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Köningsberg och Königsberg
Båda stavningarna av Köningsberg förekommer i boken. Detta pga flertalet 
olika dokument och författare. Vi har valt att låta varje författare behålla sin 
egen stavning.
Även Ostpreussen benämns ibland som Ostpreussen.



S
laget om Ostpreussen 1945 var ett av andra 
världskriget största slag om man ser till antalet 
deltagande soldater, större än slaget om Berlin. 
Ostpreussen var också den första del av det tyska hem

landet som anfölls och ockuperades av Röda armén. 
Civilbefolkningen där var de första tyskar som utsattes 
för det sovjetiska folkets hämnd för vad det hade fått 
utstå under den tyska ockupationen. De grymheter 
som begicks under den inbrytning ryssarna gjorde 
hösten 1944, kom inte att begås på samma sätt eller 
i samma omfattning i de övriga delarna av Tyskland 
som Röda armén befriade ett halvår senare. När de 
upptäcktes vid återtagandet av förlorad terräng, blev 
det en varningssignal för vad som skulle inträffa om 
de tyska soldaterna inte slogs så hårt och uthålligt som 
möjligt.

Den tyska sidan var därför starkt motiverad, trots 
att nederlaget obevekligen närmade sig, att fördröja 
erövringen av Ostpreussen så länge som möjligt för att 
bespara civilbefolkningen mer lidande och möjliggöra 
dess flykt till de västliga delarna av Tyskland. Detta 
gjorde att slaget om Ostpreussen blev mer utdraget än 
de ryska strategerna tänkt sig samt att de tyska trup
perna slogs hårdare och segare än man gjorde på andra 
krigsskådeplatser vid denna tid.

I stället för en blixtoffensiv på en månad tog det 
de ryska angriparna fyra månader att nedkämpa det 
tyska försvaret och framtvinga en kapitulation. Ändå 
var det delar av Ostpreussen som aldrig erövrades av 
Röda armén.

Det text- och bildmaterial som förlaget har till sitt 
förfogande är så omfattande och intressant att vi valt
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att ge ut boken i två volymer. I den första koncentre
ras skildringen på den inledande delen av slaget: den 
sovjetiska storoffensiven. De tyska förberedelserna och 
de sovjetiska planerna redogörs för liksom själva för
loppet sett ur sovjetisk synvinkel, fram till den punkt 
då man anser att den första delen av slaget är över, vid 
månadsskiftet februari-mars. Vid den tidpunkten har 
den Röda armén misslyckats med sin stora offensiv. 
Köningsberg är fortfarande tyskt, större delen av den 
tyska armén finns kvar men är uppdelad i två: en östlig 
gruppering kring Köningsberg och en västlig kring 
Danzig och Gotenhafen. Vi har i detta sammanhang 
tagit in tidigare ej publicerat material som beskriver 
hur ett urval tyska förband har förberett sig för slaget. 
Störst omfång har här kapitlet om ”GD”, divisionen 
”Grossdeutschland”. Åtta förband beskrivs ingående. 
För att göra boken så intressant som möjligt för läsa
ren har vi försett den med ett rikt och till stora delar 
nytt bild- och kartmaterial som grävts fram i arkiven 
av våra medarbetare.

Den andra delen fokuseras på slutstriden. Denna 
varade från början av mars månad till maj, dvs under 
längre tid än storoffensiven. Den beskriver skickliga 
tyska defensiva strider, motanfall och erövringar av 
städer med fortifikationer kvar från första världskriget. 
De relativt okända striderna om Danzig och Goten
hafen på gränsen mellan Ost- och Westpreussen redo
visas också. Några av de tyska enheterna beskrivs som 
t ex 4.SS-Panzergrenadier-Division och sSSPzAbt 503. 
Nya bilder och kartor tillkommer liksom en samman
fattning av hur man från tysk sida såg på slaget.

I den separata bilagan presenteras all bakgrundsin
formation i form av komplett OoB för den ryska och 
tyska sidan, organisationen för Weltkreis I som Ost
preussen utgjorde, mer information om olika personer 
i striderna, om Volksturm och Hitlerjugend samt vad 
Luftwaffe och Kriegsmarin företog sig. Tillsammans 
kommer dessa böcker att ge en vältäckande beskriv
ning av ett av de slag under andra världskrigets slut
skede som det skrivits minst om.

Tyska civila på flykt i Ostpreussen.
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Förord
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Bondgården Girnen, 10 kilometer söder om Gumbinnen, 
som ryssarna kunde erövra redan i oktober 1944. Foto
grafi från 14 december 1944. (Leandoer & Ekholm arkiv)



Hallenfelde, söder om Rominter Heide, samt den östliga delen 
avvägen mellan Filipouroch Goldap, som blev intensivt bom
bade under december 1944. (Leandoer & Ekholm arkiv)



Vid Gross-Trakehnen mellan Gumbinnen och Ebenrode vid 
Rodcap, utfärdades den försenade evakueringsordern av 
Gauleiter Erich Koch för hans privata stuteri. Stuteriet, som 
evakuerades med tåg, försvann spårlöst i mellersta Tyskland. 
Fotografi från 12 januari 1945



«"•

De tyska ställningarna i Bodenhausen, 3 kilometer öster om 
Goldap, söder om Rominter Heide i Ostpreussen. Notera skyt
tegravarna som löper pä bada sidorna om vägen..





Skickligt utbyggda ställningar och skyttegravar kunde inte 
förhindra intagandet av Weidengrund av den Röda armén. 
Weidengrund ligger 9 kilometer öster om Gumbinen vid 
vägen till Merunen. Notera att det är både skyttegravar och 
stridsvagnsgravar på bilden.
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Inledning

T
ill följd av de offensiva operationer som Röda 
armén genomförde sommaren och hösten 1944 
hade de tyska trupperna, som tillfogats enorma 
förluster i manskap och materiel, längs hela den 

sovjetisk-tyska frontens sträckning kastats tillbaka 
långt västerut.

I januari 1945 sattes följande styrkor in i riktning 
mot Ostpreussen: en del av l:a baltiska fronten intog 
ställningar längs floden Neman (ty. Memel), från 
mynningen till Sudargi (lit. Sudargas); längre söderut 
gjorde 3:e vitryska fronten en bred framryckning in 
på tyskt territorium och intog ställningar längs en 
vindlande linje väster om Stallupönen (ry. Nesterov), 
öster om Goldap och vidare till Augustowo. Från

Augustowo mot söder och sydöst intog 2:a vitryska 
fronten ställningar längs Augustowokanalen, flo
derna Bobr och Narew och hade fotfäste på västra 
stranden vid Rözan (po.Rozan) och Serotsk.

De tyska trupperna i Ostpreussen hade den grund
läggande uppgiften att med alla krafter och medel 
erbjuda ett envist försvar av denna provins. Dess
utom hade man för avsikt att utdela en motstöt mot 
flanken och i ryggen på de sovjetiska trupperna när 
dessa ryckte fram mot Warszawa och Berlin. När 
Röda armén inledde sitt anfall satte det emellertid 
stopp för det tyska kommandots aktiva avsikter och 
tvingade det att begränsa sig till ett envist försvar av 
Ostpreussen.
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Ett flygfotografi taget av Luftwaffe hösten 1944 över 
Köningsberg för att användas som underlag för plaeringen 
av försvaret av staden. Man ser tydligt i den högra delen av 
staden de äldre försvarsanläggningarna, samt den centrala 
rangerbangården.
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1:1 • Ryska operationer
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Unga rekryter förbereder sina stridställningar strax bakom frontlinjen, senhösten 1944 i Ostpreussen. 
Tyskt infanteri i grunda skyddsgropar. Ostpreussen februari 1945.



1:1:1 • De båda sidornas styrkor 
och planer

F
ör att genomföra den ostpreussiska operationen 
satte den sovjetiska generalstaben in styrkor ur 
l:a baltiska och 2:a och 3:e vitryska fronterna.

Av l:a baltiska frontens styrkor var det bara den 43:e 
armén på den vänstra flygeln som gick i riktning mot 
Tilsit (ry. Sovetsk) i Ostpreussen. När kriget senare 
intensifierades överfördes 34:e armén till 3:e vitryska 
fronten där den deltog i anfallet mot Köningsberg.

De 2:a och 3:e vitryska fronterna hade den viktiga 
uppgiften att skära av Ostpreussen och de tyska trup
per som höll provinsen från de tyska trupperna i Tysk
lands centrala regioner och därefter tillintetgöra dem. 
Krossandet av den ostpreussiska armégruppen och den 
sovjetiska invasionen av Ostpressen utfördes av Röda 
armé-styrkor från norr som ryckte fram i riktning mot 
W arszawa och Posen (po. Poznan) därmed ut till till
fartsvägarna till Berlin.

I början av januari 1945 intog styrkor ur 3:e vitryska 
fronten — 39:e, 5:e, 28:e gardesarméerna och 31:a 
armén - tyska försvarsställningar längs en 170 km 
lång sträckning från floden Neman till Augutsowo. 
ll:e gardesarmén samt l:a och 2:a gardespansarkårerna 
ingick i 3:e vitryska frontens reserv.

Mot sig hade 3:e vitryska fronten tyskarnas 3:e och 
4:e fältarméer. Den huvudsakliga försvarslinjen hölls 
av 26:e och 6:e armékåren samt 4l:a pansarkåren, vilka 
bestod av sexton divisioner - infanteridivisionerna 21, 
561, 56, 69, 1, 349, 549, 50, 367, 170, 558 och 61, 
28:e jägardivisionen, 5:e pansardivisionen, 2:a pansar- 
grenadjär divisionen Hermann Göring och l:a pansar
divisionen Hermann Göring.

Alla infanteridivisioner var utplacerade på linje och 
bara 5:e pansardivisionen, som utgjorde en reserv för
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gruppens befälhavare, hade förlagts närmare Gumbin- 
nen. Dit anlände förband ur 55 :e armékåren.

Enligt underrättelsetjänstens uppgifter fanns också 
i 3:e vitryska frontens aktionsområde ett stort antal för
band av olika slag som under stridens förlopp använ
des av den tyska ledningen för att bjuda de anfal
lande sovjettrupperna motstånd. Det var bland annat 
l:a och 2:a fästningsregementena, ett signalregemente 
tillhörande Luftwaffes huvudstyrelse, 5:e polis-, 33:e 
transport-, 107:e arbetsregementena; 4:e arméns enskilda 
signalregementen 589, 597 och 489, 704:e biltransport
regementet, 999:e ingenjörs- och byggnadsregementet, 
polisregementet Dresden, skyddsregementena 45, 60, 75 
och 611, 206:e kringsfångvaktarregementet, 260:e flyg
platstjänster egementet, två granatkastarbrigader, två 
artilleribrigader, tjugoen artilleriregementen, tio luft- 
värnsregementen, tre pansarvärnsbrigader, fyra pan
sarbataljoner, liksom en stor mängd ingenjörs- och 
byggnads-, strålkastar-, sjöstrids- och kulspruteför- 
band upp till bataljons storlek. Sammanlagt uppgick 
antalet soldater och officerare i dessa förband till över 
tvåhundratusen man.

Fiendens infanteridivisioner hade bildats av ny per
sonal men hade olika numerär. Till exempel räknade 
61:a infanteridivisionen 6 700 man samtidigt som 2:a 
pansargrenadjärsdivisionen Hermann Göring uppgick 
till över 10 000 man. Resterande divisioner var av 
storleksordningen 6 000 till 9 000 soldater och office
rare. Alla divisioner hade fullständig utrustning med 
vapen och transportmedel.

Den tyska truppersonalen bestod till helt övervä
gande delen av invånare i Ostpreussen, varav en bety
dande andel frivilliga. Disciplinen i trupperna stod på 
en rätt hög nivå. Många soldater, särskilt de unga, var 
fast beslutna att kämpa till sista patronen.

I 3:e vitryska frontens anfallsområde hade tyskarna 
skapat två särskilt starkt befästa centra - Gumbin- 
nen (ry. Gusev) och Insterburg (ry. Tjernjachovsk), 
som täckte tillfartsvägarna till Köningsberg från öster. 
Försvaret i denna riktning utmärkte sig utmärkte sig 
för stort djup, närvaron av starka ingenjörs- och olika 
explosiva hinder. Dessutom hade man här ytterligare 
två stora centra för motståndet - Tilsit och Darkemen 
(ry. Ozersk) - som tillsammans med knutpunkterna 
Gumbinnen och Insterburg fungerade som det huvud

sakliga försvaret i Ostpreussens centrala och norra 
delar.

I sitt direktiv 220277 från 3 december 1944 beor
drade generalstaben 3:e vitryska fronten att förbereda 
och genomföra en anfallsoperation med målet att 
krossa fiendens gruppering vid Tilsit och Insterburg 
och fortsätta anfallet mot Köningsberg.

För att utföra generalstabens order beslutade 3:e vit
ryska frontens befälhavare, armégeneral I. D. Tjernja- 
chovskij, att med ett hårt slag mot mitten av fronten 
bryta igenom fiendens försvar och genom att snabbt 
avancera västerut tillintetgöra tyskarnas gruppering 
vid Tilsit och Insterburg, varpå framryckningen skulle 
fortsätta i riktning mot Wehlau (ry. Znamensk).

Anfallsoperationen planerades i två etapper. Under 
den första som var på fem dagar skulle man bryta 
igenom fiendens linjer och föra fram frontens trupper 
till linjen Tilsit - Insterburg och under den andra som 
beräknades till två dagar skulle hela tyskarnas grup
peringen vid Tilsit - Insterburg tillintetgöras. Opera
tionens ungefärliga djup var 70-80 km och trupper
nas genomsnittliga avancemang 10-12 kilometer per 
dygn.

Stötgrupperingen formerades i två marschgrupper 
(echelonger): i den första gruppen ingick 39:e, 5:e och 
28:e arméerna och i de och i den andra den starkare 
ll:e gardesarmén och två pansarkårer. Från det ögon
blick som ll:e gardesarmén gick fram i första linjen 
skulle centrum i huvudgrupperingens ansträngningar 
förflyttas i samma riktning.

Med utgångspunkt från den allmänna operations
planen ställdes följande uppgifter för arméerna.

39:e armén bestående av tre infanterikårer (j5:e gar
deskåren med 17:e, 19:e och 91:a gardesinfanteridivi- 
sionerna-, 94:e gardeskåren med 124:e, 221:a och 358:e 
infanteridivisionerna och 113:egardeskåren med 192:a, 
262:a och 338:e infanteridivisionerna), som hade sina 
huvudsakliga styrkor på den västra flanken, skulle 
rikta ett snabbt slag i ungefärlig riktning mot Tilsit 
med uppgift att i samverkan med 5:e armén krossa 
fiendens gruppering där.

5:e armén bestående av tre infanterikårer (72: a 
kåren med 277:e, 215:e och 63:e infanteridivisionerna', 
45:e kåren med 157:e och 184:e infanteridivisionerna 
och den 65:e kåren med 97:e, l44:e och 371:a infanteri
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divisionerna) skulle rikta ett slag i riktning mot Mal- 
wischken och Gross-Skaisgirren, bryta igenom fien
dens försvar och i samverkan med trupperna i 39:e 
armén omringa och tillintetgöra den tyska Tilsit- 
grupperingen. Från den andra dagens morgon skulle 
5:e arméns operationer göra det möjligt för 2:a gar- 
despansarkåren från Tatsinskij att slå upp en bräsch i 
fronten.

Den 28:e armén bestående av tre infanterikårer (3:e 
gardesinfanterikåren med 50.'^, 54:e och 96:e gardes- 
infanteridivisionerna; 20:e infanterikåren med 48:e, 
55:a gardes- och 20:e infanteridivisionerna\ samt 
128:e gardesinfanterikåren med 6l:a, 130:e och 152:a 
infanteridivisionernd) skulle rikta ett slag i huvudrikt
ningen Insterburg och krossa fiendens gruppering vid 
Gumbinnen. Därefter skulle de i samverkan med 11 :e

Soldater från ett Luftwaffe-förband i skyttegravar utanför Köningsberg i februari 1945.
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409 En Sdkfz 10/4 beväpnad med en 
2 cm Flak 38. Vilken enhet den till
hör är oklart, men de flesta förband i 
den tyska armén använde sig av dessa 
vagnar 1945. Notera att förarhytten 
har pansarskydd frontalt. Ostpreussen 
januari 1945.

gardesarmén ta kontroll över Insterburg och utveckla 
anfallet mot Gerdauen.

11:e gardesarmén bestående av tre infanterikårer (8:e 
gardesinfanterikåren med l:a, 5:e och 26:e gardesin- 

fanteridivisionerna-, 16:e gardesinfanterikåren med 
11:e, 31:a och 83 :e gardesinfanteridivi-

 sionerna-, samt 36:e gardesinfan-
terikåren med I6:e, 18:e

och 84:e gardesinfanteridivisio- 
nernd) skulle anfalla i den andra 
marschgruppen och från mor
gonen på operationernas femte 
dag i samverkan med l:a pan
sarkåren utdela ett slag mot^^j



De båda sidornas styrkor och planer

Wehlau, men med en del av styrkan i samverkan med 
28:e armén mot kvällen den femte dagen ta kontroll 
över lnsterburg.

Två infanterikårer ur 2:a gardesarmén {ll:e gardes
infanterikåren med 2:a, 32:a och 33:e gardesinfante- 
ridivisionerna; 13:e gardesinfanterikåren med 3:e, 24: 
a och 87:e gardesinfanteridivisionernd) skulle agera 
energiskt för att säkra den 28:e arméns anfall och slå 
tillbaka eventuella fientliga motanfall från Goldap- 
och Darkemen-sidan.

Den 2:a gardespansarkåren från Tatsinskij utveck
lade snabbt anfallet från morgonen på operationens

andra dag. Den undvek att inveckla sig i uppe
hållande strider med fienden och

kringgick hans motståndsfästen så att den mot fjärde 
dagens afton kontrollerade de stora landsvägsknu- 
tarna Gross-Skaigirren och Malwischken.

l:a pansarkåren, som befann sig i frontens reserv, 
skulle förflytta sig efter den ll:a gardesarméns strids- 
grupperingar och vara redo att utveckla ett anfall mot 
Berschkallen och Taplacken.

Den 31:a armén bestående av tre infanterikårer 
{71:a med 220:e, 88:e och 331:a infanteridivisionerna-, 
44:e med 62:a, 54:e och 176:e infanteridivisionerna-, 
36:e med 325:e, 173:e och 174:e infanteridivisionerna) 
skulle försvara den intagna linjen.

Den förberedande artillerielden beräkna- ÄA 
des pågå i 1 timme och 45 minuter och den .5. 
genomsnittliga tätheten av artilleri och granat-
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kastare förutsattes uppgå till 200 enheter per kilome
ter frontlinje.

Den l:a luftburna armén understödde med sina 
huvudstyrkor anfallet av den 5:e arméns och en 
stormdivision — den 28:e arméns tre kårer som stod på 
högra flanken.

Samtidigt anhöll 3:e vitryska frontens befälhavare 
hos generalstaben om att l:a baltiska frontens 43:e 
armé skulle underställas honom. Enligt operations
planen hade denna armé tillsammans med 39:e armén 
utdelat ett slag mot fienden längs floden Nemans södra 
strand och skulle därefter ta städerna Ragnit och Tilsit 
i besittning.

Truppernas förberedelser för anfallet skulle vara 
avslutade till den 8 januari 1945.

Förberedelser för en anfallsoperation vidtogs även 
av 2:a vitryska fronten. Till följd av enskilda anfalls- 
operationer som fronten utfört i oktober 1944 hade 
den förbättrat sina positioner och i början av november 
stabiliserades fronten längs en linje Augustowokanalen 
och vidare längs floderna Bobr och Narew. Samtidigt

höll frontens trupper ett fast grepp om sina operations
baser: på västra stranden av Augustowokanalen i trak
ten av Augustowo och på västra stranden av Narew i 
Rözantrakten, vilket gjorde det möjligt att koncentrera 
stora styrkor för att övergå till anfall. Längre söde
rut höll l:a vitryska fronten en operationsbas utanför 
Serotsk.

I mitten av november bestod fronten av 50:e, 49:e, 
3:e, 48:e och 2:a stötarméerna, liksom den 4:e luftburna 
armén.

I samband med den förestående övergången till 
anfall överlämnades från den 19 november 1944 ope
rationsbasen utanför Serotsk till 2:a vitryska fronten, 
som också tillfördes 65:e och 70:e arméerna, och från 
januari 1945 5:e gardespansararmén (10:e och 29:epan
sarkårerna och 47:e enskilda mekaniserade brigaden).

I slutet av november 1944 mötte 2:a vitryska fron
ten försvar av tyskarnas 2:a och 4:e arméer, som hade 
sexton infanteridivisioner och en divisionsgrupp 
(Danz), två kavalleribrigader och fem pansardivisioner 
(3:e, 5:e, 6:e, 19:e och 25 :é), en pansarbrigad och fyra

Två Pzkpfw IV ausf J från 5.Panzer-Division under striderna kring Goldap januari 1945.
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enskilda pansarbataljoner. Dessutom ingick i reserven 
till fem infanteridivisioner, av vilka två var under

bildande.
Under perioden den 1 december 1944 till den 14 

anuari 1945 hade den tyska krigsledningen hastigt 
förflyttat en infanteribrigad, alla pansardivisioner och 
r-1 kavalleribrigader ur 2:a och 4:e arméerna till andra 
i . snitt av den sovjetisk-tyska fronten och hade därmed 
också försvagat sitt försvar. Följden var att när den 2:a 
: irryska frontens trupper övergick till anfall mötte de 
en betydligt svagare fiende än man hade förutsatt när 
man planerade och förberedde operationen.

Omkring den 13 januari 1945 mötte 2:a vitryska 
nten förband ur 55:e armékåren som ingick i gene

ral Hossbachs 4:e armé liksom även 20:e, 23:e och 
2~:e armékårerna ur generalöverste Weiss 2:a armé 
infanteridivisionerna 7, 14, 35, 102, 129, 131, 203, 

252, 292, 299, 541, 542, 547, 562; 5:e jägardivisio
nen och överste Hannibals kampgrupp (som tidigare 
.etts av överste Danz). Dessutom ingick det upp till 6 
- 8 divisioner i reserven, av vilka en del bara var under

bildande. Enligt flygunderrättelser fanns det när
mare trehundrafemtio flygplan baserade på fiendens 
flygplatser,

Därmed bestod fiendens första marschgrupp, i det 
ögonblick 2:a vitryska fronten övergick till anfall, av 
sexton infanteridivisioner, en pansarbrigad och fyra 
enskilda pansarbataljoner, som tillsammans räknade 
241 000 man, 9 166 automatgevär, 1 523 tunga och 
8 076 lätta kulsprutor, 2 245 artilleripjäser, 1 347 gra
natkastare och 400 stridsvagnar och motoriserade 
artilleripjäser.

De huvudsakliga orderna till 2:a vitryska fronten om 
att förbereda anfallsoperationer utvecklades i gene
ralstabens direktiv nr. 220274 från den 28 november 
1944. På grundval av dessa utarbetades också frontens 
aktionsplan. Huvudslaget utdelades från basområdet 
utanför Rözan med styrkor från fyra arméer omfat
tande alla vapenslag och en pansararmé, en pansar- 
och en mekaniserad kår i huvudriktningen Przasnysz: 
(ty. Prasnysch) och Mlawa i syfte att isolera och till
sammans med 3:e vitryska fronten tillintetgöra fiendens

En kolumn med Pzkpfw IV ausf J från 5.Panzer-Division i Goldap, januari 1945.
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Tabell 1. Uppgifter om materielbeståndet i 3:e vitryska frontens
pansarförband per den 12 januari 1 945 kl 19.00

Armé och Förband Stridsvagnstyp SAU I bruk Under reparation

39:e armén

28 gv. tbr T-34 48 -

35 gv. ttp IS-122 20 1

76 gv. ttp IS-122
ISU.152

6
15

-

517 otp OT-34 ! 21 -

348 gv. ting ISU-122 21 -

350 gv. ting ! ISU-152 21 -

735 ing SU-76 20 1

927 ing SU-76 21 -

1197 ing SU-76 21 -

Totalt i armén 214 2

5:e armén

2 gv. tbr T-34 64 1

75 gv. ttp IS-122 21 -

81 gv. ttp IS-122 21 -

953 ing SU-76 21 -

954 ing SU-76 21 -

1028 ing SU-85 17 1

373 gv. ting ISU-152 24 -

395 gv. ting ISU-152 24 -

Totalt i armén 231 2

28:e armén

213 tbr T-34 65 -

77 gv. ttp IS-122 21 -

82 gv. ttp IS-122 21 -

148 itp IT-34 21 -

345 gv. ting ISU-122 19 3

343 gv. ting ISU-152 21 3

1025 ing SU-85 17 4

Nio enskilda sad SU-76 117 -

Totalt i armén 302 10

ll:e gardesarménO
Nio enskilda sad SU-76 115 2

32



De båda sidornas styrkor och planer

Tabell 1. Uppgifter om materielbeståndet i 3:e vitryska frontens 
pansarförband per den 12 januari 1945 kl 19.00

Armé och Förband Stridsvagnstyp SAU I bruk Under reparation

; 31:a armén

513 otp T-34 5 -

337 gv. ting ISU-122 15 -

926 ing SU-76 21 -

959 ing SU-76 16 3

1057 ing SU-85 9 -

2 gv. mtsp Valentine 7 3

Totalt i armén 73 6

2:a gardesarmén

153 tbr
T-34

Sherman
32
15

1

1402 ing SU-76 17 -

1490 ing SU-76 17 -

Totalt i armén 77 1

Frontens reserv

ltk

T-34
SU-76
SU-85

ISU-122

117
21
13
21

4

2 gv. tk

T-34
SU-76
SU-85

ISU-122

117
21
13
21

4

2 gv. tk
T-34

SU-76
SU-85

187
21
21

-

43 gv. ttbr
IS-122

ISU-152
44
21

-

120 tbr T-34 64 -

1435 ing SU-85 11 -

Totalt i frontreserven 541 4

Totalt i fronten 1553 25

Förkortningar: mtsp = motorcykelregemente
gv. tbr = gardespansarbrigad otp = enskilt pansarregemente
gv. ting = gardespansaringenjörer sad = motoriserad artilleridivision
gv. ttbr = tung gardespansarbrigad ing = motoriserat artilleriregemente
gv. ttp = tungt pansarregemente tbr = stridvagnsbrigad
itp = attackpansarregemente tk = pansarkår
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ostpreussiska grupp. Därvid bröt man igenom fien
dens försvar med tre arméer medan den fjärde stan
nade i frontens andra marschgrupp.

Det andra slaget utdelades från basområdet vid 
Serotsk med styrkor från två arméer av alla vapenslag 
och en pansarkår och i huvudriktningen Naselsk och 
Pfonsk i syfte att utveckla anfallet i västlig riktning. 
Genombrottet planerades ske längs ett 26-28 km långt 
frontavsnitt.

I enlighet med operationsplanen organiserades fron
tens styrkor på följande sätt.

Den 3:e armén bestående av tre infanterikårer (40:e 
med l69:e, 129:e och 5:e infanteridivisionerna; 4l:a 
med 120:e gardes- och 283: e infanteridivisionen-, 35:e 
med 250:e, 348:e och 290:e infanteridivisionerna) 
utdelade huvudslaget på den västra flanken vid Kras- 
nosielc och ett understödjande slag mot Aleksandrov 
med uppgift att vid slutet av anfallets tredje dag inta 
linjen Ednorozjets - Przasnysz och därefter anfalla 
Janovo och Allenstein för att vid slutet av anfallets 
tionde dag närma sig Neidenburg.

48:e armén bestående av tre infanterikårer (29:e 
med 73:e, 217:e och 102:a infanteridivisionerna-, 53:e 
med 96:e, 194:e och 17:e infanteridivisionerna och 
43:e med 170:e, 399:e och 137:e infanteridivisio
nernd) utdelade huvudslaget mot byarna Karnevo, 
Dzbone och Mlawa och hade uppgiften att mot slutet 
av anfallets tredje dag rycka fram mot Przasnysz 
och Ciechanöw (ty. Zichenau) och inte senare än på 
tionde dagen inta linjen Neidenburg - Dzialdowo. 
För att kunna rycka fram snabbare i riktning mot 
Mlawa och Dzialdowo förstärktes armén med 8:e 
mekaniserade kåren.

Den 2:a stötarmén {108:e infanterikåren med 90:e, 
46:e och 372:a infanteridivisionerna-, 98:e infanteri
kåren med l42:a, 381:a och 281:a infanteridivisio
nerna och 116:e infanterikåren med 86:e, 321:a och 
326:e infanteridivisionernd) riktade huvudslaget i 
riktning Ciechanöw och Szrensk med uppgift att till 
kvällen anfallets första dag ha likviderat fienden i 
Pultuskområdet. Mot slutet av den tredje dagen skulle 
den inta Ciechanöw och därefter med förstärkning

Två T-34-85 rycker fram genom en stad i östra Ostpreussen januari 
1945.

av 8:e gardespansarkåren anfalla Szrensk, Zeljun och 
Brodnitsa.

Den 49:e armén bestående av tre infanterikårer 
)l24:e med 51 :a, 208:e och 2l6:e infanteridivisio
nerna-, 70:e med 385:e, 238:e och 139:e infanteridivi
sionernd) hade genom att utnyttja bräschen i den tyska 
3:e arméns frontlinje övergått till anfall mot Mysjin-
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ers : täckte därefter frontens huvudgruppering mot 
fcr.diga slag norrifrån.

Den 65 :e armén bestående av tre infanterikårer 
iJÅV med 69:e, 15:e och 37:e gardesinfanteridivisio- 

46:e med 4l3:e, 108:e och 186:e infanteridivi- 
t och 105:e med 354:e och 44:e gardesinfante- 
ri&:: isionerna och 193:e infanteridivisionen) utdelade

huvudslaget i riktning mot Jadkovo, Sochonin och 
Drabni och anföll därefter Plonsk. För att kunna 
rycka fram vidare i den riktningen förstärktes armén 
med l:a gardespansarkåren.

Den 70:e armén bestående av tre infanterikårer 
(f)6:e med l:a och 28:e gardesinfanteridivisionerna; 
47:e med 136:e, I62:a och 71:a infanteridivisionerna
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e t der som visar en Nashorn, Sd Kfz 164, eller som den hette, 8,8 cm PaK 43/1 auf Gw lll/IV Hornisse oder Nashorn. Oftast bara kallad 
Mshom. Samma vagn användes till den självgående artilleripjäsen Hummel.
S .231 skyddad men med en oerhört effektiv beväpning. Bilden överst visar hur lite som kunde skönjas av vagnen av fienden om den 
z izerades rätt i terrängen. Alla tre bilderna är tagna i Ostpreussen i januari 1945 före den stora offensivens start. Nashornen användes 
~2-ist av självständiga Panzerjäger-enheter.

37



Köningsberg I • Slaget om Ostpreussen • Röda Arméns offensiv 13 januari-28 februari 1945

samt ll4:e med I6:e, 76:e gar deinfanter idivisionen och 
200:e infanteridivisionen) riktade huvudslaget mot 
Nasielsk. Därifrån skulle den gå runt Modlin från 
norr och förhindra att fiendens Warszawagruppering 
skulle kunna retirera över floden Wisla.

Den 50:e arméns högra flygel (153:e, 110:e, 324:e, 
307:e, 343:e, 369:e, 2:a, 330:e och 191:a infanteri
divisionerna samt 91:a, 161:a och 153 :e befästa 
distrikten) beordrades att bestämt försvara fronten 
Augustowo, Osoviec och Nowogrud.

Den 5:e gardespansararmén (10:e och 29:e pansar- 
kårerna) befann sig i frontens reserv och hade upp
gift att slå upp en bräsch i riktning mot Mlawa och 
Lidzbark.

Den 3:e gardeskavallerikåren var tänkt att göra ett 
genombrott i den tyska 3:e arméns aktionsområde i

riktning Allenstein i syfte att skära av fiendens viktiga 
reträttvägar och förhindra att hans reserver gick till 
anfall från norr.

Den 3 :e gardespansarkåren, som befann sig i trakten 
av Zambrov, har inte fulltaligt bemannad och deltog 
inte i de ostpreussiska operationerna.

Den 17 december 1944 föreläde ledningen för den 
2:a vitryska fronten den preliminära operationsplanen 
för generalstaben och fick dess godkännande.

Det bör påpekas att en säregenhet med operatio
nen var att den inte riktade sig mot en sammanhållen 
front utan mot en rad skilda avsnitt, åtskilda av mel
lanrum som inte attackerades. Den formen av genom
brott berodde på egenskaper i terrängen och fiendens 
starkt befästa försvarspunkter.

Besättningen till en T-34-85. En man saknas dock. Till skillnad mot T34-76 hade T-34-85 fem mans besättning.



1:1:2* Förberedelserna för 
anfallsoperationen

U
” nder loppet nav december och första halvan av 
januari arbetade man i de 2:a och 3:e vitryska 

fronterna intensivt med att förbereda anfallet, 
bl.a. genom att öva trupperna och staberna, organisera 

artilleri- och flyganfall, samt planera hur pansarstyr
korna skulle användas och vilka ingenjörsarbeten som 
behövdes för att säkra framryckningen.

3:e vitryska fronten.. Den grundläggande uppgif
ten under förberedelserna var att lära trupperna agera 
mot ett starkt befäst och djupt försvar uppbyggt i flera 
linjer, organisera en nära samverkan mellan dem och 
en stridsledning som fungerade utan avbrott.

Spaning mot fienden. Det var otänkbart att lösa upp
gifterna i den förestående operationen utan att organi
sera och genomföra omsorgsfull och oavbruten rekog
noscering. Därför ägnades den huvudsakliga upp

märksamheten under förberedelserna av truppernas 
offensiv ett allsidigt studium av fiendens försvar.

Framför allt flygfotograferades försvaret i hela dess 
djup ända till Köningsberg. Monterade skisser med 
uttolkningar av de olika försvarsanläggningarna 
skickades runt i trupperna ner till bataljonschefs nivå. 
Det huvudsakliga försvarsområdet, och dessutom en 
rad andra linjer, fotograferades tre gånger (i början av 
förberedelserna för anfallet, i mitten av dessa och två 
dagar före attacken). Förutom fotografering iakttog 
man oupphörligt fiendens rörelser från spaningsplan. 
Den 5 januari 1945 hade l:a luftarmén med flygfoto
grafering och iakttagelser från luften upptäckt när
mare 500 varaktiga hinder av armerad betong eller 
jord och trä, över 850 kulsprutepositioner, 350 artil
leri- och granatkastarbatterier, 26 områden med kon-
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Generationer av fiendens stridsvagnar och infanteri, 
M£» förråd, 450 bunkrar och dessutom ett stort antal 
dtyrregravar, befästa vägspärrar, förbindelsegångar 
clc andra försvarsanläggningar.

Samtidigt med detta krävdes att man redan långt 
rrc anfallet studerade fiendens eldsystem i det främre 
:mrådet, upptäckte hans permanenta anläggningar 
:cn rann hans sårbara punkter. För att lösa dessa upp- 
gpfrer använde trupperna i stor utsträckning rekognos- 
cering genom strid. Sådan rekognoscering utfördes 
nomför fronten av särskilda förband inom ett infante- 
cjLompani eller en infanteribataljon i varje infanteridi- 
TÉsicn. De var förstärkta med stridsvagnar och moto- 
ntserat artilleri och för att dölja vilket frontavsnitt man 
arsig art tränga in på fördes strider längs hela fronten.
I I sror utsträckning användes nattlig spaning för att 
studera det tyska försvaret. Med stöd av sådan spa
ning utforskades tidigare upptäckta fientliga vapen 
:<n installationer. I vissa fall kunde de förstöras och 
min kunde göra passager genom hinderkonstruktio- 
mer framför fronten etc. Emellertid var huvuduppgif
ten vid sådan rekognoscering att ta fångar, vilket trup
perna också i stor utsträckning lyckades med. I 39:e 
armén exempelvis tillfångatog man på detta sätt över 
30 ryska soldater och officerare som under förhören 
Lämnade värdefulla upplysningar.

Radiospaning organiserades i stor skala, vilket 
Hörde det möjligt att upptäcka en rad stora tyska 
radiosändare, i synnerhet 3:e pansararméns station i 
Krakau, 4:e arméns i Kurglanken och 26: e armékårens 
. Malwischken m fl.

De underrättelser som insamlats studerades i 
staberna och fördes in i ett gemensamt underrät
telseschema. Dessa underrättelsescheman korrigerades 
systematiskt, mångfaldigades och sändes regelbundet 
ur till trupperna.

Detta viktiga arbete av underrättelseorganen i 3:e 
vitryska fronten bidrog till att ledningen i tid fullstän
digt kunde kartlägga hela fiendens försvarssystem och

Tyska soldater under tågtransport till fronten i Ostpreussen vin
tern 1944/45. Som synes är medelåldern i denna grupp högre än 
normalt. All äldre män i Tyskland ville inte vänta på att bli inkal
lade till Volksturm utan valde själva att ansluta sig till Wehrmacht. 
Pä sa sätt hamnade de i bättre tränade och utrustade förband, 
samt fick riktiga uniformer. Oftast hade de flesta av dessa äldre 
män erfarenhet från 1:a Världskriget som kom att spela stor roll.

ge sina trupper en korrekt ledning i lösandet av sina 
uppgifter, vilket underlättade hela anfallsoperationen.

Samtidigt med underrättelseverksamheten mot 
fienden utförde våra trupper ett stort arbete med att 
maskera operationen, för att det anfall man förberedde 
skulle komma plötsligt. De stridsplaner som gällde för
beredelser till anfall utarbetades som regel för hand, i 
ett exemplar och var bara kända av ett begränsat antal 
personer. De personer som behövde informeras om 
operationsplanen och få nödvändiga order av förban
dens befälhavare och cheferna för de olika trippslagen 
inkallades till närmast högre stab. De tilläts skriva av 
ur stridsplanerna endast de avsnitt som gällde deras 
förbands verksamhet. Rekognosceringsgrupper var 
som regel verksamma över hela fronten.

För att bekämpa fiendens rekognosceringsgrupper i 
de första löpgravarna ökade antalet vakthavande för
band och förstärktes övervakningen. Koncentrationen 
av trupper till fronten, omgrupperingar och förbere
delser av basområdet för anfall utfördes bara nattetid 
eller vid mulet väder.

För att dölja de verkliga avsikterna med det anfall 
som förbereddes och vilseleda fienden om i vilken 
riktning huvudslaget skulle komma utförde frontens 
ledning under perioden den 1 till den 10 januari ett 
omfattande desinformationsarbete. I det syftet orga
niserades falska förberedelser till ett stort anfall i den 
31:a arméns aktionsområde. I trakten av Suwalki 
genomfördes från den 1 januari en falsk samman
dragning av en stor mängd infanteri, stridsvagnar, 
bilar och artilleri. De trupper som avdelats för denna 
demonstration passerade varje natt genom ett antal 
samhällen, bl a Suwalki, och gav sken av att trup
perna höll på att dras samman i det framförliggande 
området. I området där trupperna gav sken av att dras 
samman satte man ut modeller av artilleri och strids
vagnar, förstärkte artillerielden (bl a med större ladd
ningar), byggde nya observationstorn osv. Över områ
det för den spelade koncentrationen patrullerade jakt
flyg. Bilar med särskilt instruerade chaufförer tilläts 
köra nattetid med av och till påslagna strålkastare. 
Till Suwalki anlände vad som verkade vara en stor 
stab och började arbeta. Lokalbefolkningen evaku
erades från några kvarter och med jämna mellanrum 
anlände till Suwalki generaler och stora grupper offi-

41



Köningsberg I • Slaget om Ostpreussen • Röda Arméns offensiv 13 januari-28 februari 1945

Rysk flygvapenpersonal lastar ombord tunga bomber på ett bombplan. Det ryska flygvapnet spelade stor roll under slaget om 
Ostpreussen.
cerare och stabsfbrdon samtidigt som det upprättades 
radiostationer och drogs kabel. I det främre området 
förstärktes underrättelseverksamhet och övervak
ning av alla slag, ingenjörstruppernas arbete intensi
fierades och på många ställen förbereddes falska flod
övergångar. Den 31:a arméns staber arbetade inten
sivt med detaljerna i en anfallsoperation och en grupp 
av arméns befälhavare utförde rekognoscering i det 
främre området.

Dessa åtgärder bidrog till att dra fiendens uppmärk
samhet mot söder och underlättade i viss mån förbere
delserna för anfallet i huvudriktningen.

Operationens artilleriunderstöd. Den 3:e vitryska 
frontens trupper måste bryta igenom och övervinna ett 
starkt system av försvarspositioner organiserat i flera 
olika linjer på djupet. Naturligtvis krävde det nödvän

diga artilleriunderstödet för ett genombrott att man 
satte in en stor mängd artilleri av olika kaliber..

Koncentrationen av artilleri till det frontavsnitt där 
genombrottet skulle ske försvårades av den omstän
digheten att man samtidigt med förberedelserna till 
anfall inte kunde tillåta försvaret att försvagas, efter
som möjligheten av fientliga aktiviteter inte kunde 
uteslutas.

För att säkra ett genombrott i fiendens försvar kon
centrerade frontens ledning en mycket stark artilleri
gruppering till operationsområdet för de arméer som 
skulle gå i huvudriktningen.

Det räcker med att nämna att i den 5:e arméns (på 
ett 9 km långt frontavsnitt) anfallsområde koncentre
rades 1 994 artilleripjäser av olika kalibrer och 432 
salvpjäser, vilket tillsammans gav en artilleritäthet
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□räknat 45 mm, 57 mm artilleri och salvpjäser) på 
221,5 rör per kilometer front. I den 28:e armén med 
7 km frontavsnitt hade man 1 527 rör (därav 442 st 
“6 mm kanoner, 231 st 122 mm, 144 st 120 mm, 24 
st 203 mm kanoner och 686 st 82- och 120 mm gra
natkastare). På den del av detta avsnitt som beman
nades av 3:e gardesinfanterikåren, vilken skulle utdela 
nuvudslaget, uppnåddes tätheten 205 kanoner på en 
kilometer frontavsnitt. arméns 8 km långa front
avsnitt räknade 1 284 rör.

Vtplaceringen av artilleriförband på positioner i 
regionen skedde enligt planen från den 23 till den 28 
cecember 1944 under förutsättning att operationen 
skulle inledas den 1 januari 1945. Men sedan anfallet 
uppskjutits till den 13 januari 1945 senarelades också 
utplaceringen av artilleriet till den 11 januari 1945. 
Flackskjutande artilleri utplacerades natten till den 11 
januari.

Ingenjörsarbetena på artilleriställningarna utför
des uteslutande nattetid av specialkommandon och

inskjutningskanonernas besättning. När gryningen 
närmade sig maskerades dessa installationer omsorgs
fullt och manskapet dolde sig på lämpliga ställen. Bil- 
och traktorljud dränktes av ljudet från batterier som 
särskilt avdelats för detta syfte och som sköt mot fien
dens främsta positioner från tillfälliga eldställningar.

Enligt planen för artillerianfallet skulle artilleri och 
granatkastare sättas in i följande ordning.

Första perioden utgjordes av fem minuters beskjut- 
ning av viktiga fientliga försvarsobjekt.

Flackskjutande artilleri skulle ge eld mot mål längs 
den främre försvarslinjen och slå ner och tillintetgöra 
fasta eldställningar, skyttevärn, skyddsrum, observa
tionspunkter fiendens stridsvagnshinder etc.

Granatkastarna (82 och 120 mm) skulle slå ner och 
tillintetgöra fiendens manskap i de första och andra 
skyttegravarna och i förbindelsegångarna.

Infanterigruppernas artilleri skulle slå ner och till
intetgöra manskapet i skyttegravar och förbindel
segångar, slå ner observationspunkter, förbindelse

Rysk 12,2 cm haubits under eldgivning mot tyska ställningar i Ostpreussen januari 1945. Notera det intressanta kamoflaget målat på 
pjäsen
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punkter och granatkastarbatterier på ett djup upp till 
6 km.

Infanteridivisionernas och infanterikårernas artil
lerigrupper skulle slå ner och tillintetgöra fiendens 
manskap och eldvapen i den andra skyttegraven, 
liksom skyttevärn och skyddsrum, samt slå ner obser
vationspunkter, förbindelsepunkter, staber, platser där 
fiendens manskap och teknik samlades samt granat
kastarbatterier på ett djup av upp till 6 km.

Fjärrskjutande artillerigrupper skulle anlägga eld 
mot fiendens batterier.

En grupp tungt artilleri ger eld mot centrala 
punkter i fiendens försvar och och förstör enskilda 
försvarskonstruktioner.

En grupp med salvpjäser BM-31 avlossar brigad
salvor mot centrala punkter i framkanten av fiendens 
försvar.

Med stöd av erfarenheterna från tidigare anfalls- 
operationer skulle också regementen med finkalibrigt 
luftvärnsartilleri (37 mm) sättas in för att ”fin- 
kamma” enskilda frontavsnitt, eftersom man visste

att detta hade stor demoraliserande verkan på det 
fientliga manskap som saknade skydd.

Den andra perioden, 60 minuter, syftade till att 
förstöra mål i både fiendens främre område och på 
djupet av hans försvar. Flackskjutande artilleri bör
jade ge eld först 15 minuter före periodens slut. Under 
loppet av de återstående 15 minuterna slog man ut 
och förstörde eldställningar, skyddsvärn, skyddsrum, 
DZOT (eldställningar av jord och trä), observations
punkter och fientliga pansarvärnspjäser på ett djup av 
upp till 500 meter från framkanten och gjorde passa
ger i taggtråden.

Enskilda 120 mm batterier förstörde ett antal på 
förhand utpekade mål.

Regementsgruppernas artilleri förstörde med sär
skilt tilldelade haubitsbatterier enskilda avsnitt 
av löpgravar, förbindelsegångar och stenbyggna
der som anpassats till försvarsuppgifter. Under de 
sista 15 minuterna av den andra perioden slog de 
ner observationspunkter och fiendens fungerande 
granatkastarbatterier.

Ett tyskt Nebelwerfer-batteri avlossar en salva mot ryssarna på natten, någonstans i Ostpreussen 1945.



So later ur Röda armén undersöker två erövrade PzKpfw V Panther ausf G. Notera att båda transporterade sina reservhjul på tornet. 
Z *;reussen i februari 1945.

Under den tredje perioden, 40 minuter, skulle fien
dens manskap i framkanten och det närmaste djupet 
slås ned med metodisk eld.

Under denna period måste anfallsområdet på upp 
till 1, 5 km djup bearbetas med dubbel täthet i för
hållande till det resterande djupet (6 km). Med tanke 
på att fienden under artilleriförberedelser strävar efter 
att förflytta sitt manskap från första löpgraven till den 
andra, planerades tre femtedelar av det samlade artil
leriet att riktas mot den andra löpgraven och två fem
tedelar mot den första.

Under denna tidsperiod fortsatte det flackskjutande 
artilleriet att ge eld mot mål i framkanten medan 82 
och 120 mm granatkastare skulle slå ner manskapet i 
första och andra löpgraven och i förbindelsegångarna.

Under den tredje perioden var den överväldigande 
delen av artilleri och granatkastare inriktad på att 
slå ner manskap och teknik i framkanten av fiendens 
försvar.
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I Infanteridivisionernas och infanterikårernas artil- 
fcrigrupper förstörde med särskilt tilldelade batterier 
observationspunkter, skyddsrum, eldställningar av 
urc och trä (DZOT) samt löpgravarnas och förbin- 
4±L<rgångarnas sammanfogningspunkter. De sista 15 
■örviterna av den andra perioden täckte de med sin, 
eic nsatsen av det flackskjutande artilleriet och slog 
■wr observationspunkter och fiendens fungerande 
gpanatkastarbatterier.

En grupp fjärrskjutande artillerigrupper (ADD) 
■fccr: zde ett andra eldanfall mot fiendens batterier.

En grupp tungt artilleri (AR) förstörde fasta eld- 
scillr.ingar (DOT), eldställningar av jord och trä 
nzoT). övriga observationspunkter, skydds- 
■n samt löpgravarnas och förbindelsegångarnas 
aun ~ a n f ogn i ngsp u n kter.

Särskild uppmärksamhet riktades mot att förstöra 
■cnbyggnader som anpassats för att dölja eldställ- 
axngir. observationspunkter etc.
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Emellertid visade det sig att anfallet, trots alla 
åtgärder som vidtagits för att hemlighålla omgruppe
ringen, inte kom oväntat för fienden.

Orsakerna till detta var att tiden det tagit att placera 
ut artilleriet på dess positioner hade förlängts i sam
band med att hela anfallsoperationen senarelagts (från 
den 1 januari till den 13 januari 1945) och därmed 
förknippade avslöjande
kännetecken. Fiendens 
flygspanare hade inte 
undgått att märka bety
dande förändringar i lokaliteterna 
i huvudslagets riktning. Dessutom orsakade 
trupperna på de främsta positionerna buller under 
natten som föregick anfallet, vilket också gav fienden 
möjlighet att avgöra tidpunkten för anfallet.

Detta bekräftas även av att fienden på 39:e arméns 
frontavsnitt under två timmar före artilleriattacken 
(kl 7:00 den 13 januari) utförde förberedelser att möta 
anfallet.

Flygunderstödet för 3:e vitryska frontens opera
tion uppdrogs åt l:a flygarmén, som vid operationens 
början hade 1 333 funktionsdugliga flygplan. Dess
utom kunde sovjettruppernas befäl i den 3:e vitryska 
frontens operationsområde ta i anspråk en del av den 
18:e flygarméns (flyg med lång räckvidd) liksom av 
den 3:e flygarméns styrkor, vilka båda ingick i den l:a 
Östersjöfronten.

I början av operationen hade motståndaren i den 3:e 
vitryska frontens operationsområde 670 flygplan.

Ingenjörsarbeten som förberedde genombrottet på 
den 3:<? vitryska frontens operationsområde påbörjades 
den 10 december 1944. Den grundläggande uppgiften 
för dessa arbeten var att förbereda ett nödvändigt 
basområde för anfallet, där våra trupper kunde dras 
samman och styrkorna omgrupperas, samt att förse 
större och mindre förband med den ingenjörsmateriel 
som behövdes för att bryta igenom fiendens försvar 
och fortsätta framryckningen på djupet.

Från de första dagarnas förberedelser i området för 
det planerade genombrottet organiserades noggrann 
övervakning och ingenjörsmässiga efterforskningar. 
Ingenjörstruppernas observationspunkter hade till 
uppgift att kartlägga systemet av ingenjörsutrustning i 
fiendens huvudsakliga försvarsområde, enskilda forti-

fikationsarbeten, systemet av ingenjörshinder framför 
försvarets framkant, deras djup etc. Dessutom utfördes 
omfattande underrättelsearbete för att i första hand 
utforska framkanten av fiendens försvar och detta
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stlie genom att tränga in bland fiendens ställningar 
tu ett djup som omfattade första och andra löpgraven. 
Dessa efterforskningar hade till uppgift att kontrol- 
lera uppgifter om tyska befästningar som man fått

av observatörer vid fasta observationspunkter (NP), 
fastställa ingenjörsförsvarets art i huvudoperationsom
rådet och planera nödvändiga åtgärder för att över
vinna hindren osv.

47



Köningsberg I • Slagetom Ostpreussen • Röda Arméns offensiv 13 januari-28 februari 1945

Ingenjörstrupperna tillämpade även metoden att 
sända in underrättelsegrupper hela vägen genom fien
dens försvar ända in till trossen för att kartlägga fien
dens försvar på djupet, fastställa var det fanns förlägg-

ningsplatser, gränslinjer, naturliga och konstgjorda 
hinder samt minerade hinder och arten av dessa.

Sedan beslutet hade fattats om att frontens trupper 
skulle bryta igenom fiendens linjer inleddes en upp-

Tyska soldater under en paus i striderna i februari 1945. Notera 
detaljerna i uniformen på soldaten till vänster i bild. Unifor
men är vit på insidan och har skogskamoflage på utsidan.
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nsrning av utgångspositionerna i syfte att föra dem 
■Ärmare det fientliga försvarets framkant, vilket skulle 
mUiggöra en snabb stormning (150-200 meter), 
rrrmflyttningen genomfördes så att man konsekvent

drog fram enskilda sträckningar av skyttegravarna 
och sammanband dem med förbindelsegångar men 
även med underjordiska gångar så att de huvudsak
liga skyttegravarna försågs med ”mustascher” (tre per 
infanterikompani), som sedan förenades med korta 
skyttegravar. De framskjutna skyttegravarna och för
bindelsegångarna utrustades snabbt för försvar och 
försågs med skyttevärn för soldaterna, underjordiska 
ammunitionsförråd anordningar för att snabbt kunna 
springa upp ur skyttegravarna.

För att göra det möjligt för infanteri och stridvagnar 
att lämna utgångsläget och för truppmanövrer till och 
med den 5 januari (7 dagar före anfallet) avlägsna
des i huvudriktningen fullständigt alla minfält som 
lagts ut i djupet av vårt försvar (från andra löpgraven 
och djupare). Arbetet med att göra passager genom 
hindren framför fronten liksom i våra och i fiendens 
minfält inleddes natten till den 10 januari, fyra dagar 
före anfallet. Passagerna för infanteriet gjordes 15-25 
meter breda, och för stridvagnarna 30-50 meter. Inför 
genombrottet utfördes kontroller av passagerna i min
fälten och resultatet av dessa rapporterades till befäl
havarna för infanteriförband, anförande stridsvagnar 
och motoriserat artilleri. Till anfallets början hade 
man skapat ungefär 12 passager per infanteridivision.

I divisionerna i den första marschgruppen hade man 
dessutom skapat grupper för hinderröjning med man
skap ur infanteri- och ingenjörsförband som skulle 
följa med i sitt infanteris stridsformationer och göra 
passager genom fiendens minfält. I exempelvis den 
5:e armén fanns det över 70 sådana grupper och i den 
28:e armén hela 197. I de arméer som var verksamma 
i huvudslagets riktning hade man i samma syfte sär
skilda ingenjörs-pansarregementen med mintrålar.

För att kunna motstå större motattacker med strid
vagnar skapade man inom infanteriregementen, divi
sioner och kårer starka rörliga förband för hinderlägg
ning och dessa var utrustade med transportmedel och 
en stor mängd minor (100 till 1 500 stridsvagnsminor, 
100 till 750 trampminor mot infanteri och mellan 25 
och 300 kilo sprängämnen).

Under förberedelserna la man stor vikt vid att 
instruera infanterister, artillerister och stridsvagns- 
besättningar i ingenjörstekniska lösningar. Instruktio
nen skedde i särskilda ingenjörsläger som organiserats
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efter tysk förebild. I varje infanterikompani och bat
teri organiserades dessutom extra ingenjörstrupper.

Med tanke på att det fanns en mängd hydro- 
tekniska anläggningar i Ostpreussen med vars hjälp 
man kunde höja vattennivån i floderna (Angerapp, 
Inster, Pregel, Daime, Alle och Dreka) och orsaka 
översvämning och höga vattenstånd i hela landsdelar 
lät ingenjörstruppernas stab organisera åtta särskilda 
ingenjörskompanier med nödvändiga transportmedel 
och utrustning för hydrotekniska arbeten.

Innan operationen startade hade alla förband och 
truppenheter fått en komplett utrustning för nöd
vändiga ingenjörsarbeten. De hade alla verktyg för att 
kunna bygga broar och även för att kunna befästa plat
ser — stridsvagns- och trampminor, dolda hinder, Bru- 
nospiraler (taggtrådhinder, ö.a.) och sprängämnen.

För att kunna tränga förbi skyttegravar, förbindelse
gångar, stridsvagnsgravar och andra hinder förberedde 
infanteriet kabelbroar, mattor, stegar och brädor. 
Artillerister och pansartrupper förberedde monte- 
ringsbara spårbroar av 10-12 meters längd (en bro per 
kompani eller batteri).

Varje armé som sattes in i huvudriktningen (39:e, 
5:e och 28:é) tilldelades stormbrigader av ingenjörs
trupper. Chefen för frontens ingenjörstrupper hade 
till sitt förfogande en stående reserv — 13:e motori- 
serade ingenjörs brigaden och 4:e och 8:e ponton- och 
brobyggarbrigaderna. 13:e brigaden hade avdelats till 
främst minröjning i de större städerna (Gumbin
nen, Insterburg, Tilsit m fl) medan ponton- och bro
byggarbrigaderna (vardera med fyra bataljoner, en 
tung pontonuppsättning N2P samt träbroar av typ 
DMP-41 och 42) skulle säkra forceringen av floderna 
Angerapp, Alle, Pregel m.fl. De skulle rycka fram till
sammans med 5:e och 28:e arméns stridsformationer.

Samtidigt med instruktionen av trupperna utfördes 
omfattande materiella förberedelser av anfallet. Till 
den 10 januari hade alla enheter och förband utrus
tats med föreskrivna mängder vapen, ammunition och 
utrustning för syn- och ljudsignalering. Soldaterna 
hade nya snökåpor och kamouflagedräkter. I alla 
enheter hade man förberett mattor för att forcera tagg- 
trådshinder, broar att lägga ut över skyttegravar för 
artilleri, stegar, kabelbroar och bockar med vars hjälp 
stridsvagnar kunde ta sig över stridvagnsgravar. I den

främsta skyttegraven fanns trappstegar som underlät
tade för soldaterna att ta sig upp i attackögonblicket 
och på många ställen hade man grävt utgångar ur 
skyttegravar avsedda för kulsprutor och granatkastare.

Det omfattande arbete som hade utförts för att för
bereda trupper och staber för anfallet underlättade 
väsentligt utförandet av uppgiften de tilldelats att 
bryta igenom fiendens försvar.

För underhållstjänsten hade 3:e vitryska fronten föl
jande enheter till sitt förfogande när striderna bör
jade: l:a bilbrigaden, l:a och 15:e enskilda biltransport
bataljonerna och tre enskilda bränsletransportkompa- 
nier. Totalt ingick i arméernas och frontens bilförband 
3 862 bilar, varav 395 var under reparation. Dessutom 
tilldelades fronten 23:e bilregementet ur generalstabens 
reserv - 587 bilar. Därmed förfogade man över sam
manlagt 4 054bilar med en total lastkapacitet på
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; ~5 ton. Eftersom järnvägarna rekonstruerades i
—: c.-tet långsammare takt än trupperna avancerade i 
or der den 3:e vitryska frontens anfallsoperation spe- 
_rce arméernas och frontens biltransporter en nyck
er:.. för att föra fram krigsmateriel och förnöden
heter och dessutom evakuera sårade och sjuka. Trots 
öe intensiva striderna under loppet av nästan en hel 
manad minskade inte frontens och arméernas bilpark 
_tan ökade med 267 fordon, huvudsakligen genom 
krigsbyten.

I slutet av december 1944 och i början av januari 
1 - -5 genomförde staben för den 3:e vitryska fronten 

enlighet med operationsplanen en förstärkning av 
centrum, huvudsakligen genom att man minskade 
arméns gränser, tillförde reserver liksom att man ska- 
nade en stark marschgrupp med uppgift att utveckla

genombrottet. Den 2 januari 1945 förflyttades ll:e 
gardesarmén från frontens första marschgruppen till 
den andra och i dess operationsområde förde man 
istället fram den 2:a gardesarmén. Den ll:e gardes
armén som var förlagd i denna trakt kompletterades 
med manskap och förstärkningar. Hit drogs även l:a 
och 2:a gardespansarkårerna.

För att minska fronten för den 5:e armén, som utde
lat huvudslaget, utvidgades den 39:e arméns gräns. 
Till detta operationsområde fördes den 94:e infanteri
kåren, som dittills verkat inom den 31:a arméns 
operationsområde.

Av sex arméer omfattande alla truppslag befann sig 
fem i den första operativa marschgruppen. Den andra 
marschgruppen bestod av ll:e gardesarmén och två 
pansarkårer avsedda att utveckla genombrottet.

En 20,3 cm B-4 howitzer körs i ställning inför anfallet den 12:e januari 1945.
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Varje armébefälhavare hade i sin reserv var sin 
infanteridivision. Infanterikårerna inrättade som regel 
sin stridsgruppering i två marschgrupper. Även infan
teridivisionerna och infanteriregementena organise
rade delvis sin stridsgruppering i två marschgrupper.

Frontens pansarbrigader och pansarregementen 
liksom motoriserade artilleriregementen gick till anfall 
tillsammans med infanteriet i den första marschgrup
pen och utnyttjades bara delvis (i huvudsak som reser
ver) som stöd för den andra marschgruppen.

Närvaron av starka andra marschgrupper syftade 
till att garantera att de framgångar som nåddes vid 
genombrottet kunde utvecklas och förvandlas från 
taktiska till operativa.

När 3:e vitryska fronten inledde sin operation hade 
den totalt 479 331 man, 16 479 kulsprutor, 5 078 
granatkastare, 2 080 pansarvärnskanoner och 4 496 
fältkanoner samt 1 578 stridsvagnar och motoriserade 
artilleripjäser. På motståndarsidan fanns det 135 480 
soldater och officerare, 8 174 kulsprutor, 1 605 gra-

Stalinorgel BM-13, monterade på amerikanska Studebakerlastbi- 
lar. Februari 1945 i Ostpreussen.

52



Förberedelserna för anfallsoperationen

-ttkastare, 1 060 pansarvärnskanoner och 1 432 fält
kanoner, 367 stridsvagnar och motoriserade artilleri- 
p iser. Dessutom fanns det på djupet av försvaret en 
not mängd fästnings-, strålkastar-, vakt-, byggnads- 
scfa andra förband - över 200 000 man, omkring 
4 >00 kulsprutor och nära 1 400 kanoner av olika 
kaliber.

Av 3:e vitryska frontens totala sträckning på 170 
riktade sig genombrottet i fiendens försvar mot 

24 km brett avsnitt. I huvudslagets riktning hade

vi koncentrerat 27 infanteridivisioner (50 procent), 
1 2389 stridsvagnar och motoriserade vapenbärare 
(80 procent), 3 470 kanoner ur divisionernas, kårer
nas och reservernas artilleri (77 procent), 
vilket garanterade en över
väldigande överlägsenhet 
i styrkor och materiel.

Den 12 januari 
började enheterna 
och förban-
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Ryska markattackplan av typen 11-2 "Sturmovik" sprider skräck längs de tyska transportvägarna bakom fronten i Ostpreussen 1945.

den i frontens slagsgruppering att inta sina utgångs
positioner för anfallet. Dagen innan, den 11 janu
ari, hade artilleriet avslutat sin uppmarsch och även 
stridsvagnarna hade intagit sina beredskapsposi- 
tioner. Samtidigt som trupperna intog sina utgångs
lägen åkte arméernas och frontens befälhavare ut till 
sina observationspunkter.

2:a vitryska fronten. Tack vare långvariga och all
sidiga studier av fienden under operationens förbere
dande etapp kunde underrättelsetjänsten med rätt 
stor säkerhet avslöja fiendens gruppering i såväl det 
taktiska försvarsområdet som på operativt djup till 
floden Wisla och dessutom avgöra eldsystem och 
graden av ingenjörs tekniska förberedelser i den första 
försvarslinjen.

Emellertid hade underrättelsetjänsten, som i huvud
sak utgjordes av agenter, gett överdrivna uppgifter om 
styrkan och karaktären av de ingenjörstekniska förbe
redelserna i trakten väster och nordväst om Mlawa och 
fram till floden Wisla. Och samtidigt låg dessa över
drivna uppgifter till grund för en artillerimanöver (en 
koncentration i 2:a slagarméns operationsområde av 
nära tre artilleridivisioner i det ögonblick denna armé 
kom fram till det befästa gränsområdet). En sådan 
omgruppering av artilleriet visade sig överflödig, 
eftersom gränsbefästningarna i verkligheten hade ett 
mindre djup, var glest utrustade med fasta installatio
ner som dessutom inte var färdigbyggda.

Samtidigt hade underrättelsetjänsten gett felaktiga 
uppgifter om frånvaron av livsmedel och hästfoder på

54



Förberedelserna för anfallsoperationen

det territorium som kontrollerades av fienden. Därför 
hade man beslutat att lägga upp trettio dagars reser- 
ver av förnödenheter och foder, vilket var förenat 
~ed onödig överbelastning av både järnvägs- och bil- 
Transporterna, som ändå arbetade för högtryck.

