
Luftbårne operationer ved Novorossiisk
Det efterfølgende er et uddrag af "The History of Soviet Airborne Forces", som på siderne 314 - 316
behandler operationerne om Novorossiisk i februar 1943.

Organisation og opgaver

En luftbåren diversionsenhed på 80 mand fra 31. Faldskærmsregiment (som var dannet af resterne af det
tidligere 2. Luftbårne Korps) fik til opgave at lande i nærheden af Vasil'evka og Glebovka, hvor man
formodede at den tyske 10. Infanteridivision havde sit hovedkvarter.

Styrken fik følgende opgaver: at angribe det fjendtlige hovedkvarter for at forstyrre ledelsen af
kystforsvaret, at sprænge et antal broer i området, at sinke fremførelsen af fjendtlige reserver, at hindre at
fjendtlige enheder trak sig tilbage fra Iuzhnaia Ozereika.

Kompagniet blev formeret i fire grupper og et transportelement bestående af PS-84 transportfly skulle
landsætte styrkerne. De planlagte bombardementer fra søen og luften skulle dels støtte dels aflede
fjendens opmærksomhed fra landsætningen. Transportflyene havde base på en flyveplads i Trans-
Kaukasus og var til rådighed to dage før angrebet.

Plan

Efter planen skulle landsætningen finde sted 01.00 den 4. februar 1943 - 45 minutter før det indledende



bombardement fra skibsartilleriet. Hver af de fire grupper fik tildelt en dropzone i nærheden af Vasil'evka
og Glebovka. To minutter før landsætningen ville bombefly angribe Vasil'evka og Glebovka for at sætte
byerne i brand og derved aflede fjendens opmærksomhed fra luftlandsætningen. Mens
faldskærmstropperne landede, skulle fly fra flåden angribe Iuzhnaia Ozereika for også at sætte denne by i
brand, således at den kunne tjene som "fyr" for enhederne på søen. Skulle sølandsætningen slå fejl, så
havde faldskærmstropperne ordrer til efter tre dage at søge til Abrau Diurso Sovkhoz (et
kollektivlandbrug) for der enten at tage kontakt til egne enheder eller kæmpe på egen hånd.

Udførelse

Luftlandsætningen blev gennemført som planlagt klokken 01.00 den 4. februar 1943. Vasil'evka blev
angrebet og de fjendtlige enheder blev nedkæmpet. Man meldte, at det fjendtlige divisionshovedkvarter
ikke var i byen. I tre dage kæmpede styrken i det fjendtlige bagland og meldte om mere end 100 dræbte
fjender; man forstyrrede kommunikationen og ødelagde flere fjendtlige stillinger.

Imens var sølandsætningen ved Iuzhnaia Ozereika slået fejl - på grund af landsætningsfartøjernes sene
ankomst og den voldsomme fjendtlige ild.

Afledningsmanøvren ved Stanichka havde derimod større held, og trods indædt modstand lykkedes det at
etablere et brohoved til senere brug. Brohovedet fik navnet Malaia Zemlia (Det lille Land).

Under sine operationer mistede kompagniet 15 mand og det lykkedes efterfølgende for styrken at få
kontakt med enhederne ved Stanichka.

Vurdering

En russisk kilde bedømmer luftlandsætningen således: "Den lille styrke kunne ikke yde nogen væsentlig
støtte for sølandsætningen ved Iuzhnaia Ozereika, men den var i stand til at binde større fjendlige styrker i
baglandet, hvilket indirekte gavnede sølandsætningen ved Stanichka."
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