
1. (verstärkte) Polizei-Panzer-Kompanie - en kort
gennemgang af dets historie
Opstillingen og den første indsats

Kompagniet blev oprettet i januar 1942 som Polizei-Panzer(Kraftwagen)-Abteilung (af uransagelige
grunde betegnet som bataljon (Abteilung) selvom der reelt var tale om et kompagni).

Landsverk L 181 panservogn fra det tyske politi

Bataljonen (kompagniet) bestod ved oprettelsen af: Stab, forsynings- og vedligeholdelsesdelinger, 2 
panservognsdelinger (den ene udrustet med Steyr ADGZ panservogne, den anden antagelig med 
Landsverk L181) og 2 kampvognsdelinger udsrustet med Renault R-35 kampvogne.

Detaljeret styrkeoversigt. Se sidst i artiklen
(Stärke- und Ausrüstrungsnachweisung Polizei-Panzerabteilung (Pol.Pzkw.Abt.), 1.5. 1942)

Bataljonen (kompagniet) skulle indgå i et nyopstillet Gebirgsjäger-Regiment der Polizei (Politi 
Bjergjæger Regiment), der bestod af tre politibataljoner (302, 304 og 325), et tungt kompagni, en 
pionerdeling, en rytterdeling og en signalbataljon.

26. juli 1942 var Politi Jæger Regiment 18 klar til udrykning og blev overført til det nordlige Jugoslavien, 
hvor det var indsat frem til oktober måned.

I hvor høj grad panserbataljonen deltog i regimentets operationer vides ikke nøjagtigt.

I oktober 1942 returnerede regimentet til Østrig og blev i december - uden panserbataljonen - overført til 
Finland.

Panserbataljonen gik i stedet i kommando af HSSPF (Höhere SS- und Polizei-Führer) Rußland-Mitte und 
Weißruthenien.

I januar 1943 var enheden indsat i kamp mod partisaner i området - i en periode i samvirke med SS 
Sonder Btn. (SS Special Bataljon) Dirlewanger.

Redesignering og fornyet indsats



Renault R-35 kampvogn under fremrykning med tyke polititropper

Ordren til omdesignering til 1. forstærkede politipanserkompagni kan ikke stedfæstes, men den 25. januar
omtales kompagniet for første gang i feltpostoversigten.

Kompagniet var på det tidspunkt underlagt Politiregiment 2.

I gennem året 1943 opererede kompagniet bag den centrale del af Østfronten; fortsat under kommando af
HSSPF (Höhere SS- und Polizei-Führer) Rußland-Mitte und Weißruthenien.

Det blev et år med såvel almindelig daglig partisanbekæmpelse, som deltagelse i egentlige operationer
mod større partisanstyrker og -faciliteter.

Året 1943 i skemaform

6/1 26/1
Partisanbekæmpelse ved Ofipowitsche

27/1 19/3
Bekæmpelse af større partisanenheder ved Sluzk og i Pripjet sumpene

20/3 21/3
Partisanbekæmpelse i Weißruthenien

24/3
Sonder-Unternehmen (Specialoperation) "Ruda-Jawronka"

1/5 10/5
Unternehmen (Operation) Draufgänger II
I samvirke med Politiregiment 2, Schuma Bataljon 118, SS-Specialbataljon Dirlewanger og
Politipanserkompagni 12.

12/5 28/6
Unternehmen Cottbus

2/7 5/7
Unternehmen Günther

12/7 11/8



Unternehmen Hermann

13/8 15/8
Unternehmen Skank

20/8 15/9
Partisanbekæmpelse omkring Begoml og Vokschyie

5/11
Angreb mod Saretschje

6/11 7/11
Angreb og gennembrud mod olielager ved Dretun

Steyr ADGZ panservogn

I januar 1944 overtog 1. Armekorps kommandoen over kompagniet. Styrkemeldinger viser, at
kompagniet på det tidspunkt rådede over seks panservogne og ni kampvogne, d.v.s. næsten den
oprindelige styrke.

Reorganisering og indsats frem til krigens slutning

Efter fortsatte opgaver med partisanbekæmpelse blev kompagniet i juli 1944 beordret til Wien til
reorganisering.

Af kilderne fremgår ikke, hvad der rent faktisk skete i.f.m. reorganiseringen, men i februar 1945, var
kompagniet tilbage ved fronten i det nordlige Jugoslavien, hvor det blev indtil krigens slutning.

I styrkemeldingen fra 26. april 1945 omtales kompagniet som en af de vigtigste enheder bag
Heeresgruppe E sammen med SS-Politiregiment 17, 1. og 3. bataljon af SS-Politiregiment 28 "Todt", SS-
Gendarmeri bataljon 3 og 14. Politipanserkompagni.

Kilder

1) Panzerfahrzeuge und Panzereinheiten der Ordnungspolizei 1936 - 1945

2) Tanks - Armoured warfare up to 1946 



Her gengives styrkelisten for Politipanserbataljonen ved oprettelsen i maj 1942. 

Kilde: Panzerfahrzeuge und Panzereinheiten der Ordnungspolizei 1936 - 1945

Stärke- und Ausrüstrungsnachweisung

Polizei-Panzerabteilung (Pol.Pzkw.Abt.), 1.5. 1942

Stab

1 personvogn, let
2 sidevognsmotorcykler
2 motorcykler
1 officer og fem kørere
6 pistoler

Forsyningskolonne

1 personvogn, let
1 lastvogn, middeltung, personel
1 lastvogn, middeltung med feltkøkken
1 lastvogn, middeltung, forplejning
3 lastvogne, middeltunge, ammunition
3 lastvogne, middeltunge, brændstof
1 lastvogn, middeltung, oppakning
9 underofficerer, 1 menig og 11 kørere
21 pistoler

Vedligeholdelsesdeling

1 personvogn, middeltung
1 sidevognsmotorcykel
3 lastvogne, middeltunge, reservedele
3 lastvogne, tunge, værkstedsvogne
1 underofficer og 12 kørere
13 pistoler

1. panservognsdeling

1 sidevognsmotorcykel
3 motorcykler
1 lastvogn, middeltung, personel
1 lastvogn, middeltung, ammunition
1 lastvogn, middeltung, brændstof
3 panservogne, Steyr ADGZ
1 officer, 2 underofficerer, 14 menige og 16 kørere
33 pistoler og 3 maskinpistoler

2. panservognsdeling

Identisk med 1. deling bortset fra, at panservognene antagelig var af typen Landsverk L181.

3. kampvognsdeling



1 sidevognsmotorcykel
3 motorcykler
1 lastvogn, middeltung, personel
1 lastvogn, middeltung, ammunition
1 lastvogn, middeltung, brændstof
5 kampvogne, Renault R-35
1 underofficer. 6 menige og 15 kørere
22 pistoler og 5 maskinpistoler

4. kampvognsdeling

Identisk med 3. deling.


