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Indledning 
I fortsættelse af min omtale af Reislers soldaterserie følger her en omtale af endnu en af de figurer, som Reisler produ-
cerede i samarbejde med Hæren1, og ikke - som hovedparten af Soldaterserien - mere eller mindre kopierede fra Timpo. 
 
Kanonskytte med 75 mm dysekanon  

 

Reisler figur nr. 1038 - Kanonskytte med 75 mm dysekanon. 
Fra Reisler modelfigurer, soldater. 
 
Figuren blev annonceret i Legetøjstidende, februar 1955, og 
er formentlig i kraft af samarbejdet med Hæren, en ganske 
nøjagtig gengivelse af såvel dysekanon som skytte. 

 
Af ukendte årsager valgte Reisler dog at betegne dysekanonen som en ”20 mm kanon”, og ikke med den korrekte kali-
berangivelse - 75 mm dysekanon M/50. Våbnets amerikanske betegnelse var Recoilless Rifle 75mm M20, men om det er 
”M20”, der har givet anledning til den forkerte kaliberbetegnelse, vides ikke. 
 
Dysekanonen blev også solgt uden skytte; her bar den katalognummeret 1039. 
 
75 mm dysekanon M/50 

 

75 mm dysekanon M/50. Fra 
Kilde 1. 
 
Billedet viser skytten (til ven-
stre) og hjælper 1.  
 
Hjælper 1s funktion ved bl.a. at 
sikre, at der ikke befandt sig 
personel, ammunition eller ma-
teriel 25 m bag dysekanonen, da 
de derved ville blive udsat for 
granatens bagflamme (bag-
blæst). Området betegnedes 
som fareområdet; yderligere 15 
m bagud var et sikkerhedsom-
råde, hvor det krævedes, at per-
sonel hér skulle vende ryggen 
mod kanonen under skudaf-
gang. 

 
 
 Sammenlignes Reisler skytten med billedet, 

genkendes såvel paksæk, gasmaskehylsteret 
og feltspaden. Kun feltflasken på Reisler fi-
guren er af ældre model, og ikke den M/51 
model, som skytten på billedet bærer. 
 

 

                                                             
1 Se Reisler figurer - Om Reislers soldaterserie; et andet eksempel på en rent dansk figur er den liggende skytte med 
maskingevær m/48 (katalognummer 34), som er omtalt i Reisler figurer - Maskingeværskytter. 
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Organisation 

 

Organisation af en kanondeling. Fra Kilde 2. 
 
Dysekanonen indgik i Fodfolksbataljonens tunge kompagni og en kanondeling bestod 
af 6 kanongrupper (og en kommandogruppe). 
 
Hver kanongruppe bestod (i 1952) af: 
• Gruppefører 
• Skytte 
• Hjælper 1 og 2 
• Forsyner 1, 2 og 3 
• Motorvognsfører. 

 
Reglementet foreskriver bl.a. følgende:  
 
Kanonen betjenes under skydning normalt af to mand, skytten og hjælper 1. I nødsfald skal dog én mand kunne betjene 
kanonen. Hjælper 2 klargør ammunitionen og er kanongruppens næstkommanderende. Forsynerne samt motorvognsfø-
reren sørger for fremføring af ammunition. Skytte, hjælpere og forsynere skal være således uddannede, at enhver af dem 
om fornødent kan overtage en af de andres hverv. 
 
Mandskabets pladser og stillinger ved kanonen: 
Gruppeføreren indtager sin plads på et sted, hvorfra han kan lede kanonens ild (normalt til venstre for kanonen). 
Skytten til venstre for kanonen: 
Knælende på højre knæ med knæet foran trefodens bagben, 
Knælende på begge knæ med højre knæ foran bagbenet eller 
Siddende med benene foran forbenet (trefoden lavt opstillet 
Hjælper 1 anbringer sig på højre side med front mod kanonen 
 
 
 
Reisler fremstillede ikke hjælperen eller de øvrige figurer, som indgik i kanonbesætningen. Ved hjælp af forskellige an-
dre figurer kan man dog sagtens opstille en passende kanongruppe. 
 
 
Ammunition 
Krigsammunitionen omfattede såvel brisant-, brisantpanser- og røggranatpatroner, jf. nedenstående oversigt (fra Kilde 
1): 
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Skudvidder 
Største skudvidde for brisantgranatpatron 6.350 m Gennembrydningsevnen over for panser 

beskrives som ”indtil 140 mm” Største skudvidde for røggranatpatron 6.400 m 
Største skudvidde for brisantpansergranatpatron 6.575 m 
 
 
 
Afslutning 
Skytten blev også fremstillet som ”negersoldat” i rød-blå uniform. Denne figurtype blev i 1960 afløst af mere politisk 
korrekte fjendtlige2 soldater i grå uniform.  
 
Yderligere oplysninger om Reisler figurer kan findes på Tonni Hansens hjemmeside Reisler modelfigurer samt i min ar-
tikel Reisler figurer - Om Reislers soldaterserie. 
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