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4. Pansardivisionen i Lorraine, september 1944 

En fallstudie av möjligt amerikansk manöverkrigförig före 2003. 
 

Sammanfattning: 
Operation Iraqi Freedom 2003 ses ofta som det första tydliga exemplet på amerikansk 
manöverkrigföring. Under Andra Världskriget hade den amerikanska 4. Pansardivisionen hade en 
chef i Generalmajor John S. Wood som studerat Liddell Hart, de Gaulle, Fuller och von Seeckt 
under mellankrigstiden. Kan detta ha renderat i att divisionen stred enligt 
manöverkrigföringsteorier före 2003? För att analysera detta har ett enkelt teoretiskt perspektiv i 
form av William S. Linds referenspunkter uppdragstaktik, schwerpunkt och ytor och luckor från 
Maneuver Warfare Handbook applicerats på fallet som utgörs av 4. Pansardivisionens strider i 
Lorraine i september 1944 eftersom dessa omfattar både anfall och försvar. 4. Pansardivisionen 
anföll inledningsvis över floden Moselle och inneslöt en tysk division i staden Nancy med en 
dubbel omfattning för att därefter föra ett framgångsrikt försvar mot upprepade motanfall från 
tyska Femte Pansararmén. Tyvärr har inte några källor avseende processer och resulterande order 
vid 4. Pansardivisionen kunnat säkras. Dock har källor som omfattar generella tankesätt och 
doktriner vid divisionen studerats. Analysen visar att 4. Pansardivisionen nyttjade Linds 
referenspunkter i olika stor omfattning. Tydligast är att divisionen använde sig av referenspunkten 
ytor och luckor i striden. 4. Pansardivisionen nyttjade regelmässigt kombinerade vapen i form av 
direktriktad och indirekt eld samt flygunderstöd i striden vilket fick en tysk chef att hävda att 
normala principer för pansarkrigföring inte var tillämpbara på västfronten. Divisionen avdelade 
sällan reserver men lyckades ändå sätta in motanfall vid ett flertal tillfällen för att använda 
tyskarnas rörelse mot dem själva. 
 
Nyckelord: Lorraine, Lind, Wood, manöverkrigföring, uppdragstaktik, schwerpunkt, ytor och 
luckor. 
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The 4th Armored Division in Lorraine, September 1944 

A case study of possible American maneuver warfare before 2003. 
 
Abstract: 
In Sweden Operation Iraqi Freedom in 2003 is often viewed upon as the first clear example of 
American maneuver warfare. During the Second World War the commander of the American 4th

Armored Division was initially Major General John S. Wood. He had studied Liddell Hart, de 
Gaulle, Fuller and von Seeckt during the interwar years. Could this have rendered in the 4th

Armored Division fighting according to maneuver warfare theories before 2003? To analyze this, 
a simple theory in the shape of William S. Lind´s reference points: mission-type orders, 
schwerpunkt and surfaces and gaps from the Maneuver Warfare Handbook have been applied to a 
case. The case chosen is the fighting that the 4th Armored Division conducted in September of 
1944 in the province of Lorraine since this battle includes both offensive and defensive action. 
Initially the 4th Armored Division penetrated the German defensive line along the Moselle to 
encircle the city of Nancy and a German division by a double envelopment. Thereafter the 
division successfully fought of the repeated counterattacks conducted by the German Fifth Panzer 
Army. 
 
No sources include the processes with resulting orders that the division’s commanders gave during 
the battles have been available for this study. To make up for this sources regarding the doctrine of 
the 4th Armored Division as a whole have been studied. 
 
The results indicate that the 4th Armored Division used Lind’s reference points to varying degrees. 
The division clearly used the reference point called surfaces and gaps. The 4th Armored Division 
regularly used combined arms in the shape of direct and indirect fire as well as air-support. This 
was to such a degree that one German commander wrote that the normal principles of armored 
warfare did not apply to the western front. The division seldom had reserves available for counter-
attacks but often managed to assemble enough units to counter-attack and to use the movement of 
the Germans against themselves. 
 
Key words: Lorraine, Lind, Wood, maneuver warfare, mission-type orders, schwerpunkt, surfaces 
and gaps. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Ofta när manöverkrig diskuteras hämtas de historiska exemplen från de tyska 
blixtkrigskampanjerna i Andra Världskrigets inledningsskede eller de Arab-Israeliska krigen 
under 1900-talets andra hälft. När man studerar dessa exempel kan man dra slutsatsen att 
bägge sidor i respektive konflikt var doktrinärt asymmetriska emedan relativt symmetriska 
vad gäller utrustning och organisation. Detta kan vara anledningen till att de är de mest klara 
exemplen av manöverkrig. I de flesta av dessa fall anses tyskarna och israelerna vara 
manöverkrigsorienterade medan de allierade och arabstaterna ofta ses som orienterade mot 
utnötningskrig. I det svenska militärutbildningsväsendet finns en utbredd uppfattning att 
amerikanskt manövertänkande fick sitt genomslag på vid Operation Iraqi Freedom, 
invasionen av Irak 2003. Särskilt studeras Bagdads fall, vad som senare kommit att kallas för 
”Thunder Run” som ett exempel på manöverkrig. Operation Desert Storm 1991 ses oftast som 
en väg mot en manöverorientering av den amerikanska armén. Man skulle kunna fråga sig om 
det inte finns några exempel på amerikansk manöverkrigföring före Operation Iraqi Freedom? 
Man kan också fråga sig om det utkämpats några krig eller slag mellan två 
manöverorienterade parter som även varit symmetriska vad gäller organisation och utrustning. 
I boken  Modern Krigskonst av Rekkedal (2007)  nämns tre amerikanska generaler som till 
skillnad från flertalet använde sig av uppdragstaktik under det Andra Världskriget: George S. 
Patton, John S. Wood och Bruce Clark.1 Patton är välkänd tack vare populärkulturen emedan 
de andra två är relativt okända. De var båda officerare i amerikanska arméns 4. 
Pansardivision. Uppdragstaktik ses som en av hörnstenarna inom manöverteorin av många 
militärteoretiker. Var användandet av uppdragstaktik det enda sättet de skiljde sig från andra 
amerikanska generaler? Om inte, kan det till och med ha varit så att 4. Pansardivisionen 
tillochmed var ett manöverorienterat förband? I så fall hur artade sig dess strider mot tyskarna 
som generellt uppfattas som manöverorienterade? Det senare är givetvis en uppfattning som 
kan utmanas då Hitler tog mer och mer direkt kontroll över de tyska stridskrafterna efterhand 
som kriget fortskred.2 Gabel (1986) skriver: 

Although the protracted conflict in Lorraine was indecisive, a number of instructive division-level 
operations took place during the fighting. One was the encirclement of Nancy conducted by the 
4th Armored Division in September 1944. In one month, the 4th concluded an exhilarating pursuit 
across central France, crossed a major river, performed a classic armored penetration, and 
consolidated its gains with a skillful active defense.3  

Kan striderna som utkämpades i Lorraine i september 1944 mellan 4. Pansardivisionen och 
olika tyska enheter vara ett exempel på amerikanskt manöverkrig innan 2003? Om det är så 
skulle det då vara ett exempel på strid mellan parter som är symmetriska doktrinärt, 
utrustningsmässigt och organisatoriskt? Just 4. Pansardivisionens strider i Lorraine i 
september är intressanta för att de omfattade både anfall över vattendrag och försvar mot en 
stark fiende och tidsperioden är tillräckligt lång för att kunna skilja trender från enstaka 
händelser. 

                                                 
1 Rekkedal, Nils Marius, Modern Krigskonst (Stockholm: Försvarshögskolan, 2007), s.392. 
2 Cole, Hugh M., The Lorraine Campaign (Washington D.C: Department of the Army, 1950), s.36. 
3 Gabel, Christopher R., 4th Armored Division in the encirclement of Nancy (Fort Leavenworth: U.S. Army 
Command and General Staff College, 1986), s.1. 
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1.2 Tidigare forskning 
Christopher R. Gabel har gjort en analys av 4. Pansardivisionens fälttåg i Lorraine i september 
1944 i The 4th Armored Division in the encirclement of Nancy (1986) från ett perspektiv av 
AirLand Battle-doktrinens hörnstenar: initiativ, djup, smidighet och synkronisering.4 Brian A. 
Lovatt analyserar samma förlopp utifrån hörnstenen smidighet i An Appreciation of Tactical 
Agility as a Function of the Decision-Making Process5 (1986) emedan David C. Mock gör 
detsamma med hörnstenen djup i A look at deep operations: The Option of Deep maneuver6 
(1987). James K. Greer studerar särskilt risktagning i The Shortest Way Home: Risk and the 
AirLand Battle7(1990). Dessa texter är alla av hög kvalitet och relaterar till ämnet 
manöverkrig men ingen av dem är skriven ur ett helt manöverperspektiv. 

1.3 Frågeställning 
Kan striderna som utkämpades i Lorraine i september 1944 mellan amerikanska 4. 
Pansardivisionen och olika tyska enheter vara ett exempel på amerikanskt manöverkrig innan 
2003? Detta är vad denna studie ämnar att diskutera: Att väga skälen för mot skälen emot att 
4. Pansardivisionen bedrev manöverkrigföring. Detta mynnar ut i frågeställningen: ”Till 
vilken grad nyttjade sig 4. Pansardivisionen av manöverkrigföring i Lorraine i september 
1944?” Formuleringen till vilken grad visar att manöverkrigföring måste göras mätbart och 
inte heller ses som antingen eller utan kan vara mer eller mindre. Ytterliggare analys av 
frågeställningen ger två avgränsningar: Studien är begränsad i tid till september 1944 och 
rumsligt till 4. Pansardivisionen och Lorraine. 

1.4 Metod 
En historisk fallstudie av 4. Pansardivisionens fälttåg i Lorraine blir oundviklig. Studien 
måste även utökas till att omfatta det ledarskap och den utbildning som divisionen hade för att 
fastställa vilken sorts doktrin som var förhärskande inom divisionen eftersom inga order eller 
detaljerade redogörelser för hur beslut togs vid divisionen just vid slaget finns bevarade. 
Avsikten är att fallstudien skall vara detaljerad nog för att ge något åt den som läser för nöjets 
skull, utan att behöva gå till andra källor. För att åstadkomma detta har ett antal historiska 
verk studerats eftersom det finns få förstahandsvittnen tillgängliga. För att kunna besvara 
frågeställningen måste manöverkrigföring göras mätbart som en teori. Det finns flera synsätt 
på vad manöverkrigföring är eller vad det innehåller eftersom begreppet utvecklats över tid. 
Studiens omfattning tillåter enbart ett perspektiv på manöverkrigsteorin som sedan applicerats 
som analysverktyg på fallet. 

