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En soldat ur Röda armén höjer den röda fanan i ruinerna av Stalingrad på
detta sovjetiska frimärke utgivet 1945 – och på fotot! Bilden har tagits i de
centrala delarna av staden. Eftersom Stalin i inledningsskedet av anfallet
vägrade evakuera civilbefolkningen så tror man att mer än 40 000 civila dog
under de tyska bombningarna. Under själva striderna som utspelades mel-
lan augusti 1942 och februari 1943, dog troligtvis över en halv miljon sovje-
tiska soldater. De exakta siffrorna är okända. På tysk sida stupade närmare
170 000 man.

av Carl-Henrik Larsson

I februari är det 70 år sedan den tyska 6:e armén kapitulerade i
Stalingrad efter ett av världshistoriens blodigaste slag, och det innebar
början till slutet på andra världskriget. I detta fasansfulla slag stupade

hundratusentals soldater.
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För Hitler var en snabb tysk seger i Stalingrad viktig ur två as -
pek ter. Dels var Stalingrad strategiskt viktig med sitt läge vid
Vol gas strand, och dessutom skulle ett snabbt avgörande från
tysk sida innebära en psykologisk seger, beroende på att sta-
den bar den sovjetiske ledarens namn. Detta var också en av an-
ledningarna till varför Stalin vägrade ge upp staden. Och det var
också anledningen till varför Hitler i sin tur krävde att de tyska
soldaterna skulle kämpa till sista kulan. Frimärket gavs ut 1939.
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I förgrunden på detta frimärke som gavs ut
av Marshallöarna 1992, kan man se det väldi-
ga monumentet ”Moderlandet kallar” som
står på kullen Mamayev Kurgan i utkanten av
Sta lin grad, nuvarande Volgograd. I bakgrun-
den ser man ett rykande Stalingrad i ruiner.
En anakronistisk framställning eftersom det
85 meter höga monumentet (svärdet inräk-
nat) inte restes förrän 1967! På fotot ovan
ses samma kolossalstaty med Volga i bak-
grunden. (foto www.volganet.ru)

Mamayev Kurgan är nam -
net på en kulle som är
belägen nordöst om sta -

den Volgograd vid floden Vol -
gas strand i södra Ryssland.
Sedan slutet av 1960-talet har
denna kulle varit ett av södra
Rysslands mest populära be-
söksmål. Det är dock inte ut-
sikten över staden som hägrar,
för Volgograd med sina en mil-
jon invånare är nämligen en
grå och trist industristad, helt
återuppbyggd efter kriget en-
ligt sovjetiskt mönster. 

Nej, den strida strömmen av

ner, och det sovjetiska mot-
ståndet smulades fullkomligt
sönder. Den tyske diktatorns
vision om att Moskva skulle ka -
pitulera innan nyåret 1941 ver -
kade i detta läge inte orimlig. 

Men den ryska kylan och
snön i kombination med Röda
arméns orubbliga motstånd,
kull kastade Hitlers storslagna
plan. Istället för Moskva valde
därför Hitler att under våren
och sommaren 1942 sätta in stö -
ten mot oljekällorna vid Kaspi -
s ka havet. Utan olja skulle hela
den tyska krigsmaskinen stan -
na, och dessutom kunde en
lyck ad offensiv i detta område
sammanlänkas med de tyska
framgångarna i Nordafrika.  

För att en sådan plan skulle
vara möjlig att genomföra kräv -
des det att tyskarna behärska-
de floden Volga, som fungera-
de som en viktig transportled
för Röda armén. De sovjetiska
trupperna i inlandet försågs via
floden med både krigsmateriel
och förnödenheter söderifrån. 

Nyckeln till att behärska
den na transportled var staden
Stalingrad, vars geografiska lä -
ge vid flodens strand gjorde den
strategiskt oumbärlig. Dessut -
om bar staden den ryske dikta-
torns namn, ett faktum som
in te gjorde Hitler mindre in-
tresserad av att erövra den så
snabbt som möjligt. 

