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Den 8 maj 1945 kapitulerade det tyska 
riket efter nästan sex års världsomfat-

tande krig. Det tyska riket (Das Deutsche 
Reich), ett land som formades av det tyska 
rike som besegrades 1918 (Das Deutsche 
Kaiser Reich), hade under sin korta exis-
tens excellerat med överlägsen krigskonst i 
form av taktik och operativt tänkande, utan 
att nå strategiska framgångar och slutliga 
segrar. Ur spillrorna av Europa formas 
under nästan 50 år ett nytt Tyskland, först 
som ockuperade, därefter som en två-stats 
lösning och sedan 1990 åter en nation. 
Detta enade Tyskland är åter en världsle-
dande politisk och ekonomisk makt – men 
är Tyskland av idag en militärt viktig makt, 
har man omhändertagit det operativa och 
taktiska arvet från sina föregångsstater och 
finns det idag ett operativt tänkande i den 
tyska försvarsmakten, Bundeswehr, och i 
Tyskland?

Dessa frågor kommer att besvaras i en 
artikel i (ny-)utgåvan av Försvarshögsko-
lans lärobok Grunder Operationskonst 
vilken planeras ges ut under 2010. Arbetet 

med artikeln om tyskt operativt tänkande 
efter 1945 har klarlagt att det i det delade 
Tyskland fanns operationskonst, i och för 
sig lite olika utformad, både i Bundeswehr 
och Nationale Volksarmee, NVA. Eftersom 
det i år (2009) är 20 år sedan muren föll 
och snart 20 år sedan NVA upplöstes och 
införlivades i Bundeswehr (hösten 1990) 
kan det vara intressant att blicka tillbaka 
på hur operationskonsten i de båda tyska 
arméerna gestaltade sig. 

Följande text består i huvudsak av kapit-
let om tyskt operativt tänkande efter 1945 
vilket ska ingå i den kommande läroboken. 
Texten strävar efter att besvara frågan: 
fanns det något tyskt operativt tänkande 
efter 1945? För att nå dit, ställs några 
utredande delfrågor:

• Förekom det operativt tänkande i Väst- 
respektive Östtyskland?

• Till vilken grad omhändertog Väst- res-
pektive Östtyskland sina erfarenheter 
från andra världskriget avseende ope-
rativt tänkande?

Tyskt operativt tänkande efter  
1945 – del 1

Av Claes Bergström 

diskussion & 
debatt
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• Hur självständigt från inflytande från de 
seniora parterna var det operativa tänkan-
det i respektive Väst- och Östtyskland?

För att kunna besvara huvudfrågan, är det 
författarens uppfattning att vi först måste 
se hur Tyskland reste sig efter andra världs-
kriget och hur man kom till rätta med det 
nationalsocialistiska arvet och förintelsen. 
Efterkrigstidens två-blocks politik måste 
beröras liksom det kalla krig som uppstod 
bara några år efter andra världskrigets 
avslutande. Tysklands delande i två stater, 
Förbundsrepubliken Tyskland, Västtysk-
land, Bundesrepublik Deutschland och 
Tyska Demokratiska Republiken, Östtysk-
land, Deutsche Demokratische Republik, 
DDR, med var sin krigsmakt, måste till 
del studeras. Berlinmurens fall 1989 och 
de dramatiska förändringar detta innebar 
med Sovjetunionens fall och Tysklands 
enande 1990 i suverän nation, är avgörande 
punkter i sökandet efter svaret på frågan: 
fanns det något tyskt operativt tänkande 
efter 1945?

Kapitlet är i ursprungsversionen struktu-
rerat i fem delar, där i första delen händel-
serna efter andra världskrigets avslutande 
i Europa intill Tysklands delande i två 
inte helt suveräna stater1 Väst- respektive 
Östtyskland, behandlas. Den andra delen 

fokuseras på Västtyskland och utveck-
lingen av operativt tänkande inom ramen 
för landets medlemskap i NATO. Därefter 
behandlar en tredje del Östtyskland och 
östtyska stridskrafter i form av NVA och 
det operativa tänkande som utvecklades 
inom NVA. Den fjärde delen behandlar 
det enade Tyskland och hur dess förenade 
stridskrafter, Bundeswehr, omhändertagit 
och integrerat NVA och dess kunnande 
i sig, och hur Tyskland och Bundeswehr 
utvecklade det operativa tänkandet intill 
millennieskiftet. I den femte och sista 
delen sammanfattar författaren sin (högst 
personliga) uppfattning om det operativa 
tänkandet i Tyskland som det ser ut idag. 
Kapitlet är så långt, att det behöver delas 
upp på två nummer av KKrVAHT. Här 
kommer de båda första delarna att bilda 
den första artikeln medan delarna tre till 
fem samt käll- och litteraturförteckningen 
bildar en andra artikeldel. 

Texten bygger till största delen på studier 
av tysk litteratur och tyskt källmaterial i 
form av reglementen (Bundeswehr)2 och 
utbildningsanvisningar (NVA). Littera-
turen och källmaterialet kommer dels 
från Bundeswehrs bibliotek i Straussberg 
utanför Berlin och Försvarshögskolans 
bibliotek, dels från Bundeswehr (material 
som ställts till förfogande) och till viss del 

1  Förf anm: För diskussioner om Väst- resp Östtysk suveränitet se t ex Forbes, Monica H: Feindstaatklauseln, 
Viermächteverantwortung und Deutsche Frage, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1983.

2  Förf anm: Under arbetet har Bundeswehr arméreglementen (Heeresdienst Vorschriften) från 1956, 1973, 
1987 och 2007 stått till förfogande. 1962 års reglemente har officiellt ej ställts till förf förfogande varför 
detta ej har använts i arbetet.
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från sökvägar på Internet som behandlar 
både Bundeswehr och NVA. Särskilt måste 
Bundeswehrs bibliotek framhållas, ett 
militärvetenskapligt bibliotek som är ett 
av de största i Europa och där nästan hela 
biblioteket från östtyska officersakademien 
i Dresden förvaras. Även den forskning 
som genomförts av tyska militärhistoriska 
institutet (MGFA i Potsdam) har varit 
mycket viktig. 

Författarens3 egen kunskap och er-
farenhet av Bundeswehr samt (främst) 
tidningsartiklar som behandlar Tysklands 
genomförda och pågående internationella 
insatser har utnyttjats för den femte och 
avslutande delen. Eftersom insatserna är 
pågående, finns inte lika omfattande käll-
material eller forskning tillgänglig som för 
perioden fram till Berlinmurens fall. De till 
huvuddelen tyska texter som är grunden 
för delkapitlet har översatts av författaren. 
Det bör här också påpekas att texten har ett 
markoperativt fokus och är skriven under 
tiden november 2008 till mars 2009. 

utveckling av operativt tänkande i 
västra tyskland
I och med krigsslutet 1945 upphörde det 
tyska riket att fungera som en självstän-

dig stat. Landet låg i ruiner, den civila 
administrationen var sönderslagen och 
det som fanns kvar av administration var 
till stora delar förknippat med NSDAP.4 
Var sjätte tysk medborgare hade antingen 
omkommit, förintats, eller fördrivits från 
hemorten. Det kvarvarande tyska terri-
toriet indelades i fyra ockupationszoner, 
vilka var och en stod under en av de fyra 
segermakternas förvaltning.5 

Vid Potsdamkonferensen 1945 (17 juli 
till 2 aug) enades de tre segrarmakterna 
Sovjetunionen (Stalin), Storbritannien 
(Churchill, senare Attlee) och USA (Tru-
man) om en fullständig demilitarisering av 
Tyskland. För att möta det krigsskadestånd 
som segrarmakterna utkrävde skedde en 
omfattande nedmontering och flyttning av 
industrianläggningar från ockuperat tyskt 
område till främst Sovjetunionen respek-
tive Frankrike. Det tidigare tyska centrala 
Östpreussen (Ost-Preussen inklusive Kö-
nigsberg6) införlivades med Sovjetunio-
nen. Södra Östpreussen, liksom stora delar 
av Schlesien och Pommern hamnade under 
polsk förvaltning, medan Saar-landet un-
derställdes fransk förvaltning intill 1957. 
Frankrike, den segrarmakt som inte deltog 
i Potsdamkonferensen, accepterade dess 

3  Författaren var elev vid tyska försvarshögskolan (gst.utb, Führungsakademie) 2000-2002 samt svensk 
förbindelseofficer till tyska operativa staben (Einsatzführungskommando) 2005-2006.

4  Förf anm: NSDAP – Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, officiell beteckning för det tyska 
nazistpartiet.

5  Wiegrefe, Klaus: ”Blühende Landschaften”, artikel ur Spiegel Special 1/2006 - Die 50er Jahre, Spiegel-
Verlag, Hamburg 2006 s 8.

