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HUR KAN KOMBINERADE VAPEN FÖRSTÅS OCH ANVÄNDAS INOM HÖGRE 

TAKTISK NIVÅ, SICILIEN 1943? 

 

Sammanfattning:  

Det övergripande syftet med denna undersökning har varit att med utgångspunkt från militärhisto-

rien klargöra begreppet kombinerade vapen på högre taktisk nivå. Genom att använda en teori som 

förklarar kombinerade vapen på en studie av det tyska försvaret av Sicilien utveckla tankarna om 

kombinerade vapen och tydliggöra begreppet i det taktiska handlingsutrymmet. 

För att svara på den övergripande problemformuleringen har följande två forskningsfrågor under-

sökts och besvarats; ”Hur fungerade kombinerade vapen, utifrån Leonhards tre principer, i tysk 

högre taktik under striden om Sicilien 10 juli till 17 augusti?”, samt ”Hur skall vi idag förstå kom-

binerade vapen i gränslandet mellan högre taktik och operationer?”. 

Resultatet visar att Leonhards teori lyckats förklara hur tysk högre taktisk nivå nyttjade kombine-

rade vapen vid avvärjningsstriden mot landstigningen och under den fortsatta fördröjnings- och 

försvarsstriden över Sicilien intill Messinasundet. Ett flertal exempel lyfts fram under analysen 

och de viktigaste slutsatserna redovisas i resultatdelen. Vidare har även undersökningen ökat för-

ståelsen av kombinerade vapen i gränslandet mellan högre taktisk och operativ nivå. Resultatet har 

identifierat tyska brister i detta, brister som starkt bidragit till utfallet. 

Det finns många olika synsätt avseende hur kombinerade vapen kan förstås och förklaras. Denna 

avhandling har med stöd av Leonhards teori och den tyska defensiva striden på Sicilien bidragit 

med att klargöra ytterligare en liten del av tankarna kring kombinerade vapen. Goda exempel på 

när system av system fungerat och mindre goda har identifierats, detta är något att ta med sig in i 

framtiden när militära problem skall analyseras och beslut skall fattas. 

 

Nyckelord: 
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1 Inledning 
Krigsvetenskaplig forskning omfamnar frågeställningar angående krig, sättet att kriga och hur 

militära medel används och eftersträvar att skapa ny kunskap till inom- och utomvetenskaplig 

nytta.
1
 Ambitionen med denna avhandling är att utifrån en krigsvetenskaplig teori, den mili-

tära historien och ett enskilt fall klargöra en specifik militärteoretisk företeelse, nämligen 

kombinerade vapen. Slaget om Sicilien under andra världskriget samt teoribildningen avse-

ende kombinerade vapen utgör grundpelarna i denna magisteruppsats. Det historiska exemp-

lets militärgeografiska likhet med hur Sverige ser ut ger möjligheten att reflektera över even-

tuellt framtida scenarier.  

 

Efter Kalla krigets slut har den svenska Försvarsmakten kvantitativt reducerats och som en 

naturlig följd av detta har den militära närvaron begränsats till vissa geografiska platser. Got-

land som under Kalla kriget var starkt försvarat har nästan helt avmilitäriserats med undantag 

av lokalt hemvärn. Under den senaste tiden har det i militära kretsar skett en intensifierad de-

batt avseende försvaret av Gotland. Debatten har förts genom blogginlägg och i militära fo-

rum, men även inom mer formella militära institutioner som Kungliga Krigsvetenskapsaka-

demin har på ett aktivt sätt deltagit i debatten.
2
 

 

Gotland är vidare ett av fem utpekade viktiga militärgeografiska områden, detta framgår tyd-

ligt i den sammanfattande utgåvan av den svenska arméns utvecklingsplan som riktar sig tio 

år in i framtiden.
3
 Gotlandsproblematiken och öns utsatthet gestaltas även tydligt i regering-

ens inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014, där Försvarsmakten erhållit uppgift att 

transportera över och förvara ett antal stridsvagnar på Gotland inför eventuellt försämrade sä-

kerhetspolitiska tider.
4
  

 

Med anledning av detta finner jag det intressant att utifrån likheten mellan Gotland och Sici-

lien (en stor ö placerad utanför respektive fastland) specifikt studera hur historien vid slaget 

om Sicilien 1943 utspelade sig och främst vilka slutsatser man kan dra exklusivt just från 

händelserna på Sicilien och teorin om kombinerade vapen. Detta skulle kunna ge inputs till 

vilka förband, system och förmågor som skulle kunna avdelas till försvaret av Gotland. Input 

och tankar att ta med sig i framtida planering, vid ett försämrat omvärldsläge, där eventuellt 

Gotland ytterligare skulle behövas förstärkas militärt. 

 

Inom ramen för Försvarsmaktens uppgift att försvara Sveriges gränser och territoriella integri-

tet och den defensiva inriktningen som konsekvens av detta, kommer undersökningen foku-

sera på den tyska försvarsstriden i det historiska fallet. Om än genomfördes den tyska för-

svarsstriden i ett annat land, men i kontexten av axelmakternas samarbete och en gemensam 

förhoppning om en positiv utgång av andra världskriget. 

                                                        
1
 Försvarshögskolan, http://www.fhs.se/forskning/forskningsomraden/krigsvetenskap nerladdad 2014-03-03. 

2
 Kungl Krigsvetenskapsakademin, red Bo Hugemark, Till bröders hjälp, Med sikte på en svensk solidarisk stra-

tegi (Stockholm: KKVA, 2011) s. 177-222 
3
 Försvarsmakten, Armén, Strid i brigads ram i fokus, sammanfattande utgåva av arméns utvecklingsplan , AUP 

2011-2012 (Stockholm:HKV, 2012) s.6 
4
 Försvarsdepartementet, Inriktningsbeslut för Försvarsmakten 2010-2014 (Stockholm: Regeringen, 2010) s.4 

http://www.fhs.se/forskning/forskningsomraden/krigsvetenskap
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1.1 Forskningsläge 

Användandet av olika typer av vapen med varierande räckvidder och effekter samt användan-

det av olika typer av förband och förmågor är ingen modern företeelse. Redan historiens ti-

diga krigare stred med allt från stenar, klubbor och spjut.
5
  

 

Grekerna som före Kristus dominerade slagfälten blev utsatta för tänkandet i kombinationer 

för att maximera stridskraften och förlorade mot Alexander den store. Alexander mixade sina 

stridskrafter med den tidens traditionella infanteriformationer tillsammans med ryttare till häst 

och lätt utrustade fotsoldater med hög rörlighet och flexibilitet. Hans kavalleri utmanövrerade 

motståndets infanterikolonner och det lätta infanteriet skyddade kavalleriets flanker.
6
 

Kung Gustav II Adolf omorganiserade sin armé från separata truppslag och genomdrev en 

taktisk innovation avseende arméns sammansättning under tidiga 1600-talet. Han samman-

förde taktiska enheter med en sammansättning av infanteri, artilleri och kavalleri.
7
 

 

Oavsett historisk kontext och tekniknivå strävade krigarna att nedkämpa sin motståndare, för 

att lyckas med detta och motverka insatta motmedel skapades flera alternativ till att uppnå 

framgång. Samordningen av flera olika vapen skulle få högre effekt än om respektive vapen 

verkade enskilt.
8
 Tankarna om kombinerade vapen har utvecklats från taktisk nivå där initialt 

sättet att använda olika vapen och truppslag kombinerades för att nå ett gemensamt mål.
 9

   

 

Efterhand som tekniken har utvecklats har nya dimensioner i krigföringen tillkommit och de 

olika vapenslagen har mer intensivt integrerats.
10

 Dagens militära språkbruk behandlar ge-

mensamma operationer som det allena rådande för att uppnå operativa och strategiska mål-

sättningar, det handlar om att ”kombinera stridskrafternas (mark, sjö och luft) enskilda för-

mågor till en sammansatt förmåga, för att på så vis nå ett gemensamt mål”
11

, men fortsatt är 

den gemensamma operationen en utveckling av tankarna avseende kombinerad bekämpning 

eller kombinerade vapen. 

 

Den tyske reservofficeren Matthias Strohn har i sin bok ”The German Army and the Defence 

of the Reich” presenterat sin forskning avseende tysk militär doktrinutveckling och hur tyska 

krigsmaktens tankar avseende defensiv strid i tidsperioden mellan världskrigen. Han beskriver 

bland annat utvecklingen av manualen ”Führung und Gefecht der verbundenen Waffen” där 

tyska tankar avseende användandet av kombinerade vapen (verbundenen waffen) ingår.
12

 

                                                        
5
 Jonathan M. House, Combined arms Warfare in the Twentieth Century (USA: University Press of Kansas, 

2001) s. 1 
6
 Ibid., s. 2 

7
 Jerker Widén och Jan Ångström, Militärteorins grunder (Stockholm: Försvarsmakten, 2005) s.150 

8
 Försvarsmakten, Operativ doktrin (Stockholm: Försvarsmakten, 2014) s. 24 

9
 Widén och Ångström, s.149 

10
 House, s. 359 

11
 Widén och Ångström, s.149 

12
 Matthias Strohn, The German Army and the Defence of the Reich: Military Doctrine and the Conduct of the 

Defensive Battle 1918-1939 (New York: Cambridge University Press, 2011) s. 107 
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Tyskarnas föreställning bygger på effektivitet och strävan till ett snabbt avgörande.
13

 Effekti-

visera verkan genom att kombinera olika bekämpningsmedel.  

 

Manualen byggde på erfarenheter från första världskriget och en noga genomlysning av dessa 

erfarenheter på olika nivåer, förmågor och förband. Det konceptuella arbetet genomdrevs av 

Hans von Seeckt.
14

 Hans vilja återspeglade sig i namnet på manualen och hans fokus låg i att 

träna och utveckla den tyska förmågan att använda kombinerade vapen. Manualen riktade sig 

inte till en enskild del av den tyska försvarsmakten utan till alla ingående delar där fokus låg 

på att sammanföra olika bekämpningssystem och förmågor på lägsta nivå. Träning låg i fokus 

och Seeckts manual förespråkade att alla officerare skulle bli ”familiar with the characteristics 

of all weapons”.
15

 

 

Manualen förklarade även att divisionen som en sammansatt stridsenhet utgjorde minsta enhet 

till att kunna uppträda fristående. Den tyska krigsmakten var begränsad av Versaillesfördra-

get, men Seeckt ansåg att så länge erfarenhet bevarades och tankarna utvecklades skulle krig-

föringsförmågan i väntan på att armén ökade i volym utvecklas. Även om tillgången till 

tyngre system som stridsvagnar, tungt understöd och flyg saknades skulle förmågan att an-

vända och kombinera dessa konserveras och utvecklas.
16

 

 

Från grundtankarna om manöverkrigföring har den amerikanske officeren Robert R. 

Leonhard utvecklat en normativ teori avseende kombinerade vapen (combined arms). Hans 

bok ”The Art of Maneuver” förklarar hur kombinerad bekämpning bör uppfattas genom en 

nedbrytning i tre delar.
 17

 Leonhards teori förklarar på ett logiskt sätt och har fångat komplexi-

teten i fenomenet och skapat en enkel och tydlig förklaringsmodell genom sina tre ingående 

delar samt relationen dem emellan.
18

 Jämfört Jonathan M. House som i boken ”Combined 

Arms Warfare in the Twentieth Century” teoretiserar i liknande termer har Leonhard utveck-

lat sina tankar och förklarat med ett större djup. 

 

House har ett mer historiskt perspektiv och förklarar fenomenet mer ytligt där man förenklat 

kan förklara House uppfattning avseende kombinerad bekämpning som att om man har minst 

två sätt att påverka en motståndare kan motståndaren aldrig vara säker på vilket sätt han 

kommer bli angripen.
19

 House fokuserar mer på tankar om militära system som sammansätt-

ning av olika typer av förband, organisering av förband i fred och vilka roller de olika enhet-

erna utgör för att understödja varandra i strid.
20

 

 

                                                        
13

 Robert M. Citino The German Way of War: From the Thirty Years´War to the Third Reich (USA: University 

Press of Kansas, 2005) s. 306 
14

 Strohn, s. 107 
15

 Ibid., s. 112 
16

 Ibid., s. 113 
17

 Bjereld, Demker och Hinnfors, Varför vetenskap? (Lund: Studentlitteratur, 2009) s. 77 
18

 Ibid., s. 79-80 
19

 Widén och Ångström, s.151 
20

 House, s. 4-5 
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Detta omfamnar även Leonhard i sin första tes där han fördjupat tankarna avseende hur de 

olika vapensystemen och förmågorna kompletterar varandra. Leonhard har därutöver förstärkt 

sitt resonemang med ytterligare en antites och en syntes. Den om att skapa dilemman för mot-

ståndaren och den om att få motståndaren att uppträda i en terräng som gynnar sitt eget age-

rande och missgynnar motståndarens möjligheter att verka.  

 

Strohns tillbakablick visar tyskt fokus för ökad effektivitet genom att kombinera verkanssy-

stem och House tankar fokuserar på sammansättning av olika förband under en ledning för att 

skapa fler alternativ till att nedkämpa en motståndare. Leonhard teoretiserar i liknande termer 

men han har utvecklat begreppet kombinerade vapen till något mer abstrakt (dilemman) ge-

nom sin antites och något ytterligare jordnära (terrängen) genom sin syntes. 

 

Som redovisats ovan finns det en mängd litteratur som avhandlar kombinerade vapen. Be-

greppet har avhandlats inom många olika kontexter i stort och i smått, där oftast diskussionen 

förs utifrån hur kombinerade vapen skall hanteras i en offensiv strid. Denna undersökning av-

ser fokusera kring den defensiva striden och därmed utveckla förklaringen kring begreppet. 

1.2 Övergripande problemformulering 

Ett grundläggande tankesätt när man skapar och utvecklar stridskrafter är att få ett system att 

fungera på bästa sätt. Officerare inom den svenska Försvarsmakten uttrycker ofta i olika 

sammanhang begreppet ”system av system”, främst när stridsteknik, taktik, förband, för-

mågor, funktioner och metoder diskuteras. Uttrycket försöker förklara vikten av att samman-

sättningen blir komplett och att perfektion uppnås i ett sammanhängande och överlappande 

mönster av styrkor, effekter och förmågor. Systemets inneboende enheter kompletterar 

varandra och svagheter förminskas genom andra delars styrkor. Frågan är bara hur systemet 

skall se ut för att överlappa alla svagheter och uppnå maximal effekt?  

