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Роберто ТРАЈКОВСКИ,1 
 

АКТИВНОСТИТЕ ЗА ФОРМИРАЊЕ НА  
21. ПЛАНИНСКА ДИВИЗИЈА НА СС „СКЕНДЕРБЕГ“ 

СПОРЕД ДОКУМЕНАЦИЈАТА ОД АРХИВАТА  
НА „ВОЛФГАНГ ВОПЕРСАЛ“ 

 
Апстракт: Поради оскудноста на изворна документација во врска со 21. 
планинска дивизија на СС „Скендер бег“ (21. Waffen-Gebirgs-Division der SS 
„Skander beg“ (Albanische Nr. 1)),2 секоја друга, па макар таа да била и 
секундарна, е повеќе од полза при расветлувањето на активностите за 
формирање, структура, организација и борбениот пат на споменатата 
дивизија, која дел од личниот кадар го мобилизираше од Албанците во 
западните делови на Македонија. 
 

Со цел повторно да се етаблираат во повоеното западногерманското 
општество и исползуваат комплетните права на поранешни воени ветерани, 
во  1948/49 година, во Хамбург, поранешните припадници на Вооружените 
сили на СС,3 ги поставија темелите на „Организацијата за помош и меѓусебна 
поддршка на поранешните припадници на Вооружените сили на СС“, која 
постоеше до 1992 година.4  

                                                 
1 Д-р Роберто Трајковски е вработен во СОУ „Таки Даскалот-Битола“, со адреса Борис 
Кидрич б.б. Битола, адреса на живеење: Цане Бујуковски бр. 27 Битола. е-пошта: 
trajkovski.robert@yahoo. com.  
2 За формирањето, оргаанизацијата, структурата и борбениот пат на 21. планинска дивизија на 
СС „Скендер бег“ види повеќе: М-р Роберто Трајковски, Формирањето и борбениот пат на 
21 планинска дивизија на СС „Скендер бег“ во Западна Македонија. Зборник на трудови 17. 
Национална установа за заштита на спомениците на културата и музеј-Битола, Битола, 2013., 
Д-р Живко Аврамовски, Мерки на Германците за формирање на СС дивизијата „Скендер 
бег“ и оцена на нејзината борбена готовност. Тетово и Тетовско во НОВ 1941-1945. книга 2.  
Собрание на општина Тетово, Општински одбор на СЗБНОВ, Тетово, 1991, 326-327. 
3 Вооружените сили на СС (Waffen SS), кои како посебен род на Вермахтот, меѓутоа и дел од 
СС, започнаа да етаблираат во март 1940 година. Во почетокот, се работеше за неколку 
елитни дивизии, пополнети со Германци, од Рајхот и дијаспората, како и доброволци од 
Западна Европа и Скандинавија,  меѓутоа, по тешките загуби на Источниот фронт, во зимата 
1942/1943 година, започнаа да се формираат и негермански СС вооружени формации, меѓу 
кои спаѓаше и 21. планинска дивизија на СС „Скендербег“. 
4 На германски јазик: „Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der ehemaligen Angehörigen der 
Waffen-SS e.V.“, скратено на германски HIAG. Hermann Weiß, Alte Kameraden von der Waffen-
SS: ist die HIAG rechtsextrem? Frankfurt am Main 1984, 156., Anton Maegerle, Ewiggestrige 
Kameraden: soldatische, militaristische und rechtsextreme Traditionsverbände, Frankfurt am Main 
2000, 128. 
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Во склопот на споменатата организација освен издавачка куќа,5 
фунционираше историско-документационо одделение, кое го раководеше 
Волфганг Воперсал (1927-1992 година), поранешен припадник на 
озлогласената СС оклопна дивизија „Мртвачка глава“ (3. SS Panzerdivision 
„Totenkopf“) и нејзин најзначаен хроничар.6  

Меѓу другото, работата на В. Воперсал се состоеше во собирање на 
најразновидна документација7 во врска со структурата, организацијата и 
борбениот пат на Вооружените сили на СС, која потоа архивски ја 
обработуваше и подредуваше. Архивата, по неговата смрт, од страна на 
неговата жена, во 1993 година, му беше предадена на Сојузниот архив-Воен 
архив Фрајбург на Брезгау-Сојузна Република Германија (Bundesarchiv-
Militärarchiv Freuburg im Breisgau), каде што и сега се наоѓа, под името: 
„Фонд Н 756 оставштина на В. Воперсал: Збирка за историјата на 
Вооружените сили на СС“.8  

