MP38/40 MAGASINTASKER – 1. DEL
Tekst & billeder: Poul Christensen
Den ikoniske tyske maskinpistol MP38 og dens billigere og bedre afløser MP40 blev udviklet lige op til 2.
Verdenskrig, og var med tyskerne på alle fronter gennem hele krigen. Maskinpistolen var ikke en ny
opfindelse. Under den sidste del af 1. Verdenskrig blev de taget i brug af tyskerne, og de viste sig meget
effektive under oprulning af fjendtlige skyttegrave. I mellemkrigstiden blev der i Tyskland i hemmelighed
udviklet videre på maskinpistolerne – hvor flere kom i aktivtestning bla. under den Spanske Borgerkrig.
MP38/40-maskinpistolen udmærkede sig med 2 nye tiltag. Det ene var et Schmeisser-patent (som nok
også har været med til at navngive MPen i folkemunde ”Schmeisser”), et metalteleskop som rekylfjederen
ligger i, og det andet; at den ikke havde en trækolbe, men en ud/ind-klappelig metalkolbe/skulderstøtte.
Som standard blev en MP38/40 udleveret med 7 magasiner til 32 skud, en hurtiglader, en bærerem, en
mundingshætte samt en magasinbørste. Hertil enten 2 magasintasker til 3 magasiner eller 1 magasintaske til 6 magasiner. Som rensesæt til maskinpistolen blev et helt standard RG34 rensesæt anvendt.

Bæreremmen til MPen ligner stort set en rem til Mauser-karabinen, dog har den ikke 3, men kun 2
låsehuller hvorigennem den låses med en dobbeltknap. Mundingshætten er af gummi og passer
også til det senere Stormgevær MP44/StG44. Hurtigladeren TV og magasinbørsten TH ligger
begge i en lukket lomme på magasintaskerne, hvor børsten presses ind i hurtigladeren. Laderen
her er stemplet: ”M.P.38u.40 kur 42 WaA815”. Øverst et tidligt magasin uden riller, det er stemplet
”M.P.38u.40” på siden og bagpå øverst ”122 40 WaA37”. Det lidt senere rilleforstærkede magasin
er stemplet identisk på siden og bagpå øverst ”kur 43 WaA815”
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Normalt når man finder noget tysk feltudstyr, der er lavet af erstatningsmateriale og kvalitetsmæssigt
ligner noget klamp, så er det noget, der er lavet i krigens sidste måneder. Derfor antog jeg også, at
magasintasken her var lavet måske så sent som i 1945. Men nej – det viser sig, at det faktisk er en helt
tidlig Luftwaffe-taske. Man mener i dag, at det var fordi Luftwaffe ikke var forberedt på, at de skulle bruge
magasintaskerne og derfor måtte få nogen fremstillet i hast hos en måske ikke kvalificeret producent.

Tasken her er med korte lukkestropper og af
noget meget dårligt læder og syet med en meget
tynd tråd. Bærestropperne på bagsiden og
forankringen af D-ringen (til krogen på Y-selen)
er lavet af erobret ammunitionsbånd til et cal. .30
Browning-maskingevær. Man mener tyskerne
har fået fat på dem, da de besatte Polen. Det
fremgår tydeligt af fotoet af Luftwaffe-soldaten, at
hans tasker er modellen med korte stropper.
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Den næste taske er også en helt tidlig taske – måske tidligere end Luftwaffe-typen. Hvad der gør denne
taske helt speciel, er for det første, at magasinlommerne er forstærket nederst – som man også ser på de
fleste magasintasker til Stormgeværet – og for det andet er alle metaldele lavet i aluminium. Så formentlig
er denne taske så tidlig som 1938. Forstærkningen og aluminiumsdele ses ikke på andre typer. At den så
er fuldstændig smadderet og med rigtig mange reparationen gør den i mine øjne helt speciel – og viser,
at denne taske virkelig har været med og ikke bare har ligget på et depot hele krigen.

Denne taske er igen en tidlig taske. Typen her kendes på den blå stribe, der er i stoffet. Striben ses
tydelig på den midterste lukkeklap. Striben er i stoffet fra stofproducenten, og en er en sigtelinje, som gør

8

det lettere for taskeproducenten at skære stoffet korrekt op. Samler betegner de tidlige tasker type 1 og
kendes på at D-ringen til Y-selen sidder placeret på en af taskens øvre hjørner.

Et sæt type 1 tasker helt i stof. Mange samlere betegner disse blå tasker som Luftwaffe, da man på
gamle fotos, kan se flere faldskærmsjægere anvende denne model. Lukkestropperne er afsluttet med
ombukket aluminiumsblik fæstnet med 2 nitter. Lidt en dårlig løsning, da nitterne gerne vil rive fat i
sikringsstropperne, derfor også en løsning man ikke ser på senere tasker. Alle tasker, der er vist indtil nu,
har ingen stempler af nogen art. Dette er typisk for type 1 taskerne, dog kan man i den rigtig fine
”billedbog” AUSRÜSTUNG Volume 1 på side 59, se en sådan blå stoftaske stemplet med en fremstiller
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indvendig på en af lukkeklapperne samt årstallet 1939 – så det er med sikkerhed en meget tidlig model.
Taskerne er fremstillet af firmaet FRIDERICH OFFERMANN & SÖHNE, BENSBERG, der senere
anvender 3-bogstavkoden dkk.

