
Udklipsark - Danske soldater - Infanteri, Del 3

Indledning

Det så vidt vides fjerde og sidste udklipsark i serien Danske Soldater (fra cirka 1946), tegnet og/eller udgivet 
af N.C.W. - se Udklipsark: Danske soldater - 1946 og Udklipsark: Danske soldater - Infanteri, Del 2 - er 
dukket frem. Se sidst i artiklen

Tegningerne viser hovedsagelig soldater i felten, men interessant nok er nogle af fodfolkets tunge støttevåben 
også med.

Tegninger og forbilleder

I lighed med tidligere vises også her en fanebærer, som måske skal forestille en situation fra en kongerevy. 
Fanen er dog denne gang ikke henført til nogen bestemt bataljon, så den kan bruges i en hver situation.

Soldaterne er iført engelske battledress og tilsyneladende engelsk oppakningssystem M.1937. Begge dele 
blev anskaffet af forsvaret fra sommeren 1945. Bortset fra paksækkene, er remtøjet vist i brun farve, hvilket 
kunne antyde en inspiration fra den store mængde svensk udrustning og materiel, som fulgte med til 
Danmark sammen med Den danske Brigade. Systemerne er ikke umiddelbart "kompatible", men blev 
anvendt parallelt.

Soldaterne er udrustet med følgende våbensystemer:

Håndvåben Dansk betegnelse Udenlandsk betegnelse

Gevær 7,7 mm gevær M.45.E Lee Enfield (engelsk)

Maskinpistol 9 mm maskinpistol M.45.E Sten Gun (engelsk)



Let maskingevær 7,7 mm rekylgevær M.45.E Bren Gun (engelsk)

Rekylgeværskytte i liggende stilling. 
Fra Kilde 1.

Maskinpistolskytte i nærkampstilling. 
Fra Kilde 1.

Det mulige forbillede til den middeltunge morter er en af følgende muligheder:

Våben Dansk betegnelse Udenlandsk betegnelse

Middeltung morter 81 mm morter M.29 S 8 cm granatkastare m/29-32 (svensk) 1)

Middeltung morter 76 mm morter M.45 E 3inch Mortar, Mark I (engelsk)

Tegningen af maskinkanonen er for så vidt let nok at identificere - den forestiller en dansk 20 mm 
maskinkanon M.1938, i feltlavet M.1938 2). Den nærmere sammenhæng er mere tvivlsom, da disse 
maskinkanoner mig bekendt ikke blev anvendt efter krigen, da de alle, i lighed med øvrige danske våben, 
blev taget af tyskerne efter 29. august 1943.

Søger man derfor et muligt forbillede i samtiden, kunne tegningen tænkes at illudere en af følgende 
muligheder:

Våben Dansk betegnelse Udenlandsk betegnelse

Maskinkanon 20 mm maskinkanon M.40.S 20 mm automatkanon m/40 (svensk) 2)

Panserværnskanon 57 mm panserværnskanon M.45.E 6pdr Anti-tank Gun (engelsk)



81 mm mortergruppe.
Fra Kilde 1.

57 mm panserværnskanon M.45e.
Fra Kilde 1.

Som et kuriosum kan det oplyses, at andre samtidige udklipsark også viser dansk materiel fra før 29. august 
1943 i kombination med danske soldater efter 5. maj 1945 - se f.eks. min artikel Udklipsark - Danske 
soldater, 1945.

Afslutning

Hermed er de fire udklipsark fra ca. 1946 med artilleri henholdsvis infanteri beskrevet og sammenfattende
må det siges, at de giver et godt indtryk af danske soldater på den tid.
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I dag kan man kun beklage, at tegneren ikke også valgte at lave et ark med køretøjer, så havde serien næsten
være fuldkommen...

Dronning Ingrid overrækker fane til Dronningens Livregiment, 1949.
Fra Kilde 5.

På officerens venstre overarm ses det dannebrogsskjold, som blev båret under tjeneste ved Den danske
Brigade i Tyskland.
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Per Finsted

Noter:

1) Se f.eks. min artikel Den danske Brigade i Sverige 1939-1945 - 5. (tunge) Bataljon, Del 1.

2) Se f.eks. min artikel Om dansk fodfolk 1932-1941, Skytskompagniet, Del 4. 








