar med. Den nyttjas inte för att möjliggöra rörelser för egna förband för att 

påverka motståndaren direkt, t ex ett motanfall. Dock möjliggör den handlingsutrymme för 

Task force Mercedes bakom försvarslinjen.  

   Eldkraften är ett problem för britterna då de inte kan fortsätta anfallet framåt, vilket måste 

vara frustrerande. Den ställer dock inte britterna för ett dilemma av större art. Lösningen för 

att inte bli bekämpad är att ta skydd, alternativt att förflytta sig bakåt ur eldområdet. Det gör 

det svårt att för Task force Mercedes att nå avgöranden, med denna typ av bekämpning.  
 

4.4.3 Matris 

 

Indikation/Element: Storbritannien Argentina 

Kraftsamling Ja Nej 

Styrkor och svagheter Nej Nej 

Motanfall Ja (-) Ja (-) 

Reserv Ja Ja 

Eldkraft Ja Nej 

 

4.5 2 Paras anfall mot flygfältet – argentinsk kapitulation 
 

Direkt efter den argentinska kapitulationen vid Boca House fortsatte D-kompaniet anfalla mot 

flygplatsen. Utan att ha fått order om det från major Keeble, istället meddelande chefen för D-

kompaniet enbart detta.
100

 

   Major Keeble ville fortsätta att trycka på och då chefen för A-kompaniet menade på att de 

inte hade möjlighet till det fick istället C-kompaniet, med förstärkningar från 

understödskompaniet och en pluton från A-kompaniet till uppgift att anfalla mot flygfältet vid 

Goose Green.
101

 

   Samtidigt genomförde B-kompaniet en längre anfallsrörelse mot den södra delen av 

flygfältet, för att på så sätt kunna anfalla mot Goose Green från väst.
102

 Tanken hade från 

början varit att B-kompaniet skulle vara reserv vid Boca House i det här skedet av striden.
103

 

Anfallet mot flygfältet skulle understödjas från Darwin Hill av understödskompaniet ifrån 

Darwin Hill, det var problematiskt då dels avståndet från understödskompaniets stridsställning 

till anfallsmålet var långt, samt att de var tvungna att skjuta över C-kompaniet, för att kunna 

understödja deras anfall, de kunde inte heller understödja B-kompaniets anfall.
104
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105
 

Kartan visar 2 Paras anfallsrörelser.  A-kompaniet befinner sig terrängpartiet bakom C-kompaniets 

start för anfallet. 

 

   Task force Mercedes placerade ut all förstärkning till de svaga platser som fanns i försvaret. 

Man började även nyttja sina 20 millimeters (6 st) och 35-millimeters (2 st) luftvärnskanoner 

för att försvara flygfältet och Goose Green. Kanonerna hade en maximal skotträckvidd uppåt 

4 kilometer.
106

 Dessutom hade argentinarna placerat ut ett minfält direkt norr om flygfältet.
107

 

 

När 2 Paras, C- och D-kompanier anföll mot flygfältet styrdes de av det argentinska försvaret 

mot skolhuset direkt öster om flygfältet – som från början inte var tänkt som ett anfallsmål
108

. 

Det var enbart en pluton från D-kompaniet och två grupper från C-kompaniet som osamordnat 

anföll mot skolhuset, kartan på nästa sida visar deras anfallsrörelser.
109

 När skolbyggnaden 

attackerades flydde de argentinare som var där mot bebyggelsen vid Goose Green och 

argentinarna startade att bekämpa skolhuset med luftvärnskanoner från Goose Green.
110
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   Samtidigt som strider pågick vid skolhuset kunde en brittisk soldat se ca 100 argentinska 

soldater omgruppera från flygfältet mot bebyggelsen Goose Green.
111

  

   För att försvara bebyggelsen vid Goose Green hade nu Task force Mercedes enbart kvar två 

plutoner, plus resterna från förband som hade omgrupperat till bebyggelsen, Dessa var dock 

allt för utmattade för att kunna användas.
112

    

    

113
 

Kartan visar 2 Paras C-kompani och D-kompanis anfall mot flygfältet och skolbyggnaden. Cirklarna är 
enheter ur Task force Mercedes som omgrupperar till bybyggelsen vid Goose Green. 