 

Vår doktrin uttrycker: 

 

Svenska förband har en lång tradition av allsidighet genom att de organiseras, 

tränas och utvecklas enligt principen för kombinerade vapen. Begreppet har en 

vid betydelse och omfattar förutom vapen även funktioner och system (exem-

pelvis ledning, luftförsvar, indirekt bekämpning, fältarbeten, logistik med flera). 

Idén om att kombinera vapen i vid bemärkelse har visat sig vara framgångsrik 

inte bara för att skapa förutsättningar för förbandens prestanda, utan även för 

förmågan att utveckla taktik och operationskonst.
21

 

 

Som ni ser ovan förklarar doktrinen att vi i Sverige har en lång tradition av att organisera, 

träna och utveckla stridskrafter enligt principen för kombinerade vapen. Utifrån dagens situat-

ion och den insatsorganisation med kvantitativt få förband som vi idag har att hantera finns 

det anledning att fördjupa tankarna och förståelsen avseende kombinerade vapen. 

 

                                                        
21

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin (Stockholm: HKV, 2011) s. 135 
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Med ett till numerären litet svenskt försvar är det i en situation viktigt att satsa sina resurser 

vid rätt tid och rum. Resurserna man satsar måste också vara relevanta och kunna göra skill-

nad. Tidigare forskning visar att det finns ett antal olika teoretiker som funderat kring och de-

finierat och presenterat sina tankar om kombinerade vapen, några har redovisats ovan. 

Leonhards teoretisering och hans tre principer kan fördjupa perspektivet från att inte endast 

fundera kring traditionell organisering av en stridsgrupp utan även belysa djupare, utifrån 

hotbild, hur man rent taktiskt skall uppträda för att skapa dilemman för motståndaren samt 

från vilken terräng man skall uppträda och vilken terräng man vill styra eller förhindra mot-

ståndaren tillgång till. 

 

Den svenska arméns insatsorganisation idag (IO14) består av ett antal fristående stridande ba-

taljoner med olika system, förmågor och kapaciteter.
22

 Förutom dessa finns ett antal funkt-

ionsbataljoner som är renodlat specialiserade mot en specifik förmåga som t.ex. logistik, luft-

försvar, indirekt bekämpning och fältarbeten. För att leda dessa enheter finns det avdelat två 

stycken stående brigadstaber och i praktiken skulle arméns förband kunna fördelas och inord-

nas i två stycken brigadstridsgrupper. De olika stridande bataljonerna och funktionsförbanden 

finns geografiskt utspridda över landet och för att samordnas in i en gemensam ledningsstruk-

tur på högre taktisk nivå måste de enskilda förbanden genomföra en transport eller marsch till 

ett gemensamt operationsområde. 

 

Den modulära insatsorganisationen har en inbyggd flexibilitet och för att lösa uppgifter med 

förband på lägre taktisk nivå (t.ex. förstärkt bataljon ingående i en multinationell kontext) kan 

specifika förmågor, anpassade efter behovet operationsmiljön kräver, sättas samman till en för 

uppgiften specialiserad stridsgrupp. Att skapa en stridsgrupp skulle även kunna bli aktuellt i 

en nationell kontext vid en eventuell militär förstärkning till Gotland. 

 

I inledningen presenterades några tankar avseende avmilitäriseringen av Gotland. Vid ett be-

slut om att förstärka Gotland militärt kommer det krävas en analys av vilket behov av militär-

kapacitet som efterfrågas. Utifrån given situation och hotbild skall nuvarande insatsorganisat-

ion kunna genomföra en överskeppning av personal och materiel och sätta samman en strids-

grupp anpassad för de förhållandena som råder. Här krävs det eftertanke och fokus för att or-

ganisera ett system av system som lever upp till principerna om kombinerade vapen. Vad vill 

vi uppnå? Hur skall sammansättningen se ut? Vilka system, förmågor och kapaciteter kräver 

situationen? Hur försörjer vi detta? 

 

Modularitet och skapande av stridsgrupper ställer krav på förståelsen för kombinerade vapen. 

Varje given situation ställer problemet i en ny dager, genom att belysa och tydliggöra detta är 

ambitionen att klargöra betydelsen av begreppet. 

 

Det som presenterats ovan i inledningen och problematiseringen formar den övergripande 

problemformuleringen i denna undersökning som uttrycker: 

 

                                                        
22

 Försvarsmakten, AUP 2011-2012, s.11 



Daniel Rydberg 2014-04-29  

HSU 12-14 

Sida 8 av 44 

 

 System av system, effektiv sammansättning av vapen, förband, förmågor och funkt-

ioner: Hur kan kombinerade vapen förstås och användas inom högre taktisk nivå? 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet med denna undersökning är att med utgångspunkt från militärhisto-

rien klargöra begreppet kombinerade vapen på högre taktisk nivå. Genom att använda en teori 

som förklarar kombinerade vapen på en studie av det tyska försvaret av Sicilien utveckla tan-

karna om kombinerade vapen och tydliggöra begreppet i det taktiska handlingsutrymmet. 

 

Övergripande problemformulering och syftet fastställer upphovet till följande frågeställningar 

att fokusera kring: 

 

1. Hur fungerade kombinerade vapen, utifrån Leonhards tre principer, i tysk högre taktik 

under striden om Sicilien 10 juli till 17 augusti? 

 

2. Hur skall vi idag förstå kombinerade vapen i gränslandet mellan högre taktik och op-

erationer? 

1.4 Disposition 

Undersökningen består av fem kapitel. Kapitel 1 presenterar ramen för undersökningen med 

en inledning och en övergripande problemformulering. De inledande avsnitten bryts sedan ner 

till syftet med undersökningen och de forskningsfrågor som undersökningen skall avhandla. 

Som en förutsättning och ett avstamp presenteras även valda delar av tidigare forskning kring 

teorierna om kombinerade vapen. 

 

Kapitel 2 redovisar den teoretiska utgångspunkten, metodologisk ansats och utgångspunkt. 

Vidare redovisas undersökningens centrala begrepp samt författarens presentation avseende 

material och undersökningens avgränsningar. Kapitlet syftar till att förankra vetenskaplighet-

en och skapa villkoren för kommande delar i undersökningen. 

 

Kapitel 3 går vidare med den empiriska undersökningen där en beskrivning av olika skeenden 

på Sicilien presenteras, undersöks och analyseras. Beskrivningen av skeendet genomförs uti-

från inhämtat empiriskt underlag, skeendebeskrivningen kommer att koncentreras till vissa 

valda delar. Därefter kommer varje del att analyseras utifrån Leonhards definierade teori av-

seende kombinerade vapen. De delar av skeendet som analyseras, det empiriska materialet 

och detaljer avseende Leonhards teori förklaras närmare i det föregående kapitlet. 

 

Kapitel 4 fokuseras på en presentation av och en diskussion kring undersökningens resultat. 

Resultatet med slutsatser kopplat mot respektive frågeställning redovisas och diskuteras. Dis-

kussion avseende vetenskapligt resultat valt redskap/metod, och forskningsberikning kommer 

även ingå som en del i summeringen av arbetet. 

 

Det avslutande 5:e kapitlet redovisar referenser. 
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2 Teori och metod 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Taktik 

Det finns ett antal olika definitioner av begreppet taktik. Definitionerna uttrycker olika be-

skrivningar avseende medel, metoder och tillvägagångssätt.
23

 Ordet har sitt ursprung ur gre-

kiskans taktikē´ (te´chnē) där betydelsen formuleras som ”konsten att ställa upp soldater i 

lämplig slagordning”.
24

 Vidare framgår i Nationalencyklopedin att begreppet i militär kontext 

definieras som ”läran om användningen av militära förband för att i strid med eller under an-

nan motverkan från en motståndare nå en lokal framgång, t.ex. att tillintetgöra, försvaga, förd-

röja eller störa honom”.
25

  

 

Clausewitz definition, som svenska officerare har att hantera som utgångspunkten för samti-

dens förklaring
26

, anges som ”läran om stridskrafternas användning i strid”
27

. Den senaste 

svenska militära definitionen återfinns i Arméreglemente Taktik från 2013 som definierar be-

greppet som: 

 

Taktik är en sammanfattande benämning på de över tiden varierande medel och 

metoder som används för att i varje situation nå ett bestämt syfte med striden och 

övrig verksamhet.
28

 

 

Taktik omfattar även indelning, gruppering och uppgifter till olika förband. För att ytterligare 

nå framgång och skapa fördelar i striden krävs samordning av manövrering, eld och rörelse 

samt andra funktioner som logistik, underrättelser, skydd och bevakning mm.
29

 Begreppet 

taktik utgör en central del i undersökningen i och med att tysk taktik vid försvaret av Sicilien 

utgör fokus för ökad förståelse för kombinerade vapen. 

 

Krigföring kan delas in i olika nivåer där högre taktisk nivå utgör en av krigföringens lägre 

nivåer. Clausewitz som verkade under Napoleon tiden definierade två nivåer, strategisk och 

taktisk. Hans taktiska definition presenterades ovan under förklaringen av taktik som begrepp 

men i boken ”Om kriget” förklarar han distinktionen mellan nivåerna. Han menar att taktik 

handlar om planläggning- och ledning av olika stridsmomentet och att strategin avhandlar 

samordningen av dessa för att uppnå målsättningarna med kriget. Han gör en indelning där 

taktiken speglar ”läran om stridskrafternas användning i strid” och där strategin utgörs av ”lä-

ran om stridens nyttjande för att nå krigets syfte”.
30

 

                                                        
23

 Arne Baudin, Johan Elg, Ulf Högström, Jaak Kallak, Charles Sulocki och Peter Thunholm, Handbok i taktik-

utbildning, Mark (Stockholm: Försvarshögskolan, 2012) s. 18 
24

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/taktik nerladdad 2014-03-11. 
25

 Ibid., http://www.ne.se/taktik nerladdad 2014-03-11. 
26

 Baudin, Elg, Högström, Kallak, Sulocki och Thunholm, s. 18 
27

 Carl von Clausewitz, Om kriget (Stockholm: Bonnier, 1991) s. 88 
28

 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik (Stockholm: Högkvarteret, 2013) s.19 
29

 Ibid., s.19-20 
30

 Clausewitz, s. 88 

http://www.ne.se/taktik
http://www.ne.se/taktik
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Den mellanliggande nivån mellan strategi och taktik benämns operativ nivå och förklaras som 

orkestern som samordnar taktiskt agerande för att uppnå de strategiska målsättningarna.
31

 Be-

greppen representerar olika ledningsnivåer och kan överskådligt delas in i politiskstrategisk-, 

militärstrategisk-, operativ- och taktisk-nivå.
32

 

 

I Milan Vegos bok ”Joint Operational Warfare: Theory and practice” återfinns följande defi-

nition av taktik: 

 

Tactics-art and science of planning, preparing, and employing individual plat-

forms, weapons and associated sensors, and combat arms to accomplish tactical 

and sometimes operational objectives.
33

 

 

Hans definition pekar på att taktik både utgörs av konst och vetenskap samt att nivåerna är 

flytande. Taktisk framgång eller motgång har en påverkan på målsättningarna hos de högre 

ledningsnivåerna. 

 

Den strategiska nivån utgör den styrande delen för övriga, nivåerna går in i varandra men ut-

gör ändå ett klassningssystem med fristående mål, medel och metoder.
34

 Den taktiska nivån 

delas i en högre och en lägre nivå där skillnaden ligger i vilken typ och storlek av förband 

som samordnas.
 35

  Den lägre taktiska nivån hanterar enskilda förband och mindre samman-

satta stridsgrupper medan den högre nivån kontrollerar brigad-, division- och kårstrukturer.
36

 

Det är den högre taktiska nivån undersökningen kommer fokusera kring. 

2.1.3 Kombinerade vapen 

Begreppet har många definitioner och kan ha olika innebörd för olika individer och organisat-

ioner. Det återfinns olika förklaringsmodeller i den militära litteraturen. 

 

Ett exempel på förklaring ger amerikanen Stephen Biddle i sin bok ”Military Power: Explai-

ning victory and defeat in modern battle”. Han definierar ”combined arms” som en metod att 

minska systemets sårbarhet genom att sammanföra olika vapentyper med olika kontraster. 

Han exemplifierar det genom att beskriva infanteriets och artilleriets fördelar och nackdelar 

och hur de när de verkar tillsammans får ökad effekt.
37

 

 

Han menar vidare att taktik som hanterar kombinerade vapen är en komplex företeelse som 

ställer höga krav på systemförståelse för den militära befälhavare som skall leda verksamhet-

                                                        
31

 Milan N. Vego, Joint Operational Warfare: Theory and Practice (USA, Newport: The United States Naval 

War College, 2008) s.I-3 
32

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 47 
33

 Vego, s. GL 22 
34

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 47 
35

 Ibid., s. 51 
36

 Ibid., s. 52 
37

 Stephen Biddle, Military Power: Explaining victory and defeat in modern battle (New Jersey: Princeton Uni-

versity Press, 2004) s. 37 
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en. Komplexiteten har i modern tid med ny teknik och olika tillkomna system ökat komplexi-

teten på låg taktisk nivå och även juniora officerare på grupp, pluton och kompaninivå måste 

kunna hantera och förstå kombinerade vapen.
38

 

 

Kombinerade vapen som begrepp är vanligt förekommande i svensk konceptuell dokumentat-

ion. Från militärstrategisk doktrin, över operativ doktrin och ner till det taktiska reglementet 

behandlas begreppet som en viktig del att förhålla sig till. Svensk definition av begreppet 

framgår tydligt och samordnat i de tre dokumenten och anges som: 

 

När vapen samordnas blir effekten högre än om de skulle verka var och en för sig. 

När verkan från flera vapen kan samordnas kompletterar de varandra, så att svag-

heter i ett vapen kommer att täckas av styrkor i ett annat.
39

 

 

Vidare kopplas den svenska definitionen ihop med allsidighet, självständigt uppträdande och 

handlingsfrihet. Nyckeln till framgång att hantera kombinerade vapen ligger i förståelse för 

system, förmågor och funktioner och träning i att hantera olika sammansättningar. 

2.2 Avgränsningar 

Undersökningen avgränsas till att omfatta verksamhet som genomfördes på och i anslutning 

till Sicilien mellan den 9 juli och 17 augusti 1943. Motivet till detta utgörs av möjligheterna 

till att samla mycket data på detaljerad nivå. I och med detta skapa ett ökat fokus och därmed 

få fram det säregna och väsentliga med det valda fallet.
40

 För att ytterligare dela in tiden och 

rummet kommer analysen ske i två delar där den första delen utgörs av avvärjningsstriden vid 

de allierades landstigning. Den andra delen av försvars och fördröjningsstriden över de cen-

trala delarna av Sicilien intill de tyska förbanden återgick till italienskt fastland. 

