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Tillfälligt sammansatta förband 

En studie av tyska stridsgrupper för att undersöka hur och med vad de olika 
stridsgrupperna var organiserade under andra världskriget. 

Abstrakt: Under andra världskriget kom tyskarna att använda sig av tillfälligt 
sammansatta förband. Många av dessa tillfälligt sammansatta förband stred inom ramen 
för division och skapades oftast också ur dem. Från 1939 och ända till slutet av kriget 
användes så kallade kampfgruppen för att lösa olika uppgifter. Tiden varierade för de 
tillfälliga uppsättandena från enstaka dygn till veckor och månader.  
 
Med de olika truppslagens sammansättning i divisionerna skapades grunden för att kunna 
kombinera många system till rätt sammansättning av tillfälligt sammansatta förband, 
kampfgruppe.  
 
Uppsatsen kan ge generella erfarenheter, slutsatser och idéer inför framtidens tillfälligt 
sammansatta förband, inte minst med tanke på EU:s bataljonsstridsgrupper, EU 
Battlegroups, från de erfarenheter man finner i militärhistorien.  
 
Syftet med denna uppsats är att problematisera och kritiskt diskutera fenomenet tillfälligt 
sammansatta förband genom att analysera organiseringen av tyska kampfgruppen under 
andra världskriget, för att om möjligt, identifiera de viktigaste förmågorna som ett 
sammansatt förband behöver ha för att framgångsrikt uppnå sina mål.  
 
 
Nyckelord: Division, stridsgrupp, kombinerade vapen  
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Ad hoc combined arms formations 

An examination of German WWII battle group organisation 

Abstract: During WWII the Germans employed ad hoc combined arms formations. Many 
of these units were created at the divisional level. From 1939 onwards throughout the War 
the Germans utilised the so-called Kampfgruppen for special tasks. The lifespan of these 
units was from a couple of days up to weeks and months.  
 
The mix of branches within the divisions created the foundation for the combination of 
arms in the Kampfgruppe.     
 
The purpose of the essay is to examine the problem and by means of a critical discussion 
of ad hoc combined arms formations analyse the organization of German Kampfgruppe
during WWII, and if possible, identify the most important characteristics an ad hoc 
combined arms formation needs to posses in order to successfully carry out an operation.   
  
Keywords: Division, battle group, combined arms.  
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1. Inledning 
 
Dagens konkreta arbete med EU Battlegroups har sina rötter i operation Artemis som var 
en europeisk insats i Demokratiska Republiken Kongo juni 2003. Efter en förfrågan från 
FN sattes en snabbinsatsstyrka in för att stabilisera situationen i Bunia. Huvuddelen av de 
1800 soldaterna som sattes in var fransmän, övriga kom från andra europeiska länder. I 
september samma år avlöses styrkan av FN-förband. Operation Artemis får ses som en 
framgångsrik operation i jämförelse med USA:s operation samtidigt i Irak och blev också 
en förebild för hur Europa ska möta framtida konflikter. Redan i februari 2004 
presenterade Frankrike och England med Tyskland ett koncept för hur Europeiska 
snabbinsatsstyrkor skulle se ut.1  
 
Battlegroups är redan operativa i dag och den svenska Nordic EU Battlegroup (Nordic EU 
BG) ska kunna vara operativa från och med den 1 januari 2008. Sverige har åtagit sig att 
vara huvudansvarig för Nordic EU BG som dessutom ska bestå av enheter från Estland, 
Norge och Finland.  
 
Nordic EU BG byggs upp med manöverförband, understödsförband och underhåll. Utöver 
detta finns strategiska resurser som möjliggör t.ex. strategiska transporter och 
underrättelser. Manöverförbandet är av bataljons storlek och består för tillfället av ett 
stabs- och understödskompani, två  mekaniserade skyttekompanier, en luftburen skvadron 
och ett trosskompani. Understödsresurserna för manöverförbandet kan bl.a. vara ett 
stridsvagnskompani, luftvärnspluton, ingenjörkompani och underrättelsekompani 
(ISTAR).2 Logistiken sköts av underhållsdelar som efter behov tillförs. Utöver denna 
paljett av möjliga kombinationer tillkommer även så kallade strategiska möjliggörare i 
form av flygtransport, sjötransport, logistik och specialförband. Detta leds bl.a. av ett 
högkvatrer, Force HQ (FHQ). Ett sådant högkvarter har möjlighet att leda flera 
stridsgrupper samtidigt i ett och samma område. Högkvarteret har även det en mix av 
utländska och svenska officerare.3  
 
Bataljonsstridsgrupper inom ramen för EU:s Battlegroup-koncept är i och för sig inget 
tillfälligt sammansatt förband utan ett permanent sådant. Sammansättningen av den 
svenska bataljonsstridsgruppen är inte en traditionell bataljon utan liknar i mångt och 
mycket ett tillfälligt sammansatt förband. Det kan därför vara av intresse att studera hur 
etableringen av tillfälligt sammansatta förband fungerat tidigare.4 
 
Den tyska krigsmakten organiserade ofta tillfälligt sammansatta förband, s.k. 
kampfgruppen, under andra världskriget. Tyskarna hade utvecklat denna förmåga genom 
sin doktrin, träning och vunna erfarenheter från första världskriget. Det är därför naturligt 
att studera denna organisering av tillfälligt sammansatta förband för att närma sig 
problemområdet. Även om det med all säkerhet finns stora skillnader mellan dåtidens 
tyska kampfgruppe-koncept och EU:s Battlegroup-koncept, kan det alltså finnas ett antal 

                                                 
1 Mika Kerttunen, Tommi Koivula & Tommy Jeppsson, (2005), EU Battlegroups Theory and Development 
in the Light of Finnish-Swedish Co-operation, National Defence College, Helsingfors, s. 16-17. 
2 Intelligence, Surveillance, Target Acquisition and Recconaissance (ISTAR). 
3 Kerttunen, Koivula & Jeppsson, (2005), EU Battlegroups Theory and Development in the Light of Finnish-
Swedish Co-operation, s. 28-31.  
4 Kerttunen, Koivula & Jeppsson, (2005), EU Battlegroups, s. 79-81.   
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gemensamma beröringspunkter. Det kan, helt enkelt, vara av värde att betrakta 
uppbyggnaden av bataljonsstridsgrupperna i ljuset av de tyska erfarenheterna under andra 
världskriget. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att problematisera och kritiskt diskutera fenomenet tillfälligt 
sammansatta förband genom att analysera organiseringen av tyska kampfgruppen under 
andra världskriget för att, om möjligt, identifiera de viktigaste förmågorna som ett 
sammansatt förband behöver ha för att framgångsrikt uppnå sina mål.  
 
För att finna några slutsatser som kan användas i samband med uppbyggnaden av tillfälligt 
sammansatta förband i framtiden har frågeställningarna generaliserats: 
 

1) Hur motiverades organiseringen av tyska kampfgruppen? 
 
2) Vilka positiva effekter för krigföringsförmågan kan organiseringen av dessa 

förband sägas ha medfört? 
 
3) Vilka negativa effekter för krigföringsförmågan kan organiseringen av dessa 

förband ha sägas medfört? 
 

1.2 Avgränsningar 
 
I uppsatsen avhandlas endast tyska kampfgruppen organiserade ur pansardivisioner och 
mekaniserade divisioner därför att dessa förband oftast fanns representerade vid de mest 
avgörande platserna under kriget för Tysklands del. Dessa förband har även en intressant 
förbandsutveckling under krigets sex år. Tre av dessa divisioner väljs för att särskilt 
granskas och ge svar på frågeställningarna.  
 
Med division i detta avseende menas den organiska division som är fastställd enligt listor, 
KStN (Kriegstärkenachweisung).5 Dock bör det nämnas att förbanden inte höll sig till 
dessa listor då främst bristen på fordon, personal och materiel var stor. Här finns en 
skillnad mellan den fasta organisatoriska lösningen (som vi i Sverige benämner TOEM, 
taktisk, organisatorisk och ekonomisk målsättning) och den verkliga historiska 
beskrivningen. Jag väljer, då det är möjligt, att beskriva och resonera utifrån den faktiska 
situationen för att belysa de reella för- och nackdelarna som de tillfälligt sammansatta 
förbanden hamnade i.  
 

1.3 Metod 
 
Jag har valt att studera tre exempel (fall) på tyska kampfgruppen under andra världskriget. 
Fallen är tagna från olika fronter, vid olika tillfällen och med olika motståndare för att få 
en förhållandevis representativ spridning. Vid samtliga fall var divisionerna organiserade 
för anfallsstrid vilket innebar att ersättning, förstärkning och förberedelser var gjorda. 
                                                 
5 Leo W.G Niehorster, (1990), German World War II: Organizational Series Vol2/I Mechanized Army 
Divisions 10 May 1940, Dr. Leo W.G Niehorster, West Germany, s. 4. 
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Detta kan likna dagens förutsättning för t.ex. Nordic EU BG som i sitt tänkta utgångsläge 
förmodligen är förberedd med full styrka.   
 
Under andra världskriget bildades det olika kampfgruppen beroende på olika situationer. 
Det var inte allt för ovanligt att tyska divisioner fick så stora förluster att storleken inte 
längre motsvarade divisionsstorlek utan blev så små att de kom att benämnas kampfgruppe. 
Under vissa omständigheter hotades även tyska linjer av genombrott och därför var man 
tvingad att sätta upp brandkårsliknande kampfgruppen, ofta med stor hast, för att täta 
luckor och ta tillbaka förlorade ställningar.  
 
De tre fallen i uppsatsen avhandlar kampfgruppen som fortfarande avdelades ur fullt 
fungerande och uppfyllda divisioner. Min bedömning är att dessa situationer svarar mer 
mot mina frågeställningar och den situation som råder i dag för de europeiska 
stridsgrupperna.   
 
Det första fallet på användandet av kampfgruppen är tagen från perioden 10 maj till 18 
maj, 1940 och fokuserar på 1:a tyska pansardivisionens tillvägagångssätt under 
framryckningen genom Ardennerna och anfallet över Meuse. Under hela denna 
beskrivning använder tyskarna sig av Gefechtsgruppe istället för kampfgruppe. Gefecht6 
översätts som strid och kampf till kamp vilket jag i denna uppsats sätter ett likhetstecken 
mellan.7   
 
Det andra fallet är hämtat från striderna på östfronten 1943 och fokuserar på 
pansargrenadjärdivisionen Grossdeutschlands slaget om Kursk perioden 4 juli till 10 juli. 
Divisionen valde då att bilda en kampfgruppe av pansarspaningsbataljonen tillsammans 
med stormkanonbataljon ur divisionen.8  
 
Det sista fallet är taget ur den tyska krigsmaktens offensiv i Ardennerna december 1944. 
Här har jag valt att följa 1:a SS pansardivisionen Liebstandarte Adolf Hitler under perioden 
15 december till 19 december. Divisionen bildar fyra stycken olika kampfruppen varav jag 
har valt att följa en av de kampfgruppen som bildas från divisionens pansarregemente 
under ledning av överstelöjtnant Joachim Peiper.9  
 
En diskussion kring sammansättningen av de olika fallens kampfgruppen kommer att föras 
för att ge en bild av utformningen, och därefter kommer en kritisk granskning att göras för 
att, om möjligt, identifiera positiva och negativa effekter i själva organiseringen. 
 
Arbetsmetoden är, mer specifikt, att analysera de tre historiska fallen med hjälp av de sex 
grundläggande förmågorna som formuleras i Doktrin för markoperationer,10 verkan, 
rörlighet, underrättelser, skydd, ledning och uthållighet, och genom en kritisk granskning 
diskutera positiva och negativa effekter avseende krigföringsförmågan med tillfälligt 
sammansatta förband mot bakgrund av dessa förmågor. Eftersom de grundläggande 
förmågorna kan betraktas som en tankemodell och går att identifiera på slagfältet passar 
modellen väl in i de markoperativa exemplen som används. Genom att diskutera för- och 

                                                 
6 Gefecht översätts till svenska med strid, drabbning enligt Svenska bokförlagets Ordböcker, tysk-svensk del, 
(1965), Kungl. Boktryckeriet P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, s. 283. 
7 Fall Gelb. 
8 Unternehmen Zitadelle, översätts fritt med, operation Citadell och var kodordet för det tyska anfallet.  
9 Wacht am Rhein, eller som det ofta kallats för på engelska, The Battle of the Bulge.  
10 Doktrin för markoperationer (2005) Försvarsmakten, Stockholm, s. 63-74. 
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nackdelar utifrån de sex grundläggande förmågorna i de olika historiska exemplen blir 
undersökningen förhållandevis strukturerad och fallen någorlunda jämförbara. (Se bild 1)  
 
 
 

 
 

 
 

 

 

Bild 1 Skiss över metoden som används i uppsatsen. 

De grundläggande förmågornas tillämpning medger också att effekt kan mätas, antas och 
analyseras mot en given situation. Den kan ses som ett instrument för prioritering om vad 
som är viktigast i t.ex. olika skeden av en operation. Under bedömanden som genomförs av 
staber kan resonemang ske utifrån de grundläggande förmågorna. Fördelen är att de viktiga 
områdena berörs och risken för att missa avgörande ingångsvärden och antaganden 
minskas. Tankemodellen med de sex grundläggande förmågorna är också fastställd i den 
svenska doktrinen vilket gör att den kan vara lite enklare att förhålla sig till eftersom den 
faktiskt gäller och används för tillfället. Det skall dock sägas att doktrinen inte har varit 
giltig mer än några år och innan den fastslogs fanns det en diskussion om t.ex. hur många 
förmågorna skulle vara.  
 
Krigföringsförmåga 
Det är dock på sin plats att nämna något om vad krigföringsförmåga är och vad som med 
den avses i uppsatsen innan en mer detaljerad förklaring ges av som avses med de 
grundläggande förmågorna.  
 
I diskussionen om vad krigföringens principer är råder det i dag delade meningar. Det finns 
ändå tankar och erfarenheter som anses gälla i dag och som också diskuteras mellan de 
som arbetar med militärteori.11  
 
Författarna till boken, Militärteorins grunder12, Jerker Widén och Jan Ångström, har gjort 
ett urval, utan att prioritera eller rangordna ett antal principer för krigföring som de har 
funnit vara vanligt förekommande. De har valt att presentera tolv av principerna och dessa 
beskrivs kortfattat så här; 
 

• Principen om mål, militära ansträngningar bör vara riktade mot tydliga och 
uppnåeliga mål.  

• Principen om initiativ, ett offensivt och aktivt uppträdande gör det möjligt att agera 
snarare än reagera mot fienden. 

• Principen om flexibilitet, innebär att bevara handlingsfrihet under genomförandet 
av militära operationer. 

• Principen om koncentration, handlar om att ha förmågan att i tid och rum 
koncentrera sina egna resurser och skapa lokal överlägsenhet i förhållande till sin 
motståndare.  

                                                 
11 Jerker Widén & Jan Ångstöm, (2005), Militärteorins Grunder, Försvarsmakten, Stockholm, s. 120-121. 
12 Widén & Ångstöm, (2005), Militärteorins Grunder, Försvarsmakten. 
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• Principen om hushållning, är behovet av att prioritera resurserna så att de endast är 
avvägda mot att lösa uppgiften. 

• Principen om rörlighet, innebär bl.a. att ha förmåga till att slå om anfallsriktning 
eller byta handlingsmönster. 

• Principen om överraskning, kan om den lyckas förstärka effekten vida överstiger 
det värde av det arbete och det material som använts. 

• Principen om säkerhet, bygger på att förbanden ständigt måste skydda sig.  
• Principen om enkelhet, minskar risken för missförstånd och förvirring. 
• Principen om samordning, anses vara av stor vikt därför att samordnade och 

koordinerade aktioner har bättre förutsättningar att lyckas.  
• Principen om god anda, betonar betydelsen av god moral för att vara effektiv i sin 

krigföring.  
• Principen om tid, anses påverka nästan all verksamhet i krig, det är därför viktigt 

att tidsfaktorn gynnar den egna sidan.13   
 
Dessa tolv principer är fortfarande omdiskuterade enligt författarna, bl.a. då principerna 
kan förstås som ett regelverk men också som riktlinjer och variabler. Dessa tre 
föreställningar är nära relaterade med varandra men det finns också nyansskillnader som 
förklarar krigsutfall. En annan av skillnaderna, enligt författarna, är på vilka nivåer 
krigföringens principer är gällande. Där finns det de som hävdar att krigföringens 
grundprinciper är allmängiltiga oavsett nivå medan andra betonar t.ex. den operativa nivån 
som den mest applicerbara.14 Min uppsats riskerar att hamna i diskussionen om huruvida 
jag har tagit ställning i den rådande debatten eller inte, vilket inte är min avsikt. Ändå 
förhåller jag mig till den taktiska nivån samt försöker även väga olika effekter med hjälp 
av krigföringens principer mellan varandra genom min diskussion.  
 
I uppsatsens tre fall används många av dessa tolv punkter för att reflektera över vilka för- 
och nackdelar krigföringens principer får. Det är inte givet att alla tolv punkterna går att 
tydligt finna i varje fall men då de återfinns förstärker de diskussionen kring vilka för- och 
nackdelar en tillfälligt sammansatt stridsgrupp har i förhållandet till krigföringens 
principer.  
 
Det är inte heller min avsikt att kritiskt granska krigföringens grundprinciper i sig utan att 
endast försöka förhålla mig till dem med medvetenheten om att det kan ses som ett 
ställningstagande. Jag anser ändå att värdet av att använda dessa tolv principer om 
krigföring är större än att inte ha med dem alls för att slippa ta ställning i diskussionen om 
dem. Jag riskerar ändå att i min uppsats ha valt, utan att definiera valet, att krigföringens 
principer kan ses som variabler på vilka taktisk nivå. Det är inte min mening att föröka 
identifiera om de skall ses som regler eller variabler och på vilka nivåer de gäller. Oavsett 
om jag vill det eller inte så finns krigföringens principer i det material jag har använt mig 
av och jag väljer att förhålla mig till dem utan att identifiera hur krigföringens principer 
skall tolkas.  
 
En konsekvens blir att försöka finna en enklare och stabilare grund att stå på för att angripa 
min frågeställning. I stället för att välja ut några av krigföringens principer och förhålla 
mig till diskussionen om dem väljer jag att använda mig av den sedan några år tillbaka i 
doktrinen fastställda tankemodellen innehållande de sex grundläggande förmågorna. Är då 

                                                 
13 Widén & Ångstöm, (2005), Militärteorins Grunder, Försvarsmakten, s. 131-137. 
14 Widén & Ångstöm, (2005), Militärteorins Grunder, Försvarsmakten, s. 121. 



Försvarshögskolan                                 2006-09-06                      FHS beteckning 300/6:1                                
Mj Lars Henåker                                                                                                            9(50)    

de sex grundläggande förmågorna bättre att använda sig av än krigföringens principer? De 
sex grundläggande förmågorna har delvis samma innehåll som krigföringens principer. 
Rörelse och rörlighet, koncentration och verkan, hushållning och uthållighet, säkerhet och 
skydd, samordning och ledning, överraskning och underrättelser kan sägas ha ungefär 
samma betydelse vilket innebär att de går att använda både för diskussion och skapa en 
struktur med hjälp av den fastställda svenska doktrinen.  
 
