
T-34 kampvogn i "propaganda-udgave"
Indledning

Ideen til denne særlige kampvognsmodel opstod, da jeg så et billede af forbilledet, som er gengivet i 
Kilde 1. (Denne gengivelse af illustrationen stammer fra www.battlefield.ru)

Det samme billede er vist i Kilde 2, her dog i en knap så beskåret udgave.

Efter billedteksten at dømme, så er der tale om en T-34 kampvogn (Model 1943) udrustet med pansrede 
højttalere. Kampvognen blev brugt fremme i forreste linie til at udsende budskaber, der skulle få tyske 
enheder til at opgive krigen, desertere og begive sig ind under Den røde Hærs beskyttelse.

Om det egentlig er elementer, der er interessante i krigsspilssammenhæng, kan nok diskuteres, men det er 
dog basis for en ikke helt almindelig model (der så samtidig kan bruges som almindelig 
kampvognsmodel).

Psykologiske operationer (PSY-OPS, som det vist hedder i nutidig militær terminologi) er kendt fra 
mange beretninger fra krigen på Østfronten, hvor begge parter gjorde deres bedste for - med vekslende 
held - at påvirke modstanderen.

Desværre har jeg ikke været i stand til at finde yderlige oplysninger om den viste kampvogn, hverken 
hvad angår organisatorisk tilhør, udrustning eller andet. Er der blandt eventuelle læsere nogen, som 
besidder oplysninger, der kan belyse sagen, så hører jeg meget gerne om det.

Min kampvognsmodel

Billedet viser de to Vac-U-Cast sæt.



På kampvognstårnet er den del, der får det til at passe nogenlunde på en Airfix udgave af T-34, monteret
på undersiden.

Ved hjælp af de øvrige store cirkulære elementer kan tårnet passe på andre modeller.

De to små cirkulære elementer er tårnlugerne. Meget passende omtales dette tårn i amerikanske kilder
som Mickey Mouse-udgaven. Når de to luger er åbnet, så minder tårnet om ørerne på den berømte mus.

Højttaleren er vist nederst til højre.

Den komplette model - klar til at blive malet færdig.

Ved monteringen af tårnet var det lidt svært umiddelbart at få det til at passe fornuftigt ned i tårnkransen.

Som følge heraf var jeg nødt til at lime tårnet fast og derved gå glip af en af de ting, som jeg søger at
tilstræbe på især kampvognsmodeller af plastik - nemlig at tårnet kan dreje.



Her er så den færdige model.

Kampvognskommandøren er fra AB Figures.

Det patriotiske slogan på siden af tårnet betyder Za Rodinu! (For fædrelandet!).

Mon ikke at alle fjender straks vil opgive deres håbløse kamp og straks overgive sig, når de hører den 
imponerende musik, der strømmer ud af højttaleren?

Om ikke andet, så giver modellen ordet spilledåse en helt ny betydning... ;-)
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