Документацијата која се однесува на 21. планинска дивизија на СС 
„Скендербег“ е сместена во две папки, Н 756/182а и Н 756/182б.  Во папката 
Н 756/182а, се поместени:  наредби, извадоци од воени дневници, дневни 
извештаи, оперативни извештаи, телграми, оперативни скици; документација 
која се однесува на воената операција со тајна шифра „Лов на лисици“;9 
извдоци од документи за историјата на Албанија до 1939 година и 
фотографии од албанскиот крал Ахмед Зогу. Во другата папка, Н 756/182б, се 
поместени:   радио-телеграми, извештаи, оперативни извештаи, пишана 
коресподенција по 1945 година; документација во врска со 21 планински-
инженериски баталјон на СС, поштенското одделение на дивизијата и 21 

                                                 
5 Се работеше за „Munin-Verlag“, прво со седиште во Рајнсфелд, Оснабрик, а сега Трир, која 
претежно издаваше воено-историски публикации со апологетски карактер, со цел, 
поранешните припадници на Вооружените сили на СС да се прикажат како обични, во некои 
случаеви и елитни, идеолошки неиндоктринирани војници. Се работеше месечникот „Der 
Freiwillige“ („Доброволец“), кој излегуваше меѓу 1956 и 2014 година и 60-тина други 
публикации. Karsten Wilke: Die Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit (HIAG) 1950–1990. 
Veteranen der Waffen-SS in der Bundesrepublik. Schöningh, Paderborn/Wien 2011, 379 
6 Негово најзначајно дело во врска со споменатата дивизија е: Soldaten - Kämpfer - 
Kameraden. Marsch und Kämpfe der SS-Totenkopf-Division. Herausgegeben von der 
Truppenkameradschaft der 3. SS-Panzerdivision, 10 Bände, Munin-Verlag, Osnabrück, 1984-1991. 
7 Извештаи, соопштенија, преписки, наредби, сеќавања и други документи, меѓу кои и копии 
на документи од странски архиви и тоа претежно од Националните архиви на Соединетите 
Американски Држави-Вашингтон (U.S National Archives and Records Administration-
Washington). 
8 Во оргинал: Bestand N 756 Nachlass Wolfgang Vopersal: Sammlung zur Geschichte der Waffen-
SS. http://www.argus.bstu.bundesarchiv.de/N756-37281/index.htm. 
9 Реализирана во македонско-албанскиот граничен појас, во просторот Тетово-Гостивар, меѓу 
17 до 26 август 1944 година. Fernschreiben An Pz.AOK 2. Btr. Unterhnemen „Fuchsjagd“. 
Anlagen zum Kriegstagebuch Nr. 12 Gen. Kdo. XXI (Geb.) A.K. von 1.8.-31. 8. 44. Ia. 
Bundesarchiv-Militärarchiv in Freiburg im Breisgau, (скратено BAMAF). RH-24/21/108. 
Kriegstagebuch Nr. 12 Gen. Kdo. XXI (Geb.) A.K. von 1.8.-31. 8. 43. Ia.  BAMAF. RH-24/21/107, 
22. 
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дополнителен баталјон на СС; извадоци од документи за историјата на 
Албанија меѓу 1939 и 1945 година, како и фотографии.10 

Научно обсервираќи ги двете папки кои се однесуваат на се однесува 
на 21. планинска дивизија на СС „Скендербег“, открив еден, за наши 
сфаќања, доста значаен сет документи во врска со активностите за 
формирање на 21. планинска дивизија на СС „Скендербег“ и местоположбата, 
структурата и организацијата на оделни служби и установи на Третиот Рајх 
во западните делови на Македонија во 1943/1944 година, кои се наоѓаат во 
папката Н 756/182б. Всушност, се работи за две писмо испратено од страна на 
Карл Бергер11 до: „Референтот за военоисториска документација господинот 
Волфганг Воперсал“..., од кои, едното е надополнато со рачно изработени 
просторни скици, како и презентираната фотографија, на која се прикажани 
двајца албански регрути како стојат пред комисија за мобилизација во 21. 
планинска дивизија на СС „Скендербег“. 