 

   I luften ägde flygattacker mot markmål rum från bägge håll. Argentinarna lyckades inte 

orsaka några brittiska skador utan istället sköts argentinska plan ner, britterna däremot 

lyckades bland annat slå ut argentinska luftvärnskanoner.
114

 

 

B-kompaniet tog ett dussin soldater till fånga under sin anfallsrörelse och hamnade även i 

mindre strider.
115

 

På kvällen den 28:e maj fick argentinarna förstärkning av ett kompani från Stanley som hade 

luftlandsatts med hjälp av helikopter några kilometer söder om Goose Green och upptäcktes 

av B-kompaniet. Britterna besköt förstärkningen med indirekt eld, men utan större effekt. 

Effekten av Task force Mercedes förstärkning på 2 Para blev att B-kompaniet gick in i ett 

försvar och att deras anfall stannade av.
116

 

  Överstelöjtnant Piaggi var inte medveten om att förstärkningen skulle komma och 

förstärkningen anslöt inte till Task force Mercedes huvudstyrka förrän mitt i natten.
117

 I det 
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här skedet av striden hade argentinarna gjort bedömningen att de var omringade av britterna 

och kompaniet som hade förstärk Task Force Mercedes fick till uppgift att vara reserv inne i 

Goose Green.
118

   

Efter anfallet mot Goose Green drog sig även C- och D-kompaniet bakåt. Det var då mörkt 

ute och 2 Para hade i det här läget ett lågt stridsvärde.
119

 

 

120
 

2 Paras kompanier utgrupperade natten mellan den 28:e och 29:e maj. Task force Mercedes är 

grupperade i bebyggelsen och får förstärkning i form av ett kompani  (siffra nummer 3 på kartan). 

 

Under kvällen försökte Major Keeble att få Task force Mercedes att ge upp. Man pekade på 

argentinarnas hopplösa situation och menade på att man skulle bekämpa bebyggelsen nästa 

dag om inte argentinarna gav upp. Efter diskussioner hos argentinarna under natten och möten 

med britterna under förmiddagen kapitulerade Task force Mercedes.
121

 
 

4.5.1 Analys 2 Para 

 

Kraftsamling 

Tre kompanier ur 2 Para anfaller i det här skedet av striden mot bebyggelsen vid Goose Green 

ifrån olika riktningar. Goose Green är egentligen den enda platsen där argentinarna behärskar 

terräng. 2 Para kraftsamlar mot den punkten hos argentinarna. Bebyggelsen vid Goose Green 
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är den enda plats som argentinarna finns vid, därav bör det vara där som ett väpnat avgörande 

kan ske. 

   Argentinarna är i det här skedet av striden väldigt tillbakatryckta, förlorar de den terrängen 

de behärksar har de ingen terräng att omgruppera till. På så vis är bebyggelsen vid Goose 

Green både argentinarnas starka punkt och tillika deras svaga punkt. 

 

Styrkor och svagheter 

När D-kompaniet har vunnit över motståndaren vid Boca House fortsätter de direkt att anfalla 

mot flygfältet. D-kompaniet nyttjar en svaghet i det argentinska försvaret. De fortsätter att 

anfalla och exploaterar på så sätt luckan i det argentinska försvaret. Genom att anfalla direkt 

och inte vänta på order från major Keeble vinner de också tempo i striden och kan sätta press 

på det argentinska försvaret av flygfältet och bebyggelsen vid Goose Green. 

   Även B-kompaniet nyttjar denna lucka genom att fortsätta anfalla på 2 Paras högra flank 

och sedan försökta anfalla Goose Green från väst. 

 

Motanfall 

Ej aktuellt. 

Reserv 

Det var planerat att B-kompaniet skulle vara reserv i det här skedet av striden. Nu nyttjar man 

B-kompaniet för att exploatera den lucka i det argentinska försvaret som har uppstått vid Boca 

House. Definitionen för reservförbandets uppgift menar på att reservförbandet uppgift är att 

exploatera de luckor som uppstår i försvaret hos motståndaren. Det är precis på det sätt som 2 

Para nyttjar sin reserv i det här skedet av striden.  