 

Vidare kommer undersökningen fokusera på de tyska förbandens verksamhet trots att uppgif-

ten att försvara Sicilien låg på den 6:e italienska armén. De italienska förbanden hade lågt 

stridsvärde och även fast de tyska förbanden var underställda italienskt ledarskap leddes de i 

praktiken av en parallell tysk ledningsstruktur.
41

 Oavsett detta kommer vissa delar avseende 

det italienska ledarskapet och stridskrafterna att redovisas, detta för att tydliggöra ramarna 

och beskriva vilka förutsättningar de tyska förbanden och cheferna hade att förhålla sig till. 

 

Som en del i beskrivningen av begreppet taktik ovan förklaras de olika ledningsnivåerna (po-

litiskstrategisk-, militärstrategisk-, operativ-, högre- och lägre taktisk nivå), undersökningen 

kommer förhålla sig till högre taktisk nivå. Den högre taktiska ledningsnivån har att hantera 

det fulla registret av förband på plats samt fatta beslut avseende hur striden skall bedrivas i 

olika förband i kombination. Detta utgör det mest väsentliga argumentet till att den nivån ut-

                                                        
38

 Biddle, s. 38 
39

 Försvarsmakten, Militärstrategisk doktrin, s. 135. Försvarsmakten, Operativ doktrin, s.24. Försvarsmakten, 

Arméreglemente Taktik, s.22 
40

 Asbjörn Johannessen och Per Arne Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Malmö: Liber, 2003) 

s. 56 
41

 Marco Smedberg, Från Sicilien till Rom: Kriget I Italien 1943-44 (Stockholm: Norstedts, 2006) s. 36 
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gör fokus. Detta förstärks ytterligare genom att den högre taktiska nivån innehar förmågan 

och mandatet att begära in operativa resurser i form av till exempel flygunderstöd. Sådana åt-

gärder genomförs för att ytterligare förstärka effekten av den planerade striden. Viss redovis-

ning i detalj på lägre taktisk nivå kommer att genomföras (bataljonsstridsgrupper), detta med 

syftet att belysa en specifik situation som bidrog till ett visst utfall, detta är kopplat till syftet 

med undersökningen, nämligen att klargöra betydelsen av kombinerade vapen. 

2.3 Teori 

Undersökningen har valt att använda Robert Leonhards normativa teori avseende kombine-

rade vapen. Leonhards teori har ett tydligt amerikanskt fokus och han har utvecklat den med 

målsättningen att visa hur amerikansk modern krigföring borde se ut idag.
42

 Detta skulle 

kunna utgöra ett problem kopplat till denna undersökning som fokuserar på tyskt agerande i 

en annan era av krigföring. Oavsett Leonhards syfte och perspektiv mot amerikanska förhål-

landen minskas inte förklaringsvärdet i denna undersökning. Teorin är fortsatt intressant att 

förhålla sig till kopplat till tidlösheten och det allmänt hållna resonemang Leonhard uppvisar.  

 

Tankarna i grunden står för sig själva oavsett militär kontext och teserna kan appliceras oav-

sett vilket krigsvetenskapligt militärt fall man begrundar. Detta förklarar även Leonhard i sin 

beskrivning av den första delen i hans teori.
43

 Leonhard menar att officerare vet att kombine-

rade vapen är bra men inte varför, hans ambition är att ändra detta genom att presentera en te-

ori som förklarar fenomenet.
44

 Han tar sin utgångspunkt i teorin om manöverkrigföring som 

han delar in i tre delar. 

 

1. ”Preemption” 

Besegra eller neutralisera motståndaren innan slaget har startat. 

 

2. ”Dislocation” 

Göra motståndarens styrka irrelevant. 

 

3. ”Disruption” 

Neutralisera motståndaren genom att framgångsrikt angripa hans tyngdpunkt. 

 

Leonhard fokuserar sedan på den andra delen, ”dislocation”, där han menar att teorin om 

kombinerade vapen ingår. Teorin avseende kombinerade vapen är en del i manöverkrigfö-

ringen där målsättningen är att skapa en mental obalans hos motståndaren. Angripa honom 

där han är som svagast och ställa honom inför en serie av taktiska dilemman.
45

 Han uttrycker 

”combined arms is simply a form of functional dislocation” syftandes till att upphäva mot-

                                                        
42

 Robert R. Leonhard, The Art of Maneuver: Maneuver-Warfare Theory and AirLand Battle (Kalifornien: Pre-

sidio Press, 1991) s. 78 
43

 Ibid., s. 94 
44

 Ibid., s. 92 
45

 Ibid., s. 80-81 
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ståndarens styrka genom att göra den irrelevant vid det kritiska tillfället.
46

 Han presenterar sin 

teori i form av en tes, en antites och en avslutande syntes. 

 

Tesen utgörs av ”The Complementary Principle” och förklarar att olika truppslag innehåller 

ett antal styrkor och svagheter. Om man kombinerar truppslagen i en gemensam organisation 

under en chef kompenseras det egna truppslagets svagheter med ett annat truppslags styrkor.
47

 

Komponeringen ska uppnå överlappning där svagheter förminskas av andras bidrag, helheten 

är bättre än respektive ingående del.
48

 Leonhard menar också att oavsett tekniknivå är tesen 

gällande, kombinerad bekämpning har tillämpats lång tid tillbaka i historien och oavsett hur 

vapensystem och förmågor utvecklas in i framtiden kommer effekten av att kombinera inte att 

nedgå.
49

 

 

Som exempel på detta nämner han kombinationen av infanteri och pansar. Infanteriets förde-

lar ligger i att kunna uppträda i otillgänglig terräng och har förmågan med sin numerär av sol-

dater att kontrollera ett givet område, nackdelarna utgörs av ett lågt taktiskt tempo (när av-

suttna) och att en infanterienhet är sårbar i öppen terräng. Styrkan med en stridsvagnsenhet 

ligger i tempot och förmågan till kraftfull verkan. Nackdelarna ligger i oförmågan att uppträda 

dolt och att de är sårbara i otillgänglig terräng där deras rörlighet och förmåga till verkan ned-

går. I detta kompletterar de varandra och respektive styrka i kombination minskar svagheter-

na. Om en artillerienhet tillförs i detta ökar rörlighet för både infanteriet och pansarförbandet, 

i skydd av artillerielden kan ett högre tempo uppnås samtidigt som artilleriets grupperings-

platser skyddas av framryckande infanteri och pansarenheter. De kan fokusera på att leverera 

verkan istället för att skydda sig själva.
50

 

 

Om hans tes ”The Complementary Principle” mer är egenfokuserad är hans antites ”The Di-

lemma Principle” motståndarfokuserad. Här menar Leonhard att om motståndaren ska kunna 

försvara sig framgångsrikt mot ett hot kommer han att bli mer sårbar och tillgänglig att påver-

kas från ett annat. Principen bygger på att inte bara presentera motståndaren ett hot eller ett 

problem utan att skapa ett för honom olösligt dilemma. Om han hanterar det första kommer 

han att bli gripbar för det andra och tvärtom.
51

 Leonhard menar att det alltid skapas en ”com-

bat multiplication effect” när man kombinerar vapen och om man inte tar hänsyn till detta och 

agerar med enskilda system och förmågor gör man fel och uppnår inte erforderlig effekt.
52

 

 

Han förklarar ”The Dilemma Principle” med exempel ur historien. Han redogör bland annat 

för Martin van Crevelds beskrivning av en egyptisk attack mot byn Kfar Darom under det is-

raeliska självständighetskriget som ett negativt exempel. Egypterna lyckades inte skapa ett di-

lemma för den försvarande styrkan då infanterienheterna som skulle skydda pansarförbanden 

                                                        
46

 Leonhard, s. 92 
47

 Ibid., s. 93 
48

 Ibid., s. 94 
49
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inne i byn blev försenade. De egyptiska pansarenheterna blev nedkämpade på grund av att 

den försvarande sidan endast hade ett problem att lösa. De kunde koncentrera sig på att efter-

hand bekämpa egyptiskt pansar inne i byn opåverkade från infanterienheternas fördelar av att 

röra sig och verka i bebyggelsen.
53

 

 

Avslutningsvis beskriver han sin syntes ”The Alcyoneus Principle”.
54

  Syntesens första del 

handlar om att få motståndaren att förflytta sig till och uppträda i en för honom ogynnsam ter-

räng, ett terrängparti där han är som mest sårbar.
55

 Här återkopplar Leonhard till teorin om 

manöverkrigföring och ”combined arms is simply a form of functional dislocation” syftandes 

till att upphäva motståndarens styrka genom att göra den irrelevant vid det kritiska tillfället.
56

 

Man skall inte möta motståndarens stridsvagnar där de uppnår sin maximala effekt, man skall 

sträva efter att besegra dem på ett så oschysst sätt som möjligt. Leonhard menar att det gene-

rellt är fel att möta stridsvagnar med stridsvagnar utan att man skall möta ett system med ett 

annat i en terräng som förstärker det egna systemets styrkor och motståndarsystemets svag-

heter.
57

 Denna exemplifiering går att ifrågasätta, med ett bra stridstekniskt uppträdande och 

utnyttjande av terrängen kan en stridsvagn vara ett alldeles utmärkt system att nedkämpa 

andra stridsvagnar med. Taktik är att använda den givna situationen fördelaktigt.  

 

Problemet som han lyfter fram är att motståndaren kommer att sträva efter att kombinera sin 

sammansättning precis som vi och principen bygger på att försöka få motståndaren till ”rätt” 

terräng utan att han får effekt av sin kombinerade bekämpningskapacitet. Målet är att möta 

motståndaren i fördelaktig terräng där han saknar förmåga till att uppnå effekt enligt 

Leonhards tes och antites. Strävan är att separera motståndarens kapaciteter och därefter ex-

ploatera hans svagheter. Detta utgör följdsatsen i Leonards syntes ”The Alcyoneus Princip-

le”.
58

 

2.4 Metod 

En studie av taktik är problematisk att kvantifiera, taktiska beslut fattas bland annat på beprö-

vad erfarenhet, mönsterförståelse och magkänsla. Besluten grundar sig på tillgången till resur-

ser där resurserna över tiden förändras. Tillgängliga medel förändras med anledning av stri-

dens konsekvenser och andra faktorer som inte kan påverkas som friktioner, krigets dimma 

mm.
59

 

 

Undersökningen genomförs som en historisk fallstudie, med understöd av Leonhards teori om 

kombinerade vapen. Metoden utgörs av en kvalitativ ansats och använder empiriskt underlag i 

form av böcker, artiklar och andra textutsnitt där meningsinnehållet kommer att analyseras.
60

 

                                                        
53

 Leonhard, s.96 
54

 Alcyoneus: Grekisk mytologi, kampen mellan Herkules och jätten Alcyoneus där jätten inte gick att besegra så 

länge han befann sig på sin hemmaplan. 
55

 Leonhard, s. 97 
56

 Ibid., s. 92 
57

 Ibid., s. 98 
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59
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60
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En textanalys av sekundära historiska källor. Vidare kommer undersökningen att inneha en 

deduktiv ansträngning där Leonhards generella påstående och teoretisering avseende kombi-

nerade vapen understödjer analysen i det inhämtade underlaget.
61

 Således karaktäriseras 

undersökningen som teorikonsumerande. Grundvalet för en teorikonsumerande ansats är att 

med stöd av teorin sätta det empiriska underlaget i centrum. 

 

Teorin kommer att operationaliseras för att förenkla analysen av meningsinnehållet i data un-

derlaget, men det innebär inte något ingrepp på Leonhards teori utan får anses nödvändigt för 

bättre förståelse. 

 

Genom tiden har militärhistorien spelat en stor roll för konceptuell utveckling, exempelvis är 

militärteori, doktriner och reglementen till stor del en förenkling av militärhistoriska erfaren-

heter.
62

 Detta utgör ett motiv till att undersökningen riktar sig bakåt i tiden till ett historiskt 

fall under andra världskriget med ambitionen att undersöka olika aspekter och en liten del i 

krigföringens historia med stöd av en teori. En fallstudie specifikt utgör ingen vetenskaplig 

metod utan anses utgöra en forskningsstrategi som kan innehålla olika metodologiska ansat-

ser.
63

 Fallet kan utgöras av en händelse likt denna undersökning och användandet av Sicilien 

som plattform. 

 

Det finns fördelar med att använda ett fall i sin undersökning men även kritik mot detsamma. 

Den mest påtagliga fördelen utgörs av att man kan gå på djupet och utföra en detaljerad ana-

lys inom det isolerade fallet, genom detta kan man uppnå en bred synvinkel och uppfattning 

för det specifika fenomenet.
64

 Ytterligare en positiv aspekt är att undersökningen/fallstudien 

kan ge insikt i liknande fall och därmed understödja tolkningen i andra undersökningar inom 

liknande områden.
65

 

 

Det som utgör nackdelar för vald forskningsstrategi utgörs av svårigheten att dra generella 

slutsatser. Användandet av en statistisk metod eller att genomföra en kvantitativ jämförande 

studie skulle förmodligen mynna ut i tydligare generella slutsatser
66

, som utifrån statistiska 

uträkningar kan säkerställas.
67

 Detta utgör å andra sidan inget alternativ i denna avhandling 

med argumentet ovan avseende taktiska studier och beräkningsvärden. Här lämpar sig en kva-

litativ metod bättre avseende möjligheterna till att analytiskt generalisera och jämföra resulta-

tet med vald teoretisk modell. 

 

Ytterligare en negativ aspekt avseende fallstudier explicit är problematiken avseende möjlig-

heten till återupprepning, det finns en risk att undersökningens intersubjektivitet hamnar i den 

                                                        
61
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lägre graden av skalan. För att motverka denna risk krävs en tydlig avgränsning och enkelhet 

vilket författaren anser att undersökningen uppfyller.
68

 

 

Det finns många sätt att ta sig an ett problem och det finns många åsikter avseende hur man 

bidrar med kunskap, för att kort sammanfatta metoddiskussionen ovan och förtydliga an-

greppssättet vill författaren avsluta med att Sicilien är belysningsplattformen och Leonhards 

teori om kombinerade vapen utgör strålkastarljuset.
69

 Undersökningen kommer inte att i sin 

helhet lyckas omfamna alla delar i plattformen eller strålkastaren. Vissa delar kommer fortsatt 

att vara oupptäckta, det får man acceptera och hantera på annat sätt, t.ex. genom vidare forsk-

ning. 