Fördelningen av artilleriet på de olika arméerna 
?eslutades i full samstämmighet med operations- 
planen och med hänsyn till de omständigheter som 
irméerna måste verka under. I frontlinjen för genom- 
?rottet skapades en genomsnittlig artilleritäthet på 
nära 238 kanoner och granatkastare på 1 km front, 
:<h den högsta tätheten uppnåddes av 3:e armén (298 
rör) och av 2: a slagarmén (276 rör per km). En sådan 
hög anhopning av artilleri i slagriktningen var helt 
tillfyllest för att bryta igenom det tyska försvaret.

Den 48:e armén, 2:a slagarmén och 65:e och 70:e 
arméerna skulle ha genomfört artilleriförberedel
ser enligt följande plan. Till att börja med skulle ett 
remton minuter långt artillerianfall med allt artilleri, 
alla granatkastare och gardesgranatkastare utföras 
mot det fientliga försvarets artilleri, granatkastare och 
hela taktiska djup. Därefter skulle under en period av 
60 minuter mål i hela det fientliga försvarets taktiska 
djup förstöras och slås ner. Därefter skulle artilleriet 
och granatkastarna rikta eldgivningen mot första,

andra och delvis tredje linjens skyttegravar, förbindel
segångar och stödjepunkter.

Den huvudsakliga massan av stridsvagnar och 
motoriserat artilleri sattes in i anfallsområdet för fron
tens slaggrupperingar.

Här måste man notera att det bland de pansargrup
per som direkt understödde infanteriet fanns mera 
motoriserat artilleri (58 procent) än stridsvagnar (42 
procent), vilket i viss mån minskade stridvagnsgrup- 
pernas genomslagskraft.

De stridsvagnar som direkt understödde infanteriet 
skulle tillsammans med detta ta kontroll över angivna 
gränslinjer, hålla dessa och befästa dem med infanteri. 
Sedan infanteriet intagit den första befästa zonen av 
fiendens försvar förekom det i några fall att de pan
sarbrigader som underställts infanterikårerna fortsatte 
framryckningen för att inta fiendens bakre linjer och 
hålla dessa till infanteriets huvudstyrkor anlände, 
vilket hindrade fienden från att organiserade sitt för
svar där.

För de mekaniserade och pansarkårerna ställde 
frontens befälhavare följande uppgifter.

8:e mekaniserade kåren fick uppgiften att från trak
ten av Makuv göra ett genombrott på 53:e och 42:a 
infanterikårernas, i 48:e armén, frontavsnitt och för-

Tyska pansarhinder. Till höger i bild, är de gjorda av trädstammar. Till vänster i bild, av stålbalkar. Hindren återfinns i anfallssektorn för 
3:e armén, tillhörande 2:a Vitryska fronten i januari 1945.
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Under hösten 1944 kallades stora delar av befolkningen i Ostpreussen in som arbetskraft i de förberedelser som vidtogs för att förstärka 
försvaret av provinsen.

hindra att fienden intog det mellanliggande gräns
området; att mot slutet av dagen rycka in i trak
ten av Laguni och splittra fiendens Przasnysz- och 
Ciechanöwgruppering och med en del av styrkan i 
samverkan med 2:a slagarmén inta Ciechanöw.

Den 8:e gardespansarkåren tilldelades uppgiften att 
bryta igenom fiendens linjer i huvudsaklig riktning 
Ciechanöw och Dlutovo, på vägen inta Ciechanöw och 
utveckla anfallet i riktning mot Szrensk. Genombrot
tet skulle anföras av 108:e och 98:e infanterikårerna.

l:a gardespansarkåren skulle utveckla anfallet mot 
Plonsk och som närmaste etappmål mot slutet av 
dagen ta kontroll över Nowe Miasto.

5:e gardespansarkåren skulle bryta igenom på front
avsnittet vid Makuv och senast morgonen den 18

januari nå fram till Mlawatrakten och senast morgo
nen den 19 januari inta Maidenburg och Dzialdowo 
(ty.Soldau).

Operationens flygunderstöd ankom på 4:e flygarmén 
som den 14 januari 1945 hade 1 647 flygplan varav 
680 jaktplan, 181 dagbombare och 122 nattbombare, 
634 attackplan och 30 spaningsplan.

I början av anfallet hade man på den 2:a vitryska 
frontens operationsområde fixerat sexton fientliga 
flygplatser med upp till 350 stridsflygplan. Dessutom 
kunde man även sätta in en del av det flyg som var 
förlagt framför l:a och 3:e vitryska fronterna, totalt 
350 flygplan, mot 2:a vitryska frontens trupper. Totalt 
kunde den tyska krigsledningen alltså sätta in 700 
flygplan mot 2: a vitryska fronten.
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Sitt huvudslag utdelade det sovjetiska flyget i 
e och 2:a slagarméernas operationsområde med 

fyra stormflygdivisioner (196:e, 199:e, 260:e och 
2?3:e) mot fiendens hela försvar på upp till 16 km 
c _p, varvid de närmaste målen i genomsnitt låg 1- 
2 km från det tyska försvarets framkant. Attacken
s.<ulle ske i åtta på varandra följande grupperingar 
med vardera mellan 44 och 56 flygplan av typ 11-2. 
Därefter skulle ett andra slag följa av samma åtta 
grupperingar. På så sätt skulle fienden i 48:e och 2:a 
..agarméns riktning utsättas för oupphörliga mas- 
5 va anfall under loppet av fem timmar och tjugo
minuter.

För ingenjörstekniskt understöd åt 2:a vitryska fron- 
:ens operation svarade 3 ingenjörsbrigader, 3 moto- 
riserade ingenjörsbrigader, 1 ponton- och brobrigad

och 7 arméingenjörsbrigader samt 12 pontonbatal- 
joner, 8 kåringenjörsbataljoner, 61 divisionsingen- 
jörs- och 5 fältbyggnadsbataljoner. Totalt var 167 
ingenjörsbataljoner med olika specialiteter enga
gerade, varav 156 var koncentrerade på ett 28 km 
långt avsnitt av genombrottslinjen.

Som ovan nämnts beslutade befälet för 2:a vit
ryska fronten att i stor utsträckning använda sig av 
basområdena vid Rözan och Serotsk som utgångs
punkt för anfallet. Basområdet vid Rözan hade en 
40 km lång frontlinje med 4 till 20 km djup och 
det i Serotsk en 35 km lång frontlinje med 8 till 10 
km djup.

I slutet av december 1944 igångsattes arbetena 
på att ingenjörstekniskt utrusta basområdena. Man 
närmade sig fiendens närmaste skyttegravar längs

Svett sparar blod! En soldat ur en 7,5 cm PaK 40 förbättrar pjäsplatsen. Januari 1945 i Ostpreussen.
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basområdenas hela sträckning genom att med 100 
till 150 meters mellanrum gräva ”mustascher” (sär
skilda löpgravar), som sedan förbands sinsemellan 
så att det bildades en främre löpgrav för anfall på 
100 till 150 meter från fienden. Förbindelsegång
arna beräknades så att det skulle finnas en för varje 
kompani i den främre linjen. Hela det ingenjörs

tekniska arbetet i basområdena avslutades i början 
av januari 1945.

Under förberedelserna för anfallet vidtog man en 
rad maskeringsåtgärder som syftade till att visa upp en 
stor truppkoncentration i trakten av Augustowo och 
Lomza och därmed ge fienden intryck av att ett anfall 
förbereddes i den riktningen. Detta arbete utfördes
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■r ett särskilt maskeringskompani, av frontens pon- 
se'rörband liksom av en del av 49:e arméns trupper, 
r ö r att skapa ett falskt intryck av en koncentration av 
artilleri och stridsvagnar tillverkades modeller av 480 
kanoner och 220 stridsvagnar samtidigt som man 
inrättade falska artilleriställningar. Till platserna där 
rrr rdellerna placerats drog man spår av larvfötter med

riktiga stridsvagnar. Området med den falska trupp
koncentrationen och de falska artilleriställningarna 
bevakades noggrant mot fientliga agenter, samtidigt 
som man sköt med enstaka riktiga kanoner från de 
falska eldställningarna. Dessutom organiserades trafik 
av små armégrupper och militärfordon på de väg
avsnitt som övervakades från fientliga markobserva
tionspunkter. Alla dessa åtgärder blev trots allt i stort 
sett resultatlösa och gjorde inget större intryck på den 
tyska krigsledningen.

För förberedelserna och genomförandet av 2:a vit
ryska frontens operationer hade den 43 908 lastbilar 
till sitt förfogande (av dem var 4 699 under repara
tion) och 9 275 specialfordon (varav 561 var under 
reparation).

Under anfallets gång utfördes biltransporterna 
under ytterst svåra omständigheter. Halka, isbildning 
och snöfall försvarade bilförbandens arbete och förse
nade biltrafiken. Våra truppers snabba framryckning 
och de utdragna kommunikationerna ökade också 
i hög grad belastningen på biltransporterna, efter 
transportsträckorna utsträcktes till mellan 110 och 
240 km. Men trots alla dessa svårigheter klarade man 
leveranserna.

Framåt kvällen den 13 januari hade frontens trup
per helt slutfört sin omgruppering och intagit utgångs
positionerna för anfallet. Till följd av förstärkningar 
med manskap och militär teknik liksom ankomsten 
av nya arméförband och enheter omfattade 2:a vit
ryska fronten när operationen inleddes 527 033 per
soner, 19 959 kulsprutor, 5 833 granatkastare, 6 843 
kanoner (76 mm och större) och 2 205 stridsvagnar 
och motoriserade artilleripjäser. På motståndarsi
dan stod det 196 900 soldater och officerare, 10 583 
kulsprutor, 1 507 granatkastare, 2 527 kanoner, 324 
stridsvagnar och motoriserade artilleripjäser.

Därmed hade Röda arméns förband på det front
avsnitt där de bröt igenom en överlägsenhet över fien
den som var fem gånger i manskap, 7-8 gånger i artil
leri och 9 gånger i stridsvagnar.

Två tyska soldater går ner i en skyttegrav i den främre linjen i 
Ostpreussen. Notera bredden på de tyska skyttegravarna, de var 
mycket smala för att minska effekten av fientligt artilleri. Notera 
även munstycket för gevärsgranater på den bakre soldatens ena 
gevär.
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Tabell 2. Uppgifter om materielbeståndet i 3:e vitryska frontens 
pansarförband per den 27 januari 1945 kl 08.00

Armé och Förband Pansartyp I funktion
Behöver
repareras

Behöver
evakueras

39:e armén

28 gv. tbr T-34 17 8 -

35 gv. ttp IS-122 16 1 -

517 otp OT-34 1 3 -

348 gv. ting ISU-122 12 6 -

735 ing SU-76 7 7 -

927 ing SU-76 12 4 -

1197 ing SU-76 10 - -

Totalt i armén 75 29 -

5:e armén

2 gv. tbr T-34 17 1 -

81 gv. ttp IS-122 1 - -

253 itp IT-34 10 2 -

953 ing SU-76 7 3 -

954 ing SU-76 8 3 -

958 ing SU-76 10 1 -

1021 ing SU-85 17 -

373 gv. ting ISU-152 12 4 -

Totalt i armén 82 17 -

28:e armén

213 tbr T-34 8 20 -

77 gv. ttp IS-122 5 9 1

148 itp IT-34 21 3 -

345 gv. ting ISU-122 5 3 1

343 gv. ting ISU-152 15 1 6

Nio enskilda ing SU-76 10 1 -

Totalt i armén 64 39 8

1 l:e gardesarmén

IS-122 5 8 2

350 gv. ting ISU-152 13 7 1

Nio enskilda ing SU-76 99 8 4

Totalt i armén 117 23 7

31 :a armén

513 otp OT-34 4 - -
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Tabell 2. Uppgifter om materielbeståndet i 3:e vitryska frontens 
pansarförband per den 27 januari 1945 kl 08.00

1 Armé och Förband Pansartyp I funktion
Behöver
repareras

Behöver
evakueras

) 33” gv. ting ISU-122 9 2 2
| - 26 ing SU-76 15 2 2

1 q59 ing SU-76 12 3 -

1 105”ing SU-85 9 - -

2 gv. mtsp Valentine 8 1 -

Totalt i armén 57 8 4

2:a gardesarmén

I 153 tbr
T-34

Sherman
8
5

9
5

2

1 1025 ing SU-76 17 3 -
1 1490 ing SU-76 9 2 2

Totalt i armén 39 19 4

L nderställda fronten

1 tk
T-34

SU-76
SU-85

45
13
5

41
1
3

1

2 g' • tk
T-34

SU-76
42
12

37
6

6

I 43 gv. ttbr
IS-122

ISU-152
11
9

21
3

Totalt underställda fronten 153 166 15

120 tbr T-34 45 - -

~6gv. ttp IS-122 - - -

82 gv. ttp IS-122 1 - 15

1 395 gv. ting ISU-152 - - -

1402 ing SU-76 10 - 3

1435 ing SU-85 11 - -

Totalt i frontreserven 67 - 18

Totalt i fronten 654 301 56

Förkortningar: mtsp = motorcykelregemente
gv. tbr = gardespansarbrigad otp = enskilt pansarregemente
gv. ting = gardespansaringenjörer sad = motoriserad artilleridivision
gv. ttbr = tung gardespansarbrigad ing = motoriserat artilleriregemente
gv. ttp = tungt pansarregemente tbr = stridvagnsbrigad
itp = attackpansarregemente tk = pansarkår
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1:1:3 • Offensiven börjar

V
F åra truppers offensiv påbörjades den 13 janu

ari vid 3:e vitryska fronten och den 14 januari 
vid 2:a vitryska fronten. Trots det ogynnsamma 
vädret (tät dimma) satte sig huvudstyrkorna vid 

andra och 3:e vitryska fronten efter kraftig artillerield 
i rörelse för att storma fiendens befästa ställningar.

Tredje vitryska fronten. Natten till den 13 janu
ari genomförde fronttrupperna sina sista förberedel
ser för attack. Trots omsorgsfull kamouflering och 
åtgärder för att desinformera fienden, lyckades denne 
avgöra tidpunkten för vårt anfall. ”Vi hade väntat 
rysk offensiv alltsedan den 7 januari”, omvittnade 
den tillfångatagne befälhavaren vid första plutonen, 
6:e kompaniet i 1099:e infanteriregementet, ”omkring 
klockan två på natten till den 13 januari sade kompa
nichefen till mig att i gryningen skulle ryssarna börja 
sin artilleribeskjutning och därefter gå till attack.”

Hela första hälften av natten pågick oavbruten 
och metodisk eldgivning från tyskt artilleri och 
tyska granatkastare mot våra truppers stridslinjer. 
Klockan tre förstärktes elden än mer. Fiendens artil
leri med ett totalt antal av 40 batterier utsatte vår 
första, och därefter även vår andra, skyttegravslinje 
för häftig beskjutning, genomförde eldattacker mot 
vägar, enskilda höjder, dungar och tätorter, belägna 
bakom fronten. Fiendens eld försvårade i viss mån 
avlösning av trupperna och blev till hinder för för
banden vid 3:e vitryska fronten att inta sin utgångs- 
ställning för attack men denna förflyttning kunde 
inte helt förhindras. Det sovjetiska artilleriet öpp
nade intensiv svarseld. Samtidigt utsattes fiendens 
batterier för attacker från l:a luftflottans nattbom- 
bare och gardestruppernas granatkastarförband. 
Tyskarnas artilleri och granatkastare led svåra för
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luster och tvingades inom kort att upphöra med sin 
eldgivning.

Klockan sex på morgonen den 13 januari började 
de bataljoner som intagit framskjutna positioner sin 
aktion i den zon där man planerade genombrottet. I 
en energisk offensiv tog de sig på många avsnitt över 
fiendens ingenjörshinder och trängde fram till tys
karnas främsta försvarslinje. Genom dessa enheters 
stridsinsats lyckades man fastställa att första skytte
graven hölls av endast en obetydlig del av försvars- 
styrkorna medan huvudstyrkorna dragits tillbaka till 
andra och tredje skyttegravarna. De uppgifter som 
spaningsstyrkan inhämtat gav möjlighet att införa 
vissa korrigeringar i utnyttjande av eldgivning från 
vårt artilleri och våra granatkastare.

Klockan nio på morgonen började 39:e, 5:e och 
28:e arméerna sin förberedande artilleribeskjutning. 
Eldgivningen hade som främsta mål att oskadliggöra

fiendens soldater i ställningarna i andra och tredje 
skyttegravarna. Den täta dimman och låga moln
höjden gjorde det omöjligt att använda sig av strids- 
flyget och det tvingades att under hela dagen stanna 
på marken.

Klockan elva gick infanteriet till anfall mot fien
den med understöd av flackeld från stridsvagnar och 
kasteld från motoriserade artilleripjäser. Från offensi
vens första början utvecklades hårda strider längs hela 
genombrottsfronten.

Förband ur 39:e armén gick till häftigt angrepp 
mot fienden, flyttade fram sina positioner och tog 
snabbt kontroll över andra och tredje skyttegravarna. 
Klockan 21 hade de trängt två kilometer in i fiendens 
ställningar. Särskilt hårt och aktivt motstånd mötte 
man från förband ur fiendens l:a infanteridivision i 
distriktet Pilkallen, som de utvecklat till en stark 
stödjepunkt. Där företog tyskarna upp till femton

Död tysk granatkastarservice. Granatkastaren är en 8 cm GrW 34. Notera drivladdningarna i lådorna på marken. Ostpreussen, januari 
1945.
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“ictattacker med styrkor alltifrån ett kompani till en 
bataljon med femton till tjugo stridsvagnar.

Ett minst lika envist motstånd från fienden mötte 
iven förband ur 5:e armén. Tyskarna drog fördel av den 
täta dimman och den därigenom försämrade effektivi
teten i eldgivningen från artilleriet och släppte fram 
stridsvagnar och infanteri till närstrid där de öpp
nade eld ur bakhåll och använde sig träget av granat
gevär, pansarvärnsartilleri och motoriserade kanoner. 
Då de lokaliserat anfallets huvudinriktning började 
det tyska kommandot att koncentrera sina närmaste 
reserver norr om Gumbinnen. Trupperna i 5:e armén 
utsattes under dagen för hårda motangrepp från för
rand i 349:e och 549:e infanteridivisionerna med stöd 
av stridsvagnar. Först mot dagens slut lyckades trup
perna i 5:e armén bemästra den andra, och delvis den 
tredje, linjen av skyttegravar, ta sig över en stor mängd 
minfält, taggtråd och olika typer av stridsvagnshinder

samt förflytta sig till ett djup av två till tre kilometer 
in i de tyska försvarslinjerna.

Något bättre utvecklades offensiven i 2S:e arméns 
zon. Med attack från högra flygeln och i centrum bröt 
armén genom fiendens försvar och, efter att kraftfullt 
utvidgat offensiven i västlig riktning, trängde den mot 
dagens slut in upp till sju kilometer i fiendens ställ
ningar. Förband ur tyskarnas 549:e infanteridivi
sion, med kompakt stridsgruppering och med stöd av 
redan förberedda positioner med system av grundligt 
utvecklade ingenjörsanläggningar, gjorde hårt mot
stånd. Under dagens lopp slog förband ur armén till
baka fjorton motattacker från fienden; i dessa deltog 
upp till en infanteribataljon med fyrtio till femtio 
stridsvagnar och motoriserade artilleripjäser.

Under den dagens strider togs 210 fångar, som 
ingick i l:a, 349:e, 549:e och 6l:a infanteridivisio
nerna, samt en stor mängd vapen och ammunition.

En SdKfz 10/4 med en 2 cm Flak 38 rycker fram i den vintiga terrängen. Fortfarande 1945 var detta den vanligaste luftvärnsvagnen i de 
tyska förbanden. Till och med infanteridivisioner hade den som standard.

65



Köningsberg I • Slaget om Ostpreussen • Röda Arméns offensiv 13 januari-28 februari 1945

Sålunda lyckades denna första dag av offensiven inte 
någon frontarmé uppfylla de uppgifter som ställts för 
dagen.

Chefen för fronten armégeneral Tjernjachovskij 
påpekade, i sin summering av resultaten för offensi
ven den 13 januari, i synnerhet till befälhavaren för 
5:e armén\

”Trots att man förfogat över stora förstärkningar 
och förbrukat stora mängder ammunition har armén 
inte uppfyllt den uppgift som ställts för denna dag, 
den 13 januari.
Orsaker är:

a) samverkan mellan de olika vapenslagen - infan
teri, pansar, artilleri - och stridsledningen för alla 
enheter var uppenbart otillfredsställande organiserad;

b) eskorterande kanoner för kompanierna fanns inte 
alls eller i mycket ringa omfattning;

c) röjning av fiendens minfält har utförts långsamt 
och utan vederbörlig kontroll och ledning.

Särskilt dåligt organiserade befälhavaren för 72:a 
infanterikåren och hans divisionschefer samverkan 
och stridsledning.

Uppenbart otillfredsställande hade de stridsvagnar 
agerat som haft till uppgift att ge direkt understöd till 
infanteriet.”
Vidare gavs följande anvisningar: ”För att säkra trup
pernas offensiv den 14.1.45 beordrar jag:
• Att till gryningen omgruppera artilleriet och där

igenom skapa en täthet på inte mindre än 200 
eldrör i framstötens huvudriktning.

• Att flytta fram batteriernas och divisioner
nas bevakningspunkter till bevakningspunkts- 
linjen för kompanicheferna i första kolonnen och 
därmed säkra kontinuerligt samband med infan
teriet.

• Att tillförsäkra varje kompani i första kolonnen 
ett batteri ur artilleriet för operativ insats i eld
understöd till infanteriets stridsställning.

• Att tillförsäkra maximalt utnyttjande av granat
kastare, särskilt av kaliber 82 millimeter, vilka 
ska tilldelas kompanierna för mer effektiv till- 
lämpning.

• Att vid gryningen genomföra omsorgsfull spanings- 
arbete över de ställningar där fiendens eldkraft

Ett tyskt Nebelwerfer-batteri avlossar en salva mot ryssarna, någonstans i Ostpreussen 1945. Nebelwerfern var både ett fruktat vapen 
och ett lätthanterligt och billigt vapen.
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och personella styrka finns utplacerad med syfte 
att planera artilleriets deltagande i offensiven.

• Att genomföra artilleribeskjutning under en 
period av 30-40 minuter med målinriktad eld 
och därvid begagna kanoner för närbeskjutning. 
Att säkra infanteriets attack genom intensifierad 
eldgivning med successivt ökad koncentration.”

En analog anvisning gavs av armégeneral Tjernjach- 
ovskij även till befälhavaren för 28:e armén.

För att verkställa denna order från befälhavaren vid 
rronten intensifierade trupperna under natten till den 
- januari sina förberedelser för offensiven, omgrup

perade sina styrkor, organiserade personell samman- 
säitning, ställde vapnen i ordning och bedrev spa- 
ning. Artilleriet och granatkastarna gav oavbruten 
dd mot fiendens ställning och utsatte de platser för 
intensiv beskjutning där tyskt infanteri och pansar
koncentrerats.

Det tyska kommandot försökte med alla medel för- 
r. indra en utvidgning av genombrottet och förde under 
dagen, den 13 januari, oavbrutet fram nya reserver, 
h avudsakligen stridsvagnar och motordrivet artilleri.

Genom spaningsarbete i alla former kunde man 
fastställa att som förstärkning till förbanden vid fien
dens 26:e armékår hade vid slutet av dagen anlänt 
mer än 350 stridsvagnar och motoriserade kanoner. 
Klockan 09.30 den 14 januari gick de tyska trupperna 
på några frontavsnitt oväntat till motattack.

Motangreppet slogs tillbaka på alla frontavsnitt 
med stora förluster för fienden och klockan 12.30, 
den 14 februari, återupptog sovjettrupperna själva sin 
offensiv. Men även den dagen gick framstöten mycket 
långsamt. De tyska trupperna bjöd envist motstånd, 
i skydd av det täta nätet av skyttegravar och förbin
delsegångar, och kastade hela tiden in nya reserver i 
striden. Artilleri, granatkastare och salvkanoner upp
hörde inte för en minut med sin eldgivning, riktad 
mot Röda arméns stridsgrupperingar. Infanteriet 
tvingades ofta att söka liggande skydd under fien
dens eld och förlorade som resultat kontakten med 
stridsvagnarna. Det gråmulna vädret gjorde som förut 
sikten begränsad och försvårade avsevärt stödet till 
infanteriet av artillerielden. Först klockan 14 tillät de 
förbättrade väderförhållandena att man kunde sätta

En 15 cm sIG 33 infanterikanon övergiven på slagfältet i östra Ostpreussen januari 1945.
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in flyg. Flygplanen lyfte och utsatte fiendens försvar 
för intensiva bombningar framför 39:e och 5:e arméns 
frontställningar. Under två timmar utförde flygarna i 
första luftflottan, med hjälp av den tillfälliga uppklar- 
ningen, 490 luftangrepp. Men inte heller detta stöd 
ledde till någon accelererad framryckning. Fienden 
lyckades med häftig eldgivning och hårda motattacker 
fördröja de sovjetiska truppernas offensiv och vållade 
stora förluster. Fiendens flyg, i grupper om tjugofem 
till sextio plan, utsatte upprepade gånger infanteriets 
och stridsvagnarnas formeringar för bombanfall.

Trettionionde armén kunde under stridsdagen över- 
flygla försvaret, uppställt i kolonnvis djupformering, 
slog tillbaka femton motanfall från fienden, vart och 
ett med styrkor på upp till en infanteribataljon och 8 
till 16 stridsvagnar, men lyckades göra endast en mar
ginell framryckning på vänstra flanken där förband 
ur 124:e infanteridivisionen bröt igenom till den starkt 
befästa stödjepunkten Pilkallen där de intog järnvägs
stationen. På andra frontavsnitt lyckades armétrup
perna inte förflytta sig framåt i någon väsentlig grad.

Förband ur 5:e armén återupptog offensiven och 
bröt genom fiendens fjärde skyttegrav och kunde där
efter, under skydd av stark eldgivning från artilleri 
och pansar, forcera framryckningen mot väster. Men

klockan 14 gick fienden i arméns zon oväntat till mot- 
attack och tillfogade från tre håll hårda motstötar med 
infanteri och pansar. Särskilt hårdnackat höll tyskarna 
fast vid sin stödjepunkt Kattenau med intilliggande 
höjder, som för dem hade stor taktisk betydelse. För 
försvar av denna bas utnyttjade tyska kommandot för
band ur 5:e pansar divisionen. Stridsvagnar och infan
teri gick flera gånger till motanfall mot 97:e och l44:e 
infanteridivisionerna i 65:e kåren, som trängde fram i 
den riktningen. Men de tyska förbanden lyckades inte 
helt hejda framryckningen.

Trupper ur 5:e armén, understödda av artilleri
eld och massiva flygattacker, kunde långsamt, men 
ihärdigt, röra sig framåt. Vid slutet av dagen hade 
man trängt in ytterligare två kilometer i fiendens 
ställningar.

Minst lika hårda strider pågick samma dag i den 
zon där 28:e armén ryckte fram; förband ur denna slog 
tillbaka elva motattacker från fienden med styrkor från 
en infanteribataljon till ett infanteriregemente, varje 
gång understödda av 12 till 20 stridsvagnar och moto
riserade artilleripjäser. Några stödjepunkter och skytte
gravar i distriktet Kattenau gick flera gånger ur hand 
i hand. Tyskarna öppnade desperata motattacker, gav 
intensiv eld ur bakhåll och från spridda stenbyggna-

En ovanlig vagn: En SdKfz 234/1 8-rad från en icke identifierad enhet i Ostpreussen, januari 1945. Endast ett par hundra tillverkades av 
denna variant.
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-anthervagnar tillhörande 5.Panzer-Division i närheten av Gumbinnen i Ostpreussen januari 1945.
En övergiven StuG IV. Denna modell av StuG var ovanlig då den bara tillverkades från 1944 till krigsslutet.
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der. I sin kamp mot fiendens envisa motstånd kunde 
de framryckande förbanden i 3:e gardesinfanterikåren 
förflytta sig endast en till en och en halv kilometer på 
enstaka avsnitt och ta kontroll över tyskarnas starka 
bas Kattenau.

Då tyska kommandot avgjort huvudriktningen för 
Röda arméns framryckning, började man dra till
baka sina förband från avsnitten utan krigsaktivitet 
och föra över dem till distriktet Pilkallen-Gumbin- 
nen. Vid det frontavsnitt där genombrottet skett satte 
man in 5:e pansardivisionen och även förband ur 56:e 
och 61:a infanteridivisionerna. Till denna zon kon
centrerades även brigader med stormkanoner och 
pansarvärnsartilleri.

Efter sin lägesbedömning beordrade befälhavaren 
över fronten den 16 januari chefen för 2:a gardesarmén 
att han skulle gå till offensiv på arméns högra flank 
och, efter att ha brutit genom försvaret, förstärka 
framstöten söder om Gumbinnen. Efter avslutade för
beredelser återupptog trupperna klockan 11.40, den

16 januari, framryckningen och nu med uppgiften 
att bryta genom försvarslinjen vid Gumbinnen. Det 
tyska kommandot koncentrerade i skydd av mörkret 
en stor mängd fältartilleri, stormartilleri, salvartilleri 
och pansar till det avsnitt där genombrottet skett och 
försökte på detta sätt till varje pris behålla kontrollen 
över försvarslinjen i Gumbinnen. Med massiv kul- 
sprute- och granatkastareld besköt tyskarna oavbrutet 
det framträngande infanteriet.

Det inleddes hårda strider om varje hus, varje sek
tion av skyttegravarna och varje stödjepunkt. Sov- 
jettruppernas offensiv gick långsamt på alla frontav
snitt. Infanteri och pansar, som saknade möjlighet 
att tillämpa några kringgående manövrer inför 
det väl utvecklade systemet av skyttegravar 
och enskilda positioner, tvingades till fron- 
talstrider. Först klockan 13 kunde trup
perna i 5:e armén ta kontroll över den
första skyttegraven i försvarslinjen 
vid Gumbinnen men mötte ånyo

En 21 cm BR-17 howitzer från 20:e Supertunga howitzerbri- 
gaden beskjuter tyska ställningar i januari 1945. Brigaden var 
underställd 3:e Vitryska fronten.
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List motstånd från fienden framför andra skyttegra
ven. Infanteriet och stridsvagnarna, som deltog i fram- 
rvckningen, hade lidit svåra förluster i föregående stri
der och började bli utmattade; enskilda enheter, som 
- mgades slå tillbaka oupphörliga motanfall, fick ofta 
mta skyddsställning och hade nästan ingen möjlighet 

förflytta sig framåt. Det uppstod ett uppenbart hot 
in offensiven skulle spärras av och hejdas, trots att
nendens försvar redan var skakat i grunden.

För att förhindra en sådan utveckling beslutade 
cefälhavaren för fronten att utnyttja 2:a gardespansar- 
cjren och denna gick den 16 januari klockan 13 fram 
tenom infanteriets stridslinjer och angrep fienden, 
med stöd av flyg och artilleri.

De framrullande stridsvagnarna mötte stark spär
reld från motoriserade artilleripjäser, ur skyddade 
ställningar, pansarvärnskanoner och granatgevär, 
vilka tyskarna använde i stor omfattning på detta 
avsnitt. Inom kort inledde 25:e, och framför allt 26:e 
?ansarbrigaden utdragna strider mot fienden i zonen 
kring andra och tredje skyttegravarna; de tvinga
des faktiskt att åter bryta genom fiendens försvar 
och led därvid svåra förluster. Tyskarna började allt 
oftare sätta in sina stridsvagnar och motoriserade 
kanoner i motattacker och öppnade häftig eld från

kulsprutor och granatkastare, för att skära av infan
teriet som följde stridsvagnarna. Flygplanen, av typ 
Focker Wulf-189, genomförde i grupper av 18 till 50 
maskiner två gånger massiva anfall mot stridsvagnar
nas stridsformeringar. Vid slutet av dagen hade pan
sarbrigaderna förflyttat sig endast en till en och en 
halv kilometer framåt. 26:e brigaden drev bort fien
den från den starka stödjepunkten Eimenischken och 
tog kontroll över den; 25:e brigaden fortsatte att lång
samt förflytta sig framåt. Kårbefälhavaren, general 
Burdejnyj, beslutade att förstärka framgången med 
hjälp av pansarbrigader, att till varje pris bryta genom 
fiendens försvar och att tränga fram till det strate
giska området. För det syftet satte han i striderna in 
4:e gardespansarbrigaden. Men inte heller detta kunde 
öka takten i kårens offensiva förflyttning. Stridsvag
narna fick ingen väsentlig hjälp från sitt infanteri. 
Huvudstyrkorna i 5:e armén förde under hela dagen 
hårda strider mot fienden och förlorade kontakt med 
stridsvagnarna.

Vid mörkrets inbrott hade alla kårens pansar
brigader nått fram till infarten av Radschen, en av 
tyskarnas starka stödjepunkter, och inringade den 
från flankerna. Kårbefälhavaren beslutade, för att 
hindra fienden från att täcka upp den bräsch som ska
pats, fortsätta kårens offensiv nattetid och genom en 
nattlig attack ta kontroll över denna plats. Klockan 
23.30 anföll pansarbrigaderna Radschen och 26:e 
pansarbrigaden, där en del av styrkorna vikit av mot 
norr, trängde överraskande in i Kussen. Chockade av 
den plötsliga framstöten gav de tyska soldaterna upp 
motståndet och började retirera mot väster. Klockan 
två den 17 januari rensade 25:e och 4:e gardespansar- 
brigader Radschen från fiender. Klockan tre hade 26:e 
gardespansarbrigaden, tillsammans med trupper ur 5:e 
armén, tagit kontroll över den viktiga knutpunkten 
och vägkorsningen Kussen. Under utdragna offensiva 
strider fortsatte pansarkåren sin framryckning.

Klockan 14.30, den 16 januari, gick 2:agardesarmén 
till offensiv. Denna attack föregicks av en och en halv 
timmes intensiv artillerield och massiva flygattacker. 
Fienden gjorde redan från början envist motstånd. De 
divisioner, som stod för anfallet, hade vid dagens slut 
slagit tillbaka tolv motattacker från fiendens infan
teri och pansar, tagit kontroll över den första skytte-
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En utslagen Sturmpanzer IV "Brummbär" tillhörande 216.Sturmpanzer-Abteilung. Notera ingångshålet i förarens frontplåt.

gravslinjen och på enskilda avsnitt trängt in i andra 
skyttegravslinjen. Längre kunde de emellertid inte 
förflytta sig utan de tvingades att konsolidera denna 
försvarsställning.

Den 17 januari accelererade avsevärt framryck
ningen i den huvudsakliga stötriktningen. 2:a gardes- 
pansarkåren från Tatsinskij kunde, utan att hejda sin 
aktiva framryckning, tillsammans med förband ur 5:e 
armén slå tillbaka fyra hårda motattacker från fien
den och 72:a infanterikåren i 5:e armén samt nådde, i 
intim samverkan med 26:e gar despansar brigaden, fram 
till samhället Abschrutten. De tyska trupperna drevs, 
som resultat av de utdragna striderna, bort från sina 
huvudställningar vid försvarslinjen i Gumbinnen, 
drog sig under strid långsamt tillbaka mot väster och 
satte in sina sista reserver i striden.

Den dagen kunde förband ur 39:e armén fram
gångsrikt stärka sin framryckning. Genom en intensiv 
attack i centrum bröt de genom försvarslinjen i Gum
binnen i hela dess djup och vände mot kvällen den 17 
januari, efter att ha drivit fiendens styrkor till oorgani
serad reträtt, sina huvudstyrkor mot nordväst. I gry
ningen samma dag började fienden dra sig tillbaka

framför arméns högra flank och försökte uppenbar
ligen föra ut 56l:a, 56:e och 69:e infanteridivisionerna 
ur den säck som bildats i distriktet Lasdehnen och låta 
dem inta försvarsställning vid floden Inster. Förband 
från 152:a förstärkta distriktet och 113:e infanterikåren 
upptäckte i tid att fienden började retirera och tog 
omedelbart upp förföljandet. Befälhavaren för 39:e 
armén gav, i ett försök att krossa fienden som var på 
återtåg längs södra stranden av floden Neman, order 
till sina trupper att forcera offensiven.

De förband ur 28:e och 2:a gar desarméerna, som 
ryckte fram från vänster, förmådde denna dag göra 
endast en obetydlig förflyttning. Fienden bet sig som 
förut fast vid sina positioner i denna riktning och höll 
Gumbinnen, en viktig knutpunkt i försvaret, under 
sitt beskydd.

Offensiven från fronttrupperna fick aktivt stöd av 
flyget i l:a luftflottan. Under den 16 och den 17 janu
ari företog denna 3 468 flygningar och av dem unge
fär 1 500 med bombplan.

Befälhavaren vid fronten beslutade, med hänsyn till 
den komplicerade situation som uppstått, att omedel
bart utnyttja den framgång som nåtts i nordlig rikt-
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ning av 39 :e armén och snabbt utvidga denna. För 
verta syfte ändrade han de uppgifter som tidigare 
ilagts ll:e gar desarmén och l:a pansarkåren och förde 
skyndsamt fram dessa till genombrottszonen.

I gryningen den 18 januari intog l:a pansarkåren 
-tvångsläge för framryckning. De förtrupper som 
uttort rekognosceringsuppgifter meddelade att de 
svårt medtagna förbanden vid l:a infanteridivisionen 
inte hade någon sammanhängande försvarsfront och 
arr de endast bjöd svagt motstånd genom små splitt
rade grupper, huvudsakligen av infanteri.

Klockan 10.30, den 18 januari, gick pansarkåren till 
offensiv på order av befälhavaren för fronten. Under 
stark eldgivning från artilleri och flyg passerade strids- 
agnarna på bred front genom stridslinjerna för 39:e 

arméns förband och rörde sig snabbt framåt. De kros
sade på sin väg små grupper av fiender och satte i två 
volonner kurs mot nordväst. I den riktningen för- 
rogade inte fienden över några reserver på djupet utan 
rörsökte endast genom små enheter uppehålla strids
vagnarnas framryckning samt satte i striden in flyg 
och motoriserat artilleri. De kunde dock inte längre

hejda pansarkårens snabba framryckning. Våra strids
vagnar krossade på sin väg rester av de tyska trup
perna, som oordnat retirerade mot väster, och nådde 
vid kvällen fram till floden Inster; denna forcerades 
efter att de brutit försvarslinjen vid lnsterburg.

Med hjälp av första pansarkårens framgång kunde 
även 39:e armén accelerera sin framryckning och 
nådde samtidigt, efter att ha tillryggalagt upp till 20 
kilometer under strid, med sina huvudstyrkor fram till 
floden Inster; 5:e gardesinfanterikåren intog Rauten- 
berg och fortsatte, efter att ha tagit sig över floden, sin 
förflyttning mot nordväst.

Första luftflottan gav samma dag kraftigt under
stöd från luften till sina truppers offensiv och gjorde 
690 flygningar med bomb- och jaktplan. Det tyska 
flyget var också i hög grad aktivt. I grupper på 20 till 
50 plan bombade de flera gånger de framryckande för
bandens stridslinjer.

39:e armén fortsatte beslutsamt sin framryckning 
och nådde tillsammans med l:a pansarkåren fram till 
floden Inster där de skapade hot om inringning av 
grupperingen vid Tilsit. Det tyska kommandot, som

En sturmpanzer IV Brummbär från 216.Sturmpanzer-Abteilung som opererade tillsammans med Fallschirm-Panzergrenadier-Division 
'Hermann Göring 2" under striderna i Ostpreussen 1945
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En SU-76 passerar en fd tysk skyttegrav i östra Ostpreussen i 
februari 1945. Vagnen tillhör 11:e Gardesarmén.

ville rädda sina trupper som kämpat söder om Sudargi, 
påbörjade reträtt med syfte att jämna ut fronten mot 
Tilsit och Insterburg och, med stöd av den försvars- 
linje som redan var upprättad här, återigen etablera 
organiserat motstånd mot våra truppers offensiv. Sam
tidigt därmed strävade den efter att täcka Insterburg 
från norr. Skyndsamt koncentrerade förband, huvud
sakligen byggnads-, ingenjörs- och vaktbataljoner,

organiserade försvaret, befäste infarterna till staden 
och lade ut täta minfält.

I den situation som nu uppstått beslutade befälha
varen för fronten att koncentrera frontens insats mot 
väster för att så snabbt som möjligt nå fram till floden 
Deime och slutgiltigt avskilja grupperingen i Tilsit 
från den i Insterburg och därefter krossa dem i sepa
rata enheter.
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I huvudriktningen fortsatte de blodiga striderna. 
Trupper ur 5:e och 28:e arméerna rörde sig långsamt 
framåt, efter att ha överflyglat fiendens envisa mot
stånd. Tyska förband företog motattacker, i skydd av 
rät dimma kring skyttegravar och stödjepunkter, och 
fortsatte häftig eldgivning från granatkastare och 
artilleri.

Tillsammans med den intensifierade offensiven 
i riktning mot floden Inster utvidgade trupperna i

frontens främsta kolonn genombrottet med ihär
diga angrepp mot flankerna, varigenom de säkrade 
ll:e gardesarméns framflyttning till stridszonen. Då 
denna dag, den 18 januari, närmade sig sitt slut hade 
genombrottet i 39:e arméns zon utvidgats till 35 kilo
meter. Samtidigt rörde sig förband ur denna armés 3:e 
infanterikår snabbt mot Tilsit, med målet att inringa 
548:e, 56l:a och 56:e infanteridivisionerna som var på 
reträtt.

Totalt förintades under sex dagars strider vid 3:e vit
ryskafronten 30 429 soldater och officerare, 290 strids
vagnar och motoriserat artilleri, 244 bilar, 305 kano
ner, 1 124 kulsprutor, 195 granatkastare, 40 flerpipiga 
granatkastare, man tog 2 163 fångar och beslagtog en 
stor mängd krigsutrustning, vapen och ammunition.

2:a vitryska fronten. Den 14 januari 1945 inledde 
trupperna vid 2:a vitryska fronten i enlighet med 
direktiv från Högsta överkommandot, No 220274, 
en offensiv operation med uppgift att krossa fiendens 
gruppering vid Przasnysz och Mlawa och därefter 
rycka fram i riktning mot Marienburg.

Klockan 10 på morgonen genomfördes en femton 
minuters bombattack mot tyska försvarets främre 
ställningar och taktiska djupförsvar; det var artilleriets 
förberedelse för framryckningen mot baserna i Rözan 
och Serotsk. Artilleribeskjutningen kom, enligt enhäl
liga vittnesmål från tillfångatagna tyskar, som en över
raskning. På grund av försämrade vädervillkor kunde 
man inte iaktta resultaten av eldgivningen från artil
leri och granatkastare. Elden var riktad enligt i förväg 
insamlad information. Man tvingades avstå från för
beredande flyginsatser för attacken.

Efter dessa femton minuters eldattack satte sig spe
ciellt avdelade framskjutna bataljoner, som i förväg 
fått träning av varje enskild division i första kolonnen, 
i rörelse för attack efter granatexplosionerna. Dessa 
bataljoner trängde snabbt genom fiendens minfält och 
taggtrådshinder och bröt fram till tyskarnas första 
skyttegrav. Efter att ha rensat första skyttegraven 
på smärre, spridda fiendegrupper, fortsatte batal
jonerna sin framryckning och klockan 11 hade de 
intagit den andra, och på en del håll även den tredje, 
skyttegravslinjen.

Klockan 11.25 - efter 8 femminutersperioder av 
artilleribeskjutning - började infanteridivisionerna

75



Köningsberg I • Slaget om Ostpreussen • Röda Arméns offensiv 13 januari-28 februari 1945

i första kolonnen ur 3:e, 48:e och 2:a stormarméerna, 
som gått till anfall från basen i Rözan, och från 65:e 
och 70:e arméerna från basen i Serotsk, en gemensam 
framryckning med stöd av artilleri och i samverkan 
med stridsvagnar.

Då vårt infanteri inledde sin offensiv in i djupet av 
fiendens taktiska försvarszon började motståndet att 
hårdna, huvudsakligen genom förstärkt kulspruteeld 
och massiv eldgivning av granatkastare från stödje
punkterna; till följd av dålig sikt kunde artilleriet inte 
i tid slå ned beskjutningen därifrån genom prickskytte 
och verkan av kanonelden från nära håll var av samma 
skäl i hög grad begränsad. Denna omständighet påver
kade starkt tempot för infanteriets framryckning.

En av orsakerna till att framryckningen tappade fart 
mot slutet av första dagen var även att fienden, efter 
att ha hämtat sig från den förvirring som utbröt vid 
attackens första timmar, satte in de närmaste taktiska 
reserverna i striderna och genomförde en rad motan
fall i grupper på upp till infanterikompanis storlek, var

och en med fem stridsvagnar och motoriserade kano
ner, för att hejda Röda arméns framryckning. Alla 
motattacker från tyskarna slogs dock framgångsrikt 
tillbaka. Dessutom utgjorde frånvaron av sovjetiskt 
flyg över stridsfältet en väsentlig omständighet. Enligt 
planeringen tilldelades flyget en betydelsefull roll i 
hjälp till marktrupperna vid attacken. I stället lades 
nu huvudbördan i kampen för genombrott i det tyska 
försvaret på infanteriet och på artilleri, granatkastare, 
stridsvagnar och ingenjörstrupper som skulle förse 
det med direkt stöd. Men likväl visade erfarenheten 
av den första stridsdagen att de direkta stödgrupper
nas stridsvagnar och motorburna artilleri inte kunde 
garantera något uppdrivet tempo för infanteriets fram
ryckning eftersom de led svåra förluster på minfälten 
och deras förflyttning framåt fördröjdes på grund av 
att det krävdes rekognoscering och minröjning i den 
zon där offensiven ägde rum.

Till sist, vilket redan påpekats, dominerade i de 
grupper som fick hand om det direkta stödet till

En förstörd StuG 40 Ausf G. Ostpreussen 1945.
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En RSO, Rauppenschlepper Ost, drar en 7,5 cm Pak 40 med besättning mot fronten i östliga Ostpreussen i januari 1945.

infanteriet de lätta motoriserade artilleripjäserna SU- 
som inte kunde fullt ut ersätta stridsvagnarna.

Trots de mycket komplicerade stridsvillkoren lyck- 
ides dock trupperna vid 2:a vitryska fronten under 
zffensivens första dag bryta genom fiendens mest 
rramskjutna försvarslinje, slog ned motståndet och 
rog sig förbi de ingenjörstekniska hindren längre bak 
i ställningarna samt förflyttade sig fyra till åtta kilo
meter framåt under strider vid baserna i Rözan och 
Serotsk.

Vid basen i Rözan var det 3:e, 48:e och 2:a storm- 
arméerna som stod för offensiven. 3:e armén bröt mot
ståndet från förband ur tyskarnas 292:a och 129:e 
■.■■ifanteridivisioner och trängde vid slutet av dagen 
genom fiendens försvar på en frontlinje av tio kilo
meter och med ett djup på upp till fem kilometer. 
Arméns trupper tog kontroll över en rad av fiendens 
stora stödjepunkter.

48:e armén bröt genom tyskarnas försvar på en 
firontsträckning av sex kilometer, kunde efter hårda 
strider förflytta sig 3-6 kilometer framåt och förde vid 
slutet av dagen strider i utkanten av Makuv.

2:a stormarmén kringgick, i nordlig riktning, under 
dagen den 14 januari tyskarnas stora stödjepunkt vid

floden Narew-Pultusk, ryckte fram 3-6 kilometer och 
förde vid slutet av dagen utdragna strider med 7:e tyska 
infanteridivisionen i utkanten av Czarnostöw.

65:e armén bröt igenom tyskarnas försvar på sin 
högra flygel på en frontsträcka av 12-13 kilometer. 
Arméförband slog tillbaka motangrepp från fienden 
och trängde den 14 januari fram 3-5 kilometer under 
strid. 70:e armén på vänstra flanken förflyttade sig den 
14 januari fem kilometer på sin högra flank och 2-3 
kilometer i centrum och på vänstra flanken. Därvid 
tog armétrupperna kontroll över de stora stödjepunk
terna Povelin och Dembe.

Under natten till den 15 januari rasade oavbrutna 
strider; särskilt avdelade bataljoner ur divisionerna 
i första kolonnen, med specialutbildning för nattliga 
aktioner, fortsatte attackerna och lyckades på en rad 
platser avsevärt förbättra våra truppers positioner.

Som resultat av striderna den 14 januari tillfogade 
fronttrupperna tyskarna svåra förluster. Enligt upp
gifter från tillfångatagna tyskar förlorade sålunda 
kompaniet för stridsvagnsbekämpning vid 7.Panzer- 
Division den 14 januari nästan hela sin utrustning, 
kompanierna vid 62:a infanteriregementet vid samma 
division förlorade under den första timmen upp till 30
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procent av sitt manskap och 2:a kompaniet vid 1076:e 
infanteriregementet (542:a infanteridivisionen) förlo
rade under endast artilleriets inskjutning halva sin 
personella styrka. Den 14 januari bemäktigade sig de 
sovjetiska trupperna: 39 kanoner av olika kaliber, 41 
granatkastare, 60 kulsprutor, 680 gevär och automat
gevär, 14 ånglok, 3 förråd, 77 stridsvagnar och moto- 
riserade kanoner; dessutom tillfångatogs 859 man av 
fiendens soldater och officerare.

Genom tillfångatagna tyskar och dokument, som 
togs i besittning som resultat av första dagens offen
siv, bekräftades aktionen vid 2:a vitryska fronten av 
7:e, 35:e, 129:e, 252:a, 292:a och 542:a infanteridivi
sionerna, 104:e pansar brigaden och 5 :e jägardivisionen. 
Fångar från 7:e och 129:e infanteridivisionerna och 
5:e jägardivisionen avslöjade att man framför genom- 
brottsfronten väntade sig ankomst av pansar divisionen 
Grossdeutschland och tyskarnas 7:e pansar division.

Offensivens första dag visade att man, trots den 
dåliga sikten, nådde mycket goda resultat genom 
artilleriets förberedande eldgivning. Genom granat- 
kastareld från våra förband täckte man mycket exakt 
upp fiendens minfält framför hans mest framskjutna 
försvarszon och på så sätt underlättades framkomlig
heten över hindren för vårt infanteri. Artillerielden 
och beskjutningen från gardets granatkastare vållade,

trots dimman, stor förödelse och gav träffar i tidigare 
utstakade mål.

Den 15 januari var vädervillkoren fortfarande 
ogynnsamma - tät dimma begränsade sikten, omöj
liggjorde flyginsatser och försvårade eldledningen 
för artilleriet. Dessutom begränsades sikten än mer 
genom det snöfall som började klockan 11 och var 
förenat med tät dimma.

Tyskarna fortsatte att med hjälp av sitt djupa 
kolonnförsvar och sina redan upprättade stödjepunk
ter, skyddade av taggtrådshinder och minfält, bjuda 
hårt motstånd mot våra framryckande trupper. Under 
natten förde fienden fram förband ur pansar divisionen 
Grossdeutschland och 7:e pansar divisionen till fronten. 
Dessutom organiserade fienden sina taktiska reser
ver. Med dessa styrkor genomförde tyskarna den 15 
januari mer än sjuttio motanfall med infanteri och 
pansar och kastade in grupper av stridsvagnar på 
upp till femtio fordon i striderna. Vid basen i Rözan 
påbörjades vid vissa avsnitt tyskarnas motanfall före 
eldgivning från artilleriet och den eld från sovjetiskt 
artilleri och granatkastare, som sattes in för att slå 
tillbaka fiendens motattacker, visade sig i själva verket 
vara inledningen till förberedelse för artilleribeskjut- 
ning och början till fronttruppernas offensiv den 15 
januari.

Denna StuG tillhörde en högkvartersenhet. Det synns på id-markeringen på sidan: "B04"
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r e trupper som ingick i frontens stormgrupper 
fcrce den 15 januari häftiga offensiva strider och över- 
ibs.ade det hårdnande motståndet och motattackerna 

m- fienden. Därvid övergick många stödjepunkter i
ryska försvaret flera gånger ur hand i hand.

Trupperna vid 2:a vitryska fronten fortsatte sin 
•rensiv från baserna i Rözan och Serotsk och slog 
»llhaka motangrepp från tyskt infanteri och pansar; 
■dc: resultat av stridsaktiviteten under den 15 januari 
kunde de på några håll förflytta sig 4-6 kilometer och 
■K2 en stor stödjepunkt i tyskarnas försvar, staden 
Makuv.

| Trots de svåra villkor som rådde vid offensiven, både 
* ' .id av dåliga väderförhållanden och omöjligheten
sr. utnyttja flyget, utvidgade fronttrupperna ihärdigt 
©rensiven och övervann tyskarnas hårda motstånd.

-}9:e armén satte in ännu en infanteridivision (den 
380:e) ur 121:a infanterikåren i striderna men mötte 
rardnackat motstånd från fienden och kunde denna 
iig. den 15 januari, endast obetydligt flytta fram sina 
bositioner.

3:e armén förde samma dag hårda strider. Till en 
början hade arméförbanden framgång och förflyttade 
sig successivt framåt. Men fienden satte in upp till ett 
hundra trettio stridsvagnar och motoriserade kano
ner ur pansardivisionen Grossdeutschland i striderna 
och genomförde över trettio motattacker och i dessa 
understöddes det tyska infanteriets offensiv av grupper 
på tio till femtio stridsvagnar och motoriserat artilleri. 
Som resultat lyckades fienden tränga tillbaka arméför
banden en aning.

48:e armén fortsatte framryckningen och satte in 
en huvudstöt på sin vänstra flank med resultatet att de 
utdragna striderna den 15 januari flyttades 4-6 kilo
meter framåt. Därmed nådde armétrupperna fram till 
huvudvägen till Makuv och Ciechanöw och kunde ta 
kontroll över fiendens starka knutpunkt för motståndet, 
Makuv.

Den 15 januari mötte 2:a stormarmén hårt mot
stånd. Fienden befarade att Pultuskgrupperingen 
skulle inringas, satte i striderna in mer än ett hundra 
stridsvagnar från 7:e pansar divisionen i striderna och

En StuG III ausf G utslagen. Notera de två träffarna på nosplåtens vänstra sida. Ostpreussen januari 1945.
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kunde genom flera motattacker från förband vid 
7:e infanteridivisionen och 5:e jägardivisionen hejda 
våra truppers offensiv. Resultatet blev att 108:e och 
98:e infanterikårerna vid dagens slut hade förflyt
tat sig helt obetydligt, endast en till två och en halv 
kilometer.

För att bryta fiendens envisa motstånd sattes 
klockan 11.45 in 8:e gardespansarkåren i striderna och 
den fullföljde under dagen genombrottet av fiendens 
försvar.

65:e armén återupptog på offensivens andra dag 
klockan 10 attackerna efter en tolv minuters eldattack 
från hela artilleriet. Under dagens lopp slog förband 
vid armén tillbaka upp till nio motangrepp från fien
den, överflyglade tyskarnas envisa motstånd, tog kon
troll över några stora stödjepunkter och förflyttade sig 
3-4 kilometer framåt.

l:a gardespansarkåren började klockan 13 en fram
ryckning, passerade infanteriets stridsställningar

och nådde vid kvällen fram till distriktet Nasielsk, 
beredda att på morgonen den 16 januari utvidga 
framryckningen.

Trupperna i 70 :e armén fortsatte klockan 10 på 
morgonen den 15 januari, efter tretton minuters artil
lerield, sin framryckning. Arméns formeringar bröt 
tyskarnas hårda motstånd, hade vid dagens slut för
flyttat sig 3-4 kilometer och förde strider i distriktet 
Nasielsk.

Flyget vid fronten var till följd av de dåliga väder
förhållandena den 15 januari nästan helt overksamt. 
Under dagen genomfördes endast 40 flygningar och 
huvudsakligen för spaningsuppdrag.

Fienden led som resultat av de offensiva insatserna 
vid fronten stora förluster. Under denna dag, den 15 
januari, togs 272 soldater och officerare till fånga, 
erövrades 2 stridsvagnar, 25 pansarskyttebilar, 39 
kanoner av olika kaliber, 136 kulsprutor, 6 radiosän
dare samt 1 236 gevär och automatgevär.

Tyska soldater instrueras i hur man använder Panzerfaust.
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( Simmantaget lyckades fienden som resultat av krigs- 
xindlingarna den 15 januari fördröja Röda arméns 
■fiénsiv genom att sätta in två pansardivisioner och 

sina taktiska reserver i striderna. Icke desto mindre
Irckades 2: a stormarmén och 65.^ armén, i samverkan 
ned 8:e och l:a gar despansar kår erna, bryta motstån
det från fienden på det frontavsnitt där det skapats ett 
genombrott i djupled genom hela det taktiska försva
ret: tyskarnas grupp i Pultusk fann sig helt omgiven 
~in båda flankerna av rörliga pansargrupper.

Trupperna i stormgrupperingen vid 2:a vitryska 
fronten fortsatte natten till den 16 januari offensiven, 
rormeringar ur 2:a stormarmén och 65:e armén ryckte 
firam med bataljoner avdelade från varje division i 
törsta kolonnen, speciellt tränade för nattliga aktio

ner; dessa bataljoner överflyglade motståndet från 
fiendens eftertrupper, förflyttade sig under natten för
flyttade sig upp till 10 kilometer på vissa avsnitt och 
intog Pultusk - en stor stödjepunkt för tyskarnas för
svar på stranden av floden Narew. Även kommandon 
vid andra frontarméer genomförde offensiva nattliga 
aktioner.

För att hejda offensiven från förbanden i 3:e och 
70:e arméerna genomförde fienden hårda motat
tacker på flankerna av genombrottet i fronten. Sam
tidigt lämnade tyskarna Pultusk, inför hotet att 
Pultuskgrupperingen skulle bli helt inringad av för
band ur 2:a stormarmén och 65:e armén, och började 
natten till den 16 januari sin reträtt från detta distrikt 
i nordvästlig och västlig riktning.

Delar av det tyska försvaret av Ostpreussen var baserat på betongbunkrar. Denna bunker var lokerad till Allenstein området och erövra
des av Röda armén i januari 1945.
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Till marktruppernas framgångsrika avance
mang den 16 januari bidrog de massiva attackerna 
av attack- och bombflyg som tack vare väderförbätt
ring denna dag genomförde mer än 2 500 flygningar 
och fällde upp till 1 800 ton bomber mot fiendens 
stridsformeringar.

Tyskarna gjorde dock envist motstånd mot front
truppernas framryckning och företog under den 16 
januari 45 motanfall med infanteri och pansar. De 
hårdaste striderna ägde rum på 3:e arméns front. Det 
har bekräftats av tillfångatagna tyskar att man där, 
i distriktet sydost om Krasnosielc, satte in pansar
divisionen Grossdeutschland i striderna. I riktning mot 
Ciechanöw deltog, enligt vad som bekräftats, tyskar
nas 7:e pansar division.

Genom flygspaning fastställdes att på det avsnitt 
där genombrottet gjorts ingick i fiendens stridsforme
ringar upp till 260 stridsvagnar och motoriserat artil
leri och det konstaterades att den största grupperingen 
av stridsvagnar (upp till 150 fordon) befann sig fram
för 3:e arméns front.

49:e armén fortsatte framryckningen på sin vänstra 
flank men mötte hårt motstånd och under den 16 
januari rörde den sig obetydligt framåt (2-3 kilome
ter); den 16 januari överfördes till 49:e arméns opera

tiva ledning första artilleridivisionen som ingick i 2:a 
stormarmén.

Den 16 januari återupptog 3:e armén sin framryck
ning. Trupperna mötte hårt motstånd och motattacker 
från fienden som i arméns zon satte in upp till ett 
hundra femtio stridsvagnar och motoriserade kanoner 
i striderna. Förband ur 3:e armén bröt igenom tyskar
nas starka motstånd men förflyttade sig under denna 
stridsdag endast 1-3 kilometer, trots starkt understöd 
från artilleriet.

Även 48:e armén fortsatte denna dag offensiven och 
avancerade under strid upp till 10 kilometer. Till en 
framgångsrik framryckning på arméns vänstra flank 
bidrog att i genombrottszonen sattes in 8:e motori
serade kåren som till dagens slut förde strider 10 kilo
meter öster om Ciechanöw.

2:a stormarmén fortsatte offensiven den 16 januari. 
Fienden började natten till den 16 januari sin reträtt i 
västlig riktning från distriktet Pultusk och drog från 
stridszonen tillbaka de i striderna den 14 och den 15 
januari utmattade 7:e infanteridivisionen, 5:e jägar
divisionen liksom 7:e pansar divisionen. Trupperna i 2:a 
stormarmén tog kontroll över Pultusk, skingrade tys
karnas skyddsförband och förflyttade sig 20 kilometer 
framåt.

En ovanlig pjäs: En 8,8 cm rekylfri (Rcl) AT-pjäs, RWR 43 "Puppchen". Den sköt samma granat som den tyska Panzerschrecken, RPzB 54, 
och var mycket effektiv. Dock startades tillverkningen försent för att tillräckligt antal skulle nå ut till förbanden.
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zy.e armén förstärkte offensiven i nordvästlig rikt- 
■ing och rörde sig denna dag upp till 20 kilometer 
iomåt. Armén tog kontroll över tyskarnas stödje- 
Luikt Nasielsk och skar av järnvägen Ciechanöw- 
i lodlin. l:a gardespansarkåren nådde vid dagens slut 

till fiendens tredje försvarslinje och förde strider i
■rkanten av Nowe M ias to.

Under den dagen, den 16 januari, erövrade front
trupperna från tyskarna 26 stridsvagnar och motori
serade kanoner, 14 pansarbilar och dragfordon, 103 
kanoner av olika kaliber, 41 granatkastare, 201 kul
sprutor, 800 gevär och automatgevär samt tillfångatog 
315 soldater och officerare.

Er 10,5 cm leFH 18/42 lätt haubits i eldställning. Notera kamoflaget på pjäsen.
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Striderna den 16 januari visade sig bli avgörande i 
bemödandena att bryta upp fiendens centrala försvars
zon. På tre dagar förflyttade sig trupperna vid frontens 
stormgruppering upp till 30 kilometer.

Den 16 januari, klockan 14.15, gav befälhavaren vid 
2:a vitryska fronten genom stridsorder No 0034/op.+ 
i uppdrag till 5:e gar despansar armén att till morgo
nen den 17 januari koncentrera sina styrkor i distrik
tet Makuv och Pultusk för att därefter sätta in dem i 
genombrottet vid Mlava och Lidzbark.

Klockan 20, den 16 januari, började 5:e gardes- 
pansararmén sin förflyttning till det utgångsläge som 
angivits av frontens befälhavare. Marschen förflöt 
under mycket svåra förhållanden. Natt, tät dimma, en

stor mängd minfält och övergång av floderna Narew 
och Ozjits försvårade stridsvagnarnas framryckning. 
Men armén fullgjorde framgångsrikt sin marsch på 
fyrtio kilometer och på morgonen den 17 januari kon
centrerades den väster om Makuv.

Från morgonen, den 17 januari, fortsatte trupperna 
i frontens stormgruppering offensiven i riktning mot 
Miawa. Trupperna förstärkte framgångarna i centrum 
av genombrottszonen och slog ned det hårdnande 
motståndet och fiendens motattacker på flankerna.

Under den dagen, den 17 januari, förflyttade sig 
frontenheterna på enstaka avsnitt upp till 15 kilo
meter och utvidgade bräschen längs fronten till 110 
kilometer. På ett dygn intog, som resultat av fram-

Tysk 7,5 cm Pak 40 i eldställning. Notera det stora antalet tomhylsor runt pjäsen samt brist på kamoflage eller skydd runt pjäsen. Ost
preussen februari 1945.
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under dagens lopp mer än trettio motattacker med 
stöd av pansar och motoriserat artilleri. Tyskarna 
fortsatte, med skydd av rörliga avdelningar på en 
styrka från ett infanterikompani till en infanteriba
taljon, förstärkta med stridsvagnar och artilleri, att i

Modlin 40 km 
Warszawa 70 km

7. pansardivisionens motanfall vid 
Ciechanöw den 14 januari 1945.

_ - U__________ L1J____  XX

Bataljon Regemente Division

Infanteri

Pansar,
Mekaniserad

Pansar-
grenadjärer
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gingsrika strider, trupperna vid 2:a vitryska fronten 
tyskarnas stora stödjepunkter Ciechanöw och Nowe 
Miasto.

Fienden genomförde, med hjälp av tidigare upprät- 
tade mellanliggande försvarslinjer och stödjepunkter,
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Ytterligare en Pzkpfw IV ausf H från 5-Panzer-Division, utanför Gumbinnen. Notera den stora mängden extra larvband som monterats på 
framplåten av vagnen för att höja skyddsvärdet. Undersökningar visade att detta främst hjälpte mo spränggranater mer än pansarbry 
tande. Larvbanden var inte gjorda av samma typ av härdat stål som pansarplåt.

genombrottszonen dra tillbaka resterna av sina sar
gade förband i nordvästlig och västlig riktning.