6  Idag Kaliningrad.
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resultat men lade in veto mot att centrala 
tyska myndigheter skapades.7

Ganska snart efter Potsdamkonferensen 
blev motsättningarna, senare konflikterna, 
mellan segrarmakterna uppenbara, med 
Sovjetunionen på ena sidan och främst 
Storbritannien och USA på den andra. 
Bidragande härvid var USA:s Contain-
ment-politik8 som gick ut på att isolera 
kommunismen. Under 1945-1947 skedde 
flera maktövertaganden i östra Europa, 
vilka förde kommunistiska regeringar till 
makten. I Grekland pågick inbördeskrig 
under åren 1948-1949, där ett kommunis-
tiskt maktövertagande med våld förhindra-
des. Utvecklingen efter andra världskriget 
tedde sig för de tidigare krigshärjade 
nationerna i Europa skrämmande, varför 
dessa 1948 grundade en europeisk för-
svarspakt, den s k Brüsselpakten. Trots det 
upplevda hotet från kommunismen var för 
Brüsselpaktens medlemmar möjligheterna 
att gemensamt kunna försvara sig mot ett 
eventuellt nytt framtida hot från Tyskland 
det viktigaste.9

Segrarmakterna kunde inte komma 
över ens om en gemensam politik för det 
besegrade Tyskland. USA hade redan 1946 
uttryckt att man ansåg att det nya Tyskland 
skulle vara en statsfederation i likhet med 
USA och för den delen Sovjetunionen. 
Sovjetunionen lämnade det gemensamma 
allierade kontrollrådet under mars 1947 och 
i juni 1947 integrerade Storbritannien och 
USA sina kontrollzoner till en (Bi-zone). 
Beslutet att genomföra en valutareform i Bi-
zone och införa en ny tysk valuta (D-mark) 
utlöste en sovjetisk motreaktion och den s k 
Berlinblockaden var ett faktum 1948.10 

Det är händelserna under sent 1940-tal, 
med de fyra segrarmakternas misslyckande 
att nå enighet avseende Tysklands framtid, 
det sovjetiska maktövertagandet i Tjecko-
slovakien februari 1948 och Berlinblocka-
den samma år som tre av de viktigaste, 
vilka får de västliga segrarmakterna att sluta 
sig samman i en gemensam försvarsunion 
North Atlantic Treaty Organisation, NATO, 
och förvandla sina ockupationsarméer i 
Tyskland till operativa förband.11

7  Weisswange, Jan-Phillipp: 50 Jahre Bundeswehr, Report Verlag, Bonn 2005, s 3.
8  Förf anm: Den s k Truman-doktrinen innebar dels piska och dels morot. För att stödja demokrati och 

därmed motstånd mot kommunismen gav USA frikostig ekonomisk hjälp till det krigshärjade Europa 
genom den s k Marshallplanen. Piskan var att kommunismen och kommunistiska stater skulle förhindras 
att sprida sig utanför Sovjetunionen. Härvid blev Truman ansvarig för att hotet från kommunismen san-
nolikt piskades upp för mycket, vilket fick politiska konsekvenser i USA under 1950-talet (McCartney). 
Truman formulerade sin doktrin enligt följande: ”I believe that it must be the policy of the United States 
to support free people who are resisting subjugation by armed minorities or by outside pressures.”

9  Op cit fotnot 7.
10  Ibid, s 3-4
11  Carver, Michael: ”Conventional Warfare in the Nuclear Age”, artikel i Paret, Peter (red): Makers of Modern 

Strategy, Princeton University Press, Princeton 1986, s 781.
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det besegrade Tyskland, fortlevde traditio-
nen av militär debatt och då främst i de av 
västmakterna ockuperade kontrollzonerna, 
här exemplifierat bl a genom diskussio-
nerna om en tysk återbeväpning. Tidigare 
militära tyska befälhavare skrev memoarer 
och artiklar om sina krigserfarenheter och 
argumenterade för ett återbeväpnande av 
och därigenom återupprättande av suve-
räniteten för Tyskland. Föreningar för mi-
litärintresserade återuppstod och började 
publicera artiklar med militärt innehåll.14 

Återbeväpning av västra tyskland15

Det nya västra Tyskland, lett av Konrad 
Adenauer, orienterade sig mot västmak-
terna, och Adenauer föreslog ett tyskt 
bidrag till det nybildade NATO.16 Den 
västtyske förbundskanslern var övertygad 
om att för att det västra Tyskland skulle bli 
en fullständig suverän stat krävdes en egen, 
självständig arme. Denna uppfattning var 
under Adenauers hela tid som förbunds-
kansler (1949-1963) inte oomstridd.17 

De tidigare militära debattörerna hade 

I september 1948 skedde det första mötet 
med ett konstituerande parlamentariskt råd 
i Bonn under ledning av Konrad Adenauer, 
ett råd som skrev ett första utkast till den 
grundlag (Grundgesetz) som formellt an-
togs den 8 maj 1949. I april 1949 hade de 
tre västmakterna enats om att sammanföra 
sina tre kontrollzoner till en och den 23 
maj 1949 offentliggjordes grundlagen för 
den nya nationen Västtyskland.12 Den 7 
oktober proklameras att den sovjetiska 
kontrollzonen blivit den nya nationen 
Östtyskland. 

Efter det förödande kriget fanns det och 
finns även idag en stark pacifistisk linje 
i tysk politik. Denna linje ställdes under 
de tidiga efterkrigsåren mot behovet att 
ett nytt, suveränt Tyskland skulle kunna 
ge sitt bidrag tillsammans med övriga 
västeuropeiska nationer vid ett eventuellt 
krig mot kommunistiska styrkor.13 Före 
andra världskriget hade det funnits en rik 
militärvetenskaplig tradition i Tyskland, 
med livliga och öppna debatter. Trots seg-
rarmakternas beslut att helt demilitarisera 

12  Op cit, fotnot 7, s 4.
13  Ibid, s 5ff
14  Lider, Julian: Origins and Development of West German Military Thought – Volume 1, 1949-1966, Gower 

Publishing House Ltd, Aldershot 1986 s 2-3. Här kan nämnas bl a Heinz Guderian, Hans Speidel, Adolf 
Heusinger och Eike Middledorf, alla tidigare generaler. Både Guderians Panzer-Marsch och Middeldorfs 
Taktik på Östfronten publicerades 1956 som böcker och finns vid FHS:s bibiliotek.

15  Förf anm: För en djupare diskussion kring detta med betoning på inflytandet i västra Tyskland från f d 
Wehrmacht-generaler, rekommenderas intresserade att läsa Wehrmacht Generals, West German Society, 
and the Debate on Rearmament, 1949-1959 av Alaric Searle.

16  Op cit fotnot 7 s 5ff.
17  Jäckel, Eberhard: Das deutsche Jahrhundert, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1996 s 276-278
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terade detta för den västtyska regeringen i 
oktober 1950.21

Många tidigare motståndare till det 
tyska riket, bl a Frankrike, uttryckte starka 
tvivel, och grundandet av den västliga 
Brüsselpakten ska ses som ett uttryck för 
hur Västtysklands grannar såg på återbe-
väpningen.22 Politiska ledare i väst, då 
främst i USA, ansåg att ett tyskt militärt 
bidrag var nödvändigt för att kunna möta 
den överlägsna sovjetiska armén i händelse 
av ett krig mellan de forna allierade i Eu-
ropa.23 De tre segrarmakterna var kluvna 
i sin inställning till det tyska erbjudandet 
om militärt bidrag i försvaret av Västeu-
ropa, men det uppfattade ökade hotet från 
Sovjetunionen, i kombination med att USA 
tvingades omgruppera soldater från Europa 
till det 1950 utbrutna kriget i Korea, ledde 
under 1950-talets början till en acceptans 
i Europa för ett tyskt truppbidrag för att 
försvara Västeuropa.24 

Västtyskland tilläts inledningsvis ha 
gendarmeriförband, vilka begränsades 
till 30 000 man och som inte stod under 
centralregeringens befäl utan respektive 
delstats. Först 1951 sattes en nationell 

för frågan om västra Tysklands återbeväp-
ning ett stort inflytande.18 I det pacifistiska 
klimatet var inte heller detta helt okontro-
versiellt, vilket bidrog till att civila forskare 
och tänkare gav sig in i debatten, liksom 
de (åter)bildade politiska partierna.19 Först 
1953 började stämningen i befolkningen i 
Västtyskland väga över mot en återbeväp-
ning.20 

För att skapa grunderna för en återbe-
väpning av Västtyskland, lät Adenauer 
sammankalla ett antal tidigare militära 
experter till en arbetsgrupp. I arbetsgrup-
pen ingick sammanlagt 15 personer, varav 
tio tidigare varit amiral eller general i 
Wehrmacht. Åtta av dessa återfick senare 
graden som amiral eller general i det nya 
Bundeswehr. Två av de tongivande i grup-
pen var tidigare generalerna i Wehrmacht 
Hans Speidel (senare 4-stjärnig general och 
chef för NATO LAND CENT) och Adolf 
Heusinger (senare 4-stjärnig general, för-
ste generalinspektör för Bundeswehr och 
senare ordförande för NATO:s militär-
kommitté). Den s k Himmeroder-gruppen 
utarbetade ett förslag till hur framtida tyska 
stridskrafter skulle kunna se ut och presen-

