Om dansk fodfolk 1950-1951 Fodfolksbataljonen
Indledning
De her viste illustrationer stammer fra et rødt hæfte i A5 format ved navn "Orientering og vejledning
vedrørende fodfolksbataljonens sammensætning og lette våben". Hæftet er udgivet af
Generalkommandoen til brug ved "Omskoling 1951", som der står anført på forsiden.
Disse omskolingsaktiviteter skulle opdatere hærens linje- og reservepersonel til de normer og standarder,
der blev gældende i forbindelse med hærens genopbygning, især fra Hærordningen 1950-51.
Hovedparten af officererne og befalingsmændene var uddannet i 1930'erne og frem til 29. august 1943,
ligesom flere havde erfaringer fra modstandsbevægelsen, Den danske Brigade i Sverige og fra tjeneste i
allierede enheder. Hertil kom så tjeneste i den fra maj 1945 genopstillede hær, herunder Den danske
Brigade i Tyskland, der blev opstillet i sommeren 1947.
Alt i alt en broget skare, som skulle lære at beherske den nye organisation og det nye materiel, som tilgik i
forbindelse med den amerikanske våbenhjælp, der med Hærordningen 1950-51 gav hæren et moderne og
mere tidssvarende tilsnit.

Hæftets opdeling
Hæftet indeholder to instruktive tegninger, som med deres enkle streg - og med sigende tegninger af
specielt stabsfunktionernes karakteristika - er et skoleeksempel på, hvorledes et emne som organisation,
der af mange opfattes som tørt og kedeligt, kan præsenteres på en instruktiv måde.
Ud over naturligvis at opfylde sit formål, er skemaerne generelt anvendelige i forståelsen af, hvorledes en
militær organisation er bygget op.

De lette våben
Hæftets afsnit om de lette våben indeholder en kort gennemgang af:
Gevær M/50
Let maskingevær M/48
Maskinpistol M/49
Pistol M/49
Geværgranat P M/49 (Energa).

Afslutning
Betegnelsen fodfolk blev bibeholdt op til begyndelsen af 1960, hvor den mere internationalt klingende
betegnelse infanteri blev taget i anvendelse.
Set direkte i relation til vores hobby, så er oplysninger om organisation og våben specielt anvendelige i
forbindelse med de danskfremstillede Reisler figurer, der netop viser danske soldater som de så ud i
1950'ernes begyndelse.

Henvisninger
1. Dansk infanteris uniformer og oppakning gennem de sidste 200 år af A.N. Hvidt, ca. 1960.
2. Reisler figurer - Om Reislers soldaterserie.
3. Reisler figurer - Maskingeværskytter.
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