Stora umbäranden bland
de civila
Uppdraget att erövra Stalin -
grad gick till den tyska 6:e ar-
mén under ledning av general
Friedrich Paulus (1890–1957),
som hade haft en lång tjänst-

besökare till kullen beror på att
ett av världens största monu-
ment med namnet ”Moderlan -
det kallar”, har stått här sedan
1967. Det är en 52 meter hög
kvinna – 85 meter om man räk -
nar in svärdet i hennes hand –
som restes till minne av de hun -
dratusentals sovjetiska solda-
ter som 1942–43 stupade i sta-
den och även på själva kullen.
Staden hette då inte Volgograd,
utan Stalingrad.  

Nyckeln till Volga
Den 22 juni 1941 inledde tys-
karna operation Barbarossa,
som var kodnamnet för Hitlers
invasion av Sovjetunionen. I
den inledande fasen av invasio -
nen gick allt enligt Hitlers pla-

En av andra världskrigets främsta befälhavare och strate-
ger, Georgij Zhukov (1896–1974) är avbildad på detta sov-
jetiska frimärke från 1976. Det var Zhukov som tillsam-
mans med Aleksandr Vasilevskij planerade och genom-
förde det sovjetiska motanfallet mot 6:e arméns flanker
norr och söder om Stalingrad. Zhukov får inte blandas
ihop med Vasilij Tjujkov som var befälhavare för 62:a ar-
mén, som höll ställningarna mot tyskarna inne i Stalin -
grad. Vasilevskij gavs ut på sovjetiskt frimärke 1980.
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Vasilij Tjujkov
1900–82
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Detta albanska frimärke från 1963 visar Stalingrads läge vid floden Volga.
Namnbytet från Stalingrad till Volgograd skedde 1961, och berodde på att
Sovjets dåvarande ledare Nikita Chrusjtjov ville få slut på Stalinkulten.
Att Chrusjtjov själv hade ett mörkt och blodigt förflutet som en av Stalins
handgångna män, var naturligtvis inget som allmänheten fick kännedom
om. Intressant i detta sammanhang är att Chrusjtjov själv deltog i slaget
om Sta lin grad i egenskap av politisk kommissarie.

snart förstod tyskarna att de
sovjetiska soldaterna inte gav
sig utan strid. Ruinerna gav
dessutom försvararna utmärk-
ta gömställen och försvarsposi-
tioner. 

De våldsamma gatustrider-
na böljade fram och tillbaka.
Från hus till hus, i raserade fa-
briksbyggnader, i gränder och
prång. Och på kullarna som om -
ger staden utspelades några av
andra världskrigets blodigaste
strider. 

Försvaret av Stalingrad led-
des av general Vasilij Tjujkov
(1900–1982) som fick förlita sig
till att hans 62:a armé fylldes
på med nya soldater utifrån.
Manfallet var enormt! 

De sovjetiska rekryter som
skeppades in från Volgas östra
strand var oftast mycket illa ut -
rustade och minimalt tränade

göring i den tyska generalsta-
ben. Vid det polska fälttåget
1939 hade Paulus tjänstgjort
som stabschef vid den 10:e ar-
mén, och under Hitlers fram-
gångsrika erövringståg våren
1940, gjorde Paulus sig ett
namn som en duglig strateg. 

Paulus militära bana krön-
tes när Hitler 1942 befordrade
honom till general över pan-
sartrupperna och befälhavare
för den 6:e armén. 

I slutet av augusti 1942 nåd -
de den 6:e armén fram till Sta -
lingrads utkanter. För att luck -
ra upp motståndet i staden in-
ledde Luftwaffe ett massivt
bombangrepp. 

Från sovjetiskt håll försökte
man förgäves få Stalin att be-
ordra en evakuering av civilbe-
folkningen i Stalingrad, men
han vägrade. Stalin såg nämli-
gen alla former av tillbakadra-
gande och reträtt som ett teck-
en på feghet och bristande loja-
litet mot landet och partiet. 