Во првото писмо, претставуваќи се себеси како припадник на 21. 
планинска дивизија на СС „Скендербег“, Карл Бергер12 истакнува, дека како 
дел од службата на „Претставникот на СС-Рајхсфирерот за Албанија“,13 СС-
бригадниот генерал Јозеф Фитцхум,14 од декември 1943 година, до март 1944 
година престојувал во Тетово и отаму патувал и во Гостивар, во кој простор, 
нешто подоцна, започна со пополнувањето на трите баталјони на 1. албански 
планински-ловечки полк на СС,15 со седиште во Тетово. Исто така наведува, 
дека во април 1944 година, таму се среќава со новоназначениот командант на 
21. планинска дивизија на СС „Скендербег“, СС-полковникот Август 
Шмидхубер,16 чиј заменик бил СС-потполковникот (Алфред) Граф17 и дека од 
мај 1944 година, функцијата командант на место (Тетово), истовремено и 

                                                 
10 http://www.argus.bstu.bundesarchiv.de/N756-37281/index.htm. 
11 Карл Бергер, не смее да се меша со името на Готлиб Бергер, началникот на главната 
команда на СС (Chef des SS-Hauptamtes), кој одигра значајна улога при формирањето на 
негерманските СС-единици за време на Втората светска војна, иако не ние познато дали биле 
во некакво крвно сродство со него. 
12 Во двете писма, за кои станува збор во статијата, не е истакнато каков чин Карл Бергер 
поседувал, иако може да се претпостави дека се работи за СС-офицер. 
13 Команда (штаб), офицер за врска, воспоставена во крајот на декември 1943 година,  со 
улога на советника на албанската колаборационистичка влада, во врска со организирањето 
полицијата и жандармеријата, меѓутоа и многу други различни воено-безбедносни прашања. 
13 Der Deutsche Bevollm. General in Albanien. Generallt. Gullman. Nr. 3046/44 geh. O.U., den 23. 
6. 44. Група армии Ф. NARA М Т 501, Р 285. The National Archives and Records Administration 
(натаму: NARA), микрофилм (натаму: М) Т 501, ролна (натаму: Р) 285. 
14 Командант на хартија на 21. планинска дивизија на СС „Скендербег“ до почетокот на мај 
1944 година. 
15 Односно, 50. планински-ловечки полк на СС. 
16 дотогашен командант на 14. СС планински-ловечки полк, од фолксдојчерската 7. СС 
доброволечка-планинска дивизија „Принц Еуген“ (SS-Freiwilligen-Gebirgs-Division „Prinz 
Eugen“). Roland Kaltengger, Totenkopf & Edelweiss: General Artur Phleps und die 
südosteuropäischen Gebirgstruppen der Waffen-SS 1942-1945. Ares Verlag, Graz, 2008, 66. 
17 Всушност командант за логистика на 21. планинска дивизија на СС „Скендербег“. 
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командант на 1. албански планински-ловечки полк на СС, кој својот персонал 
го мобилизираше од западните делови на Македонија, ја извршувал еден СС-
потполковник, подоцна СС-полковник,18 додека функцијата командант на 
II/1. албански планински-ловечки полк на СС дека ја извршувал извесен СС-
поручник Валтер, по потекло од Виена, кој на таа функција дошол од 17. СС 
оклопногренадерска дивизија „Гец фон Берлихинген (17. SS-Panzergrenadier-
Division „Götz von Berlichingen“). Понатка во писмото се зборува за 
борбениот пат на 21. планинска дивизија на СС „Скендербег“ по октомври 
1944, кога главнината на албанскиот персонал веќе ги имаше напуштено или 
дезертирано нејзините редови, додека нејзиниот германски персонал ќе влезе 
во составот на борбената група „Фитцхум“, која во есента/зимата 1944 
година, преку Косово, се проби и повлече во просторот на Сараево.19 

Изгледа по барање на В. Воперсал, за подетални информации за 21. 
планинска дивизија на СС „Скендербег“ и фотографии од истата, што може 
да се заклучи од неговата содржината, Карл Бергер му испраќа уште едно 
писмо на гореспоменатиот. Во истото, освен што се зборува за 
ослободувањето од воено заробеништво на 15.000 Албанци, поранешни 
припадници на кралската југословенска војска, со цел да ја пополнат 21. 
планинска дивизија на СС „Скендербег“,20 меѓудругото, подетално се говори 
и за активностите за формирање на 21. планинска дивизија на СС 
„Скендербег“ во западните делови на Македонија. Во врска со истити е 
наведено, дека во текот на месец април и мај 1944 година, преземени се 
активности за обезбедување на објекти за сместување на персоналот на 
дивизијата и дека во мај 1944 година, во Тетово, односно Гостивар, 
престојувал и нејзиниот командант, СС-полковникот А. Шмидхубер.  