Tillfångatagna tyskar har angett att resterna av 
252:a och 542:a infanteridivisionerna hade reducerats 
till stridsgrupper och att 542: a artilleriregementet vid 
542:a infanteridivisionen vid reträtten sprängde en 
stor del av sina kanoner. Fyra befästnings- och bygg- 
nadsbataljoner, som fienden skyndsamt överförde från 
Ostpreussen för försvar av infarterna från sydost till 
Ciechanöw, led svåra förluster på upp till 60 till 70 
procent. Folkstormbataljonen Moser, som intagit för
svarsställning i distriktet 15 kilometer norr om Nowe 
Miasto, skingrades utan strid då våra trupper visade 
sig. Enligt uppgifter från tillfångatagna tyskar mobili
serades till folkstormen avdelningar under offensivens 
första dag - den 14 januari - hela den manliga befolk
ningen och förflyttades per järnväg till Przasnysz och 
institutioner, förråd och befolkningen i Mlawa eva
kuerades. Tyskarna förberedde skyndsamt sina stödje
punkter för motståndet bakom fronten för totalförsvar

och deras garnisoner förstärktes med avdelningar som 
retirerade från fronten.

I 49:e armén fortsatte 121:a infanterikåren på 
vänstra flanken sin offensiv och med stöd av artil
leri och flyg förflyttade man sig under dagen 4-5 kilo
meter. Samtidigt forcerade det regemente som befann 
sig på högra flanken av 208:e infanteridivisionen 
floden Narew, tog kontroll över fiendens två skytte
gravar och hade vid slutet av dagen skapat en opera
tionsbas på 3 kilometer längs fronten och upp till 1 
kilometer på djupet.

3:e armén fortsatte framryckningen från morgonen 
den 17 januari och efter att ha slagit tillbaka motat
tacker från förband i 129:e och 292:a infanteridivi
sionerna, och även pansardivisionen Grossdeutschland, 
kunde man förflytta sig 6 till 10 kilometer och vid 
slutet av dagen förde man strider om Krasnosielc.

Den 17 januari fick 3:e gardeskavallerikåren, som 
varit underordnad befälhavaren för 3:e armén, av fron
tens befälhavare uppgiften att tränga fram i genom-
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Den 17 januari avancerade 70:e armén på vänstra 
flanken 14 kilometer under strid, forcerade floden 
Dzialdowka och förde vid slutet av dagen strider i 
östra och sydöstra utkanterna av staden och fäst
ningen Modlin.

Samma dag sattes 5:e gardespansarkåren in i stri
derna i 48:e arméns zon och den understöddes aktivt 
av flyg: under fyra timmar genomförde plan från 4:e 
luftflottan mer än 1 000 flygningar och fällde ett stort 
antal bomber mot de stridsställningar där fienden 
försökte organisera motståndet vid tillfartsvägarna 
till Mlawa. Klockan 12 på dagen omgrupperade sig 
5:e gardespansarkåren, under skydd av en stor mängd 
stridsflygplan, sydväst om Makuv och började rycka 
fram på bred front. Inom kort passerade pansarfor
donen genom stridslinjerna för 53 :e infanterikåren 
vid 48:e armén och gick till häftig attack, under fort
satt förflyttning, mot de där stridande 299:e och 7:e 
infanteridivisionerna, förstärkta med tjugo strids
vagnar och motoriserade kanoner. Tyskarna gjorde 
segt motstånd. De försökte, genom intensiv eldgiv
ning ur bakhåll från motoriserade artilleripjäser och 
pansarvärnskanoner, och även granatgevär, att slå
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bronszonen i ungefärlig riktning mot Makuv och 
Przasnysz.
t -}8:e armén utvidgade offensiven i nordvästlig rikt
ning och förflyttade sig under strid upp till 16 kilo- 
raeter; klockan 20 den 17 januari förde man strid i 
Hkanten av Przasnysz och Ciechanöw.
I 8:e motorburna kåren tog genom en kringgående 
r: relse kontroll över den befästa distriktet vid Mlava 
och klockan 19 förde den strid om Grudusk.
I 2:a stormarmén vidgade offensiven den 17 januari 
;<h tog kontroll över Ciechanöw. Tyskarna fortsatte 
■nder arméförbandens attacker reträtten i västlig 
riktning.
! 65 :e armén bröt tyskarnas försvar på tredje försvars- 
Snjen, tog kontroll över den stora stödjepunkten Nowe 
Miasto och rörde sig, under fortsatta strider, 15 kilo
meter framåt. Arméns trupper trängde genom fien- 
dens försvarszon, bestående av fyra skyttegravslinjer, 
tings västra stranden av floden Sonja****** och slog 
tillbaka tre motanfall från styrkor på upp till en batal- 
on infanteri, vardera med stöd av 10-20 stridsvagnar.

l:a gardespansarkåren nådde vid slutet av dagen, 
under stridsaktivitet, fram till distriktet Plonsk.
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tillbaka de framrullande stridsvagnarna och hejda 
deras vidare framryckning. Hårdast motstånd bjöd 
de tyska förbanden på arméns högra flank, i den zon 
där 10:e pansarkåren rörde sig framåt. Här upptäck
tes tolv motoriserade artilleripjäser, sex stridsvagnar 
och fyra artilleribatterier, omsorgsfullt kamouflerade 
vid byggnader i tätorter. Tyskarna företog två häftiga 
motattacker och angrep stridsvagnarna från flan
kerna. Befälhavaren för 10:e pansarkåren tvingades 
att omgruppera och aktivera båda pansarbrigaderna 
i striden. Efter två timmar av ihärdig strid hade de 
framryckande stridsvagnarna tillfogat fienden ett 
förkrossande nederlag och började snabbt utvidga 
offensiven mot nordväst. Klockan 21, den 17 janu
ari, skar 10:e pansarkåren av huvudvägen Przasnysz-

Ciechanöw och en del av styrkorna trängde vidare 
mot södra utkanten av Przasnysz.

Längre till vänster i 29:e pansarkårens offensiva zon 
bjöd fienden mindre segt motstånd. De pansarbrigader 
som gick i spetsen bröt som förtrupp igenom fiendens 
tredje försvarslinje under gång, utan att sprida ut sina 
huvudstyrkor, fortsatte sin framryckning och nådde 
vid kvällen den 17 januari fram till huvudvägen nord
ost om Ciechanöw. Efter ett kort uppehåll återupptog 
kårens förband offensiven och klockan 3 på natten till 
den 18 januari nådde de fram till den befästa försvars- 
linjen runt Miawa.

I gryningen den 18 januari fortsatte 5:e gardes- 
pansarkåren sitt avancemang. Fiendetrupperna till- 
lämpade ofta, med stöd av det starkt befästa distriktet

En glad Kossack ur ett kavalleriförband i Röda armen, sittandes på eldröret till en Pzkpfw IV ausf H från 5.Panzer-Division utanför Gum- 
binnen 1945.
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Mlawa, en manöver med rörliga pansarvärnsvapen, 
crganiserade en stor mängd bakhåll för stridsvag
narna, gick till plötsliga motattacker och satte in bety- 
dande grupper av stridsvagnar och motoriserade kano- 
ner i striden. Fram till klockan åtta på morgonen hade 
arméns pansarkårer slagit tillbaka fjorton hårda mot- 
artacker från fienden och i var och en av dessa deltog 
upp till fyrtio stridsvagnar, förstärkta med infanteri 
och pansarvärnsartilleri. Allt detta fördröjde stridsvag
narnas framryckning och de kunde inte, trots i övrigt 
aynnsamma villkor för att bidra till genombrottet, öka 
avståndet till det efterföljande infanteriet. Först från 
andra hälften av dagen, den 18 januari, då förband i 
'.0:e pansarkåren på högra flanken bröt igenom tredje 
rörsvarslinjen väster om Przasnysz, kunde stridsvag
narna avsevärt accelerera sin framryckning. Förband 
ur 10:epansarkåren kringgick den befästa stödjepunk- 
ten Mlawa från nordost.

Klockan 2 på natten till den 19 januari kunde de 
xårbrigader som gick i spetsen, efter att ha tagit sig 
genom ett väglöst område med torvmossar och sank
mark, tränga fram norr om Mlawa och skära av den

andra mycket viktiga huvudvägen, Neidenburg 
- Mlawa.

Vid samma tid fortsatte 29:e pansarkåren förföljan
det av fienden längs järnvägen Ciechanöw— Mlava och 
kringgick Mlava från söder och sydväst. Fienden reti
rerade så skyndsamt att ingenjörstrupperna inte hann 
förstöra de broar över floden Dzialdowka, som förbe
retts för sprängning. Stridsvagnarna, som var i hälarna 
på den retirerande fienden, trängde in i Dzialdowo, 
krossade dess garnison och hade på morgonen, den 
19 januari, tagit kontroll över staden. Bland den stora 
mängden krigstroféer fanns: fyra tågsätt med beväp
ning, 8 funktionsdugliga stridsvagnar, 14 ånglok, över 
400 bilar, 40 kanoner av olika kaliber, två förråd med 
ammunition och bränsle samt en stor mängd ammuni
tion. Ur koncentrationsläger, som var belägna i distrik
tet Dzialdowo, befriades över 15 000 krigsfångar och 
sovjetiska medborgare, som deporterats till Tyskland.

Sålunda var vid slutet av dagen den 18 januari den 
befästa stödjepunkten Mlawa helt och hållet block
erad av pansarenheter och infanteri som anslutit sig till 
dem.

En 21 cm Mörser 18 i eldställning ute på öppet fält i östra Ostpreussen 1945. Med tanke på placeringen av vapnet borde Luftwaffe ha 
temporärt luftherravälde, alternativt var luftvärn placerat i närheten.
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ning tagit kontroll över en viktig knutpunkt och stark 
stödjepunkt - staden Przasnysz.

Befälhavaren vid fronten beslutade att utnyttja 
framgången i 48:e arméns zon och i synnerhet i distrik
tet Pszasnysz och i den riktningen sätta in 3:e gardes- 
kavaller ikåren. Kåren, som förberedde sig för insats i 
3:e arméns zon, förflyttade sig från distriktet Rözan 
med ilmarsch genom Makuv till distriktet Przasnysz 
och fick uppgiften att gå in i zonen för genombrottet.

2:a stormarmén tog kontroll över Ciechanöw, för
följde framgångsrikt fienden som retirerade oorgani
serat och avancerade under den 18 januari mer än 30 
kilometer.

På högra flygeln av stormgrupperingen vid fron
ten fortsatte tyska förband ur l4:e, 292:a och 129:e 
infanteridivisionerna, i skydd av skogsområden och 
sankmarker, att göra envist motstånd. Tyskarna för
sökte genom oavbrutna motattacker med infanteri 
och pansar att förhindra en utvidgning av genombrot

Ifcrster: En Kfz 2 Kettenkrad, halvbandsmotorcykel. Någonstans i Ostpreussen, januari 1945.
Lnder: Fyra stridsfordon från Panzer-Division "Grossdeutschland" övergivna i en Ostpreussisk stad i februari 1945. Från vänster: Pzkpfw 
M ausf H, StuG III ausf G, Pzkpfw IV ausf J och en Pzkpfw VI "Tiger" ausf E.
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IBiband ur 48:e armén drog fördel av 5:e gardespan- 
Bk-fhzv/s framgång, bröt igenom några av de fientliga 
fcrr irslinjer som omgav Mlawa och nådde på kväl- 
Bt den 18 januari fram till utkanterna av staden. Den 
Bts garnisonen, som bestod av rester av förband ur 
Hoch 299:e infanteridivisionerna och 18:epansargre- 
^a*'.:rdivisionen samt förstärkningar, var installerad i 
B?ri tegelbyggnader och en rad eldställningar av järn- 
■rtz.tg, huvudsakligen belägna i gatukorsningar, och 
Bssz gjorde hårt motstånd. Trots det kunde förband 
■r ~2:a infanterikåren inom kort tränga in i staden. 
He i natten pågick här blodiga strider. Underavdel- 
■tsgar i 42:a kåren använde sig i stor omfattning av 
kanoner för rak beskjut ning, stridsvagnar och granat- 
tu rare och erövrade kvarter efter kvarter i staden.
I På morgonen den 19 januari hade fiendens garnison

krossats och resterna av den hade tagits till fånga. 
Scrrt krigsbyte föll i händerna på våra trupper. På 
feS^ra flanken hade 29:e infanterikåren genom storm-
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tet på flankerna och på så sätt förbättra läget för sina 
trupper i aktion i distriktet Mlawa.

49:e armén fortsatte sin offensiv längs västra stran
den av floden Narew och förde klockan 20 den 18 
januari hårda strider vid fronten mot norr.

3:e armén, tog sig över floden Ozjits, efter att ha 
tagit kontroll över fiendens stora stödjepunkt Krasno
sielc, och rörde sig långsamt framåt under strider i det 
skogiga och sanka området.

På frontens vänstra flygel nådde 65:e armén, som för
följde den retirerande fienden, vid slutet av dagen den 
18 januari floden Dzialdowka. 5:e jägardivisionen och 
35:e infanteridivisionen fortsatte reträtten i västlig rikt
ning med stöd av eftertrupper och förde uppehållande 
strider i utkanten av Plonsk. 70:e armén tog efter utdra
gen strid kontroll över staden och fästningen Modlin.

De ogynnsamma väderförhållandena begränsade 
användningen av vårt flyg. 4:e luftflottan genomförde

den 18 januari endast 192 flygningar och huvudsakli
gen för spaningsuppgifter.

Sammantaget tog under stridsperioden den 14 till 
den 17 januari trupperna vid 2:a vitryska fronten 1 859 
fångar samt erövrade 223 kanoner, 123 granatkastare 
och 38 stridsvagnar och motoriserade artilleripjäser.

Som resultat av stridshandlingarna den 18 janu
ari intogs det befästa distriktet Mlawa av förband ur 
Röda armén och därmed var fiendens sista organise
rade motstånd i det distriktet brutet. Tyskarnas för
svar var genombrutet i en båge vid fronten över Przas
nysz, Mlava och Plonsk med en sträckning av upp till 
110 kilometer och ett djup på 60 kilometer. Fronttrup
perna fick frihet för operativa manövrer och kunde 
utveckla en fortsatt offensiv i nordvästlig eller nordlig 
riktning för att nå fram till östersjökusten med syfte 
att isolera fiendens ostpreussiska gruppering från det 
övriga Tyskland.

Ytterligare en bild som visar de två Panther-vagnarna som tidigare nämnts. Se även bild sid 45.



1:1:4* Framme vid Östersjön

E
fter att fienden förlorat sådana stora baser för sitt 
motstånd som Mlava, Przasnysz och Ciechanöw 
förmådde inte det tyska kommandot, trots alla 
ansträngningar, hejda Röda arméns framryckningar. 

Stora massor av stridsvagnar, understödda av flyget 
som återupptagit sin aktivitet, rörde sig stadigt framåt, 
krossade på sin väg motståndsfickor och slog beslut
samt ned fiendens försök att gå till motattack eller att 
bita sig fast vid någon ställning och där organisera sitt 
försvar. Tyska trupper, som förlorat sin ledning, bör-
ade en oordnad reträtt längs hela fronten.

Den 19 januari övergick trupperna vid 2:a vitryska
yrontens centrala del och på vänsterflanken till att 
förfölja fienden. Stridsvagnar och infanteri vid 5:e 
gar despansar armén avancerade beslutsamt mot norr, 
nådde fram till Neidenburg och inledde där stri
der. 3:e gardeskavallerikåren, som satts in i zonen för

genombrottet, gick klockan 17, den 19 januari, över 
gränsen till Ostpreussen och fortsatte offensiven mot 
Allenstein.

Särskild framgång i jakten på fienden hade 48:e 
och 2:a stormarméerna som den dagen ryckte fram 30 
kilometer. Vid samma tid förstärkte trupper vid 3:e 
vitryska fronten framgångsrikt framstöten i huvud
riktning mot Köningsberg, krossade tyskarnas Tilsit- 
gruppering, skapade hot att kringgå och inringa deras 
styrkor i trakten av Insterburg och kunde snabbt 
fortsätta sin framgångsrika marsch till en linje längs 
floden Deime. Där fronterna gick samman, i riktning 
mot Masurien, fortsatte de tyska försöken till envist 
försvar.

Utifrån en bedömning av situationen beslutade 
befälhavaren för 2:a vitryska fronten att vända fron
tens huvudstyrkor mot norr, i ungefärlig riktning mot
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Osterode-Elbing, med uppgift att på kortast möjliga 
väg nå fram till östersjökusten och där krossa de tyska 
arméerna samt med en del av styrkorna på bred fron: 
nå fram till Wisla med syfte att säkra huvudstyrkor
nas framryckning från väster.

För att verkställa ordern förflyttade sig trupperna på 
frontens vänstra flygel den 20 januari mer än 40 kilo
meter. I riktning mot Allenstein gick 3:e armén över 
gränsen till Ostpreussen och fortsatte inom dess grän
ser ytterligare 10-15 kilometer.

5 :e gardespansarkåren tog i gryningen den 20 januari 
kontroll över staden Neidenburg, en stor stödjepunkt 
för fienden, och fortsatte sin framryckning i ungefär
lig riktning mot Osterode.

Truppernas snabba frammarsch i riktning mot 
Elbing, och även den framgångsrika framryckningen

Över: En 15 cm Nebelwerfer 41 utan hjul. Notera dock att en raket 
sitter kvar i ett av de nedre rören. Ostpreussen 1945.
Under: En övergiven 10,5 cm leFH 18/42. Notera att eldröret har 
låsts i full rekyl. Detta gjordes för att förhindra att fienden kunde 
använda den. Dock var nog detta en överdriven åtgärd 1945. 
Röda armén hade mer eget artillerimaterial än de klarade av att 
använda.
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av 3:e vitryska frontens trupper i riktning mot Könings
berg, tvingade det tyska kommandot att, inför hot om 
full inringning, natten till den 22 januari inleda till
bakadragande av delar av 4:e armén som stått för för
svaret i fronternas skärningspunkt kring Masuriska 
sjöarna.

Samtidigt satte trupperna vid 2:a vitryska fronten till 
alla krafter för att så snabbt som möjligt nå fram till 
östersjökusten och på så sätt genomföra den uppgift 
som fronten ålagts från generalstaben. Klockan 03.35, 
den 22 januari, fick 5:e gardespansararmén order att ta 
kontroll över distriktet Osterode och Deutsch-Eidau 
samt fortsätta framryckningen i riktning mot norr, på 
morgonen den 24 januari ta kontroll över distriktet 
Elbing och skära av tyskarnas reträttväg mot väster.

Natten till den 22 januari lämnade tyskarnas 131:a 
och 54l:a infanteridivision och deras 286:e polisdivi
sion sina ställningar och började snabbt retirera i nord
västlig riktning. Förband ur 50:e armén, som bedrev 
förstärkt spaningsarbete, upptäckte i tid reträtten och 
övergick omedelbart till att förfölja fienden. Tyska 
kommandot förfogade emellertid i riktning mot Masu- 
rien ännu över tillräckliga styrkor, deras reträtt var 

En StuG III ausf G. Notera mängden larvband på vagnen.

organiserad och de drog stor fördel av den skogklädda 
och sanka terrängen. Trupperna i 50:e armén mötte 
hårt motstånd från fiendens eftertrupper, stötte på 
anlagda hinder och rörde sig endast långsamt framåt. 
För att säkra reträtten för enheter ur 4:e armén för 
angrepp från söder bjöd tyska trupper i riktning mot 
Mysjinets särskilt hårt motstånd mot förbanden ur 
49:e armén. I de hårda striderna övergick enstaka sam
hällen flera gånger ur hand i hand. I trakten av Wil- 
lenberg satte fienden in 24:e pansargrenadjärdivisionen 
och förband ur 558:e infanteridivisionen i striden. 
Fiendens motstånd förstärktes även i 3:e arméns zon. 
3:e gar deskavallerikår en tog, då man utvidgade offensi
ven, den 22 januari kontroll över staden Allenstein, en 
viktig knutpunkt för huvudvägar och järnvägar, men 
möttes vid försök att förflytta sig vidare mot norr av 
ett motanfall av infanteri med styrkor på upp till två 
regementen med stridsvagnar och tvingades att gå i 
försvarsställning i norra utkanten av staden.

Klockan 12 den 22 januari återupptog 5:e gardes- 
pansararmén sin förföljelse och ryckte följande dag 
fram mer än 20 kilometer.

Rester av de krossade tyska trupperna (299:e och 7:e 
infanteridivisionerna, pansar divisionen Grossdeutsch-
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bilar. Panik spred sig i staden, enstaka tyska kanoner 
och kulsprutor öppnade oordnad eld. Klockan 23 pas
serade förtruppen till 31:a pansar brigaden genom hela 
staden, utan att ha förlorat en enda stridsvagn, fort
satte snabbt framryckningen mot norr och nådde fram 
till kusten av viken norr om Elbing. Huvudstyrkorna i 
31:a pansarbrigaden hade sackat efter sin förtrupp och 
mötte organiserat motstånd från den tyska garnisonen 
vid infarten till Elbing. Efter två timmars strid tvinga
des 31:apansarbrigaden att gå i försvarsställning i östra 
utkanten av staden. Kort därefter nådde hela 29:e 
pansarkåren med sina huvudstyrkor fram till Elbing. 
Kårens starka spaningsgrupp, som varit i aktion norr 
om Elbing, trängde tillsammans med första motor
cykelregementet vid 5:e gar despansar armén, utan att 
möta något starkt motstånd, fram till Östersjön, för
flyttade sig längs kusten och nådde fram staden Tol- 
kemit. Följande dag tog pansarförbanden i samverkan 
med förband ur 42:a infanterikåren Tolkemit under 
kontroll efter utdragna gatustrider och hade därmed 
slutgiltigt skurit av kommunikationerna landvägen 
med tyskarnas gruppering i Ostpreussen.

En gammal klenod från tiden före krigets utbrott. En PzKpfw 38(t). Troligtvis tillhör den ett utbildningsförband som kastats in i striderna, 
vagnen i sig är fullständigt omodern och farligare för besättningen än angriparen. Platsen är Tolkemit, tiden januari/februari 1945.
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motoriserat artilleri och pansarvärnsartilleri 
—ir. övningscentrat i Mlawa, 18:e pansargrenadjärs- 

‘c: idonen och en stor mängd olika andra förband och 
niheter) gjorde svagt motstånd och drog sig i huvud
sak zillbaka i två riktningar: mot Braunsberg, under 
fcrsok att befästa sig på östra stranden av floden Pas
sarge, och mot Elbing.

En framskjuten avdelning av 31:a pansarbrigaden 
skingrade små fiendegrupper och nådde klockan 21, 
■en 23 januari, fram till de yttre befästningarna i 
Elbing. Stridsvagnarna hade ryckt fram i så forcerad 
ukt att stadens garnison, som inte väntat en så snabb 
ankomst, till en början inte bjöd något organiserat 
motstånd. Befälhavaren för denna förtrupp, kapten 
Diatjenko, beslutade sig för att genom en överras
kande attack tränga in i staden och krossa dess garni
son. Då stridsvagnarna fått order avancerade de i hög 
rart framåt med tända fordonslyktor. Elbing levde ett 
vanligt liv bakom fronten: här och där var ljuset tänt, 
soldater från pansarhögskolan marscherade under 
sång, spårvagnar var i rörelse. Stridsvagnarna öppnade 
eld, angrep en militärkolonn och krossade även några
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Ryskt kavalleri på framryckning. Främst i bilden rider musikpluto
nen. Ostpreussen februari 1945.

5:e gardespansararmén nådde som resultat av stri
derna med sina huvudstyrkor fram till Frisches Haff- 
viken på en front av 15-20 kilometer och blockerade 
Elbing efter att skurit av reträttvägen från Ostpreus
sen för de tyska trupperna.

Med hjälp av sina pansarenheters framgång fort
satte arméerna på frontens högra flygel och i centrum 
att snabbt förflytta sig framåt. På frontens högra flygel 
intog 50:e armén, då de förföljde den retirerande fien
den, stödjepunkterna Arys och Johannisburg. Fram
för 49:e arméns front fortsatte de tyska trupper, som 
försökte söderifrån säkra reträttvägen för sin augusti
gruppering, att bjuda hårdnackat motstånd. Hela 
dagen den 23 januari pågick utdragna strider i arméns 
zon. Vid mörkrets inbrott hade de tyska truppernas 
motstånd brutits och de började oorganiserad reträtt 
mot norr och nordväst. Den 24 januari nedkämpade 
49:e armén fiendens eftertrupper och rörde sig snabbt 
framåt, på en del sektioner upp till 20 kilometer; den 
26 januari var den redan indragen i strider i trakten av 
Ortelsburg.

Längre till vänster bröt den 23 januari 3:e arméns 
trupper motståndet från 299:e och 129:e infanteri
divisionerna, 18:e pansargrenadjärsdivisionen och 
pansardivisionen Grossdeutschland och tog kontroll 
över tyskarnas viktiga försvarsfäste - staden Willen- 
berg, och även de stora stödjepunkterna Ortelsburg 
och Passenheim. Tyska förband försökte med hjälp av 
den skogbevuxna och sanka terrängen uppehålla våra 
truppers framryckning i riktning mot Allenstein.

Den 24 januari slog förband i 3:e armén tillbaka 
elva motattacker med styrkor på alltifrån en bataljon 
till ett infanteriregemente, där varje enhet hade stöd 
av stridsvagnar. Följande dag förstärktes fiendens mot
stånd än mer. Efter att tyskarna dragit samman nya 
styrkor genomförde de en rad motattacker. Många 
småsamhällen gick ur hand i hand två till tre gånger. 
De förbättrade väderförhållandena gav flyget möjlig
het att från luften ge sitt bistånd till trupperna. Men 
inte ens detta kunde på något avgörande sätt förändra 
det läge som där uppstått. Trupper ur 3:e armén fort
satte under den 25 och den 26 januari att föra inten
siva strider längs den linje som man nått fram till.

48:e armén förstärkte angreppet i ungefärlig rikt
ning mot Mohrungen, vände sin front mot nordost 
och upprättade intim samverkan med förband ur 5:e 
gardespansararmén-, därmed stängdes fullständigt 
reträttvägarna för tyskarnas ostpreussiska gruppering 
mot väster.

Även 2:a stormarmén, med uppgift att nå fram till 
linjen Elbing-Marienburg, förstärkte framgångsrikt 
offensiven under dessa dagar. Den förföljde de illa till- 
tygade förbanden i 23:e armékåren och förflyttade sig 
dagligen 20-25 kilometer framåt. Den 26 januari tog 
förband ur 2:a stormarmén kontroll över Marienburg 
och nådde söder därom fram till västra stranden av 
Wisla.

Samtidigt som framryckningen mot Elbing utvid
gades avancerade trupperna ur 65:e och 70:e armé
erna, på frontens vänstra flygel, mot nordväst och
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mot väst till Wisla. Framför dem retirerade i spridda 
grupper resterna av fiendens krossade förband — 7:e, 
35:e, 252:a, 337:e och 542:a infanteridivisionerna och 
_: pansardivisionen. Vid sin reträtt lämnade tyskarna 
_:rustning på vägarna, brände bilkolonner, sprängde 
industriföretag, minerade samhällen och dödade 
boskap.

I samband med att trupperna helt förlorade sin led- 
cing tvingades det tyska kommandot att som utväg 
éppet sända order per radio och även att upprätta 
soeciella vägvisare för marschvägar och platser för 
impsamling av förbanden. Sålunda hade man exem- 
oelvis i trakten av Ljubawa (15 kilometer sydost om 
Deutsch-Eylau) på ett av husen spikat upp en anvis- 
ringstavla med överskriften ”Uppsamlingsplats för 
manskapet i 507:e pansarbataljonen Tiger i Bisch- 
dorf. Via följande punkter: Deutsch-Eylau, Freistadt

i riktning mot Graudenz”. Enligt vad som omvittnats 
av tillfångatagna tyskar fick de spridda grupperna 
av tyska trupper anvisningar att kämpa sig fram till 
västra stranden av floden Wisla.

Allt eftersom 65:e och 70:e arméerna ryckte fram 
mot Wisla hårdnade fiendens motstånd. Den tyska 
militära ledningen strävade efter att säkra organiserad 
övergång av Wisla för sina trupper och omformade i 
hast de stympade förbanden till enskilda komman
don, som bjöd envist motstånd för att uppehålla de 
sovjetiska trupperna och vinna tid. Dessutom utsat
tes enskilda marschkolonner flera gånger för angrepp 
från fiendens flyg.

Vid slutet av dagen, den 26 januari, nådde förband 
ur (73 :e armén fram till östra stranden av Wisla i trak
ten av Graudenz medan 70:e armén förde strider i 
utkanten av Kulma.

99



Två StuG IV, övergivna på en väg i närheten av 
Elbing i Ostpreussen. Artilleripjäsen i bakgrun
den är en 10,5 cm leFH 18/42 lätt haubits. De 
flesta indirekt skjutande tyska pjäser hade inte 
mynningsbroms. Denna modell var dock ett 
undantag.

Från 19 till och med den 26 januari rensade trup
perna i 2:a vitryska fronten ett område på mer än 
34 000 kvadratkilometer från tyska trupper och däri
bland ett område av Polen på mer än 20 000 kvadrat
kilometer. Under enbart tiden 14 till och med den 
24 januari förstördes under de offensiva striderna 38 
flygplan, 490 stridsvagnar och motoriserade artille
ripjäser, 830 kanoner, 470 granatkastare, 1 830 kul
sprutor, 1800 bilar och 44 pansarskyttebilar. Fienden 
förlorade i döda mer än 65 000 soldater och officerare. 
Under samma tid erövrade fronttrupperna 72 strids
vagnar och motoriserade artilleripjäser, 633 kanoner, 
214 granatkastare, 1 042 kulsprutor, 729 bilar, 38 
ånglok, 1800 tågvagnar, 161 förråd med krigsmate

riel, utrustning och livsmedel; 5 530 tyska soldater 
och officerare tillfångatogs.

Tredje vitryska fronten. Samtidigt som stormgrup
peringen vid 2:a vitryska fronten fick möjlighet att 
utvidga sin snabba offensiv mot nordväst fortsatte stri
derna den 18 januari med oförminskad styrka i den 
zon där 5:e armén vid 3:e vitryska fronten ryckte fram.

2:a pansargardeskåren från Tatsinskij förde, i intim 
samverkan med infanteriet, intensiva strider under 
den dagen och slog tillbaka fiendens rasande motat- 
tacker med pansar och motoriserade kanoner. Tys
karna gjorde, med hjälp av sin tidigare förberedda 
försvarslinje, ursinnigt motstånd. Första pansar- 
kåren, som på morgonen den 18 januari överförts



nil 39:e arméns stridzon, förflyttade sig den dagen upp 
rill 40 kilometer. Förband ur 5:e armén avancerade 6 
dll 7 kilometer under hårda strider om varje stödje- 
p _mkt och varje skyttegrav och skar av huvudvägen 
Tilsit-Gumbinnen.

Även 28:e armén förde hårda strider över hela fron
ten under denna dag. De framryckande förbanden i 
5 r gardesinfanterikåren och 128:e infanterikåren slog 
_nder stridsdagen tillbaka tio motattacker från 
fienden med styrkor på upp till en infante- S

bataljon med 10 till 15 stridsvagnar i If
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En SdKfz 10/4 2 cm Flak 38, sönderskjuten och kvarlämnad. Ostpreussen 1945

En närbild på samma vagn 
Notera av intresse 
ammunitionslådan till 
höger i bild.
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“ i: e enhet. Endast på enskilda avsnitt lyckades armén 
fcr.ga tillbaka fiendens förband 1 till 2 kilometer och 
k Kontroll över några av dennes stödjepunkter. Inte 
be..er 2:a gardesarmén lyckades uppnå några väsent-

resultat den 18 januari.
I Befälhavaren vid fronten beslutade att i en kring
gående rörelse gå norr om den befästa knutpunkten i 
■tsterburg och skära av fiendens gruppering i Inster- 
■crg- Gu mbin nen. För det syftet utnyttjade han 
fcpnombrottssektorn och satte in 2:a gardespansarkåren 
bn Tatsinskij i striden i 39:e arméns zon.

Samtidigt härmed förde general Tjernjachovskij 
mm även sin andra kolonn, 77;^ gardesarmén, till 
■oden Inster; han avsåg att begagna sig av den för att 
■r. idga anfallet från norr i en kringgående rörelse runt 
fcrsvarsfästet i Insterburg.
| För att verkställa ordern från befälhavaren vid 
fronten började 2:a gardespansarkåren, uppdelad i 
Ki kolonner, den 19 januari en framryckning mot 
jscväst. Efter att på vägen krossat smärre fientliga 
»t. ddsstyrkor nådde 4:e gar despansar brigaden klockan 
19.30 fram till norra utkanten av Aulovenen. Den 
rr>’<a garnisonen överrumplades av stridsvagnarna

och krossades fullständigt. Kort därefter kom även 4:e 
motorburna gardesinfanteribrigaden fram till Aulove
nen. Den längre till vänster framryckande 26:e gardes
pansarbrigaden hade vid dagens slut intagit huvud
vägen från öster till Aulovenen och 25:e brigaden tog 
kontroll över samhället Grunheide.

En tysk gruppering (9:e och 26:e armékårerna} fort
satte sitt hårdnackade motstånd inom försvarslinjen i 
Gumbinnen men i zonen norr om Insterburg började 
den, hårt ansatt av sovjettrupperna, retirera i nord
västlig och västlig riktning, under skydd av enskilda 
kommandon förstärkta med stridsvagnar och moto
riserat artilleri. Trupperna i 39:e armén fortsatte sin 
framryckning och förföljde beslutsamt den retire
rande fienden under natten. 54:e infanterikåren vid 
43:e armén förflyttade sig ihärdigt framåt längs floden 
Nemans södra strand, trängde under andra halvan av 
dagen den 19 januari in i Tilsit och tog efter en kort 
strid kontroll över denna stad.

Trots nederlaget vid Tilsit och de tyska trupper
nas reträtt mot väster fortsatte fiendens gruppering i 
Gumbinnen-Insterburg att hålla stånd och bjuda hårt 
motstånd mot de framryckande förbanden ur 5:e och

~-34-85 från 1:a Pansarkåren/3:e Vitryska fronten på väg mot enhetens uppmarschområde, januari 1945.
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28:e arméerna. Hela dagen, den 19 januari, pågick 
hårda strider vid försvarslinjen i Gumbinnen. Fienden 
gick flera gånger till motattack, besköt de sovjetiska 
truppernas stridsställningar med artillerield och gra
natkastare och satte in grupper av sitt flyg i striden. 
Befälhavaren för 5:e armén utnyttjade 39:e arméns 
framgång, förflyttade en del av 72:a infanterikårens 
styrkor norrut och satte in dem i strid. Men inte heller 
detta kunde öka takten i offensiven från arméns högra 
flank. 72:a och 45:e infanterikårerna övervann fien
dens envisa motstånd och rörde sig långsamt framåt.

Mer framgångsrik i sin offensiv var denna dag 28:e 
armén. Dess befälhavare genomförde maximal kon
centration av sitt artilleri till den zon där 3:e gardes
kåren och 128:e infanterikåren ryckte fram. Genom 
massiv eld mot det smala frontavsnittet slog man 
snabbt ned fiendens militära styrkor. Då kårerna gick 
till offensiv bröt de genom en efter en av tre skytte- 
gravslinjer, trängde målmedvetet tillbaka tyskarnas 
förband ur 549:e och 6l:a infanteridivisionerna mot 
väster och nådde klockan 18 fram till huvudvägen

Ragnit - Gumbinnen. 128:e infanterikåren väncej 
utan att stanna upp i sin framryckning, huvudstvr-I 
korna mot sydväst, trängde fram till Gumbinnen odl 
inledde strider i nordöstra utkanten av staden. Samti-I 
digt närmade sig söderifrån förband ur 20:e infanterz-\ 
kåren. Den tyska garnisonen bjöd envist motståndi 
och förbanden ur 28:e armén tvingades att tillfalligxl 
inta befästa ställningar.

Utifrån det gynnsamma läge, som skapats norr om 
lnsterburg, fattade befälhavaren för fronten beslutet 
att sätta in ll:e gardesarmén i genombrottssektornJ 
intensifiera dess offensiv i ungefärlig riktning mot 
Wehlau och på djupet, västerifrån, falla fiendens grup
pering i Insterburg-Gumbinnen i ryggen och på så 
sätt tillsammans med frontens övriga styrkor inringa 
och krossa den.

För att verkställa ordern från befälhavaren vid fron
ten började natten till den 19 januari ll:e gardesarmén 
att i ilmarscher och längs två marschvägar rycka fram 
mot floden Inster. Att genomföra en 45 kilometer lång 
marsch nattetid var dock inte möjligt och trupperna

Besättningen till en rysk IT-34 minröjningsvagn 148:e Pansaringenjörsregimentet. Vagnen har främst en sk IT-3 minröjningsvagn kopp
lad till en vanlig T-34-76.
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rortsatte därför sin förflyttning även på dagen den 19 
januari.

Den 20 januari var liksom förut 9:e och 26:e armé
kårerna och fallskärms- och pansarkåren Hermann 
Göring i aktion framför arméfrontens högra flygel. I 
ert försök att hålla tillbaka 39:e arméns framryckning 
satte tyska kommandot den 19 januari i trakten av 
Ragnit in den återformerade gruppen under överste 
Rehmer i striden; där ingick 156:e fältreserv bataljo- 
nen ur 56:e infanteridivisionen, 25:e folkstorms batal- 
jonen, ingenjörsgruppen under major Bartenstein, 
i09:e befästnings bataljonen och 3:e bataljonen ur 23 :e 
artilleriregementet. Det tyska flyget, som förlorat mer 
än hälften av sina resurser, hade kraftigt sänkt sin 
aktivitet och genomförde endast episodiska flygningar 
mot 5:e arméns stridslinjer i trakten av Gumbinnen.

På morgonen den 20 januari avlöste ll:e gardesar
mén förbanden ur 39:e och 5:e arméerna vid stridsfor- 
meringen för divisionerna i deras första kolonn och 
den inledde genast offensiven i angiven riktning. För
band ur fiendens 56:e, 69:e och l:a infanteridivisioner,

som drivits tillbaka från linjen vid floden Inster av 2:a 
gardespansarkåren från Tatsinskij, fortsatte reträtten 
och gjorde inte längre något organiserat motstånd. 
Trots att några divisioner ur ll:egardesarmén anlände 
kraftigt försenade till uppmarschlinjen, till följd av 
den hårda marschen, utvidgades offensiven snabbt 
under den dagen - under stridsdagen trängde armén 
fram 25 kilometer och tog kontroll över mer än 100 
småorter.

Det tyska kommandot vidtog alla åtgärder för att 
förhindra de sovjetiska trupperna att nå fram till 
Insterburg. Den 20 januari organiserade det försva
ret i hast och använde för det ändamålet rester av l:a, 
56:e och 69:e infanteridivisionerna, 13:e stormbataljo
nen och 208:e ingenjörs- och brobyggarbataljonen. För
band ur ll:egardesarmén, tillsammans med 2:agardes
pansarkåren från Tatsinskij, omgrupperade emeller
tid sina styrkor och förstärkta med artilleri bröt de, i 
gryningen den 21 januari i ett mycket kraftigt anfall 
längs huvudvägen Aulovenen-Insterburg, genom det 
där organiserade tyska försvaret och inledde snabb

En kolumn med ZiS-5 lastbilar, från 8:e Brobyggnadsbrigade, 3:e Vitryska fronten i februari, någonstans i Ostpreussen. Notera att lastbi- 
arna är lastade med N2P pontoner.
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En del av en stridsvagn man helst vill slippa se....En Pzkpfw V "Panther" ausf G från Panzer-Division "Hermann Göring 1" i Ostpreussen 
januari 1945. Notera serienumret på vagnen som är stencilerat på frontplåten. Notera även det så kallade "Ambush"-kamoflaget på 
sidoplåtarna. Troligen är vagnen helt nukommen från tillverkningen. Vagnen ser för hel och ren ut för att varit med länge i förbandet.
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fczmryckning åt söder. De slagna fiendeförbanden 
rde svagt motstånd och retirerade i oordning mot

fcsterburg.
| ?:e och 28:e arméerna, förde som tidigare hårda stri- 

Förband ur 20:e armékaren och fallskärmsjägar- 
fcr pansarkåren Hermann Göring fortsatte, med stöd 
r» ett väl utvecklat försvar, att bjuda envist motstånd.
I sin strävan att till varje pris hålla sina försvarsfästen i 
Cumbinnen och Insterburg satte tyska kommandot i 
Hriden mot 5:e och 28:e arméerna in olika specialför- 
:<nd, enskilda byggnads- och broläggningsbataljoner, 
vimbandsbataljoner och enskilda marschkompanier. 
Vnder denna stridsdag slog förband vid Röda armén 
på separata frontavsnitt tillbaka upp till tio till tolv 
motangrepp från fienden. 28:e armén förde under två 
dagar utdragna strider om Gumbinnen och först under 
andra hälften av den 21 januari lyckades förband ur 
. 28:e infanterikåren, i samverkan med förband ur 20:e 

Ryskt infanteri under strid i bebyggelse någonstans i Ostpreussen.

kåren, ta kontroll över staden. Inte ens därefter mins
kade dock motståndet från de tyska trupper som för
svarade sig i den riktningen.

Denna dag hade 2:a gardesarmén framgångar i sin 
offensiv. Med en hård attack från högra flanken och 
centrum bröt den genom fiendens försvar och ryckte 
snabbt mer än 14 kilometer in på djupet i dennes 
ställningar.

I den situation som nu uppstått beslutade befäl
havaren över fronten att, för att inringa och krossa 
resterna av fiendens gruppering i Insterburg-Gumbin- 
nen, utnyttja ll:e gardesarmén och 5:e och 28:e armé
erna med uppgiften att med trupperna från frontens 
högra flank fortsätta att förfölja fienden mot väster 
och med målsättningen att de närmaste dagarna, tätt 
efter den slagna fienden, tränga in i Köningsberg och 
ta kontroll över det befästa området och staden. För 
att verkställa denna uppgift avdelade befälhavaren 
båda pansarkårerna samt 43 :e och 39 :e armén.
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Samtidigt bevarade ännu fiendens gruppering i 
Insterburg-Gumbinnen, trots den snabba reträtten 
mot väster av förband ur 9:e armékåren, motstånds
kraften och den utgjorde, vilket var än värre, ett visst 
hot från söder mot frontens högra flygel. Med hänsyn 
till dessa omständigheter gav general Tjernjachov- 
skij order till ll:e gardesarmén och 5:e armén att göra 
ett koncentriskt anfall från norr, öster och söder med 
gemensam stötriktning mot lnsterburg, bryta genom 
fiendens motståndslinje och, efter att ha inringat 
grupperingen i lnsterburg, krossa denna och den 22 
januari ta staden under kontroll.

I de kårer, som var disponerade för stormningen 
av lnsterburg, ingick alla stridsvagnar som utgjorde 
direkt stöd till infanteriet i dessa arméer och de 
huvudsakliga artilleristyrkorna. Flyget i l:a Luftflottan 
kunde, återigen på grund av dåliga väderförhållanden, 
inte delta i stödet till våra truppers framryckning.

Klockan 23 den 21 januari gick förband ur 3:e vit
ryskafronten, efter nödvändig omgruppering av styr

korna och efter tjugo minuters artilleribeskjutning, 
till offensiv. Resterna av fiendens 349:e, l:a och 56:e 
infanteridivisioner, som i stora drag innefattade upp 
till två infanteriregementen med stridsvagnar ur 
5:e pansar divisionen, mötte de framryckande trup
perna med häftig eldgivning från kulsprutor och 
granatkastare och med ursinniga motattacker. Sär
skilt orubbligt uppträdde de tyska förband, som höll 
vägkorsningen norr om lnsterburg under beskydd. 
Här utsattes förbanden ur ll:e gardesarmén för sex 
motattacker och tvingades att slå av på takten i sin 
framryckning. Men trots detta krossade förbanden 
ur Röda armén skyddskommandona och trängde 
tillbaka tyskarna mot floden Ister samt kunde efter 
en kortare nattlig strid helt rensa norra stranden. 
Efter att ha lidit svåra förluster slog mindre rester av 
de tyska trupperna, utan att ha hunnit spränga bro
arna bakom sig, till oordnad reträtt över floden och 
tog skydd i lnsterburg, där garnisonen gjorde envist 
motstånd.

T34-85:or från en av pansarbrigaderna i 3:e Vitryska fronten, rycker fram i Ostpreussen, februari 1945.



1:1:5* Tredje vitryska fronten

D
et tyska kommandot förstod att vidare stymp
ning av styrkorna i grupperingen Tilsit-Inster- 
burg skulle leda till att den krossades bit för 
Bbcc och skulle låta de framryckande sovjetiska förban- 

I den. som nått fram till floden Deime, nå fram även till 
I Köningsberg. Av den anledningen satte den vid flo- 
I Anna Deime och Alle in alla sina reserver och till och 
! BLcd en del av de styrkor som var avsedda för försvar 
I av Köningsberg; därigenom försökte de att till varje 

pris hejda framryckningen för trupperna vid 3:e vit- 
—:ka fronten vid denna linje. Den 22 januari upptäck- 
xs i trakten av Labnau förband från 286:e polisdivisio- 
x/w 45:e polisregementet, 78 :e byggnadsbataljonen för 

; jgmén, ett skyddskompani från garnisonen i Könings- 
ierg, en motorcykelbataljon från SS-trupperna och 
e: rad andra underavdelningar. Dessa fiendeförband

utgjorde emellertid inte någon reell kraft som var för
mögen att hålla tillbaka offensiven. De starkaste tyska 
kårerna, som försvarat stridslinjen vid Ostpreussens 
nordöstra del, var grundligt utmattade och desorgani
serade och drog sig oordnat tillbaka västerut.

Samtidigt härmed gav befälhavaren för Heeres- 
gruppe Mitte, med farhågor för utgången för de 26:e 
och 27:e armékårerna som varit aktiva söder om Gum
binnen, order om att den 23 januari påbörja organise
rad reträtt.

Den 25 januari bröts slutgiltigt fiendens motstånd 
vid de befästa ställningarna längs floderna Deime och 
Alle, och fronttrupperna, som ryckte fram med styrkor 
från 43:e och 39:e arméerna norr om floden Pregel och 
med styrkor från ll:e gardesarmén och 5:e armén söder 
om denna flod, ryckte snabbt fram mot Köningsberg.
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1:1:6* Striderna i trakten av 
Köningsberg

D
en 27 januari fortsatte trupperna från 3:e vit
ryska fronten att förfölja fienden. Arméerna på 
högra flygeln, med uppgift att ta Köningsberg 
under kontroll, nådde denna dag fram till de närmaste 

infarterna till fästningen och inledde utdragna stri
der. Det tyska kommandot vidtog alla åtgärder för att 
hejda dessa arméers framryckning, göra slut på deras 
krafter och på så sätt ge fästningsgarnisonen möjlighet 
att konsolidera sitt försvar. Norr om Köningsberg för
stärktes avsevärt motattackerna från fiendens pansar 
och infanteri, även det tyska flyget ökade sin aktivitet. 
Det tyska artilleriet öppnade häftig eld mot det sov
jetiska infanteriets stridslinjer. De förband, som gått 
rill offensiv mot Köningsberg öster ifrån, stötte allt 
oftare på fiendens anlagda hinder och tvingades föra 
utdragna strider för varje försvarslinje och för varje 
mindre samhälle. Befälhavaren för 39:e armén strä

vade efter att så snabbt som möjligt blockera staden 
från norr och ställde uppgiften för sina kårer på högra 
flanken att nå fram till Frisches Haff-viken för att 
hindra de tyska trupperna att finna en reträttväg väs
terut. För att verkställa denna uppgift omgrupperade 
arméchefen huvudstyrkorna av artilleri och granat
kastare till kårzonerna.

Hela dagen den 27 januari pågick utdragna strider. 
Förband ur 39:e armén nådde den 28 januari fram till 
Köningsbergfästningens försvarsverk från öster och 
inledde här intensiva strider. Elfte gardesarmén och 
5:e armén - med uppgift att ta sig fram till stranden 
av Frisches Haff-viken och med sina huvudstyrkor 
kringgå Köningsberg söderut - ryckte snabbt fram 
under denna dag. De skingrade grupperna ur tyskar
nas 26: e armékår bjöd obetydligt motstånd och för
sökte rycka ifrån de trupper som förföljde dem och
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ta skydd i Köningsberg som av det tyska kommandot 
förbereddes för utdraget totalförsvar.

Då han riktade angreppen mot Köningsberg sökte 
general Tjernjachovskij samtidigt isolera garnisonen i 
staden från de tyska huvudstyrkorna som varit aktiva 
söder därom. För detta syfte sände han fram 5:e armén 
mot Kreuzburg och 28:e armén mot Preussisch Eylau.

5:e armén förflyttade sig den 27 januari snabbt i 
västlig riktning, i intim samverkan med trupper ur 
11 :e gardesarmén. Under andra hälften av dagen bör
jade emellertid dess läge att kompliceras. Fienden, som 
upprättat stabilt försvar vid floden Alle, hejdade denna 
dag 28:e och 2:a gardesarméernas framryckning. Alla 
försök från 28:e armén att forcera floden från högra 
flygeln visade sig resultatlösa. Med stöd från försvaret 
gick tyska förband under andra hälften av dagen, den 
27 januari, till motangrepp från trakten av Preussisch 
Eylau mot norr och tillfogade 5:e arméns öppna flank 
ett hårt slag. Då den slog tillbaka angreppen från tyskt 
pansar och infanteri tvingades 5:e armén att under 
hårda strider vända en del av fronten mot söder.

I den situation som nu uppkommit vidtog tyska 
kommandot alla åtgärder för att bevara resterna av 
sina styrkor och inte ge de sovjetiska trupperna någon 
möjlighet att skingra dem. För det ändamålet genom
förde man den 27 januari i trakten av Brandenburg 
(på sydöstra stranden av Frisches Haff-viken) en kon

centration av ungefär en infanteridivision och hur-j-H 
stridsvagnar. Spaningsflyget upptäckte uppmarsct I 
infanteri även i trakten av Fischhausen på ZemlariÄ 
halvön. Garnisonen i Köningsbergfästningen, s J 
inklusive rester av retirerande förband från 3:e 
armén och 4:e armén översteg 100 000 man, fbraB 
redde sig skyndsamt för långt och ihärdigt försvar.

Den 29 januari trängde förband ur 39:e ar»:eU 
högra flygel, som förföljde resterna av 69:e infan;-:-m 
divisionen, in på Zemlandhalvön, skar av huvudl 
vägarna och järnvägarna Granz - Köningsberg odJ 
Fischhausen - Köningsberg och den 31 januari nåddl 
13:e gardesinfanterikåren vid denna armé fram til 
Frisches Haff-viken och skar därmed av reträttvägsJ 
från Köningsberg mot väster. Samma dag omringada 
113:e och 94:e infanterikårerna Köningsberg från nod 
och öster och inledde utdragna strider vid fästningen! 
yttergräns.

Söder om floden Alter Pregel fortsatte ll:e 
armén sin offensiv mot Köningsberg. Den överflygladq 
det hårdnande motståndet från de tyska förband scen 
retirerat till staden och tog den 30 januari kontroll 
över kusthuvudvägen Brandenburg — Köningsberg, 
nådde fram till Frisches Haff-viken, och skar på så sin 
av Köningsbergs truppgruppering från söder.

Det tyska kommandot försökte, med hänsyn riB 
det svåra läge som uppstått för garnisonen i Könings-

En spaningspatrull från 2:a Gardesmotorcyckelregementet 
i Ostpreussen, januari 1945. Enheten var underställd 3:e Vit
ryska fronten.
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31 :a armén tog upp förföljandet av den retirerande 
fienden och nådde med sina huvudstyrkor fram till 
floden Alle där de inledde ihärdiga strider.

Sålunda nådde den 31 januari trupper från 3:e vit
ryska fronten, i sin utvidgade offensiv åt väster, med 
sin högra flygel fram till fästningen Köningsberg och 
omringade den, medan den vänstra flygeln tog sig 
fram till det befästa trakten av Heilsberg och fortsatte 
hårda strider för att likvidera de rester av trupperna 
ur armégrupp ”Centrum” som koncentrerats dit. 
Striderna på frontens vänstra flygel antog en alltmer 
utdragen karaktär.

5:e armén, som ryckte fram med centrum mot 
Kreuzburg, förde strider om denna stödjepunkt under 
sex dagar och kunde först den 7 februari inta den.

28:e armén, som förde utdragna strider väster om 
floden Alle, kringgick den 8 februari med en del av 
styrkorna samhället Preussisch Eylau från norr och 
inledde strider i dess utkanter.

2:a gardesarmén inledde den 2 februari, efter att ha 
krossat den tyska garnisonen i Schippenbeil, hårda 
strider om en stor baspunkt, Bartenstein, och delade 
sig i en kringgående manöver mot norr och mot söder. 
Natten till 4 februari trängde arméförband in i denna 
ort från öster och söder och tog klockan sju den 4 
februari, efter hårda gatustrider, kontroll över den;
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terg. bryta blockaden av staden och återupprätta 
kommunikationerna längs kustvägen Brandenburg
- Köningsberg. Under andra hälften av dagen den 30 
pnuari samlades de sista reserverna - 562:a infanteri- 
c: isionen, förstärkt med pansar och motoriserat artil
leri från resterna av pansardivisionen Grossdeutschland
- och de genomförde en motattack från trakten av 
Brandenburg. Som resultat av ihållande strider lyck
ades fienden ta kontroll över kusthuvudvägen och 
återupprätta kommunikationerna med Köningsberg. 
I dessa strider förlorade tyskarna över 2500 man i 
bara döda och dessutom 23 stridsvagnar, 10 enheter 
motoriserat artilleri samt en stor mängd kanoner och 
granatkastare.

Längre till vänster fortsatte 5:e armén sin framryck- 
cing i riktning mot Zinten. På morgonen den 28 janu
ari blev 45:e infanterikåren oväntat utsatt för ett mot- 
anfall från söder av förband ur tyskarnas 26:e armékår 
med understöd av 35 stridsvagnar och motoriserade 
kanoner. Förband ur 45:e infanterikåren drev, efter att 
Ea slagit tillbaka fiendens angrepp, tillbaka de tyska 
mrbanden mot söder och inledde mot slutet av dagen, 
ren 28 januari, strider om Schrombenen.

28:e armén förde som förut hårda strider vid floden 
Alle, lyckades vid slutet av dagen, den 31 januari, gå 
över denna, tog kontroll över Friedland och fortsatte 
d tfensiven mot Preussisch Eylau. 2:a gardesarmén och
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därvid krossades nästan fullständigt den tyska garni
son som stått för försvaret. Längre åt nordväst mötte 
emellertid de framträngande trupperna ånyo en fient
lig försvarslinje där fienden hade till sitt förfogande 
en stor mängd äldre anläggningar av järnbetong och 
pansarvärnshinder i form av nedgrävda träpålar, 
gravar och taggtrådshinder. Först 8 februari lycka
des de bryta genom det försvar som organiserats där. 
Förband ur tyskarnas 50:e och 21:a infanteridivisioner 
började, under svåra förluster, reträtt mot nordväst.

Trettioförsta armén bröt, efter att ha återuppta
git sin offensiv, genom försvaret väster om Heilsberg, 
avancerade snabbt genom sin vänstra flank mot nord
väst och tog den 2 februari kontroll över fiendens stora 
vägknutpunkt vid staden Landsberg. Arméns fortsatta 
framryckning försvårades emellertid. Det tyska kom
mandot hade till trakten av Landsberg överfört sina 
129:e och 558:e infanteridivisioner och även förband ur 
24:e pansardivisionen och företog hårda motattacker, 
i försöken att där inringa förband ur 71:a infanteri
kåren. Under några dagar pågick här utdragna 
strider som resulterade i att 31:a armén slog *3

tillbaka alla attacker från fienden och fortsatte atrl 
långsamt förflytta sig framåt.

Andra vitryska fronten.
Efter att ha nått fram till östersjökusten fortsatte för
band ur styrkorna vid stormgrupperingen  för 
arméerna på högra flygeln vid 2:a vit- jf ryska 
fronten offensiven i nordostlig riktning f med 
målet att tillsammans med trupperna ! vid 3:e 
vitryska fronten fullständigt krossa / tyskarnas 
avskurna ostpreussiska gruppe- / ring. Då 
denna dag, den 26 januari, led / mot sitt slut 
hade sträckningen av frontlin- / jen utvidgats 
från ursprungliga 285 kilo- B meter till 430 
kilometer och därvid hade S frontbredden 
för enskilda arméer upp- nått 24 till 72
kilometer. Allra mest 1 uttänjd var
48:e armén kilo- «jU meter) som

%
En Maultier 4,5 tTyp L 4500 R, beväpnad med en 3,7 cm 
Flak 43, tillhörande em luftvärnsenhet i Wehrmacht i 
Ostpreussen i januari 1945.
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spärrade reträttvägarna för de tyska trupperna från 
Ostpreussen. Samtidigt fattade det tyska kommandot 
neslutet att återupprätta kommunikationerna landvä
ven mellan sin truppgruppering i Ostpreussen och det 
övriga Tyskland. För det ändamålet koncentrerades 
skyndsamt förband ur 131:a, 170:e och 299:e infan- 
:;ridivisionerna, 28:e jägardivisionen, pansargrenadjär- 
divisionen Hermann Göring, 18:e pansargrenadjärdivi- 
:ionen, pansardivisionen Grossdeutscbland och storm- 
trtilleriets brigader.

Klockan 24 den 26 januari öppnade plötsligt tys
karna häftig eld med artilleri och granatkastare mot 
■i8:e arméns högra flank och därefter gick infanteri 
och stridsvagnar till anfall. Som resultat av de intensi- 
r.erade striderna lyckades tyskarna den 27 och den 28 
anuari inta Liebstadt och 17:e infanteridivisionen i 48:e 

armén inringades sydväst om Wormditt och kämpade 
för att slå tillbaka de energiska attackerna från fien
den. Den 29 januari fortsatte de utdragna striderna i 
trakten av väster om Liebstadt. Tyskarna företog några 
attacker med styrkor på upp till tre divisioner med

pansarunderstöd. Enstaka, isolerade fiendegrupper 
lyckades göra genombrott väster om Liebstadt.

Med anledning av den situation som uppkom
mit på 48:e arméns front förstärktes denna med 8:e 
gardespansarkåren och fem brigader pansarvärnsar- 
tilleri. Dessutom överfördes 42:a infanterikåren (vid 
48:e armén) till 5:e gardespansararmén och denna 
armé beordrades att vända sina huvudstyrkor mot 
öster. Klockan 17.30 den 28 januari överlämnades 
order till 3:e gardeskavallerikåren att täcka Allenstein 
med en kavalleridivision och till de övriga styrkorna 
att genomföra anfall mot flanken på de fiendeförband 
som gick till attack på 48:e arméns frontavsnitt.

Den 30 januari gjorde tyskarna ett sista försök att 
bryta sig ut ur inringningen. I trakten av Liebstadt 
satte de in en stor mängd infanteri och sjuttio strids
vagnar i striderna. Alla attacker slogs dock tillbaka och 
fienden tvingades dra sig tillbaka till sin utgångsställ- 
ning. Sålunda kunde, tack vare det lägliga understödet 
till 48:e armén från förband i 5:e gardespansararmén, 
3:e gardeskavallerikåren och 8:e gardespansarkåren,
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•i*n den intressanta förbandssymbolen på sidan av vagnen.
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samt även från pansarvärnsartilleriet, alla försök från 
tyskarna att bryta genom fronten slås tillbaka utan 
att de lyckades nå någon framgång. 5:e gardespansar
armén och 48:e armén slog inte endast tillbaka alla 
fiendens attacker utan kunde i sin tur återuppta fram
ryckningen i nordostlig riktning. 17:e infanteridivisio
nen räddades ur blockeringen.

Samtidigt som det pågick häftiga strider mot stora 
fiendestyrkor, som försökte slå sig igenom mot väster, 
i 48:e arméns zon fortsatte 50:e, 49:e och 3:e arméerna 
att utvidga sin offensiv men allt eftersom de flyttade 
fronten framåt reducerades dessa arméer successivt. 
Av den anledningen drogs den 29 januari 49:e armén 
tillbaka till frontreserven.

Under tiden den 31 januari till den 8 februari ansatte 
arméerna på frontens högra flygel, tillsammans med 
trupperna vid 3:e vitryska fronten, fiendens ostpreus
siska gruppering från tre håll. 5:e gardespansararmén, 
förstärkt med 42:a infanterikåren, rörde sig långsamt 
framåt under strider om Frauenburg på kusten av Fris
ches Haff-viken. Ett spaningskommando från armén 
skeppades över bukten till Frische Nehrung-näset 
och började minera de tyska förbandens reträttvägar.

Detta kommando drog sig emellertid tillbaka under 
press från fienden.

Vid samma tid som arméerna på frontens högra 
flygel slog tillbaka motattacker från fiendens ostpreus-J 
siska gruppering, nådde vänstra flygeln av 2:a vitryski 
fronten fram till Wisla, gick över floden och förde 
utdragna strider för att inta och behålla kontroller, 
över brohuvudena på dess västra strand.

Under perioden den 26 till den 30 januari fick 
offensiven en gynnsam utveckling. 2:a stormarmen 
avlöste vid Elbing förband ur 5:e gardespansararmén 
och övertog helt blockaden och kampen mot garniso
nen i Elbing.

65:e armén trängde fram till närheten av Wisla, tog 
sig på bred front över floden och inledde strider för an 
upprätta och utvidga brohuvuden.

70:e armén förde strider för att utvidga sitt brohuvud 
på västra stranden av Wisla, vid Kulma, och blocke
rade på vänstra flygeln garnisonen i fästningen Thorn. 
Blockaden genomfördes av 136:e infanteridivisionen 
och ett regemente ur 71:a infanteridivisionen. Enligt dc 
uppgifter, som man förfogade över, befann sig i Thorn 
inalles 3 000 till 4 000 man och därför ansågs en divi-

En Pzkpfw V Panther Ausf A som skall repareras vid Schichaus-fabriken i Elbing, januari 1945.
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merades vid fronten mot söder för direkt skydd till 
truppernas uppmarschområde.

Genom de åtgärder som vidtogs skingrades fiendens 
kolonner, deras framryckning mot norr hejdades och 
vid slutet av dagen den 8 februari hade grupperingen 
från Thorn slutgiltigt krossats. Vid detta tillfälle döda
des 15 025 man, tillfångatogs 11 975 soldater och 
officerare och beslagtogs upp till 200 artilleripjäser. 
Endast 3 000 man lyckades ta sig ut ur inringningen 
och förena sig med sina trupper.

Icke desto mindre hade till och med de tyska trup
pernas misslyckade utbrytning från Thorn allvarlig 
inverkan på utvecklingen av stridshandlingarna i detta 
distrikt. Saken var den att de trupper på 2:a vitryska 
frontens vänstra flygel, som drogs in i kampen med 
grupperingen från Thorn, inte förmådde åstadkomma 
någon avgörande offensiv i västlig riktning och nå 
någon effekt i kampen mot den fiendegruppering som 
av tyska kommandot i Pommern koncentrerats för att 
rikta angrepp mot flanken och uppmarschområdet för 
trupperna i första vitryska fronten vid Oder. Först efter 
likvideringen av tyskarnas gruppering från Thorn fick 
arméerna på ^vänstra flygeln av 2:a vitryska fronten 
återigen frihet X för operativa manövrer.