1.5 Teoretiskt perspektiv 
Teorin på vilken denna studie vilar är hämtad från William S. Linds Maneuver Warfare 
Handbook (1985). Denna har valts eftersom det är idag en välkänd teori och Maneuver 
Warfare Handbook i svensk översättning är kurslitteratur vid studier inom det svenska 
militärutbildningsväsendet. Att beskriva hela det teoretiska perspektivet som Lind (1985) ger 

                                                 
4 Gabel, Christopher R., 4th Armored Division in the encirclement of Nancy (Fort Leavenworth: U.S. Army 
Command and General Staff College, 1986), ss.23-26. 
5 Lovatt, Brian A., An Appreciation of Tactical Agility as a Function of the Decision Making Process (Fort 
Leavenworth: U.S. Army Command and General Staff College, 1986), ss.21-29. 
6 Mock, David C., A look at deep operations: The Option of Deep maneuver (Fort Leavenworth: U.S. Army 
Command and General Staff College, 1987), ss.25-35. 
7 Greer, James K., The Shortest Way Home: Risk and the AirLand Battle (Fort Leavenworth: U.S. Army 
Command and General Staff College, 1990), ss.7-12. 
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är utom omfattningen för denna studie men förklaras utförligt men samtidigt kortfattat och 
enkelt i Maneuver Warfare Handbook. Intressant är att Lind (1985) rekommenderar läsning 
av en intervju med General Hermann Balck och Generalmajor Friedrich W. von Mellenthins 
bok Panzer Battles (1956) eftersom dessa haft betydelse för hans teorier.8 Bägge generalerna 
var inblandade i striderna i Lorraine i september 1944, på den tyska sidan. 

1.6 Källor 
En tysk såväl som flera amerikanska källor har studerats för att fastställa om det föreligger 
några väsentliga meningsskiljaktigheter eller kontroverser mellan historieskrivningarna. Inga 
sådana har funnits. Källorna för studien är skrivna verk, självbiografier som Pattons War as I 
knew it (1947) och von Mellenthins Panzer Battles (1956). Bägge dessa författare var 
förstahandsvittnen till och soldater som påverkade händelserna i olika grad. De är 
primärkällor avseende sina egna upplevelser men kan vara sekundärkällor avseende vissa 
händelser i sina böcker. Hugh M. Coles The Lorraine Campaign (1950) är amerikanska 
arméns officiella historieskrivning och den mest detaljerade källan vad avser fälttåget som 
helhet. Cole, filosofie doktor vid Minnesota University tjänstgjorde vid Historiska Sektionen 
vid ett antal amerikanska staber, bland annat amerikanska Tredje Arméns stab.9 Coles verk är 
baserat på officiella krigsdagböcker, rapporter, intervjuer och personliga dagböcker. Vid 
användandet av officiell historieskrivning måste man vara uppmärksam på tendens likväl som 
när man använder självbiografier. Tyske Generalmajoren von Mellenthin skriver om The 
Lorraine Campaign: “[…] where Balck is portrayed as a swashbuckling martinet. Apart from 
the comments on Balck I have no quarrel with the American history which gives a very solid 
and on the whole impartial study of these operations.”10 Vilket får ses som att inga större 
kontroverser föreligger mellan de segrande historieskrivarna och de besegrade. Von 
Mellenthin var stabschef hos General Balck, chef över tyska Armégrupp B från 20 september 
1944.11 Hans redogörelse för händelseförloppet skiljer sig inte från Coles. Gabel, Lovatt och 
Greer inkluderar Cole (1950) i sina källförteckningar och Mock hänvisar till Gabel (1986). 
Patton’s Vanguard (2003) av Don M. Fox är en inofficiell historia over 4. Pansardivisionen 
skriven 2003. Den saknar en notapparat även om den har en omfattande källförteckning. Den 
är baserad på intervjuer med veteraner, Cole (1950) och krigsdagböcker och skiljer sig från 
tidigare nämnda källor i och med att den är skriven långt efter händelserna. I första hand väljs 
därför Cole (1950) som källa. Det är den mest detaljerade redogörelsen för divisionens 
historia. Tiger Jack (1979) av Pulitzer Prize vinnaren Hanson W. Baldwin är en biografi över 
John S. Wood. Den är bland annat baserad på Woods egna anteckningar, intervjuer, Cole 
(1950). Thunderbolt (2008) av Lewis Sorley är en biografi över Creighton W. Abrams 
baserad på intervjuer, artiklar med mera. Dessa är givetvis båda sekundärkällor och utgivna 
efter Woods respektive Abrams död. 

1.7 Begränsningar 
Källorna till det historiska skeendet på den amerikanska sidan och inom 4. Pansardivisionen 
ger sällan vilka exakta order som gavs eller vilka tankegångar och processer som gick genom 
beslutfattares huvuden vid särskilda tidpunkter. Detta gör att enbart utfallet på slagfältet kan 
analyseras då detta är det enda som finns dokumenterat. I det fallet är arbetet i hög grad 

                                                 
8 Lind, William S., Maneuver Warfare Handbook (Boulder, CO: Westview Press, 1985), ss.58-64. 
9 Cole, Hugh M., The Lorraine Campaign (Washington D.C: Department of the Army, 1950), s.viii. 
10 Menllethin, Friedrich W. von, Panzer Battles (Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1956), s.313. 
11 Ibid, s.311. 
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beroende av Cole (1950) som dock erhåller en viss erkänsla hos von Mellenthin (1956). För 
att istället utröna hur 4. Pansardivisionens chefer tänkte och tog beslut har biografier över 
John S. Wood och Creighton W. Abrams studerats för att ge en insikt till vilken doktrin som 
var förhärskande inom 4. Pansardivisionen. 

2 Manöverkrigsperspektivet 
Det teoretiska perspektivet som används för att analysera fallet består av Linds (1985) tre 
mentala referenspunkter som tillsammans med tekniker och utbildning utgör taktik inom 
manöverkrigföring. I Maneuver Warfare Handbook skriver Lind: 

Tactics is a process of combining two elements, techniques and education, through three mental 
“filters” or reference points – mission-type orders, the focus of effort or Schwerpunkt, and the 
search for enemy surfaces and gaps—with the object of producing a unique approach for the 
specific enemy, time and place.12 

Lind (1985) redogör även för vikten av ett antal verktyg: eldkraft, reserver och motanfall. 
Eftersom Maneuver Warfare Handbook publicerades 1985 så hade John S. Wood och hans 
underställda inte läst den. Detta betyder dock inte att de inte skulle kunna ha praktiserat 
manöverkrig 1944 eftersom Lind skriver att: 

Maneuver warfare in not new. It probably dates from the first time a caveman surprised an enemy 
from behind instead of meeting him club-to-club. The first clear case in recorded history was the 
battle of Leuctra in 371 B.C.13 

Detta visar att enligt Lind har manöverkrigföring existerat genom århundradena men teorin 
bakom har formulerats under de senaste decennierna. Därför kan fallet med 4. 
Pansardivisionen i Lorraine, september 1944 analyseras med hjälp av Linds tre 
referenspunkter och verktyg, det är utefter dessa som manöverkriget kommer att mätas. The 
Boyd Cycle (Boyd Theory) även känd som OODA-loopen är central i Linds teori: 

The Boyd Theory defines what is meant by the word “maneuver” in the term “maneuver warfare.” 
Maneuver means Boyd Cycling the enemy, being consistently faster through however many 
OODA Loops it takes until the enemy loses his cohesion—until he can no longer fight as an 
effective, organized force.14 

Conflict can be seen as time-competitive observation-orientation-decision-action cycles. Each 
party to a conflict begins by observing. He observes himself, his physical surroundings and his 
enemy. On the basis of his observation, he orients, that is to say, he makes a mental “snapshot” of 
his situation. On the basis of this orientation, he makes a decision. He puts the decision into effect 
i.e., he acts. Then, because he assumes his action has changed the situation, he observes again, and 
starts the process anew.15 

2.1 Mission-type orders 
I Linds (1985) teori är mission-type orders, på svenska uppdragstaktiken, nyckeln till den 
decentralisering som är nödvändig för en snabb OODA-loop. En order inom ramen för 
uppdragstaktik talar om för en underställd vad denne skall åstakomma, uppdraget. Det 
utelämnar frågan om hur det skall åstadkommas till den underställde. Om den underställdes 

                                                 
12 Lind, 1985, s.12. 
13 Ibid, s.4. 
14 Ibid, s.6. 
15 Ibid, s.5. 
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situation förändras har denne mandat att agera för att uppnå det resultat som högre chef 
eftersträvar. Detta utan att vänta på tillåtelse från sin överordnade i syfte att fortsätta genom 
OODA-loopen. Detta innebär att misstag måste tolereras för att medge en hög grad av 
initiativ som leder till en snabb OODA-loop.16 Ledningen inom uppdragstaktiken utövas 
genom ledarskap och övervakning. Ledarskapet som krävs accepterar risktagning och tar 
ansvar för att ge underställda tillräcklig frihet. Ansvaret tillåter ärliga misstag utan 
bestraffning. Ledarskapet kräver heller inte fullkomlig kännedom om underställdas 
handlingar. Övervakning stödjer ledarskapet genom kontroll som består av observation och 
lyssnande snarare än att krav på regelbundna lägesrapporter. Principen är att ”tystnad är 
medgivande” och högre chef blandar sig bara i för att ändra schwerpunkt. Denna 
ledningsmetod kräver ömsesidig tillit mellan befälhavare och underlydande.17 

2.2 Schwerpunkt 
I Linds (1985) teori är schwerpunkt eller focus of effort, det förband som skall åstakomma 
avgörandet. Alla förband måste verka för att understödja detta förband. Schwerpunkt kan 
också ses som det som binder samman underställdas uppgifter och ansträngningar för att 
åstakomma det resultat som högre chef vill uppnå. Schwerpunkt-förbandet erhåller understöd 
i form av indirekt eld och flygunderstöd och dess grannar skall fråga sig vad de kan göra för 
att stödja schwerpunkt.18 Denna referenspunkt är måhända den svåraste att förstå och den 
skall inte heller beblandas med von Clausewitz schwerpunktbegrepp.19 

2.3 Surfaces and gaps 
Referenspunkten sufaces and gaps, eller ytor och luckor finns för att hjälpa befälhavaren att 
bestämma vart schwerpunkt skall sättas in. Schwerpunkt skall sättas in mot en lucka, en 
svaghet i motstådarens försvar. Schwerpunkt skall undvika ytor, motståndarens styrkor eller 
starka punkter och sättas in mot luckor eller svagheter. Lind (1985) beskriver ett koncept som 
han kallar ”reconnaissance-pull” eller ”recon-pull” som en metod att finna luckorna i 
motståndarens försvar. Recon-pull kräver en stark spaningsstyrka som letar efter luckorna i 
motståndarens position. När en lucka är funnen tar sig den del av spaningsstyrkan som funnit 
luckan igenom och följer minsta motståndets väg och drar med sig övriga förband genom 
luckan. Spaningsstyrkan fortsätter på djupet medan efterföljande vidgar luckan och rullar upp 
motståndaren bakifrån. Begreppet ytor och luckor antyder en geografisk koppling. Detta är 
bara för att det är oftast så en chef på lägre taktisk nivå kommer i kontakt med konceptet 
styrkor, ytor och svagheter, luckor enligt Lind (1985).20 

2.4 Eldkraft, reserver och motanfall 
Lind (1985) trycker på vikten av eldkraft inom manöverteorin. Dock menar han att eldkraften 
inte skall användas för att nöta ned motståndaren. Den skall användas för att skapa en serie 
oväntade  och farliga situationer för motståndaren. I manöverkrigföring  skall eldunderstöd 
användas som kombinerade vapen så långt som det är möjligt till skillnad från understödjande 
vapen som kan krävas ibland:21 

                                                 
16 Ibid, ss.13-14. 
17 Ibid, ss.22-23. 
18 Ibid, ss.17-18. 
19 Rekkedal, 2007, s.38-39. 
20 Lind, 1985, ss.18-19. 
21 Ibid, s.19. 
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Combined arms hits the enemy with two or more arms simultaneously in such a manner that the 
actions he must take to defend himself from one make him more vulnerable to another. In contrast, 
supporting arms is hitting the enemy with two or more arms in sequence, or if simultaneously, then 
in such combination that the actions the enemy must take to defend himself from one also defends 
him from the other(s).22 

