
Tyske faldskærmsjægere - 
Enheder fra 9. Fallschirmjäger Division
Indledning

Under forstudierne til det, der senere blev til Chakotens krigsspil i april 2000 - Kampene om Seelow-
Højderne - stødte jeg for første gang på 9. Fallschirmjäger Division og divisionens indsættelse i kampene
om og i Berlin.

Jeg besluttede mig for at lave i første omgang en enkelt bataljon fra et af divisionens regimenter - hvilket
på daværende tidspunkt også svarede til mine muligheder rent figurmæssigt- og så udbygge enheden i takt
med ressourcetilgang, interesse, lyst og behov.

Sidstnævnte er ofte en god motivationsfremmende foranstaltning - der er intet som et forestående
krigsspil, der kan få produktionshastigheden i vejret!

Grundlaget til ovennævnte krigsspil kan ses her.

Mine krigsspilsenheder

Bataljonens første indsættelse var i januar 2000 under et prøvespil, der var inspireret af en artikel i
Wargames Illustrated - "Asia's last assault will fail!" - Defending the Seelow Heights, April 1945 -
forfattet af Phil Robinson (Jeg er desværre ikke i besiddelse af nummeret på det pågældende blad.). Spillet
og - gik det op for mig senere - styrkernes organisation var tilrettelagt efter Rapid Fire regelsættet, som
jeg havde omskrevet til Command Decision og bearbejdet en smule.

Jeg valgte blandt andet at vise enhedens noget blakkede fortid ved at bruge figurer, der oprindelig
forestillede piloter, som kompagnichefer samt også at bruge et par figurer, som jeg normalt slet ikke ville
bringe i anvendelse - nemlig sårede, med armen i slynge. Endvidere valgte jeg at supplere disse figurer
med nogle, som ikke havde den karakteristiske faldskærmsjægerudgave af den tyske stålhjelm, men den
traditionelle tyske stålhjelm. Sidstnævnte figurer blev bemalet i den almindelige flyverblå Luftwaffe
uniform.

Som jeg husker det, så slap figurerne nogenlunde helskindet gennem deres første spil og de deltog
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efterfølgende i spillet i Chakoten. Siden har der været lejlighed til at bruge dem en enkelt gang, hvor de
under en anden enhedsbetegnelse kæmpede en næsten lige så håbløs kamp som ved Seelow - denne gang
mod dele af en amerikansk Combat Command.

Billeder

Her ses bataljonschefen i spidsen for de tre lette kompagnier.

Figurerne i faldskærmsjægeruniformer er fra Airfix sættet German Paratroopers.

De tidligere piloter, der nu er kompagnichefer, stammer fra et andet Airfix sæt - nemlig Luftwaffe Ground
Crew.

Figuren med den lette morter samt Panzerfaust skytten - bagerste deling i 1. og 2. Kompagni - er fra Esci.

Bataljonens tunge kompagni - 4. Kompagni ses her.

De to maskingeværskytter er fra Esci, mens de to rigtige faldskærmsjægere - med armen i slynge - er fra
føromtalte Airfix sæt.



Den selvkørende flakfirling, som egentlig er lavet til mine enheder fra 9. SS-Panserdivision
"Hohenstaufen", gør det her ud for et køretøj fra Luftwaffe. Dette nævnt som et eksempel på den
"krydsanvendelse", som jeg har omtalt i mine artikler om mine øvrige tyske krigsspilsenheder.

Endnu et billede af det tunge kompagni, som her inspireres af bataljonschefen.

Køretøjet er bygget af en Airfix kanontraktor fra 88 mm Gun and Tractor sættet. Herpå er der monteret en
pansret overbygning (førerhuset) samt en Esci 2 cm luftværnskanon (firling).

Besætningen består af konverterede Airfix figurer - køreren fra Scammel Tank Transporter sættet -
konverteret til at ligne tyske soldater.

Fra et tidligere krigsspil bærer luftværnskanonens panserskjold en markering for en nedskudt fly - den
hvide kontur anes netop øverst til højre på skjoldet.

Om 9. Faldskærmsjægerdivision

Divisionen blev opstillet omkring årsskiftet 1944/1945 og blev indsat på Østfronten. I februar 1945 bliver
General-der-Fallschirmtruppen Bruno Bräuer, som var en erfaren og velanskreven officer, chef for
divisionen.

