
Nedgravede kampvogne (2)
Under forberedelserne til et krigsspil fra Italien i 1943-44 kom vi til at tale om den tyske brug af tårne fra
Panther kampvogne. Kampvognstårnene var placeret oven på betonanlæg, eksempelvis for at dække et
vigtigt punkt i en forsvarslinie. Tilsvarende kendes også fra forsvaret af Berlin i 1945, så en eventuel
model kunne i hvert fald bruges disse to steder. Muligvis findes tilsvarende eksempler fra andre
frontafsnit.

Måske vi kan bruge også disse kanontårne i et kommende spil?

Meget apropos kom jeg umiddelbart efter i besiddelse af to Panther kampvogne, som er fabrikeret af 
Roco.

Roco fremstiller materiel i skala 1:87, hvilket ikke i alle tilfælde passer godt sammen med vores 
krigsspilsenheder.

Til gengæld ville tårnene passe fint som en terrængenstand, hvor understørrelse - modelmæssigt - er en 
fordel.

Og som tænkt, så gjort!

Af et stykke 1 mm plasticplade skar jeg 2 stykker - et 3 x 3 cm og et 4 x 4 cm. Det mindste stykke skal 
illudere den panserplade, som tårnet var monteret på, mens det største er "terræn".

Jeg overvejede at lave de ene tårn omgivet af noget der skulle ligne brosten, men bestemte mig alligevel 
for at lave begge med "jord" omkring.



Der er ikke tale om stor fotokunst. Den meget store forskel i belysningen af billederne skyldes
hovedsagelig, at det første er optaget i går aftes/nat, mens det andet er taget i her til formiddag.

Forlæg:

Billedet i kilde 1 stammer fra Italien og viser "Panther ground turret, carefully sited to cover a blind bend
on a mountain road. Gothic Line, Italy, 1944 (Imperial War Museum)."

Billederne i kilde 2 stammer fra Berlin i 1945 og viser såvel kampvognstårne "nedgravet" i gadekryds
som kampvogne - uden vejhjul - i nedgravede og/eller betonstillinger. Ifølge teksten, så skulle
"kampvognene" tilhøre "Panzerkompanie Z.b.V. Berlin". Det lyder som en spændende ide til endnu et spil
fra Berlin!

Kilder:

1. "The PzKpfw V Panther", Osprey, Vanguard 21, af Bryan Perret, London 1981, ISBN 0-85045.397-
0.

2. "1945 TAHKOBБIE BOЙCKA BEPMAXTA", nummer 2/2002 udgivet af et russisk forlag ved navn
Frontline Illustration. Hæftet er venligt udlånt af Thomas Richter via Søren Juul. Desværre er hele
teksten er på russisk; kun undertekster til billeder findes også på engelsk. Det pågældende hæfte
behandler tyske panseroperationer i 1945 på Østfronten - Polen, Tyskland og Tjekkoslovakiet.
Hæftet indeholder organisationsskemaer (på tysk), kort, 12 farvetegninger af forskellige
panserkøretøjer samt 70 fotografier - hvoraf langt er nogen jeg ikke har set før.

Nummer 1/2002 fra samme serie handler om operationerne i Ungarn, Østpreussen og Pommern -
samme udstyr og gode billedmateriale. Hæfterne er igen et eksempel på det væld af materiale om
krigen på Østfronten, som er dukket op efter Murens fald. Meget spændende. Måske man skulle
kaste sig over studier af det russiske sprog?
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