I de inledande tyska bomb-
ningarna dog därför tiotusen-
tals civila, främst kvinnor och
barn. De civila som överlevde
hade en svår tid framför sig.
De fick hålla sig göm da i källa-
re och kloaker, och förlita sig
på att någon rysk eller tysk
soldat gav bort en brödbit ur
sin minimala ranson. 

Tusentals civila dog av svält,
sjukdomar och köldskador un-
der de första månaderna av sla -
get. Visser ligen gick Stalin un-
der senhösten 1942 med på att
evakuera en del av befolkning-
en till Volgas östra strand, men
närmare 80 000 civila fanns
kvar i staden under stora um-
bäranden medan striderna ut-
spelades.    

Tappra försvarare
Den 6:e armén hade inga större
problem med att ta sig in i den
sönderbombade staden. Men

för uppgiften. De hade ingen-
ting att säga till om, utan släng -
des direkt in i de blodiga stri-
derna mot en betydligt mer er-
faren fiende. 

Att vända och fly var inget
alternativ för dessa rekryter.
Sta lin hade gett order om att all
reträtt var förbjuden. De som
bröt mot ordern sköts på fläck-
en av de patruller som överva-
kade att alla utförde sin plikt. 

Trots dessa enorma uppoff-
ringar från de sovjetiska solda-
terna, såg det i november må-
nad ut som om en tysk seger
var nära förestående. Tyskar -
na behärskade större delen av
staden och det krävdes inte
mycket för att försvararna skul -
le ge upp. Men plötsligt utan
för varning för de tyska solda-

Albanien gav ut detta frimärke 1963 före -
ställande sovjetiskt infanteri och pansar
på framryckning i ett ödelagt Stalin grad.
Notera även porträttet av Stalin. Fortfa -
ran de, 70 år senare, upptäcks enorma
mass gravar på kullarna som omger sta-
den. Efter slaget ville befolkningen så
snabbt som möjligt göra sig av med de tusentals kropparna som annars
riskerade att ruttna och sprida sjukdomar. I de fall det är möjligt identifie-
ras nu kropparna för att sedan begravas under värdigare former.
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Den 19 november inleddes
operationen, och det dröjde inte
länge förrän de rumänska för -
svarslinjerna kollapsade. Där -
med var hela den tyska 6:e ar-
mén avskuren från omvärlden. 

Misslyckad luftbro
Paulus begärde genast efter
inringningen att Hitler skulle
godkänna en utbrytning ur sta -
den. Hitler som var besatt av
tanken att staden snart skulle
falla i hans händer, vägrade att
godkänna en sådan plan. Den
tyske diktatorn manade istäl-
let Paulus till lugn, genom att
presentera den lösning på pro-
blemet som Her mann Gö ring,
befälhavaren för Luft waf fe, ha-
de kommit fram till. 

Göring menade att det tys-
ka luftvapnet utan några stör-
re problem skulle kunna förse

de instängda tyska soldaterna
med tillräckliga mängder mat
och ammunition. Men då hade
han inte tagit hänsyn till vare
sig den mängd proviant som
behövde levereras varje dag, fi-
entligt flyg, luftvärn eller väd-
rets makter. 

Efter bara några dagar för -
stod soldaterna i 6:e armén att
Luftwaffe inte skulle kunna
fullgöra sitt uppdrag. Den till-
tagande kylan i kombination
med att matransonerna halve-
rades, medförde att soldaterna
led svårt. Två ski vor bröd om
dagen räckte in te långt för att
upp rätthålla stridsmoralen. 

Många tyska soldater för sök-
te undslippa helvetet genom att
på olika sätt skada sig själva.
De som hade tur fick sina ska-
dor bedömda som tillfogade i
strid, och då kunde man få en
plats på något av de flygplan
som varje dag landade i sta-
den. Detta var ett farligt spel
eftersom minsta misstanke om
självtillfogad skada ledde till
omedelbar arkebusering. 