    Att argentinarna uppfattar att de är omringade i slutet striden kan mycket väl ha orsakats av 

2 Para nyttjande av sitt reservförband. 

 

Eldkraft 

Inom 2 Para finns ett understöd från Darwin Hill i form av understödskompaniet, understödet 

är dock ytterst begränsat. Möjligheten att ge ett understöd och nedhålla det argentinska 

försvaret när 2 Para anfaller mot flygfältet är ytterst begränsat. Värt att notera är att det var tre 

kompanier som anföll flygplatsen, men bara ett kompani som understödde detta anfall med 

eldkraft. 

Britterna nyttjade vid anfallet inte heller någon kombinerad eldkraft vid anfallet mot 

flygfältet. Det gör att jag menar på att britterna inte nyttjar eldkraft enligt det sätt Lind menar 

på hur den skall nyttjas inom manöverkrigföring. 

 

4.5.2 Analys Task force Mercedes 

 

Kraftsamling 

Även i det här skedet av striden omgrupperar argentinska förband till bebyggelsen vid Goose 

Green, men med samma argument som lyftes under analysen för delen av slaget som 

avhandlar anfallet mot Darwin och Boca House, så är inte detta någon form av kraftsamling, 

då den inte sätts in mot en punkt som kan tänkas nå ett avgörande mot britterna. 
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Styrkor och svagheter 

Task force Mercedes får förstärkning söder om Goose Green i form av ett luftlandsatt 

kompani. Luftlandssättningen observeras av britternas sydligaste kompani och får dem att 

avbryta sitt anfall. Det är möjligt att detta brittiska kompani hade kunnat vara en svag punkt i 

britternas anfall – då de var isolerade och långt ifrån övriga kompanier. 

   Nu finns det ingenting som tyder på att Task force Mercedes valde att luftlandsätta söder 

om Goose Green för att de visste att det fanns ett isolerat brittisk kompani där (då Task force 

Mercedes inte visste om förstärkningen) och att det därmed var en svag punkt de kunde 

anfalla. Ett argument för detta är att man faktiskt inte anfaller detta brittiska kompani – ett 

motargument mot detta argument är att den argentinska sidan kanske hade uppnått avsedd 

effekt enbart genom att få britterna att avbryta sitt anfall. Oavsett så är det inte fråga om att 

exploatera motståndarens svaga punkt.  

 

Motanfall 

Hade Task force Mercedes valt att göra ett motanfall mot britternas isolerade kompani i söder 

är det mycket möjligt att det motanfallet hade fått hög effekt mot britterna, som hade börjat få 

ett lågt stridsvärde. Mycket möjligt är att Task force Mercedes förstärkning inte visste var 

motanfallet skulle sättas in – då de inte anslöt till huvudstyrkan i Goose Green förrän mitt i 

natten. 

    

Reserv 

I inledningen av detta skede placerade Task force Mercedes ut alla förstärkningar för att 

förstärka försvaret – det är då troligt att ingen gripbar reserv av kvalité fanns kvar. När sedan 

Task force Mercedes enbart försvarar bebyggelsen Goose Green har de enbart två plutoner 

kvar av kvalité, vilket gör det svårt att anta att det fanns några förband kvar som kunde agera 

som reservförband. 

 

Eldkraft 

Vid Task force Mercedes försvar av flygfältet nyttjas luftvärnkanoner mot britternas infanteri. 

Man har en minering direkt norr om flygfältet. Dessa nyttjas med framgång och styr britterna 

från deras anfallmål flygfältet – mot skolhuset istället.  

