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Curtiss 75 Hawk (P-36)

På denne side ses to af de Curtiss 75 Hawks, der er tilbage i verden i dag.
Øverst ses det fly, der står på
USAF Museum i Dayton, Ohio.
Foto: USAF Museum
Nederst er det fly som findes i England netop landet ved et flyvestævne i Duxford.
Foto: Via Internettet
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On this page are two of the Curtiss 75 Hawks that has been preserved for posterity
Top is the example that resides in the
USAF Museum in Dayton, Ohio
Photo: USAF Museum
Bottom is the ex-French plane that is part
of The Fighter Collection in Duxford
Photo: Via the Internet
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LEDER
De gode takter fra sidste nummer fortsatte ikke og redaktionen har denne gang nødtvungent kastet et par artikler sammen i stor hast.
Per advokerede for at vi skulle have en artikel med sammenligninger af farverne på Porsche bremsekalibre i hans nærområde, men
den øvrige redaktion vurderede at den nok ville være lige så interessant som Flemmings murstensværk om skivebremser i bulgarsk
folkerace. Så I slipper for disse spændende emner også denne gang.
Omvendt er der måske nogle af Jer, som kan føle sig en smule provokeret over at vi denne gang dels har en artikel om et motorcykelmuseum, nogle krigergrave og et passagerskib. Hvorfor er der ikke noget om ...? Indsæt selv hvad du gerne ville have haft en artikel om.
Svaret hertil er det helt simple, at IPMS-Nyt bringer de artikler som medlemmerne skriver! Ingen input = redaktionen fylder bladet
ud med hvad vi nu kan hitte. Der er heldigvis masser af emner som der kan skrives om. Spørgsmålet er så bare om det er emner I gider
at læse om? Svaret herpå skal komme fra Jer - hvis det er et nej, så skal I til at skrive noget der kan fylde bladets spalter!
Iøvrigt var dette nummer tæt på at blive et frankofilt særnummer, idet det historiske fly blev brugt af Frankrig, de begravede soldater er franske, museumsturen går til Frankrig og skibet er også fransk. Hvis ikke Morten havde leveret noget om et engelsk fly og
Per heksede en artikel frem om noget engelsk panser havde den gamle redacteur en løs idé om noget fransk panser for dog at have
noget „krible-krable“ i bladet. Nu blev det så ikke helt frankofilt denne gang, men måske bliver næste nummer med sydlandsk tilsnit?
Det vides endnu ikke og det afhænger helt af hvad der indkommer af materiale fra dig.
Denne leder bliver skrevet i slutningen af påsken, med gråvejr og regnbyger udenfor. Jeg håber bestemt på at vi får en sommer der
giver os alle mulighed for at komme udenfor, selv om det betyder vi skal forlade byggebordet.
Til gengæld er sommertid også tid til at indhente inspirationer til efterårets og vinterens byggeaftener. Der er her der skal indsamles
referencebilleder fra flystævner og museer i ind- og udland. P.t. er vi et par stykker der planlægger for Danish Air Show i Skrydstrup d.
5. og 6. juni, idet vi har tilmeldt os til spotterdagen om lørdagen. Det tyder på at blive et „historisk“ Air Show, idet der vil være mange
fly der knytter sig mere til fortiden end nutiden. Listen ser spændende ud, så mon ikke der kommer en billedartikel i næste nummer.
Den Kgl. danske Flåde fylder 500 år d. 10. august og der udloves et spændende program i København med både danske og udenlandske skibe fra d. 10.-15. august, hvor der d. 14. og 15. bliver åbent skib. Følg med på hjemmesiden, se adressen i kalenderen på si. 38.
Umiddelbart inden bladet gik i tryk erfarede vi, at SMT Hobby har 25 års jubilæum i år. Se invitationen til reception på si. 35.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 21. april. Deadline til næste nummer: 01. august.
Forsiden viser den Curtiss 75 Hawk,
der tilhører The Fighter Collection på Duxford i England
Foto: Via Internettet

Front cover: This Curtiss 75 Hawk is part of
The Fighter Collection at Duxford in England
Photo: Via the Internet