Divisionen bar nok så flot titlen af faldskærmsjægerdivision, men der var ikke mange af dens medlemmer,
der havde en fortid som faldskærmsjægere med i bagagen. Hovedparten af personellet havde godt nok en
fortid i Luftwaffe, men deres erfaringen stammede fra mere ydmyge funktioner så som jordpersonel på
flyvestationer og lignende. En stor del af officererne var tidligere piloter, som efter en kort omskoling
kom til at gøre tjeneste som infanteri.

Divisionen bestod af:

25., 26. og 27. Regiment (hver med tre bataljoner).
9. Artilleriregiment (tre afdelinger)
9. Panserjagerbataljon
9. Luftværnsafdeling
9. Ingeniørbataljon



9. Telegrafbataljon

(Alle enhedsbetegnelser har ordet Faldskærmsjæger (Fallschirmsjäger) foranstillet.)

Divisionen bliver straks indsat i forsvarslinien langs Oder og har da en styrke på 6.758 mand. Da den
russiske offensiv indledes den 16. april 1945 er divisionen i forreste linie og udsættes for den voldsomme
russiske artilleriforberedelse. Divisionen lider store tab, men kæmper hårdnakket. På grund af tabene
foreslår General Bräuer, at divisionen trækkes ud af kampene i 24 timer, således at den kan reorganisere
og få tilført nyt mandskab.

Dette forslag falder absolut ikke i den tyske overkommandos smag, og General Bräuer bliver straks sat fra
bestillingen, da han tydeligvis ikke magter sin opgave!

I hans sted overtager oberstløjtnant Harry Hermann, som da er regimentschef, kommandoen. Under
invasionen af Kreta var han kompagnichef og fik efterfølgende ridderkorset for sin indsats. Han
udnævntes nu til oberst og chef for 9. Faldskærmsjægerdivision.

At divisionen får en ny chef er ikke nok til, at den klarer sig bedre i kampen - overmagten er simpelthen
for stor. Den tyske overkommando tilfører den forstærkninger fra diverse sammenskrabede enheder, men
den går under kamp tilbage mod Berlin, hvor den indsættes i forsvaret. Oberst Hermann, som nu
udnævnes til general, får ansvaret for to forsvarssektorer i den nordlige del af Berlin. Efter krigen kommer
han i russisk fangenskab - 10 år - hvorefter han indtræder som officer i Bundeswehr.

General Bräuer blev efter krigen dømt til døden - og henrettet - i Grækenland, for ugerninger begået, da
han var kommandant på Kreta.

Læs mere her

Om 9. Faldskærmsjægerdivision: http://www.feldgrau.com/9FJD.htm
Om Tyske faldskærmstropper på Østfronten, inklusive omtale af 9. Faldskærmsjægerdivision:
http://www.eagle19.freeserve.co.uk/eastern.htm
Om tyske faldskærmstropper generelt: http://www.eagle19.freeserve.co.uk

Afslutning

Egne erfaringer fra brugen af faldskærmsbataljonen er, at den klart savner en middeltung morter. Det var
nok en fejl, at en sådan ikke var inkluderet fra starten - og jævnfør Kilde 4, så bør der også være en sådan
i det tunge kompagni. Denne mangel vil jeg råde bod på, en dag ånden kommer over mig.

Ligeledes har jeg et par andre ideer, som jeg gerne vil føre ud i livet. Søren Juul har været så venligt at
forære mig to eksemplarer af en 10,5 cm rekylfri kanon (= dysekanon), som jeg har planer om at
indlemme i faldskærmstropperne. Det er dog meget tvivlsomt om en enhed som 9.
Faldskærmsjægerdivision havde sådanne pjecer i deres artilleriafdelinger, men jeg kan ikke stå for
fristelsen til at gøre disse temmelig anderledes våbensystemer klar til spillebrug. Og så må man jo erindre,
at enheden, selvom den nu er navngivet, som den er, sagtens kan bruges til at repræsentere andre enheder
af Faldskærmstropperne...
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Per Finsted

1. Bataljon/25. Faldskærmsjægerregiment (Nyuddannede, Moral 8)

Bataljonsstab: 
  Bataljonschef

1. Kompagni: 
  Kommandodeling, infanteri 
  Infanterideling 
  Støttedeling

2. Kompagni: 
  Kommandodeling, infanteri 
  Infanterideling 
  Panserværnsdeling (Panzerschreck)

3. Kompagni: 
  Kommandodeling, infanteri 
  Infanterideling 
  Infanterideling (Ubegrænset forbrug af Panzerschreck ammunition)

4. Kompagni: 
  Maskingeværdeling 
  Maskingeværdeling 
  Flak Firling (på SdKfz 7)


