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SLAGET OM LIÈGE – LÄRDOMAR FRÅN FASTA FÖRSVAR 
 

 
Sammanfattning: 
  
I augusti 1914 invaderade Tyskland sitt västra grannland Belgien, som förklarat sig neutralt i 
konflikten mellan centralmakterna och de allierade.  
 
Belgarnas försvar byggde på den uttalade politiska viljan att vara neutral och var därför inte 
kraftsamlat i någon riktning. Tysklands anfall inleddes med en attack på de stora fasta 
försvarsanläggningarna vid Liège.  
 
Försvaret var knutet till de fasta försvarsanläggningarna uppförda 40 år tidigare. Trots relativt små 
medel och dåliga förberedelser lyckades försvararna göra väl ifrån sig. 
 
Nyttjandet av fasta försvarsanläggningar är gammalt men det finns fortfarande mycket lärdom att 
dra. 
 
Den här uppsatsen är en teoribildande fallstudie baserad på kvalitativ litteraturstudie. Därför 
beskrivs slaget i förhållande till fördelar och nackdelar med nyttjandet av fasta 
försvarsanläggningar. Jag presenterar också ett försök att dra rimliga slutsatser ur det som inträffat 
som mynnar ut i en teori. 
 
Den viktigaste slutsatsen kan sammanfattas med att fasta försvarsanläggningar kommer bäst till 
sin rätt när de nyttjas av förband vars uppgift gör dem oberoende av hög rörlighet men ställer krav 
på hög verkan med kvantitativt liten trupp. De gör sig sämst då involverade med stora fältförband 
med uppgifter som ställer krav på mobilitet och knappa tidsförhållanden  
 
Nyckelord:  
Liège, Augusti 1914, fasta försvarsanläggningar, fort, fortifikationer, första världskriget 
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THE BATTLE OF LIÈGE – LESSONS FROM FIXED 
FORTIFICATIONS 
 

 
Abstract: 
Germany invaded its western neighbour Belgium in august 1914. Belgium had declared herself 
neutral in the conflict between the central powers and the allied but was still invaded. 
 
The Belgian defence revolved largely around the political will to remain neutral and was therefore 
ill prepared in either direction. Germany’s first attack struck at the great fortresses outside Liège.  
 
The defence of this town was tied to the local forts, which had been erected some 40 years before. 
The outnumbered defenders with poorly executed preparations were able to perform well against 
the German might. 
 
The use of forts is an old practice in war but there are still lessons to be learned from its utilisation. 
 
This study is a theory constructive case study based on a quality text study. Therefore, the battle 
with its pros and cons of the use of forts are presented in an attempt to derive reasonable 
conclusions towards the use of fixed fortifications These facts led me to form a foundation of a 
theory on the usefulness of fixed fortifications. 
 
Key words: 
Liège, August 1914, fixed fortifications, fort, first world war 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Första världskriget är ett av historiens blodigaste och mest avskräckande krig som till stor del 
format det moderna samhället och inte minst den moderna krigföringen. Kriget har mängder 
av intressanta aspekter som, vid närmare studier, kan ge oss en bättre bild av utvecklingen av 
krigföring under 1900-talet och kanske ge oss en fingervisning om vart vi en dag är på väg. 
Under första världskriget introducerades mängder av nya tillskott till slagfältet som stridsgas 
och stridsvagnar men även modernisering och nyttjade av tillsynes uråldriga element som 
fasta försvarsanläggningar.  
 
Den då samtida debatten kring fasta försvarsanläggningars inverkan på militära operationer 
tog ny fart i samband med att första världskriget utmynnade i ett ställningskrig 1914. De två 
läger som högst gjorde sig hörda i debatten var de som argumenterade för att kraftfulla anfall 
fortfarande var starkare och hänvisade till det rysk-japanska kriget 1904-1905. Den andra 
sidan ansåg att fasta försvarsanläggningar och ett utpräglat defensivt tänkande skulle ge större 
effekt1. Ryssarna använde sig här av fasta försvarsanläggningar kring Port Arthur vilket ledde 
till stora förluster hos de japanska anfallen.  
 
Det finns förutfattade meningar, med bland annat den västerländska synen på en avgörande 
seger2 som har anor från medeltidens borgar och befästningar där belägringar var en stor del 
av den normala krigföringen.  
 
Medeltidens befästningar genomgick, precis som samtliga truppslag, en utveckling när 
krutvapen och tidiga kanoner infördes på slagfälten. Från den traditionella borgen där höga 
murar och starka portar var fästningens styrkor till avancerade arkitekturiska konstruktioner 
som de så kallade stjärnforten, som medförde en mer komplex belägringsstrid. 
 
Under första världskriget mötte soldaterna på västfronten ett slagfält som ingen hade förväntat 
sig. Denna front bestod i huvudsak av marktrupper från Tyskland och Frankrike som stod 
emot varandra på fält genomborrade av värnsystem och bunkrar, som överöstes med tunga 
artilleribekämpningar över tiden.  
 
Under andra världskriget såg vi den rörliga krigföringens återfödelse med snabba och 
högteknologiska stridsvagnsförband, kompletterade med flygvapnets inträde som kraftfullt 
och effektivt vapenslag. Denna förskjutning från första världskrigets fokus på skydd och 
verkan skiftades gradvis till andra världskrigets syn på rörlighet, verkan och skydd.  
 
Där stod det klart att den ena av dessa faktorer kan leda till en annan och att ingen faktor får 
försummas. Exempelvis kan rörlighet i striden möjliggöras genom en kombination mellan 
skydd och verkan. Eftersom detta kan medföra högre rörlighet på grund av de begränsningar 
det kan antas att motståndaren påverkas av. Exempelvis genom att nedhålla fienden eller 
förflytta sig på platser han inte kan verka (det vill säga i skydd). 
 
Under den senare hälften av 1900-talet kan man skönja en utveckling av tidigare principer 
                                                 
1 Neiberg (2008) s67 
2 Clausewitz (1834) s45  
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med inslag av mycket rörliga infanteriförband (exempelvis de helikopterburna amerikanska 
skyttesoldaterna i Vietnam) och verkan av ett välutvecklat och modernt stridsflyg.  
 
Teorin om medel och motmedel är en ständigt slående pendel som konstant gör gårdagens 
krigsmateriel eller dess handhavande om inte obsolet så i alla fall mindre relevant.  
Det enda sättet som en krigsmakt kan förhålla sig till detta faktum är genom att ständigt vara i 
förändring och sträva efter att aldrig stagnera. Förändringen och utvecklingen drivs av 
faktorer som politiskt initiativ, stridstekniska och taktiska erfarenheter och underrättelser om 
motståndaren.  
 
Andra världskriget blev på goda grunder tongivande för den efterkommande tidens 
militärteoretiska och praktiska utveckling. Men man får inte glömma vad som låg bakom 
detta krigs utvecklingar; många anser att det berodde på första världskriget. Konflikter och 
oklarheter som inte funnit sin bästa lösning efter krigsslutet låg kvar och grodde samt den 
ekonomiska nedgången spelade säkert in som viktiga orsaker till andra världskriget.  
Med detta i åtanke anser jag att tillräckliga slutsatser kanske inte riktigt har dragits av första 
världskrigets nyttjande av fasta försvarsanordningar. Kanske finns det erfarenheter från 
tidigare som vi kan ha nytta av i framtiden?  
 