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side

Når dette nummer udkommer står sommeren for døren og modelbygningen sættes måske en anelse på stand by. Men det er der
sandelig ikke grund til! Det er jo nu der skal samles referencemateriale til den næste vinters mange projekter, som man måske heller
ikke lige når at blive færdig med…
Jeg ved ikke lige hvordan andre har det – men det er ligesom
om at den nye model der kommer ind i den efterhånden anselige
kollektion, er bare så meget mere spændende end det plastik, resin
og æts man allerede har liggende?
Der er naturligvis al mulig grund til at kigge med hånlige og
overbærende blikke i retning af kvinders indkøb af sko, tasker, tøj
og parfume – det hører jo ingen steder henne – men den seneste
model i ens favoritemne. DEN kan man bare ikke leve uden!
Jeg vil næsten vædde på at når du selv kigger på din kollektion, så vil du ikke kunne pege på ét sæt du ikke på et eller andet
tidspunkt virkelig har efterstræbt. Du har måske sparet sammen
til det gennem længere tid, men nu i dag, så ligger æsken alligevel
sammen med alle de andre og åbnet er den da godt nok og der er
måske også sat et par dele sammen… Men blev den nogensinde
færdig. Øhh nej.
Nu skal det ikke være en eller anden formandspegende aktion det
her, fordi det er lige præcis det der sker hos undertegnede selv. Det
kan til tider overraske, hvor kort tidsrummet er fra ”superspændende sæt” til ”nu ligger det bare mellem de andre”.
Der kan være mange grunde. En kan f.eks. være at sættet på
trods af fyrige anmeldelser og fantastisk markedsføring i virkeligheden viser sig at være noget skrammel støbt i plastik fra gamle
dæk og opvaskebaljer. Måske endda med en konstruktionssekvens,
der kræver tre hænder, samt opbygning af interne støttekonstruktioner for at hele skidtet ikke skal falde sammen. Jeg vil ikke nævne
navne her ;-), men i den kategori føler jeg lidt at Trumpeters 1:48
Vigilante hører! Et spændende fly, men konstrueret katastrofalt
af Trumpeter, der godt kan bygges lige som alt andet. Men der
er ting der er sjovere end at sidde og rette fejl!
Et andet sæt der også så bedst ud i æsken var Kinetics F-16.
Potentielt en Tamiya dræber, med flotte (inkluderede!) våben og
mange detaljer. Desværre passer sættet sammen næsten som et
ældre russisk genoptryk af en Frog Meteor!
Det skal dog siges at de nævnte sæt er i den tidlige karriere
fra fabrikanterne og der mærkes hele tiden forbedringer på den
front. Men det er nogen af den slags ting der kan få mig til at
miste interessen for et givet sæt.
I den helt anden boldgade har vi så, det der efterhånden er blevet
lovprist som verdens bedste byggesæt. Ikke lige verdens billigste
– men bare det bedste. Det er Tamiyas 1:32 Spitfire IXc. Nu har
jeg hen over julen siddet og nydt dette sæt, der simpelthen er konstrueret så godt at det er en ren shake and bake. Du hælder lige
lidt lim ind i æsken, ryster lidt og så er sættet bygget! OK måske
lidt overdrevet – men meningen er god nok.
Det VAR meningen at jeg skulle have konstrueret en artikel
til dette nummer omkring bygningen af denne pragtfulde model
konverteret til en dansk udgave, men andre forpligtelser har dog
måttet udskyde det en anelse.
Jeg kan dog i den forbindelse varmt anbefale ADH Publishings
fine bog om sættet og bygning af dette i intet mindre end tre varianter. Det er dem der udgiver Tamiya magasinet og du kender
sikkert bidragyderne i form af Brett Green (Hyperscale), Marcus
Nichols (Tamiya magazine) og Roy Sutherland.
Køb den – især hvis du også har købt modellen, da der er
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nogle små fif hist og her som er meget gode at få med ind i sin
model. Det er den slags modeller der bør være mange flere af…
eller ikke, for så når man jo heller ikke dem.
Ja, det er ikke en nem verden at leve i, så bare det at få lavet fire
færdige modeller om året til kvartårskonkurrencerne bidrager til
at få noget færdigt. Sådan har jeg det og jeg kan se at andre er ved
at opnå den samme zen-agtige følelse af at få bygget en model
færdig. Spring ud af skabet og slut dig til flokken!