På type 2 taskerne som disse er D-ringen monteret på en ca. 9 cm lang strop og flyttet ned på taskens
side. Disse tasker er forneden begge stemplet ”eue / 43” for produktionsåret 1943 og eue er
fremstillerkoden for firmaet OTTO REICHEL, INH. RUDOLF FISCHER, LEDERWARENFABRIK,
LENGEFELD og nedenfor et utydeligt WaA-stempel i ramme. Øverst også på bagsiden stemplet ”MP. 38
u. 40”. Taskerne har et unikt miks af brunt og sort læder og bemærk, på det øverste foto nederst til højre,
at denne fremstiller, som den eneste, har valgt at lavet en lille læderforstærkning af knaphullet på
lommen til hurtigladeren.
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Et sæt næsten ubrugte type 2 tasker af blåt stof, som igen tilskrives Luftwaffe af flere samlere. Det er ikke
muligt ud fra autentiske sort-hvidfotos at afgøre, om taskerne er mørkegrønne eller mørkeblå, men jeg
mener, at farverne på stoffet er blevet afgjort af, hvad der har været mulighed for at skaffe. Taskerne her
er igen godt stemplet på bagsiden med ”MP. 38 u. 40” øverst og nederst svært læselig WaA-stempel i
ramme, 3-bogstavkode ”clg” og ”42” for produktionsåret 1942. Koden clg dækker over producenten
ERNST MELZIG LEDERWAREN, LIEGNITZ. Disse lyse stempler er meget let opløselige, så efter
ganske lidt brug eller hvis de udsættes for vand, så vil de forsvinde eller være helt ulæselige.
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Her en helt standard type 2 taske, som rigtig mange samlere foretrækker dem, hvor de er fremstillet i
ensartet grønt stof og hvor alt læder er helt sort. Jeg foretrækker helt klar de tasker, hvor der er anvendt
materialer i forskellige farver og struktur, også gerne et miks af læder- og webbingstropper. Et par
bemærkninger til taske, der ellers er lige efter bogen. Stemplingen ”MP. 38 u. 40” finder man på bagsiden
af den midterste lukkestrop – hvis man var i tvivl om tasken var til en MP28 eller en MP40 – så var det
nok ikke lige det første sted, man ville kigge efter stemplet. Alle type 2 tasker er normalt stemplet med 3bogstavkoder for at sløre den egentlige fremstilleren for at beskytte dem mod sabotage eller de Allieredes
bombefly, men denne fremstiller har valgt at reklamere med navn og adresse. Af stemplet på nederste
bærestrop fremgår det tydeligt, at tasken er fremstillet hos: OTTO KOBERSTEIN, LANDSBERG A. W. i
1942 (A. W. = Am Weser - oversat: Beliggende ved floden Weser).
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Her en type 2 taske som jeg godt kan lide dem. Selve tasken er fremstillet vissent af grønt stof med en
rød sigtelinje løbende på tværs lige under lukkeklapperne. Klapperne er fremstillet af noget andet lidt
mørkere stof. Alle stropper på tasken er fremstillet af samme lyse læder af god kvalitet. Lidt uortodoks er
alle stempler i tasken placeret på stroppen, der holder D-ringen.