1.2 Syfte och Frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att försöka utreda vilka slutsatser man kan dra av nyttjandet av 
fasta försvarsanordningar under första världskriget. Detta för att öka på den generella 
kunskapen och förståelsen för de system och de metoder som krig utkämpats med som i sin 
tur leder utvecklingen framåt. 
I fortsatt forskning om ämnet skulle en bredare studie behövas för att kunna styrka eventuella 
hypoteser och komma till viktiga slutsatser om hur krig kommer att bedrivas i framtiden. 
 
Slaget vid Liège 1914 är anmärkningsvärt ur flera synpunkter. 
För det första var själva konstruktionen av de fort som omgav staden uppförda ca 40 år innan 
tyskarnas offensiv. Detta är inom krigsmateriel synvinkel att betrakta som en väldigt lång tid 
speciellt nu då system som ansågs relevanta för blott 10 år sedan ofta anses som förlegade 
idag. 
  
För det andra är det värt att beakta de förhållandevis dåliga förberedelser som, på grund av 
politiska beslut, föranledde att forten inte innehade optimal operativ förmåga men trots detta 
får de bedömas att de visade prov på god effekt på både taktisk och operativ nivå. 
För det tredje visade slaget att det var väsentligt att visa respekt för och förhållas sig mot fasta 
försvarsanordningar. 
 
För det fjärde kan slaget vid Liège anses vara relativt tidstypiskt och har många exempel på 
karakteristiska tillvägagångssätt: Man kan exempelvis påpeka att när det gäller att bekämpa 
fasta försvarsanläggningar med infanteri genom så kallad stormning, att söka isolera sin 
befästa motståndare eller att bekämpa honom med grundligt artilleri.  
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Detta leder oss till den aktuella frågeställningen: 
 

• Vad var styrkorna och svagheterna hos de fasta försvarsanläggningarna och dess 
nyttjande i slaget om Liège 1914? 

 
• Vilka slutsatser kan vi då dra av det belgiska försvaret av Liège angående fasta 

försvarsanläggningar kopplat till kända militärteoretiska begrepp?  
 
Fasta försvarsanläggningar har en uråldrig historia inom krigsföringen; från tidiga byar med 
enkla vallgravar och palissad runt omkring sig till andra världskrigets enorma kustartillerifort. 
.  
Forten vid Liège var dessutom taktiskt klokt placerade på höjder för att nå maximal verkan 
med en så god skyddsnivå som möjligt. I vissa fall var höjderna även konstruerade.  
 

1.3 Avgränsningar 
Jag valt att avgränsa mig till att i detta arbete studera de fasta försvarsanläggningar som 
tyskarna belägrade vid Liège i Belgien augusti 1914 under första världskriget på den 
europeiska krigsskådeplatsen.  
 
I den här uppsatsen avser jag med termen fasta försvarsanordningar främst bunkrar och 
system av den typ som Henri Brialmont blev känd för. Det vill säga flera stora välplacerade 
fort med monterade kanoner och kulsprutor som tillsammans med yttre värnsystem och 
kommunikationer bildar vad som här kommer fortsatt benämnas som fasta 
försvarsanläggningar 

1.4 Metod, Teori och material 

1.4.1 Metod 
Denna uppsats är huvudsakligen en fallstudie baserad på en kvalitativ litteraturstudie. 
Genom att erbjuda läsaren en sammanfattning ur den specifika litteraturen och de händelser 
som utspelade sig kring slaget om Liège kommer jag att kunna beskriva och belysa slagets 
viktigaste detaljer med hänsyn till nyttjandet av fasta försvarsanordningar. 
 
Här kommer metoden fallstudie att användas för att kunna besvara frågeställningen om hur 
fasta försvarsanordningar nyttjades under slaget vid Liège gjordes och för att kunna beskriva 
händelseförloppet och förstå det i så stor detalj som möjligt. Genom att studera just detta slag 
kommer jag att kunna dra vissa slutsatser som kan studeras närmare i perspektiv av 
modernare krigföring.  
Slutsatser som kommer att presenteras i denna uppsats, kommer genom ett belysande av de 
tillfällen då tydliga fördelar och nackdelar gör sig uppenbara under diskussion. 
 
En fallstudie går i princip ut på att genom ett enskilt exempel försöka dra slutsatser som kan 
tolkas som generella.  
Det är viktigt att inte dra allt för långtgående slutsatser eftersom det är svårt att hitta enskilda 
exempel där utvecklingen är så generell att den kan närmast beskrivas som allmängiltig.  
Dock är det en väl beprövad och erkänd metod som ofta används inom samhällsvetenskapen 
och sociologin. Då dessa två ämnen anses vara nära besläktade med krigsvetenskapen, som 
för övrigt också ska beskrivas som känt för att nyttja fallstudier som metod, ansåg jag att det 
var en bra metod för att söka svar på det problem som lagts framför mig.  
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I en fallstudie strävar studenten oftast efter att förstå sitt problem snarare än att förklara sitt 
problem.3 Detta medför att en fallstudie ofta kan vara ett första steg i en längre forskning. 
 

1.4.2 Teori 
För att kunna analysera nyttjandet av fasta försvarsanordningar i slaget om Liège var det 
viktigt att klassificera konkreta faktorer som påverkade slaget både utifrån försvarare och 
angripare. 
 
Fasta försvarsanläggningar bedriver i princip två sorters strid, försvars- eller fördröjningsstrid. 
Försvarsstrid syftar till att förvägra motståndaren tillgång till en viss terräng.4  
Fördröjningsstrid syftar antingen åt att skapa en tidsvinst eller att tillfoga motståndaren 
förluster och på så vis minska hans anfallshastighet vilket också leder till tidsvinst ur den 
fördröjandes perspektiv.5  
 
För att analysera empirin valde jag också att använda mig av de så kallade stridens grunder, 
eld, rörelse och skydd6.  
 
Men för att ytterligare beskriva viktiga faktorer som framgår av syftet med fasta 
försvarsanläggningars strid tog jag även stöd av de militärteoretiska begreppen tid eftersom 
det var är just tid som fördröjningsstrid syftar till att vinna och begreppet terräng eftersom det 
är främst det som försvarsstriden syftar till. Således får vi fram fem centrala grundbegrepp 
som används som analysverktyg tre som beskriver stridens grunder och två som beskriver de 
specifika förhållanden som fasta försvarsanläggningar verkar under. 
 

• Tid 
• Terräng 
• Eld 
• Rörelse 
• Skydd 
 

Dessa faktorer ligger till grund för diskussionen rörande styrkor respektive svagheter vid 
nyttjandet av fasta försvarsanläggningar vid slaget om Liège. 
 
Få är troligen de studenter i krigsvetenskap som vågar påstå att ett fast försvar kan byggas för 
att stå emot en fiende för alltid. Faktum är att om man tittar på de uppgifter som ges till 
garnisoner som bemannar fasta försvarsanläggningar är de ofta tidsspecifika och syftet är 
oftare att vinna tid för egen verksamhet någon annanstans eller att beröva motståndaren tid än 
att möta och slå honom. Men även den inre motsättningen att man genom att offra mycket tid 
i fredstid på att bygga upp ett fast försvar hoppas kunna vinna tid i händelse av krig. Därför 
bör även begreppet tid vara ett av de begrepp som används vid diskussion av fasta 
försvarsanläggningar.   
 