Enligt Lind (1985) är mängden ammunition mindre viktig är snabb effekt i målet. Även om 
kontrollen över eldunderstödet är centraliserat så trycker Lind (1985) på att valen av mål och 
bekämpning generellt inte borde vara det. Genom uppdragstaktiken och schwerpunkt 
åstadkomms en automatisk prioritering av eldunderstödet och val av specifika mål för 
bekämpning lämnas åt eldledare.23 Kombinerade vapen kan exempelvis vara att kombinera 
indirekt eld med anfallande manöverförband. För att påverka de anfallande manöverförbanden 
måste motståndaren då utsätta sig för indirekt eld. Lind (1985) fäster vikt vid motanfallet som 
skall syfta till att använda motståndarens rörelse och kraft mot motståndaren själv: En 
motståndare som anfaller utsättas för ett nytt hot så att dennes egen rörelse måste avstanna för 
att byta riktning.24 Lind (1985) menar att motanfallet kan vara nyckeln till ett framgångsrikt 
försvar.25 Det tredje verktyget är reserven som skall användas för att bibehålla initiativet och 
åstadkomma seger vid både anfall och försvar genom att förstärka lokala framgångar. 
Reserven omfattar förband för motanfall och utan en stark reserv kommer lovande 
möjligheter att gå förlorade.26 

3 Amerikanska 4. Pansardivisionen 

3.1 Utbildning 
4. Pansardivisionen sattes upp vid Pine Camp i New York 15 april 1941 under befäl av 
Brigadgeneral Henry Welles Baird. Divisionens utbildning påbörjades den 26 maj trots brist 
på fordon och utrustning. Brigadgeneral Wood ersatte Baird som gick i pension under våren 
1942.27 1943 omorganiserades divisionen till en ny lätt organisationsstruktur. Divisionen 
utgjordes då av tre stridsvagnsbataljoner: 8., 35. och 37. utrustade med lätta stridsvagnar av 
typ Stuart och medeltunga av typ Sherman.28 Divisionens infanterikomponent bestod av tre 
pansarinfanteribataljoner: 10., 51. och 53. som framryckte i halvbandvagnar av typ M3. 
Divisionens artilleri utgjordes av 22., 66. och 94. Pansarartilleribataljonerna utrustade med 
bepansrade bandhaubitsar av typ M7. Understödjande enheter utgjordes av den 25. 
Pansarkavalleriskvadronen, 24. Pansaringenjörbataljonen, samt 126. 
Pansarunderhållsbataljonen, 46. Pansarsjukvårdsbataljonen och 144. Pansarsignalkompaniet. 
704. Bandpansarvärnsbataljonen var permanent underställd divisionen. Dessa förband kunde 
underställas beroende på uppgift divisionens två combat command-staber, motsvarande 
brigader, Combat Command A (CCA) och Combat Command B (CCB). Ett tredje Combat 
Command fanns för ledning av återhämtande förband, Combat Command Reserve (CCR).29 
Divisionen anlände till Frankrike i juli 1944 som en del av Pattons Tredje Amerikanska 
Armé.30 

                                                 
22 Ibid, s.20. 
23 Ibid, s.31. 
24 Ibid, s.21. 
25 Ibid, s.21. 
26 Ibid, s.22. 
27 Fox, Don M., Patton’s Vanguard (Jefferson, NC: McFarland & Co, 2003), ss.11-14. 
28 Ibid, ss.20-21. 
29 Ibid, ss.24-26. 
30 Ibid, ss.34. 
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3.2 Ledarskap och doktrin 
John Shirley Wood hade redan en universitetsexamen i kemi när han kom in på United States 
Military Academy, West point 1908. Vid West Point var Wood två år äldre än de flesta och 
han var som en mentor för de som hade svårt med studierna, detta gav honom smeknamnet 
“Professor” eller bara “P”. Han var intellektuell, självständig och ifrågasatte pennalismen vid 
skolan. Under sin tid vid West Point lärde han känna Dwight D. Eisenhower, Omar Bradley 
och blev en nära vän till George S. Patton. Wood tog examen 1912 och tjänstgjorde på 
västfronten under det Första Världskriget. Han influerades av det statiska krig han bevittnat 
och ville inte se det upprepas. Efter att han tjänstgjort under Patton i 2. Pansardivisionen och 
som chef för Combat Command A i 5. Pansardivisionen tog Wood befälet över 4. 
Pansardivisionen i maj 1942. Wood befordrades till generalmajor följande månad.31 I 
biografin över John S. Wood såväl som i biografin över Creighton W. Abrams beskrivs en 
särskild prägel som divisionschefen satte på divisionen. Under höstmanövern i Tennesee 1942 
gjorde Wood praktik av sin filosofi. Varje vecka innehöll ett taktiskt problem som skulle lösas 
inom tre dagar eller mer. 4. Pansardivisionen löste problemen mycket snabbare än 
övningsledningen planerat och divisionen kritiserades av Generallöjtnant Ben Lear för ”dåligt 
omdöme” och för att vara ett ”odisciplinerat pack” efter att divisionen brutit mot 
övningsledningens regler genom att fortsätta mot sitt anfallsmål. Detta ledde till en het debatt 
mellan generalerna Lear och Wood.32 
 
General Wood hade under mellankrigstiden gått i skola vid franska Ecole de Guerre. Efter sin 
vistelse i Frankrike skrev han i en rapport: ”if we had to base our future development on 
foreign ideas, we should take those of people like Von Seeckt”33 Von Seeckt var chef för 
mellankrigstidens tyska Truppenamt34 och får anses ha haft stor betydelse för den tyska 
doktrinutvecklingen inför Andra Världskriget. Wood läste de Gaulle, Fuller och Liddell Hart 
och noterade: ”the next war will be one of rapid movement, of motors, tanks and aviation, of 
indirect approach and deep penetrations, regardless of flank protection and linear 
formations.”35 Baldwin (1979) skriver att enkelhet i planering och order var viktigt i 
divisionen och att muntliga order föredrogs framför skriftliga36 vilket även gällde på lägre 
nivå, åtminstone i Abrams 37. Stridsvagnsbataljon.37 I ett brev till Liddell Hart redogjorde 
Wood för sina principer för krigföring: 

                                                 
31 Ibid, ss.15-17. 
32 Ibid, ss.17-19. 
33 Baldwin, Hanson W., Tiger Jack (Ft. Collins, CO: Old Army Press, 1979), s.103. 
34 Corum, James S., The Roots of Blitzkrieg (Lawrence, KS: University Press of Kansas), s.25. 
35 Baldwin, 1979, s.103. 
36 Ibid, s.118. 
37 Sorley, Lewis, Thunderbolt (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2008), s.55. 
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 De l’audace.38 
 The indirect approach. 
 Direct oral orders ― no details, only missions. 
 Movement in depth always ― allows flexibility and security of flanks. 
 Disregard old ideas of flank security, i.e., by other units on left and right. 
 Organization of supply (taking rations, gas, and ammunition in rolling reserves). 
 Personal communication with commanders (only possible by plane now). 
 Never taking counsel of your fears. 
 Never fear what “They” will say or do (“They” being the same old bogie ― high 

officialdom or general opinion). 
 Trusting people in rear to do their part (a trust sometimes misplaced, but not 

generally).39 

4 4. Pansardivisionen i Lorraine, september 1944 

4.1 Bakgrund 
Lorraine är en region i nordöstra Frankrike som gränsar till Tyskland i öster och till 
Luxemburg och Belgien i norr. Detta läge mellan Frankrike och Tyskland har gjort Lorraine 
till en omtvistad region genom århundradena och Verdun är möjligtvis dess mest kända 
slagfält. På grund av detta läge har regionen blivit befäst i omfattande grad med sträckor av 
Maginotlinjen och fort som Verdun och Metz. Floden Moselle flödar genom Lorraine från 
bergskedjan Vogeserna i söder mot norr. En annan flod, Meuse rinner också genom Lorraine, 
parallellt med men väster om Moselle. Landskapet består mestadels av rullande åkerlandskap 
och några större skogar. Residensstaden i regionen är Nancy kring vilken 4. Pansardivisionen 
skulle utkämpa sina strider i september 1944. Staden har inte varit befäst i modern tid och 
täcks från väster av den triangelformade och skogsbeklädda platån Massif de Haye. Till väster 
om denna platå gör Moselle en krok runt Nancy och vid krokens mest västliga del ligger 
staden Toul. Från öster täcks staden av ett antal kullar och branter kallade Grand Couronné.40 
 
Efter den framgångsrika utbrytningen ur Normandie, Operation Cobra så svepte 
Generallöjtnant Pattons Tredje Armé genom norra Frankrike i augusti 1944. Patton trodde att 
det bästa sättet att vinna kriget var att ta linjen Metz-Nancy-Epinal och därifrån framrycka 
mot den Tyska gränsen. Patton identifierade att det stora antalet vägar som leder genom 
Nancy gjorde staden viktig.41 4. Pansardivisionen som en del av Generalmajor Manton S. 
Eddys XII. Kår fick fotfäste i Lorraine när stridsvagnar ur den i inledningen nämnde Överste 
Bruce Clarks CCA, nådde Meuse och tog broarna vid Commercy och Pont-sur-Meuse väster 
om Toul intakta den 31 augusti, innan tyskarna han spränga dessa. Den Tredje Arméns 
framryckning kunde dock inte fortsätta från Meuses östra strand. Armén led brist på 
drivmedel tack vare de utdragna underhållslinjerna från Normandie.42 Av olika skäl gav den 
Allierade överbefälhavaren General Dwight D. Eisenhower prioritet vad avser underhåll till 
Fältmarskalk Bernard L. Mongtomerys 21. Armégrupp så att denna skulle kunna anfalla. 
Tredje Armén skulle vara ”generellt statisk” tills nog med underhåll kunde säkerställas för 
armén att fortsätta mot den tyska gränsen.43 Den 4 september hade Tredje Armén fått nog med 
drivmedel för att återuppta sin framryckning österut. XII. Kåren skulle anfalla mot linjen 

                                                 
38 Djärvhet 
39 Baldwin, 1979, s.146. 
40 Cole, 1950, s.25-29. 
41 Patton, George S., War as I Knew It (Boston, MA: Houghton Mifflin Company, 1947) ss.114-115. 
42 Cole, 1950, ss.21-23. 
43 Ibid, ss.12-13. 
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Nancy-Château Salins.44 För första gången sedan Operation Cobra hade tyskarna fått en 
möjlighet att organisera för försvar och stänga den port till Tyskland som utgjordes av 
Lorraine. I sektorn kring Nancy grupperades den XLVII. Pansarkåren under befäl av General 
Heinrich Freiherr von Lüttwitz i Tredje Arméns väg. XLVII. Pansarkåren tillhörde den Första 
Tyska Armén som ställdes under General Otto von Knobelsdorffs befäl den 6 september. 
Tyska Första Armén ingick i Generalöverste Johannes Blaskowitz Armégrupp G.  XLVII. 
Pansarkåren bestod av 3. och 15. Pansargrenadjärdivisionerna som nyligen hade anlänt från 
Italien och 553. Folkgrenadjärdivisionen. Under de första dagarna i september grupperade de 
två pansargrenadjärdivisionerna norr och söder om Nancy längs Moselles östra strand och 
553. Folkgrenadjärdivisionen grupperade för försvar i Nancy.45 