2.5 Operationalisering 

Utgångspunkten i undersökningen tas i Leonhards teori om kombinerade vapen som presente-

rades ovan. Hans teori är generell och förhåller sig allmänt avseende krigets förande och han 

ställer ingen av sina principer före någon annan. För att svara på forskningsfrågorna kommer 

de tre principerna att operationaliseras. 

 

Varje princip skall bearbetas och konkretiseras genom att tilldelas indikatorer. Syftet med in-

dikatorerna är de ska utgöra ett stöd i undersökningen för att pröva de tre principerna mot det 

historiska fallet. Nedan följer således hur undersökningens valda teori tar sitt uttryck i uppsat-

sens analys.
70

 

 

Indikatorerna kommer att numreras kopplat till Leonhards respektive princip som förkortas 

till två versaler utifrån benämningen. Den första indikatorn i ”The Complementary Principle” 

benämns således CP1 och så vidare. 

 

”The Complementary Principle”, fortsättningsvis benämnd CP, förklarar att olika truppslag 

innehåller ett antal styrkor och svagheter. Om man kombinerar truppslagen i en gemensam 

organisation under en chef kompenseras det egna truppslagets svagheter med ett annat trupps-

lags styrkor.
71

 Komponeringen ska uppnå överlappning där svagheter förminskas av andras 

bidrag, helheten är bättre än respektive ingående del.
72

 

 

”The Dilemma Principle”, fortsättningsvis benämnd DP, är motståndarfokuserad. Här menar 

Leonhard att om motståndaren ska kunna försvara sig framgångsrikt mot ett hot kommer han 

att bli mer sårbar och tillgänglig att påverkas från ett annat. Principen bygger på att inte bara 

presentera motståndaren ett hot/ett problem utan att skapa ett för honom olösligt dilemma. 

Om han hanterar det första kommer han att bli gripbar för det andra och tvärtom.
73

 Leonhard 

menar att det alltid skapas en ”combat multiplication effect” när man kombinerar vapen och 
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om man inte tar hänsyn till detta och agerar med enskilda system och förmågor gör man fel 

och uppnår inte erforderlig effekt.
74

 

 

”The Alcyoneus Principle”, fortsättningsvis benämnd AP, handlar om att få motståndaren att 

förflytta sig till och uppträda i en för honom ogynnsam terräng, ett terrängparti där han är som 

mest sårbar.
75

 Här återkopplar Leonhard till teorin om manöverkrigföring och ”combined 

arms is simply a form of functional dislocation” syftandes till att upphäva motståndarens 

styrka genom att göra den irrelevant vid det kritiska tillfället.
76

 

 

Typiska indikatorer 

för det fenomen vi 

undersöker. 

The Complementary 

Principle-CP 

The Dilemma Prin-

ciple-DP 

The Alcyoneus Prin-

ciple-AP 

1 CP1- 

Samordning av minst 

två direkta vapensy-

stem. 

DP1- 

Motståndarens age-

rande mot ett vapen-

system blottar honom 

för ett annat. 

AP1- 

Val av terräng som 

förstärker den egna 

förmågan och mins-

kar motståndarens. 

 

2 CP2- 

Samordning av minst 

ett direkt och ett indi-

rekt vapensystem. 

 

DP2- 

Agerande som tving-

ar motståndaren att 

välja mellan minst 

två för honom oför-

delaktiga alternativ. 

AP2- 

Fysisk påverkan av 

terrängen för att för-

stärka den egna för-

mågan och minska 

motståndarens. 

3 CP3- 

Samordning av di-

rekteld, indirekteld 

och minor. 

DP3- 

Skapa en efterhands-

situation för mot-

ståndaren 

 

4 CP4- 

Förändring av linje-

organisation. Skapa 

en tillfällig stridsin-

delning för syftesop-

timering.
77

 

DP4- 

Uppnå överraskning 

hos motståndaren. 

 

5 CP5- 

Förmåga till uthål-

lighet. Säkerställd 

tillförsel av ammu-
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nition och drivmedel. 

Förmågan anpassad 

till för given uppgift i 

tid och rum. 

2.6 Material 

Undersökningsmaterialet utgörs av historiska sekundärkällor och har en bred spridning. Ett 

antal titlar kommer att stödja själva redovisningen av skeendet på Sicilien under andra världs-

kriget. Jag väljer att nedan presentera de som i huvudsak bidragit till undersökningen och kort 

redogöra för deras typiska drag och prägel. 

 

Marco Smedbergs bok, ”Från Sicilien till Rom, Kriget i Italien 1943-1944”, utgör en av käl-

lorna till skeendebeskrivningen. Han är svensk officer och militärhistoriker, tidigare aktiv of-

ficer i pansartrupperna. Sedan 2001 medlem i Kungliga Krigsvetenskapsakademin. Filosofie 

magister och sedan 2009 redaktör för tidsskriften Militär Historia.
78

 I sin bok utforskar han 

slaget om Italien i sin helhet där Sicilien händelserna ingår. Han presenterar ett helhetsper-

spektiv och ställer sig neutral i sin analys mellan det allierade och det tysk-italienska perspek-

tivet. Hans analys spänner sig över samtliga nivåer, från taktiskt över operativt till strate-

gisk.
79

 

Ytterligare stöd till skeendet hämtas ur Harvard professorns Samuel Eliot Morisons bok ”Si-

cily-Salerno-Anzio, January 1943-June 1944”. Morison har på uppdrag av Franklin D. Roo-

sevelt dokumenterat amerikansk andra världskrigshistoria i ett flertal böcker. Denna bok av-

handlar specifikt amerikansk aktivitet i Medelhavet där Sicilien operationen utgör en del. 

Boken utgör del 9 av Morisons historiska bokserie där han kartlägger amerikanska marina op-

erationer. Trots en specifik amerikansk vinkling beskriver även Morison axelmakternas för-

svarsförberedelser och blandar allierades aktiviteter med axelmakternas motåtgärder. Morison 

som belönades med ett flertal litterära priser avled 1976.
80

 

Journalisten och författaren Rick Atkinsons verk ”The Day of Battle, The War in Siciliy and 

Italy, 1943-1944 används även den för att beskriva händelserna som undersöks. Denna titel 

utgör del 2 i författarens trilogi avseende hans kartläggning av andra världskriget. En mer 

skönlitterär skildring av de allierades kampanj i Italien, som på ett detaljerat sätt beskriver 

strategiska överväganden och taktiska detaljer.
81

 

En bok som beskriver händelserna övergripligt men som bidrar med en inriktning mot för-

djupning är boken ”Backwater War, The Allied Campaign in Italy, 1943-45”. Den är författad 

av Edwin P. Hoyt, andra världskrigsveteran och historiker. Hans bok bygger på amerikanska 

historieböcker men även på intervjuer med generalerna Mark Clark och James Gavin som del-

tog under kampanjen. 
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Fältmarskalken Kesselrings memoarer ”The Memoirs of Field-Marshal Kesselring” samt 

böckerna ”The German Way of War” och “The German Army and the Defence of the Reich” 

författade av Robert Citino respektive Matthias Strohn kompletterar det tyska uppträdandet. 

De två senare böckerna beskriver tysk doktrin och tankesätt som bidrar med en ytterligare för-

ståelse för tyskt agerande utifrån skeendet på Sicilien. 

Författaren anser materialet representera en bred beskrivning av fallet där urvalet komplette-

rar varandra i detaljnivå och utgångspunkt. Förutom det ovanstående kommer empirin kom-

pletteras med doktriner, reglementen, artiklar och andra boktitlar som stödjer syftet med av-

handlingen. Dessa kommer att redovisas enligt rutin i avhandlingens käll- och litteraturför-

teckning. 

2.7 Källkritik 

Samtliga böcker, titlar, internet källor med flera är värderade utefter de fyra källkritiska prin-

ciperna äkthet, tidssamband, oberoende och tendensfrihet.
82

  

 

När man använder ett utdrag ur historien i en undersökning medföljer ett antal källkritiska 

utmaningar. Det mänskliga minnet och förmågan till glömska påverkar trovärdigheten. En 

källa anses mer tillförlitlig ju närmare samtiden den är.
83

 Den förflutna tiden från händelsen 

kan utgöra ett problem och ju mer avlägsen händelsen är i tid ställd mot källans dokumentat-

ion, desto högre risk för osäkerhet föreligger.
84

 Strävan är alltså att använda primärkällor som 

kort tid efter händelsen har fått möjlighet att återge det faktiska skeendet. Detta är av olika an-

ledningar inte alltid möjligt utan man får istället använda sig av sekundärkällor vilket inom 

vetenskapen är allmänt accepterat. Det framgår med tydlighet i Torsten Thuréns bok Källkri-

tik där han citerar Göran B. Nilsson ”Ur den synpunkten är ofta en samtida andrahandskälla 

att föredra framför en sentida förstahandskälla”.
85

  

 

Undersökningen har valt att förhålla sig till ett antal sekundär källor som beskriver händelse-

förloppet mer eller mindre i detalj. De amerikanska källorna utgör en risk kopplat mot att det 

är segraren som skriver historien, dessa har blandats med internationella källor och därmed 

minskat risken för entydiga beskrivningar. Efter att studerat dessa källor kan konstateras att de 

i allt väsentligt beskriver skeendet utan större avvikelser. 

 

Leonhards teoretiska beskrivning är hans egen, härvid föreligger en risk att tendens och obe-

roende kan vara påverkat i negativ riktning med viss partiskhet som följd. Leonhard riktar 

viss kritik mot den amerikanska bristen på förståelse avseende kombinerade vapen och be-

skriver ett oförstånd bland officerare att träna på fel sätt med fel materiel. Han anser att saker 

och ting skall hanteras annorlunda med andra lättare system vilket kan få en att fundera kring 

hans syften. Oavsett detta står hans teoretiska beskrivning fri från den argumentationen som 
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utgör en annan del av boken. Detta gör materialet användbart och just teori beskrivningen 

specifikt som den del som understödjer denna avhandling. 

3 Empirisk undersökning 

3.1 Inledning 

Som en ingress till undersökningen kommer en kort beskrivning och inramning till fallet att 

presenteras. Detta utgör en bakgrundsförklaring till varför slaget om Sicilien genomfördes och 

får ses som ett avstamp mot de isolerade händelserna på Sicilien som senare redovisas och 

analyseras mer detaljerat. 

 

Efter det svåra nederlaget i Nordafrika övergick axelmakterna till att omgruppera sina styrkor 

i Medelhavet för att skydda Europas södra flank. Samarbetet och tilliten mellan de tyska och 

italienska förbanden hade gradvist försämrats och efter det svåra debaclet i Afrika var det på 

lägsta nivå. De var en svårt sargad axelmakt som nu skulle övergå till att försvara sig mot de 

allierades fortsatta anfall i Medelhavet.
86

 

 

Italienarna hade lidit omfattande förluster och var starkt beroende av tyskt understöd för att 

fortsatt utgöra en spelare i konflikten. Även den tyska krigsmakten var starkt reducerad efter 

händelserna i Tunisien men även svårt negativt påverkade av problem vid övriga frontav-

snitt.
87

 Trots detta utgjorde den tyska sidan fortsatt en stor utmaning för de allierade. 

 

Genom god utbildning av officerare och soldater, god tillgång till dugligt befäl och en god 

förmåga att utföra rörlig krigföring både i offensivt och defensivt syfte utgjorde de en mot-

ståndare för de allierade att ta stor hänsyn till.
88

 Den tyska sidan hade jämfört övriga delta-

gande nationer i kriget en dokumenterat hög stridseffekt vilket kunde härledes till de attribut 

som presenterats ovan.
89

 

 

För de allierade handlade det nu om att efter framgångarna i Afrika komma överrens om den 

fortsatta strategin i kriget. Det fanns ett antal vägval att diskutera, utforma och fatta beslut på. 

För fortsatt planering genomfördes en konferens i Casablanca den 14-23 januari 1943 som 

syftade till att just fatta beslut om fortsatt verksamhet.
90

 

 

Den viktigaste strategiska kompromissen som gjordes var att skjuta upp den stora invasionen 

mot franskt fastland ett år framåt, vilket med dåvarande strategiska situation ansågs utsiktslös. 

Vidare beslutades att något måste göras i Europa under 1943, en andra front mot Tyskland 

måste upprättas för att flytta tyskt fokus och därmed understödja striderna på östfronten.
91
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Efter att ha diskuterat olika handlingsalternativ där det slutgiltiga valet stod mellan att inva-

dera Sardinien eller Sicilien, pekades Sicilien ut som nästa steg. Att anfalla in i veka livet på 

Tyskland skulle förhoppningsvis öppna upp för fler handlingsalternativ i fortsättningen av 

kriget.
92

 

 

Den 19 januari 1943fastställdes fyra målsättningar med Sicilien operationen. För det första att 

säkra underhållsvägarna över Medelhavet, för det andra att flytta tysk fokus från östfronten, 

för det tredje att öka trycket mot Italien och för det fjärde att få Turkiet att ta steget in som en 

allierad.
93

 

 

Vilseledningsmanövrar inledde kampanjen där de allierade försökte missleda tysk uppmärk-

samhet bort från Sicilien. Den mest spektakulära var planteringen av en stupad brittisk officer 

utanför den spanska kusten som preparerats med falska dokument. Dokumenten utvisade att 

Sicilien endast utgjorde en skenmanöver och att huvudanfallet skulle riktas mot Sardinien och 

flera anfallsmål i Grekland.
94

 

 

Vilseledningen fick viss effekt och tyska truppförflyttningar genomfördes mot de platser som 

falskeligen pekats ut.
95

 En som var skeptisk mot dessa uppgifter var den tyska fältmarskalken 

Albert Kesselring. Han var övertygad om att större amfibieoperationer och landstigningar 

krävde luftherravälde. Hans slutsats kopplat till detta utgjorde att nästa anfallsmål måste vara 

Sicilien då de allierade från flygbaser i Afrika kunde skapa detta.  Detta var enligt Kesselring 

det ända realistiska anfallsmålet.
96

 

 

Kesselring hade i december 1941 utnämnts till ”Oberbefehlshaber Süd” och ansvarade för 

Medelhavsområdet.
97

 Han var administrativt ansvarig för samtliga tyska förband i Medel-

havsområdet och hans främsta uppgift låg i att samverka med det italienska högkvarteret.
98

 

Trots denna krångliga och vaga uppgift lyckades Kesselring på ett bra sätt att utveckla samar-

betet med italienarna och hans position stärktes. Våren 1943 var Albert Kesselring i själva 

verket chef över de tyska förbanden i Medelhavet.
99

 

3.2 Grundvärden 

De tyska markförbanden som var stationerade på Sicilien stod under italienskt befäl och 

ingick i den 6:e italienska armén. Den leddes initialt av General Mario Roatta men efter att 

han blivit förflyttad till Rom ersattes han av General Guzzoni. Försvarsförberedelser genom-

fördes men med varierat resultat. Förskansningar och förberedda värn var alltför utspridda 

och bemannade av äldre italienska soldater med gammal utrustning och utan tillgång till kva-
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lificerade vapensystem. Hamnen i Gela och flygfält i södra delen av Sicilien förbereddes för 

förstöring.  