Växelverkan mellan eld, rörelse och skydd är kanske en av krigsvetenskapen och 
militärteorins mest studerade fenomen. Den vanliga åsikten om att fasta försvarsanläggningar 

                                                 
3 Ejvegård (2007) s33 
4 Försvarsmakten (2010) s87 
5 Försvarsmakten (2010) s107 
6 Försvarsmakten (1995) s40 
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erbjuder fördelar i skydd och eldkraft på bekostnad av förbandets rörlighet är därför av stor 
vikt för att se vilka styrkor och svagheter som försvaret vid Liège uppvisade. 
 
Tid är ett begrepp som i militära sammanhang har mycket stor betydelse. Tid anses nästan 
alltid vara begränsande och den enskilde soldaten får tidigt i sin utbildning lära sig att förhålla 
sig till den. När det kommer till större operationer är tiden knappast av mindre betydelse då 
den kan betecknas som ett rättesnöre för att koordinera all verksamhet.  
 
Fasta försvarsanläggningar är starkt knutna till omgivningen och drar ofta nytta av terrängens 
beskaffenhet. Faktum är att vissa fasta försvarsanläggningar är direkt förändrad men befintlig 
terräng. Såldes bör det militärteoretiska begreppet terräng vara en av de punkter utifrån vilka 
diskussionen bör föras. Terrängen har varit en stor diskussionspunkt från de tidigaste militära 
tänkarna till dagens moderna doktriner. Det är allt som avhandlar markens beskaffenhet, 
topografi, bebyggelse, skog, öken, vägnätverk och vattendrag med mera. Strävan hos militära 
befälhavare har alltid varit att utnyttja terrängen till sin fördel och motståndarens nackdel men 
oavsett är det en faktor som all militär verksamhet måste förhålla sig till. 
 
Eld är ett militärteoretiskt begrepp som beskriver funktionen att påverka motståndaren med 
direkta stridsmedel. Det är sättet och effekten av den ena sidans påverkan på motståndaren. 
Eld kan betecknas som allt från bajonettens stöt mot fiendens bröst till stora ytbekämpningar 
av artilleri eller kärnvapen.  
 
Rörelse eller rörlighet är ett begrepp som syftar till att beskriva en militär enhets förmåga att 
manövrera. Hur väl utförd, snabb och med vilken precision den genomföres är ofta vad som 
hänsyftas med rörelse. 
 
Skydd är begreppet som beskriver motståndarens brist på förmåga att uppnå verkan på den 
egna enheten. Den kan beskriva ett visst nyttjande av terrängen för att motståndaren inte ska 
kunna med eld påverka de egna eller med pansar göra hans vapen i så stor utsträckning som 
möjligt oanvändbara. 
 
1.4.3 Källdiskussion 
Den litteratur som uppsatsen främst baserar sig på är; Första världskriget Del 1: Västfronten 
1914-1916 Från schlieffenplanen till Verdun och Somme av Michael S. Neiberg och Augusti 
1914 av Barbara W. Tuchman. Teoristöd hämtas från Militärteorins grunder av J. Widén och 
J. Ångström. 
 
Den förstnämnda boken är del i en serie böcker (sex stycken) som avhandlar första 
världskriget och gavs först ut 2008 främst i syfte att täcka ämnet första världskriget på 
beställning av Svenskt Militärhistoriskt Bibliotek. Den gavs ut samtidigt i Sverige, 
Storbritannien och USA och producerades av brittiska Amber Books.  
Texten i boken är kompletterad med samtida fotografier och nygjorda teckningar samt med 
förenklade lägeskartor för översikt. Jag tror dock att när det gäller pålitligheten hos dessa 
lägeskartor bör man ha i åtanke att de troligen är andrahandskällor eller till och med 
tredjehands, detta är kanske inte ett större problem i sammanhanget men en läsare bör kanske 
inte stirra sig blind på dem.  
Framför allt då de oftast visar större förband på strategisk nivå då relationen mellan var 
förbandet angavs på kartan kanske stämde dåligt överens med var de befann sig i 
verkligheten.  
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Texten är skriven Professor Michael Neiberg (PhD, Carnegie Mellon University, chef Center 
for the Study of War and Society vid University of Southern Missisipi) som även författat 
flera militärhistoriska verk och även forskat på reservofficersutbildningen i USA.  
I den här boken beskriver han på ett klart och tydligtsätt de händelser, i stort, som utspelade 
sig vid slaget om Liège 1914. Hans källor är för det mesta nytryck av böcker från erkända 
författare som John Keegan, R. Doughty med flera. Boken kan därför betraktas som en 
tredjehandskälla men kompletterad med annan litteratur kan framför allt bilder och 
lägeskartor vara till hjälp. 
 
Den andra boken, Augusti 1914, är skriven av Barbara W. Tuchman och först utgiven 1962 
(ursprungligen på engelska som The Guns of August) och erkänd som en mycket välskriven 
bok som bland annat förärats med ett Pulitzerpris för generell faktalitteratur7.  
Den lämnar tydliga referenser och är väldigt ingående på relevanta data utan att bli onödigt 
komplicerad eller ingående i för stor detalj, vilket man kan se hos många militärhistoriska 
verk som lätt fokuserar sig i ett par detaljer och tillskriver dessa stor betydelse.  
Tuchmans verk har ett klart och tydligt språk men kan ibland uppfattas som lite ålderdomligt. 
Men det viktigaste är att boken har den tydligt vetenskapliga ambitionen att förklara 
händelserna på västfronten utan att lägga in egna värderingar eller att filosofera om olika 
personers tankar och känslor.  
De få bilder som återfinns är måhända inte av yppersta kvalitet och tydlighet men visar 
schematiskt för den något invigde olika trupprörelser och fronter. Boken är skriven på basen 
av ett mycket stort källmaterial och har många förstahandskällor i sin litteraturförteckning.  
Bland de mest framträdande Galet, van der Essen och Ludendorff men även andra 
primärkällor som tyska Reichsarchiv, Weltkreig, del I 108-120.  
Allt som allt bör den här boken betraktas som en god andrahandskälla som framför allt har 
haft fördelen att kunna jämföra tyska och belgiska källors uppfattning om vad som hände. 
 
Militärteorins grunder är ett verk som beskriver och tar upp de teorier som kretsar kring den 
bakomliggande akademiska tanken inom krigsvetenskap och som bland annat används som 
kurslitteratur på officersprogrammet vid Militärhögskolan Karlberg.  
Boken tar upp flera kända teoretikers synpunkter och beskriver dessa teorier och hur de ligger 
till grund för doktrinär utveckling.  
Texten är problematiserande och strävar efter att erbjuda flera sätt att tolka krig och krigföring 
på. Det bör dock nämnas att boken är framtagen på beställning av försvarsmakten, den ingår i 
den svenska doktrinhierarkin och är i första hand ett läromedel.  

                                                 
7 Författarens översättning från “Pulitzer Prize for General Non-fiction” 
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1.5 Disposition 
 
Inledningsvis beskrivs i den här uppsatsen en bakgrund och val av metod. Därefter beskrivs, 
med härledning till, syfte och frågeställningar samt förklarar den teori och diskuterar kort de 
viktigaste källorna till den här uppsatsen. 
 
Därefter presenteras i avhandling och diskussion den empiri som ligger till grund för 
uppsatsens genomförande. Detta kapitel är sammanfogat med diskussionen för att erbjuda 
läsaren en närhet till empirin och lättare kunna följa författarens argumentation. 
 