4.2 Övergången av Moselle 
Under eftermiddagen den 4 september presenterade General Eddy sin stridsplan för att ta 
Nancy. 80. Infanteridivisionen skulle ta brohuvuden på Moselles östra strand norr om Nancy 
vid Pont-à-Mousson och vid Toul, 4. Pansardivisionen skulle vara beredd att inringa Nancy 
vid ett genombrott. Nästa dag lyckades 80. Infanteridivisionen att ta ett mindre brohuvud vid 
Toul men slogs tillbaka av 3. Pansargrenadjärdivisionen vid Pont-à-Mousson.46 Den 7 
september föreslog General Eddy en ny plan. 35. Infanteridivisionen och 4. Pansardivisionen 
skulle ta sig över Moselle och Meurthe söder om Nancy för att nå in bakom staden och 
därefter låta pansaret fortsätta mot norr och mot öst. “My people are appalled at this thing!” 
svarade General Wood till XII. Kårens stabschef. Wood resonerade att det var för många 
vattendrag att ta sig over. Förutom Moselle och Meurthe fanns också Madon, Mortagne och 
Marne-Rhen Kanalen samt mindre vattendrag som skulle överbryggas innan man nådde in 
bakom Nancy. Wood ville anfalla med hela sin division norr om Nancy där Moselle var det 
enda hindret. En kompromiss nåddes och 35. Infanteridivisionen samt CCB ur 4. 
Pansardivisionen skulle ringa in Nancy från söder och 80. Infanteridivisionen skulle åter 
försöka ta sig over Moselle norr om Nancy. CCA ur 4. Pansardivisionen skulle hållas i reserv, 
beredd att förstärka vid framgång i norr eller söder. Timmen H för kårens anfall var 05.00 11 
september.47 Se karta I, Bilaga 1. 
 
35. Infanteridivisionen kom över Moselle men stoppades av motanfall och artillerield. Längre 
söderut anföll CCB på två kolonner under ledning av Brigadgeneral Holmes E. Dager. 8. 
Stridsvagnsbataljonen vadade över Moselle och en djupare kanal vid Bayon och mötte lite 
motstånd. 8. Stridsvagnsbataljonen skulle ha tagit sig över vid infanteriets brohuvud men 
Major Irzyk sökte upp ett vad tillsammans med Löjtnant Marshall eftersom ingenjörerna inte 
lyckats upprätta en broförbindelse i infanteriets brohuvud. De kom till en plats där Moselle 
inte utgjordes av en flod utan ett antal mindre kanaler och strömmar. Den första kanalen var 
fortfarande ett hinder och övergången förbereddes med stockar på hitre strand och den bortre 
gjordes mindre brant genom att spränggranater sköts in i den. Löjtnant Marshall var först att 
försöka och tog sig över trots att vattnet stod ovanför förarluckan stundtals. Vid kvällningen 
var 8. Stridsvagnsbataljonen över.48 Den andra kolonnen hamnade i strid vid Bainville-aux-
Miroirs men lyckades att få over två kompanier. Under natten byggde ingenjörer broar över 
Moselle vid Bayon och under morgonen den 12 september mötte 8. Stridsvagnsbataljonen 

                                                 
44 Patton, 1947, ss.126. 
45 Cole, 1950, ss.45-52. 
46 Ibid, ss.58-65. 
47 Ibid, ss.69-70. 
48 Fox, 2003, ss.108-111. 
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tyska motanfall. Senare jagade CCB och ett regemente ur 35. Infanteridivisionen några tyska 
stridsvagnar som utgjorde eftertruppen när 104. Pansargrenadjärregementet tillbakaryckte mot 
Meurthe.49 Norr om Nancy hade 80. Infanteridivisionen valt en ny plats för övergången i 
närheten av Dielouard, söder om Pont-à-Mousson. Infanteriet lyckades ta sig över floden och 
ta kullarna vid östra stranden som gav överblick över övergångsplatsen. CCA och 1. 
Bataljonen ur 318. Infanteriregementet som blivit underställt CCA samlades bakom 80. 
Infanteridivisionen och förberedde sig på att gå over floden och fortsätta mot Château-Salins. 
En väg och järnvägsknutpunkt öster om Nancy. Denna gång var infanteriets övergång 
framgångsrik och mötte lite motstånd. Ingenjörer började slå broar över floden. Vid 01.00 
kom det första tyska motanfallet mot brohuvudet från norr med målsättningen att rulla upp 
brohuvudets flank. Tyskarna hade kommit inom nittio meter från broarna vid 05.00 men drevs 
tillbaka när dagen grydde av 702. Stridsvagnsbataljonen. Under eftermiddagen var det 
ursprungliga brohuvudet återställt. General Wood hade givit Överste Clark tillåtelse att välja 
plats för sin egen övergång norr om Nancy.50 Pansaringenjörerna misslyckades med att slå en 
bro över Moselle vid Pagny-sur-Moselle under morgonen den 11 september. Under 
eftermiddagen den 12 september gav Clark order om att CCA skulle gå över vid Dielouard. 
Clark skickade D Troop ur 25. Kavalleriskvadronen för att samverka med infanteriet. När 
kavalleristerna anlände till bron släpptes de inte över. Huvudstyrkan ur CCA sattes i rörelse 
mot floden 04.00 den 13 september. På östra stranden fortsatte de tyska motanfallen och först 
06.15 släpptes kavalleristerna över. Omedelbart framryckte de över floden och till 
skyddsställningar eftersom deras lätta fordon inte kunde ta strid med de tyska 
bandkanonvagnar som anföll brohuvudet.51 
 
På västra stranden diskuterade General Eddy handlingsalternativen med sina underordnade. 
Eftersom fienden fortfarande genomförde motanfall var det riskfyllt att sätta in CCA på andra 
sidan floden. General Eddy frågade Clark om det fanns plats att gruppera CCA i brohuvudet 
och försäkrade Clark att ingen skuld skulle falla på honom om hand sade emot. Clark frågade 
Överstelöjtnant Creighton W. Abrams, chefen för 37. Stridsvagnsbataljonen om hans åsikt. 
“That’s the shortest way home!” svarade Abrams och pekade over floden och Clark 
beordrade honom att “Get going!”. 37. Stridsvagnsbataljonen framryckte direkt over floden 
och följdes av resten av CCA på landsvägen mot anfallsmålet Château-Salins med en 
spaningsskärm av lätta stridsvagnar på bägge sidor. Överste Clark ledde CCAs anfall under 
dagen från ett lätt observationsflygplan.52 Flera fientliga vägspärrar, stridsvagnsavdelningar 
och luftvärnsställningar i vägen nedkämpades av stridsvagnarna i täten eller det efterföljande 
pansarartilleriet. CCA gick i förläggning för natten vid Fresnes-en-Saulnois, några kilometer 
från Château-Salins. CCA hade förlorat tolv döda och sexton förlorade men tillfångatagit 354 
fångar och nedkämpat eller tagit tolv stridsvagnar, 85 andra fordon och 5 grovkalibriga 
kanoner.53 Under morgonen den 14 september inväntade CCA sin tross och via radio 
beordrade General Wood CCA att kringgå Château-Salins och istället ta den höglänta 
terrängen vid Arracourt för att skära av tillbakaryckningsvägarna från Nancy och möjligheten 
att förstärka Nancy från öster. CCA skulle också hjälpa CCB att ta sig över Marne-Rhen 
Kanalen. CCAs tät utgjordes av Task Force “Abe” som under föregående dag anföll längs 
vägar och nära Arracourt fick CCA stridskontakt med bakre delar ur 15. 
Pansargrenadjärdivisionen som var under framryckning för att förstärka försvaret sydost om 
                                                 
49 Cole, 1950, ss.71-75. 
50 Ibid, ss.80-84. 
51 Ibid, ss.85-86. 
52 Fox, 2003, s.115. 
53 Cole, 1950, ss.86-87. 
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Nancy. CCA gick i ställning mot öster inför natten i området av Arracourt-Montcourt efter att 
ha tagit 409 fångar, tagit eller förstört 26 bepansrade fordon, 136 andra fordon och tio 88 mm 
kanoner. Under natten tillfångatogs tyska patruller som varit ovetande om att det fanns 
amerikaner i området och patruller ur CCA och CCB fick samband vid Marne-Rhen Kanalen. 
Clark föreslog en fortsatt framryckning mot Sarrebourg under nästa dag för Wood som 
vidarebefordrade förslaget till General Eddy. Eddy tillbakaslog detta förslag eftersom XII. 
Kårens uppdrag var att slå motståndaren i Nancy-sektorn och Clarks plan skulle föra CCA 
utanför XII. Kårens gränser. Brohuvudet vid Dielouard anfölls igen den 14 september och den 
15 var situationen så kritisk att General Eddy beordrade tillbaka den infanteribataljon som 
underställts CCA för att förstärka dess ordinarie division, 80. Infanteridivisionen. CCA 
kvarstannade vid Arracourt som beordrat medan CCB gick över Marne-Rhen Kanalen.54 På 
den södra flanken hade CCB mött lite motstånd under anfallet till Meurthe genom en lucka i 
den tyska östra flanken den 13 september. Den 14 september gick CCB över Meurthe vid 
Damelevières och Mont-sur-Meurthe samt fortsatte genom skogen Forêt de Vitrimont där 
tyskarna inte fått tid nog att gräva ner sig. Vid kvällningen hade CCB nått Marne-Rhen 
Kanalen och blockerat vägarna mellan Nancy och Lunéville. Nancy hade inringats genom en 
dubbel omfattning. Den 15 september slogs CCB vid Maixe och Crévic för att kunna gå över 
kanalen. Tyskarna gjorde motstånd vid Maixe och understöddes av artilleri från andra sedan 
kanalen. Vid Crévic mötte CCB lite motstånd och styrkans stridsvagnar gick over kanalen 
där. 37. Stridsvagnsbataljonen sändes från Arracourt för att understödja övergången vid 
Maixe genom att anfalla tyskarna i ryggen. Dock anlände de först efter att tyskarna dragit sig 
tillbaka. På vägen dit överraskades en tysk styrka vid Courbesseaux och sju luftvärnskanoner 
förstördes och 200 skyttesoldater nedkämpades. 
 