Tasken er fra 1943 og har 3-bogstavkoden cea, der dækker over producenten HEINRICH THIELE,
DRESDEN. WaA-nummeret under den lille ørn er 706, og det er netop det Waffenamt (Våbenkonto),
denne producent var underlagt kontrol af.
Tilbage i 1970’erne dukkede der store mængder af clg-stemplede tasker op i Holland. De var der både
som grønne og som de sandfarvede som ses på næste side. De var helt ubrugte og med meget tydelige
stempler i bærestropperne – mange samler har i tidens løb dømt disse tasker som forfalskninger, men i
dag er de godtaget som 100% originale i samlerkredse. Jeg har dog også set både grønne og
sandfarvede tasker, fundet i her i landet, og som med sikkerhed har ligget her siden krigen.
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En detalje ved sandfarvede ”hollandske” clg-tasker er, at alle
tasker med den lille lomme til hurtigladeren har en låsestrop, som
skal sikre at lommen ikke går op ved et uheld og laderen falder
ud. Sikkert en løsning på et problem, der har vist sig under kamp.
Låsestroppen ses også tydeligt på den næste taske, som er en
helt sen magasintaske mærket ”fkx 4”, hvor 4 står for 1944 og 3bogstavkoden dækker over producenten: GUSTAV SUDBRACK.
Tasken har en rød sigtelinje, som er udbredt på sent produceret
udstyr – som magasintasker til Stormgeværet - MP44/Stg44.
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Den sidste af taskerne i denne serie af tasker til 3 magasiner, er
selvfølgelig også en helt sent produceret taske. Der er ved denne,
som den foregående, sparet på alt her. Læderet er ufarvet og stoffet er
ufarvet sækkelærred. På bagsiden yderst til højre kan man også
foroven ane den røde sigtelinje i stoffet. Tasken er godt stemplet på
bagstropperne ”MP 38 u. 40” på den ene og ”hjg 1944 WaA416” på
den anden. hjg-koden dækker over producenten KIMNACH & BRUUN,
FABRIK FÜR HEERESAUSRÜSTUNG, KAISERSLAUTERN.
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Producentliste med koder samt WaA-numre for det militære kontrolapparat - Heeres Waffenamt
Kode
bdr
bnz
cea
cgu
clg
dkk
eue
evg
eyp
fkx
gap
gaq
gjg
gmk
gmn
hcy
hjg
hms
jhg
jkh
jsd
ojx
otf
?

Producenter MP38/40-tasker
WaA-nr.
Richard Ehrhardt Lederwarenfabrik, Postfach 74, Pössneck/Thüringen
86
Steyr-Daimler-Puch AG, Werk Steyr
77
Heinrich Thiele, Aktiengesellschaft, Dresden N6
706
Stolla's Söhne, K.& A. Stolla, Wehrmachtseffekten, Floriangasse 50, Wien 65
47
Ernst Melzig Lederwaren, Breslauer Str. 169 - 173, Liegnitz
866+965
Frederich Offermann & Söhne, Leder- u. Lederwarenfabrik, Bensberg
195
Otto Reichel, Inh. Rudolf Fischer, Lederwarenfabrik, Am Markt 102-104, Lengefeld
300
Max Oswald, Lederwaren- u. Reiseartikel-Fabrik, Karlsruhe
204
Rudolf Vordemberge, Lederwaren u. Militäreffekten-Fabrik, Osnabrück
446
Gustav Sudbrack, Lederwaren u. Gamaschenfabrik, Königstr. 59, Bielefeld
869
Ernst Angerman, Lederwarenfabrik, Schlettau in Erzgebirge
183
Otto Stephan, Leder u.Lederwarenfabrik, Mühlhausen, Thüringen
513
Kaspar Roth, Lederwarenfabrik, Altenburg, Thüringen
?
Kroymann & Co. GmbH, Schuh- u. Sportartikel-Fabrik, Wendenstr. 388-392, Hamburg 170+279
Phillipp Riebel & Söhne, Sattlerwaren- u. Sportartikelfabrik, Ingolstadt
136
Max Ficker & Sohn, Lederfabrik, Remse/Mulde
300
Kimnach & Bruun, Fabrik für Heeresausrüstung, Kaiserslautern
416
Wilhelm Schmidt, Sattler- u. Lederwarenfabrik, Stallschreiberstr. 8 a, Berlin SW 19
14
Gustav Genschow & Co. A.-G, Abt. Lederwaren-Fabrikken, Westerwald
286
Carl Busse Fabrik für Ausrustüngen aus Stoff u. Leder, Kurfürstenstr. 11, Mainz
179
Gustav Reinhardt, Lederwarenfabrik, Brandenburgerstr. 72-73, Berlin SW 68
14+921
Deutsche Kunstlederwerke, Wolfgang GmbH, Wolfgang bei Hanau
513
Gottlieb Singer, Leder-, Treibriemen-u. Lederwarenfabrik, Klattau (Prot.)
721
Otto Koberstein, Landsberg am Weser
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Det helt sene producentkodesystem, der afløste 3bogstavkoderne, ReichBetreibs-koderne, der blev anvendt i
krigens sidste år, har jeg aldrig set anvendt på
magasintasker. Det er lidt underligt, men forklaringen er nok,
at RB-koderne i første omgang blev givet til nye producenter,
der blev godkendt som leverandør til Wehrmacht.
TH: Et billede fra instruktionsbogen til en MP38. Her ses
både magasintaskerne til 3 magasiner og den store til 6
magasiner med skulderrem. Nederst til højre med nr. 117
ses en løsskydningsadapter til maskinpistolen.
En nørdet detalje - de militære bestillingsnumre for taskerne:
J53005: Magasintaske til 6 magasiner
J53008: Højre magasintaske til MP38
J53009: Venstre magasintaske til MP38
2. del af artiklen, der kommer i det næste blad, vil omhandle
MP38/40 magasintasker til 3 magasiner lavet af læder, samt
taskerne til 6 magasiner, der blev anvendt af pansertropper
og brugt i stor stil af faldskærmsjægerne.
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