Panzervernichtungsabzeichen
Panssarintuhoajamerkki

TEKSTI SI SIHVOLA

Perustettu 9. maaliskuuta 1942 Jaettu
noin 18500 perusmerkkiä ja 18. joulukuuta 1943 alkaen noin 400 kultaista
merkkiä. Kultainen merkki on siten
melkoinen harvinaisuus. Kultaista tuhoajamerkkiä myönnettiin yksin viiden
panssarivaunun tuhoamisesta. Eli neljännen hopeisen merkin jälkeen vaihdettiin merkit yhteen kultaiseen osoittamaan viittä tuhottua Panssaria. Merkkiä
kannettiin poikkeuksellisesti oikeassa
hihassa olkapään alla. Merkki ja kantotapa kopioitiin Suomeen kesällä 1944.

Panzernichtungabzeichen
myönnettiin taannehtivasti kesäkuun 22. päivä
1941 alkaen. Merkin saadakseen piti
taistelijan yksin tuhota vihollisen panssariajoneuvo. Yleensä kasapanoksella,
polttopullolla tai esim. Hohlladungilla.
Myöhemmin panssarinyrkeillä ja –kauhuilla. Lopuksi vaikka kivillä, kunhan
vaunu oli saatettu vaarattomaksi. Erwin
Bartmann kirjoittaa kirjassaan, että taistellessaan Ukrainassa havaitsivat laakean laidalla kaksi vierekkäin päivystävää
T-34 vaunua, jotka he päättivät tuhota.
Hän käskystä nuorimpana kahden aliupseerin matkaan sivuvaunuliseen Bemariin ja ajo vaunujen läheisyyteen.
Kersantti jäi pyörää vahtimaan, kun
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kaksikko hiippaili vaunujen kansille.
Merkistä yhtaikaa molemmat tempaisivat torninluukun auki ja pudottivat
käsikranaatit vaunujen sisälle, jossa
unesta heränneiden hölmistyneiden punasotilaiden viimeiset hetket oli sinetöity. Bartmann ei merkkiä silloin saanut,
kun pyörällä päivystänyt ryhmänjohtaja
sen häneltä omi. Sellaista voi toiminta
sotilaan mielipahaksi armeijassa joskus
olla. Yhdestä vaunusta sai vain yhden
merkin, jos vaunua oli tuhomassa kaksi
sotilasta, niin merkkejä myönnettiin vain
kuitenkin yksi, että saivat sotilaat arpoa
keskenään kumpi merkin sai itselleen.

Tuhoajamerkin saattoi ansaita, jos pystyi
selkeästi karkottamaan taistelusta panssarivaunun pois esim. kiväärikranaatilla
tai polttopullolla, jolloin taistelun kulun
täytyi muuttua ratkaisevasti.
Merkin jakomäärät on osaksi tuntemattomia, koska sodan loppuvaiheessa
kaikkia ei tarkkaan kirjattu asioiden sekavuudesta johtuen ylös. Heinz Guderian mainitsee 10000 merkkiä jaetun toukokuun 1944 jälkeen ja monissa muissa
lähteissä suurempia määriäkin.

saitsi himoitun ritarinristin automaattisesti.
Saksan lehdistö tarvitsi sankareita
ja jokaisesta enemmän panssareita
tuhonneesta leivottiin semmoinen
panzerzerstörer – panssarintuhoaja sankari. Eniten tuhomerkkejä
sai Günther Viezenz yhteensä 21 ,
Friedrich Reding 18 ja Willi Frey
12.

Sodan pitkittyessä alkoivat osaavimmat
sankarit saada tuhottua enemmin panssareita, joten hiha alkoi muistuttamaan
joulukuusta. Otettiin sitten käyttöön
kultainen tuhoajamerkki 18. joulukuuta
1943, josta sotilaat tunsivat nimitystä
Goldentraum-kultainenhaave.
Merkki oli suorakaiteen muotoinen ja
alumiinilangalla ommeltu reunat yllä ja
alla kolme mm reunasta. Merkin koko
32 mm x 90 mm. Merkkin oli taiteiltu
Panzer IV mallin vaunu.
Hitler määräsi 7. maaliskuuta 1945, että
jokaisen sotilaan joka tuhoaa kuusi kappaletta vihollisen panssaria oli välittömästi oikeutettu ritarinristiin. Oikeutus
tulee taannehtivasti, että jokaisella jolla
oli vaadittava määrä kasassa, niin an-
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Hauptmann Prof. Dr. Bodo Spranz, jonka poimin tähän kuvien kera.
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