Redan under den fas då tyskarnas gruppering 
från Thorn kros- sades beslutade befälhavaren
för 2:a vitryska Ib fronten att koncentrera 
huvudstyrkorna ik på sin vänstra flygel

Er 3,8 cm Flak 36/37, januari 1945. Om den användes som 
uftvärn eller indirekt sskjutande artilleri vid fototillfället är 

oclart.
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ki. rorstärkt med ett infanteriregemente, tillräckligt. 
kL*'a verket fanns i den belägrade fästningen den på 
kr rormerade 340:e grenadjärdivisionen, förband ur 
k och 337:e infanteridivisionerna, 488:e enskilda 

^pa::erikompaniet, 9:e byggnads bataljonen och 384:e 
k.bataljonen, totalt uppemot 30 000 man.
I Det mest sannolika var att man kunde vänta sig 
k inbrytning från garnisonen i Thorn mot nordväst 
Ler. samtidigt hölls just den nordvästra blockadsek- 

k av sovjettrupper som var svagare än de övriga, 
timisonen i Thorn ansåg att fästningen var block- 
■3C av överlägsna ryska styrkor. Därför fattade tys- 
kma beslutet att bryta sig ut med alla sina styrkor 
k ert smalt avsnitt i den nordvästra sektorn under 
krren till den 31 januari. Till följd av en förkros- 
bcde överlägsenhet i styrkor på det avsnitt som fien- 
kr. valt för sin attack lyckades denne bryta blocka- 
Iec. Tyskarna satte sig i rörelse i två kolonner mot 
Lccdväst. Då deras förband närmade sig Unislaw, där 
tT arméns stab befann sig, bröts tillfälligt stabens 
koindelse med dess förband.
I I första hand riktades 200:e infanteridivisionen mot 
ksdegrupperingen från Thorn och därefter sattes 
ber. 136:e och l65:e infanteridivisionerna, ett pan- 
brrörband från l:a gardespansarkåren och frontreser- 
■c in i striderna. Slutligen avdelade kårerna ur första 
kionnen särskilda kommandon, som drogs tillbaka 
■L respektive kårers områden bakom fronten och for-
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och återuppta den avgörande framryckningen i väst
lig riktning med målet att tillsammans med trupper 
i första vitryska fronten krossa fiendens gruppering i 
Pommern. Detta beslut av befälhavaren vid fronten 
bekräftades genom direktiv från generalstaben av 
den 8 februari, no. 11021. Enligt detta direktiv skulle 
2:a vitryska fronten den 10 april genom sitt centrum 
och sin vänstra flygel gå till offensiv väster om floden 
Wisla och i fortsättningen utvidga offensiven mot 
Stettin, ta kontroll över trakten av Danzig-Gdynia 
och rensa kusten på fiender ända fram till Pommerska 
bukten.

Därefter erhöll man den 9 februari ett andra direk
tiv från generalstaben, no. 11022, där det föreskrevs 
att man skulle till 3:e vitryska fronten överföra 50:e 
armén (sex divisioner), 3:e armén (nio divisioner), 48:e 
armén (tolv divisioner), 5:e gardespansararmén, 29:e 
tunga pansar brigaden, 23:e pansarbrigaden och 15:e 
artilleridivisionen i genombrottszonen. Man måste
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observera att dessa arméer och avdelningar hade de_- 
tagit i strider under ungefär en månad och hade bere
dande luckor i styrkor och utrustning. Sålunda hacr 
man, exempelvis, i genomsnitt mindre än 3 500 maj 
i infanteridivisionerna i 48:e armén och där fanna 
totalt 85 stridsvagnar och motoriserade artilleripjiJ 
ser. 5:e gardespansararmén hade i funktion 155 strids
vagnar och motoriserade artilleripjäser och av dessa 
hade till den 10 februari flertalet fordon förbrukat sin 
motorkapacitet eller resurserna var nästan uttömda.

Överst t.h.: Ryska "tankriders" på sina transportfordon, T-34-76:ocJ 
Så här såg det ut under framryckning mot fientlig position, men 
det troligaste är att bilden är tagen under framryckning til 
upmarschområdet. Ostpreussen, januari 1945.
Nederst t.h.: En SU-76M, tillhörande en bataljon underställd en 
infanteridivision i 11 :e Gardesarmén. Februari 1945.
Under: Ryskt infanteri marscherar in i en Ostpreussisk stad. Notera 
den sparsmakade utrustning varje soldat har med sig. Vapen.. 
ammuniton, granater, bajonett och en påse med personliga ägo
delar. Stor skillnad mot den tyska soldatens utrustning!
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Tabell 3. Uppgifter om materielbeståndet i 3:e vitryska frontens pansar
förband per den 10 februari 1945 kl 08.00

Armé och Förband Pansartyp I funktion
Behöver
repareras

Behöver
evakueras

B5
39:e armén

28 gv. tbr T-34 3 8 4

735 ing SU-76 4 8 1

927 ing SU-76 6 3 -

1402 ing SU-76 7 2 -

1197 ing SU-76 5 - -

Totalt i armén 25 21 5

5:e armén

2 gv. tbr T-34 7 20 5

120 tbr T-34 34 4 4

81 gv. ttp IS-122 3 1 -

82 gv. ttp IS-122 12 6 -

253 itp IT-34 8 - -

953 ing SU-76 13 2 -

954 ing SU-76 21 - -

958 ing SU-76 21 1 -

1021 ing SU-85 8 3 1

395 gard. str. ing ISU-152 16 3

373 gard. str. ing ISU-152 - 3

Totalt i armén 143 43 10

28:e armén

213tbr T-34 - 7 1

77 gv. ttp IS-122 - 7 1

148 itp IT-34 21 - -

343 gv. ting ISU-152 - 11 1

Nio enskilda sad SU-76 51 14 -

Totalt i armén 72 39 3

1 l:e gardesarmén

43 gv. ttbr
IS-122
SU-152

4
2

1435 ing SU-85 11 - -

Nio enskilda sad SU-76 47 22 7

Totalt i armén 58 32 13

513 otp T-34 2 1 -

337 gv.ting ISU-122 9 2 2
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■ Armé och Förband Pansartyp I funktion
Behöver
repareras

Behöver
evakueras

1 5. i armén

1 fe otp OT-34 2 1 -

1 Ic5 tbr T-34
Sherman

7
O

O 
00

3

1 55“ gv. ting ISU-122 - 7 3

| 5*f5 gv. ting ISU-122 9 2 -

1 B59 ing SU-76 14 9 7
1 105-ing SU-85 4 - -

1 1025 ing SU-85 17 3 -

‘-490 ing SU-76 4 1 2

926 ing SU-76 4 7 5

Totalt i armén 61 46 20

1 43:e armén

1 1*91 ing SU-76 2 11 -

1 Frontens reserv

111 Js.

T-34
SU-76
SU-85

ISU-122

10
9

33
3
4
13

5
1

2 gv. tk
T-34

SU-76
14 21

8
1

|| 35 gv. ttb IS-122 1 1 -

75 gv. ttp IS-122 - - -

' "6 gv- «P IS-122 - - -

11 348 gv. ting ISU-122 - - -

| 350 gv. ting ISU-152 - - -

| 517 otp OT-34 - - -
11
1 2 gv. mtsp Valentine 4 1 -

Totalt i frontreserven 38 94 7

Totalt i fronten 399 286 48

Tabell 3. Uppgifter om materielbeståndet i 3:e vitryska frontens 
pansarförband per den 10 februari 1945 kl 08.00

Förkortningar:
gv. tbr = gardespansarbrigad 
gv. ting = gardespansaringenjörer 
gv. ttbr = tung gardespansarbrigad 
gv. ttp = tungt pansarregemente 
itp = attackpansarregemente

mtsp = motorcykelregemente 
otp = enskilt pansarregemente 
sad = motoriserad artilleridivision 
ing = motoriserat artilleriregemente 
tbr = stridvagnsbrigad 
tk = pansarkår
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3 februari 1945
A Armé 
D Division

K Kår Jä Jäger
I Infanteri VG Volksgrenadier

Pz Pansar

- Gränslinjer mellan tyska arméer
- Gränslinjer mellan kårer

Allenstein

• Mfawa

Modlin»

Heilsberg

\Z v

• Insterburg

Goldap

Lötzen

Warszawa

•Suwafki

Lyck»
t

Äugustöw
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resterna av splittrade divisioner som kommit dit från 
Insterburg.

Den grupp ur den tyska armén som befann sig söder 
och sydväst om Köningsberg (Brandenburg, Preusisch 
Eylau och Heiligenbail) bestod av två pansar- och fjor
ton infanteridivisioner samt en pansargrenadjärsdivi- 
sion, två brigader med stormningsredskap, två strids- 
grupper, två enskilda regementen och fem bataljoner 
ur folkstormen.

För att vinna tid, vilket var nödvändigt för den 
senare evakueringen av trupperna, förstärkte tys
karna sitt motstånd på bekostnad av de bakre linjernas 
folkstorm, polis och med förstärkningar som anlänt 
sjövägen från Tysklands centrala delar. Det hade 
kommit transporter med ammunition och annan 
militär utrustning från Stettin till Frisches Haff-
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I Genom dessa två direktiv från generalstaben avslu- 
■bs den 2:a vitryska frontens deltagande i den ost- 
■bt-ssiska operationen. Likvidering av fiendens grup- 
fcring i trakten av Köningsberg ålades nu helt och 
■Ib: den 3:e vitryska fronten.
I De tyska trupperna sydväst om Köningsberg 

■fc::etgörs
I Omkring den 10 februari befann sig tre grupper av 

trupper i Ostpreussen. På halvön Zemland för-
■brzde sig fyra infanteridivisioner, två enskilda rege- 
■cc:en och fem enskilda bataljoner.

I Gruppen i trakten av Köningsberg omfattade fyra 
■Btrmceri- och en pansardivision, tre fästningsrege- 
■temen, sex bataljoner ur folkstormen liksom en stor 
■Birgd enskilda förband och enheter som på order av 
■HJmingsbefälhavaren general Lasch hade bildats av
pfcrdsvagnar av typ T-34-85 från 5:e gardespansararmén kör fram på gatan i en av de tyska småstäderna. Ostpreussen, 2:a vitryska fron
ten februari 1945
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Två 10,5cm leFH 18/40 auf Gs<?hw II Sd Kfz 124 Wespe 
från 7.Panzer-Division utanfär Gotenhafen under järn
vägstransport mot fronten i ftbrtiari 1945.

viken. Samtidigt började fienden evakuera civilbefolk
ningen från Ostpreussen liksom delar av 4:e arméns 
underhållsförband.

Ledningen för tillintetgörandet av denna fiende
grupp anförtroddes befälhavaren för den 3:e vitryska 
fronten. Med generalstabens direktiv nr 11022 från 
den 9 februari överfördes till 3:e vitryska fronten 50:e, 
3:e, 48:e och 5:e gardespansararméerna från den 2:a 
vitryska fronten, medan 43:e, 35Feoch ll:e gardesarmé- 
erna, som stred i Köningsbergområdet, överfördes från

3:e vitryska fronten til 1 /.-zz Östersjöfronten, vars ledmna 
vid denna tid förlädes till Ostpreussen.

I slutet av januari och början av februari gick de sofl 
jetiska trupperna till anfall mot det befästa HeilsberJ 
området, som var den starkaste punkten i ett system sw 
befästningar vid tillfartsvägarna till Köningsberg. Fien
dens försvarsfront var där 180 km lång. Tyskarna hajn 
påbörjat upprustningen av detta område redan 1931 
och hunnit anlägga fasta eldställ- ningar (DOT J 
armerad betong, uppskjutande pålar (av
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■rcall, armerad betong eller sten), vallgravar mot strids- 
■xmar och taggtråds- och andra hinder. Detta område 
ikdle enligt planerna försvaras av nio infanteridivisio- 
kr med motsvarande möjligheter till förstärkningar.

Praktiskt taget hade tolv tyska 
divisioner avdelats dit och 
de skulle tillfogas svåra för
luster under de förestående 
striderna. Längs floden 
Frisching gick en inre för-

svarsgräns som fungerade som bakre gränslinje för det 
befästa Heilsbergområdet. I skogarna väster om Preu- 
sisch Eylau låg en stor militär fabrik som försåg de tyska 
trupperna med ammunition och några olika sorters 
vapen.

Längst stranden i viken Frisches Haff till den gräns 
som utgjordes av floden Frisching löpte en kustförsvars- 
zon som byggde på starkt befästa stödjepunkter. Totalt 
fanns det i den befästa Heilsbergregionen 911 eldställ
ningar av armerad betong (i huvudsak med kulsprutor)
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och ett stort antal försvarsanläggningar i jord och trä. I 
genomsnitt var skyddsrummen 200 x 300 cm med upp 
till 100 cm tjocka väggar. Den genomsnittliga tätheten 
uppgick till närmare fem fasta eldställningar (DOT) på 
1 km front. I skogsmassiven hade man dragit fyra lågt 
liggande linjer av spiralformat taggtrådsstängsel fram
för eldställningarna; uppskjutande pålar (av trä, metall, 
armerad betong eller sten) var mycket vanliga liksom 
minering och andra former av hinder.

Den 3:e vitryska frontens ledning beslutade till att 
börja med att likvidera de fientliga styrkor som för-
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Katedralen i Köningsberg 1945. Merparten av Köningsbergs bygg
nader var gjorda av sten.

svarade utsprånget vid Heiligenbeil. I enlighet oJ 
det beslutet utdelade den 28:e armén ett slag i nordoJ 
mot Preusisch Eylau och hade uppgiften att i samaÄ 
bete med förband ur den 2: a gar desarmén, som anfiÉ 
från öster, ta kontroll över denna stödjepunkt. Den 32B 
armén anföll från söder, huvudsakligen i riktning oJ 
Landsberg som skulle intas först varefter ett slag skufl 
utvecklas mot Kanditten.

Den 2:a gardesarmén, som anföll från öster, skJB 
skära av de fientliga styrkor som befann sig i utsprångJ 
och tillsammans med 28:e och 31:a arméerna likvida I 
dem.

Den 5:e armén som skyddade frontens huvudstyrkJ 
åt Brandenburghållet riktade sitt huvudslag mal 
Zinten.

Samtidigt som general Tjernjachovskijs styrkor lil I 
viderade utsprånget i det tyska försvaret i trakten afl 
Preusisch Eylau beslutade han att låta de arméer Jl 
2:a vitryska frontens högra flank som var underställdJ 
honom rikta ett slag från söder i två riktningar: m J 
Melzak och Braunsberg, och samtidigt med de armeal 
som anföll från norr och öster splittra de omringaäq 
tyska styrkorna och förinta dem bit för bit. Den ~ 1 
gardespansararmén som utvecklade ett anfall lär.rs 
Frisches HafF-vikens strand skulle skära av fiendeJ 
från kusten och förhindra en evakuering till udded 
Frische Nehrung.

Genom att omgruppera styrkorna förnyade fronted 
sitt anfall. Trots att anfallet understöddes av inten
siv eldgivning från vårt artilleri och våra granatkasd 
tare gjorde fienden hårt motstånd. Särskilt förbin- 
rade strider utspann sig i den 5:e arméns aktionsom
råde i Zintentrakten (antagligen fel i orig. Zinten 
ö a). Sedan tyskarna snabbt satt in 562:e infanteri
regementet och ett regemente ur 24:e pansar divisionen 
inledde tyskarna från morgonen hårda motattackel 
i ett försök att skära av och tillintetgöra de förband 
från sovjetarméns vänstra flank som de hade emoc 
sig och hindra dessa från att nå järnvägslinjen Zinten 
- Köningsberg. Blodiga strider utspelades öster om 
Zinten, där den 5:e armén slog tillbaka fem motat- 
tacker med en knapp infanteribataljons styrka och 
12-15 stridsvagnar.

Genom att den 11 februari övervinna hårt mot-l 
stånd och slå tillbaka upprepade motattacker av
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Blnteri och stridsvagnar lyckades den 28:e armén 
k dagens slut ta kontroll över samhället Dingort. 
Er? And ur de tyska l:a, 56:e, 50:e och 54l:a infanteri- 
Up::nerna gjorde hårt motstånd mot anfallsstyrkor- 
■s TTimryckning.
Simma dag hade 28:e, 2:a gardesarmén och 31:a 

krn ingen större framgång. Genom att tyskarna 
■m skala använde i god tid utrustade ställningar 
Bcce de göra hårt motstånd och flera gånger gå till 
kin fall.
Hirda strider pågick den 11 februari i 50:e, 3:e, 48:e 

c? 5:e pansar armé er nas operationsområde. Genom 
r Hödja sig på det starka motståndsfästet Wormditt 
kde fienden först hejda de anfallande arméerna och 
■rza dem att befästa sina positioner och sedan utföra 
■el hårda motattacker. Den 48:e armén kunde inte

forcera mittfåran av floden Passarge och gjorde endast 
en obetydlig framryckning på högra flanken.

Sedan den 5:e arméns trupper övervunnit hårt 
motstånd från fienden ryckte den långsamt fram 
och nådde den 14 februari de sydöstra utkanterna av 
Zinten (antagl. fel i orig. Zingen. O a) och invecklade 
sig där i hårda strider men kunde den 21 februari skära 
av järnvägen Zinten—Köningsberg.

Den 28:e armén som hade omgrupperat sina styrkor 
mot norr tog den 14 februari kontroll över stödjepunk
ten Rozitten och kunde efter många dagars hårda stri
der den 21 februari inta Zinten, en stor knutpunkt i 
tyskarnas försvar.

Även i den 2: a gar desarméns, 31:a och 50 :e arméns 
anfallsområde fortsatte fienden att hårdnackat för
svara sig. Dessa arméers trupper förde hårda strider
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fc-- .5-11 från 75:e tunga Gardespansarregimentet, avancerar i Ostpreussen, januari 1945.
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om varje löpgrav och lyckades inte rycka fram särskilt 
långt. Men den 16 februari började tyskarna, i vad 
som antagligen var ett försök att räta ut fronten och

undvika att de förband som inneslutits i en säck söda 
om Zinten omringades, att dra sig tillbaka. Frontend 
förband nedkämpade det tyska arriärgardet och böa
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Hk rörfölja de retirerande trupperna. Den 19 februari 
Ke den 31:a armén kontroll över samhället Kanditten 

närmade sig den 21 februari Lichtenfeld. Längre

åt vänster hade 50:e armén den 18 februari nått lands
vägen Landsberg—Melzak men fastnade före den 21 
februari i strider öster om Peterswalde.

I den 3:e arméns operationsområde hårdnade fien
dens motstånd i takt med att sovjetstyrkorna ryckte 
fram i nordvästlig riktning, mot Frisches Haff-vikens 
stränder. I striderna deltog 75:e, l428:e och l438:e 
fästningsbataljonerna; 80:e, 580:e och 532:e bygg- 
nadsbataljonerna och 476:e pansarjaktbataljonen. För 
att försvara staden och det viktiga vägtrafikcentrat 
Melzak genomförde tyskarna omfattande försvarsar- 
beten, minerade vägarna, placerade eldställningar vid 
tillfartsvägarna till staden och barrikaderade gatorna.

De sovjetiska arméstyrkorna led betydande förlus
ter under de oupphörliga och hårdnackade striderna 
och behövde förstärkningar av manskap och teknik. I 
samband med detta reorganiserades förbanden den 12 
och 13 februari för att den 14 februari kunna förnya 
sina attacker.

Klockan 12 på dagen den 14 februari övergick för
band ur 3:e arméns 4l:a och 35;e infanterikårer efter 
ett tio minuter långt eldanfall till beslutsam attack 
och kunde efter två timmars strid bryta igenom fien
dens försvar och under resten av dagen rycka fram 
4 km. Utan att avbryta sitt anfall inledde arméför
banden natten till den 17 februari stormningen av 
staden Melzak. I ett försök att behålla kontrollen över 
denna viktiga stödjepunkt, gjorde tyskarna rasande 
motstånd och företog den ena motattacken efter den 
andra. Den 35:e infanterikåren hade fram till klockan 
sju på morgonen slagit tillbaka flera motattacker med 
styrkor av allt från kompanis till bataljons storlek. 
Emellertid kunde garnisonen inte hålla stånd mot 
sovjettruppernas tryck och lämnade morgonen den 
17 februari staden. Medan den 3:e armén förföljde den 
retirerande fienden intog den med storm Peterswalde.

Med dessa strider tillfogade frontens trupper fien
den svåra förluster och drev honom ur mot Frisches 
Haff-viken och pressade ut de tyska trupperna på en 
begränsad yta: på ett 50 km långt frontavsnitt med 
15-25 km djup.

Den 18 februari avled frontens befälhavare general 
Tjernjachovskij av den allvarliga skada han ådragit sig

Ryskt infanteri under strid i bebyggelse någonstans i Ostpreus- 
sen. Kulsprutan på bilden åren Maxim.
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Stridsvagn med en automatgevärsutrustad landsättningsstyrka kör fram på gatan i en stad i Ostpreussen. 3:e vitryska fronten, februari 
1945

på slagfältet i Melzakområdet. Den 21 februari över
tog Sovjetunionens marskalk A.M. Vasiljevskij befä
let över den 3:e vitryska fronten.

Samma dag beslutade generalstaben att noggrant 
förbereda ett nytt slag för att slutgiltigt likvidera fien
dens gruppering sydväst om Köningsberg. Genom 
generalstabens direktiv nr 11032 av den 21 februari 
1945 omdöptes l:a Öster sjöfront en till Zemlandgrup- 
pen som underställdes 3:e vitryska fronten. I Zem- 
landgruppen (gruppens befälhavare var armégene
ral Bagramjan och stabschef generalöverste Kura- 
sov) ingick den 43:e, 39:e och ll:e gardesarmén ur 3:e 
flygarmén.

Under oupphörliga strider i en och en halv månad 
åsamkades 3:e vitryska frontens trupper förluster och 
hade i varje av mars betydande luckor, särskilt i man
skap. Så översteg exempelvis numerären i 5:e arméns

infanteridivisioner inte 2 700 personer och i den 
2:a gardesarmén inte 2 500 personer. Totalt uppgick 
arméerna som verkade sydväst om Köningsberg till 
omkring 168 000 man (i genomsnitt 24 000 till 25 
000 per armé), 5 010 kanoner och granatkastare samt 
517 stridsvagnar och motoriserade artilleripjäser. Fien
den hade enligt uppgifter från frontens underrättelse
tjänst närmare tjugo divisioner (däribland två pansar- 
och en pansargrenadjärsdivision), femton artilleri- och 
åtta luftvärnsregementen och två granatkastarbriga- 
der, totalt nära 110 000 man.

I slutet av februari och under de första tio dagarna i 
mars gjorde 3:e vitryska fronten intensiva förberedelser 
för ett nytt andfall, fick förstärkningar med manskap 
och materiel, körde fram ammunition och genom
förde enskilda stridsoperationer som förbättrade vårt 
läge och i viss mån flyttade fram positionerna.

Röda armén rullar in i Köningsberg februari 1945.
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Ytterligare en utslagen eller övergiven StuG III ausf G. StuG var den vanligaste stridsvagnen/stridsfordonet i den tyska arsenalen unae-| 
striderna om Ostpreussen 1945.

Två Pzkpfw IV ausf H fyller sina bränsle tankar vid en förrådspunkt bakom de tyska linjerna. Notera den stora skillnaden mellan vagnei 
till vänster och den till höger i fråga om vinterkamouflage och extraskydd på framvagnen.



2:1 • Tyska operationer
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.Warszawa
1 Pol A 

61 A

k

•Kaunaö
• Vilnius

3. VITRYSKA FRONTEN 
Tjerniakovskij

Isåren/

2. VITRYSKA FRONTEN 
Rokossovskij

Brest

1. UKRAINSKA FRONTEN 
Konev

Armé
Gardes
Shock

P/Pz Pansar

■xxxx-
-XXX-

Romerska siffror 
anger tyska kårer.

• Kraköw

17A
Gränslinjer mellan arméer 
Gränslinjer mellan kårer

ARMEGRUPP MIH 
Schörner

De båda sidornas gruppering inför det 
sovjetiska anfallet den 13 januari 1945.

4. UKRAINSKA FRONTEN 
Petrov



2:1:1 •Grossdeutschland

Trötta infanterister och "Brandkårer"
Md slutet av 1944 var den överväldigande delen av de 
-•ska förbanden på östfronten hårt slitna. För infanteri
divisionerna var läget särskilt brydsamt. Många 
infanteridivisioner hade lidit svåra förluster och stått 
i frontlinjen alldeles för länge utan förstärkningar och 
led brist på nästan allt. Det saknades manskap, tunga 
vapen, särskilt pansarvärn, och fordon. Det var också 
; nt om både drivmedel och artilleriammunition. Bris
ten på fordon och bränsle gjorde divisionerna trög- 
rörliga; soldaterna fick helt enkelt marschera till fots 
och de flesta artilleripjäser drogs av hästar. De få ter
ränggående fordon man hade användes ofta till att dra 
pansarvärnspjäser. Sådana divisioner kunde försvara 
sg på plats eller företa lokala motanfall, men några 
snabba manövrer och motanfall mot fientliga genom
brott var inte att tänka på. Infanteridivisionerna blev

dessutom ofta satta att hålla mycket längre frontavsnitt 
än vad de hade resurser att försvara. I många fall käm
pade infanteridivisionerna mycket bättre än vad som 
kunde förväntas, men vid upprepade häftiga sovjetiska 
anfall var det nästan oundvikligt att försvaret skulle 
kollapsa någonstans.

Tyska krigsmakten hade dock fortfarande tillgång 
till ett litet antal slagkraftiga och välutrustade mobila 
förband med erfaret befäl och manskap. Dessa få 
enheter användes som rörlig reserv bakom fronten 
och sattes in i kraftiga motstötar där fienden hotade 
att bryta igenom det tunna försvaret vid fronten. De 
starka enheter som tilldelades denna roll kom att kallas 
”brandkår” (Feuerwehr) och ansågs med rätta vara 
elitförband. ”Brandkårerna” skickades in där de stri
derna stod som hårdast och lyckades ofta hejda farliga 
genombrott och tillfoga de sovjetiska styrkorna svåra
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förluster. ”Brandkårerna” var helt motoriserade och 
fick förtur på förstärkning av ny utrustning, nya strids
vagnar, nya rekryter, bränsle och ammunition. Och 
det kunde behövas eftersom ”brandkårerna” själva led 
svåra förluster under sina ideliga motanfall och snabba 
marscher fram och tillbaka mellan de frontavsnitt 
där det för tillfället råkade vara kris. I slutet av 1944 
var Panzergrenadier-Division Grossdeutschland en 
av tyska arméns mest prestigefyllda, största och bäst 
utrustade divisioner och en framträdande ”brandkår”.

Grossdeutschland - bakgrund och organisation
Enligt Versaillefreden hade Tyskland bara rätt att ha 
en armé på 100 000 man, vilket i praktiken betydde 
att man bara hade sju divisioner, var och en rekryterad 
i sitt eget militärdistrikt (”Wehrkreis”). 1921 bildades 
Wach-Regiment Berlin, bestående av sju kompanier 
som inlånats från de sju divisionerna. Regementet 
hade till uppgift att vara garnison i huvudstaden, där 
det ofta var oroligt på 20-talet. Förbandet var förlagt 
mitt i centrala Berlin och sysslorna bestod till ganska
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stor del var lättare vakttjänst och diverse militära 
ceremonier.

Förbandet bytte namn några gånger (Kommando 
cerWachtruppe, Wachtruppe Berlin) under 20 — och 
3 0-talen, men behöll sin struktur och sina uppgifter. I 
början av 1939 beslutade Hitler att regementet skulle 
bli en permanent organisation och inte bara låna in 
Kompanier från armédivisionerna. Soldaterna skulle 
rekryteras från hela det nya ”Stortyskland”, inte bara 
trån ett enda militärdistrikt. Namnet skulle också

ändras till just ”Stortyskland”, Infanterie-Regiment 
Grossdeutschland. Förbandet var alltså redan från 
början tänkt som ett elitförband med hög status. Och 
eftersom det soldaterna kom från hela Tyskland istäl
let för en viss landsände så var den grandiosa titeln inte 
helt gripen ur luften.

Grossdeutschland omorganiserades under septem
ber 1939 och deltog inte i det polska fälttåget. Däremot 
deltog det med framgång som motoriserat infanteri
regemente i Frankrike 1940 och Jugoslavien 1941.

En PzkpfwVI"Tiger" tillhörande 2.Kompanie/l II. Abteilung/Panzer- 
Regiment "Grossdeutschland". Divisionen ifråga använde sig av 
bokstäverna A,B, C samt siffror för att identifiera sina Tigervagnar. 
Divisionen var en av de få som hade en integrerad Tigerbataljon 
som standard i organisationen. Ostpreussen januari 1945.
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27 juni 1941 gick Infanterie-Regiment Grossdeutsch- 
land över gränsen till Sovjetunionen under operation 
Barbarossa och deltog i operationerna runt Minsk och 
Yelnya. IRGD var framgångsrikt, men led stora förlus
ter. Den första vintern på östfronten var fruktansvärd 
för de oförberedda tyska enheterna och Infanterie- 
Regiment Grossdeutschland hade bara kvar en styrka 
motsvarande en svag bataljon när de överlevande drogs 
ur stridslinjen efter nio månaders strider. Infanterie- 
Regiment Grossdeutschland byggdes upp igen med 
nya rekryter och ny utrustning under våren 1942. 
Förbandets fortsatt goda rykte gjorde att man fattade 
beslut om att bygga ut regementet till en hel division. 
Den skulle heta Infanterie-Division Grossdeutschland 
(motorisiert). Under våren och sommaren deltog den 
nya divisionen i operationerna mot Voronezh och för
söket att undsätta den inneslutna 6. Armee vid Sta
lingrad. Återigen gjorde Infanterie-Regiment Gross-

deutschland väl ifrån sig, men led svåra förluster igenl 
Efter att ha deltagit i slaget om Kharkov vintern 42-4? 
drogs Infanterie-Regiment Grossdeutschland tillbaka 
för att rustas upp på nytt och försågs nu med ett egzi 
kompani Tigerstridsvagnar, något som de flesta andra, 
motoriserade divisioner säkert var avundsjuka på. Fäi 
första gången utrustades en av infanteribataljonerna 
med pansrade halvbandvagnar (SPW, Sd Kfz 251J 
Infanterie-Regiment Grossdeutschlands slagkrafn 
ökade därmed betydligt.

I juni 1943 bytte Grossdeutschland namn igenJ 
Nu kom det att heta Panzergrenadier-Division Gross
deutschland, ett namn som det skulle få behålla till 
slutet.

Under slaget vid Kursk var Panzergrenadier-Div.- 
sion Grossdeutschland en del av 4 Panzer-Armee under 
Hoth. Under förberedelserna inför offensiven vid 
Kursk hade Panzergrenadier-Division Grossdeutsch
land underställts en bataljon nya Panther-stridsvagnc: 
som man hoppades mycket på. Tyvärr var de nya vag-| 
narna alldeles för nya. De var behäftade med tekniski 
fel som borde åtgärdats innan Panther-vagnarna sattes 
i produktion. Ett flertal drabbades av motorbränder
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Ett större antal tyska kanoner på en uppsamlingsplats efter stri
derna. Här ser man ett antal 5 cm Pak 38, en 8,8 cm Flak 36, en 10,5 
cm leFH 18/42 och ett antal MG 151 2 cm automatkanoner i mar
klavetter. De sistnämnda var egentligen vapen till flygplan men 
kom under den senare delen av kriget att användas som effektiva 
anti-infanterivapen på marklavetter. Oftast monterade 2 och 2 
eller 3 och 3.
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mra fordon tillhörande Panzer-Division Grossdeutschland. Det närmast i bild är en StuG III ausf G. Det bakre är en Sdkfz 251/17 ausf C. 
Denna vagn var beväpnad med en 2 cm Flak 38. Bilden visar medfördel samarbetet mellan pansar-och luftvärnsförband. Bilden ärtagen 
•egonstans i Ostpreussen 1945.
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redan under marschen fram till stridsområdet, eller 
gick sönder på något annat sätt. Senare modeller av 
Panther var dock mycket bättre, tom den kanske 
bästa stridsvagnen under hela kriget, och Panzergrena- 
dier-Division Grossdeutschland skulle komma att ha 
god nytta av dem framöver.

Panzergrenadier-Division Grossdeutschland :l 
ännu en gång svåra förluster under den misslyckidB 
Kursk-offensiven och under försvars — och rem J 
striderna som följde. I slutet av 1943 hade den tmJ 
krigsmakten trängts tillbaka ända till Dnjepr. De: aa 
under den här perioden som Panzergrenadier-Di-äl
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”brandkår”. I juli sändes Panzergrenadier-Division 
Grossdeutschland iväg till Ostpreussen och Baltikum.

Under hösten påbörjades ytterligare en utvidgning 
av Grossdeutschland. Nu skulle divisionen bilda stom
men i en ny pansarkår tillsammans med Panzergrena
dier-Division Brandenburg samt ett antal kårförband.

Panzer-Korps Grossdeutschland skulle dock aldrig 
komma att strida som samlat förband, utan de olika 
enheterna kom att kämpa var för sig.

Organisation
De viktigaste förbanden i Panzergrenadier-Division 
Grossdeutschland i slutet av 1944 var:
Divisionsstab

Panzer-Regiment Grossdeutschland
• 2 pansarbataljoner utrustade med medeltunga 

stridsvagnar (Panther)
• 1 pansarbataljon med tunga stridsvagnar (Tiger)

Panzergrenadier-Regiment Grossdeutschland
• 3 infanteribataljoner
• 1 tung bataljon med

• 1 kompani bandkanoner för infanteristöd
• 1 kompani luftvärn på bandlavetter och/eller 

FLAK-Panzer
• 1 kompani tunga pansarjägare (Jagdpanzer)

Panzer-Fiisilier-Regiment Grossdeutschland
• 3 infanteribataljoner
• 1 tung bataljon med

• 1 kompani bandkanoner för infanteristöd
• 1 kompani luftvärn på bandlavetter och/eller 

FLAK-Panzer
• 1 kompani tunga pansarjägare (Jagdpanzer)

Panzer-Aufklärungs-Abteilung Grossdeutschland
• 1 kompani pansarbilar
• 1 pansarspaningskompani i halvbandvagnar
• 2 motoriserade spaningskompanier
• 1 tungt kompani med bl a pansarjägarpluton och 

ingenjörspluton

Panzer-Artillerie-Regiment Grossdeutschland
• 1 bataljon haubitsar på bandlavett
• 3 motoriserade artilleribataljoner
En övergiven Wespe bandkanon 10,5cm leFH 18/2 auf Gw II, SdKfz 
124, från Panzer-Division "Grossdeutschland" i Ostpreussen, 
januari 1945.
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Grossdeutschland börjar kallas ”die Feuerwehr”, 
kåren I januari 1944 drogs divisionen tillbaka

■r rronten för att rustas upp ytterligare en gång. Där- 
Hcr deltog Panzergrenadier-Division Grossdeutsch- 
Insc i hårda strider under den Sovjetiska offensiven in 
■himänien runt Tårgul Frumos och Iasi i rollen som
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Panzer-Jäger-Abteilung Grossdeutschland
• 1 tungt pansarjägarkompani med bandkanoner 

(Jagdpanzer)
• 2 tunga motoriserade pansarvärnskompanier

Sturmgeschutz-Abteilung Grossdeutschland
• 3 batterier stormkanoner (Sturmgeschutz)

FLAK-Abteilung Grossdeutschland
• 3 tunga motoriserade luftvärnsbatterier
• 2 medeltunga luftvärnsbatterier på bandlavetter 

och/eller FLAK-Panzer
• 1 lätt motoriserat luftvärnsbatteri

Pionier-Abteilung Grossdeutschland
• 4 motoriserade ingenjörskompanier
• 1 motoriserat kompani broläggningsingenjörer

Panzer-Nachrichten-Abteilung Grossdeutschland
• 3 motoriserade signalkompanier

Feldersatz-Abteilung Grossdeutschland
• 5 motoriserade kompanier

Träng
När Panzergrenadier-Division Grossdeutschland 
skickades till Vistulafronten var dess olika enheter i 
ganska god kondition, även om inte alla var vid full 
numerär. Bl a saknades en av de pansarbataljoner man 
borde haft. Till en början så var dess styrka förmodli

Soldater från en trängen till en Luftwaffeenhet framför sina fordon, vintern 1945 i Ostpreussen.

gen ganska nära organisationsplanen, med en personi-- 
styrka på ca 20 000 man.

Det faktum att divisionen var helt motoriserad oci 
utrustad med modern utrustning gjorde den myckJ 

slagkraftig. Panzergrenadier-Division GrossdeutsdJ 
land hade gott om erfarna befäl och soldater som snab?c 
och skickligt lärde upp nyanlända rekryter. Panzergre
nadier-Division Grossdeutschland hade också myckel 
gott rykte inom den tyska krigsmakten och hade haJ 
stridsmoral. I likhet med flera andra tyska förband ■ 
krigets slutskede fortsatte divisionen att slåss effektivt 
även efter att ha lidit ytterst svåra förluster.

Vid nyår 1945 var förvånande många soldater forrl 
farande motiverade att slåss för Hitlertyskland, troJ 
att det ohyggliga krig man själva startat så uppenbari 
var förlorat. Det kan kännas som något av en gåta t:r 
eftervärlden. Men i brev och dagböcker verkar det som 
om soldaterna helt enkelt kände att de måste kämpa 
vidare för att hindra att det egna landet ockuperades! 
Det motiv de själva lyfte fram är att de helt enkeir 
skyddade sitt folk och sina familjer. Till stor del vaJ 
det säkert sant. Men krigföringen på östfronten uncer 
andra världskriget hade redan från början varit ovan
ligt grym. En hel del av de tyska soldaterna insåg nod 
mer eller mindre medvetet, att motståndarna hadJ 

goda skäl att hämnas.
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ner gjorde att Panzer-Korps Grossdeutschland stab i 
praktiken bara kunde skicka Panzergrenadier-Division 
Grossdeutschland.

Panzergrenadier-Division Grossdeutschland var för
hållandevis komplett, medan Panzergrenadier-Division 
Brandenburg bara hade några nyuppsatta förband på 
plats (huvuddelen av de två regementena i Panzergrena
dier-Division Brandenburg hade inte ens kommit fram 
till Ostpreussen). Panzer-Korps Grossdeutschlands 
stab räknade med att Panzergrenadier-Division Bran
denburg inte skulle vara samlad förrän 10/1 1945.

På juldagen 1944 lastades den första bataljonen 
(Aufklärungs-Abteilung Grossdeutschland) ombord 
på tågen, tätt följd av de övriga förbanden. Panzer- 
Korps Grossdeutschlands stab, de befintliga delarna 
av Panzergrenadier-Division Brandenburg samt 
diverse kårförband stannade kvar eftersom avsikten
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Utgångsläge
före nyåret 1945 höll Panzer-Korps Gross- 

■fcmschland fortfarande på att bildas. Samtliga delar 
k Panzergrenadier-Division Grossdeutschland var 
■arnde runt Rastenburg och Sensburg i Ostpreus- 
ln~. De första förbanden ur Panzergrenadier-Division 
■fcrxrdenburg höll just på att anlända till Angerburg 
Idk Lötzen, strax norr om Rastenburg. De övriga 

urna av Panzergrenadier-Division Brandenburg 
lar på väg att ansluta till de övriga delarna av divisio- 
■n. Situationen vid Vistulafronten gjorde att Panzer- 
fccirrs Grossdeutschland fick order om att skicka en 
Ir sina divisioner söderut till området Willenberg - 
fctcrzele före årets slut. Divisionen skulle där utgöra 
tserv för den norra delen av Vistulafronten. Vilken 

Ir kårens divisioner som skulle skickas specificerades 
kne i ordern, men divisionernas tillstånd och positio-
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sig i riktning Krasnosielc och Stary för att hålla vägen 
öppen till brohuvudet över Orzyc. Under den följande 
natten och dagen marscherade Panzergrenadier-Divi
sion Grossdeutschland söderut. Den sovjetiska 2. Vit
ryska fronten under marskalk Rokossovky hade anfal
lit västerut från brohuvudet vid Roza — Pultusk och 
avancerade snabbt. Panzergrenadier-Division Gross
deutschlands uppgift var att hejda dess framryck
ning. Panzergrenadier-Division Grossdeutschlands 
stab hade ingen klar bild av situationen vid fronten. 
Fiendens tätförband uppgavs redan befinna sig mellan 
Mackeim och Prachnitz och verkade ryckte vidare mot 
väster och norr med troligt anfallsmål Elbing. Förban
den på fiendens högerflygel såg ut att vara på väg mot 
Ortelsburg, med trolig uppgift att ta sig fram till Öst
ersjön och skära av den tyska Heeresgruppe Mitte.

Panzergrenadier-Division Grossdeutschland hade 
order att hindra fienden från att ta sig över floden 
Orzyc och sätta upp en försvarslinje i området. Dess
utom förväntades divisionen avancera söderut och

fc 5c<fz 251/1 Ausf. D tillhörande Panzer-Division "Grossdeutschland" i Ostpreussen, januari 1945.
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krmrande var att sätta samman pansarkåren enligt 
kz. Så blev det inte, de olika delarna av Panzer-Korps 
k:?sdeutschland kom aldrig att ställas samman till 
Ie Landad kår.
I Oen tyska fronten var alldeles för tunt försvarad 

kr an kunna hållas av de förband som stod i främsta 
Len. Väl framme i området Willenberg - Chorzele 
fcreredde sig Panzergrenadier-Division Grossdeutsch- 
Icc så gott man kunde för sin roll i att avvärja den

■rjetiska storoffensiv som alla visste skulle komma.
I Uppgiften som reserv var ännu svårare än den hade 

kfccvt vara eftersom OKH på Hitlers direkta order 
Lrt över många av de slagkraftigaste mobila förban- 

k» till västfronten för att delta i Ardenneroffensiven.

kctanfall och försvarsstrid vid Vistulafronten
K kvällen 12 januari fick Panzergrenadier-Division 

ktssdeutschland ordern man väntat på. Den sovje- 
■ka offensiven hade börjat! Panzergrenadier-Division 
kr s sdeutschland fick order att så snabbt möjligt bege
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driva tillbaka de fientliga förband som befann sig runt 
Praschnitz. För att lösa dessa uppgifter måste Panzer- 
grenadier-Division Grossdeutschland sätta in båda 
sina regementen samtidigt i två stridsgrupper:

Panzer-Fiisilier-Regiment Grossdeutschland grup
perade i området Flammberg — Stegna.

Panzergrenadier-Regiment Grossdeutschland för
stärkt med I./Panzergrenadier-Regiment .Gross

deutschland (utrustad med Panther-stridsvagn irl 
grupperade sig vid Helenowo sydöst om Praschnitz. I 

Båda regementena tilldelades artilleristöd från irl 
sin bataljon ur Panzer-Artillerie-Regiment Gross-1 
deutschland. En tredje bataljon ur samma enhet sarJ 
en bataljon artilleri underställd Panzer-Korps Gross-I 
deutschland stod i reserv under befäl av Panzergren —I 
di^r-Division Grossdeutschlands artillerichef.

Pansargrenadjärerfrån Panzer-Division"Grossdeutschland" på patrull i Heiligenbeilområdet i Ostpreussen, januari 1945.
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lellt med floden Orzyc söderut mot Stary. Regementets 
högra bataljon verkar ha hållit för långt åt höger under 
framryckningen och ”frontalkrockade” med starka 
anfallande fientliga infanteriförband på väg åt motsatt 
håll. Bataljonen befann sig i en mycket utsatt position 
och blev nästan omringad. Den räddades i sista stund 
av tillskyndande Tigerstridsvagnar från Ill./Panzer- 
Regiment Grossdeutschland stödda av pansarband-

:anzer-Fusilier-Regiment Grossdeutschland 
mota nfal ler
1- januari närmade sig soldaterna i Panzer-Fiisilier- 
Regiment Grossdeutschland brohuvudena vid Orzyc. 
Deras uppgift var att hejda den sovjetiska framryck- 
■uigen och driva den tillbaka. Efter kort förberedelse 
ar.röll Panzer-Fiisilier-Regiment Grossdeutschland 
oen 15 januari från brohuvudet vid Krasnosielc paral-
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vagnar som lyckades bryta inringningen. Tigerstrids
vagnarna fortsatte sedan framryckningen nästan utan 
infanteristöd, ända till Dworskie.

Chefen för ett kulsprutekompani, Oberleutnant E. 
Hoffmann beskrev efteråt sina upplevelser under ope
rationen. Lägg märke till att han i likhet med många 
andra tyska officerare på den tiden har egenheten att 
skriva om sig själv i tredje person; kompanichefen 
som för befälet över 8. (MG) Kp/II/Ps.Fiis.Rgt GD är 
Hoffmann själv.
”Söndag 14/1 1945. Vi rullade ut ur vårt gruppe- 
ringsområde vid Karnia i mörkret och körde söderut

mot Stegna. Motorkolonn i nattmarsch; förarns 
satt spända bakom ratten. Befälhavarna och kom
panicheferna satt med kartan i hand i tätfordoner. 
Smala skogsvägar.
På morgonen kom vi fram till Stegna. En anfalls- 
bataljon från en infanteridivision satt och väntade 
på order. Ordern kommer och de gav sig av. Vi tog 
över deras bivacker. Men sedan var det vår tur. Nya 
order: Ta er fram till brohuvudena över Orzyc vid 
Krasnosielc och Stary.
Till kvällen var vi framme i Krasnosielc och väl
komnades av häftig sovjetisk artillerield riktad mot

En Pantherfrån Panzer-Division "Grossdeutchland" i Ostpreus
sen, januari 1945. Notera att den har brunnit.
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Ännu en gång skyndar ordonnanserna iväg och för
söker hitta de olika kompanierna i kolmörkret. Vi 
fick två-tre timmars sömn innan det var dags för 
samling och bataljonen gav sig av mot väster. Skytte- 
kompanierna gick till fots och det tunga kompaniet 
delvis uppsuttet. Vi tog oss fram genom terrängen i 
långa kolonner.
Anfallsbataljonen vi skulle ha till vänster om oss 
hade redan hunnit fram till utgångspunkten för 
anfallet och vi gick i ställning till höger om den. 
Chefen 8. (MG) Kp/II/Ps.Fiis.Rgt. GD skickade en 
ung ofRcer i förväg på motorcykel för att etablera 
kontakt med III/Ps.Fiis.Rgt. GD.
Vi hade just passerat anfallsbataljonens högerflygel 
när motorcykeln kom tillbaka i högsta fart. Föraren 
hoppade av och ropade:
- Herr Oberleutnant! Jag har blivit beskjuten! Det 

finns redan ryssar framför oss!
- Dumheter! svarade chefen. Enligt regements- 

ordern skall vi ha vår egen 3:e bataljon rakt framför 
oss.
Den unge mannen ryckte på axlarna: - Kanske 
det. Men det var ryssar som just sköt på mig!
- Jaha, mina herrar. Det var ju riktigt under

bart. Då har vi inget val. Vi får slå oss fram till våra 
utgångsställningar för anfallet.
Vems tur är det? Är det ni herr von Trembecki? Två 
plutoner främst, på var sin sida om vägen, och tredje 
pluton bakom i reserv, om jag får be. Feldwebel 
Kuhn, en granatkastar-grupp i ställning som under
stöd. Är det uppfattat? Chefen såg sig omkring och 
hans underlydande nickade att de förstått, varefter 
de skyndade iväg. Strax utbröt livlig skottväxling 
med infanterivapen. Skyttekompaniet arbetade sig 
framåt, och granatkastarna öppnade eld. Von Trem
becki lyckades inte ta sig framåt något längre stycke: 
han skickade fram reservplutonen, och med dess 
hjälp lyckades han ta sig fram ett stycke till genom 
tätt buskage. Sedan fastnade han igen. Bataljonsche
fen, Hptm. Zabel, kom tillbaka från regementssta- 
ben, men hade inga nyheter därifrån. Enligt staben
så skulle vi ha vår egen 3:e bataljon framför oss.....
8:e kompaniets chef tog sig fram till stridslinjen för 
att ta reda på läget och ytterligare två granatkastar- 
grupper sattes in. Vi slogs med front mot väster. Att
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bron över floden. Vi satt av och försvarade i sydlig 
riktning.
Tauptmann Zabel, vår bataljonschef, gav sig av till 
regementsstaben för ordergivning. Kompaniche- 
rerna tog befälet i de sektorer de tilldelats. Infanteri
ets understödsvapen fördes i ställning, och runt kl. 
22 var allt grupperat och klart.
Bataljonschefen kom tillbaka kl 23: Följande 
morgon, 15/1, skall vi anfalla ungefär 6 km mot syd
väst. Anfallsbataljonen vi träffade på i Stegna skall 
ir.ralla till vänster om oss, 3:e bataljonen ur vårt eget 
regemente till höger om oss. Tänk så skojigt!
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skicka in ännu fler resurser skulle vara meningslöst: 
von Trembecki måste helt enkelt stanna där han var 
och ge oss lite utrymme rapporterade 8:e kompa
niets chef till bataljonschefen..
Då utbröt skottväxling till höger.

— Men var är 3:e bataljonen? undrade Zabel. Och
l:a bataljonen också för den delen? Djävla radiotyst
nad! Är det 3:e bataljon som skjuter mot våra killar 
där framme? Eller till höger? Vad tusan är det som 
händer här egentligen? Sätt igång! Skjut signalskott 
och håll upp en stålhjälm som signal! Det gjorde 
ingen skillnad. Skjutandet fortsatte. Skit också, vi

ser ju inte en kotte där borta! Chefen för infanteri- 
kanonplutonen fördes förbi. Han hade blivit skjuten 
i magen. Min kanonchef utslagen, det var INTE de: 
jag behövde. Nej, nu får det vara nog. Även om de: 
skulle visa sig vara 3:e bataljon där borta så kan v; 
inte fortsätta så här. Vi anfaller! Framåt, infanteri- 
kanonplutonen runt till höger. Där! En skogsdunge. 
Rikta in. Sex skott, Eld!

— Herregud, vi har redan hållit på med det här . 
90 minuter. Vi håller på att anfalla åt väster och syd
väst. Fast det var ju meningen att vi skulle anfall: 
söderut....
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- Feldwebel! Där borta har du ett fett mål för din 
kulsprutepluton.
Kulsprutorna gick i ställning bakom krönet, precis 
som i läroböckerna.
- Ställ siktena på 1000 meter, en grupp framifrån, 

en grupp bakifrån, korseld. En trumma per kul
spruta, gör klart!
- Jawohl, svarade kulspruteplutonens chef. 

Killarna låg förväntansfullt bakom sina vapen. 
Bakom dem låg plutonchefen och kompanichefen 
med sina kikare. Kompanichefen nickade. 
Plutonchefen gav order om eld och fyra MG42:or 
öppnade eld. Där borta snubblade, snavade och föll 
den främmande bataljonen. Så var det tyst. Hela 
bataljonen var borta. Inget livstecken.
- Ligg kvar i skydd! ropade plutonchefen.

Det gick en halvtimme, men inget hördes från de 
andra bataljonerna. 2:a bataljonen fortsatte att 
försvara sig mot fienden som nu började pressa på 
ordentligt.
Fientligt artilleri besköt oss gång på gång. Sjukvår
daren, Rosemeyer, ville ha instruktioner om hur 
han skulle föra undan våra sårade. Det fanns redan 
mer än 30. Vi har redan suttit i skiten i två timmar 
redan, sade bataljonschef Zabel. Han hukade sig i 
skydd av ett sönderskjutet hus och spejade genom 
kikaren. Ljudet av skottlossning blev allt högre. Var 
det stridsvagnskanoner vi hörde?
Vi spanade vidare. Jodå, där borta var de. Strids
vagnar. De körde långsamt fram och sköt under 
gång. Hela svärmar sovjetiskt infanteri kom framför 
stridsvagnarna och avancerade rakt mot ruinerna 
vi gömde oss i. Från ruinerna kom gevärseld emot 
dem.
Herre Gud, jag skulle behöva min pansarvärnsplu- 
ton här, tänkte kompanichefen där han stod bred
vid bataljonschefen med sin kulsprutepistol i hän
derna. En ung soldat träffades och rullade ned för 
slänten mot dem och hamnade framför fotterna på 
bataljonschefen. — Mamma, Mamma, sade han lågt. 
Bataljonschefen strök honom sakta över kinden och
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Tyskt infanteri i halbandvagnar inför ett motanfall. Notera att 
antalet passagerare i varje halvbandvagn är betydligt större än 
vad reglerna föreskrev. Normalt sett skulle det vara 12 man i varje 
vagn.

T:1 slut fattar vi. Vi är omringade på tre sidor. 
Trembecki hejdades och bataljonen gick i igel- 
[kcttsställning och sköt vilt åt alla sidor. Då ropade 
kägon:
I — Herr Oberleutnant! En hel infanteribataljon är 
pt väg snett mot oss!
[Bataljonen var på väg från söder. Det var en stor 
msrschkolonn som helt tydligt var på väg mot 
Mtiden vi sovit i igår. De ser inte ut att ha ett enda 
bekymmer i hela världen. Chefen för 8:e tittade 
genom kikaren.
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den unge soldatens ansikte slappnade långsamt av. 
Han var borta. Hans ansikte såg mycket fridfullt ut, 
nästan lyckligt.
Stridsvagnarna hade kommit närmare. Det var Feld- 
webel Kuhnt som såg det först.

— Hör ni, ser inte det där ut som Tigervagnar och 
inte T-34:or?
Vi tittade i våra kikare. — Jo, det är det! Men det är 
absolut ryskt infanteri framför oss. Tydligen anfal
ler 3:e bataljon från det där hållet med Tigrar som 
understöd och driver ryssarna framför sig. Det var 
på tiden, muttrade Zabel. Nyheten spreds snabbt 
bland ruinerna och vi sköt upp signalskott för att 
3:e bataljonen skulle känna igen oss. Ingen av ”Iva- 
nerna” som hamnat mellan oss och Tigervagnarna 
kom levande undan. Till slut slutade stridsvagnarna

att ge eld. Vi var helt utmattade. Pansaret fortsatte 
anfalla mot söder. 3:e bataljonen anföll till höger. 
l:a bataljonen uppsuttna i sina pansarskyttefordor. 
fortsatte framåt tillsammans med stridsvagnarna. 
Anfallsmål: Dworskie och Gasewo.
Översten, vår regementschef, kom fram till oss. - 
Följ med anfallet om ni kan, och lät mer faderlig än 
befallande. Till vänster om oss hade anfallsbataljo- 
nen från infanteridivisionen redan gått förbi. Vi gav 
oss också iväg. ”

De sovjetiska förbanden försvarade sig med största 
beslutsamhet, trots att de överraskats av mötet med 
Panzer-Fusilier-Regiment Grossdeutschland och 
Tigervagnarna. De organiserade snabbt ett hård
nackat försvar där varenda tänkbar position försvara
des in i det sista mot de anfallande tyska soldaterna

Panther- och Tigervagnar formerar sig för ett motanfall under striderna i februari 1945 i Ostpreussen.
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I den sovjetiskt kontrollerade delen av Gasewo kunde 
soldaterna höra ansenliga sovjetiska förband röra sig 
under natten. De tre Tigerstridsvagnarna hade ont om 
bränsle efter dagens strider och man misslyckades med 
försök att etablera kontakt med de egna linjerna. Utan 
förstärkning och påfyllning av bränsle var det inget de 
isolerade GD-soldaterna kunde göra. Strax före gry
ningen drog sig de tre Tigerstridsvagnarna tillbaka 
utan att upptäckas av motståndaren. Panzer-Fiisilier- 
Regiment Grossdeutschland hade för tillfället stoppat 
den sovjetiska framryckningen vid Orzyc.

Panzergrenadier-Regiment Grossdeutschland 
motanfaller
Under tiden hade Panzergrenadier-Regiment Gross
deutschland och dess underställda förband förflyttat 
sig genom Ploniawy och gått över Orzyc nära Leg och
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rörbanden led avsevärda egna förluster, men lyckades 
med sin lokalt överlägsna styrka driva tillbaka de sov- 
•etiska förbanden ett stycke. Speciellt avgörande verkar 
de tunga Tigerstridsvagnarna ha varit. De sovjetiska 
tärband som Grossdeutschland stred mot vid Orzyc 
rörefaller inte ha haft något eget pansarstöd eller något 
särskilt verksamt pansarvärn. Panzergrenadier-Divi- 
säon Grossdeutschlands tillgång på skickligt förda 
tansarenheter skulle visa sig vara ytterst värdefull även 
i fortsättningen.

På kvällen den 15 januari hade tre Tigervagnar till
sammans med ett litet antal soldater ur II./ Panzer- 
Fusilier-Regiment Grossdeutschland lyckats ta sig in 
. anfallsmålet, staden Gasewo. Men de var inte alls så 
många att de kunde besätta hela staden och det resul
terade i att GD-soldaterna höll en del av staden och 
scvjetiska förband av okänd styrka höll resten.
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grupperat sig för anfall i terrängen öster om floden. 
Bron vid Leg var inte kraftig nog att bära stridsvag
nar, så flodövergången tog längre tid än beräknat. 
Resultatet var att I./Panzergrenadier-Regiment Gross- 
deutschland bara fick med sig två av sina tre kompa
nier Pantherstridsvagnar över floden i tid för anfallet. 
Panzergrenadier-Regiment Grossdeutschland delades 
upp i tre stridsgrupper inför anfallet:

• I./Panzergrenadier-Regiment Grossdeutschland 
till vänster tillsammans med de två Panther- 
kompanier ur I./Panzer-Regiment Grossdeutsch
land som lyckats ta sig fram till utsatt tid.

• III./Panzergrenadier-Regiment Grossdeutschland 
i mitten

• II./Panzergrenadier-Regiment Grossdeutschland 
grupperades längst till höger

|b utslag en StuG III ausf G i Ostpreussen 1945.

nadier-Regiment Grossdeutschland under ledning av 
Obfw Baerwald sprang rakt i famnen på ett sovjetiskt 
motanfall, men i stort sett ensam lyckades Baerwald 
med hjälp av handgranater driva tillbaka fienden. Plu
tonen tog skydd i de övergivna ryska värnen och invän
tade mörkret.
Officer Lorenz beskrev sina upplevelser under natten 
så här:

”Bombardemanget var äntligen över. När jag reste 
mig upp tog jag med handen i tjock halm som låg på 
jordgolvet i bunkern vi sökt skydd i. Halmen bör
jade röra sig. Jag blev livrädd och störtade upp med 
kpisten riktad mot halmen.

— Giinther! Det finns en ryss här inne!
Gunther svarade: - Det finns fler!
Jag backade mot väggen och pekade med kpisten i 
den riktning där jag trodde att ryssarna fanns och 
ropade: — Russki! Upp med händerna! Släng era 
vapen!
Gunthers fick fram sin ficklampa och lyste in i ett 
hörn av bunkern. Där låg sex till åtta ryssar. En av 
dem hade hela bröstet täckt av blodiga bandage och 
hade en kommissaries uniform. Ryssarna var beväp
nade och hade lätt kunnat döda oss båda två efter
som vi inte sett dem. Vi skrek åt ryssarna att lägga 
ned sina vapen samtidigt som vi försökte se modiga 
ut. De tvekade och jag gick raskt runt och tog deras 
vapen från dem. Sedan tittade jag närmare på den 
sårade kommissarien. Det var en ung kille, unge
fär 25 år gammal. Han sade något till mig, men jag 
förstod honom inte. Han gestikulerade som om han 
sköt. En av de andra ryssarna kunde lite tyska och 
talade om för mig att den unge kommissarien bad 
om att få bli skjuten. Han hade ett fruktansvärt sår 
i ryggen och blödde ordentligt. Gunther och jag tit
tade tvekande på varandra. Vad skulle vi göra? 
Plötsligt rullade en handgranat in genom dörrhålet 
ut mot skyttegraven utanför. Vi kastade oss i skydd 
och blev inte skadade när den exploderade, men 
omedelbart efter hördes ett skott bakom oss.
- De svinen skjuter på oss, skrek Gunther.

Vi öppnade båda eld med våra kpistar mot ryssarna 
och fortsatte skjuta tills det var alldeles tyst i hörnet. 
Sedan rusade vi ut ur bunkern och tog skydd bakom 
en sönderskjuten Stalin-stridsvagn. Natten var
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Avsikten var att ta staden Goloniwy sydväst om 
Gasewo samt höjderna runt kulle 109. Man förvän
tade sig att mötas av Panzer-Fiisilier-Regiment Gross- 
deutschland som anföll från norr vid Gasewo. Staden 

j Goloniwy intogs snabbt och anfallet gick vidare mot 
Dworskie med Panthervagnarna i I./Panzer-Regiment 
Grossdeutschland i täten. Men så fort tätförbandet i 
vänstra stridsgruppen körde ut ur Goloniwy möttes det 
av mycket kraftig eld från fientligt raketartilleri (”sta- 
linorglar”), pansar och pansarvärn. I./Panzer-Regi
ment Grossdeutschland, med stöd av I./Panzergrena
dier-Regiment Grossdeutschland i sina SPW, girade 
mot norr för att komma ur elden något och tog upp 
kampen med de fientliga pansarstyrkorna samtidigt 
som man trängde vidare mot kulle 109. Trots förlusten 
sr.* några Panthervagnar lyckades stridsgruppen också 
besätta kulle 109. Stridsgrupperna till höger anföll 
från Goloniwy i riktning Borowe. En skyttelinje av de 
redan allvarligt försvagade skyttekompanierna ur II./

[ Panzergrenadier-Regiment Grossdeutschland rörde sig 
nr ur staden mot kanten av en ravin för att ta sig vidare 
m i öppen terräng. Plötsligt utsattes de för beskjutning 

jav sovjetiskt raketartilleri och granatkastare, men som 
■t var fanns det skydd i form av övergivna sovjetiska 

■»Ilningar. En pluton i 9:e kompaniet Il./Panzergre-
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stjärnklar och mycket kall. Till höger om oss låg en 
by där skottlossning fortsatte ända till morgonen.”

Övriga delar av stridsgruppen hade redan lyckats ta 
anfallsmålet, Borowe. Byn besattes av två kompanier 
och en kulsprutepluton. Borowe låg under intensiv 
sovjetisk beskjutning från granatkastare, artilleri och 
kulsprutor. Sovjetiska krypskyttar var också besvär
liga under hela natten. III./Panzergrenadier-Regi- 
ment Grossdeutschland stannade kvar i Goloniwy och 
stödde de två andra stridsgrupperna.

Läget under natten 15-16 januari
Vid mörkrets inbrott hade Panzergrenadier-Division 
Grossdeutschland hade redan lidit svåra förluster och 
var i stort grupperad enligt följande:

• Huvuddelen av II./Panzergrenadier-Regiment 
Grossdeutschland i Borowe.

• Mindre delar av II./Panzergrenadier-Regiment 
Grossdeutschland i Goloniwy tillsammans med 
III./Panzergrenadier-Regiment Grossdeutsch
land.

• Vid kulle 109 fanns I./Panzer-Regiment Gross
deutschland och I./Panzergrenadier-Regiment 
Grossdeutschland.

• I Gasewo fanns några soldater ur Panzer-Fiisilier- 
Regiment Grossdeutschland tillsammans med 
tre Tigervagnar.

• I Wola Pienicka och Krasnosielc fanns övriga 
delar av Panzer-Fusilier-Regiment Grossdeutsch
land.

Trycket från starka fientliga förband ökade dock he-a 
tiden. Röda armén hade hejdats för tillfället på jusd 
detta frontavsnitt, men var inte alls slagen. Unded 
natten hördes kraftigt motorljud och ljudet av larvfö:- 
ter längs hela linjen. Det rådde inget tvivel om att öq 
sovjetiska styrkorna höll på att samla sig till storanfalllTvå StuG III ausf G med uppsuttet infanteri. Ostpreussen januari 

1945.



2:1:3* Reträtt

Återtåget börjar
Under morgonen började Panzergrenadier-Division 
Grossdeutschland retirera. Delvis var det en följd av 
ordern om att dra sig tillbaka, men det berodde också 
på att fienden redan börjat sitt anfall och drev Panzer
grenadier-Division Grossdeutschland bakåt. På front
avsnittet runt Borowe höll Panzergrenadier-Division 
Grossdeutschland sina ställningar ända till kvällen, 
eftersom de två kompanier som höll byn var isolerade 
och inte kunde dra sig undan i dagsljus över det öppna 
fältet. De två kompanierna drog sig tillbaka så fort det 
blivit mörkt och anslöt sig till den övriga divisionen 
som gått i ställning längs Orzyc.

II/PFRGD som hittills hållit ut i skogen mellan 
Dworskie och Gasewo utsattes för massiv artilleribe- 
skjutning som kostade bataljonen 80 man i döda och 
sårade. II/PFRGD tvingades lämna sina ställningar i 
all hast och dra sig tillbaka till floden.
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Order om reträtt
Vid 3-tiden på natten 16 januari ringde telefonen i 
staben 2. Armee. Det var general Wenck vid överkom- 

Imandot i Zossen som beordrade den chockade stabs- 
chefen general Heidkämper att omedelbart dra Pan
zergrenadier-Division Grossdeutschland ur stridslinjen 

j och utan dröjsmål skicka divisionen till Heeresgruppe 
|A. Heidkämper trodde inte sina öron; att dra tillbaka 
Panzergrenadier-Division Grossdeutschland nu skulle 

Ifl hela frontavsnittet att rasa samman, och 2. Armee 
hzde inga andra reserver att sätta in och han proteste- 

I rzde kraftigt. General Wenck svarade att detta var en 
order direkt från Fiihrern och att fienden i vilket fall 
scm helst redan brutit igenom Vistulafronten längre 

[.söderut. Heidkämper kunde bara lyda. Ordern fördes 
[vidare till divisionsstaben Panzergrenadier-Division 
IGrossdeutschland, men vissa av de spridda förbanden 
Kck inte ordern förrän sent på morgonen.
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Befälet över Pz.Korps "Grossdeutschland" General der PzTr v. 
Sauken

Under kvällen 16/1 hade nästan heal divisionen lagt 
sig i försvar längs Orzyc. PGD hade lidit svåra förluster 
under bara ett par dagars strid och PFRGD var särskilt 
svårt drabbat.