Men om krigföringens principer har olika problem med tolkningen av dem har då inte de 
sex grundläggande förmågorna det också? Det har funnits, och förmodligen finns, en 
debatt om hur de sex grundläggande förmågorna skall användas som en tankemodell. 
Innan den svenska doktrinen fastställdes skiftade t.ex. antalet förmågor mellan fem och 
sex, där diskussionen var om huruvida skydd var en grundläggande förmåga eller inte. 
Diskussionen om de skulle kallas för grundläggande basförmågor eller grundläggande 
förmågor var ett annat exempel på hur svårt det var att förhålla sig till dem. Många frågor 
kvarstår, anser jag, angående våra sex grundläggande förmågor som t.ex. hur de skall 
användas begripigt vid utbildning av värnpliktiga, hur de blir konkreta i bedömanden och 
hur de förankras i den svenska officerskåren.  
 
Om jag bara använt mig av krigföringens principer och förhållit mig mer djupare till dem 
hade jag kanske riskerat att hamnat mer i diskussionen om att definiera krigföringens 
principer. Det är inte min avsikt med min uppsats utan jag väljer att använda mig av både 
krigföringens principer och de grundläggande förmågorna men med skillnaden att de 
grundläggande förmågorna är fastställda genom den svenska doktrinen. Så en stor skillnad, 
som jag ser det, är att krigföringens principer har en levande föränderlig diskussion i dag 
medan de grundläggande förmågorna just för tillfället är mer fasta. Det innebär inte att de 
har t.ex. ett högre värde i min uppsats utan mer ger en röd tråd i den.      
    
För att strukturera min diskussion väljer jag att sätta in de tre historiska fallen i de sex 
grundläggande förmågorna för att få en så likvärdig genomlysning av samtliga tre fall som 
möjligt.     
 
De sex grundläggande förmågorna kortfattat enligt svensk doktrin 2005  
I den följande delen kommer de sex grundläggande förmågorna att diskuteras något mera 
utförligt i syfte att klargöra på vilket sätt förmågorna är användbara som analysinstrument. 
 
Den kursiva texten är hämtad från den svenska doktrinen för markoperationer med en 
kortfattad förklaring av vad som avses med själva förmågan.  
 

• Ledning syftar till att samordna mänskligt agerande och resurser av olika slag 
i komplexa och dynamiska situationer så att eget och överordnat mål uppnås.15  

 
För att kunna leda effektivt och ha en redundans i ledningssystemet kvävs olika typer av 
stödsystem som medger stor flexibilitet. Ledning innebär också att mål som skall uppnås 
på längre sikt anges.16 Det är inte alltid som sambandssystem fungerar eller kan användas 
vilket ställer krav på de chefer som ska genomföra strid att förstå sin högre chefs vilja och 
mål.  
  

                                                 
15Doktrin för markoperationer (2005), Försvarsmakten, Stockholm, s. 63. 
16Doktrin för markoperationer (2005), Försvarsmakten, Stockholm, s. 63. 
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Även ledarskapet har stor betydelse och skall ses som hur man hanterar relationer mellan 
människor i en organisation. Det personliga chefsbesöket är en viktig del för att följa upp 
och skapa sig en egen uppfattning om händelseutvecklingen. En viktig del i den svenska 
ledningsfilosofin är att leda genom uppdrag. För att lyckas med det är det viktigt att skapa 
en atmosfär som möjliggör ömsesidigt förtroende. Chefer skall ha förmåga i att fatta egna 
beslut utifrån rådande situation.17 Tillfälligt sammansatta förband kan ha nackdelen med att 
man inte fullt ut känna varandra och cheferna som tillsätts är nya. Under strid faller också 
chefer ifrån vilket skapar friktioner. För att komma runt dessa problem kan det vara en 
fördel att lyfta upp chefer ur den ordinarie organisationen istället för att förse stridsgruppen 
med chefer utifrån.  
 
Ledningen bör alltid ses som navet och finns förmodligen alltid med. Ledningen i sig kan 
vara bättre eller sämre av olika anledningar. En viktig dimension är förluster av chefer och 
hur man anpassar sig till sådana situationer.   
 
Leding och ledarskap är en av de viktigaste ingredienserna i tillfälligt sammansatta 
förband. Ofta döptes de tyska stridsgrupperna efter chefens namn för styrkan för att tala 
om vem som ledde den. I uppsatsen använder jag, då det är möjligt, stridsgruppernas namn 
för att betona vikten av att samla ett förband runt en chef.  
 

• Underrättelser och information syftar till att kontinuerligt upprätthålla en 
gemensam lägesbild av pågående, bedömd och kommande verksamhet så att 
eget och överordnat mål uppnås.18  

 
Den gemensamma lägesbilden utgör ett viktigt underlag för att chefer skall kunna fatta 
beslut i rätt tid. Förmågan till att inhämta underrättelser och information är avgörande för 
att få en korrekt lägesbild.19 En nackdel är att det kan ta tid för underrättelserna att komma 
fram till dem som behöver underlaget för beslutsfattning. Det förekommer att strid 
genomförs utan en noggrann spaning och att stridskänningen med motståndaren anses 
tillräcklig för att kunna fatta beslut på. Risken är dock att fel beslut fattas utan nödvändiga 
underrättelser.   
 
I uppsatsen belyser jag vid några tillfällen vikten av att ha ett flexibelt och starkt stridande 
spaningsförband men också nackdelarna det medför med uteblivna underrättelser som vid 
några fall blir avgörande för utgången. 
 

• Verkan genom bekämpning och annan påverkan syftar till att reducera 
motståndarens förmåga och vilja till fortsatt strid så att eget och överordnat 
mål kan uppnås.20 

 
De medel som används vid bekämpning kan t.ex. utgöras av direkt och indirekta 
bekämpningssystem som finns i markstridskrafternas, flygstridskrafternas och de marina 
stridskrafternas vapensystem. Vår förmåga att verka avgörs av hur väl vi samordnar alla 
insatser för att påverka motståndarens förmåga och vilja till fortsatt strid. Elden utnyttjas 
effektivt genom att snabbt kraftsamla den till tid och rum för att nå framgång i striden.21 

                                                 
17 Doktrin för markoperationer (2005), Försvarsmakten, Stockholm, s. 64. 
18 Doktrin för markoperationer (2005), Försvarsmakten, Stockholm, s. 65. 
19 Doktrin för markoperationer (2005), Försvarsmakten, Stockholm, s. 65.  
20 Doktrin för markoperationer (2005), Försvarsmakten, Stockholm, s. 67. 
21 Doktrin för markoperationer (2005), Försvarsmakten, Stockholm, s. 67-69. 
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En för stor kraftsamling av eld kan leda till att tempot sänks då tunga förband med 
bekämpningsförmåga ska fram för att verka. Här kan det finnas en intressant skillnad 
mellan att behålla organisationen, t.ex. divisionen intakt alternativt omfördela olika 
förband till en tillfälligt sammansatt stridsgrupp för att uppnå önskad effekt. Då större 
stridsvagnsförband och artilleriförband delas och underställs en lägre nivå riskerar 
divisionen att tappa möjligheten till kraftsamling av verkandelarna. Detta till förmån för ett 
mer allsidigt sammansatt förband som har andra förmågor att lösa uppkomna friktioner och 
förmåga till att nå målet utan att nyttja maximal verkan.  
 

• Rörlighet syftar till att manövrera avdelade system, förband och övriga 
resurser i tid och rum så att eget och överordnat mål kan uppnås.22 

 
Rörlighet bör sättas i relation till motståndarens rörlighet för att därigenom kunna värdera 
den egna rörligheten. Huvuddelen av den väpnade striden förs på taktisk nivå och vid sidan 
av väg. Detta innebär att förband upp till bataljons storlek bör ha sådan sammansättning att 
alla grundläggande förmågor kan nyttjas i väglös terräng. Tempot i rörelsen är en viktig del 
i manöverkrigföringen.23 En nackdel kan vara om man med en del av förbandet kan röra 
sig i svårframkomlig terräng men med huvuddel fortfarande är beroende av vägar. Då 
kommer striderna förmodligen handla ganska snart om att säkra egna förbindelser mer än 
att få motståndaren att ge upp eller fly. Fallen som används i uppsatsen bygger på att de 
mest rörliga delarna används i det tillfälligt sammansatta förbandet i syfte att nå så stor 
rörlighet som möjligt. Rörlighetsperspektivet belyser också vilka förband som väljs och 
hur de kom att se ut för att lösa de uppgifter och uppsatta mål de hade.  
  

• Skydd syftar till att –genom såväl tekniska som taktiska, passiva och aktiva 
åtgärder –skapa förutsättningar för ökad överlevnad, uthållighet och 
möjligheter till verkan, så att eget och överordnat mål kan uppnås.24   

 
Skydd omfattar alla åtgärder för att enskilda och förband ska undgå upptäckt och 
bekämpning. Det är viktigt att förband och soldater har ett organisatoriskt skydd inbyggt. 
Chefen ska väga behovet av skydd och risktagning mot målet för verksamheten.25Det 
tunga pansarskyddet har sin svaghet just i vikten. Då skyddet ökar finns det risk för att 
rörligheten minskar och förlorar effekt i viss terräng och under viss väderlek.  
 
Ofta finner jag i de fallen som uppsatsen handlar om att det bepansrade skyddet är viktigt. 
De förband som sätts samman har ur divisionen det bästa skyddet för att lösa de uppgifter 
som beordrats dem.  
 

• Uthållighet syftar till att kontinuerligt vidmakthålla egen personell och 
materiell tillgänglighet så att eget och överordnat mål kan uppnås.26 

 
Utgången av de första striderna har stor inverkan på förbandens stridsvärde. Om en chef 
har god personkännedom om underlydande och följer upp delarna i förbandet kan han 

                                                 
22 Doktrin för markoperationer (2005), Försvarsmakten, Stockholm, s. 69.  
23 Doktrin för markoperationer (2005), Försvarsmakten, Stockholm, s. 69-71.  
24 Doktrin för markoperationer (2005), Försvarsmakten, Stockholm, s. 71.   
25 Doktrin för markoperationer (2005), Försvarsmakten, Stockholm, s. 71-72.  
26 Doktrin för markoperationer (2005), Försvarsmakten, Stockholm, s. 73.  
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också bedöma delarnas stridsvärde.27Ofta finns det tunga underhållet kvarlämnat i 
grundorganisationen och måste stödja de tillfälligt sammansatta förbanden med en aktiv 
framåtriktad underhållstrafik för att inte stridsgruppernas rörelser skall avstanna. Efter 
redan något dygn behövs ersättning av främst drivmedel ske under anfallsstrid, vilket 
ställer stora krav på samordningen av underhållet. Även ersättning till ett tillfälligt 
sammansatt förband av personalförluster är svårare då det inte alltid finns en central 
handläggning av personalärenden där. Det är oftast under en för kort tid som stridsgruppen 
existerar och det tar tid att föra fram ny personal som skall finna sig till rätta i en ny grupp.  
 
I de fallen som studeras i uppsatsen är uthålligheten lite varierande men kan sägas sträcka 
sig upp till en vecka som man orkar hålla stridsgruppen samlad. Det beror naturligtvis på 
fler orsaker till att stridsgruppen inte hålls intakt längre men det är ändå under denna 
tidsrymd som man löser sina uppgifter.  
 
Jag kommer att analysera vart och ett av fallen utifrån förbandets förmåga till de sex 
grundläggande förmågorna och göra en samlad bedömning av de positiva och negativa 
effekter för krigföringsförmågan som organiseringen av förbandet kan sägas ha medfört.  
 
Valet att använda de grundläggande förmågorna faller tillbaka på det tidlösa och generella 
i dem. En risk med att använda sig av de grundläggande förmågorna är att resultatet av en 
diskussion kan bli för generell och inte ge detaljerade svar. Jag hade kunnat enbart använda 
mig av krigföringens principer i mitt resonemang utan att väva in de grundläggande 
förmågorna för att få en bredare diskussion men har valt att använda principerna för att 
förstärka diskussionen och eventuellt nå en högre detaljeringsgrad i mina svar på 
uppsatsens frågor.  
 
Andra infallsportar till diskussionen är t.ex. stridens och taktikens grunder vilka går att 
finna i alla tre fallen. Kraftsamling och lokal överlägsenhet finns ofta med som en viktig 
del i skapandet av ett tillfälligt sammansatt förband men förklarar troligtvis inte alla 
negativa och positiva effekter som uppstår.  
 
Slutligen skall slutsatserna från de historiska fallen utgå från de grundläggande förmågorna 
och vara av generisk art för att kunna användas idag och in i framtiden.   
 

1.4 Källor, litteratur och disposition 
 
Beskrivningen och analysen av de historiska fallen bygger på flera av varandra oberoende 
källor och på litteratur.  
 
I det första fallet med 1:a pansardivisionen har mikrofilm och utskrivna intervjuer med 
general Hermann Balck28 använts som källa. Därutöver har litteratur används för att fylla 
ut händelserna som inträffade i maj 1940. Mikrofilmen som använts är kopior av de tyska 
krigsdagböckerna som fanns i förbanden. Krigsdagböckerna från XIX Pansarkåren, 1:a, 2:a 
och 10:e pansardivisionerna innehåller anteckningar, loggning, rapporter och order under 
                                                 
27 Doktrin för markoperationer (2005), Försvarsmakten, Stockholm, s. 74.  
28 Som i maj 1940 var överstelöjtnant och regementschef för första skytteregementet i 1:a pansardivisionen. I 
september 1944 når Balck positionen som chef för armégrupp G. Han avsätts av Hitler men återinsetts senare 
som chef för 6:e armén. I slutet av kriget överlämnar han sig till de amerikanska styrkorna. Han släpps ur 
fångenskap 1947.  
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och i nära anslutning till händelserna som inträffar. Utskrifterna av intervjuerna med 
general Hermann Balck är från 1979 vilket gör dem lite osäkrare då tiden mellan det att 
händelserna har ägt rum och när själva intervjun äger rum är nästan fyra decennier. Den 
rika uppsjö av litteratur som finns om Frankrikes fall 1940 är god men kan vara tendensiös 
och här är det viktigt att sätta in texter och författare i rätt område samt minst ha två 
oberoende källor som beskriver samma sak. Litteratur som bör omnämnas speciellt är 
Karl-Heinz Friesers, Blitzkrieg-legende, en bok om västfälttåget 1940 på tyska och utgiven 
1995 samt översättningen av densamma till engelska 2005. Böckerna är genomgående 
mycket detaljerade och fyllda av innehåll som bygger på en rik mängd arkivmaterial. 
Kartorna i böckerna ger en god förståelse och detaljupplösning för läsaren.29   
 
Det andra fallet bygger på utskrifter av intervjuer med general Hermann Balck och 
generalmajor F. W. von Mellenthin,30 utskrifter från mikrofilmer samt litteratur så att en 
helhet skapas. Även här är utskrifterna av intervjuerna med general Hermann Balck och 
general von Mellenthin osäkrare då tiden mellan händelserna har ägt rum och när själva 
intervjun äger rum är nästan fyra decennier. Utskriften från XXXXVIII Pansarkåren under 
perioden 4–15 juli 1943 är gjorda av T.N Dupuy, G.P Hayes, P. Martell, V.E Lyons och 
J.A.C Andrews, (1976) och jag ser den som en primärkälla. Forskningen har från tidigt 90-
tal haft tillgång till gamla sovjetiska arkiv och material vilket föranlett en uppgradering av 
striderna på östfronten 1941–45. Även här finns det risk för en tendensiös 
historiebeskrivning utifrån vem som beskriver slaget. Källorna är inte heller entydiga.31 
 
Det sista fallet bygger på litteratur om Kampfgruppe Peiper där i huvudsak en författare 
har används. Michael Reynolds är den författare som mest använts då han har skrivit ett 
antal böcker om tyska förband under andra världskriget, bl.a. en bok som till största delen 
avhandlar just kampfgruppe Peiper. Det är ovanligt att enskilda tyska kampfgruppen blir 
omskrivna så mycket som Peipers kampfgruppe har blivit. Även om jag använder mig av 
några andra källor anser jag att detta fall är den mest tendensiösa beskrivningen av de tre 
exemplen. Standartenführer (motsv. överste) Joachim Peiper blev efter kriget anklagad för 
massakerna i Malmedy där mellan 72 till 84 amerikanska fångar mejades ned på ett öppet 
fält. Över 70 stycken medlemmar från 1:a SS pansardivisionen Liebstandarte Adolf Hitler 
ställdes inför rätta efteråt. Peiper dömdes till döden men samtliga dödsstraff omvandlas till 
långa fängelsestraff och Peiper friges 1956. 1976 mördas han på sin gård i Frankrike.32 
 
Eftersom just denna kampfgruppe blev så kontroversiell och fick stor betydelse i 
krigsförbrytarrättegångarna efter andra världskriget så finns det en risk att även 
beskrivningarna kan vara tendensiösa.   
 
I bakgrundsdelen (kapitel 2) kommer jag att ägna mig åt att besvara den första 
frågeställningen, i undersökningsdelen (kapitel 3) kommer jag att göra mina fallstudier och 
i samband med dessa diskutera andra och tredje frågeställningen. I den avslutande delen 
(kapitel 4) kommer jag att samla upp mina resultat och vidga diskussionen något. 

                                                 
29 Karl-Heinz Freiser, (1995), Blitzkrieg- Legende, Der Westfeldzug 1940, R. Oldenbourg Verlag GmbH, 
München. 
30 Von Mellentin var tysk generalstabsofficer under andra världskriget. Han var bl.a. stabschef i XXXXVIII 
pansarkåren, 4 pansararmén, armégrupp G och slutligen 5 pansararmén.   
31 Anders Frankson & Niklas Zetterling, (2002), Slaget om Kursk, Norstedts Förlag, Stockholm, s. 291. 
32 Michael Reynolds, (1995), The Devil´s Adjutant, Spellmount Limited, The Old Rectory Staplehurst, Kent 
TN12 0AZ,s. 264-69. 
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2. Bakgrund  
 
Manöverkrigföring har sin motsats i utnötningskrigföringen, något som man på västfronten 
hamnade i redan under hösten 1914. Utnötningskriget kan beskrivas som ett materiel-, 
resurs- och förintelseorienterat krig där parterna dras mot varandra som magneter. 
Manöverkriget kom däremot att utvecklas mer mot risktagnings-, kunskaps-, underrättelse-
, tid-, drivmedels-, och systemkollaps för att bryta dödläget. Det kom att ställas i första 
hand psykiska krav på risktagning och att fatta beslut snabbt vilket också ställde högre krav 
på staber och officerare än på enskild soldat. Utnötningskriget var mer präglat av enskilt 
mod och skjutskicklighet där påfrestningarna lades främst på soldaterna.33   
 
Under första världskriget började tyskarna utveckla en ny taktik, infiltrationstaktiken, med 
stormtrupper som syftade till att bryta det dödläge som var i skyttegravarna. Även mobila 
enheter började användas, främst på östfronten.  
 
Ett lysande exempel finns från november 1916 då general von Falkenhayn, chef för 9:e 
armén, under anfallet in i Rumänien skapade en tillfälligt sammansatt stridsgrupp i syfte att 
öppna upp den trånga passagen Järnporten som försvarades av rumänska förband i 
Transsylvanien. Bergen öppnade sig efter Järnporten ned mot floden Danube där den 
viktiga järnvägen löpte. 
 