Följande dag samlades CCB vid Courbesseaux och skickades norrut mot Nomény för att lätta 
på trycket mot 80. Infanteridivisionen vid Dielouard. Både CCA och CCB var nu norr om 
Marne-Rhen Kanalen. CCR användes mot divisionens vana som manöverförband och 
skickades att gruppera i Lunéville.55 En amerikansk infanteristridsgrupp tog Nancy utan 
motstånd den 15 september eftersom 553. Folkgrenadjärdivisionen hade givits tillåtelse att dra 
sig ur staden. Den 16 september beordrade General Patton att XII. Kåren skulle anfalla mot 
och gå over Rhen vid Darmstadt och Eddy gav sina divisioner en förberedande order att 
Dagen D skulle bli den 18 september. General Eddy sköt dock upp operationen när han 
skickade CCB mot Nomény en andra gång för att understödja 80. Infanteridivisionen vid 
middagstid den 17 september efter att ha kallat tillbaka samma uppdrag under morgonen. 
Tyskarna var nu beredda på CCB och ungefär halvvägs avbröt Eddy företaget eftersom regn 
hade gjort terrängen oframkomlig och tyskarna nu var beredda. Det beslutades att hela 4. 
Pansardivisionen skulle samgrupperas för att vara i täten för kårens anfall mot nordost den 19 
september.56 

4.3 Stridsvagnsslaget vid Arracourt 
När Tredje Armén svepte genom norra Franrike förlitade den sig huvudsakligen på sin 
hastighet för att ge skydd åt dess södra flank eftersom den var den sydligaste allierade armén i 
norra Frankrike. Den 1 september sträckte sig Tredje Arméns flank längs floden Loire från St. 
Nazire vid Atlantkusten till Commercy. Öster om Loire skyddades flanken enbart av två 
regementen ur 35. Infanteridivisionen. I början av september underställdes Generalmajor 

                                                 
54 Ibid, ss.87-89. 
55 Ibid, ss.89-91. 
56 Ibid, ss. 105-107. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 2009-08-14 FHS beteckning 
Kadett Mats Hjorter   
MSS/YOP 06-09 
 

 - 15 - 

Wade H. Haislips XV. Kår till Tredje Armén för att skydda dess södra flank och anfalla mot 
Epinal och Charmes under Moselleövergången.57 Den 3 september gav Hitler order för en 
motattack mot Tredje Arméns södra flank. Tyska Femte Pansararmén skulle leda 3., 15., och 
17. SS-Pansargrenadjärdivisionerna, 111., 112. och 113. Pansarbrigaderna under anfallet. Om 
möjligt skulle även Panzer Lehr-divisionen, 11. och 21. Pansardivisionerna och ytterligare tre 
pansarbrigader (106., 107. och 108.) sättas in i anfallet. Flera av dessa enheter återhämtade 
eller var redan i strid längs Moselle och enbart den 106. Pansarbrigaden av de nya 
pansarbrigaderna var i närheten av fronten, övriga var under uppsättning i Tyskland. General 
Lüttwitz XLVII. Pansarkår skulle leda det inledande anfallet och staben för Femte 
Pansararmén skulle överta befälet när den anlänt från Belgien. Målsättningen var att anfallet 
skulle påbörjas den 12 september. XLVII Pansarkåren skulle utgå från Neufchâteau, söder om 
Nancy och anfalla åt nordväst mot floden Marne. Offensiven var tvungen att skjutas upp till 
den 15 september på grund av hotet från den amerikanska XII. Kåren vid Nancy, eftersom 
flera av anfallsförbanden var i strid där. Under tiden genomförde 106. Pansarbrigaden ett 
motanfall mot 90. Infanteridivisionen vid Thionville och bestod efter den striden av nio 
stridsvagnar och kanonvagnar. General Blaskowitz beordrades den 9 september att inleda 
anfallet med en stridsgrupp ur 21. Pansardivisionen. 111. och 112. Pansarbrigaderna skulle 
anslutas till anfallet. Pansarbrigaderna bestod av en bataljon med Panzer IV och en bataljon 
med Panzer V, Panther, samt två skyttebataljoner. 
 
Innan anfallet kunde inledas hade amerikanska XV. Kåren tagit terrängen runt Neufchâteau 
och General Blaskowitz lydde inte Hitlers order genom att endast sätta in 112. Pansarbrigaden 
i ett lokalt motanfall mot XV. Kåren.58 Detta motanfall den 13 september misslyckades mot 
Franska 2. Pansardivisionen vid Dompaire och sextio tyska stridsvagnar nedkämpades.59 
General Hasso von Manteuffel tog befälet över Femte Pansararmén den 11 september. Han 
hade senast fört befälet över en division på östfronten och var pålitlig såväl politiskt som 
taktiskt efter trogen tjänst. Efter det misslyckade anfallet vid Dompaire fick Blaskowitz 
revidera planen på nytt. Den gick nu ut på att Femte Pansararmén skulle ta Lunéville och låta 
denna stad utgöra basen för ett anfall norrut mot Château-Salins för att skära av det 
amerikanska pansaret som var på väg österut. Nytt datum sattes till 18 september och 
offensiven skulle inte invänta 11. Pansardivisionen. Manteuffels stridsplan var att LVIII. 
Pansarkåren bestående av 113. Pansarbrigaden och delar av 15. Pansargrenadjärdivisionen 
skulle anfalla längs norra sidan av Marne-Rhen Kanalen och slå mot försvarsställningen som 
CCA ur 4. Pansardivisionen hade vid Arracourt. Tyska XLVII. Pansarkåren nu bestående av 
111. och 112. Pansarbrigaderna och 21. Pansardivisionen skulle hålla Femte Pansararméns 
flank mellan Lunéville och Rambervillers med en minimal styrka och använda huvuddelen för 
ett anfall over Marne-Rhen Kanalen för att förenas med LVIII. Pansarkåren. Manteuffel 
varnade för att hans styrka inte var stark nog men beordrades att anfalla den 18 september. 
Bägge kårerna som utgjorde Femte Pansararmén var utspridda och delar var redan i strid.60 
Vid 07.00 anföll 111. Pansarbrigaden Lunéville som försvarades av 42. Kavalleriskvadronen 
samt CCR ur 4. Pansardivisionen. Kavalleriet och den mindre pansarstyrkan kunde enbart 
fördröja de tyska stridsvagnarna och CCA skickade en stridsgrupp över Marne-Rhen Kanalen 
som understöd. 111. Pansarbrigaden beordrades att dra sig tillbaka vid kvällningen och 
återsamlades norr om kanalen vid Parroy. Anfallsmålet för Femte Pansararmén hade återigen 

                                                 
57 Ibid, ss.184-189. 
58 Ibid, ss.190-195. 
59 Ibid, ss.198-201. 
60 Ibid, ss.216-219. 
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ändrats. Målet var nu Nancy för att befria den inringade 553. Folkgrenadjärdivisionen som 
utrymt Nancy österut. XLVII. Pansarkåren skulle skydda den tyska västra flanken och mottog 
15. Pansargrenadjärdivisionen. LVIII. Pansarkåren fick 111. Pansarbrigaden underställd för 
att använda den tillsammans med 113. Pansarbrigaden och anfalla mot Nancy. 553. 
Folkgrenadjärdivisionen skulle möta upp LVIII. Pansarkåren vid Champenoux. Mellan LVIII. 
Pansarkåren och Nancy var amerikanska 4. Pansardivisionen grupperad.61 Vid 03.00 den 18 
september gav General Wood order till sin division. Följande dag skulle CCB anfalla från 
Delme mot Saabrücken och CCA från Arracourt mot Sarreguemines. Trots att en stridsgrupp 
skickats för att hjälpa till vid försvaret av Lunéville 18 september var Patton och Eddy inte 
oroade och deras planerade offensiv skulle genomföras. Under natten den 18 september 
avlöstes CCR vid Lunéville av 6. Pansardivisionen och CCB grupperades vid Fresnes-en-
Saulnois. CCA hade reducerats på grund av uppdraget mot Lunéville och höll enbart en tunn 
linje av posteringar mellan Chambrey, söder om Château-Salins. Till sitt förfogande hade 
Överste Clark två kompanier av medeltunga stridsvagnar, ett kompani lätta stridsvagnar, en 
pansarinfanteribataljon, en ingenjörbataljon, ett bandpansarvärnskompani och tre 
artilleribataljoner. Clarks stab, en bandpansarvärnspluton och artilleriet var grupperade vid 
Arracourt och ingenjörerna höll den södra flanken. Kapten Lamisons Kompani C ur 37. 
Stridsvagnsbataljonen höll en linje utposter vid byn Lezey, nordost om Arracourt. Se karta II, 
Bilaga A. 
 
Under natten mellan 18 och 19 september kunde posteringarna hörselobservera bandfordon 
framför sig och begärde artillerield mot ljuden. Vid 07.30 den 19 september körde Kapten 
William A. Dwight nedför en väg vid Bezange-la-Petite och körde ikapp kön på en tysk 
stridsvagnskolonn. Han undkom oupptäckt och rapporterade via radio till Abrams som befann 
sig vid Lezey. Samtidigt hade en lätt stridsvagnpluton en skärmytsling med tyska stridsvagnar 
vid Montcourt. Detta var täten på 113. Pansarbrigadens anfall mot Bezange. Vid Lezey trädde 
en Panzer V fram ur dimman framför en postering av Sherman-stridsvagnar. Dimman 
förnekade tyskarna de fördelar som Panzer V hade över Sherman-stridsvagnen. På avståndet 
av 70 meter spelade inte den tyska stridsvagnens bättre skydd och kraftfulla kanon någon roll. 
Tre Panzer V nedkämpades inom några sekunder och den tyska kolonnen vek i sydlig 
riktning. 
 
Kapten Dwight anlände till Arracourt och beordrades att leda en bandpansarvärnspluton till 
Lezey för att understödja stridsvagnarna. Väster om Bezange-la-Petit upptäckte hans styrka 
ett antal tyska stridsvagnar genom dimman. Pansarvärnsvagnarna öppnade eld på 135 meters 
håll och nedkämpade sju tyska stridsvagnar och förlorade samtidigt tre egna vagnar. 113. 
Pansarbrigaden började nu med mindre anfall för att finna en lucka. De amerikanska 
posteringarna drogs in och stridsvagnskompaniet vid Chambrey återgick till CCAs 
huvudstyrka. Även stridsgruppen som skickats till Lunéville skyndades tillbaka. När tyskarna 
vek från Lezey så framryckte Kapten Lamison till en ås väster om Bezange-la-Petit med fyra 
stridsvagnar ur Kompani C och inom åtta minuter uppträdde åtta tyska stridsvagnar. Fyra av 
dem nedkämpades innan de kunde öppna moteld. Lamison tog växelstridsställning och 
nedkämpade de övriga fyra. Tyskarna vände nu mot Réchicourt-la-Petite men slogs tillbaka 
av artilleri, stridsvagnar och pansarvärnsvagnar. Major William L. Hunter tog befälet över 
kompanierna A och B ur 37. Stridsvagnsbataljonen, kringgick Réchicourt-la-Petite för att slå 
tyskarna i flank och nedkämpade nio tyska stridsvagnar mot en förlust av tre egna. Den tyska 
anfallskraften var nu uttömd och Wood och Patton enades om att anfallet mot nordost skulle 
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påbörjas följande morgon. CCA rapporterade att de nedkämpat 43 fientliga stridsvagnar och 
förlorat sex döda och tretton skadade, tre pansarvärnsvagnar och fem stridsvagnar förlorade. 
111. Pansarbrigaden hade letts fel av en fransk bonde och anlände inte förrän sent på 
eftermiddagen.62 General Blaskowitz insisterade att Femte Pansararmén skulle återuppta 
anfallet nästa dag. Manteuffel skickade enbart mindre styrkor ur 111. Pansarbrigaden på 
patruller medan huvuddelen av LVIII. Pansarkåren var stilla mellan Ley och Bures. På 
morgonen den 20 september började CCA framrycka från Arracourt och lämnade ett 
stridsvagnskompani för att skydda de avlösande förband som gick i ställning. CCB försökte 
öppna vägen genom Château-Salins efter att ha kört fast i försöken att kringgå staden. Vid 
11.30 fick General Wood rapporter om fientliga stridsvagnar vid Arracourt. Clark gjorde helt 
om på CCA för att rensa området. Överstelöjtnant Abrams samlade en styrka om tre 
medeltunga stridsvagnskompanier och två pansarinfanterikompanier och framryckte mot Ley 
medan tyske Kapten Junghannis samlade en styrka av Panzer IV och 88 mm kanoner för att 
möta anfallet. Abrams styrka passerade genom Ley och kom under eldgivning öster om byn. 
Styrkan förlorade fem eller sex stridsvagnar och nedkämpade lika många fientliga. Efter att ha 
grupperat hela sin styrka manövrerade Abrams för att på nytt angripa motståndaren och på 
nytt förlorade tyskar och amerikaner lika många stridsvagnar. Abrams vände söderut för att ta 
Montcourt under natten innan styrkan gick i förläggning vid Lezey. På södra flanken skulle 
Major Kimsey rensa längs kanalen med en mindre styrka och nedkämpade åtta stridsvagnar 
innan operationen fick avbrytas på grund av tyskarnas längre skottvidd från eldställningar 
väster om Bures.63 
 