Udenbys
Det forløbne kvartal bragte en del medlemmer til Lübeck for at
kigge nærmere på Esbjerg Modelbyggerforenings ”pennevenner”
og deres udstilling Europäische Modellbauausstellung i Musik- und
Kongresshalle i Lübeck. Det var i den grad en fornøjelse at se så
mange fine modeller samlet på et sted uden at der var nogen form
for konkurrence involveret.
Igen er det tydeligt at se, at det der rører sig er fly og panser.
Det er der du finder de fineste og flotteste modeller og ja så naturligvis de mest talrige. Det der var interessant var den rimelige
fokus der var på passagerfly, der jo efterhånden også er oppe i en
rigtig god kvalitet, med de mange udgivelser fra f.eks. Revell og
Minicraft. Det giver en god fokus på 1:144 skalaen.
Jeg var selv rimeligt vild med den model der blev vist i ”in progress” i form af rumfærgen Enterprise. Nu siger du sikkert at der
ikke er en rumfærge der hedder Enterprise og det har du sådan
set ret i, da Enterprise aldrig blev lavet ”rumklar”. Det var prototypen der blev anvendt til ALT (Approach and Landing Test)
tilbage i 1977.
Den adskiller sig fra de aktive rumfærger ved at være malet
og ikke have de famøse kakler på sig (Et modelbyggemæssigt hovedbrud gennem 30 år!) samt at have den aerodynamiske hale på,
som kun ses på de andre rumfærger når den skal fragtes på SCA
(Shuttle Carrier Aircraft). Men den stod så på udstilling i ufærdig
form. Absolut spændende. Men også de mange militære dioramaer
måtte høste anerkendende blikke, med fabelagtig detaljering og
bemaling og jeg er sikker på at Kjeld P. måtte skifte underbukser
da han så en nærmest komplet kollektion af diverse israelske
varianter af forskellige kampvogne.
Så der var lidt for enhver smag og det var da også i den grad
muligt at komme af med uønsket overskydende likviditet i diverse
boder, så der kunne komme lidt ekstra bidrag til bunken i hjemmet!
Absolut en tur værd at tage til Lübeck en lørdag i marts, og
så kunne der jo også lige suppleres med noget ”toldfrit”! Det
afholdes hvert andet år, men næste gang er det nok et andet sted,
da rygterne om at prisen for lokalerne er en kende for høj til at
det kan løbe rundt. Men vi får se.

En høg fylder femoghalvfjerds
Dette fly stod for de første allierede luftsejre i både Europa og i Stillehavskrigen
Af Lars Seifert-Thorsen

S

elv om 2. Verdenskrig viste at flyet
manglede både motorkraft og tilstrækkelig bevæbning opnåede det
alligevel en vis berømmelse for sin alsidighed. Ud over at stå for de ovennævnte
luftsejre, så blev dette fly også kendt for at
have ikke bare kæmpet mod alle de tre store
aksemagter, men også mod de allierede!
På trods af manglerne som kampfly
har dets piloter været meget glade for dets
manøvredygtighed og det faktum at det
var meget let at flyve med fint afstemte
egenskaber. Flyet er Curtiss 75 Hawk.

Designet
Ideen til flyet kom i 1934, der var et meget
produktivt år i design af jagerfly. ”Class of
’34” inkluderede Messerschmitt Bf 109 og
Heinkel He 112 i Tyskland, Supermarine
Spitfire i England og de franske Bloch
150, Loire 250, Dewoitine D.513 og Loire-Nieuport 161. I USA var der også gang
i tegnebrættet, Northrop Model 3A, Seversky SEV-1XP og Curtiss Model 75 blev
designet i forventning om at US Army Air
Corps (USAAC) ville lede efter en afløser
for Boeing P-26.
Alle disse nye jagerfly havde de samme
kendetegn, de var bygget uden lærredsbeklædninger, de havde lukkede cockpits og
optrækkeligt understel. De fleste blev aldrig
rigtigt til noget, nogle blev meget berømte
og enkelte, som Curtiss 75 Hawk, blev til
noget midt imellem.
Op igennem 1920’erne og 1930’erne
havde Curtiss’ familie af Hawk biplaner
stort set været synonyme med udviklingen
i amerikanske jagerfly og den nye Hawk
skulle gerne kunne generobre det marked
som Boeing havde ”tilranet sig” med deres
P-26.
Curtiss’ chefdesigner, Don Berlin, var
den første til at indrømme at Model 75 ikke
var et revolutionerende design, men han
og resten af holdet bag Model 75 mente
at deres fly ville vise sig at være det bedste
af det bundt af designs, der ville komme til
at konkurrere om den forventede kontrakt.
Motoren man satte i flyet var også helt ny,
nemlig en Wright XR-1670 som skulle
give 900 hk.
USAAC kom med sin specifikation til
et nyt jagerfly og bad om at de foreslåede
fly blev leveret til Wright Field i maj måned
1935. Specifikationen indeholdt ikke noget
revolutionerede på bevæbningsområdet,