Det tillfälligt sammansatta förbandet byggde kring en bataljon (fyra skyttekompanier) ur 
184:e infanteriregementet, tre stycken kulspruteplutoner (12stycken kulsprutor), två 
stycken fordonsmonterade luftvärnspjäser, en sambandsenhet, en kavallerienhet (ur 10:e 
Dragonregementet) samt 2,5-tons lastbilar som transport till skyttebataljonen. Denna 500 
manna styrka leddes av kaptenen Picht som fick den enkla orden, ”-öppna Järnporten!”. 
Efter en lång förflyttning anföll Picht nattetid garnisonen som försvarade Järnporten i 
ryggen och intog den. Denna förstärkta bataljon lyckades försvara Järnporten mot en 
rumänsk division till dess egna förband kunde komma till undsättning.34  
 
Med de mobila striderna och erfarenheten från första världskriget började förmågorna till 
vilseledning, överraskning, initiativ, uppdragstaktik och kraftsamling bli framgångs-
faktorer. Dessa förmågor utvecklades och Tyskland strävade efter att finna koncept för 
snabba avgöranden. Detta skulle ske genom snabbhet, smidighet och kraftsamling. Denna 
form av snabba avgöranden kom att kallas för blitzkrieg.35  
 
En taktik som utvecklades under första världskriget var att söka luckor och ytor i fiendens 
försvar för att manövrera sig genom linjerna och nå fördelaktigare positioner. Detta med en 
kombination av olika sammansatta vapensystem kunde få motståndaren att ställas inför ett 
dilemma som gav effekten av horisontalt, vertikalt och psykologiskt hot. Strävan var att 
komma in på djupet och nå motståndarens känsliga delar så som ledning, underhåll och 
artilleri. En effekt till som uppnåddes var att exploateringen på djupet av motståndarens 
gruppering påverkade motståndarens beslutscykel. Fienden skulle få svårare att leda sina 
                                                 
33 Jan Hummelgren, (1989), Manöverkrig, C AL Utv, FOA Rapport D 10136 juli 1989, s. 3.  
34 James S. Corum, (1992), The Roots of Blitzkrieg, University Press of Kansas, s. 7-8.  
35 Hummelgren, (1989), Manöverkrig, s. 2. (Blitzkrieg kan dock anses vara ett manöverkrig på operativnivå 
och kännetecknas av överraskande, häftiga, djupa anfallsrörelser mot en motståndare som inte hinner med 
och besegras utan att nödvändigtvis bli tillintetgjord.)  
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förband effektivt, de inre linjerna skulle bli avskurna och hans tempo i rörelser och 
beslutsfattande beskäras hela tiden till dess en systemkollaps inträffade och motståndaren 
gav upp eller flydde.36  
 
Trots vunna erfarenheter från första världskriget var det inte förens under andra 
världskriget som tyskarna fullt ut använde sig av kampfgruppen. Uppgifterna som gavs var 
baserade på den taktiska och operativa nivån och kunde vara som förtrupp, flankskydd, 
marschgrupperade under förflyttning och indelad i stridsgrupp.37  
 
Under hela andra världskriget använde sig de tyska förbanden av tillfälligt sammansatta 
förband, kampfgruppen (även gefechtsgruppe), för att lösa specifika situationer. De stora 
tyska framgångarna under hela kriget på taktisk nivå kan till stor del tillskrivas förmågan 
att utnyttja och kombinera olika vapenslag och system med varandra. De tyska pansar- och 
mekaniserade förbanden utvecklades under hela kriget till att passa in i en flexibel 
organisation. De utsågs ofta som schwerpunktsverbände (tyngdpunkt- eller kraftsamlings-
förband) vars huvudsakliga uppgift var genombrott och exploatering. Pansardivisionernas 
effektivitet låg i balansen och kombinationen av olika truppslag.38   
 
De egenskaper och förmågor som karaktäriserade de tyska förbanden var högt tempo och 
ett flexibelt uppträdande med delegerade uppgifter till chefer längst fram i händelsens 
centrum. Under hela kriget har de tyska förbanden på taktisk nivå förmåga till både 
offensiv och defensiv strid, undantaget de sista månaderna av kriget. 39  
 
De tyska divisionerna bildade en taktisk ryggrad under kriget vilket också blev basen för 
de tillfälligt sammansatta förbanden. I de tyska divisionerna fanns de flesta förmågor som 
behövdes för att kunna föra offensiv och defensiv strid. På högre nivå40 fanns det 
förstärknings- och specialförband som stöttade och förstärkte divisionernas uppgifter. Det 
hände t.o.m. att vissa av kårens eller arméns förstärkningsförband bildade egna 
kampfgruppen för att understödja divisionernas strid.41 Det kunde vara tunga 
stridsvagnsbataljoner, ingenjörförband eller artilleri som underställdes en kampfgruppe, 
oftast då den var utvald att fungera som schwerpunktverbände.42    
 
De tre första tyska pansardivisionerna skapades mellan år 1935 och 1938.43 Pansar-
divisionerna var de starkaste förbanden tyskarna hade under kriget vilket föranledde att de 
användes för att nå avgörande på de svåraste frontavsnitten under hela kriget. 
Pansardivisionerna var organiserade i sammansatta regementen och bataljoner där de olika 
truppslagen samordnades på divisionsnivå. Under hela kriget sammanfördes delar ur olika 
regementen och bataljoner och bildade kampfgruppen där ledningen av dessa även hade 
förmåga att leda förband ur divisionens olika truppslag.44   
  

                                                 
36 Hummelgren, (1989), Manöverkrig, s. 11-16. 
37 Eike Milddeldorf, (1956), Taktik på östfronten, ePan, Stockholm 2003, s. 21. 
38 Bruce Condell & David T. Zabecki, (2001), On the German Art of War. Truppenführung. Boulder, 
Colorado: Lynne Rienner Publishers, s. xi. 
39 Milddeldorf Eike, (1956), Taktik på östfronten, ePan, Stockholm 2003, s. 246. 
40 Med högre nivå avses armégrupp, armé och kår- nivån. 
41 Bruce Condell & David T. Zabecki, (2001) On the German Art of War. Truppenführung. s. 20. 
42 Milddeldorf, (1956), Taktik på östfronten, s. 19. 
43 Niklas Zetterling, (2003), Blixtkrig, Försvarshögskolan, Krigsvetenskapliga institutionen, Stockholm, s. 77.   
44 Milddeldorf, (1956), Taktik på östfronten, s. 38. 
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Även förband utanför divisionen kunde sammanföras och skapa kampfpgruppen. Det 
kunde vara andra divisioners delar, fristående förband eller högre chefs förstärknings-
förband som kombinerades.  
 
Antalet stridsvagnar i de olika pansardivisionerna skiftade kraftigt. Även kvaliteten på 
stridsvagnarna varierade. Statusen på Tysklands tio stycken pansardivisioner inför anfallet 
på Frankrike 1940 skiljde sig kraftigt. Tre av divisionerna hade t.ex. över hundra 
stridvagnar var då samtidigt tre andra av divisionerna hade under 70 stridsvagnar. Lätta 
stridsvagnar skiljde sig också i antal. Ett par av pansardivisionerna hade under 60 samtidigt 
som tre av divisionerna hade över 240 stridsvagnar.45 Denna ojämnhet var bl.a. ett resultat 
av att Tyskland vid denna tidpunkt inte alls var färdigrustat för ett storkrig. Även på 
fordonssidan fanns det för många olika typer av fordon som gjorde det svårt att 
standardisera sin fordonsutveckling. Många av fordonen som användes kom från länder 
som man lagt under sig, t.ex. Frankrike och Tjeckoslovakien.  
 
I de tyska kampfgruppen kombinerades olika truppslags (t.ex. artilleri, kavalleri, pansar, 
ingenjörer, luftvärn och infanteri) styrkor och svagheter var för sig till en organisation 
under en ledning som kunde utnyttja samtligas styrkor och minimera svagheterna för varje 
truppslag. Pansarförbanden med direktriktad eld täckte stora öppna ytor men var sårbara 
mot pansarvärn i bebyggelse. Infanteriet hade svårt att skydda sig på öppna fält mot 
långräckviddiga direktriktad eld men var effektiva då skjutavstånden krympte i t.ex. 
betäckt terräng och bebyggelse. Om dessa två förband slogs ihop till ett förband under en 
ledning kombineras deras effekt så att verkan och skydd både i öppen och betäckt terräng 
uppnås. På samma sätt kombinerades även andra funktioner med varandra så som 
ingenjörer, artilleri, luftvärn, spaning och pansarvärn för att anpassas inför lösandet av 
uppgift. Alltså, ett truppslags svaghet kunde kompenseras av ett annat truppslags styrka. 
En gemensam ledning var den minsta gemensamma nämnaren för att kunna kombinera 
olika vapen.46   
  
Jag väljer att tidigt försöka besvara första frågan för att förstå varför det skedde och ha de 
svaren med mig in i resten av min analys.  
 
Den första frågan, om vilka motiven var till organiseringen av tyska kampfgruppen 
organiserande, kan alltså besvaras på ungefär följande sätt. 
 
Svar på fråga 1 
Av de erfarenheter Tyskland drog från första världskriget pekade några just på att tillfälligt 
sammansatta förband löste uppgifter som hade varit för svåra innan att lösa med den 
vanliga organisationen vilket motiverade Tyskland till fortsatt utveckling av att ha en 
effektiv förmåga till att kunna använda tillfälligt sammansatta förband.  
 
Infiltrationen av motståndarens linjer, motoriserade förband med högt tempo var några av 
de uppgifter man fann en lösning på. Kombinationen och anpassningen av en organisation 
som skulle lösa en specifik uppgift medgav att man kunde bryta igenom motståndarens 
linjer och exploatera in på djupet av hans gruppering blev ett annat motiv. 
 

                                                 
45 Niehorster, (1990), German World War II: Organizational Series Vol2/I, s. 22. 
46 Leonhard Robert, (1991), The Art of Maneuver, Presidio Press 505 B San Marin Dr. Suite 300 Novato, CA, 
s. 93.   
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För att lyckas få ett genombrott var det viktigt att ”toppa laget” och placera de bästa 
resurserna som fanns tillgängliga i kraftsamlingen. När en kombination av olika förband 
användes kunde ett dilemma uppstå på motståndarsidan därför att han inte hade 
motåtgärder för att möta den kombinerade styrkan även då han var numerärt överlägsen.  
 
De bästa resurserna man kunde finna på tysk sida sattes ihop till de pansardivisioner som 
kom att så flitigt användas genom hela andra världskriget. I de tyska pansardivisionerna 
fanns flexibiliteten inbyggd vilket gjorde dem till en plattform som ofta använde sig av 
tillfälligt sammansatta förband.  
 
Pansardivisionerna fungerade ofta som kraftsamlingsförband som i sin tur använde sig av 
den mest effektiva kombinationen när olika mål skulle uppnås. Kampfgruppe kan ses som 
ett kraftsamlingsförband där framgång och genombrott eftersträvades.  
 
Om inte kampfgruppen hade skapats hade det antagligen blivit svårare att ställa 
motståndaren inför de dilemma med kombinationen av olika vapensystem anpassat till den 
tillfälliga situationen.  
 
Det är ett relativt långt svar för att besvara första frågan. I kapitlet med slutdiskussionen 
sammanfattar jag svaret på fråga ett för att försöka bli enklare och att mer hänga samman 
med de övriga två frågeställningarna.  
  
Nu övergår uppsatsen till den undersökande delen med tre historiska fall som diskuteras, 
analyseras och med slutsatser skapar förutsättning för att besvara frågorna två och tre.  
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3. Undersökning - De historiska fallen 
 
I det här undersökningskapitlet kommer jag alltså att förhålla mig till tre historiska 
händelser där tillfälligt sammansatta stridsgrupper har agerat. Jag kommer i varje historiskt 
fall använda mig av de sex grundläggande förmågorna och avsluta varje fall med ett antal 
slutsatser. 
 

3.1 Analys av gefechtsgruppen, Frankrike 1940    
 
XIX Pansarkåren i Frankrike  
Den XIX kåren, som ibland refereras som den XIX motoriserade kåren, formades i maj 
1939. Den deltog i Polen-fälttåget 1939. Under 1940 fick kåren namnet Gruppe Guderian 
och deltog i fälttåget i väst. Under 1941 flyttades kåren över till Ostpreussen och fick 
benämningen Panzergruppe 2 och där deltar den i fälttåget mot Sovjetunionen. I slutet av 
1941 ändras benämningen ytterligare en gång från Panzergruppe 2 till 2 Panzer Armee.47  
 
Erfarenheter från Polen- fälttåget 
I slutet av Polen-fälttåget utvärderades mycket av små och stora händelser som kom att 
påverka fortsatt utveckling. Denna taktikanpassning kom att återfinnas i Frankrike i maj 
1940.  
 
Ett exempel är hämtat från 10:e pansardivisionens strid mot den polska 18:e 
infanteridivisionen som med ytterligare infanteriförband hade hamnat i samma område och 
försvarade sig i skogsområdet nordväst Weis den 14 september 1939. Frontbredden för 
10:e pansardivisionen var ca 20km och uppgiften löstes av mindre kampfgruppen ur 
divisionens 8:e pansarregemente. Under stridsspaning hade infanteriet och pansaret inte 
lyckats rensa de skogspartier som försvarades av polackerna. Eld från det polska 
pansarvärnet hade tvingat stridsvagnarna tillbaka till huvudsäkerhetslinjen. Lärdomen som 
kom att användas i fortsättningen av kriget var att anfallen på bred front med 
kampfgruppen där infanteri och pansar ingick måste koncentreras till mindre områden. 
Anvisningar för stridsutbildning i denna taktik ansågs vara nödvändig.48      
 
Inför Väst-fälttåget 1940 
Inför kommande anfall gavs noggranna direktiv ut i order för hur striden skulle föras. En 
sådan order var att pansarförbanden skulle hållas ihop i brigadstorlek för att bibehålla 
slagkraften. Även föreskrifter i hur marsch skulle genomföras, hur bunkrar ska angripas 
och anfall över flod genomföras gavs ut av Guderian den 19 februari 1940.49   
 
I mitten av mars var huvuddelarna av XIX pansarkåren delar organiserade. Inför 
planläggningen och krigsspel som sker under mitten av mars, har förändringar av förband 
inom kåren gjorts under vintern 1939-40. XIX pansarkåren var vid denna tidpunkt en av 
Tysklands starkaste och mest välutrustade kårer. Den hade tre stycken pansardivisioner, 

                                                 
47 NA, Microcopy T314 roll 613, (XIX PzK) 
48 NA, Microcopy T314 roll 614, (XIX PzK), s. 639, 10PzDiv/PzReg 8. Ia Nr:16/39 skrivna den 3 oktober 
1939 i Gumbinnen.       
49 NA, Microcopy T314 roll 614, (XIX PzK). 
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(första, andra, tionde) samt infanteriregementet Grossdeutschland underställt sig. 
Dessutom ingick ett antal mindre förband i XIX pansarkåren.50  
 
Stor vikt lades vid själva marschindelningen inför anfallet mot Frankrike. Vägar och broar 
rekognoserades noggrant från gränsen mellan Tyskland och Luxembourg till övergångarna 
vid Meuse. Marschindelningen och underställandet av t.ex. broförband upptog en stor del i 
planeringen. Divisionerna med underställda förband tilldelades vägar som noggrant måste 
följas för att kaos inte skulle uppstå och tempot nedgå. Samordningen med Luftwaffe var 
tydliga. Säkerhetslinjer för mark och flygförbanden utarbetas för att minimera bekämpning 
av egna förband. Understöd med Stuka-förband51 till pansardivisionerna utarbetades för att 
öka eldkraften i kraftsamlingspunkten.52    
 

               
Bild  2 Junkers JU 87B/STUKA användes framgångsrikt som understöd till markförbanden   

 
1:a pansardivisionen 
1:a pansardivisionen sattes upp i Weimar 1935–36. Den deltog i anfallet mot Polen i 
september 1939 och i fälttåget i Väst 1940. Sent i 1940 delas divisionens pansarbrigad och 
2:a pansarregementet samt kaderenheter bildar en ny pansardivision, den 16:e pansar-
divisionen. Som ersättning får divisionen 113:e pansargrenadjärregementet. Divisionen 
transporterades till den norra delen av östfronten i juni 1941. Under krigets första år kom 
divisionen att hamna i den centrala fronten. I januari-februari 1943 sändes divisionen till 
Frankrike och sedermera även till Grekland under våren samma år. Under augusti 
återvänder divisionen till östfrontens södra frontavsnitt. I november och december 1943 
deltar divisionen i motanfallen väst om Kiev. I oktober 1944 skickas divisionen in i 
Ungern efter att ha varit i Vistula-området för resoluta motanfall vid Debrecen.53    
 
1:a pansardivisionen i Frankrike 1940 
Sent på kvällen den 9 maj 1940 nås XIX pansarkårens stab av kodordet ”Danzig” vilket 
innebar att anfallet kunde starta. Tidigt på morgonen kl. 0535 den 10 maj 1940 anfaller de 
tyska förbanden västerut över gränsen till Holland, Belgien och Luxemburg. Som 
centerdivision i XIX pansarkåren framryckte divisionen snabbt genom Luxemburg och 
avancerade mot sitt första mål.  
 

                                                 
50 NA, Microcopy T314 roll 615, (XIX PzK), s. 35-36, Kriegsgliederung der Truppen der Gruppe v.Kleist, 
stand vom 15.3.40. 
51 Stuka är förkortning av sturzkampfflugzeug, och kan översättas till den svenska benämningen; 
störtbombare.   
52 NA, Microcopy T314 roll 615, (XIX PzK). 
53 NA, Microcopy T315 roll 13. 
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             Bild 3 Första pansardivisionen 194054 
 
Redan i Martelange, den belgiska gränsstaden, möter 1:a pansardivisionen på det hårdaste 
motståndet under hela västfälttåget och förlorar tempo. Det är de belgiska Chasseurs 
Ardennais som bjudet hårt motstånd. Ingen av Guderians tre pansardivisioner når sina mål 
det första dygnet pga. hårt motstånd och svårigheter i själva uppmarschen genom 
Luxemburg. Kl. 1400 den 11 maj lyckas 1:a pansardivisionen bryta igenom den andra 
försvarslinjen och fortsätta sin framryckning mot floden Semois. Staden Bouillon nås av I 
pansarbataljonen kl.1730 men hejdas av franska förband. Broarna över floden förstörs 
framför den tyska bataljonen.55  
 
Efter att ha dragit sig ut ur Boullion omorganiserar divisionschefen för 1:a pansar-
divisionen, general Kirchner, divisionen till två stycken stridsgrupper, gefechtsgruppen.  
 
Den första gefechtsgruppen som löd under överste Keltsch56 kom att bestå av 2/II 
pansarbataljonen, 2/I skyttebataljonen, 1/73 artilleribataljonen och ett antitankkompani. 
Denna stridsgrupp kom att benämnas gefechtsgruppe Keltsch. 
 
Huvuddelen av de övriga förbanden bildade den andra gefechtsgruppen, som leds av 
överste Krüger, chefen för 1:a skyttebrigaden i divisionen. Även denna stridsgrupp 
benämns efter chefen och blir, gefechtsgruppe Krüger. 
 
Då gefechtsgruppe Keltsch får till uppgift att säkra en ny övergång norr om Boullion skall 
gefechtsgruppe Krüger ta i ett nytt försök övergångarna inne i Boullion. Kl. 0220 den 12 
maj får 1/I bataljonen order om att anfalla och ta Boullion och höjderna söder om staden. 