Slutligen i kapitel 3 dras ur de diskussioner, som förs kopplat till empirin, slutsatser som 
svarar på frågeställningen i kapitel 1. 

2. Avhandling och Diskussion 
 

2.1 Inledning och läge 
Sommaren 1914 påbörjade Tysklands armé sin uppmarsch och sitt angrepp västerut och följde 
den omskrivna Schliefenplanen8 som i stort gick ut på att ett angrepp på Frankrike skulle ske 
genom en stor omfattande rörelse genom Belgien med den högra flanken.  
Den högra flankens mitt bestod av tre arméer under ledning av generalerna von Klück, von 
Bülow och von Hausen som sammanlagt förfogade över 34 divisioner, totalt ca 760 000 man9.  
 
Den belgiska armén var under inledandet av denna operation relativt liten (endast 117 000 
man), dåligt rustad (mängder av vital utrustning saknades på bred front och armén fick 
konstant improvisera med allt från det undermåliga antalet kulsprutor och bristen på 
fältartilleri till bristen på grävutrustning och fälttelefoni) och var framför allt dåligt 
positionerad.  
 
Med den politiska viljan att hålla sig neutral i de europeiska superblockens kraftmätning hade 
den belgiska krigsmakten valt att positionera sina sex divisioner i vars en tilltänkt 
försvarsriktning, öst mot Tyskland, väst mot Frankrike och norr mot en eventuell engelsk 
landstigning.  
 
Syftet var att inte provocera någon sida genom att utföra strategiska och operativa 
förberedelser i någon riktning. Genom detta ansåg general Sellier, som var Belgiens 
generalstabschef, att i händelse av en invasion lämna garnisonerna i Antwerpen, Namur och 
Liège och kraftsamla sin armé i Bryssel för att därefter förbereda en front mot angriparen 
längre in i landet.  
 
Sju månader tidigare hade den belgiska generalen och tidigare chef på krigshögskolan Leman 
blivit chef för den 3.divisionen, vilket var den som hade till uppgift att försvara Belgien mot 
ett angrepp från Tyskland i öst. Under sig hade han förutom den ca  
20 000 man starka 3:e divisionen även de 6000 man som var satta som fort-garnisoner.  

                                                 
8 Neiberg (2008) s25-30 
9 Neiberg (2008) s38 
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Syftet med att Tyskland ville rycka fram igenom Belgien och därtill gärna undvika strid, var 
att öppna vägarna för sina tre högra arméer och kunna utifrån Schliefen planen angripa 
Frankrike från nordöst. En av fördelarna med den här planen var att man samtidigt skulle 
tillförskansa sig den belgiska och den nordostliga franska kusten där man förutsåg brittiska 
landstigningar vilka man därmed skulle kunna förhindra. Således blev angreppet genom 
neutrala Belgien ett nödvändigt ont som enligt tyska planer ägnades, i sammanhanget, liten 
betydelse. 
 
Liège var ur belgisk försvarsplanering en viktig försvarsställning och hade i folkmedvetandet 
status som en av Europas starkaste fästningar. Staden var belägen på toppen av en hög 
sluttning som reser sig 150 meter över floden Meuse som här var nära 200 meter bred. 
Omgiven av tolv fort i en ring med 50 kilometers omkrets och med ett mellanrum med 2-
6km10 med sina fem strategiskt viktiga broar och sina kanoner som behärskade terrängen i 
passet mellan den holländska gränsen och de bergiga och skogiga Ardennerna samt den 
viktiga järnvägsknutpunkt som förband tåg från Tyskland genom Belgien till Frankrike, var 
det ett tidigt anfallsmål som den tyska planen stod och föll med.  
 
På grund av Lièges betydelse avdelades ur 2.armén på tysk sida en särskild ”Meusearmé” 
bestående av sex brigader och ledd av general von Emmich för att öppna väg genom Liège, 
totalt 60 000 man11.  
 
Tanken var att om inte belgarna bjöd allt för svårt motstånd skulle han lösa sin uppgift och 
låta 1. och 2.armén genomföra sin framryckning i Belgien.  
De Tyska politiska och militära ledningarna var före anfallet övertygade om att de belgiska 
utfästelserna att kämpa inte var allvarligt menade och att den underlägsna belgiska armén 
skulle snabbt kapitulera eller dra sig undan tämligen omgående med hänsyn till dess brister 
och styrkeförhållandet. Men detta betydde inte att de inte planerade för att de skulle göra 
motstånd.  
 
Den tyska tidtabellen krävde ett snabbt avgörande i Belgien och därför hade kanonfabrikerna 
Kruppverken och Skodaverken i största hemlighet arbetat på ett par enorma 
belägringskanoner. Kruppverken var 1909 klara med en första modell av en 420 mm 
haubits12. Den vägde 98 ton och transporterades med järnväg isärmonterad i två delar13 som 
var och en fodrade ett eget lok. De pansarbrytande projektiler som den avfyrade var en meter 
långa och vägde över 800 kg. Själva kanonen var 7 meter lång och hade en räckvidd på 14,5 
km.  
Syftet med denna korta och klumpiga pjäs var att få till en så hög projektilbana som möjligt 
för att kunna få genomslag i fortens bepansrade tak och tränga in innan den kreverade med 
hjälp av fördröjd anslagständning. 
 
Diskussion: Här ser vi att redan innan anfallet på Belgien hade tyskarna bildat sig en god 
uppfattning om vad som skulle krävas. Det är oklart om det var just de omtalade fasta 
försvarsanläggningarna vi Liège som gav upphov till tyskarnas tunga belägringsartilleri eller 
om det var en naturlig utveckling av tekniken.  
 

                                                 
10 Kyhl (1919) s39 
11 Kyhl (1919) s39 
12 Se Bilaga 1: Bilder 
13 Tuchman (1987) s173-174 
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Söder om Liège finns den skogsbeklädda bergiga terrängen känd som Ardennerna. Det ansågs 
osannolikt för både belgare och tyskar att stora trupprörelser skulle kunna genomföras i den 
här mycket begränsande terrängen och därför kan man se det som att forten vid Liège hade sin 
södra flank skyddad. Detta var troligen en viktig aspekt ur det belgiska försvarets synpunkt, 
en tanke som stöds av det faktum att den belgiska överbefälhavaren ville hålla ardennerna 
länkat till sitt försvar.  
 
Det är dock klart att försvaret var i underläge och nödgades ta alla tillbuds stående fördelar av 
terrängen. Ardennerna skulle förhindra tyska truppförflyttningar i söder och bristen på viktiga 
knutpunkter och övergångar i norr skulle kanalisera tyskarna mot de fasta 
försvarsanläggningarna vid Liège.  
Väl i anslutning till Liège var forten som bekant grupperade i en cirkel för att dels kunna 
nyttja sina, vad man på belgisk sida trodde var överlägsen räckvidd med sina 210mm kanoner, 
och dels för att kunna understödja varandra.  
 
Tanken var även att ett komplett försvar av dessa fasta försvarsanläggningar skulle innefatta 
en fältarmé som skulle som skulle komplettera försvaret mellan forten. Samt med enklare 
fältarbeten som skottfältsröjning, upprättandet av taggtrådshinder och egna grävda 
skyttegravar mellan forten för att ytterligare förändra terrängen till försvararnas fördel.  
 