18  Searle, Alaric: Wehrmacht Generals, West German Society, and the Debate on Rearmament, 1949-1959, 
Praeger Publishers, Westport 2003, s 186-196

19  Op cit, fotnot 14, s 2-3.
20  Op cit, fotnot 7, s 5ff
21  Himmeroder Denkschrift, 5-9 oktober 1950. Op cit fotnot 15, s 239-242.
22  Op cit, fotnot 7, s 5ff.
23  Op cit fotnot 14, s 236-237.
24  Op cit, fotnot 7, s 5ff.
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gränspolisstyrka om 10 000 man (Bundes-
grenzschutz) upp.25

Diskussionerna och planerna för det 
västtyska återbeväpnandet skedde inom 
ramen för ett av Frankrike föreslaget euro-
peiskt försvarssamarbete (EDC, European 
Defence Community eller den s k Plevén-
planen) där Brüsselpaktens deltagare och 
Tyskland skulle skapa ett gemensamt 
försvar.26 Planerna utvecklades långsamt 
fram till 1954, när den franska nationalför-
samlingen slutligen mycket överraskande 
röstade nej till fördraget. Först 1955 togs 
beslut om en västtysk återbeväpning, med 
ett västtyskt medlemskap i och truppbidrag 
till NATO. Dagarna efter att Västtyskland 
inträtt i NATO, bildades Warszawapakten, 
WP.27

Återbeväpning av östra Tyskland
Till skillnad från de tre västliga segrar-
makterna, hade Sovjetunionen redan 
1946 beslutat upprätta tyska beväpnade 
förband Kasernierte Volkspolizei, gen-
darmeri, i sin kontrollzon. Under mycket 
stort hemlighetsmakeri påbörjades 1947 
processen med att organisera de förut-

sedda ca 120 00028 man starka förbanden. 
Sammanlagt skulle 11 000 officerare och 
35 000 underofficerare utbildas. 1952 bil-
dades officiellt Volkspolizei Luft, Volks-
polizei See och Kasernierte Volkspolizei, 
de tre grenar som blev kärnan i den öst-
tyska krigsmakten, Nationale Volksarme, 
NVA, vid bildandet 1956.29

Sovjetunionen hade en mer misstänksam 
attityd mot tidigare soldater ur Wehrmacht 
än de tre västliga segrarmakterna. När 
det blev aktuellt att upprätta Volkspolizei 
och senare NVA, fick få tidigare högre 
Wehrmacht-officerare tjänstgöra i de nya 
stridskrafterna. Huvuddelen av tidigare 
Wehrmacht-tillhöriga som anställdes var 
underofficerare och lägre officerare. Un-
der en kort tid tjänstgjorde fyra tidigare 
generaler ur Wehrmacht i NVA, men utan 
att ha ledande befattningar. Politisk kor-
rekt ideologi var viktigare är krigserfa-
renheter, varför mer än hälften av NVA:s 
officerare rekryterades ur kommunistiska 
ungdomsrörelser och Kommunistische 
Partei Deutschlands, KPD, utan tidigare 
militär erfarenhet eller utbildning.30 

Den nya DDR-republiken (understödd 

25  Ibid, s 4-5.
26  Op cit, fotnot 14, s 243-244.
27  Op cit, fotnot 7, s 5ff.
28  George, Dieter: Die Gründung der NVA artikel i Informationsheft 18, Deutscher Bundes-

wehrverband Landesverband Ost – Arbeitsgruppe Geschichte und Integration, Berlin 2006,  
http://www.aggi-info.de/fileadmin/Artikel/info%2018/Art%205%20George.pdf, (2009-10-12)

29  Op cit, fotnot 7, s 4.
30  Wenzke, Rüdiger: ”Die Nationale Volksarmee (1956-1990)”, artikel i Diedrich, Torsten (m fl): Im Dienste 

der Partei – Handbuch der bewaffneten Organe der DDR MGFA, Potsdam 1998, s 425-437.
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av Sovjetunionen) strävade mot att demi-
litarisera det östtyska samhället och skapa 
en ny fredsanda. Militärvetenskap var inte 
något som särskilt diskuterades utan man 
försökte att bryta den militära andan i det 
östtyska samhället. Sammantaget präglas 
förhållningssättet till militärvetenskap i 
DDR av en dualism bestående dels verk-
lig antimilitarism och dels av tvånget att 
återbeväpna nationen.31

Västtyskt operativt tänkande inom 
ramen för tysklands medlemskap i 
nato

Bundeswehr under tiden för massive 
retaliation
I och med Koreakrigets utbrott 1950 för-
svann stora delar av Frankrikes motstånd 
mot Adenauers upprustningsidéer och den 
s k Himmeroder Denkschrift utarbetades. 
Innehållet i denna bestod bl a av operativa 
riktlinjer, enligt följande:32

• försvar så långt österut som möjligt,
• omedelbart insatsberedda styrkor (For-

ces in being), eller mycket snabbmobi-
liserade styrkor,

• offensivt och dynamiskt försvar, under-
stött av fortifikationer och artillerispärrar. 

Försvarets tyngdpunkter skulle vara i södra 
Tyskland respektive Schleswig-Holstein 
i norra Tyskland, vilka skulle försvaras 
till varje pris. Varje NATO-sektor (Nord, 
Mitt, Syd) skulle förstärkas av vardera 
fyra tyska pansardivisioner, organiserade 
i tyska pansarkårer. Den aktiva styrkan 
hos det nya Bundeswehr skulle uppgå till 
ca 250 000 man.33

I de diskussioner som följde på Him-
meroder Denkschrift och den franska Ple-
ven-planen om multinationella styrkor (för 
att kunna kontrollera de tyska förbanden) 
argumenterade nästintill mangrant de tyska 
veteranerna från Wehrmacht däremot; erfa-
renheterna från samarbetet med italienska, 
rumänska, ungerska och andra förband på 
östfronten avskräckte. Flera västtyska ge-
neraler argumenterade för att kåren skulle 
vara det högsta nationella förbandet och 
att integrationen skulle ske på arménivå. 
Endast nationella förband ansågs kunna 
manövrera och röra sig tillräckligt snabbt. 
Den bästa lösningen ansågs vara en natio-
nell armé och direkt deltagande i NATO, 
men kompromissen att ha nationella kårer 
vilka integrerades bedömdes som en up-
pnåelig kompromiss.34

En av de västtyska officerare som hade 
störst inflytande på det tyska operativa 

31  Scheler, Wolfgang: ”Die weltanscauchlichen und ideologischen Grundlagen der Militärwissenschaft in der 
DDR. Entstuhung, Entwicklung und Bruch”, artikel i Militärwissenschaft in der DDR 1949-1990, DSS, 
Heft 5, Dresden 1992, s 43

32  Op cit, fotnot 14, s 241-242
33 Ibid, s 242.
34  Op cit, fotnot 14, s 243-245.
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amerikansk krigsfångenskap. 1950 skrev 
Heusinger att ”det måste prövas vilken 
operativ ide som ska ligga till grund för 
försvaret av Västeuropa”. Vidare ansåg 
Heusinger att försvaret inte kunde föras 
rent defensivt, utan mot Sovjetunionen 
måste alltid offensivt uppträdande ut-
nyttjas. Erfarenheterna från striderna mot 
Sovjetunionen på östfronten var att Röda 
arméns ledning och förband var känsliga 
för rörliga operationer. Genom ett sådant 
rörlig uppträdande hade Wehrmacht under 
flera år kunnat kompensera den avsevärda 
numerära överlägsenheten som Röda 
armén hade.36

1952 konstaterade Heusinger att tolv 
tyska divisioner (enligt förslagen i Him-
meroder) tillsammans med de 17 divisio-
ner NATO förfogade över, innebar att en 
”operationsfähig massa”37 uppstått. Jämte 
Hans Speidel och andra tyska f d officerare 
deltog Heusinger i arbetet med det västeu-
ropeiska försvaret. Här var argumentatio-
nen antingen försvar typ ”Maginotlinjen” 

tänkandet de första årtiondena efter andra 
världskriget var den förre Wehrmacht-
generalen Adolf Heusinger, som under 
andra världskriget var chef för arméns 
generalstabs operationsavdelning under 
åren 1937-1944. Efter kriget arbetade han 
(under tiden som amerikansk krigsfånge) 
inledningsvis för den amerikanska arméns 
krigshistoriska utvärdering av kriget, innan 
han 1948 frigavs och övergick som chef 
för utvärdering i Organisation GEHLEN. 
I denna befattning skrev han på uppdrag 
av amerikanska staber (t ex EUCOM) 
de första studierna kring europeisk för-
svarsproblematik. Efter skrivandet av 
Himmeroder Denkschrift var Heusinger 
en av förbundskansler Adenauers främsta 
militära rådgivare, och mellan åren 1952-
1955 ansvarig för den militära avdelningen 
i det som 1955 blev det nya västtyska 
försvarsministeriet.35

