Om Madsen rekylgeværer i Spanien, Finland
og Estland
Indledning

En spansk hjemmeside tilhørende Sociedad Benéfica de Historiadores Aficionados y Creadores
(Kilde 1) oplyser, at et antal Madsen rekylgeværer blev anvendt af Den republikanske Hær under
Den spanske Borgerkrig., men for nærværende råder jeg desværre ikke over yderligere oplysninger
i sagen 1)
Ib Hansen, der tidligere arbejdede for Dansk Industrisyndikat, har fortalt mig, at man fra spansk
side fra 1904 til 1935 anskaffede/lånte ca. 20 rekylgeværer til forskellige forsøg, men at
våbensystemet som sådan ikke officielt blev indført i den spanske hær.

Våben fra Finland
Kilde 1 oplyser, at våbnene oprindelig kom fra Finland, som anvendte våbensystemet fra 1921 til
1936, hvor det blev afløst af det finske lette maskingevær, 7,62 mm Lahti-Saloranta M/26.

Våben fra Estland
Kilde 3 oplyser, at Madsen rekylgeværet oprindelig blev anvendt af det finske rytteri og
cyklistenheder, men siden også indført i fodfolket. I slutningen af 1928 var der 729 Madsen
rekylgeværer i den finske hær. Den finske modelbetegnelse var Pikakivääri M/20.
Kilde 1 anfører, at Madsen rekylgeværerne blev solgt til Estland i 1936 2), samt at mange af disse
endte i Spanien. Kilde 2 anfører, at 612 Madsen rekylgeværer først blev solgt til Estland i 1937,
hvor de blev ændret til den engelske kaliber 0,303 tommer (7,7 mm). Yderligere ca. 60
rekylgeværer blev solgt til det amerikanske våbenhandelsfirma Interarmco i 1959-1960.
Den estiske hær havde oprindelig modtaget ca. 600 Madsen rekylgeværer af engelsk kaliber 3).
Kilde 4 oplyser videre, at rekylgeværerne oprindelig var bestilt fra engelsk side under Første
Verdenskrig, men at de ikke kunne leveres på grund af et dansk forbud mod eksport af våben til
krigsførende lande.

Soldater fra den estiske hær og flåde. Gengivet fra et postkort fra 1930’erne.
Fra Photos from Estonia (Estonian Arms).
Umiddelbart efter Første Verdenskrig blev der fra dansk side givet en eksporttilladelse på 900 stk.
7,7 mm Madsen rekylgeværer til England.
En del af våbnene gik tabt under søtransporten til Estland og enkelte kom til England som
forsøgsvåben. Resten (ca. 600) blev leveret til den estiske hær.
I 1939 indgik 7,7 mm Madsen rekylgeværet fortsat i den estiske hær, jf. Kilde 5.

Kilder
1. Fuerzas Armadas de la Repúblic, Fusiles ametralladores (Sociedad Benéfica de Historiadores
Aficionados y Creadores).
2.
3.
4.
5.

Light Machine Guns, Part 2 (Finnish Army 1918-1945).
Light Machine Guns, Part 1 (Finnish Army 1918-1945).
Hotchkiss Pack Saddlery (Forum Society of the Military Horse).
Taschenbuch der Heere af Kurt Passow, J.F. Lehmanns Verlag, München 1939.

Per Finsted
Noter:
1) Tegningen af Madsen rekylgeværet stammer oprindelig fra en russisk hjemmeside
-Ручнойпулемет Мадсенобр. 1902 г - der ikke længere er tilgængelig.
2) Muligvis byttet med flere tusind Moisin-Nagant geværer Model 1891. Se Captured MosinNagant Rifles, Part 1: 1914 -1919 af Kevin Carney & Robert W. Edwards, Lt. Col., USAF (Ret)
(Mosin-Nagant.net)
3) I juni 1919 blev 16 af disse rekylgeværer anvendt af Dansk-Baltisk Auxiliær Corps/Compagnie
Borgelin; se min omtale af bogen For Dannebrogs Ære - Danske frivillige i Estlands og Letlands
frihedskamp 1919.