Fasta försvarsanläggningar kräver mycket planering och stora förberedelser. Forten runt Liège 
byggdes under senare hälften av 1800-talet och kom först i operativt bruk i augusti 1914. Då 
var de 40 år gamla och omoderna bland annat på grund av att vissa delar var byggda i tegel 
istället för armerad betong.  
 
Ett av de fundamentala problemen med fasta försvarsanläggningar är således att de tar så lång 
tid att bygga att de ofta är obsoleta när de ska användas det kan således argumenteras att man 
alltid kommer att bygga ett försvar som är omodernt om man väljer att lita på fasta 
anläggningar. Detta kan utläsas genom att titta på vilken typ av tyngsta beväpning de belgiska 
forten besatt. Nämligen sina 210mm pjäser som visserligen inte var särskilt omoderna men i 
relation till Kruppverkens senaste konstruktioner med 420mm kan man ana att belgarna inte 
hade hållit sina fort uppdaterade.  
Detta är ett tydligt exempel på varför just tid och tidsförhållanden spelade en avgörande roll 
för nyttjandet av fasta försvarsanläggningar vid Liège. 
 
Men det faktum att fasta försvarsanläggningar tar lång tid att upprätta ger å andra sidan vissa 
inte helt obetydliga fördelar; bland annat kan de soldater och officerare som har till uppgift att 
i krigstid bemanna forten få goda möjligheter till att föröva, rekognosera och med fältarbeten 
förbereda striden. Dock kan dessa dygder knappast tillskrivas försvararna vid Liège då de inte 
tog tillfället i akt utan påbörjade förberedelser endast tre dagar innan första striden. 
Visserligen ska det medges att försvararna inte kunde veta säkert när tyskarna skulle angripa 
och därför inte kan klandras men det är trots detta något som kan betraktas som en avgörande 
faktor i slaget. 
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2.2 Början av augusti 
Den första augusti fråntogs general Leman en av sina brigader (motsvarande en tredjedel av 
hans division) på order av generalstabschefen Sellier som menade att den skulle tillföras den 
centrala armé som hans plan byggde på. Efter anhållan från Leman hos kung Albert 
återkallades ordern. 
 
Den andra augusti kunde Lemans trupper påbörja de nödvändigaste förberedelserna med 
skottfältsröjning och upprättandet av taggtråd.  
På tysk sida pågick under tiden uppmarschen mot den Belgiska gränsen. 
 
Den tredje augusti blev kung Albert av Belgien överbefälhavare över armén. Han hade sedan 
tidigare kritiserat general Sellier’s plan och istället föreslagit att armén skulle kraftsamla till 
floden Meuse och där skapa en enad front mot Tyskland. Han såg det som orimligt att 
Frankrike och England skulle utan tysk närvaro i landet kränka den belgiska neutraliteten. 
Samma dag återkallade Sellier kungens tidigare lämnat tillstånd att spränga de fem broarna 
över Meuse med motiveringen att de behövdes för den egna arméns förflyttningar. Men efter 
ytterligare en vädjan hos kungen återkallades även denna order och Leman sprängde broarna. 
  
Den fjärde augusti, tidigt på morgonen, korsade den första tyska kavallerikåren gränsen och 
red med uppgift att rekognosera det belgiska försvaret. På vägen stannade de till hos 
lokalbefolkningen i Warsage, som ligger bara ca 25 km från Aachen, och överlämnade till 
borgmästaren en tryckt proklamation som innehöll Tysklands ”beklagande” över att dess armé 
hade av omständigheterna tvingats att rycka in i Belgien.  
Tyskarna var som bekant övertygade att det belgiska försvaret skulle stryka flagg och ge upp 
mer eller mindre utan strid.  
Detta visade sig dock vara en allt för stor optimism och även lokalinvånare gjorde vid enstaka 
tillfällen motstånd och sköt med sina privata jaktvapen mot tyskarna när de marscherade.  
 
När general von Emmich’s brigader framryckte mot Liège från norr, öster och söder 
rapporterades att broarna var sprängda och att pontonbroar behövdes för att korsa Meuse.  
När de första enheterna påbörjade övergången blev de beskjutna av belgiskt infanteri. För 
många soldater var detta första stridskontakten och det kom som en chock då de flesta hade 
satt sin tillit till sina överordnades inställning att belgarna skulle erbjuda minimalt motstånd.  
Natten till den femte augusti lyckades tyskarna korsa Meuse vid Visé, norr om Liège men de 
brigader som anföll i söder hade hejdats.  
De brigader som anföll i centern, i rakt västlig riktning, kom fram till fortlinjen innan de 
nådde floden och hamnade i strid där. 
 
Diskussion: Tyskarnas behov av rörlighet genom Belgien var den huvudsakliga anledningen 
till invasionen över huvud taget deras analys av förutsättningarna bidrog sannolikt till den 
något nonchalanta attityden mot både det belgiska folket och de belgiska försvararna. Detta 
ligger troligen till grund för varför de stora belägringskanonerna inte var närvarande vid 
fronten. Tyskarnas bestörtning eller förvåning av att bli överfallna under sin marsch tyder 
också på att de, åtminstone på lägre nivå, inte upplevde ett hot under deras framryckning. 
Normalt för den här tiden var att kavalleriförband red före och längs flankerna för att skydda 
infanteriet i huvudstyrkan från att gå in i ett bakhåll. Men vid övergången vid Visé underläts 
detta.  
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Belgarnas problem med den högsta ledningen var orsaken till att Leman inte fick tillåtelse att 
påbörja de nödvändiga fältarbeten som tidigare diskuterats. Hade dessa påbörjats i tid hade 
troligen det belgiska försvaret haft bättre förutsättningar att stå emot tyskarna. 
 
Ett av den fasta försvarsanläggningens mest iögonfallande epitet är skyddsnivån den erbjuder. 
Väl förberedda ställningar nedgrävda kanontorn med endast en meterhög pansarkupol synlig 
gjorde forten vid Liège i princip osårbara för fiendens finkalibriga eld och fältartilleri.  
 
De belgiska forten var designade av Henri Brialmont (1821-1903) vars far hade varit General 
Laurent Brialmont (1789-1885) som tjänstgjort under Napoleon och hade varit krigsminister i 
Belgien under kung Leopold I. Henri Brialmont publicerade inte mindre än 35 böcker och 74 
pamfletter på ämnet fortifikationskonst.  
Författaren till den här uppsatsen vill här ta tillfället i akt att ursäkta att han inte kan franska 
då samtliga av dessa verk är skrivna på franska och hade sannolikt gjort stor nytta i 
forskningen kring det här slaget. 
Hans fort var byggda med de grundläggande komponenterna torrgrav, central skans, galleriet 
och en yttre sluttning av stormgraven som skulle göra det svårare för en fiende att ta sig ur 
torrgraven när den väl hade stormats. 
 
De belgiska pjäserna hade med sina pansarkupoler ett klart övertag mot tyskarnas fältartilleri 
som trots enträgna försök inte fick genomslag. Pansarkupolerna bestod av ett system där 
ammunition hämtades upp från ett djupare magasin till en laddningsstation som hissade upp 
den till eldgivningsrummet där pjäsen riktades genom att hela kupolen roterade och 
eldgivning skedde. 
 
Detta gav tyskarna, under de första dagarna, endast möjligheten att storma forten för att kunna 
få kontroll över Liège. Det krävs generellt stora resurser och visshet om reserver, för att inte 
tala om enorm disciplin, för att få detta att framstå som en god och genomförbar idé. 
 