Heusinger hade sysselsatt sig med hur 
Västeuropas försvar mot Sovjetunionen 
skulle kunna se ut från det han frigavs från 

35  Greiner, Christian: Adolf Heusinger – Ein deutscher Soldat im 20. Jahrhundert, Bundesministerium der 
Verteidigung, Führungsstab der Streitkräfte I 3. Schriftenreihe – Innere Führung. Beiheft 3/87 zur Infor-
mation für die Truppe, Bonn 1987, s 128-129. Förf anm: Redan innan andra världskriget var avslutat hade 
ett antal tyska officerare klart för sig att konflikterna i Europa inte skulle vara över den dag som andra 
världskriget avslutats. En av dessa var Reinhardt Gehlen, chef för tyska underrättelsetjänsten på östfronten. 
I samband med Tysklands fall våren 1945, flydde Gehlen med ett större antal av sina närmaste militära 
och civila medarbetare västerut i syfte att överlämna sig till amerikanska förband och erbjuda dessa sina 
kunskaper om Sovjetunionen, ett ämnesområde som USA:s underrättelsetjänst i princip inte befattat sig med. 
Gehlen bildade på uppdrag av USA:s Organisation GEHLEN, som 1955 övertogs av Förbundsrepubliken 
Tyskland (Västtyskland) som den nya västtyska underrättelsetjänsten BND (Bundesnachrichtendienst). 
Den intresserade kan t ex läsa Reinhardt Gehlens memoarer Der Dienst: Erinnerungen 1942-1971.

36  Ibid, s 130-131.
37  Förf anm: Tyskt uttryck som innebär att tillräckligt mycket trupp finns för att kunna genomföra avgörande 

operationer (freie Operationen)
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eller det rörliga försvar som Heusinger 
föreslog. Heusingers koncept publicerades 
1953 av den västtyska regeringen som 
officiellt västtyskt förslag till europeiskt 
försvarskoncept.38

Debatten rasade i Tyskland mellan olika 
f d tyska generaler om vilken försvarsprin-
cip som skulle utnyttjas, men gemensamt 
för dem var att västtyskt territorium inte 
skulle vara ett utrymme för fördröjnings-
strid utan skulle försvaras.39 Diskussionen 
om försvar var och är även idag viktig i 
Tyskland, då den tyska grundlagen tydligt 
anger att Bundeswehr endast får utnyttjas 
för försvar och inte angrepp, något som 
är en konsekvens av de två världskrigens 
tyska offensiva krig i syfte att erövra.40 

Förenta Nationerna förbjuder våld och 
våldsanvändning annat än i självförsvar. I 
stadgans 53:e paragraf definieras de stater 
vilka förde krig mot undertecknarstaterna 
1945, bl a Italien, Japan och Tyskland, som 
angriparstater. Dessa angriparstater för-
bjuds att bedriva s k angreppspolitik, vilket 
för efterkrigs-Tyskland medfört att Väst-
tyskland och det nya Bundeswehr måste ha 
en defensivt inriktad politik utan nationella 
offensiva ambitioner. Detta innebar att 

offensiva och manövrerande västtyska 
förband måste försvara (förf anm: mentalt 
spagat), vilket födde begreppen Vorwärts-
strategie och Vorneverteidigung, innebä-
rande manövrerande operationer utanför 
tyskt territorium men i syfte och avsikt att 
försvara detsamma.

Heusinger ansåg att inledningsvis skulle 
starka luft- och sjöstridskrafter angripa 
Sovjetunionens förband i flankerna Öster-
sjön och Svarta Havet och på djupet innan 
västeuropeiska markstridsförband angrep 
offensivt. I centrum skulle de sovjetiska 
förbanden fördröjas för att angripas och 
slås genom flankering från Danmark och 
Alperna. Operationerna skulle under-
stödjas genom angrepp in på djupet av 
Ryssland från baser i mellersta Östern. 
Heusingers koncept byggde på manöver 
och offensiv, vilket enligt hans åsikt var 
enda genomförbara möjligheten då till-
gängliga styrkor för ett renodlat defensivt 
försvar längs den nästan 800 km långa 
europeiska centralfronten saknades.41

Heusinger och den västtyska regeringen 
hade nått framgång med sitt koncept, när 
NATO 1954 under stark amerikansk påver-
kan förändrade sitt strategiska koncept – all 

38  Op cit, fotnot 35, s 131-133.
39  Op cit, fotnot 14, s 252-255.
40  Tyska grundlagen, §87a –(1) 1 Der Bund stellt Streitkräfte zur Verteidigung auf. 2 Ihre zahlenmäßige 

Stärke und die Grundzüge ihrer Organisation müssen sich aus dem Haushaltsplan ergeben. (2) Außer zur 
Verteidigung dürfen die Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es ausdrücklich 
zuläßt. Bundestag, Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Berlin, 2007.

41  Op cit, fotnot 35, s 130-131.
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sovjetisk aggression mot Västeuropa skulle 
mötas med alla tillgängliga kärnvapen, 
såväl taktiska som strategiska. Detta var 
början till konceptet med ”massiv veder-
gällning”.42 NATO utgick hädanefter i sin 
planering att det var möjligt med ett s k 
”first use” av kärnvapen, även om Sovjetu-
nionen endast utnyttjade konventionella 
stridsmedel.43 NATO:s konventionella 
styrkor skulle agera som en sköld och för-
dröja den sovjetiska framryckningen intill 
dess det nukleära svärdet kunde förstöra 
fiendens bakre område. De konventionella 
styrkorna skulle därefter lämna uppgiften 
som sköld och övergå till offensiva upp-
gifter som konventionellt svärd.44

NATO började nu inarbeta taktiska 
kärnvapen i sin operationsplanering, vilken 
skulle börja med kärnvapenslag innan kon-
ventionella stridkrafter tog vid. Heusingers 
personliga uppfattning i frågan, var att den 
ömsesidiga avskräckningen skulle förhin-
dra att kärnvapen kom till insats, varför 
de konventionella styrkornas tid inte var 
över. Heusinger använde som exempel de 
C-vapen som funnits tillgängliga under 
andra världskriget hos alla stridande men 
aldrig kommit till insats. Hotet som tak-
tiska kärnvapen skapade, ansåg Heusinger, 

kunde mötas genom glesare grupperingar, 
rörlighet, spaning, skydd och högre grad 
av bepansrade förband och fordon. Led-
ning på operativ nivå förblev därmed en 
konst.45

Upprättandet (återupprättandet) av de 
militära förbanden skedde i ljuset av NATO 
och under NATO-befäl. NATO förväntade 
sig under sent 1950-tal att ett eventuellt 
framtida krig skulle ske med kärnvapen, ett 
synsätt som inte helt delades av västtyska 
militärer och politiker. Skulle det trots allt 
bli en mer begränsad konflikt eller en kon-
flikt där kärnvapen inte kom till användning, 
måste återbeväpningen av de tyska strids-
krafterna, främst armén ske med beaktande 
av de tyska traditionerna, genom utveckling 
av ledning och stridsteknik och bibringande 
av detta till partnernationerna. Det västtyska 
intresset var att få ett så slagkraftigt försvar 
att insats av NATO:s kärnvapen i syfte att 
stoppa sovjetiska förband i så liten grad som 
möjligt skulle ske på tyskt territorium.46 
Under senare 1950-tal blev också en be-
gränsad konflikt utan kärnvapen en del av 
NATO:s doktrin.47

Den 5 maj 1955 blev Förbundsrepubliken 
Tyskland en suverän stat och undertecknade 
som sådan den 9 maj Washington-fördraget 

42  Ibid, s 133.
43 Op cit, fotnot 14, s 255.
44  Ibid, s 280-282. Förf anm: Jfr vapnet för Joint Forces Command HQ Brunssum, tidigare SHAPE
45  Op cit, fotnot 35, s 134-135.
46  Ibid, s 140.
47  Heuser, Beatrice: Die Strategie der NATO während des Kalten Krieges, artikel i Entschieden für Frieden 

– 50 Jahre Bundeswehr, Rombach Verlag, Freiburg in Branderburg 2005, s 55-56.
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der. De värnpliktiga skulle ha 18 månaders 
utbildning för att kunna behärska det av 
Heusinger önskade manöverkrigskoncep-
tet. Då NATO:s styrkor inte blev så starka 
som det förutsätts, och de tyska förbanden 
inte kom att omfatta 12 pansardivisioner 
utan en blandning mellan infanteri, gre-
nadiär (mekaniserat infanteri) och pan-
sardivisioner (dessutom med endast 12 
månaders plikttid), var möjligheten att 
inplementera det tyska operativa konceptet 
i NATO inte längre en framkomlig väg. 
Det operativa tankesättet som funnits i 
Wehrmacht och som det återbeväpnade 
Tyskland ville att NATO skulle överta/
ärva blev inte implementerat. Manövern 
övertogs i stället av NATO:s flygvapen 
som skulle leverera taktiska kärnvapen, 
och de tyska arméförbanden blev en del 
av NATO:s sköld som skulle förhindra 
det sovjetiska framträngandet västerut.50 
Under 1950-talets senare del blev de ny-
organiserade, tyska flygvapenförbanden en 
del av NATO:s kärnvapenberedskap. Tyska 
F-84F-piloter upprätthåll 15 min startbe-
redskap med kärnvapenladdningar.51

