
 

 

 

 

                                       
 

Program BERLIN – 45: SS SLUTSTRID 6-9/5 
  
Det sovjetiska slutanfallet mot Berlin inleddes den 16 april 1945 och efter hårda strider med   
mycket stora sovjetiska förluster bröt det tyska försvaret samman. Berlin inringades snabbt 
och våldsamma gatustrider ägde rum. I centrum för det tyska motståndet stod Waffen-SS   
soldater ur främst division Nordland. 
Vi studerar divisionens strider från pansarslagen vid Buckow den 18 april till  utbrytnings- 
 försöken den 2 maj 1945. Även några andra förbands strider tas upp. 

 
    Fredag 6 maj ”Strider i Berlins östra förorter” 
 
    Ca 06.50 flyget avgår från Arlanda/Landvetter/Kastrup 
    Ca 08.15 ankomst till Berlin 
    Ca 09.15 Transport till Klosterdorf 

 Pansarstriderna vid Klosterdorf där fyra Kungstigrar är grupperade.  

 Georg Diers: 
”Klockan 10.00 anföll sovjetiskt pansar på ganska bred front med infanteriunderstöd. 
Vi öppnade eld på 400 meter och förstörde på kort tid 40-50 stridsvagnar” 

 
     Förbokad Lunch  
 

 Fördröjning mot Straussberg och strider vid flygfältet. Regementschefen för regemente 
Danmark stupar. 
” På eftermiddagen lyckas fienden bryta igenom vid flygplatsen. Tre sovjetiska 
stridsvagnar blir nedkämpade av en 8,8 cm luftvärnspjäs” 

 Besök museet vid Starusberg flygfält 

 Uppehållande strider vid motorvägsringen 

 Striderna vid Karlshorst där Wallins granatkastarpluton grupperas på travbanan: 
”Visslande och ylande slog ryska granater ned i stallbyggnaderna och läktarna. 
Träbänkar och väggar splittrades och virvlade runt i luften” 

 Besök museum Karlshorst 
 

            Ankomst till hotellet ca 17.00. Incheckning 
            Gemensam middag för de som har förbeställt 
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    Lördag 7 maj ”Öster Berlin” 
 
     Vi inleder med att studera 9.fallskärmsjägardivisionen strider och sammanbrott. 
     Därefter följer vi division Nordlands strider öster Berlin hela dagen 
 
     08.30 Transport till området Golzow-Zechin-Werbig 

 Studium av det sovjetiska storanfallet mot 9.Fschjdivision den 16-17 april 1945 och 
spaningsanfallen 14-15 april. Strider vid Buschdorf, Langsow, Werbig och andra platser 
 

      ” Kl 0400 hoppar vi högt. Väggarna skakar, vi förlorar i ordets verkliga betydelse syn   
      och  hörsel av oavbrytligt tjutande, blixtrande och rämnande. Vi springer ut, trycks av    
      lufttrycket från de i närheten exploderande granaternat upp mot väggen” 
 
      Förbokad Lunch  
 
      Division Nordland anländer med delar den 17 april och sätts in efter hand. Vi följer divisionens      
      strider under em. 
 

 Spaningsbataljonen anländer till Wulkow och utsätts för ett sovjetiskt artilleriöverfall 

 Regementena Danmark och Norge grupperar i östra delarna av skogen söder Buckow. 
Fallskärmsjägare och soldater ur Nordland försvarar Hermersdorf  

 Pansarslaget vid Reichenberg. Kausch pansarrutor, bestående av Kungsstigrar, 
Stormkanoner och infanteri slår ut över 50 sovjetiska stridsvagnar 

                                   
 

 Besök med fika i Buckow 

 FLAK vid Herzhorn håller stånd mot pansaranfall 

 Vi fortsätter till Prötzel där en Panthervagn står med motorskador i ett vägskäl. 
Besättningen håller på med reparationer då 20 stridsvagnar  

    plötsligt framrycker. Verktygen läggs åt sidan. 
 

                                
 
            
 

      Transport till hotellet med ankomst ca 18.00  
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          Söndag 8 maj ”Gatustrider i Berlin” 
 
            08.30 transport till Spree 
 

 Reträtt och försvar av Spree med strider vid det stora AEG-komplexet 

 Sovjetiskt genombrott vid Treptower Park 

 Under flera dagar står mycket hårda strider i Neukölln där soldater ur Nordland och en 
fransk bataljon ur division Charlemagne kämpar i ruinerna. Den 26.genomförs ett motanfall: 
”Ca 50 m före barrikaden nådde Rostaing en korsande gata. Innan han korsade 
kastade han en blick nedför gatan åt höger. Han drog sig tillbaka. En T-34a var 
parkerad ca 10 m bort. Och den avsuttna besättningen hade fått syn på honom” 

          Pansarskott, kulspruta, stormgevär och handgranat var huvudbeväpningen 
 

                                                

                                              Hermannstrasse 1945 
             
      Egen Lunch 
 

 Striderna i Neukölln fortsätter 

 De våldsamma striderna vid Belle Alliance Platz och norr därom. Soldater ur division 
Nordland och Charlemagne slåss om varje gata, hus och våning. 
”Ryssarna som trodde att fransmännen var döda, kom med stridsvagnar igen, men 
den här gången utan förberedande artillerield. Tiotals stridsvagnar sammanstrålade 
samtidigt på Hedemanstrasse. Ryssarna insåg sitt misstag när två stridsvagnar gick 
upp i rök och en tredje blev svårt skadad.” 

 

 Vi anländer till hotellet ca 16.30 

 Egen middag 
 

 

       Måndag 9 maj ”Utbrytningen”              

 

08.30 utcheckning från hotellet, bagaget kvar 
Promenad till Friedrichstrasse 

  Vi studerar utbrytningsförsöken natten till den 2 maj längs Friedrichstrasse både division 
Nordland, men även Martin Bormann och andra partifunktionärer. 

 Vad hände med svenskarna bl a Hans-Gösta Persson och Ragnar Johansson  
 

           Egen Lunch 
 

      Berlin på egen hand för de som så önskar 
 
 
 



      Avslutande guidning för de som så önskar 
 

 Vi avslutar med Nordlands strider östra delen av centrala Berlin 
”Tre ryska stridsvagnar tränger in från Wallstrasse över Spittelmarkt på Leipziger 
Strasse dock direkt i början av Leipziger Strasse blir de träffade av pansarskott och 
blockerar nu infarten till Leipziger Strasse” 

 

 

                                                                         

                                                                      Gendarmenmarkt 1945 
 

 Ev visning av platsen för Hitlers bunker 
 
    16.30 avtransport från hotellet till Berlins flygplats 
    19.40/21.50 Flyg till Arlanda/Landvetter/Kastrup 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   Jan Ågren 

   Tfn mobil 0046 (0)73/6731906    
 

Faktaruta 
 
Normalpris: 6750:- 
I priset ingår: 
- Flyg Arlanda/Landvetter/Kastrup–Berlin ToR 
- Tre övernattningar på Hotell Best Western Mitte i Berlin  
- Två luncher 
- Ev museibesök 
- Alla transporter i Berlin utom ev egna  utflykter 
- All guidning 
- Studiematerial 
 
Tillkommer: 
Enkelrum:  ca 1700:-   
Gemensam middag fredag: ca 250:- 
                     ”          lördag  ca  300:-  
Fråga efter ev rabatt 
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