Ännu fler förluster åsamkades av sovjetiskt attack
flyg som anföll PGDs kolonner under återtåget mot 
Praschnitz. Soldaterna tvingades gräva skyddsvärn i 
den frusna marken och upprätta en försvarslinje.
En av Grossdeutschlandsoldaterna skrev senare:

”Tillbaka! Tillbaka!
Jag raglade snarare än sprang, mina ben kändes som 
bly. Solen sken på en klarblå himmel och den som 
rörde sig — vare sig han var ryss eller tysk — var klart 
synlig. Hela tiden exploderade artillerigranater, fan 
vet var de kom ifrån.

Där! Äntligen såg jag min eldställning. Men runt 
omkring såg jag till min fasa ett antal hål i snön, det 
ena tätt intill det andra. Ställningen hade blivit träf
fad och flera granatkastare hade blivit utslagna och 
minst en såg ut att ha exploderat. Gudskelov såg jag 
inga kroppar, men det verkade inte finnas någonting 
kvar i ställningen som fortfarande gick att använda. 
Jag såg inte till någon av de andra, men fotspår ledde 
in mot skogskanten. Jag anslöt mig till en grupp sol
dater från andra plutoner, men min egen pluton sak
nades fortfarande.
Vi grävde nya eldställningar och det gick ett rykte 
om att det delades ut mat någonstans i närheten. 
En av ordonnanserna hade sett till min pluton och 
kunde tala om var den fanns. Jag sade farväl till 
Feldwebel Pfeil och begav mig iväg för att hitta min 
pluton.
En sovjetisk stridsvagn, eller kanske en pansarvärns- 
pjäs, hade en stund skjutit sporadiskt in mot våra 
ställningar. När jag bara hunnit ett litet stycke träf
fades värnet jag nyss lämnat. Pfeil dödades i gropen 
där han och jag hade suttit och rökt tillsammans 
bara några minuter tidigare. En underofficer hade 
tagit sig fram till en by och hade faktiskt med sig 
våra matransoner. Jag hittade också min pluton.

Natten 16-17 januari höll Panzergrenadier-Division 
Grossdeutschland sina iskalla värn längs Orzyc innan 
de återigen fick order om återtåg. Fienden hade brutit 
igenom och sovjetiska styrkor ryckte snabbt fram i 
området runt Ziechenau.

Där hade under I6januari den nyuppsatta Pz.Jäg. 
Abt Grossdeutschland blivit nästan förintad efter
som den satts in i strid på olämpligt sätt mot över
lägsna sovjetiska styrkor. Minst 16 pansarvärnspjäser 
hade förstörts och de flesta av bataljonens soldater var 
döda, sårade eller saknade. Kvar av bataljonen fanns 
bara ungefär 100 man och fyra pjäser som man lycka
des samla i Allenstein. Fientliga pansarförband sades 
redan finnas utanför Praschnitz där en stridsgrupp 
ur Panzer-Fusilier-Regiment Grossdeutschland under 
major Fabich befann sig. De rapporterade att sovje
tiskt motoriserat infanteri i lastbilar redan var på väg 
åt nordväst. Dessutom hotade sovjetiska pansarför
band att skära av vägen Praschnitz — Mielau. Enstaka 
patruller ur fiendens spaningsförband hade nån
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Reträtt

Mackeim och stred mot tyska förband inne i staden, 
Panzergrenadier-Division Grossdeutschland var nära 
att inringas. På bara två dagar hade Röda armén brutit 
igenom det tyska försvaret. Den tyska 2. Armee fort
satte att förtvivlat försöka hålla sina ställningar öster 
om Praschnitz men allt fler förband tvingades till 
brådstörtad reträtt som mer och mer började likna vild 
flykt.

Nu gällde det att förhindra att de retirerande egna 
förbanden hanns upp och förintades av den förföljande 
fienden. Situationen var minst sagt oklar. Var fanns 
egentligen fienden?

Aufklärungs-Abteilung Grossdeutschland var sär
skilt aktiv och skickade patruller att spana åt söder och 
sydost för att försöka få reda på var fienden befann sig.

den högra flanken i övrigt var helt öppen sedan 129. 
Infanterie-Division hade flytt. I stället fanns nu fient
liga enheter i okänd styrka där. Under 17/1 var det här 
frontavsnittet relativt lugnt och fienden verkade tveka 
att rycka fram. Panzergrenadier-Regiment Gross
deutschland hade fått order om att fortsätta återtåget 
till kvällen.

Ett motanfall genomfördes under dagen av I./Panzer
grenadier-Regiment Grossdeutschland för att driva 
tillbaka fienden ett stycke så att Panzergrenadier-Divi
sion Grossdeutschland skulle kunna dra sig tillbaka 
ostört. I./Panzergrenadier-Regiment Grossdeutsch
land anföll uppsuttna i sina pansarbandvagnar, men 
utan stridsvagnsstöd och körde i full fart mot de ställ
ningar man hade försvarat dagen innan. Bataljonen

En soldat från Panzer-Division "Grossdeutschland" i ett lugnt 
skede av striderna om Ostpreussen februari 1945.
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Strid, kollaps och reträtt - 17/1
På morgonen 17 januari I./Panzer-Regiment Gross- 
deutschland körde ut från Praschnitz och gav sig av 
mot söder i riktning Mielau med order om att spana 
och säkra området. Strax utanför Lesniewo råkade 
bataljonens 4:e kompani på sex fientliga stridsvagnar 
som snabbt nedkämpades utan egna förluster. Ome
delbart efteråt fick bataljonen order att ändra rikt
ning och skickades istället iväg åt nordväst i riktning 
Grudusk, där fientliga stridsvagnar rapporterats. Det 
visade sig dock att det inte alls fanns något fientligt 
pansar där, istället råkade man på ett antal tröttkörda 
egna infanterister. I./Panzer-Regiment Grossdeutsch- 
land stannade i Grudusk under natten och försvarade 
tillsammans med de lokala infanteriförbanden staden 
mot allt starkare sovjetiska anfall. Det verkade som ett 
ännu kraftigare anfall var att vänta i området. Under 
tiden marscherade Pz.Korps-Fus.Rgt. Grossdeutsch- 
land längs vägen från Praschnitz till Mielau. Bataljo
nen utsattes flera gånger för störningsanfall från fient- 
liga patruller, vilka dock alltid snabbt drog sig undan 
igen efter att ha fördröjt bataljonen.

Samma dag befann sig Panzergrenadier-Division 
Grossdeutschlands två infanteriregementen i sina 
ställningar på den västra stranden av Orzyc med front 
österut. II./Panzergrenadier-Regiment Grossdeutsch- 
.and stod till höger och hade tagit över befästa ställ- 
■lingar runt Ploniawy med delar av sin front vänd åt 
söder. Denna böjda front var nödvändig eftersom
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lyckades också rycka fram ett stycke innan överlägsna 
sovjetiska styrkor drev tillbaka den igen. I./Panzergre- 
nadier-Regiment Grossdeutschland led svåra förluster 
och tvingades lämna kvar en del av sina sårade under 
motanfallet (att inte överge sårade var något som tyska 
enheter var mycket noga med på östfronten). Ome
delbart efter det att pansarbandvagnarna kommit till

baka till sina egna linjer drabbades bataljonen av ännu 
en motgång. Det sovjetiska artilleriet lyckades få in 
en fullträff på I./Panzergrenadier-Regiment Gross- 
deutschlands stabsplats och dödade ett antal soldater- 
däribland bataljonschefen. De tyska förbanden bör
jade under dagen helt kollapsa och deras ledningssys
tem och kommunikationer bröt samman. Tempot i
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<fcn sovjetiska framryckningen gjorde varje försök att 
Lida en försvarslinje i området hopplöst. I stort sett 
Lmtliga tyska förband började nu retirera vare sig de 
ri~ order om det eller inte. Nu hade de bara ett mål i 
sikte; att så fort som möjligt dra sig tillbaka mot norr 
c<' ta sig ur den hotande sovjetiska inringningen. På 
ica ställen försökte tyska enheter upprätta improvise- 
K lokalt försvar av någon by eller liten stad, men de

sovjetiska spjutspetsarna körde bara förbi sådana mot- 
ståndsfickor, som efterföljande enheter ur den andra 
anfallsvågen fick eliminera.

Flykt mot Ostpreussen
Under 18 januari fick Grossdeutschland-förban- 
den återigen order att dra sig tillbaka från de ställ
ningar de fortfarande höll i trakten av Mielau

En kolumn från Panzer-Division "Grossdeutschland" i Ostpreus 
sen. Man ser två Kubelwagens, en Steyrtruck, Baumuster 1500A/02 
samt en Bussing-NAG 4,5-t lastbil.
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och Praschnitz. Att dra sig tillbaka under strid är 
dock ingen lätt uppgift. Bataljonerna i Panzergre- 
nadier-Regiment Grossdeutschland lyckades bara

En förstörd StuG 40 Ausf G stormkanon från Panzer-Division "Grossdeutschland", Ostpreussen 1945.

med svårighet dra sig tillbaka. Det krävdes hjälp ai 
III./Panzergrenadier-Regiment Grossdeutschland 
Tigerstridsvagnar och luftvärnspjäser på bandlave:-



Reträtt

ter som tvingade fiendens infanteri att ta skydd. Till 
kvällen gick II. & III./Panzergrenadier-Regiment 
Grossdeutschland i ställning vid Kuchny. I./Panzer- 
£renadier-Regiment Grossdeutschland hade dragit

sig tillbaka till befästa ställningar i Ostrowek. Där 
utbröt under kvällen våldsamma strider med förföl
jande fientliga förband som flera gånger slogs till
baka i närstrid.

163



Köningsberg I • Slaget om Ostpreussen • Röda Arméns offensiv 13 januari-28 februari 1945

En Pzkpfw VI "Tiger" ausf E från okänd enhet som med stöd av infanteri i en SdKfz 251 rycker fram mot fienden i Ostpreussen vinte" 
1945.

Panzergrenadier-Division Grossdeutschlands 
huvudstyrka
Divisionens bataljoner hade nu bara ungefär halva styr
kan kvar och soldaterna började bli svårt utmattade. 
Många kompanier hade bara en styrka om 20-30 man, 
resten var döda, sårade eller saknade. Under natten 
18-19 januari drog sig huvuddelen av Panzergrenadier- 
Division Grossdeutschland tillbaka mot norr, med 
fienden nära efter sig. Vid Szlachecki och Lipa upprät
tades en ny försvarsställning. På något sätt lyckades de 
fåtaliga kvarvarande soldaterna nästan en hel dag hålla 
försvarslinjen trots mycket kraftig artilleribeskjutning 
och upprepade anfall av både pansar och infanteri. 
Lokala motanfall med stormkanoner och Tigerstrids

vagnarna ur III./Panzer-Regiment Grossdeutschland 
lättade det fientliga trycket ett antal gånger, men mc : 
kvällen tvingades divisionen fortsätta reträtten. 
Panzergrenadier-Division Grossdeutschland började n■ 
känna av ytterligare ett problem; bränslebrist. De stän
diga förflyttningarna och striderna förbrukade ston 
mängder bränsle, några nya leveranser kom inte framJ 
och divisionen tvingades börja överge fordon alltefter
som bränslet tog slut. Reträtten fortsatte längs vägen 
Swiniary - Rycice - Polon och vidare till Flammberg. 
Panzergrenadier-Division Grossdeutschland placerace 
divisionsstaben i Neufliess, och därifrån samlades div - 
sionens spridda delar in allt eftersom de anlände. För
banden i Panzergrenadier-Division GrossdeutschlanJ
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grupperades som en skärm längs gränsen till Ostpreus
sen på en linje Griinfliess — Muschaken — Gross Dank- 
heim. Resterna av Pz.Korps-Fiis.Rgt Grossdeutsch
land och Kampfgruppe Fabich (se nedan) anslöt sig till 
Panzergrenadier-Division Grossdeutschland.

Pz.Korps-Fiis.Rgt Grossdeutschland och l./Pan- 
zer-Regiment Grossdeutschland
Sovjetiska pansarförband hade också som väntat anfal
lit Grudusk, men Pantherstridsvagnarna ur I./Panzer- 
Regiment Grossdeutschland slog ut elva av de tolv fient
liga stridsvagnar utan egna förluster. Omedelbart efter 
den striden drog sig tyskarna tillbaka från Grudusk, 
och I./Panzer-Regiment Grossdeutschland körde iväg i 
mot Dembsk, öster om Mielau. Där förenade sig batal
jonen med Kampfgruppe Fabich (bestående av delar av 
Pz.Korps-Fiis.Rgt GD) och gick på nytt i försvarsställ
ning. I området fanns också en artilleribataljon under
ställd Panzer-Korps Grossdeutschland. Situationen

var nu ännu mer oklar än tidigare. Vägen Grudusk - 
Mielau sades vara avskuren och Kampfgruppe Fabich 
fick order om att gå till motanfall och öppna vägen 
igen. Till sin hjälp skulle de få I./Panzer-Regiment 
Grossdeutschland. Men delar av I./Panzer-Regiment 
Grossdeutschland råkade innan motanfallet i strid 
med fientliga pansarförband vid Borowe, och snart var 
hela bataljonen indragen i den striden istället för det 
planerade motanfallet. Kampfgruppe Fabich lyckades 
dock besätta en viktig kulle längs vägen. Spridda sovje
tiska pansarenheter sågs från kullen röra sig lite överallt 
i terrängen och tyskarna insåg att fienden redan hade 
kört förbi de ställningar man tänkt hålla. De sovje
tiska styrkorna hade redan kört in i Mielau och fortsatt 
norrut. I området runt Mielau fick Pz.Korps-Fus.Rgt 
GD stå emot starka anfall. Under natten 18-19 januari 
kom delar av I./Panzer-Regiment Grossdeutschland 
dit tillsammans med ett artilleriförband som stöd. 
Kampfgruppe Fabich lämnade kullen man tagit under

En ryskT-34-76 som erövrats av Panzer-Division "Grossdeutschland" i Ostpreussen.
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dagen och drog sig tillbaka mot Uniszki — Zawaddzkie 
tillsammans med ett kompani ur I./Panzer-Regiment 
Grossdeutschland. Tillsammans bildade dessa förband 
en Kampfgruppe.

Men Uniszki kunde inte heller hållas. Fienden hade 
kört förbi staden och de sovjetiska tätförbanden hade 
ryckt vidare mot norr. I stället försökte soldaterna 
upprätta nya ställningar längs vägen mot Neideburg. 
Pz.Korps-Fiis.Rgt GD började nu få ont om bränsle till 
sina fordon, och det satte ned rörligheten. I närheten 
av Witzhausen möttes stridsgruppens tät av en befäst 
fientlig ställning med starkt pansarvärn som block
erade vägen norrut. Den sovjetiska ställningen måste 
anfallas. Om Kampfgruppen blev stående skulle den 
bli omringad och tillintetgjord. Bränslebristen bör
jade bli akut, men stridsvagnarna anföll flera gånger.

Men den sovjetiska styrkan försvarade sig skickligt 
och lyckades avvärja anfallen. Man tvingades då ta en 
omväg genom terrängen förbi den blockerande fient
liga ställningen. Ett antal fordon övergavs då bränsle: 
tog slut.

Resterna av stridsgruppen lyckades ta sig fram till 
Neidenburg, där de trött körda soldaterna började upp
rätta försvarsställningar. Men plötsligt dök ett sovje
tiskt pansarförband upp och anföll staden. Det tyska 
försvaret kollapsade, ett helt artilleribatteri från Korps- 
Artillerie Regiment Grossdeutschland utplånades full
ständigt. Hela stridsgruppens återstående styrka begav 
sig åt nordost, samma väg som Panzergrenadier-Divi
sion Grossdeutschlands huvudstyrka tagit något tidi
gare och stridsgruppen anslöt sig till den övriga divi
sionen längs gränsen till Ostpreussen.

Tysk spaningspatrull på cykel råkar i strid någonstans i Ostpreussen 1945.
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n PzKpfw VI Tiger tillhörande Panzer-Division "Grossdeutschland" i Ostpreussen 1945.

dess lastbilar bogserades av pansarfordon, som tilldelats 
de sista reserverna drivmedel. Fientliga pansarförband 
stod utanför Willemberg och det bröt ut häftiga strider 
om staden. Artilleribombardemang och flyganfall för
vandlade Willemberg till en ruinhög, och till natten 
mot 21 januari blev Panzergrenadier-Division Gross
deutschland åter tvunget att dra sig tillbaka. Återtåget 
gick i riktning mot området söder om Gillau, där Pan
zergrenadier-Regiment Grossdeutschland satte upp 
sin stabsplats 22 januari. Panzergrenadier-Regiment 
Grossdeutschlands uppgift var att skapa en försvars
linje för att stoppa fientliga förband att tränga vidare 
mot Passenheim. Pz.Korps-Fus.Rgt GD hade kämpat 
sig vidare mot norr under 21-22 januari. Regementet 
hade svårt att röra sig eftersom det var ont om bränsle 
och vägarna var helt igenkorkade av civila på flykt. 
Förföljande sovjetiska förband kom tätt efter och vid 
lunchtid 22 januari hann de upp de flyende i Allen
stein. Fientliga spjutspetsar började omringa staden 
och panik bröt ut bland de civila och i Pz.Korps-Fiis.
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Pa gränsen till Ostpreussen
IFinzergrenadier-Division Grossdeutschlands linje 
fcrunfliess - Muschaken - Gross Dankheim anfölls 
»□repade gånger av sovjetiska förband och utsattes 
Er häftiga flyganfall och artilleribeskjutning. Fient- 
llLzi pansarförband började också dyka bakom PGDs 
»er och körde vidare mot norr. Långa kolonner av 
tt ende civila strömmade också förbi på väg mot norr 

blockerade vägarna. Flammenberg förlorades 20
Miuari och följande dag drog sig Panzergrenadier- 
p: •; sion Grossdeutschland tillbaka till en försvarslinje 
Krgs den lilla ån Omulef. Lokala motanfall med de 
K. återstående Tigerstridsvagnarna kunde driva till- 
kxs fienden, men den sovjetiska övermakten gjorde 
Kr sådana små framgångar var av övergående natur. 
■tizergrenadier-Division Grossdeutschland började 
Knågen retirera mot norr, under skydd av ett motan- 
KL av de få kvarvarande Panther-stridsvagnarna från 
l/Finzer-Regiment Grossdeutschland. Divisionens 

Ki'c saknade nu nästan helt bränsle och de flesta av
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Rgt GD. Civila gav sig iväg mot norr så snabbt de bara 
kunde i en enda stor skräckslagen flock. Pz.Korps-Fiis. 
Rgt GD kunde inte gärna ta upp striden mitt ibland 
alla civila och de sovjetiska enheterna kunde ta staden 
utan nämnvärt motstånd. Pz.Korps-Fus.Rgt GD drog 
sig tillbaka till Göttkendorf och Leinau. Under 21 
januari hade divisionsstabens eskortkompani (Div. 
Begl.Kp GD ) fått order om att snabbast möjligt ta 
sig till Passenheim för att säkra ett tåg lastat med 
bränsle som sades befinna sig där. Det visade sig att 
det faktiskt fanns ett tåg med hett eftertraktat bränsle 
i Passenheim. Dessutom hittade kompaniet en hel del 
användbara reservdelar och utrustning som lämnats 
kvar av flyende tyska enheter.

Men vid lunchtid 22 januari närmade sig stora sov
jetiska förband Passenheim och var på väg direkt mot 
Div.Begl.Kp GD som tillsammans med en lokalför- 
svarsbataljon var det enda försvaret av järnvägslinjer, 
genom staden. Mot en sådan övermakt kunde mar. 
inte hålla stund någon längre tid och eskortkompaniet 
och lokalförsvarsbataljonen pressades bakåt.

På kvällen besatte sovjetiskt infanteri järnvägs
stationen i Passenheim. Större delen av Panzergrena- 
dier-Regiment Grossdeutschland försvarade samtidigt 
en linje genom längs sjön Purden, men den ställninger. 
blev snabbt ohållbar och sovjetiska förband rullade 
förbi Panzergrenadier-Regiment Grossdeutschlands 
försvarsposition och fortsatte mot Allenstein. Panzer-
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E- SdKfz 7 m Zgkw 8t halbandstraktor med en 15cm sFH 18 haubits på släp. Förbandstillhörigheten är icke känd, men platsen är Ost
preussen i januari 1945.
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Läget 24-27 januari
Under 24 januari fortsatte fienden rycka fram i områ
det runt sjön Servent och staden Passenheim. Panzer
grenadier-Division Grossdeutschland höll dock sina 
ställningar och slog tillbaka några framstötar av sov
jetiska förband. III./Panzergrenadier-Regiment Gross
deutschland hade lidit svåra förluster och drogs ur 
frontlinjen till Wildenau, där man fick förstärkningar 
av nya rekryter. Det var de första förstärkningar divi
sionen fått sedan striderna började, men eftersom det 
i nte fanns tid att utbilda de nya soldaterna och i nlemma 
dem i organisationen, så var effekten av förstärkningen 
inte särskilt stor.

arenadier-Regiment Grossdeutschland måste vika till
baka ännu en gång. Regementet drog sig tillbaka mot 
Passenheim, men fienden pressade på så kraftigt att 
inte heller den staden kunde hållas. Samtidigt ryckte 
vtterligare en stor sovjetisk styrka fram mot Krumm- 
fiiss, som försvarades hårdnackat av I./Panzergrena- 
cier-Regiment Grossdeutschland. Men bataljonen var 
nu så svag att staden inte kunde hållas, och man tving- 
ades på nytt dra sig tillbaka. Pz.Korps-Fiis.Rgt GD 
höll ställningar vid Leinau med hjälp av några enstaka 
kvarvarande Tigervagnar från I./Panzer-Regiment. 
Göttkendorf måste evakueras och Pz.Korps-Fiis.Rgt 
GD drog sig tillbaka mot Braunswalde.
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Tyskt motanfall. Stridsvagnen är en Köningstiger. Notera stor
leken på den.
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En soldat i Panzer-Division "Grossdeutschland" spanar ut över 
fronten under striderna om Ostpreussen 1945.

Under 24 januari skickades III./Panzer-Regiment till 
området runt Wartenburg för att försöka slå tillbaka 
fientliga pansarförband som brutit genom fronten och 
rörde sig norrut vi Hirschberg - Mokainen. Tigervag
narna anföll så snart de kom fram och lyckades också 
driva tillbaka fienden och förstöra flera fientliga strids
vagnar. Divisionens spaningsbataljon, hade mycket att 
göra. Den företog långa spaningspatruller åt söder och 
sydost och lyckades ganska väl utröna var fiendeför
banden fanns och vart de var på väg. Bataljonen före
tog också flera mindre anfall mot fientliga förband som 
trodde sig säkra bakom egna linjer och att alla tyska 
förband flytt området. Situationen norr om Allenstein 
och runt Wartenburg var dock fortfarande bekymmer
sam. Det var vara en tidsfråga innan Grossdeutschland 
skulle tvingas dra sig tillbaka ännu en gång. Under 25 
— 26 januari fortsatte divisionen att hålla sina ställ
ningar längs linjen Graskan - Rauschken - Mensguth, 
trots att fienden redan ryckte fram ganska långt norr 
om området, t ex runt Allenstein. Under 25 januari

sattes Tigervagnarna från III./Panzer-Regiment återi
gen in för att driva tillbaka ett fientligt genombrot:. 
denna gång vid Cronau. Motanfallet lyckades även 
vid detta tillfälle och det fientliga genombrottet hejda
des. Men risken att fientliga genombrott skulle skära 
av divisionens reträttväg kvarstod. Spaningsbataljonen 
genomförde flera räder för att störa den sovjetiska upp
laddningen. Samtidigt stod I./Pz.Korps-Fiis.Rgt GD 
ensam norr om Allenstein och kämpade förtvivlat för 
att bromsa den sovjetiska framryckningen. Under 26 
januari fortsatte divisionen att hålla sina ställningar 
under växande fientligt tryck. De tyska 2. Armee och 
4. Armee höll på att bli inringade var för sig i var sin 
ficka i Ostpreussen. Om det inträffade skulle båda 
arméerna snabbt förintas. Ett snabbt återtåg var den 
enda möjligheten att rädda dem. Grossdeutschland 
fick order om att under natten till 27 januari bryta, 
kontakt med fienden och dra sig tillbaka mot norr så 
snart möjligt till området norr Bischofsburg. Återtåget 
lyckades utan att störas av fienden.

28 - 30 januari
28 januari vilade divisionen i området runt Barten-J 
stein. Delvis var vilan oavsiktlig eftersom man sak-l 
nade bränsle till sina fordon. Till slut var divisionenI 
tvungen att köra vidare och de fordon som inte abso-l 
lut behövdes förstördes och övergavs. Under natten 28 
— 29 januari återupptogs marschen och Grossdeutsch- 
land tog sig fram till Kreuzburg, där man stannace 
fram till morgonen 30 januari. Spaningsbataljonenl 
togs bort från divisionen och bildade tillsammans med 
resterna av I./Pz.Korps-Fiis.Rgt GD och en artilleriba
taljon en ny Kampfgruppe med uppgiften att återigen! 
försöka bryta igenom mot söder och huvudfronten.

Kampfgruppens anfall började bra, men körda 
snabbt fast vid Deppen — Waltersdorf — LiebstacJ 
Alla försök att fortsätta framryckningen misslyckadesl 
Man grävde ned sig i Liebstadt och slog tillbaka alla 
fientliga anfall under två dagar. Operationen avbrcJ 
den 30 januari, sedan alla deltagande förband licJ 
svåra förluster. Kvällen innan anlände de första enhe-l 
terna ur Grossdeutschland till Kreuzburg, strax söden 
om Königsberg. De första sovjetiska förbanden hacel 
samtidigt nått fram till Östersjön vid Maulen. Oscl 
preussen var avskuret.



2:1:4* Motanfall

Det sista pansaranfallet
De tyska förbanden i Ostpreussen var nu avskurna 
fc?ån Brandenburg. De sovjetiska förbanden söder om 
Königsberg var fortfarande relativt svaga och det var av 
fttersta vikt att återupprätta förbindelsen med övriga 
Tyskland. Om man inte lyckades med det skulle de 
crska styrkorna i Ostpreussen vara inringade och bara 
kunna försörjas sjövägen.

Panzergrenadier-Division Grossdeutschland fick 
c rder om att företa motanfallet. Divisionens stabsplats 
kattes upp i Kobbelbude med divisionens försvarslinje 
gick bara någon kilometer österut. Det verkade inte 
■mnas några andra tyska förband i stridsberett skick 
I grannskapet, så någon hjälp från andra enheter stod 
ir:e att få. Det visade sig att de sovjetiska styrkorna 
fertfarande faktiskt var svaga och divisionen körde 
nkt isenom utan att mötas av särskilt hårt motstånd.

Pz.Korps-Fus.Rgt Grossdeutschland grupperades när
mare Brandenburg för att kunna anfalla därifrån längs 
kustvägen mot nordost och Königsberg. Samtliga kvar
varande Tigerstridsvagnar ur III./Panzer-Regiment 
Grossdeutschland samlades under befäl av kapten 
Bock och sattes in i riktning Waldburg — Maulen. Det 
skulle visa sig vara det sista koncentrerade pansaranfall 
som divisionen skulle utföra. I./Panzer-Regiment hade 
bara några enstaka Pantherstridsvagnar kvar. De pan
sarbesättningar som nu saknade stridsvagnar ombilda- 
des till infanterikompanier.

De kvarvarande stridsvagnarna och pansarband- 
vagnarna grupperades en sista gång i anfallsformation 
och gavs understöd av alla understödsvapen (artilleri, 
luftvärn, osv) som fanns kvar. Anfallsstyrkan trängde 
in i Maulen och de överrumplade sovjetiska förbanden 
drevs tillbaka. Pansarstyrkan grupperade om och satte
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En Pzkpfw VI Tiger Ausf E, Sd Kfz 181? och framför den en 
Bergepanther. Båda kommer från Parfeer-Regiment "Gross- 
deutschland" och är fotograferade i janaari 1945. Bergeppan- 
thern användes av verkstadskompanietjich var stark nog att 
bogsera den 56 ton tunga Tigern kortarf sträckor.
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i skymningen in ett anfall mot Wundlaken. Anfal
let misslyckades då det möttes av mycket kraftig pan
sarvärns — och granatkastareld. Divisionen höll dock 
fortfarande Maulen. I./Panzergrenadier-Regiment 
Grossdeutschland satte igång sitt eget anfall i rikt
ning mot Wangnicken och vidare mot Jäskeim sam
tidigt som divisionens huvudstyrka gick till angrepp 
mot Maulen. Efter hård strid lyckades bataljonen driva 
fienden tillbaka ett stycke. I./Panzergrenadier-Regi
ment Grossdeutschland upprättade an försvarslinje 
från Wesdehlen mot Jäskeim, men anfallet kom inte 
längre än till Wangnicken. 7. och 8. kompanierna I./ 
Panzergrenadier-Regiment Grossdeutschland anföll 
Jäskeim ytterligare en gång och lyckades till slut tränga 
in i staden, trots att de sovjetiska förbanden envist och 
skickligt försvarade sig i strid hus-till-hus. De sovje
tiska styrkorna satte omedelbart in egna motanfall för 
att ta tillbaka Jäskeim, men dessa slogs tillbaka med 
stora förluster. Divisionen hade lyckats öppna en väg

till Königsberg igen. Samtidigt anföll fientliga förband 
återigen Maulen, men slogs tillbaka.

Korridoren till Königsberg var mycket tunn och 
sårbar. Förbindelsen till Königsberg måste säkras, så 
motanfallet skulle fortsättas. Under 31 januari ägnade 
sig divisionen åt att bygga ut sina ställningar, vila och 
förbereda sig. Vissa av divisionens förband blev också 
avlösta av andra enheter för att kunna gruppera sig för 
fortsatt anfall. Samtidigt satte de fientliga enheterna 
in upprepade anfall för att skära av förbindelsen igen. 
Flera gånger lyckades sovjetiska förband ta sig genom 
försvarslinjen och åter ta sig fram till Östersjön. Men 
lokala motanfall av Aufklärungs-Abteilung Gross
deutschland lyckades varje gång driva ut fienden och 
återupprätta försvarslinjen igen. Med stöd av det för
stärkta Div.Begl.Kp GD lyckades man att tränga 
vidare förbi Haffstrom, genom Kalgen och till Königs
berg, där Panzergrenadier-Regiment Grossdeutsch- 
landredan befann sig.



Motanfall

Motanfallet fortsätter
Planen var att anfall med Aufklärtings-Abteilung 
Grossdeutschland och Panzergrenadier-Regiment 
Grossdeutschland från Königsberg söderut, samtidigt 
som resten av divisionen anföll från sina ställningar 
vrd Maulen och Jäskeim i riktning mot Königsberg.

Dels skulle anfallet ta huvudvägen söder om Haff- 
strom, dels skulle styrkorna avancera söderut och 
erövra Warthen.

På morgonen 3 februari anföll Il./Panzergrenadier- 
Regiment Grossdeutschland i ett anfall från Königs
berg och söderut. Bataljonen (som slagits samman med 
resterna av III bataljon, vilken bara hade 40-50 man 
kvar), körde snabbt fast och lyckades inte bryta igenom 
starkt befästa fientliga ställningar. Det förberedande 
ar ra lie t saknade artilleristöd och hade heller inget stöd 
i» pansar. Anfallet misslyckades helt och bataljonen 
grupperade sig till försvar längs ett pansarvärnsdike 
sen grävts söder om Haffstrom. Att erövra Warthen

enligt anfallsplanen var uteslutet, eftersom den staden 
blivit ännu starkare befäst än de ställningar bataljo
nen nyss misslyckats ta. Det andra anfallet i riktning 
Königsberg började på morgonen den 4 februari. Den 
här gången var anfallet betydligt bättre förberett och 
stöddes av både artilleri och pansar. Kl. 05.00 rörde 
sig divisionens återstående pansar framåt i riktning 
mot Warthen, tätt följda av II./Panzergrenadier-Regi
ment Grossdeutschland samt några stridsvagnar från 
5. Panzer-Division.

När anfallsstyrkan nått huvudvägen svängde den 
åt väster och närmade sig Warthen längs vägen. Med 
kraftigt artilleristöd lyckades anfallet snabbt bryta det 
sovjetiska försvaret och Warthen intogs med små för
luster. Korridoren till Königsberg var nu tillräckligt 
bred för att kunna försvaras och Grossdeutschland fick 
order om att gå i försvarsställning mellan Maulen och 
Warthen med fronten åt öster. Den linjen skulle hållas 
till varje pris.
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Infanterie-Regiment 975 från 367. Infanterie-Divi- 
sion fick ansvar för försvaret av sektorn Mauken - 
Warthen och huvuddelen av divisionen drogs tillbaka 
för kort vila och förstärkning.

Den 4 februari hölls linjen Colbnickeln — Waldburg 
- Maulen - Warthen.

5-12/2 på Panzergrenadier-Division Grossdeut
schlands frontavsnitt
Divisionsordern för den 5/2 beordrade Panzergrena
dier-Division Grossdeutschland att hålla linjen samti
digt som man i möjligaste mån skulle vila trupperna 
för att därefter under 6/2 gå till anfall igen för att ta 
järnvägen Kobbelbude - Königsberg. Till sin hjälp 
skulle Grossdeutschland få behålla Grenadier-Regi- 
ment 975 från Infanterie-Division 367 och också få en 
tung granatkastarbataljon direkt underställda Gross
deutschland. Dessutom skulle en bataljon raketartil
leri och en luftvärnsbataljon avdelas att hjälpa till med 
Grossdeutschlands operationer.

För att bereda vägen för det större anfallet 6/2 skulle 
Panzer-Fusilier-Regiment Grossdeutschland tillsam
mans med Grenadier-Regiment 975 redan under 
natten 4-5/2 ta tillbaka Maulen Nord.

Ett antal mindre operationer för att förbättra Pan
zergrenadier-Division Grossdeutschland ställningar 
företogs under samma natt. Bl.a. gick två kompanier ur 
Panzer-Pionier-Bataillon Grossdeutschland till anfall 
understödda av tre Tiger - och tre Panther-vagnar. 
Tigervagnarna skulle rulla norrut från Waldhaus och 
ta en samling gårdar vänster om vägen Reichsstrasse 1. 
Samtidigt skulle de två pionjärkompanierna tillsam
mans med Panther-vagnarna anfalla själva Maulen. 
Syftet var att helt rensa Reichsstrasse 1.

Anfallet gick helt fel redan från början. Pionjärerna 
började med att skjuta upp vitt lys som signal. Men 
det var ett misstag eftersom hela slagfältet lystes upp 
så pass mycket att de sovjetiska försvararna fick syn 
på den tyska anfallsstyrkan omedelbart. De sovjetiska 
soldaterna reagerade mycket snabbt och sköt sönder 
två av de tre Panther-vagnarna och tvingade pionjä
rerna i skydd. Anfallet hade misslyckats innan det ens 
kommit igång.

Strax därefter gick I./Panzergrenadier-Regiment 
Grossdeutschland grupperade sig med sina pan-

sarskyttefordon tillsammans med II./Panzergrena
dier-Regiment Grossdeutschland för att anfalla från 
Kamnicken mot Colbnicken i sydväst. De båda batal
jonerna skulle rycka fram med I./Panzergrenadier- 
Regiment Grossdeutschland i täten. När Colbnicken 
tagits skulle II./Panzergrenadier-Regiment Gross
deutschland göra halt medan I./Panzergrenadier- 
Regiment Grossdeutschland skulle rycka vidare 
framåt mot tegelfabriken i Waldporthen.

Anfallet skulle personligen ledas av chefen för Pan
zergrenadier-Regiment Grossdeutschland, överste 
Heesemann. Översten tog sig fram till en stabsplats 
i den s.k. Pistolskogen väster om Neu-Colbnicken 
som just rensats från infiltrerade sovjetiska styrkor. 
Det utbröt häftig granatkastareld från båda sidor 
innan anfallet ens startat och en salva landade rakt 
på stabsplatsen och dödade översten. Trots det ryckte 
pansarskyttefordonen ur I./Panzergrenadier-Regi
ment Grossdeutschland fram och lyckades ta sig in 
i Neu-Colbnicken. Dock lyckades bara delar ur II./ 
Panzergrenadier-Regiment Grossdeutschland följa 
efter in i samhället, resten av bataljonen fastnade i 
”Pistolskogen” som inte alls visat sig vara rensad från 
sovjetiska styrkor. Operationen avstannade.

De följande dagarna var förhållandevis lugn och 
soldaterna ägnade sig mest åt att förbättra sina för
svarsställningar. Det enda orosmomentet var spora
disk artillerield från båda sidor.

På den tyska sidan användes nästan uteslutande 
raketartilleri eftersom det var den enda pjästyp som 
fortfarande hade gott om ammunition.

Panzergrenadier-Division Grossdeutschland 
huvudstyrka 13-28/2
Den 13/2 anföll Röda Armén med stora styrkor i det 
område vid Zinten som hölls av Fallschirm-Panzer- 
Division 2 Hermann Göring. II./Panzer-Fusilier- 
Regiment Grossdeutschland som vilade bakom den 
egna divisionens front skickades till det utsatta områ
det för att hjälpa till med försvaret. Ett antal av Pan
zergrenadier-Division Grossdeutschlands få återstå
ende Panther-vagnar som Kapten Meinicke förfogade 
över i divisionens pansargrupp sändes också iväg. Till
sammans med de förband som redan fanns i området 
lyckades styrkan ur Panzergrenadier-Division Gross-
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deutschland att slå tillbaka fienden. Med bara tre 
?anther-vagnar slogs 21 fientliga stridsvagnar ut utan 
egna förluster. Den 19/2 dödades Meinicke när han 
ledde sina Panther-vagnar nära Zinten.

Ungefär samtidigt fick Panzergrenadier-Division 
Grossdeutschland granne i frontlinjen, Volks-Grena- 
cier-Division 562 allvarliga problem och begärde hjälp 
från Panzergrenadier-Division Grossdeutschland. En 
Kampfgruppe skickades till området men hölls till att 
börja med i reserv vid Konradswalde. Eftersom det 
såg ut som att Volks-Grenadier-Division 562 skulle 
kunna kollapsa skickades även Panzergrenadier-Divi
sion Grossdeutschland eskortkompani till området. Ett 
mtal mindre fientliga genombrott runt Konradswalde

slogs tillbaka med lokala motanfall och efter 48 timmar 
blev frontavsnittet lugnt igen.

20/2 blev situationen återigen akut vid Zinten. De 
ytterst få Tigervagnar som divisionen hade kvar befann 
sig redan i strid Heiligen Berg strax utanför Zinten och 
striderna böljade fram och tillbaka innan de fientliga 
anfallen avbröts för tillfället.

Vid den här tiden genomfördes ett tyskt motanfall 
i Samland som åter öppnade kommunikationslinjerna 
mellan Königsberg och det övriga Tyskland. Det gjorde 
att förråd återigen kunde rulla in i Königsberg-området. 
Det var en stor lättnad för tyskarna eftersom drivme
del, ammunition och andra förråd förbrukats i rasande 
tempo under striderna och inte kunnat fyllas på.

En Pzkpfw VI "Tiger" ausf E från Panzer-Division "Grossdeutschland" i februari månad 1945 någonstans i Ostpreussen.

177



Köningsberg I • Slaget om Ostpreussen • Röda Arméns offensiv 13 januari-28 februari 1945

Efter förnyade hårda strider tog Röda Armén Zinten 
25/2 och drev ut Fallschirm-Panzer-Division 2 Her- 
mann Göring ur staden. De tyska styrkorna intog 
nya försvarsställningar utanför staden, men de sovje
tiska förbanden fortsatte anfallen och situationen var 
bekymmersam för försvararna.

På Panzergrenadier-Division Grossdeutschlands eget 
frontavsnitt var situationen i stort sett oförändrad sedan 
månadens början. Panzergrenadier-Division Gross- 
deutschland höll sina ställningar och hade kunnat låta 
vissa av sina förband vila och få förstärkningar bakom 
fronten. Panzergrenadier-Division Grossdeutschland 
höll visserligen sitt frontavsnitt, men divisionen försva
gades alltmer både genom förluster och genom att man 
tvingades skicka enskilda bataljoner och kompanier 
att hjälpa andra förband som befann sig i trångmål.

Lugnet var bedrägligt. Divisionen hade lidit svåra 
förluster och stora delar av dess frontlinje hölls av inlå
nade mindre förband från andra håll. Vissa av dessa 
förband var improviserade s.k. Alarm-Abteilung som 
hastigt ställts upp av diverse soldater som råkade 
finnas i området. Deras stridsvärde var mycket begrän
sat eftersom soldater och befäl inte kände varandra och

oftast hade dålig tillgång på utrustning. Andra inlå
nade förband i fronten bestod av lokalförsvarskompa- 
nier eller inlånade infanterikompanier och — bataljoner 
från andra divisioner. Dessa improviserade och inlå
nade förband understöddes av stridsgrupper från Pan
zergrenadier-Division Grossdeutschlands egna förband 
med pansarvärn och andra tunga vapen som de inlå
nade förbanden saknade. Samtidigt hade Panzergrena
dier-Division Grossdeutschland skickat iväg avsevärda 
styrkor för att hjälpa till som ”brandkårer” vid andra 
frontavsnitt, som t ex vid Zinten och Konradswalde.

Panzergrenadier-Division Grossdeutschland hade 
därigenom splittrats upp i ett antal mindre stridsgrup
per som inte utgjorde någon slagkraftig helhet. I slutet 
av februari befann sig mer än hälften av Panzergre
nadier-Division Grossdeutschlands förband på andra 
frontavsnitt än den egna divisionen.

Dessutom fortsatte divisionen att lida förluster som 
inte lätt kunde ersättas, erfarna officerare, underoffice
rare och soldater dödades och sårades varje dag, och de 
oerfarna rekryter som ersatte dem var knappast vuxna 
uppgiften. Exempelvis förlorade I./Panzergrenadier- 
Regiment Grossdeutschland under slutet av Februari

Ett batteri Wespe bandhaubitsar från PanzerArtillerie- 
Regiment "Grossdeutschland" i Ostpreussen, januari 1945.
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ärra officerare (varav fyra stupade) och bataljonens 
andra kompani förintades helt, bara Feldwebel Fran- 
cke lyckades ta sig tillbaka till de egna linjerna.

Aufklärungs-Abteilung Grossdeutschland under 
Februari 1945
Aufklärungs-Abteilung Grossdeutschland hade avde
lats till ett annat förband (49 Jäger-Division) och spa
nade i området runt Arnsdorf samt deltog i ett antal 
försvarsstrider och lokala motanfall i och kring 49 
Jäger-Divisions frontavsnitt. Bl.a. höll Aufklärungs- 
Abteilung Grossdeutschland tillsammans med ett pan- 
sarförband från en annan division ett brohuvud över 
noden Passarge. Bataljonen uträttade storverk men led 
Dckså ytterligare förluster.

Panzer-Korps-Fusilier-Regiment Grossdeut
schland under Februari 1945
1 'Panzer-Korps-Fusilier-Regiment Grossdeutschland 
fortsatte att slåss hårdnackat i området runt Worm- 
ditt, helt skild från divisionen, tillsammans med 
de ömkliga resterna av I./Panzer-, , a**

Korps-Artillerie-Regiment Grossdeutschland. Stri
derna där var ytterst hårda, men hade ingen som helst 
möjlighet att lyckas och det enda resultatet var att de 
båda Grossdeutschlandförbanden led ytterligare svåra 
förluster utan att kunna uträtta något.

Till slut drogs det som var kvar av I./Panzer-Korps- 
Fusilier-Regiment Grossdeutschland ur stridslinjen 
och skickades till Schönlinde för att vila och få för
stärkningar. Tyvärr blev vilan kort eftersom batal
jonen 22/2 skickades iväg för att göra ett motanfall 
mot en fientlig genombrytning vid Lilienthal. Efter 
att ha genomfört motanfallet skickades den fortfa
rande svaga bataljonen faktiskt i vila bakom divisio
nens front. Nya officerare flögs in från Tyskland och 
bataljonen tillfördes nytt manskap genom att man fin- 

kammade träng, etapp och andra 
förband efter lämpliga rekryter. Det 
lugna läget längs divisionens front 
gjorde att I./Panzer-Korps-Fusilier- 
Regiment Grossdeutschland till slut 
fick vila och omorganisera sig fram 
till månadens slut.
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2:1:5* 5. Panzer-Division

5 Panzer-Division hade ända sedan november 
1944 utkämpat en strid de inte kunde vinna. Att 
divisionen tillsammans med de resterande delar 

av tyska armén skulle komma att förintas rådde det
Inget tvivel om. Nu stod de slutligen vid Vierbruder- 
krug-Baerwalde-Gross Heydekrug, där större delen av 
divisionen var insatta som reserv. Och slutligen, den 
6 april, inledde Röda armén sitt förväntade storanfall 
med ett oavbrutet artilleribombardemang. Då de tyska 
enheterna var så tätt ihop packade då de uppehöll sig 
på endast ett par kvadratkilometer med Östersjön i 
ryggen skördade mer eller mindre varenda bomb och 
granat ett offer.

Den hårt åtgångna divisionen klarade inte längre 
lar* att stå emot Röda arméns upprepande anfall. Man 
Érsökte bilda Kampfgruppen som understödjande 

I finheter, vilket resulterade i att dessa kastades fram

och tillbaka mellan de olika områdena. Den 9 april 
gav den befästa staden Köningsberg upp och snaran 
kring de återstående trupperna drogs åt än mer. Divi- 
sionskommendören och andra befäl började nu vackla, 
och slutligen den 16 april kom slutet för divisionen. 
Då var den avskuren i smågrupper på ett område av 
30 km, utan pansar, ammunition, artilleri eller andra 
förnödenheter.

En av soldaterna ur 5. Panzer-Division skrev 
följande:

”Den 14 april sattes min bataljon in vid Neplecken 
i redan förberedda ställningar och med den lilla 
ammunition vi hade kvar understödde vi infante
riet. Mitt på dagen angrep ryssarna med pansar mot 
mitt femte batteri, som lyckades slå ut nio strids
vagnar. Efter det var ammunitionen helt slut och
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efter att ha sprängt kanonerna och fordonen drog sig 
bataljonen tillbaka genom infanteriinsats mot den 
södra delen av Bey halvön. Under natten därefter 
skeppades stor del av värt kvarvarande manskap 
över till Pillau och Frische Nehrung. Dessa solda
ter förflyttades över till diverse divisioner där de fick 
strida vidare som infanteri ”.

En del av divisionen skeppades till Schleswig Holstein 
via Hela och Bornholm, och hamnade där i brittiska 
fångläger. Dock hamnade en stor del av manskapet 
som tillfångatogs vid Samland, Bey halvön eller Hela i 
sovjetisk fångenskap.

Så slutade kriget för den 5. Panzer-Division, en divi
sion som sattes upp i november 1938 i Oppeln. Divi
sionen deltog alltså under hela kriget och hade bland 
annat varit med om striderna utanför Moskva 1941, 
pansarslaget vid Kursk 1943 och striderna i Lettland.

Under denna tid blev 45 personer ur divisionen tillde
lade järnkorsets riddarkors.

Divisionens OoB från 1943 
Panzer-Regiment 31 
Panzergrenadier-Regiment 14 
Panzergrenadier-Regiment 13 
Panzerjäger-Bataillon 53 
Panzer-Aufklärungs-Abteilung 2 
Panzer-Artillerie-Bataillon 116 
Heeres Flak-Bataillon 288 
Panzer-Pionier-Bataillon 39 
Panzer-Nachrichten-Abteilung 77 
Feld-Ersatz-Abteilung 85

Det är dock viktigt att ha i åtanke att det var så här 
divisionen var tänkt att se ut, men med tanke på situa
tionen 1945 var det vanligt med en stor mix av enheter 
för att täcka upp förluster.

En bild som visar sammarbete mellan olika vapengrenar eller i alla fall olika delar av samma division. Bilden visar två Sdkfz 251 :or från 
5.Panzer-Division i Ostpreussen januari 1945. Den till vänster är en 251/3 ausf C och den till höger en 251/1 ausf D. Troligen är den stå
ende mannen i den högra vagnen befälhavare över enheten i fråga och högre i rang än denofficer som syns i den vänstra vagnen. Tro
ligtvis är den vänstra vagnen radiovagn tillhörande signalplutonen ii en Pansargrenadjärenhet. Bakom vag-nar na syns en Sdkfz 
9 artilleritraktor. 1
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Tvä Pzkpfw IV ausf H från 5.Panzer-Division någonstans i östra Ostpreussen i januari 1945. Ingen av dem verkar vara allför skadade. 
S otera de sk "Ostketten", extra breda larvband, specialanpassade för förhållanden på östfronten.

En Pzkpfw IV ausf H från 5.Panzer-Division. De trekantiga metallfästen som syns på sidan av vagnen var fästanordning för de externa 
s doplåtarna till stridsvagnskroppen, som kan ses runt tornet på denna vagn. Deras huvuduppgift var att stoppa HEAT-granater från att 
-a själva stridsvagnen.
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En utslagen Pzkpfw IV Ausf J från 5.Panzer-Division i östra Ostpreussen vintern 1945. Notera att sidoplåtarna som hänger utanpå vagnen 
är av s k "Thoma"-modell. Mjukare stål som är gjorda som nät. Detta för att spara tid och råvara i produktionen.

En utslagen Pzkpfw IV Ausf J från 5.Panzer-Division i Ostpreussen februari 1945. Bakom vagnen kan man se skymten av RSO och en Sd 
Kfz 251.

184



5. Panzer-Division »januari-februari 1945

185



186

Köningsberg 
I »Slaget om Ostpreussen» Röda Arm

éns offensiv 13 januari-28 februari 1945



5. Panzer-Division •januari -februari 1945

187



Köningsberg I • Slaget om
 Ostpreussen • Röda Arm

éns offensiv 13 januari-28 februari 1945



2:1:6* 5. Panzer-Division
januari-februari

Vid starten för den sovjetiska storoffensiven mot 
Ostpreussen den 13 januari 1945 var situationen 

 för det tyska försvaret följande:
Då man från augusti 1944 fram till dess hade för

lorat omkring 28 divisioner var det helt omöjligt att 
kunna ersätta förlusterna, varken de materiella eller 
rent manskapsmässigt. Dessa förkrossande förluster 
hade kommit i och med Operation Bagrations start 
den 22 juni 1944 då Röda arméns materiella över
lägesenhet mer eller mindre kört rakt över de tyska 
försvararna.

5. Panzer-Division hade dragits tillbaka från Heeres
gruppe Mittes defensiva område längst den norra grän
sen av Rominter Heide området och förflyttades istäl
let till den öppna norra flanken tillsammans med alla 
:illgängliga divisioner i syfte att genom ett angrepp 
återfå kontakt med den avskurna Heeresgruppe Nord.

Operationen skulle ske under 3. Infanterie-Division 
kontroll vars huvuduppgift var att återta Mitau.

Trots framgångar i början så lyckades inte divisio
nen utföra sitt uppdrag. Det är värt att nämna att dessa 
divisioner precis hade dragits ur tidigare defensiva 
strider, utan någon som helst möjlighet för återupp
byggnad och därigenom knappast var värda att kallas 
division.

Som exempel kan vi ta 5. Panzer-Division, som vid 
dess förflyttning till Litauen hade 22 PzKpw IV, 19 
PzKpw V”Panther” och 18 Sft/GTVsom fortfarande 
var i stridsdugligt skick. På grund av den sovjetiska 
överlägsenheten utvecklades snart denna offensiva 
operation till ännu en defensiv som kom att avslutas 
den 20 oktober 1944 när det tyska brohuvudet norr 
om Memelfloden evakuerades. Detta resulterade i den 
slutgiltiga avskärningen av Armeegruppe Nord. Den
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19/20 oktober 1944 drogs den 5. Panzer-Division bort 
från 3. Panzer-Armee, för att istället föras över till den 
4. som sedan flera dagar var inblandade i svåra
defensiva strider sydöst om Gumbinnen.

Vid gränsen mot Rominter Heide området stoppa
des de sovjetiska anfallen. Den 3 november 1944 lyck
ades man återta staden Goldap, och därefter förflyt
tades 5. Panzer-Division över som reserv till kåren och 
förflyttades till Angerapp-Treuburg området.

Under återhämtningsperioden i Treuburg området 
återuppbyggdes divisionen med manskap och mate
rial och man kunde den 1 januari 1945 rapportera 
divisionens styrka såsom 32 PzKpw IV, 40 PzKpw V 
”Panther” och 130 pansarskyttefordon i stridsdugligt 
skick. Den 5/6 januari 1945 fick man från armégrup
pen order om att man skulle förbereda sig inför ope
ration ”Schneeflocke” som skulle utföras i närheten av 
Garbassen/Filipo nordost om Treuburg. Denna offen
siva operation ledde till att armégruppen fick de nöd
vändiga upplysningarna man behövde rörande den 
sovjetiska styrkan. Utifrån de upplysningar man fått 
bestämde man sig för att flytta över 5. Panzer-Division 
till 3. Panzer-Armee i närheten av Breitenstein områ
det. Av divisionens enheter hade två Kampfgruppen 
utfört sin uppgift extra väl under de tidigare striderna.

Kampfgruppe 1
Panzergrenadier-Regiment 13
I Panzer-Rgt. 31 (PzKpw V “Panther")
IPz.Art.Rgt. 116 (”Hummel”och ”Wespe”)

Kampfgruppe 2
Panzergrenadier-Regiment 14
II Panzer-Rgt. 31 (med PzKpw IV)
II Pz. Art. Rgt. 116 (Lättfälthaubits 18)

”Sedan maj 1944 hade jag varit chef för II batteriet, 
Pz. Art. Rgt 116. Först som ställföreträdare för kom
mendören och sedan frän juli 1944 som kommen
dör. Bataljonen hade tre batterier med fyra lätta 
fälthaubitser modell 18 var. Från 13 januari 1945 
och in de följande stora striderna var min bataljon 
främst insatt tillsammans med den Kampfgruppe 
byggd kring Panzergrenadier-Regiment 14. Vi var 
flera gånger tvungna att ge eldunderstöd, inte bara 
åt de enheter från vår egen division, utan även åt 
mindre enheter som anslutits till den numera för
stärkta divisionen. Samarbetet mellan de olika 
enheterna i Kampfgruppen fungerade utmärkt då 
de olika cheferna slagits tillsammans i över ett år. 
Detta kom att vara av stort värde under de kom
mande striderna”.
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En StuG 40 Ausf G, Sd Kfz 142/1, i Östpreussen februari 1945. 
Enhet okänd.
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Eftersom Röda armén vid det här laget var överlägsna 
numerärt, stred Kampfgruppen både defensivt och 
offensivt, som en igelkott med sina taggar riktade åt 
alla håll. Detta försäkrade att man skulle kunna få 
koncentrerad eld på punktmål, men även möjligheten 
att hålla en fungerande kommunikation med övriga 
enheter under striderna. Det var något som berörde 
den korta kommunikationen mellan olika kommen- 
dörsposter, samt radio mellan de olika fordonen. Utan 
tvekan bidrog detta till pansardivisionens framgångar 
då det tillät dem att snabbt agera. Naturligtvis gjorde 
även detta så att artilleriet snabbt kunde ge understöd
jande eld om så behövdes. Man hade även placerat de 
olika artilleripositionerna så nära varandra som möj
ligt och sett till att de hade tillgång till all nödvän
dig kommunikationsutrustning. Mer eller mindre var 
bataljonen direkt redo att ge eld om en observatör fann 
ett lämpligt mål.

Inom Kampfgruppe 2 bestående av Panzergrenadier- 
Regiment 14 agerade 1. bataljonen med sina bepans
rade SPW som en brandkårsstyrka. Som regel utgjor
des den speciella ”pansargruppen” inom Kampfgruppe 
2 av I./Pz.Gren-Rgt. 14 (Major Jaedke), II./Pz.Rgt. 31 
Major Noekel), II./Art.Rgt. 116 (Major Baumann) 

samt en eller två spaningsgrupper från Aufklärungs- 
Abteilung 5.

Striderna från 13 januari och framåt
”Då jag började min resa tillbaka till bataljonen 
efter en kortare tids permission med tåg genom Ost
preussen blev jag nästan genast medveten om vibra
tionerna som gick genom luften. Efter Köningsberg 
började ett doft mullrande höras — ett oavbrutet 
artilleribombardemang mellan Gumbinnen och 
Schlossberg, som låg mellan 100-120 km bort!
Jag återkom till min bataljon den 14 januari 1945. 
Min enhet hade redan då lämnat samlingsområdet 
vid Breitenstein och understödde Panzergrenadier- 
Rgt.l4 i ett motanfall mot ett sovjetiskt genombrott 
i Kattenau området nordöst om Gumbinnen. Mot- 
angreppet och försvaret var framgångsrikt då fronten 
lyckades hållas stabil då vi kunde ge ett mycket effek
tivt understöd. Dock började vi få ont om ammuni
tion, detta för att sovjetiskt jaktflyg ständigt angrep 
vägarna. Trots detta misslyckades samtliga sovjetiska 
genombrottsförsök fram tills den 18 januari. Då 
lyckades dock fientliga enheter bryta igenom mellan 
349 infanteri divisionen och första infanteridivisio
nen norr om Schlossberg. Fienden kastade in allt de 
hade i detta genombrott västerut.
Den bepansrade gruppen inom II./Art.Rgt. 116fick 
i uppdrag att angripa flanken på den ryska anfalls- 
spetsen för att därefter omgruppera norrut från

En utbrunnen Pzkpfw IV Ausf J från 5.Panzer-Division i östra Ostpreussen januari 1945.
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Breitenstein. Men detta, anfall kunde inte genom
föras den 19 januari som planerat. Hela divisionen 
var fortfarande upptagna med ett 8km långt försvar 
öster om Insterburg. Dock placerades pansargruppen 
under den operationella ledningen av XXVI. Armee- 
Korps med uppdrag att blockera av i närheten av 
Aulenbach och stoppa den fientliga framryckningen 
västerut. Pansargruppen var insatt här i strider fram

tills den 20 januari då de förflyttades till divisionens 
öppna vänsterflank i närheten av Birkenhorst”.

Då 3. Panzer-Armee reserv, 5. Panzer-Division var 
insatta i defensiva strider fanns inga stridsdugliga reser
ver redo för att använda till att blockera och stoppa der. 
fientliga genombrytningen norrut mot Pregelfloden. 
Det var då man inledde fördröjande faser, i syftet att

Delar av en StuG-brigad under förflyttning i Ostpreussen januari 1945.
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hålla fienden så länge som möjligt så att man kunde 
j itta sig i blockerande position, för att därefter överge 
dessa tills då man riskerade att flankeras och dra sig 
tillbaka till nästa position.

Kampfgruppen vid Aulenbach höll ut till natten 
mellan 20/21 januari då gruppen bildade ett brohu- 
<ttd på den norra banken av Pregelfloden i närheten av 
Korkitten och Saalu, där de sedan höll ut till den 23 
ur. jari. Efter att ett stort antal flyktingar och retire

rande enheter dragit sig tillbaka norr om Pregelfloden 
sprängde man den stora järnvägsbron som fanns där.

Därefter fick gruppen i uppdrag att stoppa de sov
jetiska soldaterna från att ta sig över Pregel och Awle- 
floderna i området nära Wehlau.

”När vi ankom till det området (Wehlau) hade rys
sarna redan lyckats tränga in i byn. Vi lyckades dock 
kasta tillbaka dem till flodområdet och höll sedan ut 
där tills den 24 januari

Den 24 januari fick gruppen order om att förstöra ett 
sovjetiskt brohuvud vid den södra banken av Pregel
floden i närheten av Tapiau och Kleinhof som hotade 
att falla divisionen i ryggen. Under striderna söder om 
Tapiau förlorade Röda armén stora mängder infanteri 
och stridsvagnar.

Medlemmar ur Volksturm går i ställning med sin MG 34 i Ostpreus
sen februari 1945.
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Dagen därefter, den 25 januari, fick man ett nytt 
uppdrag. Denna gång skulle man sättas in vid Gross- 
Lindenau området. Under förflyttningen dit fick man 
stridskontakt med Röda armén i närheten av Fris- 
ching Frost. De slog även tillbaka flertalet angrep, 
vissa understödda med pansar, vid Gross-Lindenau. 
Men den 26 januari blev man tvungen att dra sig till
baka mot Löwenhagen då divisionens södra flank var 
hotad. Det rådde därefter stor förvirring eftersom man 
hade kontakt med enheter ur Röda armén, observatö

rer rapporterade om att stridsljud närmade sig snabbt 
från området kring Gauleden. Det visade sig dock att 
detta rörde sig om egna enheter som försökte slå sig 
ut för att ansluta sig till de retirerande. Art.Rgt. 116 
avbröt därefter sin eldgivning och det dröjde inte länge 
förens Panzerjäger-Abteilung IVsom dagen innan hade 
understött 1. Infanterie-Division, och genom att göra 
det blivit avskurna, anslöt sig till dem.

Under natten mellan 27/28 januari blev divisio
nen återigen tvungen att dra sig tillbaka då både den

Tyskt motanfall. Två Pzkpfw IV ausf H och en Pzkpfw V 
"Panther" ausf A väntar på anfallsorder för att starta ett mot- 
anfalli öppen terräng i östra Ostpreussen.Notera den stora 
mängd larvband som monterats på frontplåtarna på de båda 
högra vagnarna.
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högra och vänstra flanken var öppen. Pansargruppen 
drog sig tillbaka till Steinbeck. Som tidigare kunde de 
enbart uppehålla sig där en kortare tid då Röda armén 
redan gått runt deras flanker. Utöver detta var strids- 
stvrkan hos det mekaniserade infanteriet nu nere på 
under 50 %, och man hade enbart omkring 15 strids
beredda stridsvagnar i de två pansarbataljonerna.

”Vi hade flertalet gårdsarbetare i vår bataljon som 
visade sig vara en värdefull hjälp när det kom till att

sköta om våra vapen. Tillsammans med sina befäl 
hade de blivit placerade som ”Volksturm”-solda
ter, tre män och ett gevär utanför sina gårdar. Ofta 
rörde det sig om civila hagelgevär, och inte militära 
vapen. Dessa äldre män var mer än tacksamma över 
att slippa stupa genom att försvara sina byar på ett 
sättsom är vanhedrande för allt mänskligt liv. 
Under dessa omständigheter behövde våra block
erande positioner flyttas bakåt mot Gutenfeld och 
Kraussen den 28 januari. Vid gryningen inledde
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ryssarna genast att anfalla mot Köningsberg med 
stora mängder pansar. Från välförberedda ställ
ningar mottog våra stridsvagnar och panzerjäger en
heter denna ångvält, och trots sin numerära överläg
senhet blev de fientliga enheterna mer eller mindre 
helt avskurna. Från den 14 januari fram tills då 
hade pansargruppen förintat omkring 250 ryska 
stridsvagnar. Inblandade i dessa strider var vår pan
sarbataljon, från I och II./Pz.Rgt. 31, Panzerj äger. 
Abt 53, och den schwere Panzer-Abteilung 505. 
Utöver detta hade flertalet stridsvagnar slagits ut

av vårt infanteri i närstrider. Den 29 januari, efter 
att man evakuerat Gutenfeld och förflyttat sig till 
en skyddande ställning i närheten av Köningsberg 
beordrades min bataljon in i staden Köningsberg. 
Bataljonen flyttades till Nassengarten i den södra 
delen av staden i uppdrag att täcka hela den södra 
fronten från Kraussen och Gutenfeld i sydöst till 
Gut Warthen i sydväst. En befästningsartillerigrupp 
anslöts till bataljonen. Detta visade sig nödvändigt 
då deras kommunikationsutrustning visade sig otill
räcklig för snabb eldledning \
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Dagen efter hade den befästa staden skurits av förutom 
en tunn korridor som ledde till Frisches Haff. Från de 
positioner som bataljonen höll lyckades man under
stödja stridigheterna mot Röda armén som angrep 
söderifrån och förlorade ingen mark förens den 17 
februari 1945.