Genom NATO:s förändrade strategiska 
koncept 1957 öppnades dock en dörr för 
konventionell krigföring igen – den då 
nytillträdde SACEUR (Supreme Allied 

och blev därmed medlem i NATO. Se-
nare samma år (12 november) grundades 
Bundeswehr. De första 101 frivilliga 
innefattade bl a den tidigare Wehrmacht-
generalen Heusinger som 1957 utnämns 
till generalinspektör för den nya försvars-
makten. Anställning av de första soldaterna 
och utbildningen av underofficerare till det 
nya Bundeswehr påbörjades 1956 och de 
första värnpliktiga ryckte in under våren 
1957. 1957 var också året då värnplikt 
återinfördes, de första nya tyska förbanden 
sattes upp och vid årets slut ställdes fem 
västtyska divisioner till NATO:s förfo-
gande.48 Vid upprättandet av Bundeswehr, 
anställde man medvetet personer med er-
farenhet från Wehrmacht för att snabbare 
kunna återuppbygga kompetensen. Här var 
det viktigt att säkerställa lojaliteten hos de 
återanställda officerarna liksom att säker-
ställa att de inte hade förbindelser till na-
zistpartiet eller hade gjort sig skyldiga till 
krigsförbrytelser. Bland de officerare som 
anställdes fanns en större mängd tidigare 
tyska generalstabsofficerare, däribland 44 
tidigare generaler och amiraler.49 

Det nya Bundeswehr skulle enligt Him-
meroder Denkschrift liksom de första 
överläggningarna med NATO omfatta 12 
pansardivisioner och 17 fristående briga-

48  Op cit, fotnot 7, s 8, samt Quast, Karl H: ”50 Jahre Ausrüstung des Heeres” artikel i 50 Jahre Wehrtechnik 
und Ausrüstung Report Verlag, Bonn 2005, s 48-49.

49  Stumpf, Reinhard: ”Die Wiederverwendung von Generalen”, artikel i Entschieden für Frieden – 50 Jahre 
Bundeswehr, Rombach Verlag, Freiburg in Branderburg 2005, s 76-82.

50  Op cit, fotnot 35, s 141-143
51  Steinhoff, Johannes & Pommerin, Reiner: Strategiwechsel: Bundesrepublik und Nuklearstrategi in der 

Ära Adenaur-Kennedy, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1992, s 38-39.
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till manövrerande krigföring för de tyska 
divisionerna.53

Bundeswehr hade under sina första år 
vuxit från inget till en slagkraftig för-
svarsmakt omfattande 389 000 soldater.54 

Detta nya Bundeswehr saknade dock en 
viktig del – ledningen av förbanden var 
inte nationell utan de tyska förbanden var 
underställda multinationella komman-
don. Detta förhållande varade ända till 
2001,55 då en nationell ledningsstruktur 
på operativ nivå för första gången efter 
andra världskriget skapades officiellt. 
1957 när Bundeswehrs förband började 
sättas upp, gavs även generalinspektören 
s k Weisungsrecht över stridskraftsin-
spektörerna, vilka dock förblev hans 
jämlikar. Heusinger hade som tidigt 
nämnts uttryckt tvivel över NATO:s vilja 
och beredskap att gå i krig, och försökte 
under sent 1950-tal och tidigt 1960-tal i 
sin roll som generalinspektör bygga upp 
en möjlighet att skapa en tysk nationell 
ledningsorganisation. För att kunna leda 
i en stridsmiljö där eventuella kärnvapen 
kommit till insats, hade de egentligen 
taktiska och administrativa tyska sta-
berna försetts med möjligheten att vid 
eventuellt sambandsbortfall kunna leda 
i sina regioner. Detta gällde såväl de 

Commander in Europe, general Norstad) 
fastslog i en studie att möjligheten till 
konventionell krigföring i kombination 
med diplomati gav NATO flexibilitet visavi 
Sovjetunionen. Detta i kombination med 
Heusingers ofta upprepade budskap om 
Bewegungsfreiheit öppnade åter dörren 
i NATO för operativt tänkande, operativ 
planering och operativ ledning.52 Detta fick 
ny kraft efter den s k Berlin-krisen 1961, 
när DDR och Sovjetunionen stängde av 
Väst-Berlin från Öst-Berlin genom byg-
gandet av Berlinmuren. Den officiella 
doktrinen i USA och NATO var massive 
retaliation, men detta var inte ett lämpligt 
eller möjligt svar på den kris som uppstått i 
Europa genom byggandet av Berlinmuren. 
Ända sedan 1955 hade en sådan åtgärd 
setts som ett första steg mot ett sovjetiskt 
krigsöppnande och när nu detta skedde, 
blev inte resultatet ett krig. NATO:s mi-
litära planering (”contingency planning”) 
som nu kom till stånd beroende på det för-
ändrade läget, var tydligt influerad av det 
som skulle komma att bli flexible response 
doktrinen 1967. Ett begränsat krig i Europa 
med konventionella styrkor blev åter en 
möjlighet. Genom det västtyska beslutet 
1962 att förlänga värnplikten från 12 till 
18 månader, öppnades även möjligheten 

52 Op cit, fotnot 35, s 141-143.
53  Op cit, fotnot 51, s 81-92.
54  Op cit, fotnot 7, s 14.
55  Förf anm: 2001 upprättades Einsatzführungskommando och Kommando Operative Führung Luftstreitkräfte. 

2001 övertog vidare Heeresführungskommando det direkta befälet över tyska divisioner och militärområden. 
2003 inrättades Führungszentrum Nationale Luftverteidigung (exempel på förändringar efter 2001).
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mitt hade Bundeswehr präglats av dessa 
tidigare stridserfarna officerares bild av 
krig och hur krig skulle ledas. Under de 
kommande ca 20 åren avmattades denna 
erfarenhet och föreställningen om ett 
manövrerande Bundeswehr eroderades 
långsamt. 

Bundeswehr under tiden för flexible 
respons
1965 underställdes slutligen den 12:e och 
sista tyska divisionen NATO. Den tyska 
armén började nu utveckla kårförbanden 
inkluderande artilleri- och logistikförband. 
Såväl artilleriförband som flygförband 
hade inte varit möjliga att föreslå i Him-
meroder Denkschrift utan blev först se-
nare verklighet. De tyska arméförbanden 
utrustades med kärnvapenartilleri i likhet 
med Luftwaffes bestyckning med kärnva-
penbomber. Under 1960-talet kom också 
kravet att de västtyska förbanden skulle 
säkerställa operationssäkerhet för NATO – 
d v s de tyska fältförbanden och de NATO-
allierades förband i västra Tyskland. Till 
detta kom att föreställningen om NATO 
skulle möta ett sovjetiskt angrepp med ett 
massivt vedergällningsangrepp alltmer 
föreföll osannolikt (förf anm: i likhet med 
Heusingers bedömning 10 år tidigare). 
Dessa faktorer ledde till ett ökat krav på 
konventionell förmåga. Från att ha varit 

territoriella staber som de staber som 
flygvapnet och marinen hade. Heusinger 
liksom efterträdaren Foertsch utnyttjade 
NATO-övningar genom att tillföra delar 
ur respektive stridskraftsstab till den 
gemensamma försvarsstaben (Führungs-
stab Bundeswehr), vilket medförde att 
försvarsgrensstaberna förlorade kompe-
tenser och inflytande men gav Tyskland en 
option till nationell militär ledning. Detta 
accepterades inte av tyska flygvapnet el-
ler den tyska marinen, vilka båda var helt 
integrerade i NATO:s kommandokedja. 
Motsättningarna mellan högsta ledningen 
och tyska armén å ena sidan och flygvap-
net och marinen å andra sidan fortsatte 
ända till 1964, när den tyska politiska 
ledningen i form av försvarsminister 
Franz-Josef Strauss vägrade acceptera en 
förändrad ledningsstruktur och därmed 
en nationell tysk ledningsförmåga. Kon-
flikten 1964 var sedan grunden för den 
eskalation som skedde 1966, när större 
delen av den tyska militära ledningen 
avgick efter en längre tids oenighet med 
den politiska ledningen.56 Därmed var 
även huvuddelen av de från Wehrmacht 
övertagna generalerna och amiralerna inte 
längre i tjänst i Bundeswehr. De avlöstes 
nu till stor del av tidigare Wehrmacht-
soldater vilka hade fronterfarenhet från 
andra världskriget.57 Fram till 1960-talets 