 

Det italienska flyget var marginaliserat och grupperat på italienskt fastland. Den italienska 

marinen kunde inte fullt ut operera med anledning av brist på luftunderstöd.
100

 De tyska ma-

rin- och luftstridskrafterna, tänkta att understödja försvarsstriden vid Sicilien stod fortsatt un-

der tyskt befäl, vidare fanns det en misstänksamhet från tysk sida vilket gjorde att de tyska 

arméförbanden i praktiken agerade på direktiv från Kesselring och inte Guzzoni. 

 

Italienska 6:e armén: 

 200000 italienare dåligt tränade och med låg moral samt 30000 tyskar, bra tränade, 

hög moral och redo att agera. 

 6 st kustförsvarsdivisioner och 2 st kustförsvarsbrigader.
101

 Grupperade längs med 

kusten vid ett antal möjliga landstigningsstränder. 

 Italienska 12.armékåren (General Mario Arisio
102

) omfamnade 26.infanteridivisionen 

”Assietta” och den 28.infanteridivisionen ”Aosta”, vidare fanns lokalförsvarsförband 

motsvarande 3 st infanteridivisioner ingående i kårens organisation. 12.armékåren var 

grupperad i västra Sicilien.
103

 

 Italienska 16.armékåren (General Carlo Rossi
104

) bestod av den 4.infanteridivisionen 

”Livorno” och den 54.infanteridivisionen ”Napoli”, vidare fanns lokalförsvarsförband 

motsvarande 3 st infanteridivisioner ingående i kårens organisation. 16.armékåren var 

grupperad i östra Sicilien.
105

 ”Livorno” var den enda italienska divisionen som var 

fullt ut bemannad och utrustad.
106

 

 Tyska 14.pansarkåren under ledning av Hube med de två tyska divisionerna Hermann 

Göring pansardivisionen (Conrath) och 15.pansargrenadjär divisionen (Rodt). Vidare 

fanns det ytterligare en division grupperad i södra Italien som reserv, den 

16.pansardivisionen (Sieckenius).
107

 

o Hermann Göring divisionen var organiserad i fyra infanteriavdelningar med ett 

hundratal medel och tunga stridsvagnar tillsammans med ett sextiotal artiller-

kanoner. Bemannad med 8739 officerare och soldater. 

o 15.pansargrenadjärdivisionen var i huvudsak motoriserad, tillgång till ett antal 

stridsvagnar.
108

 

 Hermann Göring divisionen var underställd General Arisios 12.armékår och den 

15.pansargrenadjärdivisionen Generalen Rossis 16.armékår. 
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Bild 1: Utvisande Sicilien 10 juli 1943 och axelmakternas utgångsgruppering för 

försvar.
109

 

 

De rörliga förbanden utgångsgrupperade enligt följande. Den italienska västra kåren i Palermo 

och den östra italienska kåren i anslutning till Syrakusa. Den 4.infanteridivisionen (den slag-

kraftigaste italienska enheten) på det höglänta området vid Licata. HG divisionen norr om 

Gela och huvuddelen av den 15.pansargrenadjär divisionen västra delen av Sicilien.
110

 

 

Vidare fanns en tysk stridsgrupp ur 15.pansargrenadjär divisionen i norr om Catania. Strids-

grupp Schmalz var ett förstärkt pansargrenadjär regemente underställt den italienska 

16.armékåren. Det var en brigadstridsgrupp bestående av infanteri, stridsvagnar och pansar-

värnsförmåga.
111

 De var samgrupperade med den italienska 54.infanteridivisionen ”Na-

poli”.
112

 

 

Planen var att med kustförsvarsförbanden engagera landstigningsföretagen över ytan för att 

senare med de rörliga italienska förbanden hindra allierad styrketillväxt och avslutningsvis 

med de två tyska divisionerna slå kvarvarande förband i anslutning till landstigningsområ-

det.
113
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3.3 Tysk avvärjningsstrid vid den allierade landstigningen på Sicilien 

3.3.1 Inledning 

Clausewitz menar att avvärja är ett sätt att göra motstånd samt att begreppet försvar är syno-

nymt med avvärja.
114

 I svenska Försvarsmakten har begreppet lyfts ut som ett fristående be-

grepp skilt från försvar. Begreppet avvärja i svensk kontext är både ett uttryck för en specifik 

stridsuppgift och ett stridssätt. 

 

Stridsuppgiften avvärja definieras som att ”förhindra motståndaren att på marken tränga fram 

över viss linje, att landstiga eller att luftlandsätta”.
115

 Stridssättet avvärjningsstrid, mot en på 

marken manövrerande motståndare, samordnas av högre taktisk nivå som en kombination av 

anfall, försvar och fördröjningsstrid.
116

 Avvärjningsstrid mot luftlandsättning eller landstig-

ning kan hanteras av lägre taktisk nivå och sker som regel med anfall och försvar.
117

 Syftet 

med avvärjningsstrid speglas i definitionen av stridsuppgiften och stridssättet anger en hög 

ambition och kräver ansenliga förberedande åtgärder och samordning av olika förmågor och 

system.
118

 

 

Axelmakterna med chefen för den 6.armén i spetsen planerade för avvärjningsstrid. Man kan 

konstatera att förberedande åtgärder och samordning var bristfällig vilket inte underlättades 

av att sambandet tidigt slogs ut i och med de allierades förbekämpning. Målbilden var dock 

tydlig och gemensam, slå motståndaren vid urlastningsstränderna, vilket de tyska enheterna 

genom anfallsstrid försökte åstadkomma. 

3.3.2 Undersökning 

9 juli 1943 kl 19.30 beordrades högsta stridsberedskap till samtliga försvarande förband grup-

perade på Sicilien, de allierades invasionsstyrka hade siktats av tyskt spaningsflyg i anslut-

ning till Malta.
119

 Detta var den naturliga följden efter att de allierade under en längre tid för 

bekämpat olika mål på Sicilien samt andra delar av det italienska territoriet. Förbekämpning-

en syftade till att forma slagfältet till de allierades fördel men även för att uppnå vilseledande 

effekter. Detta hade till del lyckats vilket tvingat axelmakterna till en ofördelaktig utgångs-

gruppering spridd över ytan på Sicilien med ett ogynnsamt läge avseende tid och rum för en 

kraftsamling mot identifierad huvudanfallsriktning från motståndaren.
120

 

 

Under natten mot den 10 juli genomförde de allierade ett flertal luftlandsättningsföretag rik-

tade mot att säkra nyckelterräng inför den stundande landstigningen. Stora friktioner påver-

kade resultatet, ogynnsamt väder och starka vindar, felnavigeringar, mörker och nedsatt sikt 

                                                        
114

 Clausewitz, s. 364 
115

 Försvarsmakten, Arméreglemente Taktik, s.62 
116

 Ibid., s.85 
117

 Ibid. 
118

 Ibid., s.86 
119

 Smedberg, s. 35 
120

 Ibid., s. 38-50 



Daniel Rydberg 2014-04-29  

HSU 12-14 

Sida 25 av 44 

 

fick till följd att huvuddelen av företagen inte nådde sina syften. De italienska förbanden bör-

jade nu bekämpa luftmål samt de enheter som till trots fått fotfäste på Siciliansk mark.
121

 

 

Kl 03.30 inledde de allierade en kraftfull kustbeskjutning med slagskepp, kryssare och jagare 

och ungefär en timme senare inleddes landstigningsföretaget. De första enheterna skulle slå ut 

strandförsvaret och därmed möjliggöra tillförsel av tyngre utrustning. När fordon och under-

stödsvapen var landsatta skulle brohuvudet utvecklas för att minska motståndarens möjlighet-

er att bekämpa tillkommande enheter och förband. Redan kl 09.00 på morgonen fanns det till-

räckligt med resurser för att genom fortsatt anfall utvidga brohuvudet.
122

 

 

Det italienska strandförsvaret bröt tidigt samman och förbanden började efterhand ge upp.
123

  

Tidigt på morgonen den 10 juli kunde staben för 6.armén inse att landstigningsoperationen 

startat och genomfördes på en stor bredd. De identifierade Gela som huvudanfallsriktningen 

men staben hade svårigheter att samordna sina åtgärder då telefonnätet slutat att fungera i ef-

terdyningarna av förbekämpningen. 

 

Som en konsekvens av den tyska misstron mot italienarna hade HG divisionen på eget bevåg 

avdelat spaningsenheter till terrängen kring Gela för att tidigt skapa sig förvarning när väl 

landstigningsföretaget inleddes, de väntade fortsatt på order av Guzzini men sambandspro-

blematiken omöjliggjorde detta.
124

 Tyskarna hade varit förutseende och HG divisionen hade 

redan beordrats av Conrath att påbörja farmryckning mot Gela, de väntade inte längre på itali-

enarna utan startade motanfallet.
125

 Conrath hade fått specifika instruktioner från Kesselring 

att inte invänta italiensk order. Han skulle så fort som landstigningen identifierats påbörja an-

fall och nedkämpa landstigningsföretaget.
126

 

 

Motanfallet inleddes kl 04.00 på morgonen den 10 juli. HG divisionen anföll med en mix av 

medeltunga (Panzer III och Panzer IV) och tunga stridsvagnar (Panzer VI Tiger). Divisionens 

sammansättning var inte optimal då det var brist på infanteriunderstöd, nackdelarna med detta 

visade sig tydligt i den betäckta terrängen där stridsvagnsenheterna saknade understöd från 

infanteriet.
127

 Framryckningshastigheten begränsades av att utspridda allierade fallskärmssol-

dater började bekämpa stridsvagnarna vilket möjliggjordes av bristerna på infanteriunderstöd 

som tidigare redovisades. 

 

Även den svårframkomliga terrängen bidrog till den nedsatta hastigheten och stridsvagnarna 

hade svåra framkomlighetsproblem längs de smala och krokiga vägarna som blev särskilt be-

svärande i de små byarna där det ofta tog helt stopp. Det tog 5 timmar för den tyska division-

en att framrycka 10 km och kl 09.00 på morgonen befann sig divisionen vid sitt utgångsläge 
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20 km nordost om Gela. Conraths plan var att dela divisionen i två stridsgrupper, anfalla fram 

till stranden och slå motståndaren vid Gela med en dubbel omfattning.
128

 

 

11 juli kl 06.15 startade HG divisionen sitt anfall mot Gela. De två stridsgrupperna närmade 

sig landstigningsstränderna. Den västra stridsgruppen lyckades på slätten öster om Gela med 

högt tempo bokstavligen köra över landstigna amerikanska infanterienheter. De numer ex-

tremt korta stridsavstånden gav de tyska stridsvagnsenheterna en fördel då de allierades far-

tygsartilleri hindrades att verka med hänsyn till risken för vådabekämpning.
129

 

 

HG divisionens anfall gav resultat och täten kunde nu bekämpa landstigningsfarkoster och 

landstigna enheter med direktriktad stridsvagnseld, urlastningen på stranden avbröts och sol-

dater tvingades uppsöka närmaste skydd för att undvika tyskarnas bekämpning.
130

 

 

Läget för de allierade var i detta skede kritiskt, enheterna rapporterade in efterhand att de bli-

vit överkörda av tyska stridsvagnsenheter och det såg ut som om landstigningsföretaget i an-

slutning till Gela hade misslyckats.
131

 Inga stridsvagnar hade tidigare och inte heller senare 

fram till idag nått så nära urlastningsstranden vid en avvärjningsstrid som HG divisionen 

gjorde 11 juli 1943.
132

 

 

De allierade lyckades till slut avbryta motanfallet och det som vände situationen vid landstig-

ningsstranden var direktriktad eld med artilleripjäser på korta avstånd samt amerikanska 

stridsvagnar som från dolda eldställningar lyckades bekämpa anfallstäten.
133

 Den västra 

stridsgruppens tillbakaryckning skedde under kraftfull beskjutning från fartygsartilleri som i 

och med minskad risk för vådabeskjutning återigen kunde verka. 

 

Den östra stridsgruppen fördröjdes av infanterienheter, den kuperade terrängen och den smala 

kustvägen gav motståndaren en möjlighet att med olika typer av närstridsvapen bekämpa 

stridsvagnarna.
134

 Även den östra stridsgruppen blev efterhand som täten närmade sig land-

stigningsområdet gripbar för de allierades fartygsartiller, och efter att ha lidit stora förluster 

tvingades även den östra stridsgruppen att retirera.
135

 

 

Värt att nämna i sammanhanget är att italienska förband parallellt och utan samordning med 

den tyska HG divisionen genomförde isolerade anfall mot landstigningsstränderna utan att nå 

någon avgörande effekt. Även dessa anfallstäter led hårt av de allierades fartygsartilleri och 

tvingades således retirera tillbaka precis som den tyska enheten.
136
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3.3.3 Analys 

HG divisionen genomförde en syftesoptimering (CP4) av sina enheter och skapade två strids-

grupper i syfte att möjliggöra en dubbel omfattning. Stridsgrupperna var sammansatta med in-

fanteri och pansar (CP1), dock fanns det en resursbrist avseende infanteri vilket redovisats 

ovan. Detta gjorde stridsvagnarna mer sårbara under anfallsrörelsen. Respektive stridsgrupp 

organiserades med indirekt understöd (CP2), i det empiriska materialet har effekten av detta ej 

varit tydligt men organisatoriskt har det funnits indirekta bekämpningsresurser. 

 

HG divisionen lyckades att med den västra stridsgruppen överraska motståndaren (DP4) och 

skapa en efterhandssituation (DP3) för motståndaren. Detta uppnåddes genom en hög fram-

ryckningshastighet. Tyskarna misslyckades att exploatera denna framgång främst beroende på 

motståndarens förmåga till kraftsamling i tid och rum samt motståndarens förmåga att sam-

ordna kombinerade vapen. 