Efter misslyckandet av den tyska motoffensiven ersattes General Blaskowitz av General 
Hermann Balck som chef för tyska Armégrupp G. Tyskarna utvecklade en ny plan för att 
anfalla. Femte Pansararmén förstärkt med 11. Pansardivisionen skulle anfalla norrut mot 
Moyanvic och möta den tyska Första Armén som anföll mot sydost från Delme i syfte att 
täppa till luckan mellan arméerna. General Balck beordrade att Första Armén skulle anfalla 
förbi Château-Salins mot Moyenvic. Timmen H var 07.00 den 22 september för LVIII. 
Pansarkårens anfall för att ta höglänta terrängen sydost om Juvelize i förberedelse för anfallet 
mot Moyenvic. Den 21 september genomförde CCA ett rensningsuppdrag söder om Marne-
Rhen Kanalen och mötte lite motstånd. General Wood beordrade sin division att återhämta 
under följande dag för att därefter kunna anfalla Château-Salins med divisionens båda combat 
commands. Dimman på morgonen den 22 september gav tyskarna skyl från Allierade 
attackplan men anfallet påbörjades tre timmar för sent. Första slaget riktades mot 25. 
Kavalleriskvadronen som skyddade CCAs västra flank. Se karta III, Bilaga 1. Eftersom 
kavalleriets lätta stridsvagnar inte kunde mäta sig med de tyska förlorades sju lätta vagnar. 
Kompani C ur 704. Bandpansarvärnsbataljonen höll en god stridsställning bakom kavalleriet 
och nedkämpade tre tyska stridsvagnar. Detta tvingade det tyska pansaret att vika och lämna 
infanteriet. När dimman lättade började attackplanen ur XIX. Taktiska Flygkommandot 
anfalla tyskarna. Överstelöjtnant Abrams ledde nu ett motanfall med 37. 
Stridsvagnsbataljonen och 10. Pansarinfanteribataljonen. Kullen vid Trois Croix som gav 
överblick över den tyska uppmarschvägen för tyska förstärkningar togs. Fjorton tyska 
stridsvagnar nedkämpades av artilleri och stridsvagnseld och det tyska anfallet bröts slutligen 
av flyg och artilleri. Vid kvällningen hade 111. Pansarbrigaden totalt 80 soldater och sju 
stridsvagnar kvar, anfallet avbröts. Under striderna mellan 19 och 22 september förlorade 
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CCA fjorton medeltunga stridsvagnar och sju lätta samt 25 döda och 88 skadade. 111. och 
113. Pansarbrigaderna var slagna.64 Von Mellenthin (1956) skriver: 

The morning of 22 September was shrouded in fog and so our tanks were protected against the 
dreaded fighter-bombers, which dominated the battlefields in the West. At first the attack of the 
111th Panzer Brigade against Juvelize went well, but as soon as the sky cleared the Jabos 
[attackflygplan] swarmed down on the panzers. American artillery kept up a heavy fire, and their 
tanks put in a vigorous counterattack. The result was that the 111. Panzer Brigade was virtually 
destroyed and at the end of the day was left with seven tanks and eighty men. This was hardly a 
promising introduction to Army Group G; it was clear that American air power put our panzers at 
a heavy disadvantage, and that the normal principles of armored warfare did not apply in this 
theater.65 

4. Pansardivisionen gavs en dags vila den 23 september men tidigt nästa dag anföll tyska 
Första Armén väster om Château-Salins mot CCB. 106. Pansarbrigaden och 559. 
Folkgrenadjärdivisionen hade samlats för anfallet. Vid gryningen bombarderades CCB och 
anfölls på tre sidor av två regementen ur 559. Folkgrenadjärdivisionen. Vid 08.30 kom det 
tyska huvudanfallet med stridsvagnar från Château-Salins mot CCBs högra flank. Situationen 
var allvarlig när morgondimman lättade vid 10.00 och attackplanen kunde slå sönder det tyska 
anfallet. Bombardemanget fortsatte under eftermiddagen men CCB kunde hålla sin 
ställning.66 Delar ur 11. Pansardivisionen var nu tillgängliga för att förstärka Femte 
Pansararmén för en förnyad offensiv. Trots dessa förstärkningar förfogade Femte 
Pansararmén endast över femtio stridsvagnar. Manteuffel försökte nu överraska genom att 
flytta utgångspunkten för anfallet längre norrut 25 september. Se karta IV, Bilaga 1. Under 
natten hade spaningen rapporterat att Moyenvic var obesatt samt att Marsal endast hade ett 
svagt försvar. Vid 09.00 trängde 11. Pansardivisionen bort det amerikanska kavalleriet och 
tog Marsal och förberedde fortsatt anfall bakom en rökridå. Följande denna framgång 
beordrade Manteuffel fullt anfall.  
 
Tio tyska stridsvagnar anföll 37. Stridsvagnsbataljonen nordost om Juvelize men slogs 
tillbaka av amerikanerna som hade numerärt överläge och höll höjder som gav överblick över 
det tyska anfallet. I sydost anföll en skyttebataljon förstärkt med stridsvagnar mot 25. 
Kavalleriets, 10. och 53. Pansarinfanteribataljonernas linje. Tyskarna tog Moncourt men hölls 
tillbaka i övrigt. Det regnade hela dagen och flygunderstödet var inte tillgängligt. General 
Wood omorganiserade nu sitt försvar. CCB avlöstes av 35. Infanteridivisionen och flyttades 
till området mellan kanalen och Réchicourt, till höger om CCA. Den 26 september drogs 4. 
Pansardivisionen tillbaka åt väster eftersom Tredje Armén nu beordrats att försvara. 
Manteuffel hävdade att han segrat och förberedde fortsatta anfall, nu mot 4. Pansardivisionens 
södra flank med 25 stridsvagnar från 11. Pansar- och 15. Pansargrenadjärdivisionerna och 
pansarbrigaderna. Deras uppdrag var att ta Höjd 318, Höjd 293 och Arracourt följande dag. 
Balck och Manteuffel ville förneka amerikanarna dessa höjder eftersom de gav överblick över 
vägarna till Nancy. Under morgonen satte tyskarna in avledande anfall mot norra och 
mittersta delarna av 4. Pansardivisionen. Tyskarna tog Xanrey men drevs tillbaka av 
amerikanska stridsvagnar understödda av artilleri. Vid 10.00 sattes det tyska huvudanfallet 
med stridsvagnar in i söder men stoppades av artilleri. Ett regemente flyttades från norra 
flanken för att förstärka anfallet i söder och Höjd 318 togs. Följande morgon genomförde 51. 
Pansarinfanteribataljonen ett motanfall och hade ett fast grepp om kullen mitt på dagen och de 
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tyska motanfallen slogs av artilleri. Vid mörkrets inbrott anföll en tysk styrka av skytte och 
stridsvagnar med artilleriunderstöd och drev pansarinfanteriet tillbaka över krönet återigen. 
Vid midnatt anföll 51. Pansarinfanteribataljonen efter att artilleriet bekämpat de tyska 
ställningarna i fyra timmar och återtog kullen. Tyskarna svarade med att bombardera CCB 
och ta Höjd 293. På morgonen den 29 september försökte tyskt infanteri göra en stöt mot 
Arracourt men slogs tillbaka. Stridsvagnar ur 8. Stridsvagnsbataljonen framryckte upp på 
Höjd 318 och ledde därifrån flyganfall mot tyskarna i dimman nedanför. Balck förnekades 
förstärkningar den 29 september och avbröt offensiven.67 

5 Analys 

5.1 Mission-type orders 
Rekkedal (2007) anger enligt tidigare att John S. Wood och Bruce Clark använde 
uppdragstaktik men ger inga källor. I källorna finns inga hela operationsorder återgivna. Detta 
kan bero på att order gavs i första hand muntligt vid förbandet och dessa order finns inte 
bevarade, vilket gör det svårt att i efterhand fastsälla om 4. Pansardivisionen använde 
uppdragstaktik eller inte och att säga att en kort muntlig order är en uppdragsorder är 
felaktigt, men kan mycket väl vara ett led i att skapa en snabbare OODA-loop. Källorna ger 
dock mindre indikationer på vad som kan vara uppdragstaktik. De första är två av John S. 
Woods principer ur brevet till Liddell Hart: 

 Direct oral orders ― no details, only missions. 
 Trusting people in rear to do their part (a trust sometimes misplaced, but not 

generally). 
 
Här tar Wood upp två av delarna i Linds syn på uppdragstaktik: uppdraget och tilliten. En 
andra indikation ges av att Wood inte bestämt platsen för CCAs övergång av Moselle. Clark 
fick välja plats själv och när hans egen övergång misslyckats kunde han använda infanteriets 
broar. Därefter visar Clark tillit till Abrams när han frågar om dennes åsikt om en övergång av 
floden. På ytterliggare lägre nivå visas en lägre chefs handlingsutrymme av Kapten Lamisons 
framgångsrika motanfall vid Bezange-la-Petit mot den tyska täten som han mött tidigare vid 
Lezey den 19 september. Enligt Fox (2003) skedde detta för att Lamison förutsåg den ändrade 
tyska anfallsriktningen.68 En manöver för Lamisons kompani på ungefär 1500 meter och som 
inte blivit beordrad av högre chef enligt någon källa. Ett annat möjligt exempel på 
uppdragstaktik är 8. Stridsvagnsbataljonens övergång av Moselle. Övergången skulle skett 
efter att infanteriet tagit bortre strand men Major Irzyk sökte en egen plats för att ta sig över 
när ingen bro fanns tillgänglig. I källorna nämns ingen kontakt med Irzyks högre chef, 
Brigadgeneral Dager. 
 
Om uppdragstaktik användes inom divisionen är svårt att fastställa entydigt men Rekkedal 
(2007) stödjer att generalerna Wood och Clark gjorde detta, dock utan att ge källor eller ett 
bakomliggande resonemang. Även Vandergriff (2000), major och officersutbildare har denna 
uppfattning om Wood baserat på intervjuer och bland annat Sorley (2008) och Baldwin 
(1979).69 Lind (1985) själv nämner Bruce Clark, chefen för CCA, som en general som använt 
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sig av uppdragstaktik under Andra Världskriget.70 Vad gäller just striderna i Lorraine i 
september 1944 finns små indikationer på att uppdragstaktik tillämpades samtidigt som inget 
tyder på att motsatsen, ordertaktik, tillämpades. Källorna visar att Wood hade grundstenarna i 
uppdragstaktiken klara för sig, att ge uppdrag och visa tillit. Att risktagning var accepterad av 
högre chefer visas av 8. respektive 37. Stridsvagnsbataljonernas övergångar av Moselle. 37. 
Stridsvagnsbataljonens övergång genom att bataljonen framryckte över en broförbindelse in i 
ett hotat brohuvud för att därefter fortsätta på djupet av motståndarens linjer. Detta är en 
risktagning i och med att bataljonens och högre förbands kommunikationslinjer brutits om 
brohuvudet fallit. 8. Stridsvagnsbataljonens övergång av Moselle visar en annan sorts 
risktagning när bataljonens stridsvagnar riskerade att köra fast i vattendragen och dränka sina 
besättningar. Att risktagning var accepterad tyder på att det fanns ett starkt förtroende mellan 
chefer på olika nivåer inom divisionen. Slutsatsen måste bli att uppdragstaktik överlag 
tillämpades vid divisionen och minst tillämpades till en viss grad i Lorraine i september 1944. 