56  Lemke, Bernd m fl: Die Luftwaffe 1950 bis 1970, Oldenbourg Wissenschaftsverlag, München 2006, s 
272-282.

57  Range, Clemens: Die gedultete Armee – 50 Jahre Bundeswehr, Translimes Media, Berlin 2005.
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skapad som en manövrerande försvarsmakt 
förvandlades Bundeswehr under 1970-talet 
till en territorialarmé.58

Denna förändring kom ur insikten att det 
fanns en tröskel för insättande av kärnva-
pen vid en konflikt mellan Sovjetunionen 
och NATO. Varken under Ungern-krisen 
1956, Berlin-krisen 1958-1961 eller Kuba-
krisen 1962 sattes kärnvapen in. NATO- 
länderna hade i maj 1961 deklarerat att 
”Väst-Berlins och dess befolkning skulle 
skyddas”. För tysk del hade krisen kring 
Berlin, och möjligheten att tillförseln till 
Berlin i likhet med 1948 stoppades, med-
fört att krav ställdes på att NATO skulle ge-
nomföra contingency planning för att vara 
beredda på hur man skulle agera i händelse 
av att Berlin spärrades av. Arbetet skedde 
med utgångspunkt från att kärnvapen inte 
skulle sättas in och att stridkrafterna som 
NATO satte in skulle vara multinationella. 
Trots tyska krav var USA resolut emot att 
eskalera läget med kärnvapen över frågan 
om Berlin och dess öde. En tysk ide om 
en luftdetonation över Östersjön som 
maktdemonstration fick inte ens franskt 
gillande. Det tyska rigida förhållningssättet 
till NATO:s doktrin massive retaliation) 
stötte på kritik i framförallt USA.59

De kriser som världen genomlevde un-
der 1960-talets början, visade att NATO:s 
doktrin om massiv vedergällning inte 

var trovärdig. I USA började man under 
Kennedy-administrationen (försvarsminis-
ter McNamara) att diskutera en utvecklad 
försvarsdoktrin, där kärnvapeninsatser 
kunde ske parallellt med konventionellt 
krig och med stigande intensitet. Doktrinen 
skulle innehålla en flexibel kombination av 
politiska och militära maktmedel. Insatser 
av kärnvapen vilka begränsades av mäng-
den kiloton ansågs oundvikligen leda till 
en eskalation till ett omfattande kärnva-
penkrig. Doktrinen vilken senare kom att 
kallas Flexible response, innebar en massiv 
konventionell upprustning i Europa. Dessa 
tankar sågs med tvekan av Tyskland och 
andra, icke nukleära europeiska partners.
Gränsnära försvar utan insats av kärnva-
pen och med bristfälliga konventionella 
stridkrafter, ökade risken för stridhand-
lingar på tysk mark och ökade faran för att 
franskt territorium skulle påverkas. NATO:s 
strategi måste enligt den tyska synen bygga 
på att ett anfall mot Västeuropa skulle bli så 
dyrt för Sovjetunionen att det skulle verka 
avskräckande.60 

Ett förslag i den nya strategin, var att 
NATO:s kärnvapen (alltså USA:s, Stor-
britanniens och Frankrikes) skulle centra-
liseras under NATO-befäl. Detta var något 
Storbritannien accepterade, men Frankrike 
och den franske presidenten De Gaulle 
kategoriskt vägrade att underkasta sig. 

58  Rink, Martin: ”Das Herr der Bundeswehr im Wandel 1950-2005”, artikel i Entschieden für Frieden – 50 
Jahre Bundeswehr, Rombach Verlag, Freiburg in Branderburg 2005, s 144-145. 

59  Op cit, fotnot 51, s 81-89.
60  Ibid, s 146-147.
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konventionella styrkors underlägsenhet 
numerärt jämfört med Sovjetunionens 
hela tiden accentuerades.62 NATO genom-
förde studier där bl a tidigare Wehrmacht-
generaler deltog. Verksamheten bedrevs 
dels som operativa krigsspel och dels som 
seminarier. De tidigare tyska generalerna 
fick under krigsspelet spela rollen som be-
fälhavare för NATO:s försvarande styrkor, 
parallellt med att amerikanska generaler 
spelade samma roll.63

NATO:s planer för att stärka de konven-
tionella styrkorna hade utarbetats av en 
multinationell planeringsgrupp i SHAPE 
och formellt föreslagits av NATO:s då-
varande SACEUR General Rogers. Pla-
nen kallades FOFA, Follow-On Forces 
Attack, och utgick från att NATO skulle 
föra ett defensivt krig. Konceptet innebar 
i korthet att NATO skulle försvara sitt 
territorium med markstridskrafter medan 
NATO:s luftstridskrafter genomförde räder 
och uppdrag på djupet av fiendens grup-
pering och territorium. Målet för dessa 
djupa angrepp skulle främst vara fientliga 
truppkoncentrationer (främst pansar) på 
djupet av stridsfältet, broar, kommuni-
kationsnoder, flygfält, missilbaser, förråd 
och underjordiska installationer. Fiendens 
första echelong (främre förband) skulle 

Denna konflikt om kärnvapen skulle senare 
under 1960-talet bidra till att Frankrike 
lämnade det militära samarbetet i NATO. 
För Tysklands del skulle en anpassning 
till den nya doktrinen innebära utbygg-
nad av de konventionella styrkorna till 
en sådan grad att Bundeswehrs numerär 
behövde fördubblas. Varken Tyskland eller 
de andra, icke-nukleära NATO-staterna, 
hade under 1960-talet nationalekonomiskt 
utrymme för en konventionell upprustning 
till denna grad. Kompromissen blev att 
Tyskland åtog sig att utöka Bundeswehr till 
en nivå motsvarande 70 % av vad NATO 
krävde, en rustningsnivå till vilka de andra 
partnerstaterna följde med.61 

Den nya doktrinen (MC 14/3) antogs 
slutligen av NATO 1967 och var inriktad 
mot konventionell avskräckning. För första 
gången i NATO:s historia var de konven-
tionella styrkorna viktigare än kärnvapen-
styrkorna. Konventionella förband skulle 
försvara Västeuropa med hotet om en 
gradvis eskalation vars omfattning inte var 
fastställd. Förlusterna vid det konventio-
nella angreppet skulle vara så höga att detta 
i kombination med eskalationshotet skulle 
verka avskräckande. Doktrinen led redan 
från början av trovärdighetsproblem, vilka 
under hela 1970-talet ökade, då NATO:s 

61  Ibid, s 148-160
62  Lider, Julian: Origins and Development of West German Military Thought – Volume II 1966-1986, Gower 

Publishing House Ltd, Aldershot, 1988, s 306-307
63  BDM Corporation, Generals Balck and Von Mellenthin on Tactics: Implication for NATO Military Doctrine, 

McLean: BDM Corporation, 1980. Kopia av dokumentet finns i författarens ägo.
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skiljas från efterföljande styrkor (andra 
respektive tredje echelong) och dessutom 
avskäras från logistisk försörjning. Kon-
ceptet möjliggjordes genom utvecklingen 

av precisionsammunition och allväders-
kapacitet som skett under och efter Viet-
namnkriget. FOFA antogs av NATO som 
konventionella strategi 1984.64

Figur 2: Principerna för Vorwärtsverteidigung i enlighet med Heusingers idéer på 1950-talet. 
Manövern sker med främst tyska pansarförband understödda av luft- och sjöstridskrafter och 
striden (försvaret) sker så långt österut som möjligt. (Förf)

64  Op cit, fotnot 62, s 313-314
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Figur 3: Principerna för NATO:s stra  tegi 
enligt massive response på 1960-talet. 
De västtyska förbanden agerar kraftsam-
lat i frontnära försvar (Vordereverteidi-
gung eller Vorneverteidigung) medan 
manövern görs av luftstridskrafter med 
kärnvapen. Insats av kärnvapen är en 
självklar del i det operativa konceptet. 
(Förf)

Figur 4:Principerna för NATO:s 
stra tegi enligt FOFA på 1980-talet. 
NATO strävar här efter att striden 
i huvudsak ska ske så långt österut 
som möjligt och med konventionella 
medel. Manövern sker fortsatt med 
luftstridskrafter. Försvarsstriden vid 
gränsen sker rörligt. (Förf)
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Införandet av FOFA innebar en syn på 
hur försvaret av Västeuropa skulle genom-
föras som liknade den av Heusinger m fl 
föreslagna Vorwärtsverteidigung. Koncep-
tet mötte häftig kritik då det innebar tidiga 
offensiva operationer in på djupet av WP-
staternas territorium. Bland de viktigare 
kritikpunkterna av konceptet hörde risken 
för eskalation av en konventionell konflikt 
till ett kärnvapenkrig liksom att NATO 
skulle uppfattas som aggressivt och offen-
sivt av WP, vilket kunde leda till preemtiv 
krigföring från WP:s sida. Konceptet 
ansågs också motsäga NATO:s politiska 
inriktning att vara en försvarsallians, efter-
som det innebar ett offensivt uppträdande. 
Införande av NATO-konceptet FOFA sam-
manföll i tiden med den nya US-doktrinen 
Air-Land Battle. Detta ledde till att de båda 
likställdes av kritiker som samma doktrin. 
Den tyska grundlagen tillåter endast defen-
sivt inriktade stridskrafter, och det faktum 
att den amerikanska Air-Land Battle är en 
offensiv, operativt-taktiskt doktrin, ledde 
till häftig kritik i Västtyskland.65