 

Den västra stridsgruppen valde rätt framryckningsterräng (AP1) och stridsvagnarna kunde 

därmed få ut full effekt genom de försvarande infanterienheterna. Genom att förkorta strids-

avstånden förnekade de även motståndaren verkan med indirekta bekämpningssystem. Even-

tuellt hade tysk sida rönt större framgång genom en omdisponering av de tunga stridsvagnar-

na till den öppna terrängen i den västra stridsgruppens anfallsområde. Dessa kraftsamlades nu 

till den östra stridsgruppen där deras effekt nedgick med hänsyn till den kuperade terrängen 

och den smala kustvägen. Detta fick till följd att de även blev gripbara för motståndarens in-

fanterienheter men även fartygsartilleriet.
137

 

 

Det som avgjorde var motståndarens förmåga att kombinera sina vapen vilket lyckades genom 

den kraftsamling som ett landstigningsföretag innebär. De allierades förmåga att understödja 

landstigningsföretaget med direktriktat understöd från fartygsartilleri fällde avgörandet. Den 

tyska sidan saknade motmedel mot detta främst i form av flygunderstöd men även av marina 

system som definitivt hade begränsat fartygsartilleriets förmåga. Vidare uteblev effekten av 

de italienska befästa förberedda försvarslinjerna då de tidigare i inledning av landstigningen 

slagits ut. 

 

Tysk sida levererade en pilspets vars verkan inte gav effekt då pilspetsens hastighet lämnade 

de understödjande funktionerna och förmågorna i backspegeln. De allierades fartygsartilleri 

var det system som stärkte upp övriga förmågors insats och var det som fällde avgörandet i 

detta skede av striden. Kraftsamling av olika förmågor i tid och rum från de allierades sida 

gav en fördel och de lyckades enligt Leonhards första tes kombinera sina vapen på ett bättre 

sätt än tysk sida. 

 

Tysk sida blev utsatt för ett dilemma i form av osäkerheten var landstigningen skulle äga rum. 

Dilemmat låg i att välja mellan att kraftsamla de två tyska divisionerna alternativt dela upp 

dem. Kraftsamlingen ansågs riskfylld med anledning av de allierades övertag i luften men 
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kunde ge mer effekt när väl anfallsriktningen identifierats. Delningen minskade risken för 

flyg och kustbekämpning men minskade samtidigt förmågan till att kraftsamla. 

 

Valet föll på delning vilket hade negativ effekt på resultatet i avvärjningsstriden.
138

 Delningen 

fick konsekvensen att försvararna var tvungna att täcka upp med förband och förmågor på ett 

flertal olika platser och därmed tvingades till kraftsplittring. När väl landstigningen genom-

fördes tvingades tyskarna till förflyttningar, vilket gav de allierade mer tid att utveckla sitt 

brohuvud och tyskarna mindre tid att påverka styrketillförseln samt tvingades att möta mot-

ståndaren på marken istället för på havet. 

 

Man kan konstatera att de allierade valde platsen och det var tysk sida tvungen att hantera. 

Tyskarna valde inte terrängen, det fick hantera situationen som uppstod. De allierades kraft-

samling medförde att tyskarnas förmåga att påverka styrketillväxten aldrig lyckades. De allie-

rade lyckades i allt väsentligt med att få motståndaren till den terräng som för honom var mer 

fördelaktig. 

3.3.4 Sammanfattning 

Den tyska avvärjningsstriden misslyckades. Misslyckandet byggde i huvudsak på bristfälliga 

resurser vilket tvingade tysk sida till kraftsplittring. Bristfälliga försvarsförberedelser inför de 

allierades landstigning gjorde att de allierade relativt opåverkade kunde få ett tidigt grepp om 

brohuvudet. Motståndarens kraftsamling av förband och förmågor gav effekt, främst av det 

understödjande fartygsartilleriet som den tyska sidan inte lyckades påverka. Vidare ägde mot-

ståndaren tiden och rummet. 

 

Striden fördes utifrån en efterhandssituation där tidsfaktorn tvingade tyskarna att ta risker, 

detta bidrog starkt till resultatet och undersökningen visar att den tyska utgångsgruppering 

inte var optimal med kraftsplittring som följd. 

 

Det går att identifiera flera specifika tyska beslut och åtgärder som faller in i de olika princi-

perna. HG divisionens indelning i två stridsgrupper utgör ett exempel där bristen på infanteri-

enheter skapade problem under anfallsrörelsen ner mot brohuvudet. Låg grad av samordning 

mellan markförbanden och understöd från flygstridskrafterna bidrog till den negativa utveckl-

ingen men även avsaknaden av marina system som kunde påverka landstigningen när den var 

som mest sårbar. 

 

Motanfallet med HG divisionen höll på att resultera i framgång men med anledning av att 

pansarförbanden led av brist på understöd från luften och från skyddande infanterienheter på 

marken kunde de allierade med överlappande och sammanhängande system avbryta den tyska 

ansatsen. 
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3.4 Tysk försvars- och fördröjningsstrid över centrala Sicilien och urdrag-

ning till italienska fastlandet 

3.4.1 Inledning 

Trots vissa motgångar hade de allierade den 11 juli etablerat ett brohuvud. De tillfördes nu 

förband i snabb takt via de erövrade hamnarna som säkrats vid den initiala landstigningsoper-

ationen. Axelmakterna kunde nu inte längre effektivt påverka invasionen utan fick övergå till 

försvars och fördröjningstid i syfte att vinna tid och tillfoga motståndarna avgörande förlus-

ter.
139

 

 

Försvar utgör den starkare formen av krigföring.
140

 Clausewitz menar att försvarets syfte är att 

”vidmakthålla” vilket ställt mot erövra skulle vara en lättare uppgift.
141

 Anledningen till detta 

är att tiden talar till den försvarandes fördel samt att försvararen tidigt finns på platsen som 

skall försvaras och därmed kan åtnjuta fördelarna av de rådande förhållandena.
142

 Han menar 

vidare att försvar är negativt och anfall positivt och så snart man är stark nog skall eftersträva 

att uppnå det positiva. Man bör alltså så snart som möjligt övergå från försvar till anfall.
143

  

 

Detta återspeglas i svensk definition av försvarsstrid där stridssättet kombineras med anfall 

och försvar.
144

 Stridsuppgiften försvar i svensk inramning förklaras som ”förhindra motstån-

daren att ta och utnyttja angiven terräng eller anläggning”.
145

 Försvarsstrid kan bedrivas med 

olika syften där det ena fokuserar på motståndaren och att förvägra honom att använda ett 

specifikt terrängparti eller en viss anläggning.
146

 

 

Det andra syftet är mer egenfokuserat och mer kopplat mot terrängen.
147

 Det kan utgöras av 

ett objekt som måste behärskas för att det är av avgörande karaktär för striden som förs. För-

svaret kan också ha syftet att binda en motståndare och därmed göra honom gripbar med 

andra medel, t.ex. ett flankanfall av ett sidoförband.
148

 

 

Strävan är att genomföra försvarsstrid dynamiskt och rörligt med stort djup. Försvarsstriden 

ordnas som ett system med stridsställningar, motståndsnästen och motståndslinjer med möj-

lighet till att samordna eld, rörelse och motanfall. Systemet skall nyttja fördelarna med ter-

rängen och gruppera för bästa skydd och skyl. Med fördel kan försvaret bedrivas i eller i an-

slutning till bebyggelse.
149
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Svensk definition av stridsuppgiften fördröja är ”vinna tid och tillfoga förluster under angiven 

tid eller innan motståndaren har trängt över angiven linje”.
150

 Syftet med att vinna tid är att 

skapa förutsättningar för egna förberedelser och egen verksamhet och syftet med att tillfoga 

motståndaren förluster är att minska hans antal stridande enheter och därmed i förlängningen 

hans anfallskraft.
151

 

 

Vid fördröjningsstrid används försvar och anfall som understöds av underrättelser, fältarbeten 

och indirekt eld. Anfall kan inleda en fördröjningsstrid och därmed kan djupet som skapas 

användas för försvarsförberedelser i ett bakre område. Eget stridsvärde måste över tiden beva-

ras i tillräcklig omfattning för att uppgiften skall lösas inom angiven tid eller terrängavsnitt.  

 

Reserver är avgörande för att kunna kraftsamla och utnyttja motståndarens svagheter alterna-

tivt parera ett oväntat beteende från motståndaren.
152

 Fördröjningsstrid kan indelas i tre olika 

fördröjningsmanövrar. Tidsfokuserad, förlustfokuserad och utbredningsfokuserad.
153

 Den 

tidsfokuserade och förlustfokuserad manövern har redan berörts. Den utbredningsfokuserade 

syftar till att påverka motståndarens geografiska handlingsutrymme och styra honom till plat-

ser där hans handlingsfrihet begränsas.
154

 

3.4.2 Undersökning 

Den tyska striden riktade sig nu in på att stegvis dra sig tillbaka mot Messinasundet med am-

bitionen att det skulle kosta de allierade mycket tid och resurser. General Guzzonis motivation 

var fortsatt hög och han ansåg att axelmakterna med tillförda förstärkningar fortsatt kunde ge-

nomföra offensiv strid och besegra de allierade på plats på Sicilien. 

 

Generalen Hube hade ingen sådan inriktning, han avsåg agera enligt Kesselrings direktiv och 

efterhand omgruppera de tyska enheterna tillbaka till italienskt fastland. I praktiken var det 

han som nu var axelmakternas befälhavare på Sicilien.
155

 

 

Planen var nu att inledningsvis säkra innehavd gruppering i anslutning till landstigningsområ-

det Porto Empedolce – Caltagirone – Augusta med den 15.pansargrenadjär divisionen i väster 

samt omgruppera HG divisionen för att sammanlänka försvaret med stridsgrupp Schmalz i ös-

ter. Senare omgruppera i nordöstlig riktning och försvara norr om Cataniaslätten och flygba-

serna vid Gerbini. Flygbaserna var viktiga, särskilt att förvägra allierad tillgång och därmed 

minska flygtiden i luften över Sicilien. Ytterligare på sikt planerades försvaret av linjen från 

San Stefano di Camastra på nordkusten via Leonforte och längs floderna Dittaino och Simeto 

strax söder om Catania, den så kallade Stefanolinjen. Vidare utgjorde Enna en tydlig nyckel-

terräng som möjliggjorde omgruppering i flera alternativ mot Messina.
156
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Förstärkningar tillfördes tidigt i form av luftlandsättningsförband (ur 1.fallskärmsdivisionen) 

som genomförde en utmärkt operation och luftlandsatte i närheten av Cataniaslätten i syfte att 

förstärka stridsgrupp Schmalz. Förstärkningen medgav tillfälle att förtäta med förband mellan 

stridsgrupp Schmalz och HG divisionen, vilket genomfördes. Resterande delar av 

1.fallskärmsdivisionen skeppades över Messinasundet.
157

 

 

Senare tillfördes även generalmajoren Fries 29.pansargrenadjärdivision som fick försvars och 

fördröjningsuppgift längs den norra kusten mellan Palermo och Messina. Även den 

14.pansarkårens stab anslöt över Messinasundet för att understödja Hube med ledning nu när 

ytterligare förband tillkommit.
158

 

 

 
 

Bild 2: Utvisande sekvenser i tid och rum intill tyskt tillbakadragande till itali-

enskt fastland.
159
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Tyskarna hade en god inblick i och förståelse för hur förvarsstrid skulle föras, detta härleddes 

till studierna av Clausewitz och hans definitioner som tidigare presenterades i inledningen. 

Tyskarna byggde ett aktivt försvar med djup som skapade möjligheter för motanfall när till-

fälle gavs. Den taktiska nivån var tränad i att återta ett förlorat initiativ och leverera offensiva 

stötar även mot en motståndare som var numerärt överlägsen. Endast en kombination av de-

fensiv och offensiv öppnade vägen mot seger.
160

 

 

Den tyska försvars och fördröjningsstriden i öster med stridsgrupp Schmalz utgjorde en ut-

maning för de brittiska förbanden som anföll längs med den östra kusten mot Catania. Ter-

rängen var besvärlig, kanaliserande terräng begränsade manöverutrymmet. Tyskarna utnytt-

jade detta maximalt genom blockeringar och förberedda försvarsställningar i anslutning till 

broövergångar.
161

 

 

Tysk sida lyckades längs med kusten att få ut maximal effekt av sitt djupförsvar. Understödda 

av terrängens utformning med bra möjligheter till skydd, skyl och observation uppnådde de 

god verkan med sina vapensystem. Tyskarna dominerade höjderna, de utnyttjade eldledare 

som från bra observationsplatser kunde leda in artillerielden.
162

 Britternas bedömning att ter-

rängen kring Cataniaslätten skulle medge utmärkta möjligheter för pansar visade sig felaktig 

och tysk komponering av pansarvärnsvapen, minor och indirekt eld gav effekt. I detta skede 

understöddes även den tyska striden av sporadiska flygföretag vilket ytterligare tillfogade de 

allierade stora förluster.
163

 De brittiska förbanden hejdades i anslutning till Lentini och tving-

ades att söka ny väg över de centrala delarna mot Enna.
164

 

 

En ytterligare bidragande orsak till de initiala framgångarna för tysk sida i östra delen utgjor-

des av tysk kraftsamling. En konsekvens av detta var att de amerikanska förbanden relativt 

lätt och snabbt kunde nå framgång i väster och säkra terrängen i och omkring Palermo vid 

norra kusten.
165

 

 

I och med ny kraftsamlingsriktning för britterna mot de centrala delarna och amerikansk 

framgång mot den norra kustvägen koncentrerades nu axelmakternas försvar till de så kallade 

Etnalinjen. Den sträckte sig från San Stefano vid nordkusten längs västra och södra sluttning-

arna av Etna till Cataniaviken.
166

 Den östra delen av Etnalinjen var där de tyska förbanden 

nått framgång och tvingat de allierade till en kursändring, nyckelterrängen här utgjordes av 

floden Dittaino som starkt bidrog till att de allierades anfallstempo kraftigt nedgick. Som tidi-

gare redovisat stoppades anfallet upp några dagar och först efter att en ny riktning fastsällts 

kunde de allierade anfallet fortskrida mot Messina.
167
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Hårda strider rasade nu i anslutning till Etnalinjen. I norr längs med kustvägen fördröjde tys-

karna effektivt den amerikanska framryckningen. Återigen genom att utnyttja terrängen till 

sin fördel. Terrängen var höglänt med sluttingar ner mot kustvägen och vattenlinjen. Genom 

att dominera höjdpartierna uppnådde de god verkan. Finkalibrig eldgivning från handeldva-

pen och kulsprutor, granatkastareld och artilleribeskjutning kombinerat med väl förberedda 

försvarsställningar begränsade kraftigt amerikanernas framryckningshastighet. Det beskrevs 

som att tyskarna kunde rulla sina handgranater ner från sluttningarna.
168

 

 

