
Kampene om Skirmanovo, november 1941
Beretning fra et krigsspil

Spillet blev afviklet hos Ole Thureholm, som velvilligt havde lagt lokaler til.

Vi havde fornøjelsen af et flot terræn, som var delvist snedækket (= mel).

Interesserede kan downloade hele grundlaget i pdf-format her.

Her ses Skirmanovo.

De lave huse forestiller træhuse, mens det store hus skal forestille en stenbygning.

(Jeg vil medgive, at facaden nok passer bedre til Berlin, end til en russisk landsby...)

Her er vi ved Landsby Nr. 2, som ligger umiddelbart øst for Skirmanovo.
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Det tyske forpostkompagni, som lå i byen, udsættes allerede i træk 1 for et voldsomt angreb.

Indtil moralfasen gik det for tyskerne, men kombinationen af tab og et uheldigt moralkast gjorde, at
kompagniet udgik.

Dele af de russiske enheder måtte dog også trække sig tilbage efter moralfasen.

Forrest ses størstedelen af 18. Infanteridivision (-) - mere af navn end gavn, idet regimenterne var stærk
decimerede inden spillet.



I baggrunden på bakken ses 978. Artilleriregiment (-), som støttede divisionens fremstød.

Umiddelbart over den blå terning ses dele af 289. Panserværnsregiment, som indgik i 1. Garde
Panserbrigade. Regimentet er under beskydning af tysk artilleri.

Vi er nu kommet lidt længere frem i spillet - træk 3 - og er her nordvest for Skirmanovo.

Den tyske panserbataljon (1. Bataljon/7. Panserregiment) rykker frem for at imødegå det russiske
panserfremstød (1. Garde Panserbrigade).

En T-34 kampvognsdeling fra 10. Panserbataljon er noget overmodigt (forkert ordre?) rykket frem mod
tyskerne - og har betalt prisen! (= Ødelagt!)

Ole havde lejlighed til at bruge sine sneslørede Pz III. Øvrige enheder: Ole Thureholm, Søren Juul og Per
Finsted.



Nord for Skirmanovo havde tyskerne indrettet en perfekt stilling, som det meste af spillet effektivt
spærrede for den russiske fremrykning.

Stillingen var besat med en 7,5 cm infanterikanon og en 3,7 cm panserværnskanon. Panserværnskanonen
befinder sig i feltbefæstningen til højre, men er endnu ikke indset af russerne.

På bakken til højre i billedet ses en KV-1 (fra 10. Panserbataljon) kampvogn og helt ude ved brætkanten
det meste af 1. Garde Panserbrigade - blandt andet 253. Panserbataljon (BT-7) og 9. Garde Motoriserede
Infanteribataljon.

Figurer: Søren Juul, Ole Thureholm og Per Finsted.



Vi er tilbage nordvest for Skirmanovo og den tyske panserbataljons stillingsområde.

I skoven - øverst i midten - er den russiske 50. Kavaleridivision (-). Divisionen var ikke en del af
startopstillingen, men kom ind på bordet i 3. træk - bestemt på baggrund af terningkast.

Lastvognen med det blå førerhus stammer måske fra et russisk landbrugskollektiv, men har endnu ikke
fået Værnemagtens feltgrå bemaling.

Tilbage hos 289. Panserværnsregiment, som rykker frem nord for Landsby Nr. 2 - for at gå i stilling på
højdedraget nord for Skirmanovo.



I baggrunden anes 978. Artilleriafdeling (-).

Figurer: Per Finsted.

Vi er nu fremme ved sidste træk. Stedet er sydvest for Skirmanovo. I skoven står 37. Kavaleriregiment (-)
samt divisionens opklaringsdeling (på vejen).

Regimentet har netop udskilt panserværnspatruljer af en af rytterdelingerne. Disse patruljer anes
umiddelbart foran de tyske kampvogne.

I trækkets skydefase udfører panserværnspatruljerne pansernærbekæmpelse og ødelægger begge
kampvogne (bataljonschefen og hans signalelement). Panserværnspatruljerne faldt dog også under
løsningen af deres opgave.

Øverst i billedet ses dele af Kampgruppe Mauss under tilbagetrækning fra Skirmanovo.



I den nordlige ende af fronten rykker 10. Panserbataljon og 9. Garde Motoriserede Infanteribataljon frem
mod den tyske spærrestilling.

3,7 cm panserværnskanonen er nu indset.

På bakken ses 289. Panserværnsregiment i stilling omkring KV-1 delingen. Regimentet havde flere
heldige skydninger mod det tyske panser og demonstrerede således, at 45 mm panserværnskanonen ikke
var helt dårlig i 1941.

Til venstre i billedet ses en af Søren Juul's BT-7 - ødelagt. Endnu en succes for spærrestillingen, som
effektivt blev ført af Kaare Myltoft.



Stadig fra sidste træk - Skirmanovo set fra vest.

Kampene var meget hårde og det lykkedes for dele af 18. Infanteridivision (-) at få fodfæste i den
nordøstlige del af byen.

Figurer: Ole Thureholm, Kaare Myltoft og Per Finsted.

Under den efterfølgende evaluering af spillet kom det frem, at grundlaget ikke havde levnet tysk side
mange muligheder for fleksibilitet. Resultatet af spillet var måske nok i overensstemmelse med
virkeligheden, men det er ønskeligt, at man får større råderum som spiller. Som arrangør af spillet har jeg
noteret mig synspunktet.

Som afsluttende bemærkning skal det tilføjes, at det var en hyggelig dag. Vi nåede også at spille et helt
spil til ende, hvilket var et af målene med dagen.

Tak for denne gang!

Per