5.2 Schwerpunkt 
Två av punkterna i General Woods brev till Liddell Hart är intressanta vad gäller 
referenspunkten schwerpunkt: 
 

 Movement in depth always ― allows flexibility and security of flanks. 
 Disregard old ideas of flank security, i.e., by other units on left and right. 

 
Wood framhåller vikten av rörlighet på djupet för att erhålla flankskydd och att han bortser 
från gamla idéer om flankskydd från sidoförband. Detta är intressant därför att det bör göra 
det lättare att väva samman underställda förband, främst manöverförband mot ett mål snarare 
än att ägna tid åt att hålla kontakt med sidoförband. Att i källorna se schwerpunkt som en 
underavdelning som erhåller understöd från övriga inom ett högre förband är lättare än att se 
den mera abstrakta betydelsen, att det är mediet genom vilket alla uppdrag binds samman mot 
ett mål.71 I brist på källmaterial avseende order vid förbandet har denna betydelse av 
schwerpunkt i stort utelämnats i denna analys. För att då bestämma till vilken utsträckning 
som 4. Pansardivisionen använde sig av schwerpunkt utifrån de tillgängliga källorna kan i 
huvudsak enbart utfallet i form av förbandsrörelser och liknande studeras. Det vill säga vad 
som skedde i terrängen snarare än vilka tankegångar, processer och vilka order som låg 
bakom skeendet. Efter dialog med General Eddy fick Wood möjligheten att göra den 
övergången han själv trodde mest på, norr om Nancy med Clarks CCA som förfogade över 
stora resurser: En stridsvagnsbataljon, en pansarinfanteribataljon, en underställd 
infanteribataljon och ingenjörbataljonen samt två artilleribataljoner. CCA förstärktes senare 
med stridsvagnar och infanteri för att förstärka dess framgång.72 Detta kan jämföras med 
CCBs stridsvagnsbataljon, pansarinfanteribataljon och artilleribataljon.73 CCA kan ses som 
divisionens schwerpunkt, det förband som var menat att lösa huvuduppgiften. CCAs anfall 
gick snabbt på grund av färre terränghinder och CCA nådde snabbt de tyska 
kommunikationslinjerna och avdelade en styrka för att hjälpa CCB över Marne-Rhen 
Kanalen, även om CCB tog sig över på egen hand till slut. CCB kunde inte understödja CCA i 
en direkt mening eftersom CCB gick över långt söder om Nancy, vilket skulle tyda på att 
konceptet schwerpunkt inte tillämpades. Dock var CCBs övergång söder om Nancy beordrad 

                                                 
70 Lind, 1985, s.14. 
71 Ibid, s.18. 
72 Fox, 2003, ss.115-116. 
73 Ibid, s.112, ss.117-119. 
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av kårchefen, General Eddy och Wood trodde inte på detta anfall. Inom CCA var 37. 
Stridsvagnsbataljonen på förhand utpekad som schwerpunkt vid övergången av Moselle och 
genombrottet och dess tät understöddes av artilleriet. Här tillämpades inte principen som Lind 
kallar recon-pull för att fastställa vart schwerpunkt skall sättas in. Detta är rimligtvis en 
naturlig följd av att det var fråga om anfall över ett vattendrag med ett begränsat antal 
förbindelser över. Clark ledde efter genombrottet sitt combat command från luften och kunde 
på så vis dirigera sin egen schwerpunkt tack vare en god överblick och kringgå motstånd. Det 
motstånd som täten inte kunde bryta snabbt med direktriktad stridsvagnseld bröts med 
indirekt eld från de efterföljande artilleribataljonerna. Detta visar tydligt att under CCAs 
anfall var 37. Stridsvagnsbataljonens stridsgrupp, Task Force ”Abe” schwerpunkt i täten 
eftersom det kunde påräkna understöd med CCAs resurser för indirekt eld och enligt källorna 
utnyttjades dessa resurser inte för annat. 
 
På södra flanken vid CCB är det svårare att se en tydlig schwerpunkt inledningsvis. CCB var 
delat i två stridsgrupper som inte understödde varandra. 8. Stridsvagnsbataljonen tog sig dock 
över i sin helhet och infanteristridsgruppen följde därefter 8. Stridsvagnsbataljonen Se karta I, 
Bilaga 1. Från att anfalla utan schwerpunkt gick CCB till att ha en tydlig schwerpunkt när ett 
genombrott kunde konstateras och framgången förstärkas med infanteriet följande dag. Detta 
har en tydlig koppling till Linds recon-pull. Brigadgeneral Dager lyckas förstärka framgången 
utan att ha något manöverförband i reserv utan infanteristridsgruppen förefalls ha dragits ur 
striden för att därefter falla in bakom stridsvagnarna. Lind menar att reserver är viktiga för att 
förstärka lokala framgångar och åstadkomma genombrott. Lind skriver också att reservens 
storlek bör vara proportionell mot hur oklar situationen är.74 Dager hade två manöverförband 
till sitt förfogade och valde att anfalla med båda två. Han förstärkte därefter det ena 
förbandets framgång med det andra. Dager valde alltså en svårare och mera riskfylld metod än 
den som Lind förespråkar för att finna en lucka och däri applicera sin schwerpunkt, i brist på 
manöverförband. Eventuellt var detta enbart möjligt på grund av tyskarnas ansträngda 
situation men möjligt är också att en snabb amerikansk OODA-loop möjliggjorde detta 
tillvägagångssätt. Att då säga att Dager valde fel enligt Linds teorier går inte i och med att 
Lind är pragmatisk och skriver att taktik inom manöverkrigföring måste anpassas till 
motståndaren, tiden och platsen. Att allt måste vara i enlighet med situationen och varje 
situation är unik.75 
 
Till följd av stridens fragmenterade karaktär och brister i källmaterialet vid försvaret av 
Arracourt är det svårare att avgöra om 4. Pansardivisionen använde sig av schwerpunkt. 
Major Hunters motanfall med Kompanierna A och B den 19 september och Överstelöjtnant 
Abrams motanfall följande dag var visserligen kraftsamlade och framgångsrika men källorna 
talar inte om att de skulle ha fått något betydande understöd, trots att CCA nu förfogade över 
tre artilleribataljoner. Understöd med direktriktad såväl som indirekt eld kan dock ha 
försvårats under det dimmiga vädret som rådde och som gav de amerikanska stridsvagnarna 
möjlighet att föra en strid på mera lika villkor mot de tyska. Under striderna vid Juvelize och 
Lezey den 22 september förefaller Abrams tagit höjden vid Trois Croix med två bataljoner för 
att från höjden kunna leda indirekt eld och flygunderstöd. Här kan schwerpunkt i den mera 
abstrakta betydelsen skönjas. Denna abstrakta schwerpunkt är att kunna påverka tyskarna med 
flyg och artilleri. För detta krävs en observationsplats och den skall tas av Abrams med två 
bataljoner. 

                                                 
74 Lind, 1985, s.22. 
75 Lind, 1985, s.12. 
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Schwerpunkt i meningen ett förband eller underavdelning som löser huvuduppgift och 
understöds av alla andra för att nå målet tycks stå i motsatsförhållande till konceptet recon-
pull i och med att flera manöverförband måste användas parallellt och inte mot ett mål. Man 
kan dock resonera att schwerpunkt vid recon-pull är mera abstrakt, schwerpunkt är uppdraget 
att hitta en lucka. Att utifrån källmaterialet säga med säkerhet att 4. Pansardivisionen nyttjade 
referenspunkten schwerpunkt är svårt men slutsatsen är att även schwerpunkt nyttjades till en 
viss grad under slaget. 

5.3 Surfaces and gaps 
Vad gäller ytor och luckor säger källorna lite mer än om de två andra referenspunkterna. Den 
andra av General Woods principer i brevet till Liddell Hart var: 

 The indirect approach. 

Detta begrepp hade myntats av Liddell Hart som även nämner General Wood och 4. 
Pansardivisionens framryckning genom norra Frankrike i sin bok Strategy76 (1991) som 
diskuterar the indirect approach. Detta ger en erkänsla för att General Wood förstått idén. Det 
finns dessutom en klar koppling mellan Liddell Harts indirect approach i geografisk mening 
och Linds ytor och luckor. Lind (1985) tar upp den där han citerar Liddell Hart från 1921: 

If we watch a torrent bearing down on each successive bank or earthen dam in its path, we see that 
it first beats against the obstacle, feeling and testing it at all points. Eventually, it finds a small 
crack at some point. Through this crack pour the first driblets of water and rush straight on. The 
pent-up water on each side is drawn towards the breach. It swirls through and around the flanks of 
the breach, wearing away the earth on each side and so widening the gap. Simultaneously the 
water behind pours straight through the breach between the side eddies which are wearing away 
the flanks. Directly it has passed through it expands to widen once more the onrush of the torrent. 
Thus as the water pours through in ever-increasing volume the onrush of the torrent swells to its 
original proportions, leaving in turn each crumbling obstacle behind it. Thus Nature’s forces carry 
out the ideal attack, automatically maintaining the speed, the breadth, and the continuity of the 
attack.77 

Liddell Hart liknar anfallet vid vatten som följer minsta motståndets lag vilket Lind (1985) 
enkelt översätter till att undvika motståndarens starka punkter och slå mot de svagare. När 4. 
Pansardivisionen gick över Moselle kan det diskuteras om det var vad Lind kallar recon-pull. 
CCB var beordrad från kårchefen, General Eddy att anfalla söder om Nancy, vad som Lind 
(1985) kallar en ”command-push”.78 Överste Clark hade fått friheten av General Wood att 
välja sin egen övergångsplats och anföll därefter på kolonn på djupet, men hans 
valmöjligheter var ändå begränsade av antalet broförbindelser. Clark som därefter ledde från 
ett flygplan kunde leda kringgångar runt starkare motstånd. Något sådant möttes inte förrän 
vid Château-Salins där General Wood beordrade kringgång på förhand för att ta Arracourt 
istället och på så vis uppnå samma effekt. Det vill säga att skära av Nancy och de tyska 
förband som fanns där inne. På lägre nivå kan Lamisons och Hunters motanfall också sägas 
följa principen av ytor och luckor. De anföll de kraftfulla tyska stridsvagnarnas svaghet: deras 
flanker som hade svagare pansar och dessutom hade de tyska stridsvagnarna en långsam 
sidriktningsapparat för tornet vilket amerikanerna utnyttjade.79 Detta följer referenspunkten 
                                                 
76 Liddell Hart, Basil H., Strategy (New York, NY: Meridian, 1991), s.304. 
77 Lind, 1985, s.9. 
78 Ibid, s.18. 
79 Ganz, A. Harding, “The 11th Panzers in the Defense, 1944”, ARMOR Magazine, March-April 1994, ss. 31-32. 
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om ytor och luckor eftersom den inte enbart är i geografisk mening utan kan lika gärna vara 
att nyttja egna styrkor mot motståndarens svagheter, som Linds (1985) beskrivning av 
grottmännen nämnd i Kapitel 2. Pansarinfanteriets motanfall mot Höjd 318 är intressanta vad 
gäller ytor och luckor. Trots att en försvarad höjd lätt kan förefalla att vara en yta, en stark 
punkt, behöver den inte vara det. Ett förtydligande är att en stark punkt samtidigt kan vara en 
stor sårbarhet, en lucka. Samma resonemang kan föras om Överstelöjtnant Abrams motanfall 
för att ta höjden vid Troix Croix den 22 september efter vilket artilleri och flyg kunde ledas 
mot de anfallande tyskarna som hade en lucka i form av bristande luftförsvar. I en bilaga till 
Maneuver Warfare Handbook skriver marinkårsöversten Michael D. Wyly bland annat om 
ytor och luckor. Han för ett resonemang om att när starka punkter binder samman ett system 
av eldområden så är inte området mellan dessa punkter en lucka. Det är där som 
motståndarens eld kan kraftsamlas och således en yta. Istället menar han att en av de till synes 
starka punkterna är luckor, för att genom att slå ut en sådan fallerar systemet av eldområden.80 
Enligt ett sådant resonemang blir Höjd 318 en lucka för tyskarna eftersom den gav överblick 
över vägarna till Nancy och på så vis öppnar vägen till de instängda tyska förbanden. Höjd 
318 var inte bara en lucka eller nyckelterräng för tyskarna utan när amerikanerna slutligen 
åter fick grepp om höjden kunde de leda flyganfall därifrån mot de tyska 
uppmarschområdena. 
 