   Dock verkar inte Task force Mercedes förband vara medvetna om vilken effekt deras 

försvar har gett. De vinner ingen strid vid skolhuset och förbanden på flygfältet och vid 

skolhuset omgrupperad därifrån. Det är därför oklart om Task force Mercedes hade som 

stridsplan att styra britterna mot skolhuset – det verkar inte så. 
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4.5.3 Matris 

 

Indikation/Element: Storbritannien Argentina 

Kraftsamling Ja Nej 

Styrkor och svagheter Ja Nej 

Motanfall  Nej 

Reserv Ja Nej 

Eldkraft Nej Ja (-) 
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5. Sammanfattning,  slutsats & diskussion 

5.1 Sammanfattning av analys 
 

Nedan visas antalet tillfällen som de bägge sidorna har nyttjat de olika elementen under slaget 

utifrån den analys som skett ovan. 

 

Indikation/Element Storbritannien Argentina 

Skede 1 2 3 4 1 2 3 4 

Kraftsamling Nej Nej Ja Ja Nej Ja (-) Nej Nej 

Styrkor och svagheter Nej Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Motanfall   Ja (-)   Ja (-) Ja (-) Nej 

Reserv Ja Ja (-) Ja Ja Ja (-)  Ja Ja Nej 

Eldkraft Ja (-) Ja Ja Nej Nej Nej Nej Ja (-) 

 

Summeraring av detta resultat: 

- 2 Para 

o Antal gånger nyttjande av element: 

 11 gånger 

o Antal gånger nyttjande utan brister 

 8 gånger 

o Antal gånger nyttjande med brister: 

 3 gånger 

o Antal gånger som man inte nyttjat aktuellt element: 

 6 gånger 

- Task force Mercedes   

o Antal gånger nyttjande av element: 

 7 gånger 

o Antal gånger nyttjande utan brister: 

 2 gånger 

o Antal gånger nyttjande med brister: 

 5 gånger 

o Antal gånger som man inte nyttjat aktuellt element: 

 11 gånger 

 

Utifrån den analys som gjorts är det nu möjligt att konstatera att 2 Para har nyttjat element ur 

Linds manöverteori betydligt fler gånger än Task force Mercedes. Dessutom har Task force 

Mercedes nyttjat elementen med brister fler gånger än 2 Para. 

 

Det är noterbart att under inledningen av striden – skede 1 och skede 2 är nyttjandet av 

elementen relativt jämnbördiga. Under denna del av striden är inte heller 2 Para lika 

framgångsrika som de är i slutet av striden. I stället lyckas Task force Mercedes fördröja 2 

Para och tillfälligt hindra deras fortsatta anfall. 

   När 2 Para börjar att nyttja kraftsamling mot Boca House lyckas de också knäcka det 

argentinska försvaret vid Boca House. När de då direkt nyttjar den svaghet som uppstår i det 

argentinska försvaret sätter de en press på Task force Mercedes som uppfattar att de är 

omringade. Det är att jämföra med den svaghet A-kompaniet finner på den vänstra (östra) 

flanken i inledande skedet av anfallet – då man inte nyttjar inte denna svaghet. Task force 
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Mercedes ges då mer tid att förbereda och förstärka försvaret längre söderut. Att nyttjandet av 

kraftsamling och exploatering i en lucka (svaghet) i motståndarens försvar leder till framgång 

är noterbart. Det är enda gången i slaget som någon sida nyttjar motståndarens svaga punkt 

och anfaller där – och det leder till framgång i slaget. 

   Bägge sidor har nyttjat elementet reserv vid flest tillfällen. Detta genom att enbart ha ett 

reservförband. Task force Mercedes nyttjar sin reserv vid några tillfällen, men de gör det 

alltid med brister. Jämför detta med när 2 Para nyttjar sin reserv vid anfallet mot flygfältet, då 

det leder till en framgång. 

   Noterbart är även att 2 Para är betydligt bättre än Task force Mercedes på att nyttja 

eldkraften på så sätt som Lind menar att man skall göra för att uppnå manöverkrigföring. 

Särskilt har 2 Para nyttjat eldkraften för att möjliggöra egen rörelse mot motståndaren. 

 

Att Task force Mercedes känner sig omringade, samt de fysiska och psykologiska effekterna 

av de brittiska luftattackerna och de misslyckade argentinska, kan mycket ha väl ha påverkat 

Task force Mercedes till att ge upp. 