Her er det en P-36A fra 77th Pursuit Squadron, 20th Fighter Wing USAAC.
Billedet er taget ca. 1940. Foto: Via Internettet

idet man fastholdt en standard som var
blevet etableret umiddelbart efter 1. Verdenskrig, nemlig 1 stk. 12,7 mm og 1 stk.
7,62 mm maskingevær!

Første flyvning
Man gik i gang med at bygge flyet i november 1934 og d. 6. maj 1935 gik det nye
fly for første gang i luften ved fabrikken i
Buffalo, NY. De første testflyvninger viste
at motoren ikke var helt til at stole på,
men man var nødt til at få flyet leveret til
USAAC på Wright Field, hvilket det blev
d. 27. maj 1935.
Nu skulle det konkurrere mod de andre
drenge i klassen, men Severskys bidrag
havde haft et uheld mens det var i transit
og kom derfor først til Wright Field d. 18.
juni, hvorefter det øjeblikkeligt blev sendt

tilbage til fabrikken for div. modifikationer
og det var først klar til testflyvninger i midten af august. I mellemtiden var Northrops
Model 3A også blevet klar og også dette var
blevet sendt hjem igen. Her forsvandt prototypen sporløst over Stillehavet d. 30. juli.
Fra midten af august blev Curtiss’ og
Severskys bidrag i konkurrencen grundigt afprøvet og det stod hurtigt klart, at
USAAC foretrak Severskys bidrag. Curtiss
klagede, med henvisning til at deres Model
75 var det eneste fly der var klart til den
fastsatte dato og USAAC bøjede sig og
fastsatte en yderligere omgang sammenligning i april 1936.
Begge fly havde haft problemer med
motorerne og det endte med at man havde anvendt ikke færre end fire forskellige
motorer i Model 75, inden USAAC til sidst
fastsatte at de skulle udstyres med Wright

I USAAC tjeneste benyttede man i forbindelse med enkelte større øvelser
denne specielle bemaling i sand og grøn
Foto: Via Internettet
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Curtiss Hawk 75A-3

XR-1820 Cyclone motorer.
Da den endelige konkurrence gik i
gang i april viste det sig at ingen af flyene
var i stand til at opnå de hastigheder som
designerne havde lovet. Og selv om Serverskys fly var dyrere var det alligevel det som
USAAC pegede på som vinder, hvorfor de
fik en produktionskontrakt d. 16. juni 1936
på 77 eksemplarer af det som skulle blive
Seversky P-35. Curtiss skumlede naturligvis over dette, men måske havde USAAC
behov for at lave en helgardering, for kun
tre uger efter fik Curtiss en kontrakt på at
levere 3 stk. Model 75 med betegnelsen
Y1P-36.

Y1P-36
Her viste det sig, at USAAC havde skiftet
mening og nu gerne ville have at flyene
blev udstyret med Pratt & Whitney R-1830
”Twin Wasp” motor. Det var med denne
motor monteret at den første Y1P-36 blev
leveret i marts 1937 og afprøvningerne gik
derefter i gang. Testpiloterne var begejstre6

de og mente at der var tale om et yderst
manøvredygtigt fly. Til gengæld var Curtiss
allerede ved at miste noget af interessen for
flyet, idet man kiggede i helt andre baner.
En Model 75 blev ombygget til at flyve
med en Allison V-1710 vandkølet motor og
dette fly blev betegnet som XP-37 da det
fløj første gang i maj 1937.

