
Pz Kpfw V Panther
I fortsættelse af min artikel om SdKfz 251 serien - og dermed billeder af ældre modeller - så er her et par
snapshots af mine Panthere. Her er også her tale om Esci modeller i skala 1:72.

Da firmaet har indstillet produktionen, så er det blevet til rariteter, men det er ikke noget problem at finde
alternativer. Der er rigtig mange firmaer, der laver Panther kampvognen - både i plastik, metal og resin.
Niels Blangsted-Jensen har netop færdiggjort en Revell model - og det er et rigtigt flot samlesæt. Nu må
vi så se frem til muligheden for at beundre den i bemalet stand.

Fra starten af min interesse for tyske krigsspilsfigurer og -materiel, stod det mig klart, at jeg ikke havde
brug for et meget stort antal køretøjer. Jeg valgte derfor nogle af de mest karakteristiske typer - og typer
som indgik i 9. SS-Panzerdivision "Hohenstaufen". En enhed, som er kendt fra blandt andet kampene i
Normandiet og Arnhem.

Panserregimentets chef kørte i en kampvogn, som var mærket R01.

En spændende afmærkning, som jeg bare måtte lave.

Radioantennerne er fra min meget omtalte kost.

Panserregimentets 1. Bataljon var udrustet med Panther kampvogne

Antallet af rådige overføringsmærker var bestemmende for, hvilke numre jeg kunne give mine
kampvogne.

På det tidspunkt var det ikke til at få løse tal - røde med hvid kant - så til tider var det nødvendigt at købe
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et samlesæt, alene fordi det indeholdt et godt ark med overføringsbilleder.

Jeg valgte at vise mine to andre Panther kampvogne som hørende til 3. Kompagni - her er
kompagnichefens kampvogn "301".

Den sidste kampvogn blev så

3. Kompagnis,
1. Delings, 
2. Kampvogn

2. Bataljon var udrustet med en blanding af Pz IV og StuG III, men herom ved en anden lejlighed.

Bergepanther

Det var meget svært at modstå fristelsen til også at lave dette køretøj - Panzer-Bergegerät (Panther I)
(SdKfz 179) - eller mere populært Bergepanther.

Det tog mig en rum tid at udtænke præcis, hvorledes jeg kunne konvertere mig frem til en fornuftig
løsning. Studier af diverse bøger og artikler var nødvendigt - og så en vis portion gåpåmod.

Selv er jeg meget tilfreds med det færdige resultat.



Af mine notater - jeg gemte byggevejledningerne fra samlesættene påført produktionstidspunkt - kan jeg
se, at jeg tog fat 26. oktober 1986 og afsluttede projektet 17. april 1987.

Naturligvis byggede jeg ikke hele tiden, men en gang imellem, når jeg havde fundet frem til løsningen på
et givet problem.

Så, når man i dag "bare" kan købe en resin model af det færdige køretøj, er det næsten for nemt!

Jeg kan i dag desværre ikke gøre rede for, hvorfra alle de forskellige dele kommer fra. Men det står klart i
min erindring, at jordankeret og den kasseformede overbygning blev bygget af plastikplade i flere
forskellige tykkelser.



Figurerne er fra Airfix og Esci. Under kørerens camouflerede overall dækker sig et engelsk battledress, da
der er tale om køreren fra Airfix sættet Scammel Tank Transporter, som har fået et hoved med felthue fra
et andet Airfix sæt. Figuren i den sorte panseruniform fulgte blandt andre med i Esci sættet Pz IV.

Bemaling

Jeg anvendte samme metode som nævnt i papiret "SdKfz 251 serien".

Køretøjsafmærkning

Nummereringen er omtalt i billedteksten. Nationalitetsafmærkningen var ikke vigtig tilbage i 1986-1987,
så der kom aldrig nationalitetsafmærkning på kampvognene.

9. SS-Panzerdivision "Hohenstaufen" og organisering i øvrigt

Min primære kilde til divisionens historie blev

1) 9. SS-Panzerdivision Hohenstaufen af Herbert Fürbinger, Editions Heimdal, 1984, ISBN 2-902171-17-
X.

Bogen, der er på fransk og tysk, kan lånes på Det kongelige Garnisonsbibliotek. (Deres eksemplar er vist
lige så slidt som mit eget.) Den giver et væld af informationer om organisation og kampindsats, herunder i
denne sammenhæng gode oplysninger om antallet af panserkøretøjer, der var indsatsberedte på forskellige
tidspunkter. Det var ikke altid ret mange, hvilket passede godt sammen med mit ønske om ikke at skulle
fremstille alt for mange modeller.

Senere kom en anden inspiration til organiseringen fra Command Decision, version 1 og 2, som indeholdt
en beskrivelse af scenariet "Stolberg". Her var en vejledende tysk organisation med stærkt reducerede
styrker - og for mig muligheden for at have en god lille styrke, som kunne repræsentere de forskellige
våbenarter i krigsspilssammenhæng.

Øvrige kilder

Nogle af de bøger, som jeg har brugt som inspiration er:
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2) Encyclopedia of German Tanks of World War Two af Peter Chamberlain og Hilary L. Doyle, Arms and
Armour Press, London1978, ISBN 0-85368-202-X.

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

4) Panzer Colours I af Bruce Culver og Bill Murphy, Arms & Armour Press, London 1976, ISBN 0-
85368-450-2. (Bogen og de to efterfølgere er også udkommet af det amerikanske forlag Squadron/Signal
Publications Inc.)

Internet kilder

Tysk panser er et meget omtalt emne på nettet, så der er masser af muligheder for at finde oplysninger og
se billeder.

Prøv eksempelvis: http://www.achtungpanzer.com/pz4.htm#panther som nok giver svar på langt de fleste
spørgsmål i relation til Panther kampvognen.
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