  

5.2 Slutsats 
 

Syftet med uppsatsen var att undersöka om det kan ha varit nyttjande av 

manöverkrigföringens element som var avgörande för britternas seger i slaget och/eller om 

det var avsaknad av manöverkrigföring som var avgörande för argentinarnas förlust. Och att 

man på så sätt kan mena på att britternas skicklighet som gjorde att de besegrade argentinarna, 

eller om det var argentinarnas avsaknad av skicklighet som var avgörande. 

 

Baserat på den här analysen har jag nu visat att nyttjande av manöverkrigföring var avgörande 

för utgången av slaget. Britterna nyttjade element ur manöverkrigföringen fler gånger än 

argentinarna och lyckades också att försätta argentinarna i ett läge där de kände sig pressade 

och gick med på en kapitulation. Särskilt avgörande var nyttjandet av eldkraft, kraftsamling 

och styrkor och svagheter. 

 

Argentinarna nyttjade manöverkrigföringens element betydligt mindre än britterna. Lind 

beskriver motanfallet som ofta nyckeln till ett framgångsrikt försvar. Argentinarna försökte 

sig på två motanfall, men båda utan framgång. De hade inte heller ett framgångsrikt försvar 

utan kunde enbart hålla britterna på avstånd så länge som britterna själva inte nyttjade 

manöverkrigföringens element. Argentinarnas eldkraft nyttjades enbart för just detta – att 

hålla britterna på avstånd. Den nyttjades inte för att möjliggöra egen rörelse för exempelvis 

motanfall mot britternas svaga punkter. 

 

För att besvara syftet med uppgiften kan man konstatera att; ja britternas nyttjande av 

manöverkrigföring kan ha varit avgörande och den gjorde dem på så sätt skickliga. Men det 

behöver inte enbart vara detta som var avgörande för britternas seger i slaget, utan även 

argentinarnas icke nyttjande av manöverkrigföringens element, dvs argentinarnas avsaknad av 

skicklighet, kan ha varit avgörande för britternas seger i slaget.   

 

Så till svaret på frågeställningen för uppsatsen: Kan nyttjande av element ur Linds 

manöverteori ha varit avgörande för utgången av slaget vid Goose Green? 
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    Så svaret är kort och gott; ja britternas nyttjande av manöverkrigföring kan ha varit 

avgörande och på så sätt var britterna skickligare än argentinarna. Men det kan kan också 

argentinarnas icke nyttjande av manöverkrigföring ha varit. 

 

Kopplar man denna slutsats till den skillnad jag redovisade inom tidigare forskning, om att det 

fanns en olikhet om hur man skall värdera 2 Paras insats i slaget, så är det konstaterbart 

utifrån den analys jag har gjort att 2 Para åtminstone var bättre än Task force Mercedes vid 

slaget om Goose Green. Det analysresultat jag tagit fram gör det möjligt att konstatera att 

bägge teser om 2 Paras insats kan stämma. 

 

5.3 Diskussion 
 

Det finns svagheter med  den metod som uppsatsen har använt sig av och man skall vara 

försiktig med att dra slutsatsen att det var enbart var britternas nyttjande av: kraftsamling, 

styrkor och svagheter, motanfall, reserv och eldkraft som var avgörande för utgången av 

slaget. 

 

Det finna andra perspektiv man hade kunnat använda för att om möjligt försöka förklara 

utgången av slaget. Jag har i uppsatsen avgränsat analysen så att jag inte har analyserat 

uppdragstaktik, som enligt militärstrategisk doktrin är en grund för manöverkrigföring.
122

 Jag 

har överhuvudtaget inte analyserat ledarskapet inom någon av styrkorna. Militärstrategisk 

doktrin menar även på att uppdragstaktik bland annat bygger på att: en atmosfär som 

stimulerar viljan och egna initiativ, all personal har en hög utbildningsnivå, disciplinen är god 

och att det finns en anda av uppgiftsglädje och ansvarsvilja.
123

 

   Det är kanske möjligt att genom att analysera; ledarskapet hos de bägge sidorna, 

utbildningsnivån och inställningen hos truppen på de bägge sidorna till del förklara utgången 

av slaget.    