I USAAC tjeneste
Efter den officielle afprøvning var slut i
juni 1937 besluttede USAAC at de ville
bruge Y1P-36 som en af de to typer der
skulle være med til at ekspandere USAAC.
Den 7. juli 1937 fik Curtiss en ordre på
ikke mindre end 210 stk., hvilket var den
største ordre der nogensinde var afgivet i
fredstid. Den første produktionsmaskine,
med betegnelsen P-36A, (s/n 38-001) blev
afleveret til Wright Field i april 1938.
Den officielle afprøvning havde ikke
afsløret alle børnesygdommene og der gik
ikke lang tid før denne første P-36A udviste tegn på skader på vingerne omkring

understellet, hvilket medførte at man måtte
anvende tykkere metalplader og yderligere forstærke disse. Desuden opstod der
problemer med udstødningerne på Twin
Wasp motorerne og også fuselagen udviste nogle strukturelle svagheder. Alt dette
betød at ud af de ni eskadriller der skulle
have modtaget P-36A i løbet af 1938 var
det kun to som fik dem leveret og da de
sidste af de 210 fly blev leveret i slutningen
af april 1939 var der ikke mindre end ca.
150 som var grounded indtil de var blevet
modificeret.
På trods af disse besværligheder var
man allerede i gang med at videreudvikle
på flyet. Det 10. produktionsfly (s/n 38010) fik en 12-cylindret vandkølet Allison
motor og blev omdøbt til XP-40, som
vi ikke skal forfølge yderligere i denne
artikel. I et andet fly blev der monteret en
kraftigere udgave af Twin Wasp motoren
og omdøbt til P-36B. De sidste 30 fly af
produktionsordren fik monteret to ekstra
7,62 mm maskingeværer i vingerne og en

kraftigere motor og blev derfor til P-36C.
Da det sidste fly forlod produktionslinien havde man lavet ikke mindre end 81
større og mindre ændringer i forhold til de
første fly, nogle ændringer var selvfølgelig
større end andre og nogle var af rent eksperimentel karakter, f.eks. blev et fly udstyret
med kontraroterende propeller som det
første amerikanske fly med en sådan.
Ud over de allerede nævnte ændringer
lavede man også: XP-36D der havde 2
stk. 12,7 mm i fuselagen, XP-36E med 4
stk. 7,62 mm i vingerne og XP-36F der
var udstyret med den samme bevæbning
som de thailandske. Nemlig danske 23 mm
maskinkanoner under vingerne.

USA og 2. Verdenskrig
Da USA trådte ind i 2. Verdenskrig i december 1941 betragtede man P-36 som
forældet. De fleste eskadriller havde udfaset
typen til fordel for P-40 og P-36 blev brugt
til træningsformål i selve USA.
Der var dog fortsat et begrænset antal
eskadriller som brugte P-36, f.eks. ved
Panama-kanalen og i Alaska. Da japanerne
angreb Pearl Harbor var der 39 stk. P-36 jagere på Wheeler Field på Hawaii og selv om
de fleste af disse blev ødelagt på jorden af
den første angrebsbølge, blev en del af de
overlevende indsat mod den efterfølgende
angrebsbølge. Kl. 08.50 startede 4 stk. P-36
fra 46th Pursuit Squadron og interceptede
en formation bestående af ni japanske
fly. I den efterfølgende luftkamp blev to
japanske fly skudt ned og P-36 har derfor
æren af at stå for de første amerikanske
nedskydninger i krigen i Stillehavet.

Frankrig
To måneder før den første P-36A rullede
ud af samlebåndet på vej til USAAC, i februar 1938, indledte den franske regering
forhandlinger med Curtiss om et samlet
køb af 300 stk. Hawk 75A. Hawk 75A
var eksportversionen af P-36A og kunne
leveres med enten Twin Wasp eller Wright
Cyclone motor.
Der gik dog ikke ret lang tid før
forhandlingerne gik noget i stå, dels var
stykprisen på 2,3 mill. Franc noget som
franskmændene syntes var optrækkeri, en
Morane-Saulnier 406 kostede til sammenligning 1,3 mill. Franc. Heller ikke den
leveringstakt som Curtiss foreslog, med
20 fly i marts 1939 og derefter 30 om måneden, passede franskmændene. Ydermere
lagde USAAC også visse hindringer i vejen,
primært for at få sat yderligere hastighed på
de leverancer som skulle gå til dem.
Da den tyske oprustning gjorde det
klart at Frankrig var nødt til at udbygge og
modernisere sit flyvevåben gik de tilbage

