
Om dansk fodfolk 1932-1941, Regimentets
kanonkompagni, supplement
Indledning

Som et supplement til min tidligere artikel om Kanonkompagniet ved Fodfolksregimenterne følger her 
nogle billeder fra 1942 - om sommeren, efter bevoksningen at dømme - og de viser 3. Regiments 
kanonkompagni, som da anvendte motortrukne fodfolkskanoner, muligvis som et forsøg.

Billederne stammer fra Oberst Bjørn Scheiby, Viborg, som da var næstkommanderende ved 
kanonkompagniet, og er venligt tilvejebragt af Egon Rønning via Jens Jensen, webmaster Prinsens 
Livregiments Soldaterforening. Oplysningerne om personerne på billederne har Obersten som kilde.

Jeg så et billede af en Tempovogn, der trækker en 37 mm fodfolkskanon på Danish Army Vehicles 
Homepage, der har Prinsens Livregiments historiske samling som kilde, og en henvendelse til Prinsens 
Livregiments webmaster bibragte mig hurtigt den her viste billedserie.

Motoriserede fodfolkskanoner

Tempovogne som forstillinger for henholdsvis 37 mm fodfolkskanon og patronkarre. 
I baggrunden ses en åben personvogn, muligvis en Chevrolet.

http://www.armyvehicles.dk/tempog1200.htm


Motortrukne 37 mm fodfolkskanoner. 
Mellem kanonerne anes en patronkarre.

Scheiby, næstkommanderende ved 3. regiments kanonkompagni; bag ham fløjmanden Bogulski.

Historien melder intet om eventuelle relationer til Jydske Dragonregiment, som Tempovognen - efter
nummerpladen at dømme - burde tilhøre.

Oberst Scheiby udtaler således på det bestemteste, at der var tale om Tempovogne, der tilhørte 3.
Regiment.

Måske vognene blot var udlånt til 3. Regiment.

Yderligere materiale



81 mm morterskydning. 
Kaptajn Wesenberg ved afstandsmåleren,
bagved premierløjtnant N.K.I. Sørensen,
til venstre, med kikkert, T. Lind.
Afstandsmåleren er sandsynligvis en Retter M.1931.

Kaptajn Klokhøj inspicerer - i kantonnement ved Hevring.



Afslutning

Hevring Skydeterræn blev erhvervet af forsvaret i 1941, men i 1942 blev det overtaget af den tyske 
besættelsesmagt. Indtil da blev det benyttet til skarpskydning, blandt andet af enhederne, der var 
garnisoneret i Randers.

Skydeterrænet, der fortsat er i brug, er markeret med rød stjerne på kortet, der stammer fra Skov- og 
Naturstyrelsens hjemmeside.

Per Finsted

http://www.sns.dk/nyheder/Pressemed/presse02/060502_driftsplan.htm