 

Som tidigare nämnts i uppsatsen är de källor som använts för att beskriva slaget till stor del 

brittiska källor. Detta gör att situationer som har beskrivits ur slaget ofta beskrivits ur brittisk 

synvinkel och hur britterna upplevde situationen. Exempelvis är det möjligt att uppleva en 

frustration hos britterna när de är enligt sin egen tidsplan är sena inför anfallen mot Boca 

House och Darwin Hill. De fastnar i ett läge – där argentinarna kan hålla dem på avstånd.  

   Vad som är svårt att skapa sig en uppfattning om är hur argentinarna upplever den här 

situationen – upplever de att de har fördröjt britterna framgångsrikt och nu kan hålla dem på 

avstånd och är nöjda med utgången av dessa händelser, eller är argentinarna också frustrerade 

över stridens händelseförlopp?   

 

Analysen konstaterade att britterna var bättre än argentinarna på att nyttja elementet eldkraft. 

En förklaring till varför argentinarna var sämre på detta var att de hade en försvarsuppgift. 

   Enkelt förklarat syftar anfall främst till att ta terräng
124

 – det krävs en rörelse för att ta 

terräng. Försvar syftar till att hindra motståndaren från att hindra en motståndare från att 

nyttja eller möjliggöra för egna förband att nyttja viss terräng
125

 - det är möjligt att lösa denna 

uppgift utan att genomföra några rörelser (därmed inte sagt att den typen av försvar är att 

                                                           
122

 Försvarsmakten, 2012, sida 127 
123

 Ibid. Sida 119 
124

 Försvarsmakten, Reglemente för markoperationer, 2010, Försvarsmakten, sida 126 
125

 Ibid. Sida 137 
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föredra). Då Lind menar på att eldkraft nyttjas för att möjliggöra egen rörelse, så kan det 

tyckas mer naturligt att en anfallande sida nyttjar eldkraft på det sättet, än vad ett statiskt 

försvar gör. 

 

Värt att poängtera är att de element som använts i analysen faktiskt har lett till framgång de 

gånger i slaget som de nyttjats. Detta ger en styrka åt Linds manöverteori  - då uppsatsen har 

visat på att den i slaget vid Goose Green fungerade.  
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6. Förslag på vidare forskning 
 

Nicklas Nilssons forskning som redogörs under rubriken ”Tidigare forskning” forskar kring 

vilka grundläggande förmågor som var avgörande för britternas seger och för argentinarnas 

förlust. Där kommer han fram till ledning och verkan för britterna och ledning för 

argentinarna. 

   I min uppsats visar jag på att britterna är bättre än argentinarna på att nyttja element inom 

manöverkrigföringen.  

   Ett ämne som kan tänkas vara möjligt att forska om är förutsättningarna före slaget. Vilka 

förutsättningar hade britterna respektive argentinarna för att genomföra manöverkrigföring? 

Ett analysverktyg som då kan tänkas användas är de grundläggande förmågorna och analysera 

de bägge sidorna före slaget. Detta för att på så sätt visa på vilka förutsättningar de hade att 

strida enligt manöverteorin, eller att strida överhuvudtaget.  

   Det jag diskuterar tidigare – att det kan vara möjligt att förklara utgången av slaget genom 

att analysera ledarskapet, utbildningsnivån och inställningen hos truppen skulle kunna beröras 

i forskning av de grundläggande förmågorna av de bägge sidorna före slaget. 

   Hur ledarskapet, utbildningsnivån och inställningen hos truppen på de bägge sidorna sedan 

påverkade utgången av slaget är ett ämne som bör var möjligt att studera närmare. 

 

Vid tillgång av annat källmaterial, exempelvis förstahandskällor eller argentinska källor skulle 

det kunna vara möjligt att göra en liknande studie enligt den metod som uppsatsen har använt 

sig av – för att se om analysresultat då är det samma som i den här forskningen. 
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