Denne Hawk 75 er i Vichy-fransk bemaling, bemærk malingen der skaller af vingerne
Foto: Via Internettet

til forhandlingsbordet. En fransk testpilot
fik, efter direkte opfordring fra præsident
Roosevelt mulighed for at prøveflyve en
Y1P-36 på Wright Field i marts 1938.
Hans rapport var begejstret og da Curtiss
samtidigt lovede at få sat produktionshastigheden i vejret ved hjælp af fransk
finansiering var vejen åben.
Ganske vist var prisen stadig en voldsom forhindring for franskmændene, men
da deres Bloch MB-150, der kun skulle
koste lidt mere end halvdelen af en P-36A,
viste sig at have masser af børnesygdomme
og ikke kunne produceres tilstrækkeligt
hurtigt endte det med at Frankrig i maj
1938 tegnede kontrakter på 173 Twin Wasp
motorer og 100 Hawk 75A-1 fly. Planen
var at disse fly skulle leveres mellem 25.
november 1938 og 10. april 1939.
Hovedparten af disse skulle leveres
som samlesæt og franskmændene satte en
samlehal op i Bourges. De to første blev leveret i USA en af de første dage i december
1938 og de to første ankom til Le Havre i
samlet stand juleaften 1938.
Yderligere 14 stk. ankom i samlet
tilstand inden man gik over til at samle
flyene i Bourges i Frankrig, hvor samlehastigheden oversteg forventningerne. Efter
februar 1939 var der leveret 16 stk., 25 blev
leveret i marts og 41 i april. De sidste af
de 100 var leveret d. 12. maj 1939. Armée
de l’Air havde også fart på og allerede
i juli 1939 var to Escadre udstyret med
henholdsvis 54 og 41 stk. Hawk 75A-1.
De franske Hawk 75A-1 var selvfølgelig udstyret med en del modifikationer
som var specificeret af franskmændene.
Bevæbningen bestod af 4 stk. 7,5 mm FNBrowning maskingeværer, alle instrumenter, bortset fra højdemåleren, var ændret
til metriske mål, sædet var ændret så det
kunne bruges sammen med den franske

type faldskærm, gashåndtaget fungerede
”omvendt” i forhold til de amerikanske og
geværsigte, radio og iltudstyr var ligeledes
fransk.
Da man indgik kontrakten havde man
tegnet en option på yderligere 100 fly og
denne option blev til en kontrakt allerede
i marts 1939 sammen med en kontrakt på
150 motorer. Disse fly skulle have yderligere to maskingeværer i vingerne og blev
betegnet Hawk 75A-2.
Igen gik leverancerne meget hurtigt og
da 2. Verdenskrig brød ud d. 3. september
1939 var alle 200 Hawk 75A-1 og Hawk
75A-2 blevet leveret til Armée de l’Air. De
franske piloter var begejstrede for flyet og
indenfor den første måned efter krigsudbruddet havde man bestilt yderligere 135
Hawk 75A-3 og 285 Hawk 75A-4.
Hawk 75A-3 havde en kraftigere motor
end -2 modellen og de første 50 af dem
blev udstyret med Colt maskingeværer
der var ændret til at kunne anvende den
franske 7,5 mm ammunition. Samtlige af
disse skulle leveres til Frankrig mellem
februar og maj 1940 og de første 12 nåede
Le Havre d. 15. marts.
På grund af leveranceproblemer med
nogle af de franske dele kunne Armée de
l’Air ikke modtage flyene lige så hurtigt
som de blev samlet i Bourges. I begyndelsen af maj 1940 havde de sidste Hawk
75A-3 forladt Curtiss fabrikken i USA og
133 var blevet sendt til Frankrig.
Da den franske kapitulation var en
kendsgerning havde Armée de l’Air officielt modtaget 110 stk. Hawk 75A-3, men
dette tal var i virkeligheden noget større,
idet franske piloter havde afhentet fly der
ikke var fuldt udstyret uden at bekymre sig
om officielle overdragelsesdokumenter i de
sidste dage inden tyskerne indtog Bourges
i midten af juni 1940.
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skib, der først blev omdirigeret til Frankrig
og siden til England, hvor de endte i RAF
tjeneste. De 36 stk. Hawk 75A-8 blev leveret til den norske flyveskole i Toronto,
Canada, hvor de blev anvendt frem til
1942-43.