                                                 
54 Freiser, (1995), Blitzkrieg- Legende, s. 137.  
55 Robert Allan Doughty, (1990), The Breaking Point, Archon Book, an imprint of the Shoe String Press, 
Inc., Hamden, Conneticut 06514, s. 44-67.  
56 Chef för första pansarbrigaden första pansardivisionen. 
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Underställt sig fick även 1/I bataljonen två stycken stridsvagnsplutoner ur 1:a pansar-
regementet och 2/73 artilleribataljonen.57    
 
Gefechtsgruppe Keltsch genomförde dock den viktigaste övergången norr om Boullion för 
divisionen. Genom skickligt ledarskap, god stridsteknik och tur lyckades motorcykel-
bataljonen, 2/II pansarbataljonen och artilleri från 73:e regementet finna intakta broar över 
floden Semois.  
 
Gefechtsgruppe Krüger fortsatte sitt anfall genom Boullion men fick inte fortsätta vidare 
direkt mot Sedan. 10:e pansardivisionen hade förtur i kåren. Vägarna var inte tillräckligt 
många för att samtliga tre pansardivisioner skulle få maximala utrymmen att framrycka på. 
Ingenjörer ur 1:a pansardivisionen påbörjade upprätta förbindelser i Boullion den 12 maj. 
Detta hindrade inte 1:a pansardivisionen från att fortsätta framryckningen mot Sedan med 
det som man hade över Semois. Kl. 1010 den 12 maj rullar de första delarna ur 
gefechtsgruppen ur de massiva skogspartierna norr om Flegneux och terrängen framför 
dem öppnar sig. Floden Meuse låg framför de tyska förbanden som når floden samma dag 
kl.1400. Då hade anfallet genom Ardennerna pågått i ca 57 timmar, stridsgrupperna hade 
verkat i ca 20 timmar.58       
 
Divisionens olika delar började nå fram till det öppna området under den 12 maj och 
påbörjade en intensiv förberedelse för att fortsätta anfallet över Meuse. Nu blev det 
infanteriets tur, under ledning av överstelöjtnant Hermann Balck, anföll och säkrade 1:a 
infanteriregementet ur 1:a pansardivisionen terräng på västra sidan av Meuse. Understöd 
gavs både från divisionen i form av divisionens eget artilleri samt på kårens begäran, 
flygunderstöd. I detta skede används divisionens ordinarie indelning och gefechtsgruppens 
indelning utgår under själva övergången för att återuppstå i nya skepnader efter 
övergången av Meuse.   
 
1:a infanteriregementet hade sig underställt 2/I pansarbataljonen, 1/8 tunga luftvärns-
bataljonen, 660:e stormkanonbatteriet och 702:a tunga understödskompaniet. Med denna 
kombination av olika vapensystem hade regementets eldkraft ökat avsevärt. Än större 
betydelse kom 43:e stormpionjärbataljonen att få för regementets övergång då fiendens 
bunkersystem sattes ur spel. 37:e pansaringenjörbataljonen59 hade även den en nyckelroll 
för överskeppningen av regementet till västra sidan av Meuse.60    
 
Den 13 maj 1940 hade divisionen tagit ett bra fäste på västra sidan av Meuse och det var 
den stoltaste dagen dittills i divisionens femåriga historia. Anfallet fortsatte västerut mot 
Chémery–Villers–Maisoncelle. Divisionens sydflank skyddas av infanteriregementet 
Grossdeutschland.61 
  
Kl. 1130 den 14 maj utsattes divisionens främsta delar för ett hårdnackat franskt motanfall 
bestående av både infanteri och pansar vid Cheméry. För att möta detta anfall sätts tyskt 
flyg in. En av de tyska piloterna tar en grupp tyska officerare som har samlats i en 
vägkorsning för att rådgöra hur de ska möta det franska anfallet och fortsätta den egna 
anfallsrörelsen för fransmän. Stuka-piloten slår ut de egna officerarna, en officer ur 2:a 

                                                 
57 Doughty, (1990), The Breaking Point, s. 68.  
58 Doughty, (1990), The Breaking Point, s. 70-72. 
59 Första pansardivisionens egen bataljon under ledning av Knopff.  
60 Doughty, (1990), The Breaking Point, s. 141-144.  
61 NA, Microcopy T315 roll 13, s. 552. 
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pansarregementet, chefen för 1:a pansarbrigaden som skadas av splitter i huvudet och 
chefen för 43:e stormpionjärbataljonen stupar. Keltsch hade sårats i huvudet av splitter från 
det egna stuka-anfallet vid lunchtid den 14 maj övertog regementschefen för 1:a 
pansarregementet, överstelöjtnant Netwig ledningen och fick också ansvaret för 
gefechtsgruppe Netwig.62 Tiden för detta oerhörda misstag är 1200.63 
  
Under den 14 maj har pansarbrigaden lidigt svåra förluster av personal och materiel. 
Många officerare har stupat. Dock fortsätter divisionen anfallet och 1:a pansarbrigaden 
använder sig nu av gefechtsgruppe Krüger som lyckas med sin framryckning mot 
Omicourt och Gefechtsgruppe Nedtwig fortsätter sin framryckning i riktning Singly. 
Anfallet går trögt för stridsgrupperna. Pansarförbandet är i stort behov av ammunitions-
ersättning och återhämtning. Endast en ¼ av pansarbrigaden räknades som insatsberedd på 
kvällen. Under natten når förtrupper ur gefechtsgruppe Krüger Singly. Gefechtsgruppe 
Nedtwig når inte sina mål under samma natt. Om striderna 13 maj hade fokus på 
pansarskyttesoldaterna så hade den 14 maj varit det för stridsvagnsförbanden vid 
divisionen.64 

              
 
Bild  4 Sdkfz 251/1 Ausf A var huvudtransportmedlet för pansarskyttebataljonerna 1939-40 

 
På morgonen den 15 maj fortsätter XIX kåren sitt anfall västerut. Beträffande 
gefechtsgruppen som fortsatte anfallet mot la Horgene och Chagny så möts den av hårt 
motstånd. Gator var blockerade vilket gjorde snabba framstötar omöjliga. Några timmar 
senare fortsätter anfallet och chefen för den nordligaste gefechtsgruppen, sätter in första 
bataljonen till höger och tar Terron. I gemensam strid med 2:a pansardivisionen öppnas 
gatorna i Poix- Terron och la Bascule upp och vägen söderut mot Bouvellemont blir fri. På 
kvällen bryts det starka motståndet i les Hauts Chemins.  
 
Efter att ha fått in spaningsrapporter kl.1815 om att Bouvellemont är starkt försvarat 
avdelas första bataljonen ur gefechtsgruppen och anmäls insatsberedd. Till bataljonen 
avdelas artilleri och understöd av tunga vapen. Under förberedelserna är det svårt att 
frigöra ytterligare förband och gefechtsgruppe Nedtwig har inte kraft nog kvar för att orka 
med att anfalla. Klockan var då 2300 den 15 maj.65    
 

                                                 
62 Doughty, (1990), The Breaking Point, s. 141.  
63 NA, Microcopy T315 roll 13, s. 556. 
64 NA, Microcopy T315 roll 13, s. 560. 
65 NA, Microcopy T315 roll 13, s. 562.  
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Under natten till den 16 maj tar och försvarar stridsgrupperna den terräng de befinner sig. 
Gefechtsgruppe Krüger har fortfarande stridskontakt med lätta franska enheter medan 
gefechtsgruppe Nedtwig inte har det. Spaning har under natten funnit område i syd mellan 
Leuvergny och Sauville fria från fientliga förband.         

                   
 
Bild  5 Sdkfz 222 användes som pansarspaningsfordon under hela kriget 

 
Från XIX kåren kommer det nya målet för dagen, Dagny–Lambery–Montcornet. För 
stridsgruppernas del förändras inget i indelningen. Under dagen fortsätter anfallen västerut 
i de luckor som uppstår av striderna eller upptäcks genom spaning.66  

           
Bild  6 Panzerkampfwagen III Ausf.H var en medeltung stridsvagn som användes i de tyska 
pansardivisionerna mellan 1941-43. Huvudbeväpningen var en 5cm KwK 38L/42 

 
På kvällen den 18 maj övertar överstelöjtnant Hermann Balck befälet över den sydligaste 
stridsgruppen (gefechtsgruppe Nedtwig) då överste Nedtwig insjuknar. Gefechtsgruppe 
Balck fortsätter framryckningen mot Engelska kanalen och täten leds av motorcykel-
bataljonen. 2:a bataljonen ur 1:a skytteregementet hamnar i strid med fientligt pansar i 
området kring Peronne och böjer av i sydvästlig riktning, framrycker över Somme och 
bildar ett brohuvud. Under tiden är 1:a pansarregementet och artilleri underställt 
gefechtsgruppe Krüger.67  
 

                                                 
66 The National Archives of the United States, Microcopy T315 roll 13, s. 566. 
67 The National Archives of the United States, Microcopy T315 roll 13, s. 578. 
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Organiseringen av Gefechtsgruppen   
Pansardivisionen i sig var konstruerad så att förbandens delar snabbt kunde sättas ihop till 
tillfälligt sammansatta förband. Efter de första motgångarna anpassade general Kirchner, 
chefen för 1:a pansardivisionen, sig efter framryckningsstråken och till möjligheterna att så 
snabbt som möjligt var komma igenom Ardennerna. De fåtaliga vägar som löpte i öst-
västlig riktning användes, och till och med vid övergången av Semois överskreds 
divisionsgränsen i norr till 2:a pansardivisionens område för att lyckas nå oförstörda 
övergångar. I de båda gefechtsgruppen fanns det delar från infanteri, pansar och artilleri. 
Gefechtsgruppe Keltsch som framryckte på divisionens högra flank bestod av, 
 

- 1:a motorcykelbataljonen. 
- 2:a skyttebataljonen ur 1 skytteregementet. 
- 2:a pansarbataljonen ur 2 pansarregementet. 
- 1:a artilleribataljonen ur 73 artilleriregementet.   

 
Gefechtsgruppe Krüger innehöll från den 11 maj till den 12 maj följande förband ur 
divisionen, 

- 1:a pansarregementet. 
- 1:a och 3:e skyttebataljonerna ur 1:a skytteregementet. 
- 2:a artilleribataljonen ur 73:e artilleriregementet.68 

 
Dessa två tillfälligt sammansatta förband hade under ca ett dygn huvuddelen av divisionens 
eldkraft och rörlighet. Under den 12 maj förbereds övergången av Meuse vilket innebar en 
ny indelning. Den här gången samordnar divisionschefen anfallet och använder sig av de 
organiska förband som finns i divisionen. 1:a motoriserade skytteregementet under ledning 
av överstelöjtnant Hermann Balck underställs och förstärks med följande förband, 
 

- 8:e stridsvagnskompaniet ur 2:a bataljonen/1:a pansarregementet.  
- 1:a kompaniet ur 8:e tunga pansarvärnsbataljonen (88mm). 
- 660:e stormkanonbatteriet (innehöll 6 Sturmgeschütz III Ausf.A).69 
- 702:a tunga understödskompaniet (innehöll 6 bandgående pjäser).70   

                        
Bild  7 sIG 33 med en 15cm artilleripjäs på pzkpfw I chassi fungerade som ett kraftfullt närunderstöd 
för främst infanteriet  

                                                 
68 Freiser, (1995), Blitzkrieg- Legende, s. 159.  
69 James Lucas, Matthew Cooper, (1977), Panzer Grenadiers, Macdonald and Jane´sPublishers Limited 
Paulton House, 8 Sheperdess Walk London, s. 48.  
70 Niehorster, (1990), German World War II: Organizational Series Vol2/I, s. 31.  
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Divisionen understöds även av 43:e stormpionjärbataljonen som har till uppgift att rensa 
franska bunkrar och försvarsanordningar i övergångsområdet. Efter det att övergången av 
Meuse har lyckats och förbanden tar sig över på den västra sidan fortsätter 
framryckningen. Åter så skapas gefechtsgruppen för att kunna leda så långt ner som 
möjligt och bibehålla kontrollen på händelseutvecklingen. Eftersom brigadchefen, överste  
Orsakerna till att de olika gefechtsgruppen organiserades i 1:a pansardivisionen ett dygn 
efter det att fälttåget hade börjat var motgångarna vid den belgiska gränsen och att 
framryckningstempot hade minskat så att första dygnets mål inte nås. Det var i huvudsak 
längs två framryckningsstråk som divisionen avancerade genom Ardennerna. För att kunna 
effektivt bryta motståndet efter vägarna kombinerades olika vapensystem för att öka 
rörlighet och eldkraften. Motorcykelbataljonen användes som en snabbinsatsstyrka för att 
tidigt ta och säkra övergångar till Semois, vilket de gjorde även om det var i 2:a pansar-
divisionens område.  
 
Inför själva övergången av Meuse samordnas regementena i pansardivisionen direkt av 
divisionschefen, general Kichner, som låter förband underställas 1:a skytteregementet. Det 
förstärkta regementet, som leds av överstelöjtnant Hermann Balck, har till uppgift att säkra 
övergången. 
 
Väl över Meuse fortsätter divisionen att organisera sig i gefechtsgruppen och anfaller in på 
djupet och utvidgar brohuvudet väster om Sedan. Även när en av cheferna, överste 
Keltsch, blir sårad övertas ledarskapet direkt av överstelöjtnant Nedtwig och anfallet 
fortsätter. Senare kom överstelöjtnant Nedtwig själv falla ifrån och överstelöjtnant 
Hermann Balck övertar befälet över stridsgruppen.71  
 
Förutsättningen att hela tiden kunna omorganisera gefechtsgruppe under anfallsrörelser 
fungerade väl. Ledarskapet var tränat i att kunna överta en högre nivå och även få andra 
truppslag underställt sig. De unika förmågorna en pansardivision innehåller kom väl till 
användning inför anfallet mot Sedan när regementets eldkraft ökande med hjälp av 
understöd fråm divisionens tunga understödskompani innehållande sex sIG 33, som kunde 
ge infanteriet ett direktunderstöd med sina 150mm kanoner. Under mitten av 1930-talet tog 
tyskarna fram stormkanonvagnar som för första gången användes under fälttåget i väst. Ett 
av dessa batterier användes för att ge direktriktat understöd med sina 75mm kanoner till 
infanteriet ur 1:a skytteregementet.   
 
Nu övergår jag till att sätta in det första fallet i min analys med hjälp av de sex 
grundläggande förmågorna. 

3.1.1 Analys med hjälp av de grundläggande förmågorna   
 
Ledning 
Även när brigadchefen för 1:a pansarbrigaden, överste Keltsch, såras alvarligt och chefen 
för 43:e stormpionjärbataljonen stupar samt flera officerare ur 2:a pansarregementet dödas 
i störtbombaranfallet från det egna Luftwaffe fortsätter framryckningen utan större 
dröjsmål. Framryckningen hade gått så fort att samordningen inte fungerade riktigt med det 
egna flyget. Officerarna möttes i en vägkorsning för ordergivning då de blev attackerade.72 
Ledningen av gefechtsgruppe Keltsch, som blir den 14 maj gefechtsgruppe Nedtwig och 18 

                                                 
71 NA, Microcopy T315 roll 13, s. 578. 
72 Doughty, (1990), The Breaking Point, s. 212.  



Försvarshögskolan                                 2006-09-06                      FHS beteckning 300/6:1                                
Mj Lars Henåker                                                                                                            26(50)    

maj blir gefechtsgruppe Balck, talar för att det och ledarskapet under hela framryckningen 
fungerade väl. Hade divisionschefen själv lett och samordnat rörelserna kanske inte den 
egna flygbekämpningen ägt rum. Samtidigt hade förmodligen tempot varit lägre genom att 
beslutskedjan varit längre och uppkomna möjligheter inte hade utnyttjats lika snabbt. 
 
För gefechtsgruppe Krüger, som skapas den 11 maj, anpassade man sig efter de behov av 
åtgärder som behövde göras innan själva övergången av Meuse sker. Det innebär att 
brigadchefen för 1:a skyttebrigaden, överste Krüger, åter leder sin brigad och ger 
regementschefen, överstelöjtnant Hermann Balck, uppgiften att med erforderliga resurser 
lösa övergången av Meuse. Resurser kom bl.a. från kåren i form av 660:e sturmgeschutze- 
batteriet, från divisionen i form av ett underställt tungt 88mm pansarvärnskompani. Hade 
man behållit den tillfälliga indelningen som syftade främst till en snabb framryckning 
genom Ardennerna hade förmodligen den varit fel balanserad för ett storanfall och en 
flodövergång.  
  
Vetskapen om egna och högre chefs mål drev förbandscheferna och soldaterna framåt. 
Samordningen av förband och resurser var god och hade förövats länge bl.a. över Mosel 
med ingenjörer, också samverkan med Luftwaffe hade övats. Regementschefen för 1:a 
skytteregementet, överstelöjtnant Hermann Balck begärde flygunderstöd direkt hos XIX 
pansarkårchefen, general Heinz Guderian, för att slå ut det franska artilleriet som besköt 
dem under framryckningen mot Meuse. Inom en timme slog Stuka-planen till vilket tyder 
på bra samordning av resurser vid kraftsamling. Då anfallet väl sätter igång mot 
övergången av Meuse tar det bara några timmar tills delar av skytteregementet är över. De 
främsta spaningsgrupperna ur skytteregementet når nästan 10 km in i den franska 55:e 
infanteridivisionens centrala område vid midnatt den 13 maj. Till stor del tack vare ett 
personligt uppträdande hos cheferna som fanns långt fram i händelsernas centrum.73        
 
Underrättelser och information 
Underrättelserna om hur striderna går påverkar tidigt bildandet av stridsgrupperna i 1:a 
pansardivisionen. Redan på kvällen den 11 maj skapade divisionschefen två stycken 
stridsgrupper för att finna en framkomlig väg förbi Bouillon och hela förbindelser över 
Semois. Kl.0220 den 12 maj gavs order i gefechtsgruppe Krüger om att ta Bouillon och 
höjderna bakom staden. Motståndet hade varit hårt under den 11 maj och förväntades vara 
det under det andra anfallet också. Efter kl.0500 den 12 maj tog 1:a skyttebataljonen ur 1:a 
skytteregementet huvudgatan i Bouillon oförsvarad. Med denna fördröjning förlorades ca 
tre timmar av framryckningen för att underrättelserna inte fanns om att fransmännen hade 
utrymt staden. Gefechtsgruppe Keltsch fann en förbindelse intakt tio kilometer norr om 
Bouillon på kvällen den 11 maj genom en framstöt av bl.a. motorcykelbataljonen. Under 
natten den 12 maj förstärks försvaret runt bron av gefechtsgruppe Keltsch.74  
 
Om divisionen själv behållit spaningsresursen i form av pansarspaningsbataljonen och 
motorcykelbataljonen hade förmodligen underrättelserna nått fram till täterna senare då de 
har passerat divisionens högkvarter för analys och sammanställning.  
 
Båda stridsgrupperna stridsspanade under sina egna framryckningar utan att i första hand 
bygga sina rörelser på underrättelser och information från högre chef. Tvärtom genererade 
                                                 
73 Hermann Balck, (1979), Translation of Taped Conversation with General Herman Balck 13 April 1979, 
(Columbus, Ohio: Battelle, Columbus Laboratories, July), s. 3.  
74 Doughty, (1990), The Breaking Point, s. 68.  
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stridsgrupperna själva den värdefulla informationen och rapporterade den till högre chef. 
Tempot var mycket högt för att kunna bryta igenom det franska försvaret vid Sedan. 
 