"Då ammunitionstillgångarna för dessa uppdrag 
var otillfredsställande blev vi tvungna ”att hjälpa oss 
själva”. Den politiska ledaren i området, Gauleiter 
Koch, hade lagt beslag på all ammunition som för
varades eller producerades i staden. Turligt nog lyck
ades erfarna soldater gång på gång komma åt denna 
ammunition så vi fick så vi klarade oss”.

Från den södra fronten drog sig hela divisionen tillbaka 
den 17 februari då man fick i uppdrag att bryta sig ut 
ur den belägrade staden västerut i riktning mot Pillau. 
Efter en kortare genomgång bestämde man sig för att 
divisionen skulle placeras i närheten av Juditten.

Denna omflyttning behövde hållas hemlig under 
alla omständigheter. Man hade tagit nytta av de olika

förråden och verkstäderna i Köningsberg. På så vis hade 
nu schwere Panzer-Abteilung 505 omkring 80 strids
dugliga stridsvagnar, och II./Pz.Art.Rgt. 116 hade. sex 
istället för fyra haubitsar per batteri.

Anfallet startade den 19 februari tidigt på morgo
nen. En kampgrupp från 1. Infanterie-Division anföll 
från Juditten mot Metgethen genom terräng som inte 
lämpade sig för stridsvagnar. Därefter ryckte den 
bepansrade Kampfgruppen vidare åt nordväst för att 
fortsätta den tidigare Kampfgruppens anfall. För att 
säkra flankerna hade divisionen gjort inordning spe
ciella Kampfgruppen. Då alla Kampfgruppen blivit 
tilldelade artilleriobservatörer blev det väldigt svårt 
att kunna ge effektivt eldunderstöd. Anfallet lycka
des, och dagen därefter fick man kontakt med 58. 
Infanterie-Division vid Vowayens järnvägsstation som 
anlände dit från Samland.

”Dagarna därefter följde, som förväntat, flertalet 
ryska motanfall från norr och syd mot vår posi
tion. Återigen lyckades våra artilleriobservatörer 
leda elden otroligt bra, dock började vi sakta men 
säkert få slut på ammunition. Dock fick vi hjälp 
från ett högst oväntat håll! Flottan drog tillbaka en 
jagare in i Seekanal, så våra artilleriobservatörer
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Bada bilderna visar Panthervagnar från 5.Panzer-Division under 
striderna om de östra delarna av Ostpreussen i januari 1945. 
Tyvärr framgår det inte vilken stad de befinner sig i.
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fick även leda elden från deras 15 cm kanoner. Den 
26februari blev vi tvungen att avbryta försöken att 
ta Galdgarben höjderna som inletts två dagar tidi
gare. Detta för att bataljonen inte kunde utföra sin 
uppgift då man inte hade tillräckligt med manskap. 
Trots att infanteriet var kraftigt försvagat försökte 
vi den 2 mars anfalla från nordväst österut vid Gud 
Watzum längst med Rauschen-Köningsbergsvägen. 
Detta anfall misslyckades dock på grund av fiendens 
numerära överlägsenhet”.

Efter att man avbrutit de försöken förflyttades divisio
nen till området vid Vierbruderkrug-Baerwalde-Gross 
Heydekrug. Artilleriregementet sattes in vid en av de 
främre divisionerna från XXVI. Armee-Korps. Bakom 
deras linjer stod sedan pansar och infanteri redo som 
reserv. Man förstod även att Röda armén hade förstärkt 
sina styrkor efter det tyska genombrottet vid Samland. 
Därefter följde insatser där till april.

Delar av Aufklärungs-Abteilung/5.Panzer-Divison, under avan
cemang mot fienden i Ostpreussen vintern 1945. Främst en Sdkfz 
250/1 ausf B neu. Därbakom en raritet, end Sdkfz 234/3 8-rad mit 
7,5 cm KwK 37. 234-serien var den sista serietillverkade pansar- 
bilstypen i tjänst inom den tyska armén 1945. Relativt få tillverka
des av de fyra olika typerna i serien.

201



Köningsberg I • Slaget om Ostpreussen • Röda Arméns offensiv 13 januari-28 februari 1945

Notanfall av 5.Panzer-Division. På bilden syns 2-3 Panthervagnar samt 2-3 Pzkpfw IV. Modeller är omöjliga att urskilja. Längst till vänster 
syns en SdKfz 250 eller 251:a. I förgrunden syns eldröret till en MG42. Ostpreussen februari 1945.

Vapenutdelning till Volksturm i Ostpreussen 1945.



2:1:7* Infanterie-Regiment 7 jan-feb
252. Infanteri-Division/XXVIl Armee-Korps

ivisionen hade i januari 1945 enbart fåtalet av 
I de ursprungliga befälen kvar då divisionen 
varit inblandade i strid sedan början av kriget.

ivisionen var organiserad som sådan:

Divisionshögkvarteret med två befälsposter, men 
utan någon fast ställföreträdande chef

Tre infanteriregementen (7, 461 och 472), dessa 
var uppbyggda på samma vis med en signalist- 
pluton, en ingenjörspluton, ett pansarvärns- 
kompani med två motoriserade 7,5 cm kanoner 
och en pluton med 12 ”Panzerschreck”. Dock 
kom pansarvärnspjäserna inom ett par veckor 
an dras för häst då man saknade bränsle. Ett 
tungt kompani med två tunga och sex lättare

kanoner. Två infanteribataljoner med tre infan
teri och ett kulsprutekompani per varje, där det 
senare var utrustat med sex tunga kulsprutor, 2- 
3 stycken 12 cm granatkastare och 4-5 stycken 
8 cm granatkastare.

Signalist bataljon med ett radio- och telefon
kompani med två grupper för telefon- och 
radiounderrättelser.

Ingenjörsbataljonen som enbart bestod av två 
kompanier, varav ett var motoriserat.

Pansarvärnsbataljon med ett underbemannat 7,5 
cm motoriserat kompani, ett ofullständigt kom
pani med 2 cm FLAK-kanoner för luftvärn och
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ett kompani som bildats i december 1944 som 
utrustats med tio stycken ”Hetzer”, stormkanon
vagnar.

• En fysiljärbataljon som var utomordentligt 
beväpnade med tre kompanier med två tunga 
kulsprutor styck, två stycken 8 cm granatkastare, 
förutom för nio grupper, som hade åtta tunga 
kulsprutor, fyra 12 cm granatkastare och tre 
stycken 7,5 cm pansarvärnskanoner.

• Ett artilleriregemente med 31 lätta och nio tunga 
fälthaubitsar, dragna av hästar. Några av de 
tunga kanonerna kunde dock dras med fordon 
som man tagit som krigsbyte 1941.

• Samt en fältersättningsbataljon, sjukvårds
personal och ett underhållsregimente.

Styrkeförhållande inom 
Infanterie-Regiment 7,

11 januari 1945
Strids styrka Ransoner

Officerare 21 27

NCO 185 280

Manskap 802 1015

Totalt 1008 1322

Hjälppersonal 0 136

Hästar 141 569

Räknar man bort stabskompaniet, pansarvärnskom- 
paniet och det tunga kompaniet hade man ungefär 
300-350 man i infanteribataljonerna.

Dessutom kan det nämnas att divisionen hade till
gång till en civil tung ingenjörsbataljon, ett konvale
scenthem, en frontbio och manskapet hade fortfarande 
ett band. Bion och konvalescenthemmet hade existerat

sedan 1942 och den tunga ingenjörsbataljonen sedan
1943.

Naturligtvis hade divisionens uppbyggnad föränd
rats sedan krigsutbrottet 1939, då hade den haft full 
styrka med tre regementen med tre bataljoner bestå
ende av tre kompanier var. Dessutom ett kulsprute- 
kompani med tre tunga kulspruteplutoner. Tre lätta 
artilleribataljoner, en pansarvärnsbataljon och en 
ingenjörsbataljon. Även dessa uppbyggda av tre kom
panier. Dock blev man efter striderna utanför Moskva 
tvungen att plocka bort en bataljon från varje rege
mente. Och senare i början av 1943 tog man manskap 
från staben och de olika regementena för att skapa 
en fysiljärsbataljon. När kriget gått så långt som till 
september 1943 hade divisionen enbart fem infanteri
bataljoner som dessutom kom att lida stora förluster 
i början av 1944 och ändå kom att behöva försvara 
en linje på omkring 30 kilometer fram till sommaren
1944.

Under tiden hade OKH insett att med dåtidens 
infanteristrid var systemet med tre regementen allde
les för trögt då kommunikationsutrustningen var på 
samma nivå som den varit 1939. Därför tillkom 1944 
en ny typ av regemente, där de nu bestod av två batal
joner, vilket gjorde att divisionen hade tre regements- 
högkvarter med två bataljoner och en fysiljärbataljon 
var. Denna struktur kom att bestå tills krigsslutet.

Och med denna uppställning gick 252. Infanterie- 
Division till anfall mot Narew brohuvudet i Serosk (I 
närheten av Nasielsk) den 4 oktober 1944, men man 
lyckades inte krossa brohuvudet helt. Deras anfall 
överraskade helt Röda armén och de lyckades bryta 
fram till Narewfloden på den andra dagen. Detta trots 
att de stötte på hårt sovjetiskt motstånd. De två divi
sionerna, 3. och 25. Panzer-Division som låg på höger 
respektive vänster flank lyckades däremot inte uppnå 
detta mål. Att just Infanterie-Regiment 7 lyckades så 
pass bra berodde på att två stycken självständiga kom
panichefer som inte inväntade order. Ett stormkanons- 
batteri råkade ut för förluster då de i stridens hetta inte 
höll sig till den uppgjorda vägen utan brakade igenom 
ett minfält. Infanterie-Regiment 7 kunde dessutom 
glädja sig åt flertalet amerikanska lastbilar som man 
lyckades komma över.
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Även om bron över floden Narew förstördes åter- 
srod de undervattensbroar som de sovjetiska solda- 
:erna nyttjade för att pumpa in material och manskap 

det återstående brohuvudet. Detta, kombinerat med 
regn, lera, oändliga sovjetiska minfält och motangrepp 
zdde till att anfallet efter ett par dagar stannades upp. 
15 dagar efter att anfallen hade inletts hade Röda

armén slagit tillbaka 252. och 542. Infanter ie-Division 
till deras ursprungliga positioner. Då båda sidorna lidit 
stora förluster lugnade det ned sig och blev till ett ställ
ningskrig där man dock utförde patruller och räder 
på bägge sidorna. Röda armén hade mer eller mindre 
besatt sina tidigare positioner som de var innan de 
behövde evakuera de, vilket gjorde att tyskarna hade

En granatkastarställning framför Narewbrohuvudet i södra Ostpreussen. Granatkastaren är en 8cm mGrw.
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viss kännedom om var de hade placerat tyngre vapen, 
såsom granatkastare.
Den 12 januari 1945 hade man besatt en 12 km lång 
frontlinje med två regementsstaber med tre under
ställda bataljoner var. Dessutom hade man som reserv 
en regementsstab med en underställd bataljon, Sturm- 
geschutz-Kompanie 252, en divisionsstridsskola, som 
var av ungefär samma storlek som ett kompani, samt 
två alarmplutoner. Varje infanteribataljon hade unge
fär ett kompani som reserv, de två regementena som låg 
längst framme vid fronten hade dessutom sin pionjär
pluton, och om möjligt, kavalleriplutonen som reserv. 
Dessutom hade man ställt ett kompani med ”Hetzer” 
till divisionens förfogande. Man drog dock undan en 
regementsstab var i syfte att låta de övervaka bataljo
nernas träning. Detta resulterade i att de två kvarva
rande staberna fick kontroll över tre bataljoner var.

Men låt oss ta en blick över de tyska positionerna: 
Man hade upprättat fyra linjer, den första med tre 
parallella skyttegravar. Denna linje hade ett djup av

1,5-2 kilometer. Två kilometer bakom denna linje 
låg nästa, och avståndet till den tredje och fjärde linjen 
var desto längre. Den första linjen hade byggts av fäl
tenheter, men de bakre hade byggts av den tunga civila 
ingenjörsbataljonen. Två dagar senare, den 14 januari 
angrep Röda armén efter ett två timmar långt artil
leribombardemang, till en början med enbart mindre 
pansarstyrkor men med desto större infanterienheter. 
Huvuddelen av anfallet slog mot granndivisionen samt 
vänster och mittendelen av fronten för 252. Infante
rie-Division. Det är förvånansvärt att Röda armén 
inte samtidigt anföll regementet till höger, utan enbart 
gjort det i väldigt liten skala. Efter några timmars strid 
förde de fram nya trupper av regementes storlek in i de 
öppningar de lyckats göra i fronten som sedan gick till 
angrepp mot de tyska enheternas flanker eller försökte 
falla dem i ryggen.

Enbart bataljonen längst till höger kunde mer eller 
mindre hålla sin position. De två andra bataljonerna 
från Infanterie-Regiment 7 pressades tillbaka ungefär 3
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En DUKW som tyska förband har erövrat från Röda armén. DUKW var ett amfibiefordon som tillverkades i USA och skeppades till Sovjet 
stora kvantitéeter under kriget.

En Opel Blitz 3-t tillhörande en Wehrmachtdivisions ingenjörsenhet under förflyttning i Ostpreussen senhösten 1944. Notera trailern 
soti Opeln drar.
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— 4 kilometer. Dock omorganiserade de och förberedde 
för ett motangrepp söder om regementets gränser.

Striderna var i allra högsta grad förvirrande. Som 
exempel kan man ta första kompaniet från Infanterie- 
Regiment 7, som låg placerade längst till vänster för hela 
bataljonen. De höll en ställning känd som ”Powielins 
näsa \ till höger om dem fanns andra kompaniet och 
längre till höger tredje bataljonen. Till vänster fanns 
fysiljärbataljonen. Deras främre ställning påverkades 
knappt av ryssarnas eld och kringrändes av de ryska 
trupperna. Dock utsattes kompanistaben för kraftiga 
sovjetiska angrepp och fick till slut problem med att 
slå tillbaka dessa. När kompanichefen insåg att hans 
kompani var det enda som fortfarande var kvar i den 
främre linjen utan några grannar, varken till höger eller 
vänster bestämde han sig för att det var dags att bryta 
sig ut mot höger, eftersom man fortfarande kunde höra 
st ridsljud från tredje bataljonen. Kompaniet lyckades 
bryta ut och slog sig fram 2,5 — 3 kilometer, under

vilka de flera gånger slog sig fram mitt bland de fram
ryckande ryska trupperna. Hade de hållit sina ställ
ningar lite längre hade de stött på ett nytt sovjetiskt 
regemente som rörde sig in i den lucka vid fronten som 
uppstått. Kompaniet nådde fram till tredje bataljonen 
omkring klockan 15.00.

Huruvida det tyska motangreppet därefter beor
drats av divisionskommendören eller av regementsche
fen vet man inte. Infanterie-Regiment 7 kunde enbart 
ställa upp med fem försvagade kompanier, och om 
man ska se till deras stridsstyrka kunde dessa knappast 
räknas som två bataljoner. Divisionen bidrog med sitt 
sista kompani ”Hetzer”, som nu rörde sig om enbart tre 
vagnar. Divisionen bredvid kunde inte bidra med något 
understöd och artilleriunderstöd kunde enbart förvän
tas tillfälligt under de rådande striderna. Röda arméns 
taktik var vid det här laget välkänd, så fort man fått 
upp en öppning i fronten förde man in nya förband. 
Om Infanterie-Regiment 7 skulle ha någon chans att

Frivilliga civila gräver en stridsvagnsgrav någonstans i Ostpreussen hösten 1944.
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motverka detta, skulle de bli tvungna att gå till anfall 
så fort som möjligt och slå tillbaka de sovjetiska tät
förbanden. Utifrån tidigare erfarenheter visste man 
även att det var opassande att försöka angripa fiendens 
flanker. Regementschefen satte målet för anfallet som 
att återta den andra skyttegraven, detta gjorde att han 
blev tvungen att bestämma om hans regemente skulle 
anfall över öppen terräng mot Gatka och Jaskolowo i 
riktning mot den tredje bataljonen, eller om de skulle 
anfalla genom ruinerna av byarna Smogorzewo, Wlos- 
cianskie, Bledostowo och Garka, en sträcka på 4 kilo
meter längst den vänstra skiljelinjen.

Tredje bataljon beordrades att hålla Jaskolowo under 
alla omständigheter. Utöver detta bestämde man sig 
för att försöka sig på att dela upp styrkan och anfalla 
enligt båda planerna. Efter ett kortare inledande bom
bardemang av Bledostowo och Gatka angrep bataljo
nerna klockan 13.30, men anfallet stannades upp. De 
fem kompanierna som gick till anfall på vänstersidan 
hade efter 3,5 timmar lyckats rycka fram 1,5 km, men 
hade fortfarande omkring 2,5 km kvar till målet för 
anfallet. Klockan 17.00 nådde man byn Bledostowo 
som man inte lyckades erövra. Då natten närmade sig

och Röda arméns motstånd inte lättade upp blev man 
tvungen att avbryta anfallet. Sturmgeschutz-Kompa,- 
nie som ryckte fram till höger lyckades ta sig fram till 
Gatka inom 30 minuter efter anfallets start. Däremot 
när de kommit fram dit kastades de tillbaka kring kl 
14.00 av ett sovjetiskt motanfall i regementes styrka 
som tvingade dem att svänga av norrut. På kvällen den 
14 januari hade Infanterie-Regiment 7 omorganiserat 
för försvar ifrån den tredje skyttegraven, och under 
natten fick man order om att dra sig tillbaka till den 
andra linjen. Dagen därefter anföll Röda armén återi
gen, även denna gång enbart med infanteri. Divisio
nen beordrade då att man skulle göra en undanma
növer till den tredje linjen. Dock hade de sovjetiska 
soldaterna lyckats bryta sig in mellan de två divisio
nerna, och därigenom bildat en djup lucka som de 
under natten den 15/16 januari fyllde med kraftiga 
infanteristyrkor. På den vänstra divisionsgränsen bröt 
man sig in med pansarstyrkor som därefter direkt 
vände norr och söderut. Röda armén använde mer eller 
mindre varenda lucka för att föra in trupp i. Redan 
samma natt tog Röda armén Nasielsk. De olika batal
jonerna, speciellt tredje, angreps bakifrån. Den 16

En kolumn SU-152 i Ostpreussen januari 1945.

209



Köningsberg I • Slaget om Ostpreussen • Röda Arméns offensiv 13 januari-28 februari 1945

januari klockan 09.00 beslutade man sig för att dra sig 
ur striden genom Chrynno skogen mot Ponjati barriä
ren söder om Nasielsk. Denna order nådde dock aldrig 
elfte kompaniet i Infanterie-Regiment 7. När kompa
nichefen insåg att de var alldeles själva lyckades de 
evakuera kompaniets ställningar obemärkta efter att 
ha slagit tillbaka flertalet fientliga anfall, dock lycka
des han inte med sin styrka på ungefär 70 man att slå 
sig väster ut under dagen, trots att vägen till den förra 
bataljonsstaben fortfarande var öppen. Klockan 13.00 
samma dag anföll sovjetiska enheter söder om Nasielsk 
genom Chrynno skogen. Två timmar senare hade 
bataljonerna blivit tvungna att retirera till den fjärde 
försvarslinjen. Röda armén lyckades ta järnvägslinjen, 
där Infanterie-Regiment 7 försvarade till vänster om 
Infanterie-Regiment 472 och fick order om att dra sig 
ur genom fördröjande strider norr om Nasielsk.

18.30 nåddes divisionen av order om att dra sig till
baka till ställningarna vid Wkra, som låg mellan 7-10 
kilometer bort. Klockan 20.00 befann sig staben för

Infanterie-Regiment 7 vid Borkowo i närheten av bron 
över Wkrafloden, dit regementets resterande bataljo
ner kom att ansluta sig den 17 januari kring 01.00. De 
som hade nått fram var första och tredje bataljon samt 
fysiljärbataljonen, däremot saknades elfte kompaniet 
som fick ersättas av manskap från regementets pion
järpluton. Vid gryningen hade man observerat ryska 
kolonner längst vägen mellan Nasiels och Borkowo. 
Runt klockan 09.00 samma dag anfölls byn men man 
lyckades slå tillbaka detta anfall, men enstaka sovje
tiska soldater lyckades ta sig över floden på resterna 
av den förstörda bron. På så vis lyckades ungefär ett 
kompani ta sig över Wkrafloden. Röda armén lycka
des skapa luckor i linjerna för 252. Infanterie-Division 
vid järnvägsbron och granndivisionen till höger vid 
Lelowo. Från dessa luckor och den vid Borkowo för
sökte de rulla upp Infanterie-Regiment 7 ställningar, 
och fysiljärbataljonen samt 3:e bataljonen tvingades 
dra sig tillbaka på flankerna. Under natten gick dessa 
bataljoner till motanfall, vilket ledde till hårda närstri-
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der då man blev tvungen att försöka ta ett hus i taget, 
dock lyckades man aldrig återta sina gamla ställningar. 
l:a bataljonen som saknade kontakt med egna förband 
på alla sidor gjorde sig redo för igelkottsförsvar i sina 
ställningar väster om Borkowo och lyckades slå till
baka alla anfall under natten. Det fanns vid denna tid 
omkring 300 sovjetiska soldater i byn. Under natten 
utvidgade Röda armén de luckor som uppstått bredvid 
Infanterie-Regiment 7 som inte heller lyckades återta de 
ställningar de förlorat. Därför beordrade regements
chefen att man på morgonen den 18 januari skulle dra 
sig tillbaka till en skyttegravslinje som gick ifrån norr 
till syd ungefär 2 kilometer väster om Wrona Strasse. 
Dessa skyttegravar hade tagits i besittning av fysiljär- 
bataljonen och 3:e bataljonen kring 06.30, men de 
blev tvungna att dra sig därifrån bara en halvtimma 
senare då Röda armén satte in starka anfall mot dem. 
06.00 hade 1 :a bataljonen brutit sig ur sina ställningar

för att istället besätta den tidigare beordrade skytte- 
gravslinjen, när de kom fram var denna dock redan 
i Röda arméns händer och istället bröt man igenom 
denna linje. Klockan 10.00 hade regementets fysil- 
järbataljon och l:a bataljonen gått i ställning vid ett 
stridsvagnsdike väster och söder om Wrona Strasse. 3:e 
bataljonen befann sig öster om byn som stridsutpost, 
men skulle dra sig tillbaka in i försvarslinjen så fort de 
övriga bataljonerna besatt sina ställningar.

Redan klockan 12.30 började de första lätta sovje
tiska anfallen slå mot regementets ställningar, vilket 
klockan 16.00 kom att följas av ett stort anfall längst 
hela fronten som dock misslyckades. Men ungefär 45 
minuter senare fick regementet order via divisionen att 
de skulle dra sig tillbaka till en ny linje, ca 9 kilome
ter västerut. Röda armén följde efter med starka styr
kor, och under tiden som divisionen rörde sig mot sina

Sammarbete mellan Pansar och infanteri. Officerare från de två truppslagen går igenom förutsättningarna för den kommande striden. 
*'atsen ärsödra Ostpreussen i januari 1945.
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nya ställningar fick de order om att ta sig ännu längre 
västerut.

Under försvaret av stridsvagnsdiket reorganiserade 
man regementet;

• Alla tre bataljoner fick organiseras om då de hade 
blivit ganska oordnade under striderna som varit 
de senaste dagarna.

• Bataljonerna hade lidit sådana förluster att den 
enda reserven man kunde undanspara var pionjär 
plutonen.

• Det enda man hade som pansarvärn var två 7,5 
cm pansarvärnskanoner och 6 Panzerschreck.

Enligt regementets förlustlista hade man under stri
derna mellan 14 och 18 januari förlorat: 28 stupade, 
144 sårade och 177 saknade. Totalt 289 man, varav

8 officerare. Den 21 januari var stridsstyrkan nere på 
404 man.

Under dagarna därefter var det inte ovanligt att trup
per som drog sig undan stötte på framryckande sovje
tiska styrkor och hamnade i strider med dessa. Därför 
lade man lika mycket vikt på att hålla öppna passager 
västerut som att spana efter var motståndaren befann 
sig. Under de första fem dagarna lyckades de sovjetiska 
divisionerna rycka fram ungefär 25 kilometer. Men de 
tyska divisionerna hade mellan 19-26 januari dragit sig 
tillbaka över 150 kilometer, och stabsplatsen för Infan- 
terie-Regiment 7hade flyttats 16 gånger, samtidigt som 
regementet haft 12 olika stridsställningar under denna 
tid. Flertalet kolonner hade under dessa fem dagar fått 
slå sig ut efter att ha varit inringade av sovjetiska enhe
ter. Ett infanterikompanis nattstrid blev något av en 
legend inom regementet. De hade stannat på en stig
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Ostpreussen.
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Dessa båda bilder visar effekten av det sovjetiska flyget 1945. Bilderna visar lastbilar från både Luftwaffe- och Wehrmachtenheter som 
förstörts under deras reträtt mot broarna över Vistula i januari 1945.
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för att invänta att en oidentifierad kolonn skulle pas
sera förbi på huvudvägen ca 200 meter bort och för
följde dem därefter till nästa by. Vid ett mejeri hade 
kolonnens sista trupper stannat till, och de tyska sol
daterna tog sig in i byggnaden för att leta runt efter 
förnödenheter, när de mitt i mörkret stöter på soldater 
från kolonnen, som man genast kände igen som sovje
tiska soldater utbröt ett vilt slagsmål, ur vilket man till 
slut lyckades dra sig ur. Detta blev känt som ”oststri
den” inom regementet.

Vanliga taktiker hade vid det här laget slutat att gälla 
för att styra de olika bataljonerna, detta för att flertalet

av de nya underbefälen saknade tillräcklig erfarenhet 
för att kunna göra någon större nytta. Man försökte 
även göra ett djupare försvar med inblandning av all 
tillgänglig personal och vapen. Detta påverkade såväl 
divisionens bakre stabsplatser som regementets stab 
som flertalet gånger skötte sitt försvar helt själv, med 
nödvändig inblandning av tyngre vapen som infante
rikanoner och 2 cm luftvärn, vilket var nödvändigt för 
att de skulle kunna klara sig. Detta fungerade moral 
höjande för de andra soldaterna i divisionen när även 
de vanligtvis ”bakre leden” aktivt blev deltog i striden. 
Under de rådande förhållandena i januari 1945 hade

Tungt sjöartilleri understödjer Wehrmacht i Ostpreussen. Det är svårt att avgöra om artilleriet tillhör en lätt kryssare av typen "Leipzig" 
eller en tung kryssare ur "Hipper"-klassen. Båda fanns på plats utanför Ostpreussen 1945.
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befälen mer eller mindre egen beslutsrätt när det hand
lade om att slå sig ut om man blev avskuren. Detta 
ledde till att en avskuren bataljon från Infanterie-Regi
ment 7 som skulle återansluta sig till regementet gick 
in i granndivisionens område, stoppades och av denna 
division sattes in i striden.

Den 24 januari hade 252. Infanterie-Division enbart 
fyra av sina infanteribataljoner kvar och fyra andra 
bataljoner, samt två eller tre lösa kompanier. Divisio
nen kom att stå mitt i vägen för det sovjetiska anfallet 
mot Graudenz. Efter att ha tagit sig över den frusna 
Vistulafloden hade två infanteriregementen tagit ställ
ning på den vänstra banken mellan Grosswestphalen 
Dch Sartowitz den 26 januari. Dagen därefter lyckades 
Röda armén ta sig över isen vid Sartowitz, men inte vid 
Neunhuben.

Reichsfuhrer-SS Heinrich Himmler hade vid det 
bär laget fått befälet över Heeresgruppe Weichsel och 
som han sa: ”Tön är en present frän himmeln!”. Dock

lyckades sovjetiskt pansar ta sig över under dagarna 
därefter och tre dagar senare var Infanterie-Regiment 
7 inblandade i ett konstant byte mellan anfall, för
svar och motanfall, där inget direkt kan ha setts som 
ett lyckande. Röda armén hade för mycket vapen och 
Infanterie-Regiment 7 saknade ammunition. Den 1 
februari hade Röda armén bestämt sig för att utvidga 
sitt brohuvud med två skyttedivisioner, 15. och 193., 
samt en pansarbrigad. Den tyska 252. Infanterie-Divi
sion, som var svårt decimerad, kunde inte stå emot de 
sovjetiska anfallen som kom från Grosswestphalen 
mot skogen i närheten av Schwenten. Till den 7 febru
ari lyckades man däremot slå tillbaka alla andra sovje
tiska anfall, och 252. Infanterie-Division drogs undan 
från fronten. Den 8 februari blev divisionen omnämnd 
i Wehrmachtbericht och mellan den 11 februari och 10 
mars stred 252. Infanterie-Division i den stora Tucheler 
Heide skogen, senare väster om Danzig och slutligen 
inne i själva staden Danzig.

Tva Pzkpfw IV ausf H från 24.Panzer-Division under framryckning i Ostpreussen februari 1945
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Ett skepp, troligen en Torpedboote, ur Kriegsmarine, 
understödjer markförband med sin eldgivning från sitt 
huvudartilleri, 10,5 cm SK C/32. Utanför Ostpreussen 
januari 1945.



2:1:8» 24. Panzer-Division

S
edan juli 1944 då divisionen blivit stoppad i Gali- 
zien under dess förflyttning från Rumänien 
till Ostpreussen hade den varit insatt vid San- 

floden. Genast efter dess ankomst i södra Ostpreus
sen i september månad beordrades den återigen fram 
till Galizien för att där försvara Duklapasset - slutligen 
hamnade dock divisionen i Ungern. Bland soldaterna 
talades det emellertid om att man återigen skulle åter
vända till att slåss på tysk jord, detta skedde även den 
10 januari 1945 då divisionen beordrades att via järn
väg transportera allt tungt material och manskap till 
Tyskland, för att där återuppbygga divisionen.

Divisionens ställningar togs över av 23. Panzer-Divi
sion. Två dagar efter ordern om förflyttning tillbaka till 
Tyskland, den 12 januari, lastades de första enheterna 
från divisionen på järnvägsvagnar för förflyttning. 
Samtidigt hade Röda armén inlett sin nya storoffensiv

i närheten av Baranov som hade slagit mot södra Ost
preussen den 13 januari. Även fast detta inträffade stod 
man fast vid beslutet att divisionen skulle återuppbyg
gas och omorganiseras i närheten av Rastenburg, divi- 
sionsstaben föreslog att denna återuppbyggnad istäl
let skulle ske vid floden Vistulas västra bank - ett för
slag som dock inte gick igenom. De första enheterna 
från divisionen - Panzergrenadier-Regiment 21 och 
II./Panzer-Artillerie-Regiment 89 nådde fram med de 
första transporterna till Rastenburg den 17 januari 
och beordrades genast att där forma en Kampfgruppe 
som skulle förflyttas med järnväg som reserv till områ
det i närheten av Ortelsburg, där 2. Armee var insatt i 
hårda strider. Bland det nya manskap som tillkommit 
var större delen väldigt unga och saknade nödvändig 
utbildning, samt att man hade viss avsaknad av vapen, 
både i form av infanterivapen och artilleri.

217



Köningsberg I • Slaget om Ostpreussen • Röda Arméns offensiv 13 januari-28 februari 1945

Förflyttningen av dessa enheter skedde redan dagen 
efter att de kommit fram, den 18 januari. Som chef 
för denna Kampfgruppe utsåg man Oberst von Einem, 
som var chef för Panzergrenadier-Regiment 21.

Även fast man försökte få igenom en mycket välbe- 
hövd omorganisation av divisionen lyckades man inte 
få godkännande för detta på grund av hur situationen 
utvecklat sig för 2. Armee. Redan innan Kampfgruppen 
nått sin slutgiltiga destination behövdes de sättas in i 
strid mot sovjetiska enheter som lyckats bryta igenom 
de tyska linjerna. Dessa strider resulterade i stora för
luster då enheterna var dåligt organiserade och enbart 
mindre framgångar gick att frambringa. Under tiden 
hade pansarregementet börjat få nya stridsvagnar vid 
divisionens avlastningsområde i närheten av Korschen. 
Dock hade enbart en liten del av regementet kommit 
fram vid det här laget, så endast cirka 40 stridsvag
nar var tillgängliga för de närvarande besättningarna 
- de övriga fick lämnas över till 5. Panzer-Division, och 
de övriga delarna av regementet fick efter sin ankomst 
sättas in i infanteriinsats. 10. och 11. kompanierna 
ur Panzer-Regiment 24 under ledning av Rittmeister 
Fischer förflyttades via järnväg för att ansluta sig till 
Kampfgruppe Einem och kom att sättas in i området 
väster om Willenburg efter 1 januari 1945. Kampf- 
gruppens uppdrag var att täcka den djupa flanken för 
de tyska trupperna, vilka befann sig långt österut vid 
floden Narev samt ge möjlighet åt de illa åtgångna 
förbanden ur 2. Armee söder om Elbing att omorga
nisera sig. Men efter hårda strider föll Ortelsburg den 
25 januari, dock ansågs man fortfarande kunna stoppa 
sovjetiska förband från att falla de tyska enheterna vid 
Narev i ryggen. Kampfgruppen, som vid det här laget 
kallades för ”Panzergruppe Einem' kom att sättas in 
som brandkårsstyrka, vilket ledde till stora förluster.

Skyddandet av 4. Armee flank vid Allenstein
De delar av divisionen som fortfarande transportera
des till Korschen sattes upp vid ett uppsamlingsom- 
råde i närheten av Roessel. Dessa enheter fick order 
om att så snabbt som möjligt vara stridsklara för att 
därefter underställas VII. Panzer-Korps. Under tiden 
hade starka sovjetiska förband avancerat in i 2. Armee 
område vid Allenstein och längre nordväst, vilket

ledde till att de första sovjetiska enheterna nådde 
Elbing den 22 januari, vilket gjorde att 4. Armee var 
avskuren västerut. Större delen av divisionen kom 
att nå sitt mål, med undantag för en bataljon från 
Panzer-Regiment 24 samt en signal- och en under- 
hållsbataljon. Bataljonen ur Panzer-Regiment 24 var 
utrustad med Rzzz/^r-stridsvagnar. Stridsvagnar, 
vapen och fordon samt utrustning för återuppsätt- 
ningen av divisionen hade till en viss grad redan 
anlänt till Ostpreussen - bland annat hade cirka 40 
stridsvagnar tagits över och blivit insatta vid Ortels
burg. Divisionen saknade pansarskyttefordon, bland 
annat var det mer eller mindre omöjligt att utrusta 
I./Panzergrenadier-Regiment 26, Panzer-Aufklär- 
ungs-Abteilung 24 och III./Pionier-Regiment 40 med 
dessa fordon. Panzer-Artillerie-Regiment 89
var inkomplett. Som tur var, anlände divisionsche
fen General von Nostitz tillsammans med sin stab i 
ett av de sista tågsätten uppsamlingsområdet i närhe
ten av Roessel. För ersättningsmanskap förflyttades 
de återstående delarna av 18. Panzergrenadier-Divi
sion fram och underställdes 24. Panzer-Division. Det 
som återstod av 18. Panzergrenadier-Division efter de 
hårda striderna veckorna innan var mer eller mindre 
ett motoriserat infanteriregemente samt ett signa- 
listkompani. Även delar av 23. Infanterie-Division 
underställdes divisionen och kom att vara kvar fram 
till striderna i Ostpreussen var över. De senare enhe
terna hade hamnat med 18. Panzer-Division då de 
blivit avskurna från huvuddelen av sin division som 
därefter transporterats västerut.

Divisionen fick sina order innan en stor del av 
omorganiseringen var slutförd, man skulle den 24 
januari rycka fram via Wartenburg och återta Allen
stein genom ett motanfall. Dock fastnade Panzergre
nadier-Regiment 25 och Panzer-Aufklärungs-Abtei- 
lung 24 söder om Wartenburg. Under dessa hårda 
strider lyckades Röda armén att inta Wartenburg och 
ryckte därefter fram med tunga pansarenheter mot 
Cronau, där en del av divisionens stab var placerad. 
Även Cronau föll men man lyckades återta området 
den 26 januari. Därefter satte man upp ett försvar 
nordöst om Wartenburg, längst Schoenau-Ramsau 
linjen som man lyckades hålla fram till 30 januari.
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Försök till genombrott mot Vistulafloden
Under tiden beslutade General Hossbach, befäl
havaren för 4. Armee, att man skulle försöka rädda 
de enheter och framförallt de civila som var kvar och 
nu flydde i tusentals från Ostpreussen. Därför beor
drades man den 23 januari att 4. Armee, som mer 
eller mindre befann sig helt intakt, skulle bryta sig 
ut västerut och återansluta sig med huvuddelen av 2. 
Armee, som hade dragit sig tillbaka mot Vistulaflo
den. Så fort som möjligt skulle armén bryta igenom 
Vöda arméns linjer vilka nu befann sig ända vid 
Elbing för att därefter försöka få kontakt med huvud
delen av 2. Armee, vilken hade dragit sig tillbaka till 
Vistulafloden. Den största delen av VI. Armee-Korps 
under ledning av General Grossmann, som bland 
annat bestod av fyra divisioner skulle rycka fram mot 
o mrådet i närheten av Wormitt och Guttstadt, vilket 
man lyckades med efter en påfrestande marsch längst 
snötäckta vägar.

Emellertid blev 4. Armee beordrad den 24 januari 
att två av de divisioner som ingått i första delen av VI. 
Armee-Korps av typen ”VolksgrenadieV skulle förflyttas 
till området för 3. Panzer-Armee, som befann siglängre 
norrut i Samlandområdet, där situationen hade för
värrats drastiskt. Därför var det enbart 131. och 170. 
Infanterie-Division som kunde leda anfallet västerut. 
Det är värt att notera att båda dessa divisioner under 
de tidigare fyra dagarna hade förflyttat sig runt 200 
kilometer, och innan sin förflyttning förstört allt tungt 
material då det inte gick att få med sig. Staben för 
XXVI. Armee-Korps under ledning av General Matzky 
hade blivit omgrupperade till området kring Muhlsack 
med uppdraget att samla upp enheter från 2. Armee 
som drog sig tillbaka i det området för att med dessa 
täcka VI. Armee-Korps norra flank, som höll på att 
bryta igenom västerut i närheten av Elbing-Preussisch 
Holland. VI. Armee-Korps södra flank täcktes av VII. 
Panzer-Korps, i vilken 24. Panzer-Division ingick och
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".v: Bajonett på! Ryskt infanteri anfaller i skogsterräng i Ostpreussen 1945. Standard i den Röda armén var alltid att ha bajonetten på 
gevären vid framryckning mot fienden. Man vet ju aldrig...
Under: Ryskt anfall i skogsterräng i södra Ostpreussen 1945. Två T-34-85 åtföljs av sina "tankriders" i skydd av rök.
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redan var insatta i hårda strider nordöst om Allenstein. 
Österut skyddade XX. Armee-Korps och ännu längre 
österut befann sig Fallschirm-Panzer-Korps ”Hermann 
Göring” och XLI. Panzer-Korps. Under tiden mellan 
22 och 26 januari, de mest avgörande datumen för 
insatserna, rådde det mer eller mindre snöstormar 
hela tiden. Trots den bistra väderleken lyckades anfal
let, som startade på kvällen den 26 januari med 170. 
Infanterie-Division i spetsen att slå sig fram cirka 50 
kilometer västerut mot området söder om Preussische 
Holland. Under detta anfall sattes Kampfgruppe Einem 
som fått förstärkning av pansar från II./Panzer-Regi- 
ment 24 in och bidrog till framgången under utbryt
ningen. De tyska soldaterna chockades av de skräck
scener de möttes av i de samhällen som de sovjetiska 
soldaterna dragit sig ut ur.

I anfallets södra sektor lyckades dock inte 131. Infan
terie-Division med samma framgång då de utsattes för

kraftiga anfall på sin flank söderut, som inte lyckats 
täckas tillräckligt av VII. Panzer-Korps. Trots allt lyck
ades 131. Infanterie-Division att slå sig fram ungefär 
20 km västerut till området nordväst om Liebstadt, 
som den nådde den 29 januari. Dessa framgångar kom 
dock inte att hålla i sig allt för länge.

Även XXVI. Armee-Korps hade börjat bryta sig ut 
västerut den 26 januari och hade till en början bra 
framgång i sitt anfall. Två bataljoner hade lyckats rycka 
fram ungefär 50 kilometer till Elbing området där de 
anslutit sig till 2. Armee. Men även här var framgång
arna begränsade och de båda bataljonerna blev senare 
tvungna att dra sig tillbaka över Frische Nehrung till 
sina divisioner i Ostpreussen fickan.

Skapandet av ett brohuvud i Ostpreussen
Under natten den 29 januari beslutades det att utbryt- 
ningsförsöken var tvungna att avbrytas, vilket ledde
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till att 4. Armee blev tvungen att försvara sina ställ
ningar den höll vid denna tidpunkt. Röda armén kom 
att gå till anfall mot de västra och södra fronterna 
redan den 31 januari, samtidigt som 4. Armee tap
pade kontakten med 3. Panzer-Armee som låg förlagd 
nordöst genom att sovjetiska förband lyckades bryta 
igenom med pansarenheter i närheten av Koppelbude. 
Ett par dagar senare sträckte sig den avskurna 4. Armee 
front mellan Frisches Haff i nordöst och Frauenburg i 
sydväst. Under dessa strider fick 24. Panzer-Division 
order om att försvara de västra delarna av ”Heilsberg 
Triangeln”.

Efter att det i början av februari 1945 blivit allt för 
klart att divisionen skulle komma att sättas in som 
brandkår i det krympande brohuvudet hade man för
flyttat all sjukvård, transport och övrigt underhåll till 
en skogsravin fem kilometer sydöst om Heiligenbeil 
i närheten av Gut Gedilgen. Då detta läger var väl 
kamouflerat undkom man helt flyganfall.

Slutet på striderna
Vid denna tid var det inte bara de tyska enheterna som 
försvagats efter sju veckors hårda strider utan även de 
sovjetiska. Därför blev det den tredje mars en stridspaus

Ytterligare en bild från ett liknande anfall. Vagnen till i bild har blivit träffad av AT-eld och stannat upp med en larvbandsskada. Vagnarna 
ärT-34-85:or. Ostpreussen 1945.
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vid brohuvudet - något som dock de flesta insåg bara 
var en tillfällighet. Slutligen efter att i flera timmar ha 
beskjutit de tyska linjerna inledde sovjeterna sitt för
väntade storanfall mot brohuvudet på morgonen den 
13 mars. Divisionen lyckades hålla tillbaka och stoppa 
Röda armén från att bryta igenom under de fem första 
dagarna, men då fienden den 18 mars efter ett lyckat 
genombrott hotade deras vänsterflank beordrades 
divisionen att dra sig tillbaka mot skogen norr om 
Grunenfeld. Men det visade sig att Röda armén redan 
hade nått fram dit, och man blev tvungen att dra sig 
tillbaka mot nordöst den 20 mars. Under de hårda stri

derna som rasade var nästan uteslutande varenda man 
ur divisionen insatt, och man hade enbart fyra strids
vagnar kvar. Då Röda armén lyckades ta Heiligenbeil 
och Rosenberg var IV. Armee-Korps som 24. Panzer- 
Division och två infanteridivisioner var underställda 
avskurna från de övriga delarna av 4. Armee.

Striden om Heiligenbeil
Efter ett flertal timmar av artilleribeskjutning under 
den 13 mars valde Röda armén att anfalla längs bro
huvudets hela frontlinje med understöd från det sov
jetiska flygvapnet. Under fem dagars hårda strider
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lyckades den 24. Panzer-Division att slå tillbaka samt
liga sovjetiska anfall. Emellertid lyckades fienden att 
bryta igenom de tyska linjerna i närheten av divisionen 
den 18 mars och höll nu på att i full fart avancera mot 
Heiligenbeil. För att undvika att bli kringränd blev 
divisionen tvungen att dra tillbaka sina ställningar 
till utkanten av skogen norr om Grunenfeld. Det var 
dock redan för sent - Röda armén befann sig redan vid 
skogen! Genom hård strid slog sig divisionen norrut - 
den 20 mars gick Granau förlorat och således bildades 
en ny frontlinje vid järnvägen mellan Braunsberg och 
Heiligenbeil. Divisionen höll sin sektor mellan Gut 
Gerlachsdorf och Preussisch-Bahnau — ett flertal sovje
tiska genombrottsförsök slogs tillbaka och den 24 mars

hade divisionens återstående fyra stridsvagnar förintat 
mer än 20 sovjetiska stridsvagnar. I sektorn vänster om 
divisionen lyckades Röda arméns enheter avancera och 
Heiligenbeil gick förlorat den 24 mars. Under efter
middagen slog sig sovjetiska förband fram norrut mot 
Rosenberg, under frammarschen mot staden påträffa
des inget organiserat tyskt försvar. XVI. Armee-Korps, 
vilken bland annat 24. Panzer-Division var underställd 
blev således inringad i en kittel med en diameter på 
uppemot cirka fem kilometer i närheten av Leysuhnen 
och blev avskuren från 4. Armee vilken befann sig i 
nordöst. Den enda fungerande kommunikationen var 
en liten landsväg i närheten av Haff — denna väg kom 
dock snart att fyllas igen av egna retirerande förband.

Tyskt infanteri modell äldre i stridsställningarna i januari 1945. Så här sent var det mest de mycket unga och de mycket gamla som ingick 
i de tyska infanteridivisionerna.
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Övergivandet av brohuvudet vid Leysuhnen
Efter att Heiligenbeil gått förlorat hade man även för
lorat all radio- och telekommunikation mellan IV. 
Armee-Korps och 4. Armee. Försök att etablera radiokon
takt samt nå den 4. Armee med pansarspaningsenheter 
misslyckades. Man hade försökt fram tills eftermidda
gen den 24 mars att ta sig igenom för att få order från 

men när dessa försök misslyckades beslutade 
man sig för att själva besluta om man skulle bilda ett 
brohuvud vid Leysuhnen, men innan man hunnit med 
det nådde en skriftlig order från 4. Armee fram som 
hade skrivits kvällen innan, alltså innan Heiligenbeil 
föll. 4. Armees rapportkarl hade bett om en alternativt 
lånat eller stulit en roddbåt och hade därefter lyckats 
kommit över ”Haff” för att sedan överlämna en order 
rill staben för VI. Armee-Korps. Enligt denna order 
skulle VI. Armee-Korps lämna sina ställningar och röra 
sig mot nordöst för att där återansluta sig till huvudde
len av 4. Armee för att där hålla den nya södra fronten 
av brohuvudet i riktning österut mot Rosenberg. För 
art denna order skulle kunna genomföras behövde VI.

Armee-Korps bryta sig loss från de sovjetiska förbanden 
som anföll långt in på kvällstimmarna för att däref
ter marschera längs lervägar en cirka 10 kilometer, vid 
sidan om Haff och i närheten av rörliga sovjetiska för
band - vilka befann sig cirka en till två kilometer söder 
om området. Vilken förnuftig person som helst hade 
insett att denna förflyttning skulle vara helt omöjlig 
eller resultera i en total katastrof med tillhörande för
luster. Hursomhelst beordrade VI. Armee-Korps om 
att förflyttningen skulle påbörjas natten mellan den 
24 och 25 mars. Under inledningen av förflyttningen 
kontaktade divisionschefen för 24. Panzer-Division de 
övriga divisionscheferna i kåren och försökte ett fler
tal gånger få ordern om förflyttning samt utbrytning 
avbruten på grund utav att läget samt utsikten för VI. 
Armee-Korps utbrytning förändrades alltmer - dessa 
propåer misslyckades dock.

Senare under midnatt inleddes således förflytt
ningen tillika utbrytningen. Trots alla förväntningar 
om att Röda armén skulle ta upp jakten på den utbry
tande fienden så inträffade detta inte. Under utbryt-

En Sdkfz 10 1-tonne halvbandstraktor drar en PAK 38 5 cm, förbi infanteri tillhörande en Volksgrenadier-Division i Ostpreussen 1945.
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ningens gång lyckades divisionen att med bara hand
eldvapen stoppa upp fientliga anfall, först kring områ
det Vorwerk/Reinschendorf och därefter sydväst vid 
Follendorf. Vid förmiddagen den 26 mars skadades 
divisionschefen, Generalmajor von Nostitz-Wall- 
witz svårt av granatsplitter. Han evakuerades senare 
med båt till ett sjukhus vid Neutief, där han operera
des och blev kvar till den 10 april.

Striderna kring Balga
Under kvällen den 26 mars, transporterades resterande 
delar utav divisionen som reserv till området i närhe
ten av 4. Armees stridsställning som låg nergrävd vid 
Haffkusten, cirka en kilometer söder om Balga. Det 
var där transportavlastningen från Pillau skulle ske, 
vilken inleddes under natten mellan den 26 och 27 
mars. De ankomna enheterna bestod utav resterna från 
Panzer-Artillerie-Regiment 89 under befäl av Major 
von Rosenberg - före detta Ila vid divisionen. Under 
hans befäl skedde avlastningen snabbt och organiserat, 
emellertid kom sovjetiskt raketartilleri att beskjuta den 
aktuella platsen - Major von Rosenberg har inte setts 
till sedan dess, säkerligen stupade han under den sov
jetiska beskjutningen. Under samma sovjetiska artil

leriöverfall sårades även von Einem, chefen för Panzer- 
grenadier-Regiment 21 som skulle ha tagit över chef
skapet för divisionen från den sårade Generalmajor 
von Nostitz.

Den 27 mars var en strålande och klar dag vilket det 
sovjetiska jakt- och bombflyget tog tillvara på - de när
maste dagarna skulle komma att bli de sista för divisio
nen. Under eftermiddagen den 27 mars anföll fienden 
från söder vid kusten samt sydväst vid vägen mellan 
Hoppenbruch och Balga - målet med dessa anfall 
var innesluta de kvarvarande resterna av 4. Armee vid 
Balga. De sista 300 mannarna från 24. Panzer-Division 
samlades under befälet av Ia (Generalstabsofficeren) 
ur divisionsstaben och kastades in som flankskydd. 
Tusentals soldater ur 4. Armee höll nu på att bli kring- 
ränd av sovjetiska anfallsförband vid Balga. Endast de 
överlevande soldaterna från 24. Panzer-Division och 
Infanterie-Regiment 9 följde de muntliga orderna från 
divisionschefen - de kom därefter att samlas kring det 
sista funktionsdugliga stridsfordonet och gick sedan 
till motanfall mot de anfallande sovjetiska förbanden, 
med en stor portion tur lyckades de tyska soldaterna 
att slå tillbaka de framryckande fiendesoldaterna och 
lyckades även etablera en försvarslinje vilken gjorde det
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möjligt för den 4. Armee att undgå inneslutningen. De 
kvarvarande soldaterna ur 24. Panzer-Division lycka- 
zes även de till slut att lämna stridsställningarna vid 
Balga för att därefter transporteras vidare tillbaka 
:;.l Pillau. Krigsdagboken för II./Panzer-Regiment 24 
innehåller följande angående ovanstående strider:

I går natt beordrade Major von Knebel, vilken har 
nigit över divisionen från den svårt sårade Generalen 
om anfall. Soldater från hela divisionen samlades utan 
några protester, fastän de såg de avgående skeppen som 
skulle ta dem till den säkra stranden lyckades de slå till- 
oaka de fientliga anfallen. Under dessa sista dagar består 
divisionen av endast en stridsgrupp. Regementena och 
oataljonerna har blivit så decimerade att det endast 
numera finns en ”Kampfgruppe 24”. Opåverkade av de

oroväckande händelserna runtomkring fortsätter denna 
Kampfgruppe att utföra sin plikt oklanderligt”.

"Frisches Nehrung"och "Samland"
Under de följande dagarna kom divisionen att samlas 
på stranden, men redan den första april fick divisio
nen nya order om att förflytta sig till Neukuhren på 
Samlands norra kust, där de skulle omorganiseras och 
återbeväpnas. Även om förflyttningen dit var väldigt 
påfrestande lyckades man förflytta sig häpnadsväck
ande snabbt och redan den andra april hade cirka 4 500 
soldater samlats vid den utrymda flygbasen i utkanten 
av Neukuhren. Endast tre kilometer därifrån fanns 
huvudstridslinjen och den nyligen uppsatta 551. Volks- 
grenadier-Division — denna division var fullt beväpnad
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De sista raketerna monteras på denna BM-13-2 "Katyusha" före avfyrning mot de tyska linjerna. Februari 1945 i Ostpreussen.
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men hade aldrig tidigare varit insatt i strid och sak
nade därför nödvändig stridserfarenhet. 24. Panzer- 
Division kom nu att underställas IX. Armee-Korps 
vilken i sin tur var underställd Armee-Gruppe ”Sam
land” {XXVIII. Armee-Korps). De planer på omorgani
sation och återbeväpning av divisionen visade sig vara 
rena fantasier då det mer eller mindre inte fanns några 
vapen att tillgå.
I det skicket divisionen nu befann sig i kunde den 
inte fylla någon direkt funktion, och den 5 april kom 
order om att divisionen skulle upplösas. 250 man, stab 
och andra ”specialister” skulle återvända till tyskland 
för att där delta i uppsättandet av en ny division - det 
övriga manskapet och officerarna förflyttades till divi
sioner inom IX. Armee-Korps redan den 6 april. Man 
hade lyckats få iväg 500 man, istället för bara 250 som 
skulle få återvända till Tyskland, de övriga återstående 
mannarna ur divisionen kom att möta sina öden inom 
andra divisioner. Av de planer om att sätta upp en ny 
division i Tyskland kom man aldrig längre än att samla 
ihop omkring 1 000 soldater innan man kapitulerade 
till den 11. Brittiska pansar divisionen.

Order of Battle

Panzergrenadier-Regiment 21
Panzergrenadier-Bataillon I 
Panzergrenadier-Bataillon II

Panzergrenadier-Regiment 26
Panzergrenadier-Bataillon I 
Panzergrenadier-Bataillon II

Panzer-Regiment 24
Panzer-Abteilung I 
Panzer-Abteilung II 
Panzer-Abteilung III

Panzer-Artillerie-Regiment 89
Panzer-Artillerie-Abteilung I 
Panzer-Artillerie-Abteilung II 
Panzer-Artillerie-Abteilung III

Panzer-Aufklärungs-Abteilung 24

Panzer-Jäger-Abteilung 40

Panzer-Pionier-Abteilung 40

Panzer-Nachrichten-Abteilung 86

Heeres-Flak-Bataillon 283

Divisions Versorgungseinheit 40
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2:1:9» Schwere-Panzer-Abteilung 502

U
nder slutet av maj 1942 samlades manskap 
från Panzer-Ersatz-Abteilung 35 i Bamberg för 
att där bilda schwere Panzer-Abteilung 502. 
Den 9 oktober 1944 nådde sovjetiska anfallsförband 

baltiska havet norr om Memel i närheten av Polangen, 
och lyckades på så sätt att skära av Heeresgruppe ”Nord”. 
1. och 2. kompanierna ur schwere Panzer-Abteilung 502
13 vagnar) skickades till Memel. Den 10 oktober satte

XXVII in 1./schwere Panzer-Abteilung 502 i närheten 
av Korallischken som förtrupp, och lyckas under de 
följande dagarnas hårda strider i och omkring områ
det skjuta ut fem sovjetiska stridsvagnar. Resten av 2./ 
schwere Panzer-Abteilung 502 blev avlastat och insatt 
vid striderna Memel. Väster om Korallischken anföll 
Unteroffizier Capenato och hans Tigervagnar 13 sov- 
j etiska stridsvagnar. Efter att fyra av dessa förstörts, 
avbröts deras anfall mot 1/Grenadier-Regiment 209.

Två av styrkans Tigrar gav även stöd åt Aufklärungs- 
Abteilung 14 nordöst om Mazgramda.

Den 26 oktober sattes ett alarmkompani ur avdel
ningen in som infanteri öster om Preekuln, som hota
des av framryckande sovjetiska styrkor. Ett par dagar 
senare, den 30 oktober drogs kompaniet tillbaka och 
skeppades via Libau till Danzig. Under tiden 1. och 2. 
kompanierna strider i närheten av Memel är resterande 
kompanier insatta i Kurland och i närheten av Libau.

Den 16 december förstärktes 1. och 2./schwere 
Panzer-Abteilung502 med två Tigrar från Panzer-Gre- 
nadier-Division ”Grossdeutschland”. I samband med 
detta blev Leutnant Rinke utnämnd som chef för 2./ 
schwere Panzer-Abteilung 502.

Den 1 januari 1945 räknade XXVIII. Armee-Korps 
12 Tigrar underställda kåren genom schwere Panzer- 
Abteilung 502. Den 5 januari organiserades avdel
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ningen om från schwere Panzer-Abteilung 502 till 
schwere Panzer-Abteilung 511.

Den 21 januari förbereddes bataljonen för att lämna 
området kring Memel, och XXVIII. Armee-Korps för 
att därefter skeppas till Ostpreussen. Läget där hade 
efter den sovjetiska offensiven den 12 januari blivit 
alltmer krisartat, och de tyska linjerna hotade nu med 
total kollaps. Den 24 januari fick Kampfgruppe Nien- 
stadt order om att bege sig av till Libau utan bränsle 
och ammunition. Under natten vägrade kompaniche
fen att anfalla bron utan något som helst infanteristöd. 
2./schwere Panzer-Abteilung 502 lastades av utanför 
Libau, och trots att läget var oklart. Den 25 januari 
blev 2./schwere Panzer-Abteilung 502 beordrat att röra 
sig mot nordöst. Trots att Capenatos Tiger var skadad 
efter en larvbandskada, lyckas han slå ut 15 sovjetiska 
stridsvagnar av typen T-34 och JS-2 i närheten av Kad- 
giehnen. Dagen därpå, den 26 januari drogs 2./schwere 
Panzer-Abteilung 502 tillbaks till Neuhausen. Den 27 
januari inleddes det tyska motanfallet mot Prawten, 
där Röda armén begått fasanfulla övergrepp mot civil
befolkningen. Under motanfallets förstördes 19 sovje
tiska stridsvagnar, och riddarkorsbäraren Unteroffi-

zier Kramer, som sårats under striderna, dödades när 
den ambulans han färdas i sköts i brand. Bataljonen 
kunde vid detta datum räkna 14 operationsdugliga 
vagnar. Den 28 januari satte Oberfeldwebel Göring 
sig i rörelse med sin Tiger mot området kring Met- 
hethen via Quedenau och Juditten, där mötte han upp 
schwere Panzer-Abteilung 505 - vilken nu var under
ställd 5. Panzer-Division.

Den 9 februari sattes Kampfgruppe Göring in i ett 
anfall runt Maulen, och under anfallets gång för
stördes ett antal sovjetiska pansarvärnskanoner. De 
egna skadorna inskränkte sig till att två vagnar sköts i 
brand, varav den en inte gick att bärga. Den ensamma 
vagnen nådde Maulen men blev efter mörkrets inbrott 
tvungen att dra sig tillbaka eftersom det egna infan
teriet inte följa efter och ge skydd. Den 10 februari 
förstärktes Aufklärungs-Abteilung 240 (58. Infanterie- 
Division} med fyra Tigrar ur bataljonen inför deras 
motanfall öster om Germanu, i ett försök att undsätta 
548. Volksgrenadier-Division. Under motanfallet för
stördes sju sovjetiska stridsvagnar.

Den 11 februari sattes samma fyra stridsvagnar in 
i ett nytt motanfall, där gången från Neuhausen, och

Befälhavaren för Festung Memel, som tillhörde Ostpreussen, inspekterar sina truppers ställningar 1944/45.
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Schwere-Panzer-Abteilung 502

Varsch mot fronten! Fordonet är en SdKfz 250/1, trupperna troligen från 18.PanzerGrenadier-Division. Notera vapnen och utrustningen 
re bär på, en Panzerfaust och enderrede till en granatkastare samt en MG42. Ostpreussen februari 1945.
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riktades mot sovjetiska ställningar utanför Prawten. 
Under motanfallet slog man ut ytterligare 12 strids
vagnar. Under striderna drabbades dock Kampfgruppe 
Nienstedt av svåra förluster, Stabsfeldwebel Cristian- 
sens stridsvagn slogs ut, en annan vagn fick bränsle
stopp, och den sista vagnen av de fyra slogs ut av egen 
eld från en Panzerfaust. Ett flertal vagnar ur 2./schwere 
Panzer-Abteilung 502 (Leutnant Rinke) lyckades 
dock slå sig tillbaka mot Thierenberg, och lyckades i 
och med detta få kontakt med resten av bataljonen.

Den 12 februari understödde fyra Tigrar 58. Infan- 
terie-Division i samband med att dessa tog över kon
trollen av Prawten, vilken föregående dag övergetts av 
548. Volksgrenadier- Division. 12 sovjetiska stridsvag
nar blev utslagna under denna tid. Den 14 februari 
sköt Kampfgruppe Rinke (tre Tigrar) 14 vagnar i när
heten av Medenau. Den 19 februari anföll tre Tigrar 
under Kampfgruppe Hermann G örings befäl under
ställda schwere Panzer-Abteilung 505 tillsammans

med 5. Panzer-Division i riktning mot Seerappen 
flygfältet via Metgethen. De anfallande soldaterna 
kom även denna gång att uppleva Röda arméns grym
heter mot civilbefolkningen. Ett flertal tyska förband 
koncentrerades vid Samland — 58. Infanterie-Divi- 
sion och ett pansarförband under befälet av Major 
Frey, beståendes av Aufklärungs-Abteilung 240, delar 
av Panzer-Abteilung 158 och 10 Tigrar från schwere 
Panzer-Abteilung 511. Dessa anfallsförband kom att 
följa Grenadier-Regiment 154 i ett försök att länka sig 
samman med egna förband som försökte bryta sig ut 
från Königsberg. Detta undsättningsanfall kom emel
lertid att stanna upp om båda sidorna av vägen från 
Wischenhnen till Kragau. Under ett överrasknings- 
anfall togs bondgården i närheten av Kragau. Den 20 
februari fortsatte anfallet mot bondgården vid Regit- 
ten. Bataljonens vagnar upptog en barriärställning 
vid höjd 28, och slog tillbaka sex anfall vid Muhlen- 
berg med höga förluster för Röda armén. Under tiden

Ytterligare en bild från samma kolumn. Soldaten till vänster i bild har två Stielgranate M43 i bäktet. De är båda utrustade med extra "frag- 
mentation sleeve", för att öka splittereffekten.
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Schwere-Panzer-Abteilung 502

intog 58. Infanterie-Division Powayen. Dagen därpå, 
den 21 februari höll fortfarande Kampfgruppe Göring 
höjd 28. Den 23 februari anföll de samlade förban
den vid Samland Gross de sovjetiska ställningarna 
runt Medenau. De operationsdugliga vagnarna ur 
avdelningen understödde Grenadier-Regiment 220 
58. Infanterie-Division), och anfallet inleddes mot 

Powayen. Avdelningens tigrar tog täten i anfallet 
mot Gross Medenau från väster. Under dagarna som 
röljde sattes tigrarna in i små antal, och slog tillbaka 
ett antal fientliga motanfall i närheten av Warengen, 
Sickenhöfen, Prilacken och vid bondgården vid Galt- 
garben — ett flertal vagnar slogs ut. Den 26 februari

så bryts den sovjetiska ringen, och avdelningen blir 
återigen sammansluten. 2./schwere Panzer-Abteilung 
502 blir tilldelad samtliga återstående vagnar och blir 
därtill omlokaliserad till området kring Palmnicken. 
Samtidigt så utrustas 1./schwere Panzer-Abteilung 502 
med Hetzer vagnar.

Den 6 april inledde Röda armén sin offensiv mot 
Königsberg. Den 8 april gjorde fyra Tigrar under 
Leutnant Heer ett motanfall vid Kleiner Galgenberg 
mot Grosser Galgenberg. Under anfallet slogs Ober- 
feldwebel Görings vagn ut.

Inför den väntade sovjetiska offensiven, blev 2./ 
schwere Panzer-Abteilung 502 uppdelad i ett flertal

Tyskt motanfall i februari i Ostpreussen. Vagnen på bilden är en 7,5 cm Pak40/2 auf Gwll ausf B Marder II. Den brinnande vagnen till vän
ster i bild ser ut att vara en rysk T-60 eller T-70.
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En utslagen T-34-76.
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Schwere-Panzer-Abteilung 502

mindre grupper beståendes mellan två till tre vagnar 
styck. Oberleutnant Rinke och en annan vagn täckte 
vägkorsningen vid Thierenberg — Kerscher och Unter- 
offizier Baresch täckte därtill höjderna kring Norgau- 
Klein Norgau-Pojerstieten.

