LINEOL-SOLDATER
- legetøj for store drenge Tekst: Henry Pedersen
På opfordring af redaktøren vil jeg fortælle lidt om tysk militærlegetøj fra 30’erne.
Lineol-soldater i 7 cm størrelse (andre størrelser fandtes også) blev produceret i Berlin fra 1933 til ca.
1943 og hørte til det legetøj, som jeg ikke fik som barn, men som der var adgang til i min onkels
legetøjskasser, når man var på besøg hos mormor. Fascinationen hængte sært ved, og da det som
bekendt aldrig er for sent at få en lykkelig barndom, begyndte jeg for 10 år siden på højde med
efterlønsalderen at købe Lineol, efter at en anden samler og handler forærede mig en figur, den snedige
rad.
Firmaet Lineol havde produceret figurer fra før Første Verdenskrig, men ambitionerne steg stejlt i
slutningen af 30’erne, da militærbegejstringen blev høj hos forældrene. Som eksempel på niveauet er vist
et mandskab, der blev lavet specielt til en ny let felthaubitz, der kom i handelen i 1938. Bemærk, at
soldaterne naturligvis har den rigtige våbenfarve for artilleri nederst på ærmet. Adolf har fået lov at kigge
på i baggrunden, fordi han bærer en kasket i grågrønt, som han kun fik malet på, mens Polen-felttoget
foregik i 1939. Ellers er kasketten altid brun.

Detaljegraden er høj på disse
småhåndmalede figurer. Artilleriets
røde våbenfarve ses på både
soldaternes ærmer og skulderstropper.
Bemærk også hvordan soldaten
nederst til højre sidder og indstiller
granatens tænder
2 forskellige Hitler-figurer - til venstre
med den sjældne feltgrå kasket og til
højre den med den brune kasket
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Der blev også produceret køretøjer og store bunkeranlæg. Begge dele kunne let koste en arbejders
ugeløn eller mere, så legetøjet var møntet på det bedre borgerskabs drenge. Bunkeren på billedet regnes
for en af de største sjældenheder. Kanonen kan affyre knaldhætter. Tårnet kan drejes og løftes. Når
tårnet bevæger sig opad, kører kanonløbet udad og bliver synligt.

Igen er der fine detaljer på denne kanonbunkerstilling. Men selvom den har stået højt på mange
drenges ønskeseddel, har det kun været i de mest velhavende hjem, at de var under juletræet

Nærbillede af den hævede og fremkørte bunkerkanon - ”Panzerturm”
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Pionerbro som krydses af motorcykler og Horch ”Kübelwagen” som kanontrækker.
Foran pioner-ponton med besætning

Bemærk hvordan gardernes blå bukser er malet henover de langskaftede støvler, og
hvordan de hvide bandolerer er malet henover de typiske tyske 3-delte patrontasker
Danmark var et af firmaets bedste aftagere, og mange vil kende de smukke danske gardere, der egentlig
er tyske figurer i danske farver med specielle garderhoveder (se ovenstående foto).
Produktionen standsede midt i krigen, fordi fabrikken blev beordret til at fremstille tændsatser til granater.
Formodentlig har afsætningen også været stærkt faldende både i Tyskland og i udlandet.
I dag kan de flotte figurer nemt findes på loppemarkeder, i antikbutikker og på nettet, men man skal vogte
sig meget for figurer, der er repareret og genmalet.
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