Paulus utnämnd till fält-
marskalk
Jul- och nyårshelgen 1942 blev
särdeles kall i Stalin grad. De
krigströtta tyska soldaterna ha -
de vid denna tidpunkt lämnat
alla illusioner om seger bakom
sig. Det gällde att överleva till
varje pris. Att för söka sig på en
utbrytning ur staden var det
heller ingen som trodde på.
Orken var slut! 

T.v.: Rumänien ville med detta frimärke från 1941 hylla det militära sam -
ar betet med Nazityskland. Landet deltog med två arméer på tysk sida
under anfallet mot Sovjetunionen. Den påtryckta texten hänvisar till att
tyska och rumänska trupper tillsammans intog staden Odessa den 16
oktober 1941. Under slaget vid Stalingrad misslyckades de illa utrus ta -
de ru män ska trupperna att skydda den tyska 6:e arméns norra och söd-
ra flank, vilket ledde till att 6:e armén skars av och inringades i staden. 

T.h.: Det fascistiska Kroatien gav 1943 ut
detta frimärke för att hylla de kroatiska
soldater som stupat eller blivit tillfånga-
tagna under striderna i Stalingrad. Den
kroatiska legionen i Stalingrad, eller det
369:e förstärkta infanteriregementet som
det egentligen hette, bestod av lite mer
än 1 400 frivilliga kroatiska soldater och
officerare. Flertalet av legionens soldater
antingen stupade eller hamnade i sov je -
tisk fångenskap. 

terna, blev styrkeförhållande-
na omkastade. 

Tyskarna instängda i
Stalingrad
Den sovjetiska militärledning-
en hade under en tid funderat
över hur den tyska 6:e armén i
Sta lingrad skulle tvingas till
ka pitulation. Det var general
Geor gij Zhukov (1896–1974)
och che fen för generalstaben
Alek sandr Vasilevskij (1895–
1977), som var hjärnorna bak -
om den plan som fick namnet
”Ura nus”, och som gick ut på
att stänga in den tyska 6:e ar-
mén i Stalingrad för att sedan
förinta den. 

Operationen gick först och
främst ut på att Röda armén
skulle slå till mot den 6:e ar-
méns norra och södra flank,
som skyddades av två rumäns-
ka arméer som stred på Tysk -
lands sida. Dessa rumänska
arméer utgjorde på grund av
sin bristfälliga beväpning och
låga krigsmoral, akilleshälen i
hela den tyska anfallsplanen,
och detta var både Zhukov och
Vasilevskij medvetna om. 

Byggnaden med den 
”eviga lågan” till minne av 
soldaterna i Stalingrad, finns vid 
foten av kullen Mamayev Kurgan.

➥
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Istället hoppades många på
att hjälp skulle komma utifrån.
Envisa rykten spreds bland de
tyska soldaterna om att en tysk
pansararmé under ledning av
fältmarskalken von Manstein
skulle komma till undsättning. 

Detta var bara rykten. Hit -
ler hade gett upp kampen om
Sta lingrad, och bestämt sig för
att låta sina soldater dö i kylan.
Men att kapitulera var inget
alternativ. Hitler menade att
de tyska soldaterna skulle käm -
pa till sista kulan, och hellre ta
sina liv än att falla i sovjetisk
fångenskap. 

När januari månad 1943
när made sig sitt slut, var det
tyska nederlaget ett faktum.
Att fortsätta kämpa var me-
ningslöst. Hitler som förstod
vad som höll på att hända spe-
lade i detta läge ut sitt sista
kort – han befordrade Paulus
till fältmarskalk. Hitlers tan-
ke var att denna utnämning
skulle förmå Paulus att ta sitt
liv. Ingen tidigare tysk fältmar -
skalk hade nämligen kapitule-
rat och blivit krigsfånge. 