2.3 Anfallet påbörjas 
På morgonen den femte augusti inledde von Emmich´s brigader sitt anfall mot de fyra östra 
forten runt Liège; Fort Barchon, Fort Evegnée, Fort Fleron och Fort Chaudfontaine. Detta 
anfall inleddes med en artilleriförberedelse som följdes av att infanteriet stormade dessa fort. 
Här noterades att det lätta fältartilleriet var av allt för fin kaliber för att få genomslag i forten 
och de belgiska ställningarna öppnade kraftfull moteld mot stormningsförsöken. Resultatet 
blev förödande för de tyska anfallsförbanden som tillfogades stora förluster på de 
framryckande kompanierna.  
 
Anfallen riktades därför huvudsakligen om, mot terrängen mellan forten där de belgiska 
värnen inte var så väl förberedda och resultatet blev att på ett par punkter mindre genombrott 
kunde uppnås. När väl de tyska förbanden var igenom dessa stormade de upp mot fortens 
flanker där dess kanoner inte kunde verka, bara för att bli utsatta för beskjutning från 
skyddade kulsprutenästen och gluggar.  
 
Vid Fort Barchon såg de belgiska försvararna det tyska anfallet svikta och gick till våldsamt 
motanfall med bajonetter och handgranater. Resultatet var att den tyska brigaden (27.) 
kastades tillbaka men kunde bibehålla disciplin och kunde om och om igen gå till förnyat 
anfall. De tyska befälhavarnas syn på förlusten av sina soldaters liv var helt enkelt det till 
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synes cyniska konstaterande att det fanns gott om reserver att ersätta förlusterna med.14  
 
Diskussion: De tyska artilleribeskjutningarna av forten visade tydligt på hur effektivt den 
belgiska skyddsnivån var hos forten och det faktum att tyska fältartilleriet inte hade längre 
räckvidd än de fasta kanonerna på forten ledde till att det skydd för infanteriet som artilleriet 
skulle uppnå med sin eld omintetgjordes.  
 
Att soldater som nyttjar fasta försvarsanläggningar har ett bättre skydd än de som inte gör det 
torde vara uppenbart, lika så att de inte har samma rörlighet. En ofta förbisedd effekt av fasta 
försvarsanläggningar är att soldaterna har möjligheten att utveckla mycket högre verkan än 
soldater utan.  
 
En soldat som ingår i en fältarmé, vid den här tidpunkten, utvecklar sin primära verkan med 
hjälp av sitt eldhandvapen i första hand för att det är hanterligt och går att transportera ensam, 
men en soldat som ingår i en befäst garnison kan istället utveckla verkan med vapen som 
annars hade varit omöjliga att bära med sig och eventuella handgranater med ytterst begränsad 
räckvidd. Således har soldater i en fast försvarsanläggning medlen för att vara effektivare än 
sin lättare motpart.  
 
Vid slaget om Liège hade den tyska sidan inledningsvis ca 100 fältartilleripjäser och 59 800 
soldater medan de belgiska forten hade ca 400 kanoner (av varierande kaliber de minsta på 
5,7mm och de största på 210mm) på 6000 garnisonssoldater till detta tillkommer general 
Lemans 3.division på 25 000 man och 252 fältartilleripjäser15. 
Verkan från de roterande pansarkupolerna med sina stora haubitsar och i torrgravarna med 
sina snabbskjutande kanoner och kulsprutor var helt enkelt för stor och välkoncentrerad för att 
tyskarna skulle få den promenadseger de trodde.  
 
Ur ett stridstekniskt perspektiv kopplat till tiden måste det också ses som en fördel med 
soldaternas fysiska närhet till sina ställningar. Att kunna genomföra i stort sett all sin 
verksamhet i anslutning till sin huvuduppgift, vare sig det är att bemanna en pjäs eller att 
upprätthålla signalsamband. 
Även ledning på taktisk nivå är sannolikt behjälpt av denna närhet då en chef med lätthet kan 
överblicka och samla sina soldater för ordergivning eller orientering. 
 

2.4 Det förnyade anfallet 
Natten till den sjätte augusti återsamlades de sex brigaderna på sina respektive vägar för att 
göra förberedelser för ett nytt anfall vid midnatt. När samverkansofficeren General 
Ludendorff, som var samverkansofficer på 2.armén, upptäckte att chefen för den brigad han 
följt under dagens strider hade blivit dödad tog han omedelbart befälet över 14.brigaden och 
gav order om att blåsa signal till anfall. Hans mål var att bryta igenom mellan Fort Fléron och 
Fort Evgnée mitt i centern.  
 
Under framryckningen mot brigadens anfallsmål blev brigaden hårt ansatt av belgisk 
finkalibrig eld men av någon anledning öppnade inte försvararna i Fort Fléron eld med sina 
kanoner, något som kan verka märkligt eftersom 14.brigaden passerade endast 3 km från 
fortet.  

                                                 
14 Tuchman (1987) 
15 Tuchman (1987) s 180, Kyhl s39 
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När 14.brigaden brutit in i terrängen som omgärdande staden mötte de ringa motstånd från 
framför allt små enheter som förskansat sig i hus och gårdar, dessa nedkämpades genom att 
dra fram lättare fältartilleri som sköt direkt riktad eld mot byggnadernas bärande väggar och 
pelare för att rasera dem istället för att storma med infanteri16.  
 
General von Emmich hade noterat det lyckade genombrottet och försökte förmå två av sina 
andra brigader att komma till understöd och utnyttja luckan i det belgiska försvaret men 
lyckades inte då de flesta av hans trupper i centern var bundna i strid mot andra fort.  
I den gamla medeltida borgen mitt i Liège hade general Leman sitt högkvarter och när 
14.brigadens fältartilleri öppnade eld mot denna var syftet helt enkelt att skrämma honom till 
underkastelse.  
 
Diskussion: Bristen på rörlighet hos de belgiska styrkorna ledde också till att initiativet i 
princip alltid var hos tyskarna. 
Eftersom fasta försvarsanläggningar är stationära och svåra att dölja vinner en potentiell 
fiende sannolikt upplysningar om dessa i ett väldigt tidigt skede.  
Dessa upplysningar om att angriparen på förhand vet var försvararnas ställningar är och hur 
stora de är kommer att kunna leda honom till slutsatser om hur starkt motståndet kommer vara 
vilka beväpningar som han kommer möta och vilka vägar och transportleder som försvararen 
kommer behöva nyttja.  
 
Kort sagt genom att bygga sitt försvar på fasta försvarsanläggningar ger man en angripare 
tillgång till mycket vital information och potentiellt ett övertag redan från början. 
Ludendorff hade under fredsåren innan kriget ofta semestrat i Belgien och i synnerhet i 
området runt Liège17. Detta kan naturligtvis bara vara en slump men det kan inte bortses från 
att han kände terrängen och gick till anfall med 14.brigaden med stor självsäkerhet, något som 
kan grunda sig i att han tidigare rekognoserat de belgiska ställningarna och visste på förhand 
var han kunde bryta igenom. 
 
Genom att snabbt gå till förnyat angrepp under dygnets mörka timmar lyckades 14.brigaden 
slå sig igenom den ställning som bemannades av 3.divisionens soldater mellan Fort Fléron 
och Fort Evgnée.  
 
