
Russiske uniformer - Manchuriet 1939
På bagsiden af bogen Chalchyn-Gol 1939 af Maksym Kolomyjec som er anmeldt andetsteds er der vist 
følgende tre uniformstegninger:

Spejder, i camouflagedragt, 
11. Panserbrigade, juli 1939.

Sergent, næstkommanderende/deling, 
11. Panserbrigade, juli 1939.

Løjtnant, kompagnichef,
6. Panserbrigade, august 1939.

Ved første øjesyn og nok mest på grund af den japanske sabel, så troede jeg, at spejderen var en japansk
soldat, men teksten antyder, at der er tale om en russisk soldat. Huen, hvis skygge lige anes under
sløringen, er af samme model som vist på sergenten. Uniformsblusen er russisk (kravespejlene er), mens
bukser og sko ser ud til at være af japansk tilvirkning. Sløringen på kroppen ser ud til at være tilvirket
efter japansk forbillede. Den japanske officerssabel (japansk: katana) er af klassisk "samurai-model".

Sergenten er iført den blå overtræksdragt, som var almindelig i 1930’erne, og som senere blev afløst af
khakifarvede (i næsten alle tænkelige farvevarianter). Lærredshuen (russisk: panamka) blev båret i varme
egne (og senere nok mest kendt fra billeder af russiske soldater i Afghanistan i 1980’erne). Den store røde
stjerne er trykt/malet på og bærer i centrum en mindre emaljeret udgave af den røde stjerne med hammer
og segl. Sergentens gradstegn på kravespejlet er vist som romber; de skulle dog være vist som trekanter,
idet romber alene brigade-, divisions- og korspchefer.

Løjtnanten er iført sædvanlig feltuniform; uniformsblusens lyse farve kan antyde, at den er lavet af et
lettere materiale end bukserne. Løjtnantens kravedistinktioner er vist korrekt i form af emaljerede
kvadrater. Ærmegradstegnene, som egentlig er to gyldne vinkler - den øverste bred, den nederste smal - på
rød bund, fremtræder her som to røde vinkler på stof tilsvarende uniformsblusens; hvorvidt der er tale om
en feltmæssig udgave af gradstegnene eller "kunstnerisk frihed" vides ikke. Ærmegradstegnene udgik af
brug pr. 1. august 1941 (Prikaz 253).
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