Paulus tog dock ingen notis
om utnämningen, utan samma
dag som han befordrats, den
31 januari 1943, lät han med-
dela den sovjetiska militärled-
ningen i Stalingrad att 6:e ar-

mén ämnade kapitulera. Stri -
derna fortsatte fram till den 2
februari då de sista tyska sol-
daterna gav upp. 

Endast 5 000 överlevde
Det blodiga slaget om Stalin -
grad krävde hundratusentals
unga människors liv. Inga ex-
akta siffror på hur många sov-
jetiska soldater som stupade i
slaget har publicerats, men tro -
ligtvis stupade över en halv
miljon man. På den tyska sidan
var dödssiffran mindre än hälf -
ten, närmare 170 000 soldater. 

De tyska soldater som var
kvar i staden efter kapitulatio-
nen, cirka 100 000 man, blev
sovjetiska krigsfångar. Bleka,
magra och uthungrade tvinga -
des de ut på en dödsmarsch som
varade i veckor. En behandling
som tyskarna hade utsatt rys -
ka krigs fångar för sedan 1941. 

Merparten av fångarna dog
inom de närmaste veckorna.
Resterande del fick tillbringa
de kommande tio åren i Sibi ri -
en. Efter Stalins död 1953 fick
de överlevande, som uppgick
till endast drygt 5 000, åter-
vända hem till Tyskland. 

Friedrich Paulus valde året
efter kapitulationen att börja
ar beta för den sovjetiska pro -
pa ganda apparaten. I radioin -

spel ningar och artiklar vände
sig Paulus mot sin forne herre.
I Tyskland stämplades Pau lus
som lands förrädare, något som
drab bade hustrun och sonen
hårt. De fängslades av nazis-
terna efter Paulus uttalanden. 

Efter frisläppandet 1953 flyt-
tade Paulus till Dresden, där
han fick anställning vid polis -
högskolan som chef för den
krigs historiska avdelningen.
Han var också delaktig i upp-
byggandet av den östtyska ar-
mén. 

Stalingrad på frimärke
Avslutningsvis vill jag göra lä-
sekretsen uppmärksam på ett
antal frimärksutgåvor med
koppling till slaget om Stalin -
grad, som av platsskäl inte an-
vänts som illustrationer i den-
na artikel. 

Sovjetunionen och senare
Ryssland har genom åren gett
ut flera frimärken på temat Sta-
lingrad, bl.a. 1944, 1968, 1973
och 2002. Förutom dessa vill
jag framhäva frimärken från
Po len 1953, Rumänien 1943
samt från Ungern 1953. ❑

På detta frimärke från Sovjet -
uni o nen 1963, 20 år efter 6:e ar-
méns kapitulation i Stalingrad,
kan man se de tillfångatagna
tyska soldaterna från Stalin -
grad på vandring genom det
snö täckta landskapet mot ett
okänt öde. Närmare 100 000 tys-
ka soldater togs till fånga i Sta -
lingrad. Flertalet av dem frös
ihjäl eller dog av hunger redan
under de första veckorna efter
nederlaget. Endast drygt 5 000
överlevde och kunde efter Stalins död tio år senare återvända hem till
Tyskland.

Efter misslyckandet i Stalingrad beslutade sig Hitler under senvåren 1943 för
att en gång för alla krossa det sovjetiska motståndet. Den gigantiska tyska
offensiven, med kodnamnet Zitadelle, hade som mål att innesluta de sovje-
tiska arméerna i söder. I juli 1943 utspelades vad som kallas världshistoriens
största pansarslag nära staden Kursk. Även det slaget som är avbildat på det
ryska frimärket här intill som gavs ut 1993, slutade med en tysk förlust.

General Friedrich Paulus (t.h.) och snett bakom honom, stabs chefen ge-
neral Arthur Schmidt samt längst t.v. Paulus adjutant överste Wilhelm
Adam, efter kapitulationen vid Stalingrad.
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