För att skydda sin omgruppering mot Etnalinjen genomförde delar ur 29.pansargrenadjär di-

visionen (förstärkt bataljon) ett motanfall väster on San Stefano. Genom att aktivt välja bort 

förbekämpning med artilleriet lyckades tyskarna inledningsvis överraska sina motståndare 

och återta terräng ner mot kustvägen men efter att under 15 minuter kraftigt blivit beskjutna 

med artilleri tvingades de så småningom att retirera med stora förluster.
169

 

 

Efterhand som tyskarna tvingades retirera sprängdes broar och vägar minerades för att ytterli-

gare fördröja motståndarens farmryckningshastighet. Detta fick viss effekt, men effekten hade 

ökat genom att försvara vägavbrotten och mineringarna. Detta utfördes inte, fältarbeten läm-

nades utan försvar och de allierade kunde efterhand återskapa övergångar och vägar samt röja 

mineringar, men det tog tid.
170

 

 

I de centrala delarna i anslutning till Agria blev 15.pansargrenadjär divisionen utsatt för ett 

hårt tryck när brittiska och kanadensiska förband genomförde anfallsstrid. Stridsvagnsförband 

understödda av infanteri erövrade efterhand höjdpartierna och tyskarna drog sig tillbaka i 

skydd av artillerield. Fördröjningsstriden underlättades av att fronten blev kortare och mer 

komprimerad. Med hjälp av eldöverfall understödda av mineringar och artilleri försvårades 

allierad framryckning. Eldledningsgrupper uppe på bergstopparna dominerade ingående vägar 

med bra överblick. Tysk försvars och fördröjningsstrid fick stor effekt med små enheter, de 

utnyttjade även mörkret för omgrupperingar i syfte att undvika bekämpning från luften. De 

allierade led brist på manöverutrymme i den kanaliserande terrängen, vilket gjorde kring-

gångsrörelser problematiska.
171

 Frontavsnittet var så smalt att britterna valde att dra ur ett par 

divisioner och skapa en ny reserv.
172

  

 

Efterhand som de allierade fortsatte sin farmryckning drog sig de tyska förbanden tillbaka. I 

anslutning till staden Troina bedrevs under ett antal dagar hårda strider. Den 

15.pansargrenadjär divisionen försvarade med hög ambition och genomförde inte mindre än 

tjugofyra motanfall för att försöka återta initiativet. Efter att blivit utsatta för intensiv artilleri-

beskjutning och ett antal flygangrepp blev de tyska förbanden tvungna att omgruppera från 

Troina till Etnalinjen.
173
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Vidare längs med den norra kustvägen genomförde amerikanerna amfibieföretag i ryggen 

29.pansargrenadjär divisionen. För att hantera situationen och undvika att få enheter avskurna 

genomfördes en anpassning och en tillfällig stridsindelning. Tyskarna skapade en improvise-

rad stridsgrupp med artilleri och luftvärnsförband vilka fördröjde de allierade samtidigt som 

förstärkningar tillfälligt kunde öppna kustvägen för tillbakaryckning.
174

 

 

De tyska förbanden var nu hårt ansatta och omgrupperade efterhand över hela Etnalinjen in i 

ett avgörande skede av Sicilien operationen. Den 8 augusti får Hube order av Kesselring att 

påbörja evakuering. Evakueringen skulle ske i tre steg från Etna mot Messina och efterhand 

skulle förband och materiel i en väl planlagd operation (Operation Lehrgang) föras över till 

det italienska fastlandet. Överskeppningsoperation var ordentligt organiserad, skyddad av ett 

robust luftvärnsparaply samt grupperat kustartilleri. Allt för att förhindra allierad påverkan 

från luften och sjöhavet. Evakuering startade inledningsvis i mörker men tog allt för lång tid. 

Efterhand som luftvärnsskyddet gav effekt vågade sig tyskarna på att överskeppa även i dags-

ljus, detta ökade tempot i operationen.
175

 

 

På morgonen den 17 augusti kapitulerar Messina. Bara några timmar innan kapitulationen 

hade tyskarna avslutad sin evakueringsoperation. Tyskarna hade lyckats överföra drygt 40000 

soldater och en ansenlig mängd materiel som nu kunde användas i det fortsatta försvaret av 

det italienska fastlandet.
176

 

 

HG divisionen hade störst förluster avseende stridsvagnar och den sist anlända 

29.pansargrenadjär divisionen naturligt kanske minst. I en intern rapport kritiserades HG hur 

de fört striden och därmed lidit svåra förluster. Stridsvagnarna hade inte erhållit tillräckligt 

skydd av grenadjärerna vilket bidragit till avskurna vagnar och förluster. Stridsvagnarna hade 

vidare beordrats ut i olämplig terräng vilket medfört fastkörningar och systemet med att han-

tera ammunition och reservdelar hade varit bristfälligt. Av sjutton Tiger stridsvagnar lyckades 

tyskarna bara evakuera en.
177

 

 

Det tyska taktiska uppträdandet med understöd av den svåra terrängen med höjder och kanali-

serande vattendrag hade kostat de allierade mycket tid (38 dagar) och stora förluster. Efter att 

ha misslyckats med att förhindra en etablering av de allierades brohuvud vid landstigningen 

tvingades tyskarna att övergå till försvars och fördröjningsstrid. Den senare delen av striden 

handlade om att skapa tid till evakueringsoperationen och tillfoga motståndaren avgörande 

förluster. Med anledning av fortsättningen på kriget kan konstateras att den framgångsrika 

försvars och fördröjningsstriden på Sicilien hade föga effekt. 
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3.4.3 Analys 

Utifrån försvarsstriden som tysk sida planerade kan konstateras att de identifierade och valde 

för deras strid viktiga uppfång i terrängen. De olika identifierade försvarslinjerna indelade i 

djup, identifierades för att nå maximal effekt. Det största uppfånget utgjordes av Etnalinjen. 

Etnalinjen med höga höjdpartier och vattendrag med kanaliserande terräng understödde den 

tyska striden och skapade problem för de allierade. (AP1) Den tyska striden hade förändrats 

till att vara mer terrängfokuserad vilket skiljer sig från det första skedet där strid mot land-

stigningsföretaget var mer motståndarfokuserat. 

 

Genom att tillföra förstärkningar tidigt med luftlandsättningsförband lyckades man frigöra re-

surser till att täta uppkomna luckor i försvarslinjen. Med detta lyckades man uppnå en mindre 

form av överraskning och skapa en efterhandssituation exemplifierat av striden i anslutning 

till Primasole.
178

 Den tyska framgångsrika luftlandsättningsoperationen hade skett i god ord-

ning och i rätt tid vilket skapade tid till förberedelser. När de allierade genomförde luftland-

sättning i anslutning till samma terrängparti hamnade de i en efterhandssituation. (DP3, DP4) 

 

Undersökningsmaterialet ger flera beskrivningar avseende hur tysk sida samordnade direkta 

och indirekta vapensystem. I anslutning till östra flanken uppnådde de god verkan med fast 

kulspruteeld och pansarvärnsvapen från förberedda försvarsställningar. Vidare samordnades 

direkt eld med indirekt eld som med god effekt kunde ledas mot de allierade farmrycknings-

vägarna. Liknande händelser beskrivs i försvaret i norr längs med kustvägen. (CP1, CP2) 

 

Trots att de allierade hade dominans i luftrummet lyckades tyskarna genomföra sporadiska 

luftangrepp för att understödja försvars och fördröjningsstriden. I och med att terrängen 

tvingade de allierade att gruppera sina understödsförband längs vägar blev de gripbara från 

luften. Detta utgjorde ett dilemma för de allierade men med anledning av allierat luftövertag 

hade tysk sida liknande problem. De allierades luftöverläge bidrog starkt till tyska förluster 

och tärde på uthålligheten. Många omgrupperingar genomfördes under natten för att minska 

risken för upptäckt från luften. (DP1) 

 

I det tyska djupförsvaret samordnades även fältarbeten tillsammans med direkta och indirekta 

vapensystem. Vägförstöringar och mineringar tvingade de allierade till omfattande röjnings-

arbeten vilket gjorde dem gripbara för indirekt bekämpning. Genom att från förberedda ob-

servationsplatser leda indirekt eld lyckades tyskarna med små resurser fördröja och tillfoga 

motståndaren förluster. Striden var framgångsrik i öster och tvingade så småningom de brit-

tiska förbanden att välja en ny mer central anfallsriktning. Förutom en tydlig samordning av 

direkteld, indirekt eld och minor valde tysk sida terräng som förstärkte den egna förmågan 

och minskade motståndarens. Vidare påverkade de terrängen med förstöringar och minor vil-

ket fick samma effekt. (CP3, AP1, AP2) 

 

Enligt principen för djupförsvaret genomförde tysk sida kontinuerligt motanfall för att i av-

gränsade rum taktiskt återta initiativet. Beskrivningen avseende motanfallet väster San Ste-
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fano där den förstärkta grenadjärbataljonen anföll ner mot kusten är ett sådant exempel. Am-

bitionen i detta exempel var att skapa mer tid till urdragning av övriga förband och för att 

uppnå en överraskningseffekt valde man bort samordningen med indirekt eld. Man lyckades 

initialt att överraska motståndaren och att skapa en förhandssituation men motståndarens 

tunga artilleribekämpningen avgjorde beslutet att dra sig tillbaka. Syftet uppnåddes dock och 

omgruppering längs med kusten mot San Stefano blev möjlig. (DP3, DP4) 

 

Striderna i och omkring Agria och Troina var intensiva och kan liknas vid utnötningskrigfö-

ring. Terrängen var extremt svårframkomlig och striden fördes längs med vägarna i nord-

sydlig riktning. Kringgångsföretag från de allierades sida med tyngre förband var svåra att 

genomföra och det tyska försvaret gynnades av den kuperade och kanaliserande terrängen. 

Detta medgav möjligheter att med små resurser nå god fördröjningseffekt. Fronten blev så 

smal att mängden förband blev en begränsning och de allierade valde att skapa reserver av ett 

flertal divisioner som helt enkelt inte kunde verka i det trånga terräng avsnitten. Terrängen 

minskade möjligheterna till allierad eldkraft men understödde det tyska syftet med att vinna 

tid och tillfoga motståndaren förluster. (AP1) 

 

Ett ytterligare exempel från tysk sida att taktiskt återta ett förlorat initiativ utgörs av beskriv-

ningen av de allierades amfibieföretag längs med den norra kustvägen. Amfibieföretagen på 

djupet av det tyska försvaret riskerade att dela de norra enheterna och i värsta fall få enheter 

avskurna. Det tyska initiativet återtogs genom en tillfällig stridsindelning där understödjande 

förband i samverkan organiserade och genomförde ett motanfall som begränsade effekten av 

de allierade amfibieföretaget. En tillfälligt sammansatt stridsgrupp genomförde motanfall i 

syfte att frigöra förband och skapa möjlighet till att omgruppera mot evakueringsområdet. 

(CP4) 

 

Den avslutande evakueringsoperationen visar exempel på tysk effektiv planering och kraft-

samling. Med Etnalinjen som stöd påbörjades tysk evakuering över Messinasundet. De inle-

dande evakueringsföretagen genomfördes i mörker och det tog ett antal dagar innan de allie-

rade uppfattade vad som höll på att hända. Platsen var kraftfullt försvarad med samordning av 

olika vapensystem och förmågor där ett kraftfullt luftvärnsparaply och ett direkteldsystem i 

form av kustartilleri omöjliggjorde påverkan från de allierades luft och sjöstridskrafter. Mess-

sinasundet var minerat och de sista markförbanden fördröjde och förvägrade motståndaren 

möjligheter att med direkt och indirekt eld påverka evakueringsområdet. Med anledning av de 

initiala framgångarna valde tysk sida att ta en risk och övergå till överskeppning även i dags-

ljus. Detta påskyndade operationen avsevärt och de allierade kunde efterhand konstatera fakta 

att en mängd tyska förband med kvalificerad materiel hade omgrupperat till italienskt fastland 

och därmed även i den framtida kampanjen utgjorde ett hot att hantera. Den avslutande oper-

ationen Lehrgang påvisar delar av samtliga indikatorer som tagits fram i operationaliseringen 

av Leonhards teori. 

3.4.4 Sammanfattning 

De allierades kampanj mot Sicilien avslutades efter 38 dagar. De allierades strategiska och 

operativa målsättningar ansågs uppfyllda. De hade avlastad östfronten, skapad kontroll över 



Daniel Rydberg 2014-04-29  

HSU 12-14 

Sida 37 av 44 

 

Medelhavet, öppnat en sydlig front och fått Mussolini på fall.
179

 Axelmakterna stod för en 

utmaning men man kan konstatera att efter misslyckandet med avvärjningsstriden i anslut-

ningen till landstigningen på Sicilien hade den fortsatta striden över ön genomförts enligt plan 

och syftet från tysk sida hade uppnåtts. Det hade kostat de allierade tid och resurser samtidigt 

som det fanns kraft kvar att från tysk sida koncentrera sig på försvaret av det italienska fast-

landet. 

 

Det tyska djupförsvaret över Sicilien hade underlättats av terrängens utformning. Den tyska 

sidan hade på ett framgångsrikt sätt nyttjat denna fördel och aktivt använt fältarbeten för att 

ytterligare minska motståndarens effekt och öka sin egen. Vidare hade dem på ett tydligare 

sätt samordnat direkta och indirekta system och där behov uppstod genomfört organisatoriska 

tillfälliga förändringar för att återta taktiskt initiativ. Till skillnad mot avvärjningsstriden där 

pansarförbandens hastighet försvårat samordning av enheter, system och förmågor hade för-

svars och fördröjningsstriden genomförts enligt tydlig tysk doktrin. 

 

Striden hade förts enligt plan med en sekventiell urdragning kopplat till identifierad nyckelter-

räng där Etnalinjen hade utgjort städet för att i god ordning evakuera förbanden från Sicilien 

till fastlandet och som analysen ovan visar genomsyras tyskt agerande av Leonhards teore-

tiska förklaring avseende kombinerade vapen. Den stora skillnaden mellan avvärjningsstriden 

och försvars och fördröjningsstriden är tydliggörandet av hans sista tes. Den avseende vikten 

att använda terrängen till sin egen fördel, tyskt agerande påvisar flera exempel på detta. 

Leonhards övriga delar går att återfinna i flertalet beskrivningar i undersökningsmaterialet, 

hans beskrivning har underlättat analysen och möjliggjort ökad förståelse. 

4 Diskussion 

4.1 Resultat med slutsatser 

Det övergripande syftet med denna undersökning var att med utgångspunkt från militärhisto-

rien belysa och klargöra kombinerade vapen på högre taktisk nivå. Genom att använda 

Leonhards teori på det tyska försvaret av Sicilien utveckla tankarna om kombinerade vapen 

och tydliggöra begreppet i det taktiska handlingsutrymmet. 