Det var troligen hastigheten med vilken det förnyade anfallet genomfördes och det faktum att 
det var mörkt som gjorde att de tyska trupperna kunde ta belgarna med överraskning och 
penetrera de förband som skulle skydda låglandet mellan forten. Med andra ord skulle man 
kunna säga att rörligheten som skapades av motståndarens oförmåga att verka på långa 
avstånd i mörker ledde till ett tempo i det förnyade anfallet som lyckades och genombrottet 
var ett faktum.  
 
Men det finns även oklarheter i litteraturen som tyder på att något var fel på de mindre 
kanoner och kulsprutor som skulle täcka området mellan Fort Fléron och Fort Evgnée. Av 
någon anledning verkade inte kanonerna hos Fort Fléron som de skulle och detta bidrog till 
tyskarnas genombrytning18.   
 

                                                 
16 Tuchman (1987) s183 
17 Tuchman (1987)  
18 Tuchman (1987) s183 
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2.5 Reträtt och Avslut 
Tyskarna höll nu ställningen och skickade parlamentär för att förhandla och hota. Denna 
metod att försöka skrämma de belgiska försvararna till att lägga ner sina vapen upprepades av 
tyskarna genom hela fälttåget genom Belgien. Tyskarna upprepade denna vilja att förmå 
belgarna att ge upp genom att, efter utfästa hotelser, sätta in zeppelinaren L-Z från Köln för 
att bomba Liège. Detta ledde dock inte någonstans då den fällde tretton bomber och endast 
dödade nio civila.  
 
Även ett försök att tillfångata generalen gjordes då trettio man i uniformer som liknade de 
brittiska men saknade nationstecken skickades i bilar att knacka på hans högkvarter och be att 
få tala med generalen. Detta misslyckades också då generalens adjutant öppnade dörren och 
genomskådade krigslisten varpå han själv och samtliga trettio tyskar blev dödade. I det tumult 
som uppstod lyckades general Leman fly och ta sig upp till Fort Loncin, väster om Liège och 
kunde där fortsätta att leda försvaret. 
 
Leman drog slutsatsen att eftersom en tysk brigad hade trängt igenom fanns det risk för att de 
brigader som anföll från norr och söder också skulle göra det och då skulle staden vara 
förlorad och 3.divisionen avskuren ifrån övriga armén med risk att bli omringad och 
tillintetgjord.  
 
Tidigt på morgonen den sjätte augusti gav Leman order om att hans 3. division skulle dra sig 
tillbaka från Liège och ansluta sig till arméns huvudstyrka utanför Louvain, enligt Selliers av 
kungen reviderade order.  
 
Dock på grund av 14. brigadens genomträngning kunde inte hans sappörer spränga de två 
sista broarna inuti själva staden. Detta innebar att han lämnade staden men inte forten till 
tyskarna och i Bryssel tolkades nyheten som en stor seger på grund av de framgångar man 
hade haft under de inledande anfallen, liten uppmärksamhet ägnades dock åt det faktum att 3. 
divisionen faktiskt retirerade och att även om man för tillfället höll forten så var staden 
förlorad. 
 
Då vissa i det belgiska arméhögkvarteret föreslog en omedelbar och kraftfull offensiv lade 
kungen, i sin roll som överbefälhavare, in sitt veto med motivationen att han läst nya 
underrättelserapporter från 3. divisionen att det rörde sig om minst fem armékårer (visserligen 
inte sant då de tyska trupperna i huvudsak var organiserade i fristående brigader och det 
faktum att det rörde sig om hela tre arméer)19. Han ansåg istället att, förutsatt att han blev 
understödd av brittiska och franska förband, skulle de kunna hålla tyskarna stången vid 
Gettefloden, mellan Namur och Antwerpen.  
 
Ludendorff intog, genom en slump, som visserligen måste ha betraktats av hans soldater som 
stort mod, citadellet i Liège senare på kvällen den sjätte genom att helt enkelt med sin adjutant 
köra fram längs den branta och slingriga vägen och under tron att hans förtrupp redan hade 
tagit besittning av sin motståndares före detta högkvarter knacka på porten.  
Då den öppnades mottog han de kvarvarande belgiska soldaternas kapitulation.  
 
Ytterligare något senare på kvällen hade ytterligare tre tyska brigader brutit igenom och 
anslutit sig till Ludendorff´s 14. brigad. von Emmich lät meddela 2. arméns högkvarter om att 
Leman visserligen inte var tagen men att han besatt staden med dess civilbefälhavare (i detta 

                                                 
19 Tuchman (1987) s184 
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fall borgmästaren och biskopen), att 3. divisionen hade dragit sig tillbaka och att han för 
tillfället inväntade rapport rörande forten.  
 
Den sjunde skickades Ludendorff själv till 2. armén för att avlägga rapport att samtliga försök 
att storma de belgiska forten hade misslyckats och att behovet av belägringsartilleri var 
trängande. De enorma pjäserna hade fördröjts av belgiska järnvägssabotage och befann sig 
endast arton kilometer från att ha de norra forten inom räckvidd, men var nu tvungna att 
transporteras via landsväg vilket bidrog till svåra logistiska friktioner som resulterade i att 
sinka 1. och 2. arméns anfall. 1. armén var planerad att påbörja sin framryckning den tionde 
augusti men fick nu skjutas fram till den trettonde för att inte komma i otakt med 2. och 3.. 
Ludendorff och von Emmich kom överens om att inte vidta några fler vårdslösa stormningar 
utan att isolera forten från eventuella förnödenhetsförsörjningar och invänta 
belägringsartilleriet.  
 
Den tolfte augusti hade, sent på eftermiddagen, den första av kanonerna (en av Kruppverkets 
L/14 420mm pjäser) tagit eldställning (detta tog ca sex timmar då en sex kubikmeter stor grop 
måste grävas och pjäsen gjutas fast med betong för att den inte skulle sjunka ner i den mjuka 
marken vid varje skott) och riktat in sig på Fort Pontisse. Klockan 18.30 ekade den första 
detonationen över Liège. Efter ett dygns bombardemang och inte mindre än fyrtiofem 
granater kunde infanteriet storma och ta Fort Pontisse.  
Under kvällen hade även ett par av Skodaverkets 305mm pjäser kommit på plats (med 
avsevärt kortare grupperingstid) och ytterligare två fort föll den trettonde och den fjortonde 
hade alla fort mellan Fort Liers och Fort Embourg fallit. General von Emmich gav klartecken 
till 1. armén och den påbörjade sin framryckning, två dagar försenade, den femtonde.  
De stora pjäserna omgrupperades och kunde den femtonde påbörja bekämpning av de 
kvarvarande västliga forten.  
 
Den sextonde augusti hade elva av de tolv forten fallit och endast Fort Loncin, fortfarande lett 
av general Leman som envist vägrade kapitulera. Vid middagstid den sextonde träffades fortet 
av en direktträff som fick genomslag och detonerade i fortets ammunitionsförråd, explosionen 
slet sönder fortet inifrån och general Leman befarades död men överlevde om än medvetslös 
och kunde tas till fånga. Den sjuttonde augusti inledde även 2. och 3. arméerna sina anfall och 
resultatet av belägringen hade endast sinkat de tyska planerna med två dagar. 
  