I närheten av Norgau förstörde Kampfgruppe Ker
scher mer än 20 stridsvagnar den 13 april. Under kväl
len anlände bränsle och ammunition. En kort tid 
senare, sköts även 12 sovjetiska SU-100 sönder och 
samman. Samtidigt stred l./schwere Panzer-Abteilung 
502 i området kring Palmicken där man får tunga 
förluster.

Den 16 april försökte Kerscher understödja två 
Tigrar (Feldwebel Hermann och Unteroffizier 
Baresch) men sårades i huvudet. Hermanns vagn 
sattes ur funktion och blev kvar på slagfältet - samma 
sak hände med Baresch vagn. Under tiden blev mer 
eller mindre l./schwere Panzer-Abteilung502 helt utsla
get av en vida numerär överlägsen motståndare. Den

21 april säkrade Kerschers reparerade vagn tillsam
mans med två Hetzers från l./schwere Panzer-Abteilung 
502, en pansarvärnskanon och en Tiger II från schwere 
Panzer-Abteilung 505 utkanten av Neuhäusel skogen. 
Under angreppet slog Kerscher ut sin hundrade strids
vagn, efter att stridsvagnen fått slut på ammunition, 
tvingas man retirera.

Trots flertalet träffar i Kerschers bränsletank, och 
efter att ha förlorat cirka 300 liter bensin, fortsatte 
emellertid Kerscher sin insats. Efter att ha skjutit ut 
ett flertal sovjetiska vagnar, blev Kerschers vagn till
slut avlöst av två reparerade Tigrar. Den 23 april var 
Kerscher ännu en gång i hetluften, den här gången för 
att understödja ett infanterianfall. Dagen därpå, den 
24 april, befann sig Kerscher mitt i en skog tillsam
mans med en annan vagn, men när den andra vagnen 
slås ut, tvingas Kerscher dra sig tillbaka till Pillau. När 
Kerscher väl har anlänt till hamnen i Pillau sprängde 
han sin vagn. Under tiden slår Leutnant Nienstedt

Nyligen utslagen Jagdpanzer IV. Notera att den fortfarande brinner. Ostpreussen 1945.
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tillbaka ett flertal fientliga anfall med sin Hetzer vid 
järnvägsstationen. Flertalet av medlemmarna av batal
jonen blev skeppade till Frische Nehrung. Den 26 april 
gjordes en av de två vagnarna vid Frische Nehrung 
stridsberedd igen — denna stridsvagn slog ut nio sov
jetiska vagnar. Dagen därpå, den 27 april sköt samma

Tiger ut två T-34:or, en JS-2, en KV-1 samt en M-4 
under tio minuters strid. Efter att ha förstört mer än 1 
400 sovjetiska stridsvagnar och 2 000 pansarvärnska
noner, gav schwere Panzer-Abteilung 502 och schwere 
Panzer-Abteilung 505 slutligen upp och kapitulerade 
den 5 maj 1945.

Tyska soldater från en Volks-Grenadier-Division under striderna om Goldap. Soldaten till höger har ett infaterigranatmunstycke på sin 
Mauser.



2:1:10» Sch were-Panzer-Abteilung 505

B
ataljonen sattes upp i början av 1943 med per
sonal från 3. Panzer-Division och 26.Panzer- 
Division. Bataljonens chef var Major Sauvant. 

Efter att bataljonen varit insatt norr om Warszawa 
under september 1944, kom den att underställas 
Panzer-Brigade 103 och kom att fungera som reserv 
inför det förmodade anfallet från Röda armén vid Wir- 
ballen (Virbalis). Efter Röda arméns genombrott i 561. 
Infanterie-Divisionens sektor den 16 oktober 1944 kom 
bataljonen att utgöra en anfallsbarriär öster om Kai- 
riai-Pajevonysvägen. 34 sovjetiska stridsvagnar kom 
under denna insats att skjutas sönder. Dagen därpå, 
den 17 oktober sköts ytterligare 28 sovjetiska vagnar 
sönder, bataljonen räknade vid den här tiden 38 fung
erande vagnar.

Den 18 oktober drogs bataljonen tillbaka, 2. och
\33Schwere-Panzer-Abteilung 505 förflyttades till

Klein Haldenau och l./Schwere-Panzer-Abteilung 
505 till Schleuwen. Den 20 oktober underställdes 
man Fallschirm-Panzer-Korps ”Hermann Göring”. 
bataljonen förflyttades även till Rodebach och Biss- 
nen, under dagen slogs även ett flertal fientliga anfall 
tillbaks vilket resulterade i att fyra sovjetiska strids
vagnar sköts sönder. Den 21 oktober fick bataljonen 
order om att anfalla väster ut mot Jägershagen. Efter 
ett snabbt anfall återvände bataljonen till Rodebach. 
Dagen därpå, den 22 oktober underställdes bataljonen
5. Panzer-Division samt anföll orten Griinflies — under 
anfallets gång sköts tio sovjetiska stridsvagnar sönder. 
Den 23 oktober sattes de operationsdugliga stridsvag
narna ur bataljonen i marsch från Trakehnen via järn
vägen mot Gross Beutschengut-Grunweiden, för att 
där understödja 5. Panzer-Divisions anfall över Rom- 
intefloden. De tyska förbanden misslyckades dagen
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därpå med ett av sina anfall nordväst om Gross Wal- 
tersdorf. Bataljonens operationsdugliga vagnar under
stödde under dagen II./Panzer-Regiment 14.

Den 27 oktober förflyttades bataljonen till Ohl- 
dorf. Dagen därpå, den 28 oktober kom bataljonen 
att åter underställas Fallschirm-Panzer-Korps ”Her
mann Göring”. Order utgick om att bataljonen skulle 
förläggas söder om Altkrug. Den 29 oktober anlände 
1 ./Schwere-Panzer-Abteilung 505 till orten och anföll 
de sovjetiska enheterna, emellertid blev anfallet avbru
tet på grund utav att det egna infanteriet inte lyckades 
uppehålla kontakten. Den 1 november 1944 räknade 
bataljonen 18 operationsdugliga vagnar. Bataljonen 
underställdes denna dag Fallschirm-Panzergrenadier- 
Division ”Hermann Göring”.

Den 4 november underställdes bataljonen Fuhrer- 
Begleit-Brigade. Bataljonen var under dagen hårt insatt 
mot de sovjetiska anfallande förbanden, bland annat 
vid höjd 185,7 och vid Plauendorf-Schäferbergvägen. 
Den 6 november drogs bataljonens samtliga vagnar 
tillbaks till området kring Plauendorf och Auersdorf, 
där kom enheten att utgöra reserv för XXXIX. Panzer- 
Korps. Den 16 november räknade bataljonen 24 opera

tionsdugliga vagnar, bataljonen fick även under denna 
tid en ny chef; Major SchifFt von Pilsach. Den 30 
november kom bataljonen att bli operationsreserv för
4. Armee.

Den 1 december underställdes bataljonen XXXXIX. 
Panzer-Korps. Bataljonen räknade även under denna 
dag 30 operationsdugliga vagnar. En månad senare, 
den 1 januari 1945 underställdes bataljonen XXXI. 
Armee-Korps samt räknade 34 operationsdugliga 
vagnar.

Den 19 januari förflyttades bataljonen till Norkit- 
ten och Lehrwald, här kom den att åter underställas
5. Panzer-Division. Dagen därpå, den 20 januari för
flyttades bataljonen till Gross Jägersdorf och under
ställdes där XXVI. Armee-Korps med uppdraget att 
förhindra ett sovjetiskt genombrott. Den 21 januari 
åter underställdes bataljonen 5. Panzer-Division. Batal
jonen gjorde under dagen motanfall mot sovjetiska 
förband i närheten av Saalau för att där skydda bron 
vid Norkitten.

Den 23 januari utrymdes det tyska brohuvudet vid 
Norkitten och bataljonen flyttades tillbaka via Jägertal 
till Wehlau och rensade där den västra delen av staden

En vagn som genomgår service. Notera emblemet. Notera även att man satt ID-siffrorna på eldröret. Vagnen tillhör det 2:a kompaniet.
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på sovjetiska förband. Den 24 januari fick bataljonen 
order om att förstöra det sovjetiska brohuvudet vid 
Tapiau. Efter skymningen gick bataljonen till anfall 
och lyckades med andra tyska förband att under hård 
eldstrid slå ut 30 sovjetiska vagnar.

Den 25 januari fortsatte bataljonen sin offensiv och 
anföll flanken tillhörande ett sovjetiskt pansarförband 
vid Pregeswalde. Därefter anföll bataljonen vidare och 
slog tillbaka ett sovjetiskt anfall vid Freiwaldebond- 
gården söder om Romau. Under eftermiddagen drogs 
bataljonen tillbaka via Bieberswalde till Lindendorfen, 
cirka fyra kilometer söder om Gross Lindenau.

Den 26 januari gjorde bataljonen motanfall öster 
upp mot Pregel lågländerna, därefter drog sig batal- 
ionen tillbaka mot Gross Lindenau och står där an ett 
flertal sovjetiska motanfall.

Mellan den 19 januari och 5 februari 1945 hade 
bataljonen förstört 116 sovjetiska stridsvagnar och 74 
pansarvärnskanoner. Bataljonen räknade 13 vagnar 
samt även fyra vagnar utlånade från schwere Panzer- 
Abteilung 511. Under perioden 19 januari och 5 febru
ari förlorades 16 egna vagnar, fyra av dessa kunde inte 
repareras, två var förlorade i strid .

Den 17 februari utgick order om att man skulle 
bryta sig ut från Königsberg västerut mot Pillau. 
Den 18 februari samlades bataljonen i de västra 
delarna av staden, därefter påbörjades anfallet väs
terut. Den 20 februari fortsatte anfallet och man 
lyckas upprätta kontakt med 58. Infanterie-Divi- 
sionen i närheten av järnvägsstationen vid Powayen. 
Dagen därpå fortsatte anfallet och man lyckas nå 
vägen mot Tannenwalde. Den 26 februari intogs 
Regitten och Barsenicken. Järnvägstransport från 
Königsberg var åter möjlig och cirka 100 000 per
soner lyckas undkomma den framstormande Röda 
armén. Bataljonen understödde XXVI. Armee-Korps 
insatser under mars månad. Den 20 mars räk
nade bataljonen endast 9 fungerande vagnar och 
i april kastades en stor mängd av manskapet in i 
pansarjaktkommandon.

I mitten av april månad kapitulerade bataljonen 
norr om Peyse, endast ett fåtal mannar ur bataljo
nen lyckades undkomma den kommande tiden i 
sovjetiskt fångläger. Bataljonen hade från sitt grun
dade till slutet av kriget förstört mer än 900 sovje
tiska stridsvagnar och 1 000 kanoner.
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Oblt. Völkerfrån bataljonen vintern 1945 i sin "Königstiger".
En Pzkpfw VI "Tiger" ausf E från 2./sHPzAbt 507 under fientlig eldgivning i Ostpreussen i januari 1945.



2:1:11 • Schwere-Panzer-Abteilung 507

B
ataljonen sattes upp den 7 maj 1943 med perso
nal från I./Panzer-Regiment 3, emellertid åter
vände den och grundstommen kom istället 

från I./Panzer-Regiment 4. Major Schmidt kom att bli 
bataljonens chef.

I slutet av november 1944 kom bataljonen att under
ställas XXIII. Armee-Korps och hade 52 vagnar. Batal
jonen kom att utgöra operationell reserv i området 
kring Zichenau-Praschnitz.

Den 14 januari 1945 påbörjade den 2:a vitryska fron
ten sitt anfall. Bataljonen sattes i alarmberedskap och 
fördes fram till området kring Karniewo. Den 15 april 
rasade hårda strider öster om Karniewo och nordöst 
om Marnostow. l./Schwere-Panzer-Abteilung 507 var 
insatt tillsammans med Kampfgruppe ”Schmitz” från 
7. Infanterie-Division. 2./Schwere-Panzer-Abteilung 
507 var underställd Regiment List från 7. Infanterie-

Division och riskerade att bli innesluten. 3./Schwere- 
Panzer-Abteilung 507 understödde 299. Infanterie- 
Division. Under två dagars hårda strider sköts 66 sov
jetiska stridsvagnar sönder.

Den 16 januari fortsatte Röda arméns offensiv. 7. 
Infanterie-Division, vilken fick understöd från bataljo
nen var kringränd och blev tvungen att retirera mot 
området kring Stary Golmynn. Röda armén förlorade 
ytterligare 70 stridsvagnar; 30 egna vagnar rapportera
des operationsdugliga.

Mellan den 19 och 21 januari drogs bataljonen till
baks via Grudusk-Mlawa-Soldau till Graudenz. Under 
återtåget försattes 19 egna vagnar ur bruk. Bataljonen 
kunde vid denna tid räkna 29 vagnar. Delar utav batal
jonen förflyttade sig från träningsområdet vid Gruppe 
och avancerade mot Schwetz tillsammans med 14. 
Pa nzer-Division.
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vidare
jruzyv:

Den 
ten av

Den 2 februari anföll fyra vagnar tillsammans med 
Panzer-Regiment 35 söder om Blondmin. Kampfgrup
pen lyckades erövra staden och avancerade därefter
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Den 29 januari beordrade Inspektören samt Gene
ralen för pansarförbanden att bataljonen skulle under
ställas 4. Panzer-Division vid utbildningslägret vid 
Gruppe.

En KV-1S med id "689" kör igenom staden Mlava i Polen på 
väg mot fronten, januari 1945.



Schwere Panzer-Abteilung 507

vidare mot Kraupen. Under natten drog sig Kampf- 
gruppen tillbaka till Blondmin.

Den 8 februari bildades ett brohuvud i närhe
ten av Maiental med Gruppe Hoffmann. Bataljonen

kunde vid denna tid endast räkna tre operationsdug
liga vagnar. Den 12 februari kom det som var kvar av 
bataljonen att skickas per tåg till Hannover för att där 
omorganiseras.
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En Pzkpfw VI "Tiger" ausf E från l./sHPzAbt 507 under förflyttning i Ostpreussen 1944/45.

En Pzkpfw VI "Tiger" ausf E från schwere Heeres-Panzer-Abteilung 507 (sHPzAbt 507) i västra Ostpreussen nära Vistula. Vagnen övergavs 
i februari av sin besättning som flydde över till den västra stranden och senare fick en ny "Köningstiger"



2:1:12 • XX Armee-Korps insatser från 
14 januari till 28 mars 1945
(Narewfloden till Nehrungsandbanken)

Introduktion.
Efter den rådande situationen gällde inte längre nor
mala försvarsstrategier under de fördröjande operatio
nerna under tillbakadragandet från Narewfloden till 
Nahr ungsandbanken, utan istället tillämpades mer 
krisartade improviserade taktiker och strategier, detta 
efter att den 4. Armee lyckats med ett utbrytningsför- 
sök västerut den 22 januari 1945.

Hur såg då situationen ut rent enhetsmässigt? På 
den tyska sidan stod Heeresgruppe Mitte, som bestod 
av 2. Armee, 4. Armee samt 3. Panzer-Armee. Dessa 
stod beredda för defensiva insatser strax norr om Wars
zawa, och XX. Armee-Korps, som från början hade 
ingått i 2. Armee försvarade från öst till väst med 12., 
292., 14. och 102. Infanterie-Division. Mot sig hade 
den 2. Armee den 2:a vitryska fronten, under ledning 
av Rokossovsky, som bestod av nio arméer. Dess
utom stod 3:e vitryska fronten och l:a baltiska fronten 
redo att gå till angrepp längre norrut. Detta resulte

rade i att rent manskapsmässigt var det nio sovjetiska 
soldater per varje tysk. En annan svagpunkt var att 
det tyska försvaret var väldigt linjärt och att man till 
stor del saknade reserver, de enda reserver man hade 
tillgängliga var den Z Panzer-Division. Man hade 
även dragit tillbaka pansarkåren Grossdeutschland till 
Warszawa - Lemburg - Budapest området som reserv 
innan anfallet. Även om de tyska soldaterna i XX. 
Armee-Korps var underlägsna i antal så var de vid mer 
eller mindre full styrka, gällande såväl manskap och 
material. Utöver detta hade de tyska soldaterna obru
ten stridsmoral.

Den sovjetiska offensiven som inleddes den 14 janu
ari orsakade stora inbrytningar i linjerna hos 2. och 4. 
Armee. Detta påverkade direkt XX. Armee-Korps då de 
stod underställda 4. Armee. Efter hårda strider beslu
tade ledningen för 4. Armee att man skulle bryta sig ut 
västerut. Detta beslutades helt utan att man underät-
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Två bilder på en skadad och erövrad PzKpfw V Panther ausf G. Februari 1945
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XX Armee-Korps insatser från 14 januari till 28 mars 1945

tade OKH om det. Utbrytningen lyckades och man 
upprättade kontakt med egna styrkor vid Danzig 
området. Det var först då man rapporterade till OKH 
att man brutit sig ur västerut, vilket möttes av order 
att omedelbart avbryta samtliga utbrytningsförsök. 
Därigenom försvann alla chanser att kunna återgå till 
mobila operationer. Ostpreussen var inringat.

Deras nya uppdrag blev att hålla Ostpreussen och 
på så vis kunna uppehålla de sovjetiska arméerna från 
att sättas in vid Oder, eftersom man vid denna tid
punkt fortfarande höll Oder fronten. Efter överläg
gande mellan stabscheferna för XX. Armee-Korps och 
4. Armee kom man fram till att de tidigare striderna 
hade lett till allt för svåra förluster både manskaps och

materiellmässigt, samt att man inte hade tillräckligt 
med ammunition eller andra förnödenheter för att 
kunna genomföra defensiva operationer under någon 
längre tid. Och som om inte detta var nog hade man
skapets stridsmoral påverkats avsevärt av att de blivit 
tvungna att avbryta sitt utbrytningsförsök västerut, 
då de nu stod inför att bli inringade.

Ledningen för XX. Armee-Korps såg även högst ogil
landes på att man bytt ut chefen för 4. Armee.

Man lade fram förslag om att för att hindra ett sov
jetiskt genombrott, och därigenom utplånandet av 
hela kåren, få dra sig tillbaka i fördröjande insats mot 
Frisches Haffs ställningar för att där låta 4. Armee för
bereda och skeppa över hela kåren till sandbanken.

En 15 cm sFH 18 tung haubits någonstans i Ostpreussen februari 1945
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Detta fick stöd från arméstaben, som även rekom
menderade dem att hävda att de drog sig tillbaka pga. 
stort tryck från fienden, eftersom då skulle inte OKH 
kunna göra något åt tillbakadragandet.

Kårens kommandoplatser var placerade i See- 
burg, Herzogswalde, Heiligenbeil flygfältet, höglan
det nordöst om Rosenberg och skogslägret söder om 
Balga.

XX. Armee-Korps försvarstaktik
Eftersom Röda armén alltid angrep med starka infan
teri- och pansarformationer placerade man infanteri 
och pansarvärn, i form av batterier av 8,8 cm kano
ner, stridsvagnar och stormkanoner tillsammans. 
Detta backade man sedan upp med artilleri som 
man hade placerat i de bakre linjerna. De sovjetiska 
anfallen dog ofta ut efter att deras pansar skjutits i 
brand, och detta gav de tyska trupperna tid att dra sig 
tillbaka ännu ett steg och invänta nästa anfall. Det 
tyska infanteriet började mer eller mindre automatiskt 
att retirera så fort artilleriet inledde sitt förflyttande 
bakåt. Men reträtten gick inte helt utan problem, de 
tyska soldaterna blev ständigt angripna av sovjetiska

jaktbombare, samt artilleri och tyngre bombflyg och 
led stora förluster.

Slutsteget i de fördröjande insatserna från 26 
mars och framåt.
Den 26 mars hade striderna kommit till området runt 
Rosenberg, utöver detta var armélägret på Rosenberg 
höjderna hårt utsatta för artillerield och fiendeangrepp. 
Hela kåren var nu samlad på ett område som inte var 
bredare än 600-800 meter!

De tyska soldaterna hade vid denna tidpunkt 
börjat förstöra sin kvarvarande tung material, såsom 
tunga vapen, tåg, hästar och andra fordon. Detta då 
man visste att man inte skulle ha någon möjlighet att 
skeppa med dessa. Röda armén stod enbart 800 meter 
från stabsplatsen när man började skeppa ut soldater, 
det enda de fick med sig var lättare utrustning samt 
sina gevär. De sista trupperna höll ut till natten den 28 
mars innan de också skeppades ut. Detta blev slutet på 
de extremt hårda strider som rasat i tio veckor. Kåren 
led totalt förluster på omkring 40 000 man, men det är 
viktigt att ha i åtanke att de lyckades hålla sina linjer, 
vilket resulterade i att kåren undgick att förintas.

En övergiven men inte helt sönderskjuten StuG IV i Ostpreussen, januari 1945.
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Slutsatser
• Krissituationer
En av de viktiga läxorna man lärde sig var att solda
ternas moral var av enorm vikt under kriser. Så länge 
soldaterna slogs för att ta sig västerut var moralen hög, 
men så fort detta avbröts sjönk den drastiskt. Dock 
återfick större delen av soldaterna sin stridsvilja när de 
fick reda på att de skulle kunna nå räddningen genom 
att ta sig till Haff- ställningarna för att därifrån skep
pas ut, detta för att de då insåg att de skulle kunna 
räddas, även om de skulle drabbas av hårda förluster 
fram tills det.

• Uppdragsbaserad taktik
Detta möjliggjorde så att den militära ledaren för just 
det uppdraget fick lösa det utifrån vad han personli
gen ansågs mest passande. Det var dels detta som ledde 
till de stora tyska framgångarna under de tidiga ske
dena av operation Barbarossa. Från 1943 och framåt 
började dock Hitler lägga sig i de militära besluten i 
allt större grad och detta påverkade hur operationerna 
kom att utföras. Detta omöjliggjorde att enheter själva 
skulle kunna besluta hur de ville lösa sin uppgift. Men

som tidigare nämnts hände det att enheter agerade uti
från egna order, eller mot OKH's order, som när XX. 
Armee-Korps och 4. Armee beslutade att bryta sig ut 
västerut för att undgå att förintas.

• Sovjetisk krigsföring.
Från och med 1943 och framåt kan man se det som om 
sovjeterna tog till sig just det taktiska tänkandet som 
Hitler gick emot. 2:a vitryska frontens insatser från 14 
januari och framåt visade ett klassiskt exempel på den 
sortens operationer.

Rokossovskys framgång med att avskära hela Heeres
gruppe Mitte och därmed hela Ostpreussen berodde 
mer eller mindre på att OKH hade stoppat utbryt- 
ningsförsöken västerut. Med andra ord hade han i 
mycket Hitler att tacka för detta.

Även om anfallen mot XX. Armee-Korps dog ut så 
fort det sovjetiska pansaret förintats, så led de nästan 
av ständiga förluster som orsakades av flyg och artil
leri, som inte bara höll fronten under beskjutning utan 
även de bakre linjerna och Stabsplatserna vilket försvå
rade förflyttning och orsakade stora förluster.

En S-65 bandtraktor med en B-4 20,3 cm howitzer från 117:e Supertunga Howitzerbrigaden i en stad någonstans i Ostpreussen, februari 
1945.
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Ett Panzerjäger-team tillhörande infanteriet framför Narewbrohuvudet. Den främre 
infanteristen har en RPzB 54, Panzerschreck, och den bakre en Panzerfaust 60. 60 avser 
räckvidden i meter för vapnet. RPzB 54 hade ca 120-150 meters räckvidd men slog bara 
igenom 15 cm pansar medan en Panzerfaust kunde slå igenom 20 cm pansar.



3:1 • Bilagor



3:1:1 • Faktabilaga med bilder
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Produktionsperiod: 1943-45 
Huvudproducent: 
Rheinmetall-Borsig, Alkett 

Tjänstevikt: 23 ton 
Besättning: 6 
Längd: 7,17 meter 
Bredd: 2,97 meter 
Höjd: 2,81 meter 
Bandbredd: 40 cm 
Frigångshöjd: 40 cm

Produktionsperiod: - 
Huvudproducent:
Rheinmetall-Borsig

Tjänstevikt: 125 ton 
Besättning: 18 
Längd: 11,22 meter 
Bredd: 3,2 meter 
Höjd: 4,47 meter 
Bandbredd: - cm

sFH 18/1 aufPzKpfw III/IV Sd Kfz 165 ”Hummel”

Tysklands första självgående artilleripjäs baserad på 15 cm 
fälthaubits, var egentligen bara tänkt som en interimdesign 

i väntan på vagnar baserade på Panther- och Tiger-vagnarna. De 
blev aldrig byggda, utan Tysklands armé såg sig tvingade att använda 
Hummel kriget igenom. Den baserades på i huvudsak, PzKpfw IV, 

men med ett antal komponenter från PzKpfw III, 
därav designationen III/IV. Samma lösning i layout 
som för Wespe användes till Hummel. Lätt bepansrad, 
utan skydd för besättningen mot väder och vind samt 
med begränsad ammunitionstillgång, så var Hummel 
mycket effektiv och populär. Totalt tillverkades 880 
stycken under kriget.

Motor:
Maybach HL120TRM V-12 bensin

Motoreffekt: 265 Hk vid 2600 varv 
Drivmedelskapacitet: 600 liter 
Max hastighet: 25 km/h 
Max räckvidd: 215 km 
Beväpning:

1x15 cm s.F.H 18/1
1x 7,92 mm MG

Ammunitionsmängd:
15 cm - 18 granater 
7,92 mm -600 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 30 mm 
Vagnen sidor: 20 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 15 mm 
Tornet frontalt: 15 mm 
Tornet sidor: 15 mm

”Karl” Gerät 040

Byggd för att ge tyska armén den typ av 
eldkraft som bara järnvägsartilleri kunde 
leverera, men i fält, därav motordriften. Stor 
och otymplig samt knappt rörlig, sköt den 
trots allt iväg granater som vägde närmare 
två ton styck...
Endast sex tillverkades, Tor, Oden, Adam, 
Eva Loki och Ziu. Användes bara vid 
belägringen av Sevastopol 1941-42 samt vid 
striderna i Warszawa. Kallades även för själv
gående granatkastare.

Frigångshöjd: - cm
Motor: Daimler Benz V-12 Diesel 
Motoreffekt: 580 Hk vid 2000 varv 
Drivmedelskapacitet: - liter 
Max hastighet: 10 km/h 
Max räckvidd: - km
Beväpning:

1x 60 cm Granatkastare

Ammunitionsmängd:
60 cm - 2 granater

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: - mm
Vagnen sidor: - mm
Vagnen bak, tak, golv: - mm
Tornet frontalt: - mm 
Tornet sidor: - mm
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Bilagor

Produktionsperiod: 1938-42 
Huvudproducent: Praga CKD 
Tjänstevikt: 10,5 ton 
Besättning: 4
Längd: 4,9 meter 
Bredd: 2,06 meter 
Höjd: 2,37 meter 
Bandbredd: 29 cm 
Frigångshöjd:40 cm

Motor: Praga EPA V-6 bensin 
Motoreffekt: 125 Hk vid 2200 varv 
Drivmedelskapacitet: 218 liter 
Max hastighet: 42 km/h 
Max räckvidd: 240 km 
Beväpning:

1x 3,7 cm KwK(t) L/45 
2x 7,92 mm MG

PanzerKampfwagen II Ausf D/E/F Sd Kfz 121

En av Tysklands viktigaste stridsvagnar 
i början av kriget. Designen kom redan 
1935 och redan 1940 ansågs vagnen vara 
för svag för att användas som en vanlig 
huvudstridsvagn. I stället användes den 
som plattform för andra vapentyper som 
inte krävde ett torn, eller som spanings- 
vagn. Svagt bepansrad och med en svag 
beväpning var den i alla fall lätt och 
snabb, samt enkel att producera. Man 
slutade att bygga den 1944. Ca 2000 av 
alla varianter byggdes under kriget.

Produktionsperiod: 1935-44 
Huvudproducent: MAN,Henschel, 
Famo, Daimler-Benz 

Tjänstevikt: 9,5 ton
Besättning: 3
Längd: 4,64 meter
Bredd: 2,30 meter
Höjd: 2,02 meter
Bandbredd: 30 cm
Frigångshöjd: 34 cm

Motor: Maybach HL66
P6-cylinders Bensin

Motoreffekt: 180 Hk vid 3500 varv 
Drivmedelskapacitet: 200 liter 
Max hastighet: 55 km/h 
Max räckvidd: 160 km 
Beväpning:
1x20 mm KwK 38 L/55 
1x 7,92 mm MG

PzKpfw 3 8 (t) Ausf C

Tjeckoslovakiens viktigaste stridsvagn 
vid tiden för Tysklands inmarsch 1938. 
Vagnen var tom bättre än de samtida 
tyska vagnarna(!) Detta noterades givet
vis av tyskarna som fortsatte produktion av 
vagnen till 1942. Därefter fortsatte man att 
producera vagnen som grund för ett antal 
specialfordon, bl a Hetzer. Totalt byggdes 
det ca 2000 exemplar av vagnen mellan 
1938-42. Den exporterades till Sverige 
som modell 41.

Ammunitionsmängd:
3,7 cm - 90 granater
7,92 mm - 2500 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 25 mm 
Vagnen sidor: 10 - 15 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 10 mm 
Tornet frontalt: 25 mm 
Tornet sidor: 10 - 15 mm

Ammunitionsmängd:
20 mm - ca 180 granater
7,92 mm - 3525 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 15 - 30 mm 
Vagnen sidor: 10-20 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 10-20 mm 
Tornet frontalt: 20 - 35 mm 
Tornet sidor: 15 -30 mm

Tysk utrustning 
Tysk utrustning
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Den vanligaste medeltunga vagnen i Tysk
land mellan 1939-42. Användes även

frontlinjen, då den var svagt bepansrad och 
hade en relativt svag beväpning. Totalt till
verkades 1 549 av varianten J.

Ammunitionsmängd:
5 cm - ca 99 granater 
7,92 mm - 2700 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 50 - 80 mm 
Vagnen sidor: 20 - 40 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 10 - 20 mm 
Tornet frontalt: 50 - 80 mm 
Tornet sidor: 20 - 40 mm

Produktionsperiod: 1942-43 
Huvudproducent: Daimler-Benz, 
Alkett, MAN

Tjänstevikt: 22,3 ton 
Besättning: 5 
Längd: 5,56 meter 
Bredd: 2,95 meter 
Höjd: 2,50 meter 
Bandbredd: 36 cm 
Frigångshöjd: 38 cm

Motor: Maybach HL108 
TRV-12 Bensin

Motoreffekt: 250 Hk vid 3000 varv 
Drivmedelskapacitet: 300 liter 
Max hastighet: 32 km/h 
Max räckvidd: 160 km 
Beväpning:

1x 5 cm KwK L/60 
2x 7,92 mm MG

som grundvagn för den berömda Sturm- 
geschiitz III. Fram till 1942 var det möjligt 
att uppgradera vagnen för att möta de nya 
kraven på slagfälten. 1942 var det inte längre 
möjligt att vidareutveckla den mer. All pro
duktion lades över på Sturmgeschutz. Men 
de vagnar som fortfarande fungerade fort
satte att användas. Dock helst inte i främsta

PanzerKampfwagen IV Ausf. G/H, Sd Kfz 161/1, 161/2
Tysklands viktigaste stridsvagn under hela kriget, samt den mest 
byggda. Ritades före kriget, vilket gjorde att den hade den mer 
traditionella fyrkantiga designen. Uppgraderades kon
stant i beväpning och skydd under hela kriget, vilket 
gjorde att vagnen blev mindre rörlig då vikten ökade he] 
tiden utan att motoreffekten gjorde det. Mot slutet av kris 
hade utvecklingen hos de allierade stridsvagnarna sprungit 
om denna vagn och den utklassades i både beväpning och 
skydd av de flesta allierade vagnar. Dock fanns inget 
alternativ i tillräcklig mängd för att ersätta denna vagn 
i den tyska armén. Dessutom användes vagnen som 
grundplattform för en uppsjö med specialfordon och 
varianter på beväpning, t ex Brummbär, Jagdpanzer IV 
etc. Sammanlagt 5 400 st av båda varianterna byggdes.

Ammunitionsmängd:
7,5 cm - ca 90 granater 
7,92 mm - 3600 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 50 - 80 mm 
Vagnen sidor: 30 - 50 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 15 - 25 mm 
Tornet frontalt: 50 - 80 mm 
Tornet sidor: 30 - 50 mm

Produktionsperiod: 1942-45 
Huvudproducent: Steyr, Vomag, 
Krupp, Praga

Tjänstevikt: 22,3 - 25 ton 
Besättning: 5 
Längd: 5,93 meter 
Bredd: 2,88 meter 
Höjd: 2,68 meter 
Bandbredd: 40 cm 
Frigångshöjd: 40 cm

Motor: Maybach HL120 
TR V-12 Bensin

Motoreffekt: 300 Hk vid 3000 varv 
Drivmedelskapacitet: 453 liter 
Max hastighet: 32 km/h 
Max räckvidd: 250 km 
Beväpning:
1x7,5 cm KwK L/48 (G,H)
2x 7,92 mm MG

258



Bilagor

PanzerKampfwagen V

Anses av många som krigets bästa med
eltunga vagn. Klassades av ryssarna som en 
tung vagn. Togs ursprungligen fram 1942 som 
det tyska svaret på T-34. Första tyska designen 
med välsluttande pansar. Komplicerad design 
som ofta fick problem med hydralik, växellå
dor samt hjulupphängning. I händerna på väl
utbildat folk, fullständigt livsfarlig för t o m de 
tyngsta allierade vagnarna under kriget. Som 
tur var producerades det alltid för få Panther
vagnar för att täcka behovet. Totalt byggdes 
det 3 750 av varianten G. Sammanlagt byggdes 
det 6100 Panther-vagnar av alla varianter.

”Panther” Ausf. G Sd Kfz 171

Produktionsperiod: 1943-45 
Huvudproducent: MAN, MNH, 
Daimler-Benz

Tjänstevikt: 45 ton 
Besättning: 5 
Längd: 6,88 meter 
Bredd: 3,40 meter 
Bandbredd: 66 cm 
Frigångshöjd: 54 cm

PanzerKampfwagen VI “Tiger 1“ Ausf H/E Sd Kfz 181

Krigets mest berömda och beryktade stridsvagn? 
Tysklands första serietillverkade tunga strids
vagn. Ett monster beväpnad med den berömda 
88:an och med ett mycket tjockt skydd för sin 
tid 1942. Uppgraderades nästan inte alls fram 
till 1945 och var väl inte lika oövervinnlig 1945 
som 1942, dock fortfarande en svår nöt att 
knäcka för de allierade. Totalt byggdes endast 
ca 1 350 st.

Produktionsperiod: 1942-44 
Huvudproducent: Henschel 
Tjänstevikt: 56,9 ton 
Besättning: 5
Längd: 8,24 meter 
Bredd: 3,73 meter 
Höjd: 2,88 meter 
Bandbredd: 72 cm 
Frigångshöjd: 47 cm 
Drivmedelskapacitet: 534 liter

Motor: Maybach HL 230 P 30 V-12 
Motoreffekt: 700 Hk vid 3000 varv 
Drivmedelskapacitet: 730 liter 
Max hastighet: 46 km/h 
Max räckvidd: 200 km 
Beväpning:

1x7,5 cm KwK 42 L/70 
2x 7,92 mm MG34 
1x 7,92 mm MG 42

Motor:
Maybach HL210 P 45 V-12 Bensin (H) 
Maybach HL230 P 45 V-12 Bensin (E) 

Motoreffekt:
650 Hk vid 3000 varv(H)
700 Hk vid 3000 varv (E)

Max hastighet: 38 km/h 
Max räckvidd: 90 km 
Beväpning:
1x8,8 cm KwK 36 L/56

Ammunitionsmängd:
7,5 cm - 80 granater
7,92 mm - 4200 - 4800 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 60 - 80 mm 
Vagnen sidor: 40 - 50 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 16-40 mm 
Tornet frontalt: 100 - 110 mm 
Tornet sidor: 45 mm

2x 7,92 mm MG
Ammunitionsmängd:
8,8 cm - 92 granater
7,92 mm - 3600 skott

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 80 - 102 mm
Vagnen sidor: 60 - 80 mm
Vagnen bak, tak, golv: 15 - 25 mm
Tornet frontalt: 80 - 110 mm 
Tornet sidor: 60 - 80 mm

Tysk utrustning 
Tysk utrustning
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Italiens viktigaste stridsvagn och den som de produ
cerade flest exemplar av. Sin vana trogen, konfiskerade 
den tyska armén alla fungerande exemplar av denna 
vagn, samt alla andra italienska fungerande fordon, 
vid den italienska kapitulationen 1943. Tyskarna gav 
vagnen ett eget id-nummer samt satte in den som polis
stridsvagn i de ockuperade områdena. Vagnen var 
svagt beväpnad, skyddet var anpassat för förhållanden 
vid 1938-39, mekaniskt var vagnarna opålitliga, dess
utom saknade tyskarna av naturliga skäl reservdelar till 
dem. M13/40 var 1940 års version, M14/41 1942 års 
version, M15/42, 1942 års version hann knappt byggas 
före kapitulationen.

Produktionsperiod: 1940-43 
Huvudproducent: Ansaldo-Fossati 
Tjänstevikt: 14,3 ton
Besättning: 4
Längd: 4,92 meter
Bredd: 2,23 meter
Höjd: 2,39 meter
Bandbredd: 26 cm
Frigångshöjd: 40 cm

7,5 cm le Panzerjäger 38(t) Hetzer

Tysklands mest producerade specialbyggda AT- 
vagn, eller självgående pansarjägare. Ironiskt 
nog byggdes den på ett chassi från Tjeckoslo
vakien och ironiskt nog var det den tjeckiska 
industrin som lyckades producera den i stora 
volymer, inte den tyska.
En mycket enkel och robust design som även 
kom att användas av den schweiziska armén 
efter kriget. Låg siluett, relativt bra skydd och en 
bra kanon, men framförallt enkel att använda, 
gjorde den populär bland trupperna. Samman
lagt byggdes det närmare 2 700 Hetzers mellan 
sommaren 1944 och krigsslutet.

Produktionsperiod: 1944-45 
Huvudproducent: Praga CKD, 
BMM, Skoda

Tjänstevikt: 16 ton 
Besättning: 4 
Längd: 4,87 meter 
Bredd: 2,63 meter 
Höjd: 2,17 meter 
Bandbredd: 35 cm

Motor: SPA TM40 8-cylinders Diesel 
Motoreffekt: 125 Hkvid 1800varv 
Drivmedelskapacitet: - liter 
Max hastighet: 32 km/t 
Max räckvidd: 200 km 
Beväpning:

1x 4,7 cm Model 37 L/32 Ansaldo 
3x 8 mm Breda MG model 38

Ammunitionsmängd:
4,7 cm - 104 granater 
8 mm - 3048 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 25 - 45 mm 
Vagnen sidor: 25 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 15 mm 
Tornet frontalt: 25 mm 
Tornet sidor: 25 mm

Frigångshöjd: 42 cm
Motor: Praga AC/2800 V-6 bensin 
Motoreffekt: 160 Hk vid 2800 varv 
Drivmedelskapacitet: 320 liter 
Max hastighet: 42 km/h 
Max räckvidd: 260 km 
Beväpning:
1x7,5 cm PaK39 L/48cm 
1x 7,92 mm MG

Ammunitionsmängd:
7,5 cm -42 granater 
7,92 mm - 600 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 60 mm 
Vagnen sidor: 25 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 25 mm 
Tornet frontalt: - mm 
Tornet sidor: - mm
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Sd Kfz 166 Brummbär

Sturmtigerns föregångare. Baserad på 
PzKpfw IV och beväpnad med en 15 cm 
StuH L/12. Faktiskt framgångsrik, då den 
även kunde användas som indirekt skju
tande artilleristöd för infanteri. Över 300 
tillverkades.

Produktionsperiod: 1943-45 
Huvudproducent:
Deutsche Eisenwerke 

Tjänstevikt: 28 ton 
Besättning: 5 
Längd: 5,93 meter 
Bredd: 2,88 meter 
Höjd: 2,52 meter 
Bandbredd: 40 cm 
Frigångshöjd: 40 cm

Sturmtiger

Variant av den berömda Tigern. Bakom ett mycket 
tjockt pansar placerades en massiv 38 cm raketkastare 
som sköt 344 kilos granater. Vis av erfarenheterna 
från Stalingrad visste tyskarna att offensiv 
strid i stadsmiljö krävde kraftiga vapen
för att reducera hus byggda i sten och 
betong. Sturmtigern skulle lösa dessa 
problem genom sin massiva beväp
ning. Enda problemet var att tyskarna 
vid denna tidpunkt inte var i behov 
av massiva offensiva vapen för stads- 
strid, snarare tvärtom... 18 stycken 
tillverkades.

Produktionsperiod: 1943-44 
Huvudproducent: Alkett 
Tjänstevikt: 66 ton 
Besättning: 5 
Längd: 6,28 meter 
Bredd: 3,57 meter 
Höjd: 2,85 meter 
Bandbredd: 80 cm 
Frigångshöjd: 48 cm

Motor:
Maybach HL120 TRM V-12 bensin

Motoreffekt: 300 Hk vid 3000 varv 
Drivmedelskapacitet: 470 liter 
Max hastighet: 40 km/h 
Max räckvidd: 180km 
Beväpning:
1x15 cm StuH L/12
1x 7,92mm MG

Motor: Maybach HL230 
P 45 V-12 petrol

Motoreffekt: 700 Hk vid 3000 varv 
Drivmedelskapacitet: 860 liter 
Max hastighet: 40 km/h 
Max räckvidd: 120 km 
Beväpning:

1x 38 cm Raketenwerfer 61 
1x7,92mm MG 1

Ammunitionsmängd:
15 cm - 38 granater 
7,92mm -600 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 100 mm 
Vagnen sidor: 50 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 25 mm 
Tornet frontalt: - mm 
Tornet sidor: - mm

Ammunitionsmängd:
38cm -14 granater
7,92 mm - 600 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 150 mm 
Vagnen sidor: 80 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 40 mm 
Tornet frontalt: 150 mm 
Tornet sidor: 80 mm

Tysk utrustning 
Tysk utrustning
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PaK 36(r) auf Fahrgestell PzKpfw II 
Ausf E, Marder I, Sd Kfz 132

En variant byggd på PzKpfw II-vagnen. 
Gjord för att utrustas med erövrade 7,62cm 
AT-pjäser erövrade från sovjetiska armén. Ca 
200 vagnar konverterades på detta sätt 1942 
och kom att kallas för Marder I. Marder 
var en familj av hybridvagnar som byggde 
på gamla oanvändbara tyska eller erövrade 
stridsvagnar som byggdes om så att de kunde 
acceptera en beväpning av 7,5 cm AT-pjäser.

Produktionsperiod: 1942 
Huvudproducent: Alkett 
Tjänstevikt: 11,5 ton 
Besättning: 4 
Längd: 5,65 meter 
Bredd: 2,3 meter 
Höjd: 2,6 meter 
Bandbredd: 30 cm 
Frigångshöjd: 29 cm

Motor:
Maybach HL62 TRM V-6 bensin

Motoreffekt: 140 Hk vid 3000 varv 
Drivmedelskapacitet: 170 liter 
Max hastighet: 55 km/h 
Max räckvidd: 200km 
Beväpning:

1x 7,62 cm PaK(r) L/54,5
1x 7,92mm MG

Ammunitionsmängd:
7,62 cm - 30 granater 
7,92mm - 600 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 30 mm 
Vagnen sidor: 15 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 15 mm 
Tornet frontalt: 15 mm 
Tornet sidor: 15 mm

8x8 schwere Panzer Spähwagen Typ GS, Sd Kfz 231, 232, 233, 263
En av Tysklands vanligaste pansarbilar under kriget. Byggde 

på ett lastbilschassi 8x8, och designades 1937. Styrdes 
med de 4 främsta hjulen, kunde köras åt båda hållen 
lika effektivt då den hade styrfunktion både framåt och 
bakåt. Kunde även köras på järnväg med normal spår
vidd. Allt man gjorde var att ta av de helgjutna gummi
däcken. Byggdes i fyra olika varianter; 231 :an, standard
vagnen med en 20mm automatkanon i ett torn. 232: 
an Radiovagn med standardbeväpning. Radioantenn 
i form av en rektangulär ramantenn ovanför hela 
vagnen. 233:an som var en stormkanon med en 7,5 cm 
L/24 utan torn. 263:an som var en obeväpnad radiobil. 
Totalt byggdes det 1 235 st av alla varianter.

Produktionsperiod: 1937-42 
Huvudproducent: Bussing-NAG 
Tjänstevikt: 8,8 ton 
Besättning: 4, 263: 5 
Längd: 5,85 meter
Bredd: 2,20 meter
Höjd: 2,34 meter
Hjulbas: 410 cm
Frigångshöjd: 27 cm

Motor:
Bussing-NAG Typ L8V-GS V-8 Bensin 
Motoreffekt: 150 Hkvid 3000 varv 
Drivmedelskapacitet: 150 liter 
Max hastighet: 85 km/h 
Max räckvidd: 160 km 
Beväpning:

1x 20 mm KwK 38 L/55 (231,232) 
1x7,5 cm KwK L/24 (233)
1x7,92 mm MG (Alla)

Ammunitionsmängd:
20 mm - 130 granater (231, 232)
7,5 cm - 32 granater (233)
7,92 mm - 1500 skott (Alla)

Pansartjocklek
Vagnen frontalt: 10-30 mm (Alla) 
Vagnen sidor: 10 mm (Alla)
Vagnen bak, tak, golv: 10 mm (Alla) 
Tornet frontalt: 15 mm (231,232) 
Tornet sidor: 8 mm (231,232)
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Sd Kfz 7/2
(m Zgkw 8-tonne Typ KM m 8-11)

Ett av Tysklands många försök att ordna mobilt luft
värn till sina pansarstyrkor. Sd Kfz 7 var från början 
en artillerihalvbandstraktor med dragvikt på 8 ton, 
som är mest känt som dragfordon till den berömnda 
88:an. Tyska armén började utnyttja den som 
plattform för antingen en FLAK-Vierling 38, 4-pipig 
20 mm luftvärn (Sd Kfz 7/1) eller 3,7 cm FLAK 36 
(Sd Kfz 7/2). Effektiv och billig lösning på ett ständigt 
aktuellt problem. Största nackdelen var bristen på pan
sarskydd för besättningen. Den hade inget skydd alls. 
Totalt byggdes ca 12 000 mellan 1937-45.

Tysk utrustning

Produktionsperiod: 1937-45 Frigångshöjd: 41 cm Beväpning:
Huvudproducent: Krauss-Maffei Motor: 1x20 mm FLAK-Vierling 38(7/1)
Tjänstevikt: 11,55 ton Maybach HL52 TU öcylinders Bensin 1x3,7 cm FLAK 36 (7/2)
Besättning: 7 Motoreffekt: 115 Hkvid 2600 varv Ammunitionsmängd:
Längd: 6,85 meter Drivmedelskapacitet: 205 liter 20 mm - ca 3200 granater
Bredd: 2,35 meter Max hastighet: 50 km/t 2,7 cm - ca 1000 granater
Höjd: 2,62 meter Max räckvidd: 250 km Pansartjocklek: -
Bandbredd: 36 cm
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Ett av Tysklands många försök att tillfredsställa 
behovet av mobilt luftvärn till sina pansarstyrkor. 
Sd Kfz 10 var från början en artillerihalvbands- 
traktor med dragvikt på 1 ton. Ursprungsmodellen 
designades redan 1926, och är den mest producerade 
av alla halvbandsvagnar i Tyskland fram till 1945. 
Vagnen var inte lämplig som dragfordon då den bara 
kunde dra ett ton i vikt. Däremot var den ypperlig 
som självgående plattform för lättare vapensystem 
som t ex 20 mm FLAK 30 eller 38. Den användes 
även som grund för hela serien av 250-halvbands- 
vagnar - bepansrade trupptransportfordon. Totalt 
ca 25 000 byggdes mellan 1932-44.

Produktionsperiod: 1932-44 Höjd: 1,62 meter Max räckvidd: 230 km
Huvudproducent Demag, Bandbredd: 24 cm Beväpning:
Phänomen, Adler, Saurer, Frigångshöjd: 32 cm 1x20 mm FLAK 30 (10/4)
Bussing-Nag Motor: Maybach HL42 1x20 mm FLAK 38 (10/5)
Tjänstevikt: 4,9 ton TRKM 6-cylinders Bensin Ammunitionsmängd:
Besättning: 6 Motoreffekt: 100 Hk vid 3000 varv 20 mm - ca 800 granater
Längd: 4,75 meter Drivmedelskapacitet: 115 liter Pansartjocklek: -
Bredd: 1,93 meter Max hastighet: 65 km/t

Sd Kfz 142/1 7,5 cm Sturmgeschutz III Ausf F/G

Tysklands första riktiga stomkanon. I första hand 
avsedd dom infanteristöd, därav benämningen 
stormkanon, till skillnad mot den senare Panzer
jäger, som var avsedd för jakt på fientligt pansar, 
något StuG alltmer kom att användas för. De första 
versionerna var med redan 1939, fast med den korta 
7,5cm kanonen. Sedan 1942 var G versionen den 
vanligaste och producerades i större antal än de 
flesta tornstridsvagnar! Traditionellt ansågs besätt
ningarna i förband med StuG III, tillhöra elittrup
perna inom pansarvapnet, då de bemannades av 
artillerister snarare än pansarsoldater. Sammanlagt 
producerades F/G-versionerna i 8 000 exemplar.

Produktionsperiod: 1942-45 Motor: Maybach HL120 Ammunitionsmängd:
Huvudproducent: Alkett TRMV-12 Bensin 7,5 cm - 54 granater
Tjänstevikt: 23,9 ton Motoreffekt: 300 Hk vid 3000 varv 7,92 mm - 600 skott
Besättning: 4 Drivmedelskapacitet: 320 liter Pansartjocklek:
Längd: 5,56 meter Max hastighet: 40 km/h Vagnen frontalt: 50 - 80 mm
Bredd: 2,95 meter Max räckvidd: 130 km Vagnen sidor: 30 - 50 mm
Höjd: 2,15 meter Beväpning: Vagnen bak, tak, golv: 15 - 25 mm
Bandbredd: 36 cm 1x7,5 cmKwKL/43 (F) Tornet frontalt: - mm
Frigångshöjd: 38 cm 1x7,5 cm KwK L/48 (G)

1x 7,92 mm MG
Tornet sidor:-mm
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Borgward B IV Schwere Ladungsträger Sd Kfz 301 
(Sprengstoffträger)

Produktionsperiod: 1939-45 
Huvudproducent: Hansa-Loyd, 
Borgward

Tjänstevikt: 3,66 ton 
Besättning: 1 
Längd: 3,65 meter

Bredd: 1,80 meter
Höjd: 1,19 meter
Bandbredd: - cm
Frigångshöjd: - cm
Motor: Borgward 6-cylinders Bensin
Motoreffekt: 49 Hk vid 3500 varv

Schwimmwagen (Typ 166)

Floder och andra vattendrag har fungerat som natur
liga försvar i tusentals år. Föga förvånande har många 
försök gjorts för att övervinna det hindret. Ett av de 
mer framgångsrika för det syftet var Volkswagen 
Typ 166 Schwimmwagen.Prototypen av denna ver
sion testades i Mars 1942, och färdiga fordon började 
lämna fabrikerna nästan direkt. I juni hade 100 av de 
små fordonen färdigställts. Det slutgiltiga resultatet 
innehöll en förbättrad femväxlad växellåda samt fyr- 
hjulsdrift. Framfart i vatten skedde med propeller. 
Som Kiibelwagen var Schwimmwagen motorn pla
cerad bak i bilen. Vid slutet av kriget hade mer än 14 
000 av fordonen levererats.

Produktionsperiod: 1939-45 
Huvudproducent: Volkswagen 
Tjänstevikt: 1,15 ton lastad 
Längd: 3,74 meter 
Bredd: 1,60 meter

Höjd:
1,65 meter med toppen uppfälld, 
1,10 med toppen nedfälld 

Motor: Fyrcylindrig 
tvärställd, luftkyld

Goliaths storebror. Till skillnad 
mot Goliath var B IV en riktig vagn 
som styrdes från vagnen och gick att 
använda fler gånger. Ca 500 byggdes 
under kriget. I slaget om Berlin 1945 
användes den som en improviserad 
Jagdpanzer med påmonterade Panzer- 
schrecktuber. Totalt byggdes det ca 
500 st.

Drivmedelskapacitet: - liter 
Max hastighet: 38 km/h 
Max räckvidd: 210 km 
Beväpning:

1x 500 kg sprängladdning 
Pansartjocklek: Max 10 mm

Motoreffekt: 25 Hk vid 3000 varv 
Drivmedelskapacitet: 50 liter 
Max hastighet:

180 km/land, 10 km/i vatten 
Räckvidd, på väg: 520 km

Tysk utrustning 
Tysk utrustning
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Leichte Schutzen-Panzerwagen 
Typ D 7p, Sd Kfz 250/1 - 12, 252, 253

Mittlerer Schiitzen-Panzerwagen 
Typ HL kl 6p och H kl 6 Sd Kfz 251/1— 23

Tyskland var den enda krigförande nationen under 
2:a VK som hade två olika konkurrerande versio
ner av halvbandsvagnar för trupptransport. 250 var 
den mindre, 251 den större. Båda producerades i ett 
stort antal versioner för att utnyttjas för speciella 
ändamål. De mest förekommande varianterna var, 
250/1 infanteritransportfordon, 250/3 Radiovagn, 
250/4 Artilleriobservationsvagn, 250/7 8 cm granat
kastarevagn, för Transportkapaciteten var dock för 
liten, endast 4 man kunde bäras med i 250:an för
utom besättningen på 2 man, medan 251:an bar 10 
man plus besättningen på 2 man, d v s en hel grupp. 
250:an var m a o för liten, dessutom hade båda vag
narna för svag motor, saknade takskydd, och var all
mänt för svagt skyddade för operationer i frontlin
jen. Dock fanns ingen alternativ för den tyska armén 
och det producerades aldrig tillräckligt av dem för 
att täcka behovet. Sammanlagt byggdes det ca 7 500 
250:or av alla varianter och ca 16000 251:or av alla 
varianter.

Sd Kfz 250
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Produktionsperiod: 1939-45 
Huvudproducent: Demag 
Tjänstevikt: 5,7 ton 
Besättning: 2 + 4 Se ovan 
Längd: 4,56 meter 
Bredd: 1,95 meter 
Höjd: 1,66 meter 
Bandbredd: 24 cm 
Frigångshöjd: 28 cm

Motor: Maybach HL42 
TRKM V-6 Bensin

Motoreffekt: 100 Hk vid 2000 varv 
Drivmedelskapacitet: 140 liter 
Max hastighet: 65 km/h 
Max räckvidd: 350 km 
Beväpning:

1 - 2x 7,92mm MG Se ovan

Ammunitionsmängd:
7,92 mm 1000 - 2000 skott

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 10-15 mm
Vagnen sidor: 8 mm
Vagnen bak, tak, golv: 8 mm
Tornet frontalt: 10-15 mm (250/9)
Tornet sidor: 8 mm (250/9)
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Följande varianter byggdes:

250/1 Bepansrad lätt Infanteritransportvagn 
Besättning 2 + 4

250/2 Bepansrad telefonledningsvagn 
Besättning 2 + 2 man

250/3 Bepansrad radiovagn 
Besättning 2 + 3 man

250/4 Bepansrad artilleriobservationsvagn 
Besättning 2 + 3 man

250/5 Bepansrad lätt Spaningsvagn 
Besättning 2 + 3 man

250/6 Bepansrad ammunitionstransport 
Besättning 2 + 0 man

250/7 Bepansrad 8 cm granatkastarvagn 
Besättning 2 + 3

250/8 Bepansrad stormkanonvagn m 7,5 cm KwK 37 L/24 
Besättning 2 + 3 man

250/9 Bepansrad pansarspaningsvagn m 20 mm automat
kanon KwK 38 L/55 i torn 
Besättning 2+1 man

250/10 Bepansrad lätt AT-vagn m 3,7 cm PAK 35/36 L/45 
Besättning 2 + 2 man

250/11 Bepansrad lätt AT-vagn m 2,8 cm sPzB 41 
Besättning 2 + 2 man

250/12 Bepansrad avståndsmätningsvagn för artilleri 
Besättning 2 + 2 man

252 Bepansrad lätt Ammunitionstransportvagn m tak 
Besättning 2 + 0 man

253 Bepansrad lätt Artilleriobservationsvagn m tak 
Besättning 2 + 2 man

Sd Kfz 251



Bilagor
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Mittlerer Schutzen-Panzerwagen Typ HL kl 6p och H kl 6 Sd Kfz 251/1 - 23

Följande varianter byggdes:

251/1 Bepansrad medeltung Infanteritransportvagn 
Besättning 2+10 man

251/l(Wuhrfrahmen) Bepansrad medeltung Infanterit
ransportvagn m 28/32 cm raketkastare “Stuka zu Fuss“. 
Besättning 2 + 5 man.

251/2 Bepansrad 8 cm granatkastarvagn 
Besättning 2 + 4 man

251/3 Bepansrad radiovagn 
Besättning 2 + 5 man

251/4 Bepansrat dragfordon för artilleri 
Besättning 2 + 5 man

251/5 Bepansrat transportfordon för pionjärer 
Besättning 2 + 7 man

251/6 Bepansrat stridsledningsfordon för divisions- kår- 
och armébefäl 
Besättning 2 + 4

251/7 Bepansrat transportfordon för stormpionjärer 
Besättning 2 + 5 man

251/8 Bepansrad ambulans 
Besättning 2+1

251/9 Bepansrad stormkanonvagn 7,5cm ”Stummel” 
Besättning 2 + 3 man

251/10 Bepansrad plutonunderstödsvagn 3,7 cm PAK 
Besättning 2 + 3 man

251/11 Bepansrad fälttelefonvagn 
Besättning 2 + 3 man

251/12 Bepansrad artilleriledningsvagn 
Besättning 2 + 4 man

251/13 Bepansrad artilleriobservationsvagn 
Besättning 2 + 4 man

251/14 Bepansrad artillerilyssningsvagn 
Besättning 2 + 6 man

251/15 Bepansrad artilleriljusidentifikationsvagn 
Besättning 2 + 4

251/16 Bepansrad eldkastarvagn Flamenwerfer 40 
Besättning 2 + 3 man

251/17 Bepansrad luftvärnsvagn FLAK 38 20 mm 
Besättning 2 + 4 man

251/18 Bepansrad stridledningsvagn 
Besättning 2 + 4 man

251/19 Bepansrad fälttelefonväxelvagn 
Besättning 2 + 4 man

251/20 Bepansrad IR-ljusvagn ”Uhu”
Besättning 2 +2 man

251/21 Bepansrad luftvärnsvagn MG 151/15 drilling 
Besättning 2 + 4 man

251/22 Bepansrad AT-vagn PAK 40 7,5 cm 
Besättning 2+2

251/23 Bepansrad spaningsvagn 20 mm Kwk 38 
Besättning 2+2

Produktionsperiod: 1939-45 
Huvudproducent:
Hanomag och Borgward

Tjänstevikt: 8,5 ton 
Besättning: 2 + 10; Se ovan 
Längd: 5,80 meter 
Bredd: 2 meter 
Höjd: 1,75 meter 
Bandbredd: 28 cm

Frigångshöjd: 32 cm
Motor:
Maybach HL42 TUKRM V-6 Bensin

Motoreffekt: 100 Hkvid 3000 varv 
Drivmedelskapacitet: 160 liter 
Max hastighet: 53 km/h 
Max räckvidd: 320 km 
Beväpning: 1 - 2x 7,92 mm 
MG beroende på version

Ammunitionsmängd:
7,92 mm 1200 - 3600 skott 
beroende på version 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 12 mm 
Vagnen sidor: 8 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 8 mm 
Tornet frontalt: 12 mm 
Tornet sidor: 8 mm
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En av Tysklands vanligaste pansarbilar under kriget. Byggdes på ett chassi designat för pansarbilar. Hade 4x4 drift 
och 4x4 styrning. Var i produktion mellan 1935 och 1944. 221 :an och 222:an var spaningsfordon med standardut
förande och standard
uppgifter. 223:an,
260:an och 261 :an 
hade alla tre utökade 
radiofunktioner och 
fungerade mer som 
mobila kommunika-
tionscentraler i spa- 
ningsförbanden. Ca 
2200 byggdes totalt.

Sd Kfz 260

Produktionsperiod: 1935-44 
Huvudproducent: Krupp, Horch 
Tjänstevikt: 4-4,8 ton 
Besättning: 221, 222,
223: 3, 260, 261:4

Längd: 4,8 meter
Bredd: 1,95 meter
Höjd: 1,80 meter
Hjulbas: 280 cm
Frigångshöjd: 24 cm 
Motor: Horch 801 V-8 Bensin

Motoreffekt: 75 Hk vid 3600 varv 
Drivmedelskapacitet: 100 liter 
Max hastighet: 80 km/h 
Max räckvidd: 280 km 
Beväpning:
221:1x MG 7,92 mm

eller 1x 2,8 cm Panzerbuche
222:1x20 mm KwK

eller 2,8 cm Panzerbuche
223:1x20 mm KwK 
260, 261:1x MG 7,92 mm

Ammunitionsmängd:
20 mm - 250 granater (222, 223)
2,8 cm - 200 granater (221, 222)
7,92 mm - 2500 skott (221, 260, 261) 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 14,5 mm (Alla) 
Vagnen sidor: 8 mm (Alla)
Vagnen bak, tak, golv: 8 mm (Alla) 
Tornet frontalt: 14,5 mm (231,232) 
Tornet sidor: 14,5 mm (231, 232)

leFH 18/2 auf PzKpfw II Sd Kfz 124 ”Wespe”

Baserad på PzKpfw II och Tysklands vanligaste självgående artilleripjäs under kriget, så var ”Wespe” föga avancerad 
och en väldigt enkelt byggd vagn. Som van
ligt utnyttjade Tysklands rustningsindustri 
sin överproduktion av föråldrad utrustning 
för att ta fram en mer modern lösning på 
ett problem. Detta var fallet med ”Wespe”. 
Man förenklade PzKpfw II med framflyt
tad motor, och flyttat stridsutrymme till det 
gamla motorrummet för att få plats med den 
stora 10,5 cm haubitzen i en så liten vagn 
som PzKpfw II. Resultatet var en extremt 
populär självgående artilleripjäs. Byggd i 
drygt 1 000 exemplar i alla versioner.

Produktionsperiod: 1943-44 
Huvudproducent: FAMO 
Tjänstevikt: 11 ton 
Besättning: 5 
Längd: 4,81 meter 
Bredd: 2,28 meter 
Höjd: 2,30 meter 
Bandbredd: 30 cm 
Frigångshöjd: 34 cm

Motor: Maybach HL 62 TR V-6 bensin 
Motoreffekt: 140 Hkvid 2600 varv 
Drivmedelskapacitet: 200 liter 
Max hastighet: 40 km/h 
Max räckvidd: 140 km 
Beväpning:
1x10,5 cm le.F.H 18/2 
1x 7,92 mm MG

Ammunitionsmängd:
10,5 cm -32 granater 
7,92 mm - 600 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 30 mm 
Vagnen sidor: 15 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 15 mm 
Tornet frontalt: 15 mm 
Tornet sidor: 15 mm
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Produktionsperiod: 1944 Motor: Ammunitionsmängd:
Huvudproducent: Vomag Maybach HL120 TRM V-12 bensin 7,5 cm - 79 granater
Tjänstevikt: 24 ton Motoreffekt: 265 Hk vid 2600 varv 7,92 mm - 600 skott
Besättning: 4 Drivmedelskapacitet: 470 liter Pansartjocklek:
Längd: 4,87 meter Max hastighet: 40 km/h Vagnen frontalt: 80 mm
Bredd: 2,63 meter Max räckvidd: 210 km Vagnen sidor: 40 mm
Höjd: 2,17 meter Beväpning: 1x 7,5 cm PaK 39 L/48 cm Vagnen bak, tak, golv: 40 mm
Bandbredd: 35 cm 1x 7,92 mm MG Tornet frontalt: - mm
Frigångshöjd: 42 cm Tornet sidor: - mm

Tysk utrustning

Sd Kfz 162 Jagdpanzer IV

Initialt designades denna 
vagn redan 1942. Från början 
kallades den för ”Sturmge- 
schiitz neue art”, dvs tanken 
var att den skulle ersätta StuG 
III som mobil PVpjäs.
Först januari 1944 hade Hitler 
godkänt den och produktion 
igångsattes. Från början var 
den utrustad med L/48 kano
nen men från sensommaren
1944 blev fler L/70 kanoner tillgängliga så från november 1944 byggde man enbart Panzer IV/70 varianten. Den fanns 
i ytterligare två varianter, Alkett (A) och Vomag (V) som delade på produktionen hela vägen fram till maj 1945. Sam
manlagt tillverkades det 769 stycken av L/48-versionen, 930 av Vomags L/70-version och 278 av Alketts L/70-version. 
Vagnen var mycket effektiv och väldigt populär. Notera: Västtyskland byggde under 50- och 60-talet en serie mobila 
PV-pjäser som direkt påminde om designen av Jagdpanzer IV!! Linjerna kunde urskiljas mycket tydligt!!!