 Här får underrättelseinhämtningen stå tillbaka för att bibehålla överraskningen och 
kraftsamlingen i det tempo som skapats. Underrättelserna om de franska förbanden får en 
underordnad betydelse under framryckningen vilket blir tydligt efter övergången av 
Meuse. Det bör främst tillskrivas det initiativ som man har och behåller ända fram till 
kanalkusten. Det skulle innebära att i detta fall tempo och initiativ går före en god 
underrättelsebild av motståndaren.   
 
Verkan 
Verkan skiljde sig mellan de olika stridsgrupperna. Mellan den 11 maj och den 13 maj var 
gefechtsgruppe Krüger betydligt starkare än gefechtsgruppe Keltsch. Under 
framryckningen till Meuse förekom inga större strider utan de var av karaktären 
stridskontakt och stridskänning. Under den 13 maj förbereder sig general Kirchner på att ta 
terräng västra sidan av Meuse. Han tar då åter befälet och låter ett av de ordinarie 
förbanden med förstärkning ta täten. Det blir överstelöjtnant Balcks 1:a skytteregemente. 
Fördelen var att åter kunna kraftsamla på divisionens nivå för att nå lokal överlägsenhet i 
en större omfattning än vad en gefechtsgruppe kunde uppnå och bryta igenom det franska 
försvaret på västra sidan av Meuse.  
 
Även XIX pansarkåren understödjer det enskilda skytteregementet med förstärkning och 
samordning av flyg. Regementet hade blivit XIX pansarkårens kraftsamlingsförband och 
fick all den verkan som var gripbar. Flygunderstödet kompenserade uteblivet 
artilleriunderstöd från kåren. Varför blev inte någon av de två gefechtsgruppen 
kraftsamlingsförbandet? Det var förmodligen åter igen organiserade fel för att få maximal 
effekt vid ett anfall mot en befäst fiende bakom en flod. Hade divisionschefen, general 
Kirchner, valt att behålla de båda stridsgrupperna som han organiserade dem under 
framryckningen hade han kunnat påbörja anfallet förmodligen tidigare men med fel 
förband. Stridsvagns- och pansarspaningsförbanden som framryckt i täten genom 
Ardennerna kunde inte för egen kraft ta och upprätta ett brohuvud på västra sidan av 
Meuse, därför var det viktigt att föra fram infanteri och ingenjörer som med hjälp av ett 
kraftigt understöd skulle ta terrängen på västra sidan av Meuse. .  
 
1:a pansardivisionen hade order om att anfalla över Meuse redan kl.0900 den 13 maj vilket 
påskyndade framryckningen genom västra delarna av Ardennerskogarna. Det fanns inte tid 
till en ny planering för själva övergången utan en gammal planering från 21 mars samma år 
kom till användning. Order från divisionen ner till 1:a skytteregementet kom kl.0130 den 
13 maj. För att få så en stor effekt som möjligt kraftsamlades infanteriet understött av 
ingenjörer och stormkanoner, luftvärnspjäser och flyg till ett och samma ställe, strax norr 
om Sedan. Här verkar det som att enkelhet har använts före noggranna förberedelser och 
divisionen försöker minimera tempoförlusten. Anfallet kom ändå att skjutas upp till 
kl.1500 på eftermiddagen samma dag.75  
 
Rörlighet 
Rörligheten i stridsgrupperna var mycket god. Kombinationen av olika vapensystem och 
med hjälp av den goda terrängframkomligheten kunde stridsgruppen hela tiden söka nya 
vägar genom Ardennerna utan att fastna i det belgiska och franska försvaret. När general 

                                                 
75 Doughty, (1990), The Breaking Point, s. 137-38.  
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Kichner inte når divisionens förstahandsmål under de första dygnen övergår han till att 
dela upp sin division längs två huvudstråk. Med denna organisation längs dessa båda vägar 
kunde respektive gefechtsgruppe klara sig själv. 
 
Rörligheten får nog sägas vara i särklass viktigaste ingrediensen för att nå den framgång 
som tyskarna lyckas med i Ardennerna. Samtidigt kan man säga att det sker en 
kraftsplittring av resurser längs dessa två vägar. Artilleriregementet delas för att kunna 
understödja täterna samtidigt. Med huvudsakligen bandgående och terränggående fordon 
kunde de båda stridsgrupperna röra sig väl i det svårframkomliga området. Lätta 
bepansrade spaningsfordon kunde snabbt söka stridskontakt med franska försvars- 
ställningar som därefter kunde kringgås eller nedkämpas. Stridsvagnarna kunde vada över 
vattendrag med lågt vattenstånd vilket gjorde det möjligt att nå in på djupet av de franska 
försvarsställningarna på ett fördelaktigt sätt. Hade brigaderna hållits ihop under 
framryckningen kunde förmodligen stridsvagnsbrigaden haft en ännu högre rörlighet men 
samtidigt inte kunnat lösa de uppkomna situationer som man råkade ut för under 
framryckningen och senare under exploateringen efter övergången. Infanteriet hade 
troligtvis inte kunnat hålla emot de anfall som fransmännen sätter in, främst vid Stonne. 
 
Skydd  
Stridsgruppernas skydd får ses som starkt med tanke på bepansringen av stridsvagnar, 
spaningsfordon, pansarskyttefordon, stormkanonvagnars och de tunga understödsvagnarna. 
Även de främre lednings-, del av ingenjör- och signalfordon var bepansrade.76  
 
Om inte divisionen hade varit uppdelad skulle skyddet vid vissa bataljoner vara mycket 
god som vid stridsvagnsbataljonerna medan skyddet vid luftvärns-, ingenjör-, underhålls-
bataljonerna skulle ha varit lägre. De bepansrade fordonen skulle förmodligen inte kunnat 
skydda de ”mjuka” förbanden på samma sätt som när de är fördelade på de tillfälligt 
sammansatta förbanden.         
 
Uthållighet  
Uthålligheten skapades av ett skickligt ledarskap som när det var som svårast ändå kunde 
visa vägen för sina soldater. Sårbarheten i de mekaniserade förbanden blir extra känslig när 
de tunga stridande förbanden fanns på västra sidan av Meuse utan drivmedel och 
ammunition och övriga delar kvar på östra sidan samtidigt som fransmännen planerar ett 
storanfall. Risktagningen är uppenbar i detta skede. Divisionen valde att fortsätta 
framryckningen västerut med sina stridsgrupper och blottade för en tid sin södra flank och 
underhållslinjer från Sedan.  
 
Uthålligheten under framryckningen med bepansrade fordon i svårframkomligt område 
krävde en mycket noggrann planering och förberedelse. Stridsvärdet efter övergången av 
Meuse reduceras av stora förluster på stridsvagnsförbanden. Även de personella förlusterna 
blev höga men genom skickligt ledarskap kunde exploateringen ut ur brohuvudet 
genomföras. Under eftermiddagen den 14 maj blev läget kritiskt för 1:a pansardivisionen 
då divisionen svänger 90 grader västerut mot Chémery och öppnade sin södra flank på ett 
obehagligt sätt. I detta läge rapporterar 1:a pansarbrigaden att de inte har ammunition och 
drivmedel kvar. Det ironiska är att fransmännen har just vid denna tidpunkt planerat in sitt 
motanfall med XXI kåren in mot Sedan och XIX pansarkårens underhållstrafik. Det 

                                                 
76 Niehorster, (1990), German World War II: Organizational Series Vol2/I, s. 22. 



Försvarshögskolan                                 2006-09-06                      FHS beteckning 300/6:1                                
Mj Lars Henåker                                                                                                            29(50)    

franska anfallet dröjer och när det väl sätts igång har delar ur 10:e pansardivisionen och 
skytteregementet Grossdeutschland tagit upp försvarsställningar i höjd med Stonne.77       
 
Ansträngningen i att hålla uppe anfallet fram till, över och efter Meuse varade i fyra dygn. 
Tröttheten gjorde det svårt att framrycka nattetid och sänkte därmed tempot. Tröttheten 
kom att spela många spratt, ett av dem är när överstelöjtnant Hermann Balck blir väckt av 
sin adjutant som anmäler att de är klara för att fortsätta anfallet enligt order. Balck svarar; 
– Vilka order? – order om att fortsätta framåt, svarade adjutanten. – det låter som en stor 
order, vem ha givit den, frågade överstelöjtnant Balck, – ni, svarade adjutanten, varpå 
Balck svarade, – inte en chans. Men verkligheten var att överstelöjtnant Balck givit order 
om fortsatt framryckning i sömnen.78   
 
Nu övergår jag till att sammanfatta olika positiva och negativa effekter som uppstår vid 
organiseringen av 1:a pansardivisionens gefechtsgruppen.  
 
Sammanfattning av de positiva effekter för krigföringsförmågan som medfördes då 
gefechtsgruppe Keltsch och gefechtsgruppe Krüger organiserades.    
De positiva effekterna som uppstår under gefechtsguppe Keltsch och gefechtsgruppe 
Krüger är att 1:a pansardivisionen lyckas hålla uppe sitt tempo och initiativ genom att 
anpassa sin organisation till dessa två stridsgrupper under framryckningen.  
 
Förmågan till att, under strid, snabbt och flexibelt kunna anpassa sig har haft en stor 
inverkan för att inte tappa tempo och behålla initiativet. Detta inträffar under den 12 till 
den 13 maj när stridsgrupperna återgår till ordinarie indelning och divisionen väljer att 
kraftsamla kring 1:a infanteriregementet. Efter övergången vid Sedan återskapas 
stridsgrupperna igen för att hålla uppe tempot i genombrottet.  
 
Divisionen var, enligt general Hermann Balck skapad för att kunna kombinera olika delar 
för att uppnå önskad effekt. Divisionschefen, general Kirchner, vågade släppa ansvar och 
förtroende till cheferna för de båda stridsgrupperna. Divisionschefen söker en enkel 
lösning genom att samordna sin strid till att kretsa kring två stridgrupper i huvudsak.    
 
Sammanfattning av de negativa effekter för krigföringsförmågan som medfördes då 
gefechtsgruppe Keltsch och gefechtsgruppe Krüger organiserades.    
Efter det att divisionens stridsgrupper brutit genom Ardennerna anpassar sig divisionen till 
den nya situationen framför Sedan. Detta tar dock tid och kraft vilket kan ha fördröjt 
anfallet. Det kan ses som en nackdel att lägga tid i kritiska situationer på att förbereda nya 
sammansättningar av styrkor för en ny uppgift.  
 
Det går att se en hög risktagning när starka stridsgrupper, som är relativt små, framrycker 
med sådant tempo att flanker och underhållslinjer blir långa. Säkerheten sattes på spel i 
vissa skeden av framryckningen för att kunna uppnå överraskning och upprätthålla 
initiativet.  
 

                                                 
77 Karl-Heinz Frieser, (2005), The Blitzkrieg Legend, Naval Institute Press 291 Wood Road Annapolis, s. 
201. 
78 Hermann Balck, Translation of Taped Conversation with General Herman Balck 13 April 1979, 
(Columbus, Ohio: Battelle, Columbus Laboratories, July 1979), s. 6.  
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Divisionen har till stor del spelat ut sina kort genom att samordna de större förbanden i 
stridsgrupper och minskat sin egen förmåga att hushålla med resurser eller att skapa större 
reserver.   
 
Här avslutas det första historiska fallets analys och övergår till det andra historiska fallet. 

3.2 Analys av division Grossdeutschland, Kursk 4-12 juli 1943 
 
XXXXVIII Pansarkåren under slaget om Kursk 
Under våren 1943 beslutar sig den högsta tyska ledningen för att genomföra en 
storoffensiv mot utbuktningen kring den sovjetiska staden Kursk. Unternehmen Zitadelle, 
eller operation Citadell som den heter med svensk översättning, startar den 4 juli 1943 med 
några mindre anfall mot de ryska förposterna. Själva huvudanfallet igångsätts tidigt på 
morgonen den 5 juli och sträcker sig till den 16 juli med ett tillbakadragande efter 
motgångarna vid bl.a. Prokhorovka. Anfallet kom att ske från två håll samtidigt, en 
anfallsriktning från norr där nionde armén var ansvariga och från söder där 4:e 
pansararmén hade områdesansvar. XXXXVIII kåren var underställd 4:e pansararmén och 
kom att anfalla söderifrån in mot Kursk. I kåren ingick 3:e pansardivisionen, 11:e 
pansardivisionen och pansargrenadjärdivision Grossdeutschland samt två infanteri- 
divisioner, 167:e och 332:a. Totalt fanns det 62 000 man, 700 kanoner och granatkastare 
och ca 500 stridsvagnar i kåren.79   
 
Pansargrenadjärdivision Grossdeutschland  
Divisionen formades i maj 1942 från infanteriregemente Grossdeutschland och kom på 
slutet av kriget att uppnå kårs storlek.80 Under sommaren 1943 bestod divisionen av ett 
pansarregemente med tre stycken stridsvagnsbataljoner, bepansrat infanteri, självgående 
bandhaubitsartilleri mm vilket gjorde divisionen till en stark pansardivision.81   
 
Redan under den 4 juli kl.1500 hade delar ur III bataljonen ur pansarfüsilierregementet 82 
påbörjat ett överraskningsanfall i hällande ösregn. Målet var begränsat och omfattade 
höjderna framför divisionen för att hindra ryska artilleriposteringar att leda indirekt eld.  
 
Under den 5 juli anfaller divisionen med full kraft in i de välförsvarade linjerna med till 
viss del svårframkomlig terräng full med vattendrag och raviner. Förlusterna var relativt 
lätta men adjutanten för pansargrenadjärregementet, kapten Gerhard Beckendorf stupar och 
överste Kassnitz, chef för pansarfüsilierregementet såras svårt och avlider senare av 
skadorna. Målen för divisionen hade nåtts för det första dygnet. Under natten till den 6 juli 
fylls underhållet upp och förbindelserna inom divisionens område byggs ut.83     
 

                                                 
79 T.N Dupuy, G.P Hayes, P. Martell, V.E Lyons och J.A.C Andrews, (1976), A Study of Breakthrough 
Operations, Hero, Arlington, Virginia, USA, A report which contains a translation of the war diary of 48th 
Panzercorps 4-15 July 1943, s. 104. 
80 Lucas Cooper, (1977), Panzer Grenadiers, Macdonald and Jane´sPublishers Limited Paulton House, 8 
Sheperdess Walk London, s. 145. 
81 Niehorster, (1982), German Army Panzer and Panzergrenadier Divisions 1943-1944, Enola Games and 
Navwar, Brooklyn NY (USA), and Navwar, 48 East View, Barnet, Herts (UK), s. 19.  
82 Divisionen hade två stycken infanteriregementen som benämns grenadjär- och füsilier-regementena. De 
kan jämföras med svenskans pansarskytte eller infanteri.    
83 Helmuth Spaeter, (1995), The History of the Panzerkorps Grossdeutschland. Vol.2, J.J Fedorwicz 
Publishing Inc. 106 Browning Blvd. Winnipeg, Manitoba Canada, s. 114-120. 
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Kampfgruppe bildas av Grossdeutschlands pansarspaningsbataljon och stormkanon- 
bataljon  
Under dagen fortsatte anfallet i nordöstlig riktning med bl.a. Strachwitz pansargrupp84 
kraftsamlade tillsammans med enheter ur divisionen. Efter huvudstyrkan ansluter under 
natten pansarspaningsbataljonen ur divisionen som framrycker till Cherkasskoye. 
Uppgiften till bataljonen var att nå fram till Yarkiy tillsammans med den underställda 
stormkanonbataljonen ur divisionen. De första rapporterna från spaningen visade att norra 
delarna var kraftigt försvarade, som förväntat. Stridsgruppen försvarsgrupperar sig norr om 
Yarkiy i en linje mellan punkterna 210,7 till 210,3 under konstant eld från lätt artilleri och 
granatkastare. Den 3:e pansardivisionen till vänster om Grossdeutschland hade det 
betydligt svårare att lyckas.85     
 
Den vänstra flanken hade gått tungt även för Grossdeutschland som efter allt högre 
förluster befann sig på kvällen mitt i den sovjetiska andra försvarslinjen. Under natten 
utvidgas terrängen som tagits för att bana väg för det efterlängtade genombrottet. Många 
av de nya Panther-stridsvagnarna hade blivit utslagna på ett eller annat sätt, främst genom 
minor och motorrumsbränder. Även Grossdeutschlands egna pansarregemente hade 
tvingats till att överge många av sina stridsvagnar p.g.a. minsprängningar av banden.  
 
Under den 7 juli fortsätter framryckningen under hårda strider med stora förluster nordväst 
ut. Sovjetiska motanfall skapar stridsvagnsdueller och framryckningen för divisionen får 
problem i den västra flanken. En liten del från pansarspaningsbataljonen, förstärkt med 
stormkanonbataljonen86 och I bataljonen ur pansargrenadjärregementet anfaller österifrån 
för att lätta på trycket mot pansarfüsilierregementet. Det blev den sista striden före natten 
under den 7 juli.87 
 
 Under den starka solen den 8 juli fortsätter anfallet norrut. Det hårda motståndet samt att 
3:e pansardivisionen inte hållit samma tempo gör nu att flanken som har öppnats 
överlämnas till pansarspaningsbataljonen. Så fort bataljonen intagit försvarsställningar i en 
halvcirkel norr om Gremuchiy anföll sovjetiska förband. Åtgärden med att skapa ett 
flankskydd visade sig vara rätt. Stormkanonbataljonen under ledning av major Frantz hade 
lyckats förstöra 35 fientliga stridsvagnar och 18 tunga pansarvärnskanoner. Under kvällen 
förstärks pansarspaningsbataljonen av pansarvärnsbataljonen under ledning av major 
Hacke.88 Grossdeutschland får order under eftermiddagen av XXXXVIII kåren till att med 
sin schwerpunkt framrycka västerut för att hjälpa 3:e pansardivisionen.89 
 
Under morgonen den 9 juli får pansarspaningsbataljonen order om att framrycka mot punkt 
260,8 och norrut mot Oboyan. Bataljonen understöddes av stormkanonbataljonen. Ett 
Stuka-anfall förberedde anfallet och hade god verkan på försvararna. Panzergruppe 
Strachwitz leder anfallet genom pansarspaningsbataljonen som följer efter i anfallsrörelsen. 
3:e pansardivisionen i XXXXVIII pansarkårens vänstra flank har fortfarande stora problem 
vilket leder till att Grossdeutschlands anfall norrut ändras 90grader i riktning västerut för 
att försöka frigöra och få igång 3:e pansardivisionen. Stridsgruppen med pansarspanings-
                                                 
84 Grossdeutschlands pansarregemente med 129st stridsvagnar samt 51:a och 52:a pantherbataljonerna som 
innehöll sammanlagt 200st pantherstridsvagnar bildade Panzergruppe Strachwitz under anfallet. 
85 Spaeter, (1995), The History of the Panzerkorps Grossdeutschland. Vol.2, s. 120-121. 
86 Dupuy, Hayes, Martell, Lyons &  Andrews, (1976), A Study of Breakthrough Operations, s. 146. 
87 Spaeter, (1995), The History of the Panzerkorps Grossdeutschland. Vol.2, s. 120-123. 
88 Spaeter, (1995), The History of the Panzerkorps Grossdeutschland. Vol.2, s. 124. 
89 Armored Warfare in World War II, Conference Featuring F.W. von Mellenthin, General major a.D., 
German Army, May 10, 1979. Columbus, Ohio: Battelle Columbus Laboratories, May 1979, s. 63. 
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bataljonen får nu åter uppgift att skydda framryckningens flank i sydvästlig riktning. Under 
sena kvällen efter att ha fått stridskontakt stannar stridsvagnsförbandens täter i 
Panzergruppe Strachwitz för att tanka. Pansarspaningsbataljonen med stormkanon-
bataljonen gör halt vid punkt 251,4 för natten.90   
 
Den 10 juli fortsätter Panzergruppe Strachwitz anfallet och invecklar sig i hårda strider. 
Överste Graf von Strachwitz såras och befälet över stridsvagnsregementet övertas av 
kapten von Wietersheim. Kl.0500 drar sig de sovjetiska enheterna tillbaka och anfallet 
fortsätter. Under tiden har pansarspaningsbataljonens stridsgrupp gjort framstötar i 
divisionens norra riktning mot punkt 247,0 söder om Kruglik. Större ansamlingar av 
fientligt pansar upptäcks. Med hjälp av Major Frantz stormkanonvagnar jagas de fientliga 
stridsvagnarna iväg. Under framryckningen norrut lyckas stridsgruppen finna den 
sovjetiska underhållstrafiken in i området. Vägen hålls blockerad intill kvällen samtidigt 
som stridsgruppen försöker ta med hjälp av stormkanonvagnar Kruglik som är välförsvarat. 
En försvarslinje tas upp för natten för att möta morgondagen förväntade motanfall.91  
 
Under den 11 juli sker inga större rörelser i divisionen. 11:e pansardivisionen håller sina 
linjer till höger och 3:e pansardivisionen kommer under 11/12 juli avlösa vissa förband i 
Grossdeutschland. En plan för fortsatt anfall utarbetas, den innehåller inga uppgifter direkt 
till pansarspaningsbataljonen som under den 12 juli blir avlöst. Därmed delas även den 
tillfälligt sammansatta styrkan och stormkanonbataljonen underställs pansargrenadjär- 
regementet i dras område.92    
 
Pansargrenadjärdivision Grossdeutschlands organisation  
Pansargrenadjärdivision Grossdeutschland var den 4 juli 1943 organiserad enligt följande:  

Grossdeutschland Grenadjärregemente (Infanteri). 
Grossdeutschland Füsilierregemente (Infanteri). 
Grossdeutschland Pansarregemente (Stridsvagnar) 93 
Grossdeutschland Stormkanonbataljon (tre batterier med stormkanonvagnar). 94 
Grossdeutschland Spaningsbataljon (Hjulgående och bandgående bepansrade 
spaningsfordon fördelade på fem kompanier). 
Grossdeutschland Artilleriregemente.  
Grossdeutschland Ingenjörbataljon. 
Grossdeutschland Pansarvärnsbataljon. 

