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sidste offensiv ind i Ardennernes sneklædte skove og kløfter på grænsen mellem Belgien og Tyskland. Han

troede, at de tyske tropper kunne nå hele vejen til Antwerpen og dermed skyde en kile ind mellem de
allierede. Hitlers egne generaler tvivlede på planens chance for succes. De yngre officerer derimod var parat
til at kæmpe, drevet af desperation efter at redde deres hjem og familier fra den hævntørstige Røde Hær, der
nærmede sig fra øst. Ardenneroffensiven fra december 1944 til januar 1945 blev med mere end en million

involverede soldater anden verdenskrigs største vesteuropæiske slag. Den barske vinter og kampenes vildskab
mindede i uhyggelig grad om kampene på østfronten. Efter massakrer begået af Waffen-SS-soldater billigede
selv de amerikanske generaler, at deres soldater skød tyskere, der overgav sig. Offensiven i Ardennerne blev

det slag, som endegyldigt knækkede den tyske værnemagt.

 

Den 16. december 1944 satte Hitler sin sidste offensiv ind i
Ardennernes sneklædte skove og kløfter på grænsen mellem Belgien
og Tyskland. Han troede, at de tyske tropper kunne nå hele vejen til
Antwerpen og dermed skyde en kile ind mellem de allierede. Hitlers
egne generaler tvivlede på planens chance for succes. De yngre

officerer derimod var parat til at kæmpe, drevet af desperation efter
at redde deres hjem og familier fra den hævntørstige Røde Hær, der
nærmede sig fra øst. Ardenneroffensiven fra december 1944 til
januar 1945 blev med mere end en million involverede soldater

anden verdenskrigs største vesteuropæiske slag. Den barske vinter og
kampenes vildskab mindede i uhyggelig grad om kampene på

østfronten. Efter massakrer begået af Waffen-SS-soldater billigede
selv de amerikanske generaler, at deres soldater skød tyskere, der

overgav sig. Offensiven i Ardennerne blev det slag, som endegyldigt



knækkede den tyske værnemagt.
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