Produktionsperiod: 1944-45 Motor: Ammunitionsmängd:
Huvudproducent: Vomag, Alkett Maybach HL120 TRM V-12 bensin 7,5 cm - 90 granater
Tjänstevikt: 27 ton Motoreffekt: 265 Hk vid 2600 varv 7,92 mm - 1200 skott
Besättning: 4 Drivmedelskapacitet: 470 liter Pansartjocklek:
Längd: 8,87 meter Max hastighet: 38 km/h Vagnen frontalt: 80 mm
Bredd: 2,90 meter Max räckvidd: 200 km Vagnen sidor: 40 mm
Höjd: 2,20 meter Beväpning: Vagnen bak, tak, golv: 40 mm
Bandbredd: 40 cm 1x7,5 cm K.W.K42 L/70 Tornet frontalt: - mm
Frigångshöjd: 40 cm 1x 7,92 mm MG Tornet sidor: - mm
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Produktionsperiod: 1942-43 
Huvudproducent:
Praga CKD, BMM, Skoda 

Tjänstevikt: 11,5 ton 
Besättning: 5 
Längd: 5,6 meter 
Bredd: 2,15 meter 
Höjd: 2,40 meter 
Bandbredd: 29 cm

Frigångshöjd: 40 cm
Motor: Praga TNHPS/II V-6 bensin 
Motoreffekt: 150 Hk vid 2600 varv 
Drivmedelskapacitet: 218 liter 
Max hastighet: 42 km/h 
Max räckvidd: 185 km 
Beväpning:
1x15 cm s.l.G 33/1 
1x 7,92 mm MG

Ammunitionsmängd:
15 cm - 15 granater 
7,92 mm - 600 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 50 mm 
Vagnen sidor: 10 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 10 mm 
Tornet frontalt: 10 mm 
Tornet sidor: 10 mm

Geschutzwagen 38 s.l.G 33/1 (sf) 
Sd Kfz 138/1 ”Grille”

Inom den s k Blixtkrigsdoktrinen skulle 
infanteriet vara mekaniserat och även deras 
understödsvapen. Av den anledningen 
sökte Tyskland olika vägar att mekani
sera de tunga infanterikanonerna (s.l.G 15 
cm). 1940-41 användes PzKpfw I och II 
för att mekanisera s.l.G, dock var aldrig det 
några bra lösningar. 38(t) blev en mycket 
bättre lösning. Vagnen var mer lämpad än 
föregångarna att bära en så tung pjäs. Lätt 
bepansrad visserligen, men tanken var 
aldrig att den skulle användas i frontlinjen, 
snarare som indirekt understöd för infante
riet. Totalt tillverkades ca 400 stycken i två 
omgångar mellan 1942-44 baserad på två 
olika versioner av 38(t).

Geschutzwagen 38 M s.l.G 33/1 
(sf) Sd Kfz 138/2 ”Grille”
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Produktionsperiod: 1943-44 
Huvudproducent:
Praga, CKD, BMM, Skoda 

Tjänstevikt: 11,5 ton 
Besättning: 5 
Längd: 4,83 meter 
Bredd: 2,15 meter 
Höjd: 2,40 meter 
Bandbredd: 29 cm

Frigångshöjd: 40 cm
Motor: Praga AC/2800 V-6 bensin 
Motoreffekt: 150 Hk vid 2800 varv 
Drivmedelskapacitet: 320 liter 
Max hastighet: 42 km/h 
Max räckvidd: 260 km 
Beväpning:
1x15 cm s.l.G 33/1 
1x7,92 mm MG

Ammunitionsmängd:
7,5 cm - 15 granater 
7,92 mm - 600 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 60 mm 
Vagnen sidor: 15 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 15 mm 
Tornet frontalt: 15 mm 
Tornet sidor: 15 mm
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Goliath E-VSd Kfz 302

En s k minitank som bar med 
sig en sprängladdning på 100 
kg. Styrdes av en radiooperatör 
mot målet där den sprängdes. 
Engångsvapen. Effektivt då för
svararen inte kunde beskjuta den. 
Känslig för t o m finkalibrig eld
givning. Totalt byggdes det ca 
4500 st.

Produktionsperiod: 1941-45 
Huvudproducent: Zundapp 
Tjänstevikt: 0,4 ton 
Besättning: 0
Längd: 1,63 meter 
Bredd: 0,91 meter

Höjd: 0,62 meter
Bandbredd: -
Frigångshöjd: -
Motor: Zundapp 2-cylinders bensin 
Motor effekt: 12,5 Hp vid 4500 varv 
Drivmedelskapacitet: -

Max hastighet: 12 km/h
Räckvidd: 12 km
Beväpning: IxIOOhk sprängladdning 
Pansartjocklek: 0

Sd Kfz 9

De tyska militära myndigheterna gav Daimler-Benz uppgiften att utveckla en 12-tons halvbandsartilleritraktor. Daim
ler-Benz svarade med 1934 års produktion av DB s 7 (Daimler-Benz tung halvbandsartilleritraktor 7), som fick den 
militära termen Sd Kfz 9. Detta fordon var drivet av en 150 hästkrafts Maybach V-12 bensin motor. Fordonet hade fem 
hjul, varav två kunde höjas upp med DB s 7 följdes 1936 av DB s 8, som hade ett större antal drivhjul, med ett extra inre 
väghjul i främre delen på varje sida. 1938 introducerade
man DB 9 (Man hade då tagit bort schwerer i namnet, 
dvs tung). 1939 började den slutgiltiga versionen av Sd 
Kfz 9 att produceras. Denna blev känd som DB 10, och 
kom att tillverkas fram till 1944, med totalt 4 070 fordon 
levererade. Även om dess främsta användningsområde 
var som en artilleritraktor användes Sd Kfz 9 även som 
tungt dragfordon för pionjär och pansartrupper.

Produktionsperiod: 1934-45 
Huvudproducent: Daimler-Benz,

Skoda, Elmag och Krauss-Maffei 
Tjänstevikt: 16,5 ton 
Längd: 7,35 meter

Bredd: 2,5 meter
Höjd: 2,77 meter
Motor: Maybach 85 TUKRM 

V-12 bensin, vätskekyld
Motoreffekt: 185 Hk vid 2500 varv

Drivmedelskapacitet: 250 liter 
Max hastighet: 51 km/h 
Max räckvidd, på väg: 250 km 
Max räckvidd,i terräng: 125 km

Tysk utrustning 
Tysk utrustning
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Av Tysklands försök att standardisera transportfordonsproduktionen i ”uniformschassis” serien, kan enbart ”Medium 
uniformchassis” ses som en riktig framgång. Produktionen av dessa fordon påbörjades 1937.Varierande överbyggnader 

installerades på olika chassis, beroende på deras tänkta användningsom
råde. Detta betyder självklart att flertalet olika Kfz nummer användes. 
Kfz. 12 hade en öppen kropp, Kfz. 15 hade fyra till sex säten och användes 
som kommunikationsfordon, Kfz. 16 användes för avståndsbedömning, 
och Kfz. 17 var ett fordon med stängd kropp som även det användes som 
kommunikationsfordon.Fordonskroppen förenklades 1940, och de nyare 
fordonen var känd som ”Medium uniformchassis typ 40”. Med denna 
förändring följde att man tog bort de dubbla reservdäcken. Och från 1940 
framåt använde man sig av enbart ett reservhjul, som nu återfanns inne i 
fordonet. Mekaniska förfiningar infördes i Mars 1942, och innebar bland 
annat starkare axlar och fjädrar.

Produktionsperiod: 1937-45 
Huvudproducent:

Wanderer und Horsch även Opel 
Tjänstevikt: 1,36 ton lastad

Längd:4,69 meter 
Bredd: 1,84 meter 
Höjd: beroende på fordonstyp 
Motor: Horch V8, vätskekyld)

Motoreffekt: 500 Hkvid 1800 varv 
Drivmedelskapacitet: 98 liter 
Max hastighet: 96 km/h 
Max räckvidd på väg 400 km

Typ 82 VW “Kubelwagen”

I januari 1938 påbörjades arbetet på det fordonet som populärt skulle bli känt som Kubelwagen. Termen Kubelwagen 
betyder ”hink bil” och var faktiskt använt till en mängd olika fordon från olika tillverkare, men namnet har sedan dess 
blivit synonymt för Volkswagen Typ 82. Trots Dr. Ferdinand Porsches erfarna ledning av arbetet, kom det att kräva två 
år av tester och designarbete innan bilen fick sin klassiska form.Dess pålitliga, luftkylda motor och lätta vikt gjorde den 
både manövervänlig och populär bland soldaterna. Fordonet användes överallt, från Afrika till Ryssland, och visade sig 
vara framgångsrik på alla fronter. Till skillnad från den amerikanska
jeepen hade den bara tvåhjulsdrift, även om man utfört experiment 
med fyrhjulsdrift på Type 86 Kubelwagen. Flertalet olika varianter av 
typ 82 byggdes för användning som signal och reparationsarbete, samt 
som ambulanser och för underrättelsearbete. I mars 1943 bytte man ut 
originalets 985 cc motor mot en 1131 cc, som egentligen var tänkt att 
användas i amfibiefordonet Schwimmwagen.Mer än 50 000 Typ 82 
fordon byggdes under andra världskriget, men få återstår idag.

Produktionsperiod: 1939-45 
Huvudproducent: Volkswagen 
Tjänstevikt: 46 ton 
Besättning: 5
Längd: 3,74 meter

Bredd: 1,60 meter
Höjd: 1 ,65 meter toppen upp 

fälld, 1,10 med toppen nedfälld
Motor:

Fyrcylindrig tvärställd, luftkyld

Motoreffekt: 23,5 Hk senare 
25 Hk vid 3000 varv per minut

Drivmedelskapacitet: 30 liter 
Max hastighet: 80 km/h 
Max räckvidd: 400 km
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Maultier

Det tyska fordonet Maultier (Mulåsna) var en generell benämning på alla lastbilar, där man bytt ut de bakre drivax
larna till larvbandsdrivande axel. På detta sätt åstadkom den tyska industrin ett alternativt halvbandsfordon. Fordonet 
var ytterst lämpat för de ytterst svår förhållandena som rådde på östfronten 1942 — 1945.
Larvbandskonstruktionen på den bakre axeln gjorde att fordonet kunde ta sig fram där de tidigare hjuldriva fordo
nen inte kunnat ta sig fram. Totalt under kriget tillverkades ca 25 000 Maultier med larvbandskonstruktionen på den 
bakre axeln. Muliters 4,5 ton byggde på exakt samma teknik som Maultier 2,0 ton vidareutveckling av det tidigare 
välbeprövade konceptet med 2 tons Maultier. Maultier 4,5 ton av Daimler-Benz byggde på Daimler-Benz DB4500 L 
lastbilarna.

Tysk utrustning

Gleisketten-Lastkraftwagen 2-ton offen (Maultier) Sd Kfz 3 Klockner-Humboldt Deutz
Produktionsperiod: 1943-45 
Huvudproducent:

Klockner-Humboldt Deutz 
Tjänstevikt: 2 ton 
Längd: 6,12 meter

Bredd: 2,22 meter 
Höjd: 2,80 meter
Motor: Klockner-Humboldt Deutz, 

fyrcylindrig F4M513 
diesel, vätskekyld

Motoreffekt: 80 Hk vid 2250 varv 
Drivmedelskapacitet: 70 liter 
Max hastighet: 40 km/h 
Max räckvidd, på väg: 170 km 
Max räckvidd,i terräng: 80 km

Gleisketten-Lastkraftwagen 2-ton offen (Maultier) Sd Kfz 3 Ford 
Produktionsperiod: 1943-45 Bredd: 2,24 meter
Huvudproducent: Ford Höjd: 2,77 meter
Tjänstevikt: 2 ton Motor: Ford G39T V8, vätskekyld
Längd: 6,32 meter Motoreffekt: 95 Hk vid 3500 varv

Drivmedelskapacitet: 110 liter 
Max hastighet: 39,6 km/h 
Max räckvidd, på väg: 200 km 
Max räckvidd,i terräng: 75 km

Gleisketten-Lastkraftwagen 2-ton offen 
Produktionsperiod: 1942-45 
Huvudproducent: Opel 
Tjänstevikt: 2 ton 
Längd: 6,00 meter

(Maultier) Sd Kfz 3 Opel 
Bredd: 2,28 meter 
Höjd: 2,71 meter
Motor: Opel Sexcylindrig, Vätskekyld 
Motoreffekt: 68 Hk vid 3120 varv

Drivmedelskapacitet: 82 liter 
Max hastighet: 38 km/h 
Max räckvidd, på väg: 165 km 
Max räckvidd,i terräng: 100 km

Produktionsperiod: 1943-45 
Huvudproducent: Daimler-Benz 
Tjänstevikt: 4,5 ton 
Längd: 7,86 meter
Bredd: 2,36 meter

Höjd: 3,22 meter 
Motor: Daimler-Benz OM67/

4 Diesel/sexcylindrig vätskekyld 
Motoreffekt: 112 Hkvid 2250 varv

Drivmedelskapacitet: 140 liter 
Max hastighet: 36 km/h 
Max räckvidd, på väg: 220 km 
Max räckvidd,i terräng: 100 km
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Produktionsperiod: 1942-45 
Huvudproducent: GAZ 
Tjänstevikt: 11 ton 
Besättning: 4 
Längd: 5,00 meter 
Bredd: 2,74 meter 
Höjd: 2,20 meter 
Bandbredd: 30 cm

SU-85

Sovjets första försök på 
en effektiv banddriven AT-pjäs. 
Byggde på chassit till T-34, hade en 
8,5 cm pjäs som var effektiv men så 
snart T-34 började byggas 1944 med 
en 8,5 cm pjäs lade man ner pro
duktionen av SU-85 och började ta 
fram den än mer effektiva SU-100 
som användes av b 1 a Egypten under 
Sinaikriget. Totalt byggdes det 
2500 SU-85:or.

Sovjets vanligaste självgående artilleripjäs 
under kriget. Byggdes på chassit av den lätta 
T-70. Man lade till ett extrahjul på varje sida 
och byggde en öppen lösning för besätt
ningen. Detta gjorde att man fick plats med 
en variant av kanonen på T-34:an 7,62 cm 
ZiS-3. ZiS-3 var en bra kombination av fält
kanonen 7,62 cm och den berömda AT-pjäsen 
med samma kaliber ZiS-S-53. Överlag en 
mycket lyckad vagn men med svagt skydd, 
vilket dock inte var något man bekymrade 
sig över i ledningen för Röda armén. Totalt 
byggdes ca 12000 SU-76:or under kriget.

Frigångshöjd: 30 cm
Motor: GAZ-203/2800 V-6 diesel 
Motoreffekt: 140 Hk vid 3400 varv 
Drivmedelskapacitet: 300 liter 
Max hastighet: 44 km/h 
Max räckvidd: 360 km 
Beväpning: 1x 7,62 cm ZiS-3

Ammunitionsmängd:
7,62 cm - 60 granater

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 35 mm
Vagnen sidor: 10 mm
Vagnen bak, tak, golv: 10 mm
Tornet frontalt: 35 mm 
Tornet sidor: 10 mm

Produktionsperiod: 1943-44 
Huvudproducent: STZ 
Tjänstevikt: 29 ton 
Besättning: 4 
Längd: 8,00 meter 
Bredd: 3,00 meter 
Höjd: 2,45 meter 
Bandbredd: 40 cm

Frigångshöjd: 40 cm
Motor: W2-34 Diesel
Motoreffekt: 500 Hk vid 1800 varv 
Drivmedelskapacitet: 465 liter 
Max hastighet: 55 km/h 
Max räckvidd: 300 km 
Beväpning: 1x 8,5 cm D-5-S-85

Ammunitionsmängd:
8,5 cm -48 granater

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 65 mm
Vagnen sidor: 45 mm
Vagnen bak, tak, golv: 25 mm
Tornet frontalt: 65 mm 
Tornet sidor: 45 mm
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BA-64 4x4

En mer modern pansarbil som inte 
var överbeväpnad som BA-10:an 
utan endast hade 2 mans besättning 
och en MG. Dock klarade den upp
giften att spana på bästa sätt. Totalt 
byggdes ca 3 600 st under kriget.

Produktionsperiod: 1942-45 
Huvudproducent: GAZ 
Tjänstevikt: 2,5 ton 
Besättning: 2 
Längd: 3,67 meter 
Bredd: 1,52 meter 
Höjd: 1,88 meter 
Bandbredd: - cm

BA-10 6x4

Sovjets vanligaste 
tunga pansarbil under 
kriget. Hade en 45 
mm pjäs i tornet samt 
en MG. Stark och 
snabb, men tyvärr 
bara 6x4 i drivning 
vilket gjorde det svårt 
för den att köra i ter
räng. 1 400 tillverka
des under krigsåren.

Produktionsperiod: 1938-42 
Huvudproducent: GAZ 
Tjänstevikt: 5 ton 
Besättning: 4 
Längd: 4,66 meter 
Bredd: 2,07 meter 
Höjd: 2,21 meter 
Bandbredd: - cm 
Frigångshöjd: 22 cm

Frigångshöjd: 25 cm 
Motor: GAZ-MM Diesel 
Motoreffekt: 54 Hk vid 2800 varv 
Drivmedelskapacitet: 100 liter 
Max hastighet: 80 km/h 
Max räckvidd: 560 km 
Beväpning: Ix 7,62 mm MG DT

Ammunitionsmängd:
7,62 mm - 1300 skott

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 12 mm
Vagnen sidor: 12 mm
Vagnen bak, tak, golv: 12 mm
Tornet frontalt: 12 mm
Tornet sidor: 12 mm

Motor: GAZ-M1 Diesel 
Motoreffekt: 52 Hk vid 2800 varv 
Drivmedelskapacitet: 120 liter 
Max hastighet: 53 km/h 
Max räckvidd: 250 km 
Beväpning:
1x4,5 cm M1938 
2x7,62 mm MG DT

Ammunitionsmängd:
4,5 cm -43 granater 
7,62 mm - 2100 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 10 mm 
Vagnen sidor: 10 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 10 mm 
Tornet frontalt: 10 mm 
Tornet sidor: 10 mm

Sovjetisk utrustning 
Sovjetisk utrustning
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T-34/76 och T-34/85

Världens mest berömda och producerade stridsvagn. Finns antagligen i ett antal 
exemplar än i dag i de flesta oroshärdar och konflikter runt om i världen. Grunden 
till framgången var upphängningen på larvfötterna, -sk Christie upphängning - 
som tillsammans med motorns kraft och de breda larvfötterna gjorde all terräng för
utom lervälling, till landsväg för denna vagn. Byggdes i två huvudvarianter 176 och 
/85. /85 blev standard varianten först från 1944, 85 står för kalibern på kanonen. 
Som standard i sovjetisk stridsvagnsproduktion och design från början av kriget så 
byggdes tornen med plats för en man för lite för effektiv hantering av stridsvagnen. 
Dvs, tyska vagnar av motsvarande storlek, hade 3-manstorn, T-34/76 hade bara 2- 
manstorn.T-34/85 fick ett 3-manstorn. Dessutom var det sällsynt med radio i T-34: 
or från tiden före 1943, vilket givetvis hämmade samordning och effektivitet på 
slagfältet. Trots detta var den välbeväpnad, välskyddad, T-34:ans skydd har stått 
som modell för all världens pansardesign sedan 1941, och mekaniskt pålitlig, även 
om den sovjetiska ingenjörskonsten lämnar övrigt att önska. Den var inte välbyggd 
eller snyggt målad, men den var pålitlig och populär hos alla användare, inklusive 
tyskarna.
Drygt 35 000 T-34/76 och 31 000 T-34/85 hann den sovjetiska industrin bygga 
under kriget.
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Produktionsperiod: 1940-44 Motor: V2 Diesel Ammunitionsmängd:
Huvudproducent: Kirov ,STZ Motoreffekt: 500 Hk vid 2000 varv 7,6 cm - 77 granater
Tjänstevikt: 26,5 ton Drivmedelskapacitet: 460 liter 7,62 mm - 2900 skott
Besättning: 4 Max hastighet: 54 km/h Pansartjocklek:
Längd: 6,68 meter Max räckvidd: 300 km Vagnen frontalt: 52 mm
Bredd: 3,00 meter Beväpning: Vagnen sidor: 52 mm
Höjd: 2,45 meter 1x7,6 cm F-34 L/41,5 Vagnen bak, tak, golv: 13 mm
Bandbredd: 40 cm 2x 7,62 mm DT MG Tornet frontalt: 52 mm
Frigångshöjd: 40 cm Tornet sidor: 52 mm
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Ammunitionsmängd:
8,5 cm - 55 granater 
7,92 mm - 1900 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 90 mm 
Vagnen sidor: 75 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 20 mm 
Tornet frontalt: 90 mm 
Tornet sidor: 75 mm

T-34/85

Produktionsperiod: 1944-45 
Huvudproducent: Kirov, STZ 
Tjänstevikt: 32 ton 
Besättning: 5
Längd: 8,15 meter 
Bredd: 3,00 meter 
Höjd: 2,60 meter 
Bandbredd: 40 cm 
Frigångshöjd: 40 cm

T-70

Sovjetunionens vanligaste lätta 
stridsvagn 1944. T-70 hade den 
klassiska sovjetiska designen för 
lätta stridsvagnar, enmans torn och 
en person i vagnen. Dvs två mans 
besättning, beväpning en 45 mm 
kanon och en kulspruta. Starkt 
skydd för att vara en lätt strids
vagn men enmanstornet begrän
sade effektiviteten i strid. Ca 8 400 
byggdes under kriget.

Produktionsperiod: 1942-43 
Huvudproducent: Fabrik nr 43 
Tjänstevikt: 10 ton 
Besättning: 2
Längd: 4,42 meter 
Bredd: 2,47 meter 
Höjd: 2,03 meter 
Bandbredd: 30 cm 
Frigångshöjd: 30 cm

Motor: V2-34 Diesel 
Motoreffekt: 500 Hk vid 1800 varv 
Drivmedelskapacitet: ?? liter 
Max hastighet: 52 km/h 
Max räckvidd: 230 km 
Beväpning:
1x8,5 cm ZiS S-53 
2x 7,62 mm DT MG

Motor: GAZ-202
Motoreffekt: 140 Hk vid 3400 varv 
Drivmedelskapacitet: 300 liter 
Max hastighet: 45 km/h 
Max räckvidd: 360 km 
Beväpning:
1x4,5 cm model 1938 
1x 7,62 mm DT MG

Ammunitionsmängd:
4,5 cm - 70 granater 
7,62 mm - 1000 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 60 mm 
Vagnen sidor: 45 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 45 mm 
Tornet frontalt: 60 mm 
Tornet sidor: 45 mm

Sovjetisk utrustning 
Sovjetisk utrustning
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Sovjets första banddrivna haubits. 
Precis som SU-85 bygger den 
på T-34:an och 
delar motor chassi 
och liknande med
den. Haubitsen var 
effektiv 1942 när 
man tog fram den.
1943 kom efterfölja
ren, SU-152 och produk
tionen av SU-122:an stoppa
des till förmån för SU-85:an. Ca 
600 SU-122:or byggdes.

Produktionsperiod: 1942-43 
Huvudproducent: STZ 
Tjänstevikt: 31 ton 
Besättning: 5 
Längd: 7,00 meter 
Bredd: 3,00 meter 
Höjd: 2,32 meter 
Bandbredd: 40 cm

Den mest effektiva banddrivna haubitsen i Röda armén. Byggde 
på chassit till den gamla KV- 
I. Hade som beväpning den 

massiva haubitsen ML-20S
med en kaliber på 15,24 cm. Dess 

granater ”plöjde gator i skogen” enligt 
ögonvittnen och visade sig under slaget 
vid Kursk ha en tämligen destruktiv 
effekt på Tiger- och Panther-vagnar. 
Därav sitt smeknamn ”Zveroboi” - 
Kattdödaren. 700 byggdes innan man 
bytte chassi till IS-vagnen 1943 varvid 
SU-152 bytte namn till ISU-152.

Produktionsperiod: 1943 
Huvudproducent: Chelyabinsk 
Tjänstevikt: 46 ton 
Besättning: 5
Längd: 9,00 meter
Bredd: 3,25 meter
Höjd: 2,45 meter
Bandbredd: 47 cm
Frigångshöjd: 50 cm

Frigångshöjd: 40 cm
Motor: W2-34 Diesel
Motoreffekt: 500 Hk vid 1800 varv 
Drivmedelskapacitet: 465 liter 
Max hastighet: 55 km/h 
Max räckvidd: 300 km 
Beväpning: 1x 12,2 cm Haubits M-30

Motor: W2-IS Diesel
Motoreffekt: 600 Hk vid 2000 varv 
Drivmedelskapacitet: 550 liter 
Max hastighet: 42 km/h 
Max räckvidd: 260 km 
Beväpning:

1x 15,24 cm ML-20S Haubits 
1x12,7 mm MG DShK

Ammunitionsmängd:
12,2 cm -40 granater

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 65 mm
Vagnen sidor: 45 mm
Vagnen bak, tak, golv: 25 mm
Tornet frontalt: 645 mm 
Tornet sidor: 45 mm

SU-152

Ammunitionsmängd:
15,24 cm - 20 granater 
12,7 mm - 250 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 60 mm 
Vagnen sidor: 60 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 25 mm 
Tornet frontalt: 60 mm 
Tornet sidor: 60 mm
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IS-2

Den sovjetiska armén hade redan före kriget experimenterat med tunga stridsvag
nar. Ingen modell hade varit särskilt lyckad. T-35 var ett monster som knappt kunde 
förflyttas utan att något gick sönder, SMK än värre och T-28 för svagt beväpnad. 
KV-1 var även den för svagt beväpnad men kunde med sitt förträffliga skydd trots 
allt agera effektivt 1941 och 42. Fr o m 1943 behövdes det en ny tung stridsvagn 
och det var först då som den sovjetiska ledningen ansåg sig ha råd att designa och 
bygga en ny tung stridsvagn. IS-1 var en ny design som endast hade en 8,5 cm 
kanon, samma som på den nya T-34/85, så man utvecklade den till IS-2. Vagnen 
i fråga var en vidareutveckling av KV-vagnens chassi och drivbandsupphängning, 
fast hade betydligt kraftigare skydd och betydligt kraftigare beväpning. Vagnen var 
stor, långsammare än T-34 men hade en kraftig kanon som visserligen använde sig 
av delad ammunition men som hade en väldig sprängkraft. Populär hos besättning
arna och kom att användas genom hela kriget och så sent som under 1967 års krig i 
mellersta östern. Dock var den utklassad av mer moderna vagnar då. Totalt produ
cerades det ca 3 300 IS-2 mellan 1944 och 1945.

Sovjetisk utrustning

Produktionsperiod: 1943-45 Motoreffekt: 600 Hk vid 2000 varv Ammunitionsmängd:
Huvudproducent: Chelyabinsk Drivmedelskapacitet: 550 liter 12,2 cm-28 granater
Tjänstevikt: 46 ton Max hastighet: 37 km/h 7,62 mm - 2300 skott
Besättning: 4 Max räckvidd: 240 km 12,7 mm - 300 skott
Längd: 9,83 meter Beväpning: Pansartjocklek:
Bredd: 3,07 meter 1x 12,2 cm D-25T model 1943 Vagnen frontalt: 160 mm
Höjd: 2,74 meter 2x 7,62 mm DT MG Vagnen sidor: 110 mm
Bandbredd: 47 cm 1x12,7 mm DShK AA MG Vagnen bak, tak, golv: 20 mm
Frigångshöjd: 50 cm Tornet frontalt: 160 mm
Motor: W2-IS Diesel Tornet sidor: 110 mm
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ISU-122/152

I stort sett samma vagn som 
SU-152 fast byggd på chassit 
till IS-2. Fanns i två olika ver
sioner, ISU-122 eller ISU-152. 
Båda lika effektiva som infan- 

:an
än mer effektiv som AT-vapen. 
Se skillnader nedan. Samman
lagt byggdes det 4 000 av båda 
mellan 1943-1945.

Produktionsperiod: 1943-45 Motor: W2-IS diesel Ammunitionsmängd:
Huvudproducent: Chelyabinsk Motoreffekt: 600 Hk vid 2000 varv 12,2 cm - 30 granater
Tjänstevikt: 45/46 ton Drivmedelskapacitet: 550 liter 15,24 cm-20 granater
Besättning: 5 Max hastighet: 37 km/h 12,7 mm - 250 skott
Längd: 9,85/9,18 meter Max räckvidd: 220 km Pansartjocklek:
Bredd: 3,07 meter Beväpning: Vagnen frontalt: 90 mm
Höjd: 2,48 meter 1x 12,2 cm D25S Haubits (122) Vagnen sidor: 90 mm
Bandbredd: 47 cm 1x 15,24 cm ML20 Haubits (152) Vagnen bak, tak, golv: 25 mm
Frigångshöjd: 50 cm 1x 12,7mm MG DShK (båda) Tornet frontalt: 90 mm

Tornet sidor: 90 mm

M3A1

En pansarbil utan pansarbilens egenskaper, så kan man 
beskriva M3Al:an. Tänkt som en pansarspaningsbil bygg
des den på chassit till en 4x4 lastbil. Så långt allt bra. Dock 
var den för stor och klumpig för att vara effektiv som spa
ningsvagn, och för svagt bepansrad och beväpnad för att 
agera pansarbil. Den användes istället flitigt med militär
poliser, som befälsfordon och ambulans. Röda armén ansåg 
dock att den var förträfflig som spaningsvagn och utrustade 
sina kavalleri kårer med dessa vagnar. Tungt beväpnade med 
upp till 4-5 kulsprutor så var de effektiva i strid mot infan
teri. Drygt 3500 stycken skickades till Sovjet under lend- 
lease programet. Sammanlagt byggde den amerikanska 
industrin drygt 18 000 fordon av denna typ under kriget.

Produktionsperiod: 1941-44 Motor: ?? Ammunitionsmängd:
Huvudproducent: White Motors Motoreffekt: 97 Hk vid ?? varv 0.50 cal??
Tjänstevikt: 6 ton Drivmedelskapacitet: ?? liter 0.30 cal??
Besättning: 4 Max hastighet: 92 km/h Pansartjocklek:
Längd: 5,61 meter Max räckvidd: 260 km Vagnen frontalt: 12 mm
Bredd: 2,03 meter Beväpning: Vagnen sidor: 8mm
Höjd: 1,98 meter 1x0.50 calMG Vagnen bak, tak, golv: 8 mm
Bandbredd:-cm 2-3x0.30 cal MG Tornet frontalt: - mm
Frigångshöjd: 40 cm Tornet sidor: - mm
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Universal Carrier

Kanske den mest brittiska av alla 
uppfinningar under det 2: a världs
kriget. Bren Carrier. Inget annat 
land använde sig av en banddrivet 
transportfordon av denna storlek i 
en sådan utsträckning som Eng
land. Över 50 000 byggdes 1939 
- 45. Användningsområdena var 
många och Den var väldigt popu
lär bland trupperna. Ryssarna 
använde den framför allt som 
spaningsvagn.

Produktionsperiod: 1939-45 Frigångshöjd: 25 cm Ammunitionsmängd:
Huvudproducent: Vickers Motor: ?? 7,92 mm - 600 skott
Tjänstevikt: 3,6 ton Motoreffekt: 85 Hk Pansartjocklek:
Besättning: 2+4 Drivmedelskapacitet: ?? liter Vagnen frontalt: 12 mm
Längd: 3,76 meter Max hastighet: 53 km/h Vagnen sidor: 6 mm
Bredd: 2,11 meter Max räckvidd: ?? km Vagnen bak, tak, golv: 6 mm
Höjd: 1,60 meter Beväpning: Ix 7,92 mm MG Tornet frontalt: - mm
Bandbredd: 20 cm Tornet sidor: - mm

Produktionsperiod: 1943-45 
Huvudproducent: Chelyabinsk 
Tjänstevikt: 45/46 ton 
Besättning: 5
Längd: 9,85/9,18 meter 
Bredd: 3,07 meter 
Höjd: 2,48 meter 
Bandbredd: 47 cm 
Frigångshöjd: 50 cm

Motor: W2-IS diesel
Motoreffekt: 600 Hk vid 2000 varv 
Drivmedelskapacitet: 550 liter 
Max hastighet: 37 km/h 
Max räckvidd: 220 km 
Beväpning:
1x12,2 cm D25S Haubits (122)
Ix 15,24 cm ML20 Haubits (152)
Ix 12,7mm MG DShK (båda)

Valentine Mark III

Englands vanligaste s k infan
teristridsvagn under kriget. 
Avsikten var att vagnen 
skulle användas i första hand 
som understöd till infanteri. 
Detta gjorde att man inte gav 
den en stark motor. Vagnen 
hade låg hastighet och i 
början av kriget svag beväp
ning. Trots detta var det en 
populär vagn framförallt i 
den Röda armén, då den inte 
krävde mycket underhåll.

Ammunitionsmängd:
12,2 cm - 30 granater 
15,24 cm - 20 granater 
12,7 mm - 250 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 90 mm 
Vagnen sidor: 90 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 25 mm 
Tornet frontalt: 90 mm 
Tornet sidor: 90 mm

Brittiska vagnar I lend-lease program
m

et 
Brittiska vagnar I lend-lease program

m
et
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USAs svar på den tyska 25kan En tra
ditionellt byggd halvbandsvagn med 
motorn fram och stridsutrymmet bak. 
Snabb, robust och pålitlig. Svagt skyd
dad, men ändå populär. Byggdes i ett 
flertal specialversioner och sammanlagt 
producerades det drygt 56000 vagnar 
under krigsåren(!!!) Sovjet mottog drygt 
1 400 som lend-lease.

Produktionsperiod: 1941-45 
Huvudproducent: White, Autocar 
Tjänstevikt: 9,0-9,3 ton 
Besättning: 3+10
Längd: 6,32 meter 
Bredd: 1,96 meter 
Höjd: 2,31 meter 
Bandbredd: 30 cm 
Frigångshöjd: 40 cm

Motor: ??
Motoreffekt: 128 Hk vid ?? varv 
Drivmedelskapacitet: ?? liter 
Max hastighet: 72 km/h 
Max räckvidd: 345 km 
Beväpning:
1x0.50 cal MG 
2x0.30 calMG

Ammunitionsmängd:
0.50 cal - ??
0.30 cal - ??

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 12 mm 
Vagnen sidor: 8 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 8 mm 
Tornet frontalt: - mm 
Tornet sidor: - mm

M10 Motor Gun Carriage

USAs första riktiga självgående AT-pjäs eller ”Panzerjäger” Vagnen byggde på chassit till 
M4A2 eller M4A3 men med tunnare pansar och ett nytt torn som 

hade en bättre kanon än originalet, 3-inch 
M7. Överlag en inte särskilt lyckat konstruk

tion. Visserligen en bättre kanon som kunde
bekämpa de tyska vagnarna frontalt till skillnad mot 

M4:ans 75:a, men med svagare skydd, manu
ell tornriktning och ingen MG i vagnen 
som skydd mot infanteri. Dock i tjänst tills 
M18 och M36 kom i tjänst 1944. Totalt 
byggdes nästan 7000 M10, varav Sovjet 
tog emot 52. Nästan samtliga tjänstgjorde 
med l:a Vitryska fronten.

Produktionsperiod: 1941-44 Motor: ?? Ammunitionsmängd:
Huvudproducent: White Motors Motoreffekt: 97 Hk vid ?? varv 0.50 cal??
Tjänstevikt: 6 ton Drivmedelskapacitet: ?? liter 0.30 cal??
Besättning: 4 Max hastighet: 92 km/h Pansartjocklek:
Längd: 5,61 meter Max räckvidd: 260 km Vagnen frontalt: 12 mm
Bredd: 2,03 meter Beväpning: Vagnen sidor: 8mm
Höjd: 1,98 meter 1x0.50 cal MG Vagnen bak, tak, golv: 8 mm
Bandbredd: - cm 2-3x0.30 cal MG Tornet frontalt: - mm
Frigångshöjd: 40 cm Tornet sidor: - mm
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M4 - M4A2

USAs och världens vanligaste stridsvagn 
under kriget. Drygt 50000 vagnar bygg
des under krigsåren(!!!) Fronten var visser
ligen lutad men sidorna var det inte vilket 
inte gjorde det bättre, dessutom hade 
amerikanerna för vana att ge fienden sikt- 
märken med sina vita stjärnor på sidorna. 
Dessutom hade den väldigt lätt att fatta 
eld vid träff, därav kallades den för ”Ron
sons lighter”, och i början av kriget var 
den alldeles för svagt beväpnad. Dock den 
mest producerade och robusta vagnen. 
Sovjet tog emot drygt 4000 genom lend- 
lease programmet.

Am
erikanska vagnar I lend-lease program

m
et

Produktionsperiod: 1942-45 
Huvudproducent:
Lima Locomotive works, Chrysler 

Tjänstevikt: 28,5 ton 
Besättning: 5 
Längd: 5,89 meter 
Bredd: 2,62 meter 
Höjd: 2,74 meter 
Bandbredd: 43 cm 
Frigångshöjd: 40 cm

Motor: 9-cyl Continental R975C1 
Motoreffekt: 350 Hkvid 2400 varv 
Drivmedelskapacitet: 662 liter 
Max hastighet: 35 km/h 
Max räckvidd: 190 km 
Beväpning:

1x 7,5 cm M3 
1x0.50 cal MG 
2x0.30 cal MG

Ammunitionsmängd:
7,5 cm -97 granater 
0.50 cal - 300 skott 
0.30 cal-4750 skott 

Pansartjocklek:
Vagnen frontalt: 51 mm 
Vagnen sidor: 38 mm 
Vagnen bak, tak, golv: 19 mm 
Tornet frontalt: 85 mm 
Tornet sidor: 25-50 mm
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3:1:2» Ordlista

Ia Stabsofficer m ansvar för 
informationsinhämtning

Ila Stabsofficer m ansvar för 
personalfrågor

Ib Stabsofficer m ansvar för förplägnad 
15./ 15 :e kompaniet i regementet.
AA (Armee-Abteilung)

Arméavdelning
AA (Aufklärungs-Abteilung) Spa- 

ningsavdelning, spaningsbataljon
Abteilung Bataljon
AOK (Armeeoberkommando) 

Arméöverkommando
Armee Armé
Armee-Korps Armékår
Artillerie-Regiment

Artilleriregemente
Ausweiss Idhandling
Bataillon Bataljon
Bajonettstyrka Faktiskt antal 

stridande i en enhet
Begleit-Bataillon RF-SS Himmlers 

livakt
Begleitkompanie Eskortkompani 
Betriebstoff Drivmedel 
Bewährungskompanie
BP 42 Pansartåg
BP 4 Pansartåg
Britisches Freikorps Brittiska frikåren, 

brittiska frivilliga
Bronze Brons
Bäckereikompanie Bagerikompani 
DKiG (Deutsches Kreuz in Gold)

Tyska korset i guld, militär 
utmärkelse

Dr. Doktor, titel
Ehrenblattspange des Deutschen 

Heeres Tysk militär utmärkelse
Einsatzgruppe Mobilt 

likvidationskommando
Einsatzkommando Insatskommando

EK I Järnkors l:a klass
EK II Järnkors 2:a klass
Ersatz-StuG.Abt.

Ersättningsstormkanonbataljon 
Ersatzteil Ersättningsdel 
Ettappområde Basområde för fram

ryckande trupp
Luftwaffen-Feld-Division Fältdivision 

ur Luftwaffe
Fallschirm-Jäger-Division

Fallskärmsjägardivision 
Feldgendermerie Fältgendarmeri 
Festung Fästning
Fallschirm-Panzer.... Fallskärms- 

pansar... (Hermann Göring)
FLAK (Fleig-Abwehr-Kanone)

Luftvärn
Flakkaserne Luftvärnskasern 
Flakvierling Fyrpipig luft värnspjäs 
Freiwillige- Frivillig-
Funklenk (Fkl) Radiostyrd 
Gau Benämning på geografiskt

område under tyskt styre 
Gauleiter Politiskt tillsatt ledare för

ett Gau
Gebitskommisar

Områdeskommissarie 
Germanische Germanska 
Gestapo (Geheime Staatspolizei)

Hemliga statspolisen 
Grenadier-Regiment

Grenadj ärregemente 
Heer Tyska armén 
Heeresgebiet Arméområde 
Heeresgruppe Armégrupp 
Heeres-Kusten-Artillerie Kustartilleri

i armén
HKL (Hauptkampflinie) Frontlinje 
HPA (Heerespersonalamt) Högsta

instans i armén för personalfrågor 
HSSPF Högre SS och Polischef

Hundertschaft ung. kompani, vanli
gast inom polisens organisation

Infanterie-Division Infanteridivision 
Infanterie-Sturmabzeichen

Infanteristormutmärkelse 
Jak 9 Sovjetiskt jaktflygplan 
Josef Stalinvagn (JS) Sovjetisk tung

stridsvagn
Kampfgruppe (KG) Stridsgrupp 
KB Kriegsberichter,

krigskorrespondent
Krankenkraftwagen Zug (Kr.Kw.Zug)

Ambulanspluton 
Kfz Id på tyska fordon 
Kompanie Kompani 
Kompaniefuhrer Kompaniledare,

Kompanichef
Kraftfahrpark Fordonsdepå 
KRIPO (Kriminalpolizei)

Kriminalpolisen
Kraftwagenkolonne fur Betriebstoff 
(Kw.Kol.f.Betr.St.) Fordonsenhet för

leverans av drivmedel 
KZ (Konzentrationslager)

Koncentrationsläger 
La 7 Sovjetiskt jaktflygplan 
Luftwaffe Tysklands flygvapen 
MG 34 (Maschinegewehr)

Kulspruta modell 1934 
MG 42 Kulspruta modell 1942 
Nachrichten-Abteilung Signalistav-

delning, bataljon
Nachschubstruppen Underhållstrupp 
Nahkampfspange Närstridsspänne,

militär utmärkelse 
NSDAP Nazistpartiet 
OKH (Oberkommando des Heeres)

Arméns överkommando 
O KW (Oberkommando der Wehr-

macht) Överkommandot för 
försvarsmakten
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OT (Organisation Todt) Tysk 
arbetsorganisation

Panther (PzKpfw V - Panzer V) Tysk 
medeltung/tung stridsvagn

Panzer-Abteilung Pansarbataljon 
Panzer-Division Pansardivision 
Panzerfaust Pansarnäve, pansarskott 
Panzer-Grenadier Pansargrenadjär 
Panzergruppe Pansargrupp 
Panzerjäger Pansarjakt, pansarjägare,

anti-tank
Panzerkampfabzeichen Pansarstrids- 

tecknet, militär utmärkelse
Panzer-Regiment Pansarregemente 
Panzerschreck (Ofenrohr — ”Spisrör”)

Pansarskräck, Tysk bazooka 
Pi. (Pionier) Pionjär 
Pionier-Division Pionjärdivision 
Pionierkampfgruppe

Pionj ärstridsgrupp 
Pv. Pansarvärn
PzKpfw (Panzerkampfwagen) Id på 

tyska pansarvagnar
RAD (Reichsarbeitsdienst)

Riks arbets tjänsten 
Regiment Regemente 
Ritterkreuz Riddarkors, militär

utmärkelse
RSHA (Reichssicherheitshauptamt)

Rikssäkerhetshuvudbyrån 
Sanitätskompanie Sanitetskompani,

läkarvård
Schlächterkompanie Slaktkompani 
Schwere Tunga 
Schwimmwagen Amfibiejeep 
SD (Sicherheitsdienst) SS

säkerhetstjänst
Sd Kfz (Sonderkraftfahrzug) Id på 

tyska specialfordon; Militärfordon
Silber Silver
SPW (Schutzenpanzerwagen)

Bepansrad halvbandvagn 
SS-Feld-Ersatz-Bataillon

SS -fältersättningsbatalj on 
SS-Hauptamt SS-huvudbyrå 
SS-Fuhrungshauptamt

S S -operationshuvudbyrå 
SS-Junkerschule SS-junkerskola,

officershögskola
(SS-)Kriegsberichter Krigskorrespon

dent (inom Waffen-SS)
(SS-)Panzer-Armee (SS-)pansararmé 
(SS-)Panzer-Jäger-Abteilung

(SS-)Pansarvärnsbataljon 
(SS-) Panzer-Korps (SS-) pansarkår 
(SS-)Panzer-Nachrichten

(SS-)Pansarsignal 
SS-Standarte SS-grupp/enhet

Stalinorgel Sovjetiskt raketartilleri 
StuG (Sturmgeschutz) Stormkanon 
Sturmgewehr Stormgevär, tysk

automatkarbin
Stuka Tysk störtbombare, Junker 87 
Stuka zu Fuss ”Stuka till fots”, Mobil

raketkastare
T-34 Sovjetisk medeltung stridsvagn 
Tiger (I eller II ”Kungstiger”) Tung

tysk stridsvagn 
Verwaltungskompanie

Förvaltningskompani 
Volksgrenadier-Division Folkgrenad-

järdivision (honorär titel) 
Waffen-Grenadier-Division der SS

Grenadjärdivision i SS 
Waffen-Grenadier-Regiment Grenad-

järregemente i SS 
Waffen-SS SS militära gren 
Wehrmacht Tysklands försvarsmakt 
Werfer-Batterie Raketartilleribatteri 
Werkstattkompanie

Verkstadskompani 
Wirtschafts-Abteilung Ekonomiav

delning, bataljon
z.b.V (zum besonderer Verwendung)

Till förfogande 
Zug Pluton 
Zugfiihrer Plutonchef
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3:1:3* Geografiska namn

Se även http://www.ostpreussen.net/index.php?seite_id=12

Abschrutten Kahlholznäset (idag ry. Lozovoje) Plorisk
Aleksandrov Kanditten Posen (ty) (po. Poznan)
Alle (flod) Karnevo Povelin (?)
Angerapp (flod) Kattenau Pregel (flod)
Aulovenen Krakau Przasnysz: (ty. Prasnysch
Bergau Krasnosielc Pultusk
Berschkallen Kulma. Ragnit
Bladiau Kurglanken Rözan (po) (ry= Rozjan)
Bobr (flod) Laguni Rozitten
Brodnitsa Landsberg Schippenbeil
Ciechanöw (ty. Zichenau) Lasdehnen Schrombenen
Czarnostöw Lichtenfeld Seligenfeld
Darkemen (ry. Ozersk) Lidzbark Serot sk
Deime (flod) Ljubawa Sjrensk
Dembe Makuv Sjrensk
Deutsch-Eidau Malwischken Sochonin
Drabni Melzak Stallupönen/Ebenrode (ty)
Dzbone Mlawa Nesterov (ry)
Dzialdowo (ty.Soldau). Modlin Sudargi (ry)(lit. Sudargas;
Dzialdowka (flod) Mysjinets jiddisch Sudarg);
Ednorozjets Narew (FLOD) Suwalki
Eimenischken Nasielsk Tapiau
Frauenburg Nautzwinkel Taplacken
Fuchsberg Neidenburg Tatsinskij (rysk stad)
Gerdauen Neman (ty. Memel), Tilsit (ry. Sovetsk)
Goldap Augustowo Neuhausen Tolkemit
Graudenz Nowe Miasto Unislaw (ty. Wenzlau)
Gross-Skaisgirren Nowogrud Wehlau (ry. Znamensk).
Gumbinnen (ry. Gusev) Osoviec Willenbergg
Hafestrum Osterode Wisla (flod)
Heiligenbeil Passarge Wormditt
Inster (flod) Peterswalde Zambrov
Insterburg (ry. Tjernjachovsk), Pilkallen Zeerappen
Jadkovo Pillau Zeljun

Zinten
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Slaget om Ostpreussen 1945.
Meme! •

28 januan "

De sista tyska brohuvudena 
kapitulerar den 9 maj 1945.

Kösline

•Falkenburg

'Sepolm
Deutsche Krone»

Schneiderpul 
14 febröa

• Ghiezno

Gdynia

ihetmno

Inowroclaw

Deutsch Eyl

• Graudienz

• Wloclawek 
1 ^4

iielsk»

-Königs

.Allenbui

ARMÉGRUF
Reinha

Posen»
'23februai

• Jarocin

19 januari

hock yy^-
22 januar,

Osterode
23 januari

•Ptock

Ortelsburg •
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1. BALTISKA FRONTEN 
Bagramian

Kaunas
J)5A

• Piilkallenipishken
22 januari•Königsb'

Italluponen•burg.
Gumbinm

Allenburg

3. VITRYSKA FRONTEN 
TjerniakovskijSuwatki

-Augustöw
2 Sbock

2. VITRYSKA FRONTEN 
RokossovskijSerock,

Warszawa

Memel *
28 januari pn

Frontlinjer med datum

------------ 1945-01-11

------------ 1945-01-17

------------ 1945-01-26

..............  1945-02-08

Röda siffror anger 
sovjetiska förband.

G Gardes- 
P Pansar- 
A Armé

0 km

Meter över havet

<0

<100

<200

>200

1. VITRYSKA FRONTEN 
Zjukov

ARMÉGRUPP MITT 
Reinhardt

Sovjetiska anfall 
Tyska motanfall 
Inringade tyska fickor
Gränser mellan de 
sovjetiska fronterna 

Sovjetiska flyganfall

50 100 km
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294 TECKENFÖRKLARING

Kavalleri Infanteri

Pansar, Mekaniserad

Pansargrenadjärer

Bandartilleri, Stormkanon

Fallshirmsjäger-Panzer

Fallshirmsjäger-PanzerGrenadiere

12. och 3. Vitryska frontens operationer.

VG - Volksgrenadier 
Jä - Jäger 
Ga - Gardes

Köningsberg I • Slaget om
 Ostpreussen • Röda Arm

éns offensiv 13 januari-28 februari 1945

Heydekrug 1. BALTISKA FRONTEN 
Bagramian



Osowlec

iNeidenburg •

• Brodnica Dzialdowo*'

imza
xxxx 3. VITRYSKA FRONTEN 

TjerniakovskijOstrotgka

iechanöw

• Oströw Maz

Puttusk

Ishock
i XXVII

Ptock

Wyszogröd

Warszawa

Meter över havet

<0

< 100

<200

>200

2. VITRYSKA FRONTEN 
Rokossovskij

1. VITRYSKA FRONTEN 
Zjukov

KJ
KOtn
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TECKENFÖRKLARING

2. och 3. Vitryska frontens operationer, 
13 januari -18 januari 1945.
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2. och 3. Vitryska frontens operationer, 
26 januari -11 februari 1945.
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I losor il x>r<,

Warszawa

Szrensk«

»Ptock

Wyszogröd

TECKENFÖRKLARING
»Osowiec

Tyska
förband

a

Sovjetiska
förband

XX XXX
I

xxxx

Division Armékår | Armé

Kavalleri Infanteri

o Pansar, Mekaniserad

Pansargrenadjärer

CD
CD

£H0

Bandartilleri, Stormkanon

Fallshirmsjäger-Panzer

Fallshirmsjäger-PanzerGrenadiere

VG - Volksgrenadier 
Jä - Jäger 
Ga - Gardes
ZBV (Zur besonderen Verwendung) 
= För särskild insats

Operationer 11 februari 
till 25 april 1945.
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Den sovjetiska anfallsplanen 
i södra Ostpreussen.



2. Vitryska frontens operationer i 
södra Ostpreussen, 13-18 januari 1945.

Färgbilagor
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Pansardivision GroBdeutschlands 
operationer under januari 1945.
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Ankomstdatum för division 
GD, februari 1945.
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En Pzkpfw VI "Tiger" ausf E från
1O./Panzer-Regiment "GD"/Panzer-Division "Grossdeutschland". 

Denna vagn var Hauptmann Villebois vagn, befälet för 10:e kompaniet.
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En Pzkpfw VI "Tiger" ausf E från 2./sHPzAbt 507. Vagnen var kompani
befälets vagn. Befälhavare var Oblt. Max Wirsching. Den 14:e januari 

1945 förstörde detta kompani 22 JS Il-vagnar utan egna förluster.

Färgbilagor
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En Pzkpfw VI "Tiger" ausf E från 3./sHPzAbt 507. 
Befälhavare var Klaus-Peter Muller.
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En Pzkpfw VI "Königstiger" ausf B från 1./sHPzAbt 505. Notera enhetens 
emblem. Man valde bort "zimmeriten"- antimagnetisk cementpasta, från den 

yta som emblemet skulle sättas på. Annars skulle det inte synas lika bra.

Färgbilagor
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En 3,7 cm Flak 43 auf Gw IV "Möbelwagen" från 
5.Panzer-Division i Ostpreussen januari-februari 1945.
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En Pzkpfw II ausf L "Luchs" från den till Danzig-området dittransporterade 
4.Panzer-Division. Vagnen var en spaningsvagn. 4.Panzer-Division 
evakuerades från Kurland i februari 1945 för att förstärka de tyska 

förbanden i Ostpreussens västra del kring Gotenhafen/Danzig.

Färgbilagor
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En 3t leichte zugkraftwagen Sd Kfz 11, från 93.Panzerartillerie-Regiment/ 
20.Panzer~Division i början av 1945 i Ostpreussen.

Den har ännu inte fått sin vintermålning gjord.
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En Pzkpfw 38(t) från antingen ett polisförband eller ett 
utbildningsförband i Tolkemit, Ostpreussen i januari 1945.

Färgbilagor
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En Pzkpfw V Panther Ausf G från 24.Panzer-Division 
i Ostpreussen januari 1945.
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En Sd Kfz 251/9 Ausf D från Panzer-Division 
"Grossdeutschland" i Ostpreussen januari 1945.

Färgbilagor
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7.5 cm Pak40/2 Fgst auf PzKpfw II Sd Kfz 132 Marder II 
från Panzer-Jäger Abteilung "Grossdeutschland" 

i Ostpreussen, januari 1945.
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En PzBfWg Ausf H, Sd Kfz 263, från 32.Panzer-Regiment/ 
5.Panzer-Division utanför Köningsberg i februari 1945.

Färgbilagor
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En KV-1S utanför Mlava i Polen januari 1945.
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En Pzkpfw VI Köningstiger Ausf B från 5O5.sHPzAbt. 
i Ostpreussen januari 1945.

Färgbilagor

323



324

En Pzkpfw IV Ausf J från 24.Panzer~Division.
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En 2cm Flakvierling Wirbelwind IV från Flak-Abteilung "GD7 
Panzer-Division "Grossdeutschland" i Ostpreussen januari 1945.

Färgbilagor
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En Steyr 1500A (4x4) stabsbil från 4.Panzer-Division 
utanför Danzig i januari 1945.
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Tatra 111 (6x4) lastbil från artilleriregimentet(motorisiert) 
i "Grossdeutschland" Ostpreussen vintern 1944-45.
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En Ford G918 Model 1939 (4x2) från 562.VolksGrenadier- 
Division utanför Braunsberg i Ostpreussen februari 1945.
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En ZIS-5W lastbil från 28:e armén, 3:eVitryska fronten 
utanför Insterburg i januari 1945.

Färgbilagor
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En Sd Kfz 251/1 Ausf D från 18.PanzerGrenadier-Division 
i Ostpreussen februari 1945.
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En ZIS-5W lastbil från 28:e armén, 3:eVitryska fronten, 
utanför Insterburg i januari 1945.
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En Sd Kfz 251/9 Ausf D från 13.PanzerGrenadier-Regiment/5.Panzer-Division 
i Ostpreussen februari 1945.
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En Sd Kfz 251/3 Ausf C från 31.Panzer-Regiment/ 
5.Panzer-Division i Ostpreussen januari 1945.

Färgbilagor
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En 10,5cm StuH 42, Sd Kfz 142/2, från 279.Sturmgeschutz-Brigade 
i Ostpreussen februari 1945.
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En T-34-85 med namnet "Lembit" från 1 :a Pansarkåren 
i Ostpreussen januari 1945.

Färgbilagor
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En Pzkpfw IV Ausf H, Sd Kfz 161/1 från 24.Panzer-Regiment/ 
24.Panzer-Division i Ostpreussen januari 1945.
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En StuG IV. Sd Kfz 167, från 277.Sturmgeschutz-Brigade 
utanför Köningsberg i februari 1945.
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En Sturmpanzer IV Brummbär, Sd Kfz 166, från 
216.Sturmpanzer-Abteilung i Ostpreussen februari 1945.
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En ISU-152 från 5:e Pansararmén,
2:a Vitryska fronten i Ostpreussen februari 1945.
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En Sd Kfz 251/21 Ausf D från 288.Flak-Abteilung/ 
5.Panzer-Division i Ostpreussen januari 1945.
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En Pzkpfw V Panther Ausf G, Sd Kfz 171, 
från Fallschirm-Panzer-Division "Hermann 

Göring 1" i Ostpreussen januari 1945.
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En Sd Kfz 251/17 Ausf C från Flak-Regiment "HG 27 
Fallschirm-PanzerGrenadier-Division "Hermann 

Göring 2" i Ostpreussen januari 1945.
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En SU-100 från 1050:e självständiga Stormkanonregimentet, 
3:e Vitryska fronten i Ostpreussen februari 1945.
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En 15cm Panzerwerfer 42 Sd Kfz4/1 från Fallschirm-PanzerGrenadier- 
Division "Hermann Göring 2" i Ostpreussen januari 1945.
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En Sd Kfz 7/1 2cm Flakvierling från PanzerGrenadier-Regiment "GD7 
Panzer-Division "Grossdeutschland" i Ostpreussen januari 1945. 

Notera pansraskyddet på kylaren samt den bepansrade förarhytten.
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En Pzkpfw IV Ausf H från 5.Panzer-Division 
i östra Ostpreussen vintern 1945.
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En Pzkpfw IV Ausf J från 5.Panzer-Division i östra Ostpreussen vintern 1945. Notera 
att sidoplåtarna som hänger utanpå vagnen är av s k "Thoma"-modell. Mjukare 

stål som är gjorda som nät. Detta för att spara tid och råvara i produktionen.
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En Pzkpfw IV Ausf H från 24.Panzer-Division 
i Ostpreussen februari 1945.
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Samma vagn som på en sv/v bild på sid 
184. 5.Panzer-Division, februari 1945.

Färgbilagor
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En Pzkpfw V Panther Ausf G, Sd Kfz 171, från Panzer- 
Regiment "GD"/Panzer-Division "Grossdeutschland" 

i Ostpreussen januari 1945.
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En 7,62cm Pak 36(r) Fgst auf Pzkpfw II Marder II, Sd Kfz 132, 
från 259.Sturmgeschutz-Brigade i Ostpreussen januari 1945.
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En T-34-76 model 1943 från 11:e Gardesarmén, 
3:e Vitryska fronten i Ostpreussen februari 1945.
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En ISU-122 från 5:e Pansararmén,
2:a Vitryska fronten i Ostpreussen februari 1945.
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En Pzkpfw VI "Köningstiger" Ausf B från Schwere Panzer-Abteilung 505, i 
Ostpreussen 1945. Vagnen är 4:e vagn i andra plutonen i 1 :a kompaniet. 
Notera av intresse den ridande riddaren. Detta var bataljonens emblem 

och färgen på riddaren avgjorde vilket kompani i bataljonen den tillhörde. 
Grönt var första kompaniet, gult var andra kompaniet, rött, 

tredje kompaniet och slutligen vitt var stabens färg.
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Samma vagn, fast framifrån.
En Köningstiger var en imponerande syn.

Färgbilagor

355



T-34-85 tillhörande 3:e Vitryska 
fronten, Ostpreussen 1945.
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T-34-85 tillhörande 3:e Vitryska 
fronten, Ostpreussen 1945.
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SU-152 tillhörande ett Gardesartilleriregemente i 3:e 
Vitryskafrontens förband, Ostpreussen januari 1945.
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IS-2M från ett tungt pansarregemente i 3:e Vit
ryska frontens förband, Ostpreussen januari 1945.
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StuG III ausf G från Sturmgeschutze-Brigade 277, 
i Ostpreussen februari 1945.
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PzKpfw IV ausf H från ZPanzer-Division 
i Ostpreussen, januari 1945.
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En PzKpfw VI ausf E Tiger från Panzer-Division 
"Grossdeutschland" i Ostpreussen februari 1945.
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En Sturmpanzer IV "Brummbär" från ett okänt 
förband någonstans i Ostpreussen februari 1945.
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En PzKpfw VSd Kfz 171 Panther Ausf G, från 1. Abteilung, 
Panzer-Regiment "Grossdeutschland" i Ostpreussen i januari 1945.
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En PzKpfw V ausf G "Panther" från 5.Panzer- 
Division i Ostpreussen februari 1945.
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Endausf B En Sd Kfz 173 8,8 cm Jagdpanzer V "Jagdpanther". Ingen Heeres Schwere- 
Antitank-Abteilung opererade med Jagdpanther i Ostpreussen 1945. 

Däremot är det känt att både "GD", "Kurmark" och "Hermann Göring 1" 
hade tillgång till dem. Denna vagn tillhör ngt av dessa tre förband.
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En Pzkpfw IV ausf J från 5.Panzer-Division under striderna kring Goldap i östra Ost
preussen, januari 1945. Notera "Ambush"-kamoflaget. Tanken var att det skulle se ut som 

solstrålar genom grenverken på träd. Vagnen tillhör 2:a kompaniet, 2:a bataljonen.
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Slaget om Ostpreussen 1945 var ett av andra världskrigets största slag, mätt 
till mängden soldater som sattes in. Det var större än slaget om Berlin. Ost
preussen var dessutom det första område av det tyska hemlandet som blev 
anfallet och ockuperat av den Röda armén. Som pionjärer fick den tyska 
civilbefolkningen i Ostpreussen utstå det sovjetiska folkets hämndbegär. Ost
preussen var dessutom det gamla tyska rikets vagga, som hyst de av ryssarna 
hatade Tyska orden och som var platsen för det största nederlag ryska armén 
hade råkat ut för under första världskriget, Tannenberg. Den tyska sidan var 
m a o starkt motiverad, trots det sena datumet i kriget, att fördröja slutet så 
länge som möjligt för att bespara civilbefolkningen mer lidande och möjlig
göra deras flykt till de västliga delarna av Tyskland. Detta gjorde att Slaget om 
Ostpreussen blev en mer utdragen strid än vad de sovjetiska planerarna tänkt 
sig, samt att de tyska styrkorna slogs mer motiverat och segt än man gjorde på 
andra platser i det tyska riket under motsvarande tidsperiod.
Detta slag är så omfattande i både text och bilder att det omöjligen kan sam
manfattas i en volym, om man inte gör den väldigt tjock (ca 2000 sidor). Vi var 
valt att dela upp berättelsen i två volymer, samt ett kompendium med sam
manfattningar och bakgrundsinformation ojk
I den första delen koncentrerar vi oss på den första delen av slaget: den sov
jetiska storoffensiven. Vi går igenom de tyska förberedelserna, de sovjetiska 
planerna och förloppet sett ur sovjetisk synvinkel, fram till den punkt då man 
anser att den första delen är över; månadsskiftet februari-mars. Vid det laget 
har den Röda armén misslyckats med sin stora offensiv. Köningsberg är tyskt, 
större delen av den tyska armén finns kvar, men är uppdelad i två delar; en öst
lig kring Köningsberg och en västlig kring Danzig och Gotenhafen. Vi har även 
tagit in nytt material som beskriver hur ett urval tyska förband hade förberett 
sig för slaget och hur de löste sina uppgifter under denna första del av slaget. 
Störst omfång här har kapitlet om "GD": divisionen "Grossdeutschland". Men 
vi har även tagit med ett kapitel om Infanteriregemente 7, för att visa på bred
den. Dessutom har vi grävt i arkiv och stressat våra medarbetare för att ta fram 
nya bilder, nya färgillustrationer samt nya kartor i både färg och svartvitt för 
att göra boken så intressant som möjligt för läsaren.
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