Underställda enheter den 4 juli; 
48:e ingenjörbataljonen. 
81:a konstruktionsbataljonen (reducerat med tre kompanier). 
609:e brokolonnen (typ B). 
841:a brokolonnen (typ J). 

Från den 5 juli underställs 39 pansarregementet (200st Panther Ausf.D)95  

                                                 
90 Spaeter, (1995), The History of the Panzerkorps Grossdeutschland. Vol.2, s. 126. 
91 Spaeter, (1995), The History of the Panzerkorps Grossdeutschland. Vol.2, s. 128. 
92 Spaeter, (1995), The History of the Panzerkorps Grossdeutschland. Vol.2, s. 129. 
93 Jentz Thomas L. (1999) Die Deutsche Panzertruppe 1943-1945 Band 2, PODZUN-PALLAS-VERLAG 
GmbH, s. 81. Pansarregementet innehöll den 1 juli 1943 I och II pansarbataljonen samt ett tungt Tiger- 
kompani (13 kompaniet), sammanlagt innehöll dessa delar följande, 2st PzII, 1 PzIII (kort), 2st PzIII (7,5cm), 
5st PzIV (kort), 63st PzIV (lång), 15st PzVI, 8st BefPz, 14st FlammPz.   
94 Niklas Zetterling & Anders Frankson, (2000), Kursk 1943 A Statistical Analysis, Frank Cass Publishers, 
Newbury House, London, s. 218. Sturmgeschütze-bataljonen hade den 1 juli 35st StuGIII.    
95 Dupuy, Hayes, Martell, Lyons & Andrews, (1976), A Study of Breakthrough Operations, s. 115. Med 
denna organisation var Grossdeutschland ett att östfrontens slagkraftigaste divisionsförband för tidpunkten. 
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Nu övergår jag till det andra fallet i min analys med hjälp av de sex grundläggande 
förmågorna. 
 

3.2.1 Analys med hjälp av de grundläggande förmågorna  
 
Ledning 
Många officerare stupar tidigt under anfallet för divisionen vilket noteras i XXXXVIII 
kårens krigsdagbok under den 4 juli.96 Ledningen för stridsgruppen utgick från 
pansarspaningsbataljonen. Här underställs en sidoordnad chef och samordningen sker 
mellan två förband på samma nivå för att lösa en svår uppgift i stridsvagnsbekämpning. Ett 
stort hot var just de sovjetiska stridsvagnsanfallen. Det var i första hand spaningsbataljonen 
som fick uppgifter med tilldelade resurser, under dessa intensiva dagar blev det 
stormkanonbataljonen.  
 
Stridsgruppen i sig får man förmoda var ganska lätt att leda, främst p.g.a. sin enkla 
sammansättning. Hade divisionen valt att behålla befälet över dessa två bataljoner hade 
förmodligen också det inverkat på samordningen och manöverutrymmet. Den relativt fria 
roll som flankskydd löstes antagligen bäst på plats med en hög rörlighet vilket underlättas 
med att en chef på plats kan stridsleda förbandet. Förvisso hade divisionen kunnat sända 
fram en främre ledning från divisionsstaben för att leda stridsgruppen men det hade kostat 
stabsmedlemmar och fokus låg inte på stridsgruppen utan på den samlade stridsvagns- 
styrkan.        
  
Underrättelser och information 
Spaningsbataljonen i sig innehöll fem kompanier med olika utrustning, allt från 
halvbandvagnar till hjulgående bepansrade fordon, en mer mångsidig enhet att leda än en 
stormkanonbataljon med tre stycken batterier. Spaningsbataljonen fungerade även under 
anfallet som en god sensor för inhämtning av underrättelser.  
 
Hade inte divisionen skapat stridsgruppen med pansarspaningsbataljonen och stormkanon-
bataljonen kunde förmodligen underrättelser om fiendens ställningar, svagheter, luckor 
mm i huvudanfallsriktningen framkommit tydligare.  
 
För stridsgruppens del var det just underrättelser som man fick in genom de aggressiva 
stridsuppgifterna som gavs dem. Samtidigt får man förmoda att underrättelseinhämtningen 
i sig nedgår när stridskontakt nås och dessutom skulle man leda ytterligare ett förband i 
strid. Det sker ingen direkt spaning på djupet av divisionen då de sovjetiska 
försvarslinjerna var täta och svåra att oupptäckt komma förbi. Spaningsbataljonen 
användes mer som en avancerad pansarskyttebataljon än en sensor för inhämtning av 
information.  Samtidigt var kunskapen om att leda in en stormkanonbataljon mot en fiende 
god vilket leder till att många sovjetiska stridsvagnar och pansarvärnspjäser sätts ur spel.97  
 
Spaningsbataljonen löste en viktig stridsuppgift tillsammans med stormkanonbataljonen 
men det kan även ses på bekostnad av uteblivna underrättelser för divisionens del. 

                                                 
96 Dupuy, Hayes, Martell, Lyons & Andrews, (1976), A Study of Breakthrough Operations, s. 120. 
97 Dupuy, Hayes, Martell, Lyons & Andrews, (1976), A Study of Breakthrough Operations, s. 154. 
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Stridsgruppen i sig hade dock en mycket god uppfattning om fienden genom sin egen 
stridskontakt.98  
 
Verkan 
På eftermiddagen den 8 juli når stridsgruppen höjd 260,8 från vilken de försvarar sig mot 
sju stycken sovjetiska anfall och slog ut 21 stycken T-34:or.99 Stormkanonbataljonen med 
35 sturmgeschütze III100 hade en god verkan mot de sovjetiska T-34:orna och kunde öka 
eldkraften avsevärt i förhållande till spaningsbataljonen som var utrustad med lättare 
beväpning. Spaningsbataljonen var sammansatt för att kunna ta upp strid.101  
 
Stormkanonvagnarna hade 7,5 cm kanoner som kunde verka både mot bepansrade mål 
med pansarbrytande granater och mot mjuka mål med spränggranater. Stridsgruppen löser 
ut flankskyddsuppgiften på ett bra sätt från de försvarspositioner som man intar under en 9 
och 10 juli. Stridsgruppens sammansättning och förmåga till att verka var rätt. Även anfall 
genomfördes med framgång. Anfallen mot höjderna 260,8 och framför allt anfallet mot 
punkt 247 gjordes i samma tempo som pansargrenadjärregementet och panzergruppe 
Strachwitz. Divisionen hade skapat en slagkraftig manöverenhet till under anfallet genom 
att kombinera spanings- och stormkanonbataljonerna med varandra.102  
 

          
Bild  8 Sturmgeschütze IIIG med 7,5 cm kanon hade god verkan mot bl.a. sovjetiska T-34.103  

Om inte divisionen hade skapat stridsgruppen med pansarspaningsbataljonen och 
stormkanonbataljonen så skulle förmodligen något av de två infanteriregementena kunnat 
få en förhöjd eldkraft i form av stormkanonbataljonen för sitt anfall. Risken hade varit att 
få för stora förluster på spaningsbataljonen och säkerheten att lyckas skydda divisionens 
flank hade minskat.   
 
Det man valde i stället var fler framryckande täter med egna resurser som med en 
tillräckligt balanserad tillfällig organisation kunde lösa olika uppgifter samtidigt. Om 
divisionen varit tvunget till att avdela ett helt infanteriregemente till enbart flankskydd var 
förmodligen slöseri med resurser och dålig hushållning, dessutom borde den ha påverkat 
anfallskraften negativt.  
 
Verkan hos pansarspaningsbataljonen hade självklart nedgått och förmodligen gjort dem 
näst intill värnlösa mot de ryska T-34-anfallen. Nu fick man en tillräckligt stor verkan för 
att lösa sin uppgift som flankskydd.  

                                                 
98 Von Mellenthin F. W, (1955), Panzer Battles, (fjärde utgivningen 1964) Norman, Oklahoma, USA, 
University of Oklahoma Press, s.220.  
99 Von Mellenthin, (1955), Panzer Battles, s. 223. 
100 Zetterling & Frankson, (2000), Kursk 1943 A Statistical Analysis, s. 218. 
101 Niehorster, (1982), German Army Panzer and Panzergrenadier Divisions 1943-1944, s. 31. 
102 Von Mellenthin, (1955), Panzer Battles, s. 222. 
103Zetterling & Frankson, (2000), Kursk 1943 A Statistical Analysis, s. 215.  
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Rörlighet 
De fem olika spaningskompaniernas fordonsalternativ påverkade till viss del 
framkomligheten. De hjulgående delarna hade det svårt när regn hade gjort vägarna leriga. 
De större åttahjuliga spaningsfordonen var också för tunga. Halvbandvagnar med 
spaningssoldater och motorcykelenheterna hade det lättare med själva framkomligheten. 
Det fanns en brist på spaningsfordon och i verkligheten innehöll spaningsbataljonen ofta 
andra fordon, t.ex. terränggående bilar.104  
 
För stridsgruppens del rörde den sig i det östra divisionsområdet inledningsvis för att ta 
terrängen i höjd ned punkt 260,8. Därefter vinklar stridsgruppen rakt västerut och befinner 
sig då i divisionens nordligaste område och tar terrängen kring punkt 247. Denna rörelse 
fungerar som ett flankskydd och tempot i rörelsen måste vara lika högt som huvudstyrkan 
har. Detta löser stridsgruppen och övergår den 11 juli till försvar av tagen terräng i en 
halvcirkel runt punkt 247.  
 
Den goda rörligheten hos dessa två bataljoner gjorde det också möjligt att byta uppgifter 
under en anfallsrörelse. Denna kombination medgav att det svåraste hotet från sovjetiska 
stridsvagnar och kravet på att finna luckor i försvarslinjen tillgodosågs på ett bra sätt. När 
divisionen väljer att använda stridsgruppen som flankskydd nedgår också förmågan att 
spana, vilket ställer högre krav på annan inhämtning. Det kompenseras till viss del av 
XXXXVIII kåren och flygspaning105 samt grenadjärregementenas egen stridsspaning.  
 
Hade divisionen låtit bataljonerna var för sig framrycka som flankskydd hade förmodligen 
pansarspaningsbataljonen riskerat att bli fast av starkare pansarvärnförsvar och 
stormkanonbataljonen hade riskerat att på samma sätt fastna i ryska ställningar med 
förmåga till närstrid av infanteri. Med kombinationen av dessa två bataljoner kunde hot 
både från grövre pansarvärn och stridsvagnar samt från infanteri mötas och nedkämpas 
alternativt utmanövreras.     
 
Skydd  
Stridsguppen var i huvudsak bepansrad, endast mindre delar hade bilar och motorcyklar. 
Pansarspaningsbataljonen var konstruerad för att genomföra en offensiv spaning och även 
kunna ta viss terräng. Halvbandvagnsfordonen och de bepansrade hjulfordonen var dock 
sårbara mot sovjetiskt pansarvärn av alla former. Den lätta bepansringen skyddade främst 
mot finkalibrig och indirekt eld.  

           
Bild  9 Sdkfz 321 användes i pansarspaningsbataljonen  

                                                 
104 Hermann Balck, Translation of Taped Conversation with General Herman Balck 12 Januari 1979 and a 
brief biographical sketch, (Columbus, Ohio: Battelle, Columbus Laboratories, July 1979), s. 39-41.  
105 Dupuy, Hayes, Martell, Lyons & Andrews, (1976), A Study of Breakthrough Operations, s. 152. 
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När stormkanonbataljonen tillfördes ökade skyddet avsevärt och bataljonen kunde leda 
anfallet med en klart högre skyddsnivå än vad spaningsbataljonen själv hade. Resultatet är 
också att uppgifterna om att ta försvarad terräng samt försvara flanken mot pansaranfall 
blir svårare. Med ökad skyddsnivå ökar också svårigheterna i uppgifterna. 
Pansarspaningsbataljonen hade troligtvis inte kunnat stå emot de sju anfallen under 
eftermiddagen den 8 juli utan hjälp av stormkanonbataljonen.    
 
Förmodligen hade pansarspaningsbataljonen haft större förluster p.g.a. de sovjetiska 
stridsvagnsanfallen om divisionen valt att hålla bataljonerna var för sig.  
 
Uthållighet 
Kombinationen av en pansarspaningsbataljon och en stormkanonbataljon ger en ökad 
uthållighet då skydd och eldkraften förbättras. Kravet på att underhållet skall fungera 
fältnära ökar då antalet insatsberedda stormkanonvagnar minskar hela tiden under dessa 6 
dagar som stridsgruppen strider tillsammans. 
  
Den mer allsidigt sammansatta spaningsbataljonen har förmåga till att taktiskt välja 
lämpliga delar för vissa uppgifter. Det innebar att delar av bataljonen ofta hölls i reserv och 
kunde sättas in då motståndet hårdnade. Delar av spaningsbataljonen kunde användas som 
infanteri vilket skapade möjlighet till god kombination för olika stridsuppgifter.106  
  
Med ca 160 fordon av olika slag och 35 sturmgeschtütze var stridsgruppen en 
drivmedelstörtstig enhet som även krävde goda möjligheter till vård av fordonen i fält. 
Vägarna var viktiga redan från början och samordningen mellan divisionerna samt 
prioriteringar från XXXXVIII kåren var nödvändiga. Under första dygnet börjar 
ingenjörerna vägbyggandet och röjandet av minor in i kårens anfallsriktning för att säkra 
både rörlighet och uthållighet.107  
 
Nu övergår jag till att sammanfatta olika positiva och negativa effekter som uppstår vid 
organiseringen av Grossdeutschlands kampfgruppe under slaget om Kursk.   
 
Sammanfattning av de positiva effekter för krigföringsförmågan som medfördes då 
Grossdeutschlands kampfgruppe organiserades.    
En väl avvägd sammansättning av en stridsgrupp skapade en säker flank och medgav  
manöverutrymme för huvuddelen av divisionen. Flexibiliteten till att kunna anpassa sig till 
den uppkomna situation som uppstår i form av ett flankhot gör att divisionen lyckas hålla 
uppe ett relativt högt tempo och behåller in i det längsta handlingsfrihet med sin klubba, 
stridsvagnsgruppen. Med ett tillfälligt sammansatt förband kan uppgift ges som stödjer i en 
huvudriktning.  
 
Målet för stridsgruppen var klart och uppdraget som ställdes löstes väl. Så fort uppgiften 
var löst upplöstes det tillfälliga förbandet och fick återgå in i divisionen som enskilda 
bataljoner med nya uppgifter. Åter visar det på att ett tillfälligt sammansatt förband sätts in 
för att lösa en uppgift under en viss tid.  
 
Divisionen slipper avdela förband ur regementena för att lösa flankskydds- uppgiften vilket 
hade förmodligen varit dålig stridekonomi och hushållning av resurser. Det tillfälliga 
förbandet löser en för divisionen viktig uppgift samtidigt som divisionen bibehåller sina 
                                                 
106 Niehorster, (1982), German Army Panzer and Panzergrenadier Divisions 1943-1944, s. 31. 
107 Spaeter, (1995), The History of the Panzerkorps Grossdeutschland. Vol.2, s. 113. 
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regementen intakta i kraftsamlingsriktningen. Stridsgruppen i detta exempel var inte 
kraftsamlingsförbandet utan stöttade kraftsamlingen genom att agera flankskydd.  
 
Sammanfattning av de negativa effekter för krigföringsförmågan som medfördes då 
Grossdeutschlands kampfgruppe organiserades.    
En viss risk tar divisionen kan man säga, då spaningsbataljonen används främst som 
stridande enhet. Det innebär att möjligheten till att själv skaffa underrättelser på t.ex. 
djupet av fiendens grupperingar, minfält och starka försvarspositioner upptäckts uteblir och 
får istället upptäckas sent av de anfallande huvudstyrkorna eller av högre chefs spaning.  
 
Stormkanonbataljonen hade en god eldkraft och ett bra skydd vilket gynnar den att 
användas i huvudanfallsriktningen. Nu valde divisionen att använda den som del av ett 
flankskydd och inte till att förstärka de förband som fick framgång under anfallet. Det kan 
ha inneburit en viss kraftsplittring. Divisionen hade redan en stark koncentration av 
stridsvagnar i huvudanfallsriktningen men hade haft behov av stormkanonbataljonen då 
stora förluster snabbt drabbade pansargruppen. Detta hade kunnat kompenseras med en 
reserv i form av stormkanonbataljonen. Divisionen fick nu kraftsplittra till viss del, främst 
för att 3:e pansardivisionen inte kunde hålla samma tempo som Grossdeutschland och 11:e 
pansardivisionen hade.  
 
Här avslutas det andra historiska fallets analys och övergår till det sista historiska fallet. 
 