Дури во јуни 1944 година, во Тетово пристигнува веќе споменатиот 
СС-потполковник Јакуб Хаузер, командантот 1. албански планински-ловечки 
полк на СС, со околу шест СС-офицери и 15 СС-подофицери, со задача да 
асистираат при формирањето и организирањето на споменатиот полк, меѓу 
кои бил и СС-поручникот Валтер, кој со двајца СС-подофицери, веднаш 
заминал за Гостивар, со задача таму да го формира и организира II/1. 
                                                 
18 Се мисли на СС-потполковникот Јакуб Хаузер, дотогашен командир на баталјон во 
муслиманската 13. планинска дивизија на СС „Анџар“ (13. Waffen-Gebirgs-Division der SS 
„Handschar“ (kroatische Nr. 1)).  
19 Karl Berger 8054 Mauern/b. Moosburg Hauptstrasse 14, An Referat Kiregsgesichte 
Dokumentation Herrn Wolfgang Vopersal 413 Moers Kleiststrasse 2. Betrifft: 21 Gebirgs Div 
Skenderbeg (Albanische 1) Vorgang: Ohne. BAMAF. N 756/182b. 
20 Во врска со тоа, на 22 март 1944 година, Адолф Хитлер директива за ослободување на сите 
кралски-југословенски воени заробеници со албанско потекло, кои му се ставени на 
располагање на СС-рајхсфирерот Хајнрих Химлер. Според Карл Бергер, околу 3.500 од нив, 
влегле во составот на 21. планинска дивизија на СС „Скендербег“, откако пристигнале во 
местата Призрен, Приштина, но повеќето во Тетово и Гостивар. За истата цел, издвоени се и 
Албанците кои до тогаш служеле и во 13. планинска дивизија на СС „Анџар“. Д-р Живко 
Аврамовски, Мерки на Германците за формирање на СС дивизијата „Скендер бег“ и оцена на 
нејзината борбена готовност. Тетово и Тетовско во НОВ 1941-1945. книга 2..., 326-327. 
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албански планински-ловечки полк на СС. Меѓутоа, К. Бергер понатаму 
истакнува, дека наместо да пристапи кон агилно извршување на задачата, СС-
поручникот Валтер, водел доста лагоден и раскалашен живот и тоа на сметка 
на тогашниот колаборационистички градоначалник на Гостивар. Исто така, 
дека во врска со преземените организациони активности во текот на јули 1944 
година не бил толку добро запознат, бидеќи добил прекоманда во Тирана, 
иако дознал, дека СС-постариот водник Охмен, кој изгледа имал слична 
задача како СС-поручникот Валтер, бил буквално прогонет од неговиот дом 
во Дебар, иако не е истакнато од кого, па морал пеш, наметнат само со една 
кошула, да бега се до Струга, која што била седиште на одделението на К. 
Бергер. 

Истото писмо само ја потврдува и нашата претходно искажана теза за 
лошата вооруженост и опременост на 21. планинска дивизија на СС „Скендер 
бег“,21 така, Карл Бергер истакнува, дека во текот на јуни 1944 година, по 
добиените информации, со посредство на еден соборен и заробен британски 
пилот, запленал две пратки со вооружување и санитетско-медицинскиот 
материјал, кои западните сојузници, по воздушен пат-со падобрани,  се 
обиделе да му ги достават на НОВ и ПОМ, кои подоцна биле употребени за 
вооружување на 1. албански планински-ловечки полк на СС, односно, 
неговите баталјони со седиште во Тетово и Гостивар. Тој посебно истакнува, 
дека за припадниците на дивизијата, од посебна важност бил запленетиот, 
како што наведува: „злато-вредниот“..., санитетско-медицниски материјал.22 

Исто така интересни и значајни како историска, меѓутоа  секундарна 
документација, се четирите рачно изработени просторни скици на Струга, 
Кичево, Гостивар и Тетово23 од страна повеќепати споменатиот К. Бергер, 
дадени како прилог на второто писмо испратено до В. Воперсал, во кои е 
забележана местоположбата на службите и одделенијата на „Германски 
полномоштен генерал во Албанија“24 и „Претставникот на СС-Рајхсфирерот 
за Албанија“, односно оперативни единици на Вермахтот, кои иако не се 
датирани, поради спомнувањето на единици од составот на 21. планинска 
дивизија на СС „Скендер бег“, со голема веројатност може да се претпостави, 
дека ја презентираат ситуацијата на терен во летото 1944 година, а тоа уште 