Diskussion: Det var verkan till slut som i kombination med tyskarnas överlägsenhet i antal 
fick forten vid Liège att upphöra som militärt hot. Det ska noteras att endast ett fort togs 
genom stormning med infanteri och de övriga elva höll envist stånd intill att Kruppverkens 
enorma belägringspjäser kunde smula sönder dem. General Leman själv ska ha sagt att han 
ville protokollföra att han blev tillfångatagen i medvetslöst tillstånd. 
 
Det är intressant att se att tyskarna faktiskt, vilket går emot den idag folkliga bilden av hur 
första världskriget utkämpades, ägnade sig åt både krigslist och trupphänsyn. Visserligen är 
det frågan om det var trupphänsyn som höll tillbaka förnyade stormningsförsök eller om det 
var den rena vetskapen om att Kruppverkens pjäser skulle göra jobbet. Oavsett så visade 
tyskarna en hälsosam respekt för de fasta försvarsanläggningarna och des försvare. 
 
Utan tillgång till primärkällor kan man dock resonera kring att detta var en annan aspekt av 
just begreppet skydd. Skydd för det egna förbandet kan helt enkelt också bestå i att invänta ett 
gynnsammare läge att anfalla (och då med eld och rörelse påtvinga motståndaren sin vilja) 
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som när man väljer att invänta sina tunga pjäser för att förbekämpa forten trots att detta 
kostade mycket tid. 
 
Tid var kopplat till tyskarnas planering precis det de hade gott om i detta. Den högsta 
ledningen hade avsatt tid till och med den 14:e augusti att vägen genom Liège skulle vara 
öppen för att de samordnat skulle kunna framrycka med sina tre arméer genom Belgien.  
 
Det var kanske inte en onaturlig slutsats som vissa i den Belgiska arméledningen drog, att 
tyskarna hade förlorat mycket tid och att möjligheten till ett kraftsamlat motanfall skulle 
utnyttjas, men det var troligen tur för dem att dessa vilda planer hölls tillbaka. Dessa tankar 
hämtade troligen kraft ur samtida media som hänryckts av det heroiska försvaret av Liège. 
   

3. Slutsatser 
 
Jag har i den här uppsatsen strävat efter att lyfta fram de fördelar och nackdelar som 
nyttjandet av fasta försvarsanläggningar medför genom att titta noga på slaget om Liège och 
utläsa fenomen och samband som ledde till Belgiens förlust vid en av sina starkaste fasta 
försvarsanläggningar.  
Jag har även sökt svara på frågan om vilka slutsatser vi kan dra av detta utifrån de 
militärteoretiska begreppen tid, terräng, eld, rörelse och skydd. 
 
Jag anser baserat på den här uppsatsens analys att man kan se svårigheterna med att antingen 
förespråka eller ta avstånd från nyttjandet av fasta försvarsanläggningar.  
Som alltid när det gäller militära metoder är det den övergripande situationen som styr.  
 
Om en stat har för avsikt att skydda sitt territorium, närmare bestämt viss terräng, men av 
någon anledning inte kan eller vill rusta en kompetent modern armé kan fasta 
försvarsanläggningar erbjuda en kompromiss där, enligt den här studien, kvaliteten och 
kvantiteten på soldater har råd att bli något eftersatt under förutsättningar att de fasta 
försvarsanläggningarna är av sådan kvalitet att de kan värja sig mot moderna vapen. 
Exempelvis skulle precisionsbomber och kärnvapen sannolikt utgöra ett stort hot mot dessa på 
ett modernt slagfält. 
 
De stora tidsmässiga fördelarna kommer framför allt från fasta försvarsanläggningars 
möjlighet att bedriva effektiv försvars- och fördröjningsstrid. De största tidsförlusterna är den 
långa tiden det tar att upprätta och risken att underhåll och uppdatering eftersätts. 
 
Det faktum att terrängen är så central, både för de uppgifter som fasta försvarsanläggningar 
löser och för själva konstruktionen, leder till att fasta försvarsanläggningar inte bör byggas var 
som helst utan att noga övervägande måste till innan beslut om var och varför de ska byggas. 
 
Fasta försvarsanläggningar erbjuder möjligheten att med liten numerär uppnå hög verkan och 
en god skyddsnivå. Idealiskt för ett till ytan litet land med små resurser. 
En bakomliggande faktor till det utpräglat defensiva försvaret som fasta försvarsanläggningar 
skulle utgöra är troligen just detta, brist på resurser.  
 
Högre skyddsnivå och högre eldkraft är naturligtvis alltid eftersträvansvärt men det måste 
finnas balans. Det har beskrivits som ett handelssystem mellan de tre faktorerna eld, rörelse 
och skydd, att man så kallat ”köper” högre eldkraft på bekostnad av skydd eller man säljer sin 
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rörlighet till förmån för att få bättre skydd. Faktorer som kostnad, utbildningsmöjligheter och 
försörjning spelar in. 
Det är helt enkelt inte realistiskt att soldater som ingår i en fältarmé skulle kunna utveckla 
samma eldkraft med bibehållen rörlighet samtidigt som deras skyddsnivå skulle vara hög.  
Däremot kan de få möjligheten till stor eldkraft med mycket gott skydd om de försakar sin 
rörlighet för att besätta en fast försvarsanläggning. 
 
Ett effektivt och modernt försvar är osannolikt att lägga någon större vikt vid fasta 
försvarsanläggningar då de kan betraktas som förutsägbara för en motståndare. Däremot har 
fasta försvarsanläggningar troligtvis en framtida stor roll att spela som ledningsplatser och 
kanske även luftvärnsbatteri. Luftvärn av den typen som har långdistansrobotar som sitt 
huvudsystem skulle mycket väl kunna vara en av de operativa sektorer som fasta 
försvarsanläggningar åter igen gör sig bekant eftersom dessa förband inte har ett stort behov 
av rörlighet men kan uppnå stor verkan genom att ha förberedda ställningar med god 
skyddsnivå och dominerande terräng. 
 
Logistikförband i behov av stora välskyddade lager eller uppsamlingsplatser för sårade och 
skadad materiel skulle också kunna dra fördelar av ett nyttjande av fasta försvarsanläggningar. 
Detta har tidigare visat sig bland annat genom nyttjandet av mobiliseringsförråd och liknande. 
Tiden det tar att upprätta fasta försvarsanläggningar och den inneboende bristen på rörlighet 
talar mot att de skulle nyttjas av stridande manöverförband. Det skulle i allt för stor 
utsträckning begränsa dessa förbands möjligheter till lösande av uppgifter.  
 
För att sammanfatta skulle jag vilja formulera en enkel och en slutsats, baserad på mötet 
mellan teori och empiri enligt: Fasta försvarsanläggningar kommer bäst till sin rätt när de 
nyttjas av förband vars uppgift gör dem oberoende av hög rörlighet men ställer krav på hög 
verkan med kvantitativt liten trupp men ställer krav på terrängen de upprättas kring och tiden 
det tar att upprätta dem. 
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Bilaga 1: Bilder 
 

 
Utgångsläget för de belgiska styrkorna den andra augusti 1914(varje enhet är av divisions 
storlek). 
 

 
Bild som visar positionering av de belgiska forten samt vattendrag och vägar. 
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Schematisk bild över eldsystem från forten vid Liège. 
 

 
Kruppverkets 420mm belägringskanon och en schematisk bild över järnvägstransport i delar. 
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Fotografi av den monterade 420mm pjäsen med ammunition i förgrunden 
 

 
Bemannad 420mm pjäs. 
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