
Udklipsark: Dansk Artilleri m.v. 1941

Indledning

I fortsættelse af beskrivelsen af udklipsarkene med tegninger af Hæren,
som den kunne have set ud i 1941, er her et ark med noget af det materiel,
som ikke var gengivet i serien "Danmarks Hær og Flaade".

Arket er mærket "Dansk Arbejde" og bærer bogstaverne C, N og P
sammenflettet i en slags logo. Arket er endvidere nummereret som Serie
15, nummer 3. Arket bærer desværre ikke nogen angivelse af, hvornår det
er tegnet. Om de sammenflettede bogstaver er kunstnerens initialer eller
en betegnelse på udgiveren, vides ikke.

Det originale ark måler godt 32 x 24 cm; gengivelsen her er godt 80%
således at det passer til et A4 ark. Stregen er let og elegant, og
tilstrækkeligt detaljeret til, at alle væsentlige elementer er vist.

Tak til Søren Juul, som har foretaget scanningen.

"Dansk Artilleri mv. 1941"

Jeg har valgt at give arket denne titel, i mangel af en påtrykt titel og
datering. Arket kan dog tidligst være tegnet i 1936, hvor panservognen
blev indkøbt og er næppe tegnet meget senere end 29. august 1943, hvor
den tyske besættelsesmagt overtog Hærens materiel. Jeg valgte derfor året
1941, således at det kan ses som en forlængelse af serien med billeder fra
arkene "Danmarks Hær og Flaade".

Arket indeholder tegninger af:

75 mm L/30 feltkanon M.1902 med
forstillinger.
75 mm L/30 feltkanon M.1902 i
skudstilling.
75 mm L/49 luftværnskanon M.1932.
Panservogn M.1936.
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Feltkanonerne indgik i hærens lette hestetrukne og motortrukne
artilleriafdelinger, mens luftværnskanonen hærens to moderne udrustede
luftværnsafdelinger (13. og 14). Batterierne i såvel feltartilleriet som
luftværnsartilleriet bestod af 4 pjecer.

Hæren rådede over to eksemplarer af denne panservogn, som gjorde
tjeneste fra 1936 til 1943; de 2 eksemplarer fik betegnelsen FP 7 og 8 (FP =
forsøgspanservogn), hvilket senere blev ændret til PV 7 og 8 (PV =
panservogn). Panservognen bestod af et panserkarosseri fra den svenske
Landsverk fabrik, monteret på et tysk Büssing chassis.

Tegningen af panservognen giver ikke rigtig indtryk af, hvor stor den
faktisk var. Jeg havde for et par år siden lejlighed til at stå ved siden af en
panservogn af typen Landsverk 180 (i princippet Panservogn M.36), som
findes på det svenske pansermuseum i Axvall - det er en ordentlig krabat!

Soldaterne er vist med sorte henholdsvis brune støvler samt brunt
lædertøj. De sorte støvler er de korrekte, mens brunt lædertøj og brune
støvler var planlagt indført sammen med den gulbrune (khakifarvede)
uniform Model 1923. Det blev dog aldrig til noget, da man rådede over
uopslidelige lagte af sorte genstande.

Materiellets farve er gengivet som værende gråligt, men det burdet have
været vist i den gråbrune, vissengrønne bemaling, som blev brugt i
perioden.
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