
Konklusion	  	  

Ved analyse er det vist, at tyskernes tilgang til forsvaret af D-dag var et kompromis mellem to mod-

stridende forsvarsstrategier. De to strategier blev diskuteret næsten helt op til invasionsdagen, hvor 

Feltmarskal Erwing Rommel ønskede et stærkt forsvar af kysten, mens Feltmarskal Gerd von 

Rundstedt ønskede at svække kystforsvaret til fordel for et stort modangreb længere inde i landet. 

Lanchester’s oprindelige modeller blev opstillet. Den kvadratiske model og en mixmodel af den 

kvadratiske- og den anden lineære model blev koblet til henholdsvis Rundstedts og Rommels mili-

tærstrategi for forsvaret på D-dag. Militærstrategiske informationer om de kampscenarier, som hver 

model foreskrev, blev uddraget efter en analyse af modellerne. Herefter blev modellernes anvende-

lighed vurderet, og det blev vist, at den uddragne teori var relevant for opgaven. I lyset af modeller-

ne blev de tyske militærstrategier diskuteret. Det blev vist, at tyskerne ikke handlede militærstrate-

gisk optimalt under den anvendte militærstrategiske tilgang på D-dag. I lyset af den uddragne viden 

fra modellerne af Lanchester-typen viste det sig, at den tyske ledelse i stedet skulle have fulgt 

Rommels militærstrategiske tilgang. Det blev nemlig vist, at ud fra denne model ville de allierede 

være svagest, og især tyskernes panserdivisioner ville være bedre udnyttet. Havde Rommel fået 

tildelt de forstærkninger, han bad om i maj måned 1944, til Normandiet, var chancen for tysk sejr 

desto større. Det kan dermed konkluderes, at tyskerne ikke handlede militærstrategisk optimalt i 

forbindelse med D-dag. 

 

Kommentarer	  

Denne	  konklusion	  lever	  op	  til	  forventningerne	  om,	  at	  konklusionen	  skal	  være	  en	  sammenskrivning	  af	  

de	  delkonklusioner,	  der	  har	  været	  undervejs.	  Det	  er	  også	   fint,	  at	  der	   ikke	   introduceres	  nyt	  stof	  eller	  

nye	  vinkler	  på	  stoffet	  i	  forhold	  til	  resten	  af	  opgaven.	  	  	  

	  	  	  	  	  Det	  er	  derimod	  et	  problem,	  at	  der	  er	  anvendt	  tidslige	  forbindere	  i	  konklusionen	  (markeret	  med	  rødt	  

overfor).	  Dette	  bevirker,	  at	  konklusionen	  fremstår	  som	  et	  resumé.	  Med	  andre	  ord	  opsummerer	  denne	  

konklusion	  arbejdsprocessen	  med	  opgaven	  frem	  for	  fokusere	  på	  indholdet.	  

	  


