
SdKfz 234 og 233
Gennem hele krigen indgik otte-hjulede panservogne af forskellige typer i de tyske opklaringsenheder -
således også i mine enheder fra SS-Aufklärungs-Abteilung 9 (9. SS-Panzerdivision "Hohenstaufen").

Schwerer Panzerspähwagen (2 cm) - SdKfz 234/1.

Undervognen er fra Matchbox sættet 234/2 og tårnet er fra Esci sættet 251/9. Kombineret giver det en god
repræsentation af denne panservogn.

Kommandøren er en Esci figur.

Schwerer Panzerspähwagen (2 cm) - SdKfz 234/1.

Samme fremgangsmåde som ovenfor.

Figuren er også en Esci figur, men han har fået et nyt hoved med skråhue fra en Airfix figur.

Der var ikke rigtig plads til at placere numre på de relativt lave tårne, så derfor kan jeg kun kende forskel



på køretøjerne ved hjælp de to forskellige figurer.

Schwerer Panzerspähwagen (5 cm) - SdKfz 234/2.

Dette er så det "rene" Matchbox sæt, samlet lige fra æsken.

Mit eneste kreative bidrag er radioantennen og kommandøren; sidstnævnte en kombination af en Esci
figur og et Airfix hoved.

Schwerer Panzerspähwagen (5 cm) - SdKfz 234/2.

Som ovenfor, blot er nummeret på tårnet her 111.

Hvorvidt 9. SS-Panzerdivision på noget tidspunkt disponerede over panservogne af denne type, ved jeg
ikke. Men pudsigt nok, så indgår divisionens mærke blandt de overføringsbilleder, der indgår i
samlesættet.

Jeg har mest valgt modellerne, fordi det efter min mening er en meget smart panservogn.



Schwerer Panzerspähwagen (7,5 cm) - SdKfz 233.

Modellen er bygget af det sæt, som Airfix fejlagtigt kalder 234/4. I mange år har artikler i blade og bøger
for modelbyggere handlet om, hvorledes man får noget brugbart ud af dette sæt.

Det har jeg så forsøgt her. Det meste er som tænkt fra fabrikkens side, men overbygningen incl. kanon er
egen tilvirkning - af plastikplade og en kanon fra en Roco StuG III.

Besætningsmedlemmet er en Esci figur.

Der fandtes også en SdKfz 234/3, men jeg havde ikke et Matchbox byggesæt tilovers; derfor blev det en
233.

Bemaling:

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

SS-Aufklärungs-Abteilung 9:

Denne enhed er nok mest kendt for sit fremstød over broen i Arnhem. Flere vil nok huske scenen fra
filmen A Bridge Too Far, hvor man ser afdelingens chef Hauptsturmfürer (= Kaptajn) Viktor-Eberhard
Gräbner føre sin afdeling. (Måske en noget stereotyp skuespillerpræstation, men alligevel.)

På dette tidspunkt disponerede afdelingschefen over en Humber panser- eller spejdervogn (typen er mig
bekendt ikke bestemt, ej heller om den var malet om i tysk bemaling), som man havde organiseret i
Frankrig. Desværre blev dette køretøj ikke vist i filmen. På illustrationerne i Rapid Fire regelsættet og
supplementshæftet om Market Garden er der vist en Humber panservogn i engelsk bemaling med tysk
nationalitetsafmærkning - det ser ret smart ud.

Min opklaringsbataljon:

Inspirationen kommer fra Command Decision II's "Stolberg Scenario", hvor der er et forslag til
organisationen af 9. Panserdivisions opklaringsafdeling. (Det smager jo altid lidt af fugl, at divisionen har
samme nummer som "min" division.)

Jeg har valgt denne organisation, fordi den er en handy visning af en tysk opklaringsbataljon. Der er
naturligvis mange andre muligheder - alt efter enhed, behov, temperament, pengepung eller hvad, der nu
måtte bestemme.
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Min plan er at supplere 2. Kompagni med 2 stk. 250/9 modeller, som jeg har anskaffet fra Britannia
Miniatures. Kilde 2 viser et par billeder af netop dette køretøj, og de tilskrives netop at være fra
Hohenstaufen. Herom mere når de kommer så langt.

Opklaringsbataljon - organiseret til Command Decision

Bataljonschef:

SdKfz 234/1, chef

Motorordonnans

Bataljonsstab:

SdKfz 234/1, radio (stabsdeling, radio)

Forsyningslastvogn, middeltung

1. Kompagni:

SdKfz 234/2 (opklaring)

SdKfz 234/2 (opklaring)

2. Kompagni:

Kommandodeling, infanteri

SdKfz 250/10 (3,7 cm panserværnskanon)

Infanterideling

SdKfz 250/1

3. Kompagni:

Kommandodeling, infanteri

SdKfz 251/10 (3,7 cm panserværnskanon)

Infanterideling

SdKfz 251/1

4. (tunge) Kompagni:

Ingeniørdeling

SdKfz 251/7

SdKfz 251/2 (8 cm morter)

SdKfz 233 (7,5 cm kanon)

Kilder

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

2) La Garde contre la Hohenstaufen af Georges Bernage og Michel Leteinturier, Editions Heimdal, 1992,
ISBN 2-84048-016-6.

3) It newer snows in September - The German View of MARKET-GARDEN and The Battle of Arnhem,
September 1944 af Robet J. Kershaw, The Crowood Press, Ramsbury 1990, ISBN 1-85223-350-8.

4) 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.

Internet kilder

http://www.britanniaminis.com/


Også tyske panservogne er omtalt på nettet i rigt mål. Prøv for eksempel:

SdKfz 234 serien: http://www.geocities.com/Pentagon/3620/234_1.htm

SdKfz 234/1: http://www.geocities.com/Pentagon/3620/234_1.htm

SdKfz 234/2. http://www.geocities.com/Pentagon/3620/234_2.htm

SdKfz 233: http://www.geocities.com/Pentagon/3620/sdkfz233.htm

OBS

Jeg fandt i øvrigt denne spændende side med masser af billeder - den er et besøg værd! Der er også
enkelte billeder af 234/2:

http://smallscaleafv.web3.cz/ANG/05_galerie.htm

Afsnittet om køretøjer er det bedste - her er virkelig inspiration, så det batter.
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