                                                 
21 М-р Роберто Трајковски, Формирањето и борбениот пат на 21 планинска дивизија на СС 
„Скендер бег“ во Западна Македонија. Зборник на трудови 17..., 21. 
22 Karl Berger 8054 Маuern Hauptstrasse 14 den 18. 12. 1975., Herrn Wolfgang Vopersal 4130 
Moers 1, Kleiststrasse 2.  BAMAF. N 756/182b. 
23 Истите се дадени во продолжение на статијата. 
24 Подоцна наречен: „Германски генерал во Албанија“, команда (штаб), офицер за врска, 
воспоставена на 22 септември 1943 година, што беше потврдено и со посебната наредба на 
Врховната команда на Вермахтот на 3 октомври 1943 година. Percy Ernst Schramm, 
Kriegstagebuch des Oberskommandos der Wehrmacht. Band IV/7. Zusammengestelt und erläutert 
von Walther Hubatsch. Bernard & Graefe Verlag, Munchen, 1982, 639., KTB Militärbefehlshaber 
Südost. Sept. 1943. BAMAF RW 40/80., Der Deutsche Bevollmächtigte General in Albanien", mit 
Durchführungsbefehl, 3. Okt. 1943. Oberkommando der Wehrmacht/Wehrmachtführungsstab, 
1938-1945. BAMAF RW 4/758.  
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повеќе е важно бидеќи под надлежност на „Германски полномоштен генерал 
во Албанија“ беа и германските воено-територијални команди во западните 
делови на Македонија,25 а во врска со нивното делување германската 
документација е повеќе од оскудна. 

Од скицата која се однесува на Струга, може да се констатира, дека 
освен Областната команда 1041, во состав осим офицери и 40 војници, 
функционирала околиска команда, во состав од четири офицери и 25 војници, 
како и одделение на „Претставникот на СС-Рајхсфирерот за Албанија“; од 
скицата која се однесува на Кичево, може да се констатира, дека во Кичево 
функционирала околиска команда, под чија команда била една чета на 
Германската 297. пешадиска дивизија, во чие оперативно подрачје се наоѓаше 
најголемиот дел на западниот дел на Македонија; од скицата која се однесува 
на Гостивар, може да се констатира, дека освен што градот бил седиште на 
II/1. албански планински-ловечки полк, таму имало албанска 
колаборационистичка жандармерија, одделение на „Претставникот на СС-
Рајхсфирерот за Албанија“ и околиска команда,  во состав од еден офицер и 
шест војници; од скицата која се однесува на Тетово, може да се констатира, 
дека освен што градот бил седиште на 1. албански планински-ловечки полк и 
неговиот I баталјон, како и на самостојниот  баталјон на албанската 
колаборационистичка војска, „Љуботен“,26 таму функционирало одделение на 
„Претставникот на СС-Рајхсфирерот за Албанија“ и околиска команда во 
состав од еден офицер и 15 војници. 

Conclusion 
 

Because the lack of basic documentation about the 21st mountain division 
of SS "Skenderbeg", every other, documentation, no matter if it is with secondary 
origin is more than useful when it comes to vindicating the activities of forming, 
structure, organization and the combative way of this division, which was 
mobilizing staff from the Albanians in the Western part of Macedonia. In fact in 
this article there are scientifically represented two letters, from Karl Berger, form 
the comand/staff "The representative of SS-Reichfirer for Albania", SS-brigade 
general Jozef Fitzhum, from the arhive of "Volfgang Wopersal". The two of them 
can be found in the Federal arhive-Military arhive Frajburg on Brezgau, Federal 
Republic of Germany, precisely in the fond "N756 legacy from V.Wopersal: 
miscellany of the history of the armed forces of SS" in which among the other there 
are informations about the activities of forming the 21st mountain division of 
SS"Skenderbeg" in the Western part of Macedonia.   

                                                 
25 Се работеше за Областната команда 1041 („Feldommandantur 1041“), со седиште во Струга 
и потчинетите околиски, како и команди на места во Кичево, Дебар, Гостивар и Тетово. 
26 Баталјонот „Љуботен“ броел 1.200 војници и офицери. Командир на баталјонот, од кој дел 
бил стациониран и во Гостивар, беше капетан Гајур Дерала. Боро Митровски, Окупациониот 
систем во Тетово и Тетовско по капитулацијата на Италија. Тетово и Тетовско во НОВ 1941-
1945. книга 2..., 315., Германски XXI армиски планински корпус. NARA М Т 314, Р 662, 
000442-000443, 001136. 
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