Vad som är ytor och luckor kan således även variera med krigföringens nivåer. Vad som är en 
lucka för högre förband är det inte nödvändigtvis för lägre förband som skall igenom luckan. 
Luckan kan måhända vara försvarad men kanske ändå är det som är minst försvarat. Eller så 
kan en lucka vara en starkt försvarad punkt men som kan ge en oproportionerligt stor 
utdelning om den besätts i förhållande till vad som krävs för att ta den. En farhåga kan vara 
att detta urvattnar Linds teori och detta resonemang får inte nyttjas oreflekterat. Strävan måste 
vara att en lucka fortfarande skall vara en lucka på så låg nivå som möjligt. Lind (1985) 
bottnar inte i hur befälhavaren skall se på nyckelterräng men i tidigare nämnda bilaga uppges 
Hermann Balck ha sagt vid en intervju att krigföring är en konst och som i varje konst finns 
det bara vissa enastående konstnärer och alla kan inte förväntas vara en Rafael.81 Balck hade 
själv identifierat Höjd 318 som nyckelterräng och beordrat att höjden skulle tas från 
amerikanerna. Slutsatsen blir att 4. Pansardivisionen undvek om möjligt motståndarens 
styrkor och slog mot svagheter och nyckelterräng under slaget. Att Liddell Hart (1991) 
nämner Wood och korresponderat med Liddell Hart själv ger givetvis erkänsla för att Wood 
förstått konceptet om the indirect approach eller ytor och luckor. Slutsatsen blir att 4. 
Pansardivisionen i hög grad nyttjade referenspunkten ytor och luckor. 

5.4 Eldkraft, reserver och motanfall 
Lind (1985) fäster vikt vid nyttjande av det han kallar kombinerade vapen när eldkraft utlöses. 
Tack vare sin organisation med tre stridsvagnsbataljoner, tre pansarinfanteribataljoner och tre 
pansarartilleribataljoner och samarbete med XIX. Taktiska Flygkommandot hade 4. 
Pansardivisionen goda förutsättningar för att bedriva strid enligt kombinerade vapen. Ingen 
källa nämner att artilleribataljonerna löste egna uppgifter när manöverbataljonerna var i strid 
utan understödde dessa med indirekt eld. Detta tillsammans med flygunderstödet skapade 
kontinuerliga dilemman för tyskarna som von Mellenthin (1956) vittnar om angående striden 
den 22 september: 

                                                 
80 Lind, 1985, ss.78-79. 
81 Ibid, s.79. 
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American artillery kept up a heavy fire, and their tanks put in a vigorous counterattack. The result 
was that the 111. Panzer Brigade was virtually destroyed and at the end of the day was left with 
seven tanks and eighty men. This was hardly a promising introduction to Army Group G; it was 
clear that American air power put our panzers at a heavy disadvantage, and that the normal 
principles of armored warfare did not apply in this theater. [författarens kursivering] 

Von Mellenthin som nyss anlänt från östfronten kanske inte var van vid att motståndarens 
artilleri och flyg kunde ge understöd så snabbt som amerikanarna kunde vilket tycks 
omöjliggjort tysk kraftsamling vid detta tillfälle. I källorna nämns bara ett utdraget 
amerikanskt artilleribombardemang: Föregående 51. Pansarinfanteribataljonens nattliga anfall 
för att återta Höjd 318. Detta kan anses vara i linje med Linds tanke om att 
ammunitionsinsatsens storlek är underordnad snabb effekt i målet då enbart ett undantag 
nämns. Regelmässigt kombinerade divisionens manöverförband sin egen eld med indirekt eld 
och erhöll flygunderstöd när vädret tillät. 4. Pansardivisionen använde verktyget eldkraft 
enligt kombinerade vapen i hög grad. 
 
Vid försvaret av Arracourt genomfördes ett antal motanfall. Exempel är Kapten Lamisons 
begränsade motanfall med del ur Kompani C och Major Hunters motanfall med Kompanierna 
A och B ur 37. Stridsvagnsbataljonen under den 19 september. Dessa sattes in mot tyska 
flanker och tillfogade tyskarna stora förluster då de som Lind beskriver använder 
motståndarens rörelse till sin fördel. Det motanfall som Abrams genomförde följande dag 
förefaller inte lika lyckat då det mötte motståndarens front och inte tvingade motståndaren att 
ändra riktning. Under de efterföljande striderna gjordes flera framgångsrika motanfall. Ett 
exempel är Abrams motanfall mot Trois Croix vilket behandlats tidigare. Detta föregicks av 
att den amerikanska skärmen av kavalleri- och pansarvärnskanonvagnsförband varit i strid 
och Abrams förband var inte bundna i strid, tack vare djupet i den amerikanska grupperingen. 
Abrams förband kunde nu verka som en reserv och var tillgängliga för att genomföra ett 
motanfall. Enbart vid Trois Croix förefaller det som att en reserv funnits omedelbart 
tillgänglig och i övriga fall genomfördes motanfallen av förband som drogs ur sina 
stridsställningar eller från andra uppgifter och ändå var framgångsrika till stor del. Lind 
skriver att reserven bör vara proportionell mot hur oklar situationen är. Vid inledningen av 
striderna kring Arracourt hade amerikanerna ett mycket dåligt underrättelseläge avseende de 
tyska styrkorna och tänkte sig fortsätta anfallet samma dag som de själva blev anfallna av 
tyskarna. Till följd av det dåliga underrättelseläget hade inte 4. Pansardivisionen någon tydlig 
reserv avdelad, de upplevde förmodligen situationen som klar. Tilläggas bör dock att CCA 
avdelat en stridsgrupp för att hjälpa CCR vid Lúneville dagen innan och förfogade över få 
manöverförband. En viktig detalj är att Combat Command Reserve vid 4. Pansardivisionen i 
enlighet med amerikansk doktrin inte nyttjades som taktisk reserv eller en tredje 
manöverbrigad i divisionen utan ledde återhämtning av förband. Det var alltså inte ett förband 
som divisionschefen kunde ha handlingsfrihet med mer än i undantagsfall och ett undantag 
här var grupperingen av CCR för försvar av Lunéville. Det är alltså inte en institutionalisering 
av det som Lind (1985) kallar reserv för att förstärka framgång, utan en nödåtgärd. 
 
4. Pansardivisionen nyttjade konsekvent motanfall som ett verktyg när divisionen försvarade 
men hade sällan reserver särskilt avdelade. Detta kan bero på en brist på manöverförband eller 
att man vid divisionen förlitade sig på en snabb OODA-loop med muntliga order för att 
snabbt kunna sätta in motanfall. Reserver avdelades i alltså i mindre grad men motanfall 
sattes ändå in i hög grad. 
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6 Avslutning 

6.1 Slutsatser 
Utifrån det tillgängliga källmaterialet visar denna studie och ananlys att 4. Pansardivisionen i 
september 1944 i Lorraine använde Linds (1985) referenspunkter i följande utsträckning: 
 

 Uppdragstaktik nyttjades minst till en viss grad. 
 Schwerpunkt nyttjades till en viss grad. 
 Ytor och luckor nyttjades i hög grad. 

 
Vad avser de övriga tre verktygen så: 
 

 Tillämpades eldkraft i form av kombinerade vapen i hög grad. 
 Avdelades reserver i mindre grad. 
 Sattes motanfall in i hög grad. 

 
Slutsatsen blir att 4. Pansardivisionen nyttjade manöverkrigföring i varierande grad sett över 
hela det teoretiska perspektivet  under fälttåget i Lorraine i september 1944. 

6.2 Värdering av resultatet 
Denna kunskap är måhända inte mycket värd isolerad men dock intressant i det att 
amerikansk manöverkrigföring kan ha skett i viss grad enligt en modern militärteoretiker som 
Lind före 2003. Tänkvärt kan vara att divisionen inte regelmässigt hade reserver avdelade för 
motanfall men kunde ändå snabbt sätta in motanfall med förband som inte var bundna i strid. 
Att divisionens förband då inte bands kan ses som ett misslyckande för tyskarna. Ändå visar 
de amerikanska motanfallen på vikten av samövning och en snabb OODA-loop när det råder 
brist på manöverförband. Studien omfattar en division under en månad och inte de 
amerikanska markstridskrafterna som helhet. Resultatet hade kunnat göras säkrare om en 
större del av de order som givits varit tillgängliga för studien och processerna som lett fram 
till dessa kunnat studeras mera i detalj. Detta hade kunnat ge säkrare slutsatser om i vilken 
utsträckning 4. Pansardivisionens chefer tänkte i banor av uppdragstaktik, schwerpunkt och 
ytor och luckor. Studien är nu istället baserad mera på hårda fakta som utgörs av utfallet i 
form av exempelvis förflyttningar i terrängen och nedkämpade motståndare och är i hög grad 
beroende av Cole (1950). 

6.3 Förslag till ytterligare forskning 
En motsvarande studie av den tyska sidan kan visa om det var två manöverorienterade parter 
som utkämpade striderna i Lorraine i september 1944. Vilket kan vara särskilt intressant 
eftersom Lind (1985) rekommenderar läsning av både Balck och von Mellenthin, båda chefer 
på den tyska sidan under slaget. Författarens egen tanke att när parterna i ett krig, en operation 
eller ett slag är symmetriska doktrinärt, organisatoriskt och teknologiskt ser tvekampen vid 
första ögonkastet ofta ut som en utnötningskonflikt kvarstår efter arbetet. Arbetet skall ses 
som en bit på vägen mot att bekräfta eller falsifiera den tesen. 
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Bilaga 1: Kartor ur The Lorraine Campaign 
KARTA I: 
4. Pansardivisionens anfall, 11-14 september 1944. 
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KARTA II: 
113. Pansarbrigadens anfall mot CCA vid Arracourt, 19 september 1944. 
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KARTA III: 
111. Pansarbrigadens anfall mot CCA, 22 september 1944. 
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KARTA IV: 
LVIII. Pansarkårens anfall mot 4. Pansardivisionen vid Arracourt, 
25-29 september 1944. 

 
 