De västtyska förbanden, vilka ursprung-
ligen designats för ett rörligt krig och vars 
tidigare ledare företrätt synen att strid ska 
föras offensivt och på djupet, utvecklades 
under 1960-70-talen till en armé som 
specialiserade sig på försvarsstrid. Briga-
den och bataljonerna blev de avgörande 
förbanden. Konceptet med Vorderevertei-

digung innebärandes att försvaret skulle 
vara så gränsnära som möjligt, ledde till 
en övertygelse i Bundeswehr att snabb 
förstärkning till fronten var av avgörande 
betydelse. Samtidigt framhölls att alla 
nivåer skulle vara beredda att ta initiativ 
och föra striden aggressivt med ”alla till-
gängliga reserver och i strid obundna för-
band” i syfte att få eldöverlägsenhet. Detta 
ställde i högsta grad krav på förmåga till 
rörlig strid, initiativkraft hos lägsta chefer 
och vilja att segra – alltså uppdragstaktik. 
Hos många förbandschefer och stabs-
medlemmar utvecklades dock med tiden 
en snävare förståelse för begreppet försvar 
till att betyda styrka tidigt i fronten och att 
förståelsen för rummets betydelse – alltså 
rörelsens betydelse för striden – efterhand 
gick förlorad. Det förekom under högre för-
bands stabsövningar att rörligt försvar med 
starkt motangrepp övades eller spelades, 
men bundenhet till linjer och befästningar 
liksom en tendens att gräva ner sig i för-
svarsställning vid fronten utvecklades inom 
Bundeswehr. 66

När FOFA infördes som koncept för 
ett konventionellt baserat NATO-försvar, 
uppstod i Bundeswehr en diskussion om 
den ditintills starka knytningen till gräns-
nära försvar. Den tyske arméinspektören 
uttryckte att det operativa tänkandet måste 
återupplivas. Den västtyska armén utgav 
1987 ett koncept för försvaret av Västeu-

65  Ibid, s 313-322.
66  Freundeskreis der Offiziere der Panzertruppe, 50 Jahre Panzertruppe der Bundeswehr – 1956-2006, Armour 

Research, Uelzen 2006, s 39.
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ropa ur arméns synvinkel (Operative Leit-
linie), ett för västtyska förhållanden unikt 
dokument, då operativa koncept ditintills 
alltid utarbetats av NATO. Här definieras 
operation och operativt tänkande och den 
operativa nivån definieras till att omfatta 
även militärområde,67 försvarsområde och 
kårstab. Det operativa tänkandet som det 
1987 uttrycktes av västtyska armén togs 
inte emot med entusiasm av högre väst-
tyska instanser (politiska och militära), då 
uttrycket var förbundet med en historisk 
belastning från Wehrmacht.68

Operativt tänkande i västtyska 
reglementen
Nedan följer nu en jämförelse över hur 
operativt tänkande beskrivs i tre olika re-
gle menten för västtyska armén, nämligen 
1956-, 1973-, och 1987-års utgåvor.69 

■   1956: Heeres Dienstvorschrift, 100/1  –  
Grundsätze der Truppenführung des Heeres
HDv 100/1 (1956) skrevs av f d Wehrmacht-
officerare med erfarenheter från främst öst-
fronten i tankarna. Vid en jämförelse med 
1933 års reglemente Truppenführung, är 

67  Die Wehrbereichskommandos, die Territorialkommandos, die Korps
68  Op cit, fotnot 66, s 41-42. Grundsätze für die operative Führung von Landstreitkräften im Kommandobe-

reich Europa Mitte und in Schleswig-Holstein aus Sicht des deutschen Heeres.
69  Samtliga dessa reglementen är fortfarande belagda med (viss) tysk militär sekretess. En fjärde utgåva av 

Heeres Dienstvorschrift 100 (1962) fanns vid skrivandet av denna text inte tillgänglig för författaren.
70  Bruce Condell och David T Zabecki (övers), On the German Art of War: Truppenführung, Lynne Riener 

Publischers Inc, Boulder 2001, s 22. Förf.anm: En originalutgåva (på tyska) av detta reglemente har tyvärr 
undgått författaren, varför denna engelska översättning från 2001 har fått duga.

71  Bundeswehr, HDv 100/1 – Grundsätze der Truppenführung des Heeres, Mars 1956 Bonn Oktober 1956,  
s 7. 

Truppenführung 1933 70 Heeres Dienstvorschrift 100/1 1956 71

27. Stora framgångar kräver djärvhet och mod, men 
gott omdöme måste ha företräde.
…

1. Stora framgångar förutsätter djärvt handlande. 
Övervägande måste komma före handlandet.
…

28. Man kan aldrig vara för stark vid den avgörande 
punkten. Den befälhavare som försöker vara säker 
överallt, eller slösar sina styrkor på andrahandsupp-
gifter, handlar mot denna grundregel.

1. (forts) För avgörande kan man aldrig vara för 
stark. Den som vill vara säker överallt eller binder 
styrkor i andrahandsuppgifter, handlar mot denna 
grundregel.

32. Överraskning är en avgörande faktor för 
framgång.
…

2. Överraskning är en utslagsgivande faktor för att 
tillkämpa framgång.
…
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det för författaren tydligt att 1956 års ut-
gåva är en förädling av de erfarenheter som 
Wehrmachts föregångare gjort redan under 
det första världskriget. Första meningarna 
avseende chefskap gör detta tydligt.

HDv 100/1 (1956) inleds också i föror-
det att reglementet endast avser strid med 
konventionella vapen. Parallellt med detta 
reglemente fanns också ett som hanterade 
strid i kärnvapenmiljö. De ledningsprin-
ciper som beskrivs i detta reglemente 
(konventionellt krig; förf anm) ska til-
lämpas vid alla utbildningssituationer. 
Skillnaderna mot strid i kärnvapenmiljö 
skulle påvisas.72

I inledningen av 1956 års HDv framhålls 
att ledning ska ske enligt principerna för 
uppdragstaktik och att varje chef ska ge 
underställda chefer handlingsfrihet, såvida 
chefens eget lösande av uppgift inte för-
svåras eller förhindras. Den som förändrar 
ett ställt uppdrag ska meddela detta och tar 
det fulla ansvaret för konsekvenserna av 
sitt handlande.73

Reglementet innehåller en tydlig defini-
tion av operativt tänkande:

Ledning sker i tre områden, nämligen Stra-
tegisk, Operativ och Taktisk.

Den högsta ledningen är den strategiska. 
Den omfattar alla högsta ledningars sam-
manverkan – även icke militäriska – som 
en stat eller koalition besitter.
Den högre ledningen är den operativa. 
Den är rent militär och följer de riktlinjer 
och direktiv som den högsta ledningen satt 
upp. Den leder stridskrafter i slag och på 
slagfältet och skapar förutsättningar för 
stridskrafternas uppträdande i slaget. Den 
omfattar allmänt alla militära staber och 
större förband från ovan ned t o m Division 
(Brigad).
Den lägre ledningen är den taktiska. Den 
följer den högre ledningens order och leder 
trupp i strid och på stridsfältet. Den omfat-
tar allmänt alla militära staber, enheter och 
förband under Division (Brigad), alltså 
stridsgrupper, regementen, bataljoner och 
kompanier.74 

Principerna för krigföringen är s k Bewe-
gungskrieg (manöverkrig): 

Marsch är en av de viktigaste uppgifterna för 
trupp och luftläget är av avgörande betydelse 
för genomförande av marsch.75

Målet med varje angrepp är att kasta tillbaka 
fienden eller förinta honom där han befinner 
sig. Angreppet ska antingen resultera i ett 
avgörande eller så ska terräng tas vilken är 
av betydelse för den fortsatta striden.76

72  Ibid, s 3.
73  Ibid, s 8.
74  Ibid, s 14-15. Tyska Bundeswehr första reglemente för markstrid, skrivet innan Bundeswehr officiellt 

upprättades, baserat på Wehrmacht krigserfarenheter från andra världskriget och på Reichwehr reglemente 
Truppenführung från 1933. Adolf Heusinger utvecklade denna indelning 1949/1950, se op cit, fotnot 35, 
s 129. 

