
Her kommer de danske soldater!
Indledning

Som et apropos til mine artikler om den danske hær i 1930'erne følger her en gengivelse af en artikel i
Billedbladet, nr. 52, fra 29. december 1942, med fotografier af Inga Aistrup.

Arkitekten og hans søn er desværre ikke navngivet, men det nævnes, at hver soldat er lavet på bestilling
hos en arbejdsledig håndværker i København.

Her kommer de danske soldater

Hans forældre var imod krigslegetøj, men han selv var for det. Alle sparepengene blev givet ud på
soldater, og hans far arkitekten blev pludselig dreng igen sammen med ham.

Men de to legende generationer er ikke almindelige "tinsoldat-pjattere", for hans far er noget ved
militærvæsenet, og ingen kanon, ingen soldat og ingen lyttepost stilles forkert op i de store, ofte
tusindtallige slagformationer eller manøvrer, som de sammen konstruerer i selvbyggede dværglandskaber.

Billedbladet viser her faders og søns storslåede situationsbillede af en dansk høstmanøvre, der for besøg
af Hans Majestæt Kongen.

Angrebet kommer fra Donner Bakkerne (til venstre) mod Rønneby (til højre). Infanterireserven dækket af
luftværnsskytset, rykker frem over Rind Å, der udmunder i fjorden (hvor fader og søn sidder).

I baggrunden aflægger Kongen generalstaben besøg i en barak, rekylgeværskytter går foran i stilling på
Brage Hede, fra Donner Bakkerne beskyder det svære artilleri fjenden i Rønneby... se næste billede... og
hans opklaringskolonner må trække sig ud af byen forbi kirken i baggrunden, mens fremstormende



infanteri, støttet af kampvogne og flyvere, indtager husene.



En rekylgeværgruppe er gået til angreb lige ved broen, der er passeret af let artilleri. Bataljonschefen,
fulgt af adjudant, rider bag forreste linje.

Kommentar

Rekylgeværgruppen ser snarere ud til at dække ingeniørtroppernes broslagning, mens det, journalisten
beskriver som let artilleri, nok snarere gør det ud for en 37 mm fodfolkskanon.

Kanonen ser i øvrigt ud til at være Lineols 3,7 cm panserværnskanon til serien af 4 cm figurer.

En anden detailsituation: Ingeniørtropper er kommet med materielvogne, fyldt med bjælker og flager,
som de bruger til den nye flydebro.

Kommentar

Henset til pontonmateriellet er der nok snarere tale om en feltbro end en flydebro.

Pontonbroen er af dansk fabrikat - jeg har en gang set en bro i original æske, men jeg erindrer ikke



fabrikatet - men den minder om tilsvarende materiel fra Hausser-Elastolin. Lastvognen ser ud til at være 
af det engelske fabrikat Tri-ang, der i 1930'erne fremstillede et større serie biler i blik.

Efter denne artikels offentliggørelse er der kommer nyt frem om feltbroen. 

Afslutning

Ser man nærmere på billederne, så ser mange af figurerne ud til enten at være Heyde figurer eller 
afstøbninger heraf. Det tunge artilleri samt luftværnskanonen, lytteapparatet og korrektøren, som er vist 
på papirets første billede, er fra Britains. Tilsvarende viser billedet også en Britains sygetransportvogn 
(ambulance) samt en stabsvogn, mens kanontraktorerne har en fortid som Falck biler, fra Teknos serie 
med udrykningskøretøjer, der blev fremstillet fra en gang i 1930'erne til en gang i 1950'erne.

På det store billede ser man mindst en Gama kampvogn (Pz I) samt eksempler på den gode arbejdsledige 
håndværkers modelarbejde. De stormende figurer må være af hans af eget design; bemærk detaljen med 
reservehornblæserens signalhorn bag på tornysteret..

Skulle nogen kende navnene på arkitekten (der sandsynligvis var reserveofficer) eller hans søn, så hører 
jeg gerne om det.

Det må have været en imponerende samling!!

Per Finsted