3.3 Analys av kampfgruppe Pieper, Ardennerna, 15–19 december 
1944 
 
Detta var Hitlers sista chans att vända kriget i väst. I hemlighet hade han byggt upp två 
arméer, 5:e och 6:e pansararméerna, för att genom ett överraskningsanfall genom 
Ardennerna nå fram till Antwerpen och därigenom skära av fyra stycken allierade arméer i 
Holland. Anfallet skulle skyddas i flankerna av 7:e respektive 15:e arméerna. Anfallet 
igångsattes i dåligt väder den 16 december 1944.108 Kodnamnet för operationen blev 
Wacht am Rhein och planen döptes till Herbstnebel ”höstdimma”.109 
 
Kampfgruppe Peiper under Ardenneroffensiven 16–19 december 1944 
 Överstelöjtnant Joachim (Jochen) Peiper, chef för första pansarregementet i första SS 
pansardivisionen Liebstandarte Adolf Hitler, får första gången reda på de detaljerade 
planerna för Ardenneroffensiven kl.1100 den 14 december. Det är divisionschefen för 1:a 
SS pansardivisionen, generalmajor Wilhelm Mohnke som ger den personligen och den 
innehåller vilken organisation, vilka vägar som skall användas och framför allt Peipers roll. 
Peiper har nu 42 timmar på sig för förberedelser.110   
 
General Mohnke kom att dela upp huvuddelen av sin division i fyra olika delar. 
Tyngdpunkten av resurserna kom att hamna på kampfgruppe Peiper som blev den starkaste 
gruppen och kampfgruppe Hansen som leddes av överstelöjtnant Max Hansen. De övriga 
mindre stridsgrupperna var kampfgruppe Sandig och Schnelle Gruppe Knittel.  
 

                                                 
108 Von Mellenthin F. W, (1955), Panzer Battles, s. 339. 
109 Författarens egen översättning från tyska, Herbstnebel 
110 Reynolds, (1995), The Devil-s Adjutant, s. 37. 
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Kampfgruppe Peipers organisation 
Kampfgruppe Peipers organisation de 16 december såg ut på följande sätt; 
 

HQ 1:a SS pansarregemente (två Panther-stridsvagnar med Peiper). 
1:a SS pansarbataljonen (två stridsvagnskompanier med 17 Panther-stridsvagnar i 

varje samt två stridsvagnskompanier med 17 Pzkfw IV varje kompani)     
501:a Tunga stridsvagnsbataljonen (tre kompanier med 14 Kungstigrar i varje 

kompani samt tre Kungstigrar i bataljonsledningen).  
3:e SS Pansargrenadjärbataljonen (fyra pansarskyttekompanier med 16 bepansrade 

halvbandvagnar samt ett tungt understödskompani med 6 bandgående 15cm 
haubits) 

1:a SS pansarartilleribataljonen (tre dragna batterier med sex 10,5cm fälthaubitsar). 
3:e och 9:e SS pansarpionjärkompanierna (endast lätta infanteribroar fanns). 
10:e SS pansarluftvärnskompaniet (fyra 2cm och fyra 3,7cm luftvärnspjäser 

fordonsmonterat, tre Wirbelwind). 
SS pansarunderhållskompani. 
SS reparationskompani.  
84:e Luftvärnsbataljonen ur Luftwaffe (reducerad bataljon med 2cm och 3,7cm 

luftvärnspjäser)111    
 
Peipers totala styrka före anfallet uppgick till 117 stridsvagnar, 149 halvbandvagnar av 
olika slag, 18 10,5cm fälthaubitsar, 6st 15cm fälthaubitsar, mellan 30 till 40st 
luftvärnssystem och ca 4800 officerare och soldater. Förbandet hade drygt 800 fordon och 
får anses som en slagkraftigt kampfgruppe.112  En av de främsta bristerna kampfgruppen 
hade var avsaknaden av tung bromateriel. Det kom att få svåra konsekvenser när 
amerikanarna lyckas spränga broar längs Peipers väg.113   
 
Kampfgruppe Peiper strider i Ardennerna 
29år gammal hade Jochen utsetts till ansvarig för bildandet av divisionens schwerpunkt 
med alla divisionens stridsvagnar samt I SS pansarkårens tunga Kungstigerbataljon. 
Kl.11.00 den 15 december samlas divisionschefer och stridsgruppschefer vid I SS 
pansarkårens högkvarter för att få det viktiga i orden klart för samtliga. Kårchefen, general 
Priess, höjer också moralen genom ett uppmuntrande tal. Fortfarande saknas två tågset med 
drivmedel vilket innebär att Peiper har vid start endast drivmedel för 100km av de 150km 
som skiljer honom från målen! Tanken är att erövra amerikanska drivmedelsdepåer under 
framryckningen. Platserna för dessa depåer är kända och skulle tas och brukas tills det 
egna underhållet kom fram.  
 
Ammunition, krävde Peiper att det skulle finnas för 4 till 5 dagas intensiva strider och det 
hämtades fram från Euskirchen under den 15 december. Vägarna som skulle användas för 
framryckningen beskrev Peiper efter kriget som, ”de är inte till för stridsvagnar utan för 
cyklar”.114  
 
På fredagseftermiddagen den 15 december samlade Peiper sina egna chefer för 
ordergivning. Han gav den övergripande målbilden och tryckte på att deras stridsgupp 

                                                 
111 Reynolds, (1995), The Devil-s Adjutant, s. 273. 
112 Reynolds, (1995), The Devil-s Adjutant, s. 50. 
113 Jean Paul Pallud, (1982), Battle of the Bulge, then and now, Battle of Britain Prints International Limited, 
Church House, Church Street, London, England, s. 151.  
114 Reynolds, (1995), The Devil-s Adjutant, s. 59. 
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skulle vara först över Meuse. Han gav order om på vilka vägar framryckningen skulle ske 
och att startpunkten var belägen nära Schmidtheim. Vad han inte kunde ge så var det en 
lägesbild på hur fienden såg ut i området då patrullering hade varit förbjuden innan 
anfallet. 
 
 Under kvällen och natten får soldaterna reda på vad som stundar vilket gör att få soldater 
får en god sömn. Kartor och mat var kritisk materiel då många av stridsfordons-
besättningarna inte skulle få se sin tross under hela offensiven. Kartor var tryckta i bästa 
fall i skala 1:50 000 men oftast 1:100 000 och i svartvitt. Det var svårt nog underdagsljus 
att läsa kartan och nästan omöjligt under natten.115   
 
Kl. 0500 på lördagsmorgonen den 16 december flyttar Peiper till 12:e Volk-sturm- 
grenadjärdivisionens högkvarter och med chefen för divisionen, general Engels, se 
artilleriet starta bekämpningen kl.0530. Kårchefens ord om att – ”om du endast får över en 
enda stridsvagn över Meuse, Jochen, så har du gjort ditt” fick honom att inte vilja svika 
sin kårchef. Kampfgruppe Peiper skulle påbörja sin framryckning genom 12:e Volk- sturm- 
grenadjärdivisionen så fort de brutit igenom första amerikanska försvaret.116  
 
Redan i gryningen den 16 december räknade Peiper med att kunna starta sin framryckning 
men 12:e Volksturm-grenadjärdivisionen lyckades inte bryta igenom som planerat. Kl. 
1400 återvänder Peiper till sin kampfgruppe och väntar. Hans väg är blockerad av infanteri 
och artilleri. Kampfgruppe Hansens väg öppnar sig och möjligheten att låta kampfgruppe 
Peiper ta den finns under en tid. Men varken Mohnke eller Preiss tar chansen att nå ett 
genombrott utan håller sig kvar vid planen, och därmed en möjlighet som går förlorad. 
Peipers förtrupp når stridigheterna kl. 1700 och får svårigheter i ett gammalt tyskt minfält. 
Huvudstyrkan passerar detta område kl.2200.117    
 
Under natten den 16 till den 17 december fortsätter Peiper sin framryckning från Lanzerath 
mot Buchholz försenad av att lägga om framryckningen, passera gamla minfält och fastna i 
tyska utspridda fallskärmsjägare. Hans kampfgruppe var nu utspridd på ca 25km djup med 
delar som var hjulburna. Kl.0600 fortsätter framryckningen i mörker mot Büllingen där det 
skall finnas en drivmedelsdepå. Efter strider i Büllingen kunde många av stridsfordonen 
fylla sina tankar och fortsätta framryckningen mot Thirimont.118  
 
Under eftermiddagen fanns det inga amerikanska förband förutom delar ur den 
amerikanska 9:e stridsvagnsdivisionen som kunde stoppa Peiper på sin framryckning mot 
Meuse. Peiper hade tack vare erövrade kartor klart för sig vilka förband som fanns i 
området. Hans framryckning fortsatte nu mot St Vith. Under framryckningen kom 
förpatruller ur stridsgruppen i strid med amerikanska förband i området kring Baugnez. En 
amerikansk kolonn med ca 30 jeepar och lastbilar upptäcks och bekämpas. Skräckslagna 
amerikanska soldater ger sig, flyr och försöker spela döda. Sternebeck, en av de tyska 
vagnscheferna vinkar in de amerikanska soldaterna som givit upp på ett fält för att avvakta 
nya order från Peiper. Snart kommer ordern om att med högsta fart fortsätta framåt mot 
Ligneuville. Över 100 amerikanska fångar finns nu på fältet nära vägkorsningen Baugnez. 
Kl. 1330 kommer Peiper fram till platsen med 11:e SS pansargrenadjärkompaniet. Av de 

                                                 
115 Reynolds, (1995), The Devil-s Adjutant, s. 61. 
116 Reynolds, (1995), The Devil-s Adjutant, s. 63. 
117 Reynolds Michael, (1999), Men of Steel, I SS Panzer Corps, Spellmount Limited, The Old Rectory 
Staplehurst, Kent, s. 54.  
118 Reynolds, (1999), Men of Steel, I SS Panzer Corps, s. 60-62. 



Försvarshögskolan                                 2006-09-06                      FHS beteckning 300/6:1                                
Mj Lars Henåker                                                                                                            40(50)    

113 obeväpnade fångarna dödas 67 direkt, resten flyr, såras och tillfångatas. Händelsen har 
gått till historien som massakern i Malmédy.119  
 
Skottlossningen hördes av amerikanska soldater som skickade ut spaning. Några 
överlevande kunde rapportera fruktansvärda händelser som hade utspelat sig. Fler 
överlevande kommer under kvällen tillbaka till egna linjer och de har en och samma 
berättelse. Dagen efter beslutar sig 12:e armégruppen och högsta befälhavaren för de 
allierade styrkorna i Europa att gå ut på bred front i media och rapportera om massakern.120     
 
Under kvällen fördröjs stridsgruppen av mindre amerikanska förband någon kilometer 
utanför Stavelot. Efter hårda strider öppnar sig Stavelot för de trötta tyska soldaterna och 
en möjlighet till att nå Meuse finns. Den 17 december bryter stridsgruppen igenom. Under 
offensivens första två dagar är förlusterna i kampfgruppe Peiper relativt låga. Under den 18 
december är de amerikanska försvararna skakade men ett hyfsat starkt försvar byggs ändå 
upp trots att det råder till viss del kaos. Under samma dag kom förbindelserna att spela en 
huvudroll för stridsgruppen och framryckningen fördröjs av mindre amerikanska förband. 
Drivmedelsläget blir nu kritiskt under kvällen vilket gör att Peiper överväger att lämna ett 
stridsvagnskompani kvar i La Geize som en stark bas.121  
 
Utan att ha några större underrättelser om de amerikanska styrkorna framför sig fortsätter 
kampfgruppe Peiper västerut och gör sin sista framstöt under den 19 december. Den sista 
taktiska segern kampfgruppe Peiper når är undereftermiddagen mot en förstärkt 
amerikansk infanteribataljon som i det närmaste förintas i strider kring Stoumont. Peiper 
försöker desperat finna drivmedel genom att skicka ut spaning. Striderna vid Stoumont var 
över och Jochen Peiper hade framryckt med sin kampfgruppe 100km på 72 timmar under 
strid.122   

3.3.1  Analys med hjälp av de grundläggande förmågorna  
Ledning 
Som 29-årig överstelöjtnant leder Joachim Peiper ett av andra världskrigets starkaste 
sammansatta förband. Han gör det bl.a. från sin lednings-panther under framryckning längs 
trånga vägar. Under den 17 december får Peipers Panther problem i Büllingen och han 
tvingas byta ledningsplats till Diefenthals ledningsvagn.123 Fokus låg hela tiden på att 
forcera med täten vilket skapade svårigheter att med en relativt liten stab följa upp framför 
allt underhållstransporter som hade under hela offensiven stora svårigheter att följa bakom 
täterna. Många av de erfarna cheferna visste vad som skulle uppnås och drev på sina 
förband. Peiper tvekar inte att driva på sin stridsgrupp även om han borde ha insett att 
förutsättningarna för att lyckas var minimala. Ledning från stridsfordon innebar att 
radioförbindelserna användes frekvent.  
 
Vad som hände den 17 december exakt får vi förmodligen aldrig veta men helt klart är att 
ledarskapet inom kampfgruppe Peiper har ett kollektivt ansvar. Flera av dem, däribland 
Peiper själv blir dömda efter kriget. Tempot hade varit för långsamt under första dygnet på 
grund av flera orsaker vilket skapade en frustration kombinerat med trötthet borde ha 

                                                 
119 Reynolds, (1999), Men of Steel, I SS Panzer Corps,s. 68. 
120 Pallud, (1982), Battle of the Bulge, then and now, s. 185. 
121 Reynolds, (1999), Men of Steel, I SS Panzer Corps,s. 82. 
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123 Reynolds, (1995), The Devil´s Adjutant, s. 83. 
  



Försvarshögskolan                                 2006-09-06                      FHS beteckning 300/6:1                                
Mj Lars Henåker                                                                                                            41(50)    

inverkat på viljan att fortsätta utan att ta hand om fångar. En allt för energisk och ung chef 
med divisionens schwerpunkt, ja för att inte säga, hela det politiska Nazitysklands 
schwerpukt på sina axlar hade inte tid med ”små” friktioner i form av fångar. Men då som 
nu fick det stor politisk uppmärksamhet och är en av de mest kända massakerna ifrån andra 
världskriget.       
 
Hade inte stridsgruppen bildats utan divisionen med sina organisatoriskt fastställda enheter 
löst samma uppgift hade förmodligen de anfallande täterna haft det betydligt svårare p.g.a. 
en försämrad eldkraft och en sämre skyddsnivå då 501:a Kungstigerbataljonen inte hade 
ingått. Ledningen av den tunga Kungstigerbataljonen fanns på I:a SS kåren som förvisso 
hade kunnat understödja längs en huvudanfallsriktning men hade tvingats till en noggrann 
samordning med första SS pansardivisionen.  
 
Underrättelser och information 
Underrättelserna innan anfallet var mycket knapphändiga. Patruller hade inte skickats in 
för att ta fångar och spana, allt för att dölja anfallsförberedelserna. Divisionsspaningen 
under offensiven användes främst som en snabbinsatsstyrka och inte för 
underrättelseinhämtning. Stridsgruppen fick framrycka med hjälp av pansarskyttesoldater i 
halvbandvagnar till sammanstöt och därefter visa in stridsvagnarna mot upptäckta mål. Det 
innebar att Peiper inte visste vilken motståndare han hade framför sig och små 
amerikanska enheter kunde få en god fördröjningseffekt. De ofta trånga passagerna 
medgav utmärkta eldöverfallsplatser som stridsgruppen hela tiden fick köra in i med 
förluster. Det kom att bli dyrköpta underrättelser längs framryckningen efter vägarna, 
främst betalade Peiper i tid. Det gick inte att kompensera utebliva underrättelser med en 
stark anfallande tät.  
 
Om divisionen hade använt sin spaningsbataljon enbart för spaning hade det funnits risk att 
underrättelser inte hade hunnit komma ner i organisationen och blivit utnyttjade av egna 
förband eftersom framryckningen gick förhållandevis långsamt efter ett fåtal stråk. Hade 
vägnätet medgivit en större valmöjlighet till t.ex. framryckningsalternativ skulle 
förmodligen spaningsförbanden ha kommit mer till sin rätt. 
 
Verkan 
Kampfgruppe Peiper är omskriven i historien p.g.a. olika händelser. En av de mer 
intressanta delarna är den kraftiga beväpningen kampfgruppen innehöll. Inte minst 501:a 
Kungstigerbataljonen med 45 stridsvagnar var en imponerande styrka koncentrerad med 
ytterligare en stridsvagnsbataljon ut 1:a SS pansardivision Liebstandarte Adolf Hitlers eget 
pansarregemente. Den enorma eldkraften som fanns i stridsgruppen skördade också 
framgångar. De amerikanska Shermanstridsvagnarna var lätta mål för både Panther- och 
Kungstigerstridsvagnarna.  
 
Dock så fanns det en avsaknad av bandgående artillerifordon för att följa med tätens 
anfallstempo. Den direktriktade elden fick till viss del kompensera den uteblivna indirekta 
elden. Kombinationen av olika vapensystem minskade ju längre in i Ardennerna man 
avancerade vilket påverkade verkan negativt.  
 
Hade divisionen inte blivit underställt sig en tung Kungstigerbataljon skulle förmodligen 
effekten ha nedgått i täterna underframryckningen. Då framkomligheten var i huvudsak 
begränsad till de relativt dåliga vägar som gick genom området blev den snabba direkta 
duellen livsviktig. Enskilda pansarvärnskanoner, stridsvagnar eller små grupper av 
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infanteri och ingenjörer kunde påverka de framryckande täterna längs vägarna med en hög 
effekt. Därför var det viktigt att för tysk del snabbt föra fram system med god verkan för 
att inte bli fördröjd.  
  
Rörlighet 
Det dåliga vädret hade gjort vägarna svåra för hjulfordon, när sedan kaoset med olika 
förband blandade längs en och samma väg rör sig västerut blir vägarna igenkorkade. De 
förband som har bandgående fordon finner nya vägar runt kaos och pågående strider. 
Inledningsvis fastnar kampfgruppe Peiper i en gammal tysk minering som sänker tempot 
ytterligare. En av de största bristerna stridsgruppen har är tunga broar. Förbindelserna blir 
helt avgörande för om framryckningen skall lyckas eller inte, men utan broförbindelser 
kunde inte kampfgruppe Peiper ta sig förbi de befintliga förbindelserna som var lätta att 
förvara eller förstöra. De tunga Kungstigrarna vägde nästan 70 ton krävde att vissa 
förbindelser skulle tas annars kom man inte över vattendragen. Här var rörligheten kraftigt 
begränsad till befintliga hela broar.    
 
Rörligheten för stridsgruppen skulle kunna ha ökats utan de tunga Kungstigrarna då de var 
i huvudsak beroende av vägarna. Samtidigt var det just med eldkraften av dessa 
Kungstigrar som tempot kunde hållas uppe. Om tillräckligt med förbindelsemateriel hade 
tillförts stridsgruppen skulle förmodligen framryckningen ha lyckats bättre. Problemet med 
tung bromateriel är att även den måste framtransporteras på samma vägar som själva 
framryckningen vilket hade förmodligen krävt en noggrannare förberedelse än det dygn 
Peiper fick.  
 
Att framryckningen med noggranna förberedelser fungerade i maj 1940 med lätta och 
medeltunga stridsvagnar är en sak men att genomföra i princip samma operation fyra år 
senare under sämsta tänkbara väder med bl.a. tunga Kungstigervagnar bör ses som en stor 
risktagning.     
 