75  Ibid, s 16.
76  Ibid, s 38-39.
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Utnyttjande av reserver för kraftsamling 
framhävs särskilt:

Reserver är ett ledningsinstrument med vil-
ket chefen leder striden och når framgång. 
Avdelade reserver bör vara sammansatta 
förband (stridsgrupper).77

■ 1973: Heeres Dienstvorschrift 100/100 –  
 Truppenführung

1973 års utgåva av det västtyska arméregle-
mentet har en helt annan tyngdpunkt. 
De inledande kapitlen kan betraktas som 
försvarsupplysning, och presenterar Bun-
deswehrs roll i NATO, tysk utrikes- och sä-

kerhetspolitik, FN-stadgans förhållande till 
tysk grundlag m m. Politikens övergripande 
styrning av militära maktmedel betonas, 
liksom att NATO är bestämmande för den 
militärstrategi som Västtyskland följer. 

Det som i 1956 års utgåva (liksom 1933) 
kom i första kapitlet, alltså chefens led-
ning, kommer i 1973 års utgåva i kapitel 
10. Angrepp, som är det medel som främst 
utnyttjas för att vinna i strid, återfinns i 
1973 års version i slutet av reglementet 
som kapitel 30 av 39. 

Enligt HDv 100 (1973) består krigför-
ingen av strategisk respektive taktisk 
verksamhet. Taktik finns inom alla verksam-

HDv 100/1 1956 78 HDv 100/1 1973 

1. Stora framgångar förutsätter djärvt handlande. 
Övervägande måste komma före handlandet.
…

Den som vill nå framgång måste våga. Lättfärdigt, 
oöverlagt handlande utsätter dock truppen för fara 
och sätter framgången på spel. Övervägande måste 
därför föregå vågandet. 79

1. (forts) För avgörande kan man aldrig vara för 
stark. Den som vill vara säker överallt eller binder 
styrkor i andrahandsuppgifter, handlar mot denna 
grundregel.

Angrepp kräver insats av största möjliga stridskraft 
på det avgörande stället. 
...
Har atomstridsspetsar gjorts tillgängliga, kan även 
numerärt underlägsna styrkor nå framgång. 80

2. Överraskning är en utslagsgivande faktor för att 
tillkämpa framgång.
…

Genom överraskning kan framgång nås utan större 
insatser. 81

77  Ibid, s 13. Tyska arméer har traditionellt använt s k kombinerade vapen för att nå framgång i strid.
78  Ibid, s 7. 
79  Bundeswehr, HDv 100/100 - Truppenführung des Heeres, 1973 (Bonn: 1973), §1008. Detta reglemente 

saknar sidnumrering varför hänvisning sker till den litterering som används löpande i texten.
80  Ibid, §3004.
81  Ibid, §1012.
82  Ibid, §1001-1004.
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hetsområden och omfattar alla ledningsni-
våer. Operationer är den verksamhet som 
stridskrafter genomför, och taktik är läran 
om ledning av trupp och användandet av 
densamma i strid.82 I reglementet finns 
inte operativt tänkande eller operativ nivå 
uttryckt på det sätt som finns i 1933 eller 
1956 års utgåvor.

Uppdragstaktik finns enligt 1973 års reg-
lemente fortfarande och en tydligt uttryckt 
vilja att chefer ska agera i enlighet med 
denna princip. Varje beslut, operationsplan 
och order ska tydligt innehålla chefens 
avsikt med operationen. Handlingsfriheten 
är varje chefs uppgift att bevara eller skapa, 
något som kräver initiativ och dådkraft (av 
chefen).83 

Även i 1973 års reglemente är reserver 
en avgörande faktor för framgång i strid:

Reserver av trupp och materiel är ett 
viktigt, ofta en chefs sista medel, för att 
påverka utgången av strids och att nå ett 
avgörande (...)84

Trots den uttalade ambitionen om att vara 
ett taktiskt reglemente och inte be skriva 
operativt tänkande, innehåller regle-
mentet ett kapitel om samverkan mellan 
arméstridskrafter och luft- respektive 
sjöstridskrafter. 

■ 1987: Heeres Dienstvorschrift 100/100 –  
 Truppenführung

1987 års utgåva av det västtyska arméregle-
mentet är en överarbetning av det från 1973. 
Stora delar är identiska, några kapitel har 
tagits bort, medan andra tillkommit. Ord-
ningsföljden bland befintliga kapitel har till 
del förändrats. 

Skrivningarna i HDv 100/100 från 1987 
uppvisar en tydligare inriktning mot strid 
och likheter med 1956 års utgåva på ett sätt 
som inte fanns under 1970-talets reglemen-
ten. Intressant och värt att notera av läsaren 
är att skrivningarna avseende risktagning 
är mycket lika mellan 1933 och 1987 års 
reglementen.

Ett nytt kapitel är det sjunde vilket 
behandlar operationer. Här definieras 
operationer som:

...en eller flera militära handlingar av större 
förband med gemensam operativ eller tak-
tisk målsättning. Inom ramen för en opera-
tion leds slag och strider...85

I det andra kapitlet definieras ledning:

Ledning av NATO-stridskrafter sker ge-
nom militärstrategisk, operativ och taktisk 
ledning.
...operativ ledning sker i NATO-staber, Ma-
jor Subordinate Commands eller Principal 

83  Ibid, §1005-1007.
84  Ibid, §1034.
85  Ibid, §701. 
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Subordinate Commanders samt i tyska ar-
mén i kårstaber, försvarsområdesstaber och 
militärområdesstaber. I undantagsfall leder 
även divisionsstab operativt. 86

I det nya kapitel sju (operationer) be-
handlas bl a olika definitioner, t ex slag 
respektive strid: 

Slaget består av flera strider, vilka är riktade 
mot ett gemensamt operativt mål. Striderna 
kan vara förbundna i tid eller rum eller ske 
oberoende av varandra. Slag leds genom 
operativ ledning.87

Vidare återfinns här grunderna för ledning, 
vilka i princip är oförändrade från 1956 
års utgåva: 

Den som vill nå framgång måste våga. 
Lättfärdigt, oöverlagt handlande utsätter 
dock truppen för fara och sätter framgången 
på spel. Övervägande måste därför föregå 
vågandet.88 

Slutsatser avseende Bundeswehr 
operativa tänkande intill Tysklands 
återförenande
Bundeswehr präglades under sina första 
år av erfarenheterna från Wehrmacht och 
andra världskriget. Ett tydligt operativt 
tänkande fanns, trots avsaknaden av en 

nationell ledningsnivå. De krigserfarna 
generalerna försökte skapa en nationell 
tysk operativ ledningsorganisation, för den 
händelse att NATO inte skulle engageras i 
sin helhet. Det operativa tänkandet under 
inledningen präglades av en övertygelse 
att ett kommande krig skulle ske mot Sov-
jetunionen och att det skulle vara kon-
ventionellt. Härav baserades de västtyska 
doktrinerna och reglementena.

Under 1960-talet blev Västtyskland och 
Bundeswehr en trogen allianspartner och 
samtidigt NATO:s största bidragsgivare. 
Det operativa tänkandet som funnits i sam-
band med den västtyska återbeväpningen 
byttes ut till ett mer försvarsinriktat tän-
kande helt inom ramen för NATO. Regle-
menten, materiel och taktiskt uppträdande 
anpassades till en krigsmiljö präglad av 
främst kärnvapen. Det försvarsinriktade 
tänkandet ledde under 1970-talet till att 
Bundeswehr (avsiktligt eller ej) ”glömde 
bort” operativ ledning och tänkande, vilket 
tydligt märks i arméreglementet från 1973. 
Operationer som de genomförts under 
andra världskriget var inte möjliga i ett krig 
som antogs domineras av kärnvapenslag.

Västtyskland omhändertog väl sina 
erfarenheter avseende taktik och strid och 
omsatte dessa in i Bundeswehr. Principerna 

86  Ibid., §203. Förf anm: Fram till den förändrade kommandostrukturen 2001 var Principal Subordinate 
Commanders bl a AIRCENT och LANDCENT, vilket idag benämns som Component Commanders.

87  Ibid., §702.
88  Ibid, §714.
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för Auftragstaktik som de formulerades 
före andra världskriget, levde i stort kvar 
oförändrade. Däremot blev Västtyskland 
en trogen NATO-medlem som pliktskyl-
digast infogade sig i NATO:s politiska och 
militära struktur, innebärande att i stort all 
ledning som kan betraktas som operativ 
sköttes av NATO. 

Utvecklingen av NATO:s konventionella 
förmåga under sent 1970-tal och under 
1980-talet ledde Bundeswehr till insikten 

89  Zehrer, Hartmund: ”Aspekte operativer Führung”, artikel i Europäischer Sicherheit nr 8/1993, Verlagsgruppe 
Koehler/Mittler, 1993, Bonn s 412-414.

att man förlorat förmågan till operativt 
tänkande. Detta ansågs av somliga bero 
på det traditionsbrott som skedde när 
Bundeswehr grundades.89 

I nästa del av artikeln behandlas bl a det 
östtyska operativa tänkandet.

Överstelöjtnant Claes Bergström (FV) 
tjänstgör vid Krigsvetenskapliga avdel-
ningen, Försvarshögskolan.