 

System av system, effektiv sammansättning av vapen, förband, förmågor och funktioner, hur 

kan kombinerade vapen förstås och användas inom högre taktisk nivå har utgjort den övergri-

pande problemformuleringen. Till hjälp att förklara detta presenterades följande två forsk-

ningsfrågor.  

 

1. Hur fungerade kombinerade vapen, utifrån Leonhards tre principer, i tysk högre taktik 

under striden om Sicilien 10 juli till 17 augusti? 
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2. Hur skall vi idag förstå kombinerade vapen i gränslandet mellan högre taktik och op-

erationer? 

 

Leonhards tre principer om kombinerade vapen har hjälpt till att förklara den tyska högre tak-

tiken i kampen om Sicilien 10 Juli till 17 augusti 1943 samt även belyst gränsen mellan högre 

taktisk och operativ nivå. 

 

Undersökningen har påvisat att de olika skeendena i striden innehållit olika delar avseende 

Leonhards tre principer. Leonhards teoretiska beskrivning av kombinerade vapen och operat-

ionaliseringen av indikatorer har fungerat i ambitionen att öka förståelsen för begreppet. Ne-

dan redovisas de mest framträdande slutsatserna som undersökningen resulterat i, ytterligare 

slutsatser har redovisats efterhand i analysen och i sammanfattningarna. 

 

”The Complementary Principle”, förklarar att olika truppslag innehåller ett antal styrkor och 

svagheter. Om man kombinerar truppslagen i en gemensam organisation under en chef komp-

enseras det egna truppslagets svagheter med ett annat truppslags styrkor.
180

 Komponeringen 

ska uppnå överlappning där svagheter förminskas av andras bidrag, helheten är bättre än re-

spektive ingående del.
181

 

 

Undersökningen visar att tysk sida organiserat sina markstridskrafter utifrån Leonhards ”The 

Complementary Principle”, dock har det funnits brister i tillgång på infanterienheter vilket in-

ledningsvis negativt påverkade förlusterna av stridsvagnar. Efterhand och vid behov har en 

anpassning skett och tillfälliga stridsindelningar genomförts. De tillfälliga stridsindelningarna 

har organiserats utifrån tankarna om kombinerade vapen. 

 

Vid inledningsskedet och avvärjningsstriden tvingades den tyska sidan att kraftsplittra sina 

divisioner. Med anledning av detta nedgick flexibiliteten och möjligheterna till att kombinera 

styrkorna för att nå bättre effekt. Vidare tvingades tysk sida att agera med det som fanns till-

gängligt på plats utan möjligheter att organisera reserver för att exploatera framgång. 

 

När motståndarens kraftsamlingsriktning var fastställd befann sig anfallsförbanden en bit ifrån 

platsen och tvingades att med ett högt tempo försöka nå fram för att i tid kunna verka. Detta 

medförde svårigheter att hålla ihop styrkan där stridsvagnarna höll ett högre tempo än de un-

derstödjande delarna. När striden senare övergick till försvar- och fördröjningsstrid erbjöds de 

tyska förbanden större möjligheter att samordnat genomföra strid och därmed uppnå högre ef-

fekt med olika system och förmågor tillsammans.  

 

”The Dilemma Principle”, är motståndarfokuserad. Här menar Leonhard att om motståndaren 

ska kunna försvara sig framgångsrikt mot ett hot kommer han att bli mer sårbar och tillgäng-

lig att påverkas från ett annat. Principen bygger på att inte bara presentera motståndaren ett 

hot/ett problem utan att skapa ett för honom olösligt dilemma. Om han hanterar det första 
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kommer han att bli gripbar för det andra och tvärtom.
182

 Leonhard menar att det alltid skapas 

en ”combat multiplication effect” när man kombinerar vapen och om man inte tar hänsyn till 

detta och agerar med enskilda system och förmågor gör man fel och uppnår inte erforderlig 

effekt.
183

 

 

Undersökningen visar att tysk sida strävat efter att uppnå detta med blandat resultat. Vid ett 

flertal olika tillfällen har tysk sida lyckats uppnå överraskning och skapat en efterhandssituat-

ion för motståndaren. På grund av inledande bristfälliga resurser för att påverka landstigning-

en och senare en defensiv taktik med omgrupperingar bakåt till i förhand definierade terräng-

partier har exploatering av den uppnådda effekten uteblivit. 

 

Att skapa ett tydligt dilemma på högre taktisk nivå har den tyska sidan inte lyckats genom-

föra. De har å andra sidan själva blivit utsatta för detta från de allierades sida vilket i sig ökat 

förståelsen för Leonhards princip. Det tydligaste var avsaknaden av motmedel för att påverka 

det understödjande fartygsartilleriet vid landstigningsföretaget samt vilseledande åtgärder som 

tvingade tyskarna till kraftsplittring. 

 

”The Alcyoneus Principle”, handlar om att få motståndaren att förflytta sig till och uppträda i 

en för honom ogynnsam terräng, ett terrängparti där han är som mest sårbar.
184

 Här återkopp-

lar Leonhard till teorin om manöverkrigföring och ”combined arms is simply a form of 

functional dislocation” syftandes till att upphäva motståndarens styrka genom att göra den ir-

relevant vid det kritiska tillfället.
185

 

 

Siciliens geografiska utformning har varit en fördel för de försvarande styrkorna. Undersök-

ningen visar att de tyska förbanden på ett skickligt sätt använt dessa fördelar och använt sy-

stem och förmågor för att ytterligare öka effekten. Effekten har blivit att det har tagit lång tid 

för de allierade att lyckas säkra Sicilien och att det kostat mycket resurser i mänskligt lidande 

och förstörd materiel. Detta sammanfattar resultatet och slutsatserna av den första forsknings-

frågan. 

 

Analysen har identifierat beröringspunkter mellan nivåerna och indirekt därmed även funnit 

delar som är giltiga än idag och därmed bidrar till att öka förståelsen avseende gränslandet 

och hur kombinerade vapen skulle kunna hanteras idag. Gränslandet mellan högre taktisk och 

operativ nivå handlar om valet att tillföra den högre taktiska nivån resurser alternativt välja 

operativ ledning. Varje situation måste analyseras specifikt och fördelar och nackdelar måste 

övervägas för ett klokt val. 

 

Den tyska sidan har under hela Sicilien operationen lidit av bristfälliga resurser och brister i 

samordningen mellan mark-, sjö- och luftstridskrafterna. Viss samordning har genomförts 
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mellan mark och luftstridskrafterna men detta har menligt påverkats av att de allierade under 

operationen haft luftöverläge. 

 

Undersökningen visar att brist på samordning av mark-, luft-, och sjöstridskrafter gav vid 

handen att de allierade lyckades att landstiga på Sicilien. Den tyska sidan hade inget system 

som kunde påverka de allierades fartygsartilleri vilket var det enskilda systemet som bidrog 

mest till att ett brohuvud kunde etableras och senare expandera. 

 

De tyska markstridskrafterna agerade självständigt på egna underrättelser utan samordning 

med de italienska kustförsvarsförbanden. Vidare kunde de allierade relativt opåverkade till-

föra resurser efterhand med anledning av bristfälliga sjö- och luftinsatser från axelmakternas 

sida. Mark-, sjö- och luftstridskrafter agerade i sina enskilda rum utan samordning där sjö-

stridskrafternas passivitet särskilt utgjorde ett problem. Den operativa nivån skall sträva efter 

att samordna den gemensamma striden för att uppnå synergi, den gemensamma effekten av 

flera insatser i samverkan skall komplettera den enskilda insatsen.
186

 Detta genomfördes inte 

och bidrog till allierad framgång. 

 

Den högre taktiska nivån som i undersökningen riktas mot den tyska divisionsnivån har agerat 

inom ramen för sin försvara och fördröja uppgift. Under enstaka skeden i striden har de till-

förts operativa resurser, de tydligaste är förstärkningarna av luftlandsättningsförbanden efter 

att avvärjningsstriden misslyckats och tillförda understödjande flygföretag under striderna 

mot Etnalinjen. Denna samordning och resursfördelning gav kortsiktiga positiva resultat. 

 

Den tyska sidan påvisar i slutskedet ett positivt exempel avseende samordning genom urdrag-

ningsoperationen över Messinasundet. Noggrann planering i skeden och kraftsamling av ope-

rativa resurser gav resultat. Tyskarna skapade system av system över och runt Messinasundet 

som de allierade inte kunde påverka. Direktriktad eld med kustartilleri, ett väl utbyggt luft-

värnsskydd, sjöminor och logistikresurser skapade möjligheter att fortsatt föra striden på itali-

enskt fastland. 

 

I inledningen av denna avhandling problematiserade författaren runt den specifika situationen 

som avmilitäriseringen av Gotland representerar. Vissa slutsatser och tankar skulle kunna 

överföras från Sicilien operationen till dagens tankar avseende Gotland, främst med hänsyn 

till den geografiska likheten som utgörs av en större ö i närheten av fastlandet. Vissa delar av 

det som redovisats ovan finns det anledning att reflektera kring idag och skulle kunna stödja 

planering vid ett försämrat omvärldsläge, där eventuellt Gotland skulle behöva förstärkas mi-

litärt. Dessa är förstås inga nya tankar och kan synas självklara men undersökningen förstär-

ker vikten av att beakta dessa faktorer. Nedan redovisas några som författaren anser utgöra 

tidlösa aspekter, dessa har förstärkts av undersökningen och skulle vara lika gällande idag 

som igår. 
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Samordning av taktiska komponenter är nödvändigt för att uppnå synergi. En tydlig gemen-

sam målbild samt robust ledning utgör en framgångsfaktor. Detta gällde då och misslyckades 

och det skulle gälla idag vid en liknande situation jämfört försvaret av Gotland. 

 

System av system som kan möta och hantera motståndarens system är nödvändigt. Undersök-

ningen påvisar att den tyska oförmågan att påverka de allierade fartygsartilleriet var en avgö-

rande faktor, detta skulle idag kunna jämföras mot förmågan att kunna påverka långräckvid-

diga bekämpningssystem vid en liknande situation, läs Gotland. 

 

Försvaret av Sicilien krävde att motståndarens kritiska flöden påverkades. Även om motstån-

daren har fotfäste på marken måste resurser avdelas för att bekämpa tillförsel av ytterligare 

resurser till brohuvudena. Redundans och reserver var och är viktigt för bibehållen stridseko-

nomi, och för att projicera ett hot över tiden. Den tyska sidan upplevde stora problem att 

uppnå detta och de allierade kunde relativt opåverkade föra över de resurser som behövdes för 

att uppnå ett avgörande. Detta är ytterligare en aspekt att beakta vid liknande situationer idag. 

Detta sammanfattar resultatet och slutsatserna av den andra forskningsfrågan. 

4.2 Diskussion kring resultat och metod 

En grundläggande del i forskningen handlar om tillförlitligheten av det data som undersöks, 

reliabiliteten.
187

 Textanalysen utifrån meningsinnehåll visar att de historiska undersökningar-

na och deras sammanfallande beskrivningar visar på godtagbar reliabilitet. Ingen av källorna 

avviker dramatiskt vilket tyder på en stabil empiri utan avvikande inflytelser. Ett antal fors-

kare har kommit fram till liknande lösningar, detta utgör en kvalitetsstämpel kopplat mot reli-

abiliteten. Vad avser undersökningen specifikt kan man ifrågasätta författarens val av indika-

torer, om man fördjupat dem ytterligare kanske ett avvikande resultat hade framkommit. Med 

anledning av indikatorernas generella hållning anser författaren att denna risk är godtagbar. 

 

För att ytterligare förstärka klargörandet av begreppet kombinerade vapen hade ännu fler 

undersökningssegment avseende skeendet kunnat tillföras. Onekligen är den presenterade 

undersökningen bara en bråkdel av den verksamhet som bedrevs under de dramatiska dagarna 

på Sicilien 1943. Det har varit ett medvetet val från författarens sida att minska omfattningen 

för att hamna inom tilldelat forskningsutrymme. Oavsett detta får den avgränsade undersök-

ningen anses leda mot syftet främst kopplat till att de valda delarna belyser olika stridssätt. 

Vidare redovisades under forskningsläget att de flesta analyser, tankar och dokumentationer 

avseende kombinerade vapen beskrivits i offensivt syfte. Denna undersökning fokuserar kring 

defensiva stridssätt av olika variation, avvärjning, fördröjning och försvar vilket förstärker ni-

vån på klargörandet. 

 

Som tidigare problematiserats under metodavsnittet kan vald metod inneha en utmaning avse-

ende möjligheterna att dra generella slutsatser. Att använda ett statistiskt angreppssätt eller en 

jämförande kvalitativ studie skulle kunna ökat möjligheten till att generalisera. Denna under-
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sökning anser författaren dock tjäna på att använda just vald metod, främst kopplat till svårig-

heten att beräkna taktik som av många anses utgöra en konstform mer än en vetenskap. 

 

Det finns många olika synsätt avseende hur kombinerade vapen kan förstås och förklaras. 

Denna avhandling har med stöd av Leonhards teori och den tyska defensiva striden på Sicilien 

bidragit med att klargöra ytterligare en liten del av tankarna kring kombinerade vapen. Goda 

exempel på när system av system fungerat och mindre goda har identifierats, detta är något att 

ta med sig in i framtiden när militära problem skall analyseras och beslut skall fattas. 

4.3 Vidare forskning 

Inom ramen för samma syfte som denna undersökning haft ambitionen att uppnå kan begrep-

pet undersökas i flertalet olika militärhistoriska exempel. För att begrunda kombinerade vapen 

mer i närtid skulle Leonhards teori eller någon annans (t.ex. House eller Strohn) kunna appli-

ceras på någon del ur Irak eller Afghanistan krigen. Hur används kombinerade vapen i sam-

band med upprorsbekämpning? Dagens krigföring tillför ytterligare dimensioner i detta som 

en intensifierad informationskrigföring och cyber som ett komplement till ordinarie strids-

handlingar. 

 

Ett andra område att belysa inom ramen för kombinerade vapen utgörs av mer understödjande 

delar som uthållighetsaspekten. Logistik och förmåga att försörja sina enheter utgör en viktig 

komponent i att få militära system att hänga ihop och fungera. Utan förtänksamhet och rutiner 

med en fungerande logistikkedja faller kombinerade vapen platt, detta har inte belysts på dju-

pet i denna undersökning. Ett historiskt exempel belyst utifrån kombinerade vapen med uthål-

lighetsfokus skulle definitivt bredda begreppet och ytterligare öka förståelsen. 
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