
Let ungarsk panserkompagni
Indledning

På Salute messen 2003 i London i april 2003 indkøbte jeg tre modeller af den lette italienske CV 33/35 (L.3) 
kampvogn - eller tankette som den blev betegnet i samtiden. Modellerne var samlet og med løs hånd malet i 
italienske farver.

De er nu malet i så de passer til mine ungarske tropper og gør det således ud for den ungarske udgave af 
kampvognen, der blev benævnt Ansaldo 35.M. 

Jeg fandt siden ud af, at det drejer sig om katalognummer 20/126A fra Hinchcliffe serien - L3/35 Lt Tank 
with twin machine guns, der forhandles af Skytrex - se www.skytrex.com, hvorfra billedet til venstre også 
stammer.

Den aktuelle pris er GBP 7,50, men mine modeller var noget billigere - og endog samlet!

På messer som Salute er der virkelig mulighed for at gøre nogle "kup"... og for god ordens skyld skal det 
tilføjes, at der er tilsvarende mange muligheder for at forkøbe sig, hvis man bliver grebet af stemningen - og 
indkøbsfeberen!

Her ses mit lette kampvognskompagni bestående af tre delinger (kommandodeling og to 
kampvognsdelinger).

Figuren, der er af resin og kommer fra Milicast - se www.milicast.com/index.html er vist for at give et 
indtryk af modellernes beskedne størrelse.

Jeg har brugt samme metoder og farver som anført i min artikel om den ungarske Zrinyi stormkanon.



Jeg valgte at montere en rammeantenne på kommandodelingens kampvogn.

Selvom jeg ikke har kildemæssigt belæg for, at denne udgave var i ungarsk tjeneste, så antager jeg, at et antal
af hærens 150 Ansaldo kampvogne var udrustet med radio.

Under alle omstændigheder, så var den modelmæssige fristelse ikke til at modstå.

Rammeantennen er fremstillet af et stykke plastikfiber, der vist egentlig er tiltænkt fremstilling af koste og
som et venligt menneske har begavet mig med, givet at min egen kost måske snart mangler nogle af alle de
hår, der gennem tiden er blevet til radioantenner.

Om 35.M Ansaldo

De ovenstående fotografier - ikke af den bedste kvalitet - stammer fra hjemmesiden Tanks! Armoured 
Warfare prior to 1946 - se http://mailer.fsu.edu/~akirk/tanks - men de er de eneste, jeg indtil nu har set af 
denne udgave af kampvognen.



Radioen var af italiensk model, af typen R.F.C.A. Model 1937.

Forklaring til tegningen:

1. og 2. Sende-/modtage-station.
3. Rammeantennen.
4. Antennesokler.
5. Generator.
6. Kampvognens akkumulatorer.
7. Ledninger.
8. Højttaler.

Om overføringsbilleder

Afmærkningerne på kampvognene er overføringsbilleder (katalognummer AX-1) fra det amerikanske firma 
Aleran Miniatures (18530 Mack Ave, #424, Detroit, MI 48236, USA) - se
www.figuresarmourartilleryusa.com - som blandt andet fremstiller et ark med ungarske mærker - tidlige og 
senere - samt en række nummerplader.

Tidlig udgave: Senere udgave:

Tallene på kommandørernes luger er fra Stoppel Hobby - katalognummer STO-DEC 7203.

Per Finsted