Skydd 
Med den tunga utrustningen som stridsgruppen innehöll, så som Kungstigrar t.ex. var 
skyddet bra mot direktriktad eld från pansarvärn och stridsvagnar. Hotet från luften hade 
varit ett stort problem för tyskarna och det avspeglas även i kampfgruppe Peiper då han får 
ha underställt sig en hel del luftvärn. Pansargrenadjärernas framryckning sker i huvudsak 
med hjälp av splitterskyddade halvbandvagnar. Spaningsfordonen hade också fullgott 
splitterskydd vilket medgav en aggressivare form av spaning. De lättare bepansrade 
fordonen var dock hotade från små burna pansarvärnsvapen som hade god verkan mot 
dem. Även stridsvagnar kunde påverkas och bli utslagna eller få begränsningar som 
försvårade fortsatt framryckning.  
  
Det tillfälligt sammansatta förbandet tilldelades resurser för t.ex. skydd mot flygangrepp, 
vilket annars förmodligen hade krävt samordning av divisionen och riskerat att fördröja 
anfallet. Om ledningen av 501:a Kungstigerbataljonen skulle ha styrts av I:a SS kåren själv 
hade förmodligen kravet på samordning och ledningsresurser försvårat kravet på tempo 
genom det fattiga vägnätet.   
  
Uthållighet 
Uthålligheten sattes till stor del på spel redan från början. Hela offensiven byggde på en 
snabb och överraskande framstöt där de amerikanska underhållsdepåerna skulle erövras. 
Det var en stor risktagning vilket också kom att få avgörande betydelse för att offensiven 
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avstannar. Kampfgruppe Peiper finner inte all det drivmedel stridsgruppen hade behövt för 
fortsatt framryckning.  
 
Underhållet går på de vägar som hela offensiven också använder vilket gör att stora delar 
fastnar och inte når fram. Vägarna var blockerade, broar sprängda och vid vissa ställen 
fanns det kvar amerikanskt motstånd.  
 
Stridsgruppens personal hade från början ett dåligt sömnläge efter att ha fått reda på 
anfallsplanerna sent. Eftersom avlösning av förband var svårt längs de smala leriga 
vägarna förblev kampfgruppe Peiper förbandet i täten hela tiden.  
 
Om anfallet hade dröjt till dess tillräckligt med drivmedel hade funnits i täterna skulle man 
troligen kunna säga att chanserna för att nå och ta terräng väster om Meuse ha ökat. Om 
egna vägar för underhåll funnits torde chanserna för att nå väster om Meuse ha ökat.   
 
Nu övergår jag till att sammanfatta olika positiva och negativa effekter som uppstår vid 
organiseringen av kampfgruppe Peiper.  
  
Sammanfattning av de positiva effekter för krigföringsförmågan som medfördes då 
kampfgruppe Peiper organiserades.    
Kampfgruppe Peiper var en stark sammansatt enhet med stor eldkraft. Koncentrationen av 
stötkraften kompenserade till viss del utebliva underrättelser vilka man skaffade genom 
stridskontakt.  
 
Redan från början var divisionen uppdelad i stridsgrupper för att förenkla striden. Med 
hjälp av överraskning, god anda i förbandet och initiativet skapades under de första dygnen 
några lägen där luckor uppstår. När inte de utnyttjas fullt ut glider initiativet tyskarna sakta 
ur händerna.   
 
Sammanfattning av de negativa effekter för krigföringsförmågan som medfördes då 
kampfgruppe Peiper organiserades.    
Stridsgruppen hade inbyggda begränsningar i logistiken, ingenjörer, bandgående artilleri 
och spaning vilket bör då innebära att kombinationen av olika system inte var tillräcklig för 
att lösa uppgiften, att ta sig över Meuse. Målet var redan från början ouppnåeligt om inte 
ett mindre under skulle ha inträffat motsvarande Frankrikes fall 1940. 
 
Ett område som Ardennerna under december 1944 var ett allt för svårforcerat område och 
omöjliggjorde kringgångar i någon större omfattning. En tung mekaniserad stridsgrupp bör 
sättas in i en terräng och vid väderlek som kan utveckla dess fulla effekt.  
 
Uteblivna underrättelser förblindade dock stridsgruppen på sikt vilket leder till slut att 
möjligheterna till att finna luckor och svagheter hos motståndaren minskar. Några sådana 
tillfällen gick stridsgruppen helt förbi. 
 
För många viktiga faktorer saknades kan man säga i denna starka stridsgrupp. En mer 
välbalanserad tillfälligt sammansatt styrka anpassad till årstiden och terrängen kan tänkas 
ha fått större effekt än en stor, slagkraftig sådan.  
 
Nu övergår jag till min slutdiskussion som svarar på min frågeställning och som kan ge 
idéer till framtida studier.  



Försvarshögskolan                                 2006-09-06                      FHS beteckning 300/6:1                                
Mj Lars Henåker                                                                                                            44(50)    

 

4. Slutdiskussion 
Uppsatsen har haft syftet att problematisera och kritiskt diskutera fenomenet tillfälligt 
sammansatta förband genom att analysera organiseringen av tyska kampfgruppen under 
andra världskriget. Detta för att identifiera de viktigaste förmågorna som ett sammansatt 
förband bör ha för att framgångsrikt uppnå sina mål. I det följande kapitlet kommer jag att 
svara på mina frågeställningar.  
 

4.1 Svar på uppsatsens frågeställningar 
Första frågan är i kapitel 2 redan besvarad men sammanfattas kort här. Jag försöker svara 
på de två följande frågorna i detta kapitel.  
 
Sammanfattning av svaret på fråga 1 
Jag börjar med att svara på fråga ett med en sammanfattning av svaret som finns i kapitel 
två. Här är första frågan, 
 

• Hur motiverades organiseringen av tyska kampfgruppen? 
 
Erfarenheter Tyskland drog från första världskriget pekade några på att tillfälligt 
sammansatta förband löste uppgifter som hade varit för svåra innan att lösa.  
 
Infiltrationen av motståndarens linjer med hjälp av kombinerade vapen samt 
kombinationen av olika motoriserade förband med högt tempo var några 
framgångskoncept man fann en lösning på.  
 
Om en kombination av olika förband användes kunde ett dilemma uppstå hos en 
motståndare som var ensidigt sammansatt. 
 
I de tyska pansardivisionerna fanns den flexibiliteten inbyggd vilket gjorde dem till en 
plattform som ofta använde sig av tillfälligt sammansatta förband.  
 
Om inte kampfgruppen hade skapats hade det antagligen blivit svårare att ställa 
motståndaren inför de dilemma med kombinationen av olika vapensystem anpassat till den 
tillfälliga situationen.  
 
Sammanfattning av de viktigaste förmågorna jag har funnit ur motiven till organiseringen 
av tyska kampfgruppen är förmågan till att kunna effektivt kombinera olika vapen under 
korta förberedelsetider under strid samt att finna balanserade tillfälligt sammansatta styrkor 
som bedömt ökade tempot.   
 
Svar på fråga 2 
Jag fortsätter med att svara på fråga två och tre med hjälp av diskussionerna och 
sammanfattningarna jag har gjort från de tre historiska fallen. Här är fråga två,   

 
• Vilka positiva effekter för krigföringsförmågan kan organiseringen av dessa förband 

sägas ha medfört? 
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De positiva förmågorna med att använda tillfälligt sammansatta förband är bl.a. enkelheten 
i ledningen av dem, den anpassade rörligheten och flexibiliteten för att nå uppsatta mål och 
till viss del verkan som kan sätta motståndaren i ett dilemma. 
 
Till stor del har de tre fallen handlat om möjligheten till anpassning av organisationen för 
att lösa en uppgift och nå uppsatta mål på ett så effektivt sätt som möjligt. Effektiviteten 
har bl.a. varit högt tempo, överraskande anfall, kraftig verkan vid valda tillfällen. 
Möjligheten till att sätta samman en stridsgrupp för att lösa en specifik uppgift har i fallen 
inneburit att lokal överlägsenhet uppnåtts under viss tid. 
 
 En av de viktigare effekterna är möjligheten till att välja att använda system som 
motståndaren inte har eller kan påverka. Det innebär att kombinationen av olika 
vapensystem ofta är viktigare än mängden av ett fåtal vapensystem. Förmågan att försätta 
sin motståndare i ett dilemma är en av de viktigaste effekterna som kan uppnås genom en 
från början välbalanserad styrka.  
 
Ledningen av ett tillfälligt sammansatt förband som fokuserar kring en person visar klart 
och tydligt på ledningsförhållandena vid ett visst tillfälle. Även vikten av erfarna chefer 
som kan få en tillfällig styrka att fungera väl kan ha haft stor betydelse. Cheferna var tagna 
ur redan befintlig organisation och var kända hos soldaterna och övriga chefer. 
 
Sammanfattning av de viktigaste förmågorna jag har funnit ur positiva effekter för 
krigföringsförmågan är att tempo med hög rörlighet, överraskning genom att 
kombinationen av valda vapensystem försätter motståndaren i ett dilemma vilket kan leda 
till att han ger upp eller flyr, verkan genom kraftsamling vid valda tillfällen har efterstävats 
och till stor del uppnåtts.  
 
Svar på fråga 3 
Den sista frågan besvaras här och lyder som följer, 
 
• Vilka negativa effekter för krigföringsförmågan kan organiseringen av dessa förband 

ha sägas medfört? 
 
De mest negativa förmågorna med att använda tillfälligt sammansatta förband är den korta 
uthålligheten. Om det tillfälliga förbandet inte får tillräckligt med och framför allt rätt 
resurser finns det risk för att målet inte nås och resurser förbrukas i onödan.  
 
Om stridgruppen inte uppnår den önskade effekten är risken stor att övriga förband som 
stridsgruppen är hämtad ur inte har kraft nog att lösa andra uppgifter. Det blir bara en liten 
miniatyr av det huvudförbandet som används och riskerar dessutom att förbrukas snabbt.     
 
 Det bör vara erfarna chefer och staber som sätter samman de tillfälliga förbanden, leder 
dem och sätter upp målen för dem. Ledarskapet var avgörande vid många tillfällen och 
cheferna var tvungna att föregå med gott exempel för att få med sig sina soldater. Peiper, 
och man kan anta att många av hans officerare också, visste om svårigheterna i att anfalla 
men de gjorde det ändå.   
 
 I de tre fallen har tiden för hur länge dessa tillfälligt sammansatta förband verkat varit runt 
en vecka under vilket de har löst uppgift. Under den tiden är förbanden naturligt upplåsta 
till en uppgift och kan vara svåra att använda till andra uppgifter. Det innebär att det bör 
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vara av värde att sätta upp ett tillfälligt förband för en specifik uppgift annars riskeras 
förbanden förbrukas utan större avgörande effekt.  
 
När stridsgruppen tar förluster är det ofta förluster som är exklusiva och svåra att ersätta. 
En kortsiktig strid (några dagar upp till en vecka) kan lösas med hög ambition och stora 
förluster men kommer troligtvis att ge negativa effekter för huvudorganisationen på lång 
sikt. Ett exempel kan vara att specialfordon, bandgående artilleri, stridsfordon och 
stridsvagnar förbrukas på ett mindre stridekonomiskt sätt än om huvudförbandet hållit ihop 
striden.  
 
Sammanfattning av de viktigaste förmågorna jag har funnit ur de negativa effekterna för 
krigföringsförmågan är att stridsgruppens resurser ofta är exklusiva och riskerar att 
förbrukas snabbt vilket gör att målet för stridsgruppen bör vara värt det. Stridsgrupperna 
har svårt att bibehålla effektiviteten under längre tid, dels för att nya situationer uppstår 
som bättre löses genom en annan utformning av organisationen och dels genom att resurser 
förbrukas snabbt i täterna utan att fullt ut ha en fullgod uppbackning av underhåll.  
   
Är syftet med uppsatsen uppnått? 
Har jag uppnått syftet med min uppsats? Syftet med denna uppsats var att problematisera 
och kritiskt diskutera fenomenet tillfälligt sammansatta förband genom att analysera 
organiseringen av tyska kampfgruppen under andra världskriget, för att om möjligt, 
identifiera de viktigaste förmågorna som ett sammansatt förband behöver ha för att 
framgångsrikt uppnå sina mål.  
 
De viktigaste förmågorna kan vara svårt att generellt utse med denna uppsats som grund. 
Ändå finns det några återkommande förmågor som kan ge del av svaren som söks och jag 
har försökt att identifiera dem, både de positiva och de negativa förmågorna, som påverkar 
krigföringen. 
 
Jag har med denna diskussion kommit fram till ett antal slutsatser av vilka jag har valt ut, 
som jag ser det, de viktigaste för att besvara min frågeställning. Jag finner dem tillräckligt 
generella för att även kunna bära mot dagens stridsgrupper och därmed anser jag mina 
frågor också besvarade. Dessa är, 
 
En stridsgrupp, med en chef, skall ha förmåga att lösa en uppgift. Sammansättningarna 
sker med syftet att nå målet. Om flera uppgifter skall lösas efter hand bör 
sammansättningen också anpassas under tiden för att inte riskera att tappa förmågan till 
flexibilitet. En statisk stridsgrupp är förmodligen inte anpassad efter det faktiska läge den 
står inför och riskerar därmed att förlora den unika effekt som efterstävas.  
 
En i förväg organiserad stridsgrupp med endast en anpassning till generella uppgifter 
riskerar att förlora själva sältan med att vara skräddarsydd för en uppgift som uppstår och 
är unik. Det är inget självändamål att organisera en stridsgrupp, tvärt om bör det ses som 
undantagsfall under en kortare period för att den ordinarie organisationen är mindre 
lämplig.   
 
En stridsgrupp bör utgå ur en större robust organisation där förmågan att kunna välja 
mellan komponenter och kombinera dem till en effektiv stridsgrupp finns. Det talar för att 
ju mer komponenter det finns och som kan kombineras desto större kan stridsgruppens 
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effekt bli. I de historiska fallen har jag belyst divisionen som den robusta organisationen, 
för svensk del i dag kan det motsvara armén eller till och med Försvarsmakten i sin helhet.     
 
En stridsgrupps effekt varar inte så länge vilket talar för att sparsamt använda sig av 
stridsgrupper endast vid sådana tillfällen där ordinarie organisation inte är tillräckligt 
effektiv.  
 
Det bör vara en så stor skillnad mellan ordinarie organisation och en stridsgrupp för att det 
skall vara värt att organisera den, annars riskerar själva uppsättandet ta tid och skapa 
onödiga friktioner så som att ingående komponenter skall samtränas, skapa en tillfällig 
ledningsstruktur och förbandsanda.  
  
Framtiden 
Framtida stridsgrupper, kan troligtvis dra nytta av de generella slutsatser som uppsatsen 
visar på. Då det gäller EU:s battlegroups finns i dag mer fastställda tider för hur länge en 
stridsgrupp ska verka, vilka uppgifter den kan tänkas få och i huvudsak hur den redan är 
utformad, vilket har sina, som uppsatsen visar på, för- och nackdelar.  
 
Om EU:s stridsgrupper används som de är tränade och utrustade för finns det stora 
möjligheter att på ett effektivt lyckas sätt lösa de uppgifter som ställts till dem. En viktig 
faktor är just att det ställs en uppgift som ligger till grund för själva sammansättningen. 
Dock bör uppgifterna vara av den art att det är just en battlegroups organisering och inte en 
ordinarie organisering som ger högst effektivitet.   
 
Några av krigföringens principer som använts i uppsatsen har visat på vikten av god anda, 
vilket uppnås bl.a. genom lång samträning för att bygga in förtroende för förbandet. Det är 
viktigt att understryka vikten av samträning, förbandsanda och att chefer och soldater 
känner förtroende för varandra. Att vara utvald för en uppgift kan på ett positivt sätt skapa 
en känsla av att vara speciell och lyfta andan i ett förband. Denna anda bör förvaltas väl 
och lyftas upp för att stärka förbandets vilja att lösa uppgifter och nå målen. Den ordinarie 
organisation som t.ex. den svenska armén, som utgör grunden för att kunna skapa en 
stridsgrupp, bör den goda andan börja växa genom träning, tjänstgöring utomlands och 
under övningar, traditioner och ett föredömligt ledarskap. Detta medför att när en 
stridsgrupp organiseras finns redan förbandsandan, personkännedomen och förtroendet för 
varandra där.  
 
Min bedömning av Nordic Battlegroups organisering och syfte är att den inte har samma 
förutsättning just nu som de tyska kampfgruppen som organiserades under andra 
världskriget hade därför att den inte utgår från en robust organisation med en gemensam 
grund.  
 
Nordic Battlegroup riskerar, som jag ser det, att förlora alla egenskaper som är unika för en 
stridsgrupp och i stället förstelnas till en fast organisation med endast små 
anpassningsmöjligheter. 1500 man i sig är en liten organisation vilket inte heller kanske 
medger så många kombinationer som krävs för att få en ökad effekt.      
 
Slutligen ser jag vikten av, likt de tyska pansardivisionerna, att det finns ett större förband 
som bildar kraftkällan ur vilket en stridsgrupp kan med bibehållen effektiv 
krigföringsförmåga verka. Är det för svensk del i dag hela Försvarsmakten?  
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4.2 Förslag på fortsatt forskning 
 
Jag har inte på ett tillfredställande sätt lyckats koppla ihop dagens utveckling med de 
historiska erfarenheterna fullt ut i denna uppsats vilket kan skapa ett fortsatt behov av 
forskning. Några av de områden som väl passar in i samma diskussion som uppsatsen är, 
 
På vilka grunder organiseras dagen battlegoup och vilka erfarenheter ligger bakom EU:s 
organisering av dem? Finns det politiska, ekonomiska eller rena militära skäl till hur 
utformningen av dem ser ut i dag? 
 
Hur har Sverige förhållit sig till erfarenheterna som finns angående tillfälligt sammansatta 
förband?  
 
 Är det i huvudsak tagna från ”det kalla kriget” eller finns det en forskning på i Sverige 
och i så fall hur ser framtiden för tillfälligt sammansatta förband ut? 
 
Finns det någon kritisk massa och storlek på battlegroup eller tillfälligt sammansatt 
förband, för att kunna uppnå en högre önskad effekt? Hur ser motståndaren ut, 
sammansättning, storlek och miljö kontra egen organisation?  
 
Utökad forskning kan ske när Nordic EU BG är operativ och därigenom kunna ta in data 
för att analysera egenskaper och effekter. För att lyckas med det bör Nordic EU BG öva 
fullt ut under längre tid alternativt vara insatt i en mission. Om det sker kan t.ex. 
flexibilitet, uthållighet och god förbandsanda mätas på ett mer noggrant sätt.  
 
Slutligen, kommer, tror jag, det att behöva studeras vidare effekterna av Nordic EU BG 
och organisering samt diskussionen om hur sammansättningen bör se ut. Risken finns att 
egenintressen inom Försvarsmakten påverkar organiseringen och därmed möjligheten till 
utökad effekt i lösandet av uppgift negativt genom att tillföra mindre lämpliga delar, 
moduler och förmågor för att t.ex. profilera sig. Den största risken, som jag ser det, är att 
en moduluppbyggd organisation som Nordic EU BG är inte används som en 
precisionsorganisation utan blir bara en i raden av många statiska grundorganisationer fast 
med ett kosmetiskt namn. Nordic EU BG undviker förhoppningsvis detta genom att träna 
olika kombinationer, ett flexibelt uppträdande för att optimera sig för varje unikt tillfälle.      
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