Holland

To norske Hawk 75A-4 i luften. Læg mærke til radioantennen bag cockpittet
Foto: Via Internettet

Fra begyndelsen af maj var fabrikken
i USA begyndt at fremstille Hawk 75A4 modellen og det var meningen at alle
285 skulle være leveret med udgangen
af september 1940. A-4 modellen havde
en Wright Cyclone motor der var endnu
kraftigere end A-3 modellens Twin Wasp.
Franskmændene havde gjort yderligere en
samlelinie klar, men man havde kun nået
at tage 6 stk. officielt i tjeneste inden den
franske kapitulation. Tredive lå på bunden
af havnen i La Rochelle, hvor det skib der
havde transporteret dem over Atlanten
var blevet sunket. Endelig var der 17 stk. i
Martinique og seks på Guadeloupe, hvortil
fragtskibene var blevet omdirigeret til da
det stod klart at Frankrig ville kapitulere.

Norge
Kort tid efter at Kina havde købt licensrettighederne til at fremstille Hawk 75A-5
(se senere i denne artikel) tegnede Norge
også en kontrakt, hvor Curtiss skulle levere 12 stk. og der så efterfølgende skulle

licensfremstilles yderligere 24 i Norge.
Modellen var stort set ens med de franske
Hawk 75A-2 med Twin Wasp motorer,
men bevæbningen bestod af 4 stk. 7,9
mm maskingeværer med to i næsen og to
i vingerne.
Da denne kontrakt blev indgået var
krigen allerede begyndt og det stod hurtigt
klart at de licensfremstillede ikke kunne
blive klar til deadline der var sat til 1. juli
1940. Derfor ændrede man i kontrakten,
så Curtiss skulle levere yderligere 12 stk.
af disse Hawk 75A-6 som de blev kaldt.
Mens disse var på samlebåndet bestilte man
36 stk. Hawk 75A-8 med Wright Cyclone
motorer og en bevæbning på 2 stk. 12, 7
mm i næsen og 4 stk. 7,9 mm i vingerne.
Begivenhederne overhalede disse, så
da tyskerne invaderede Norge d. 9. april
1940 var det kun de fire første Hawk 75A-6
der stod på jorden i Kjeller, hvor de blev
ødelagt ved det tyske angreb. Resten af
de første 12 stod i kasser på kajen i Oslo.
Det andet batch på 12 stk. var på et

Kort efter udbruddet af 2. Verdenskrig
placerede Holland en ordre på 35 stk.
Hawk 75A-7, med Cyclone motorer og en
bevæbning på 1 stk. 12,7 mm og 1 stk. 7,7
mm i næsen og 2 stk. 7,7 mm i vingerne.
Repræsentanternes hus i USA kritiserede
denne ordre og den blev derfor reduceret
til 20 fly.
Da Holland blev invaderet d. 10. maj
1940 var leverancen ikke begyndt endnu og
flyene blev leveret til Hollandsk Ostindien,
hvor de indgik i KNIL (det hollandske
luftvåben i Ostindien).
Da hollænderne i december 1941 opdagede at de var i krig med Japan havde de
16 stk. luftdygtige Hawk 75A-7. Tabstallet
blandt disse var ganske høje og de sidste
overlevende fly blev skudt ned af japanske
jagere d. 5. februar 1942.

Hawk 75 udenfor Europa
Mens USAAC ikke kunne bestemme sig til
om de ville have Model 75 eller ej, så gik
Curtiss i gang med at se på det lukrative
eksportmarked. Man havde gode erfaringer
på div. markeder med de tidligere Hawk
biplaner, så man gik i gang med at se på
hvad der skulle til for at opnå gode salgstal
udenlands.
En del flyvevåben opererede under
mere primitive forhold og derfor blev
der lavet et fast understel, som ville lette
vedligeholdelsen af flyet. Man monterede
også to ekstra maskingeværer i vingerne og
muliggjorde at flyet kunne medføre seks
små 50 lbs bomber under vingerne eller
en enkelt 500 lbs bombe under fuselagen.

Kina
Det første land som blev interesseret var
Kina, der bestilte 112 stk. som skulle leveres som samlesæt. De fik betegnelsen Hawk
75M og den eneste ændring der blev lavet
var at bevæbningen blev ændret til fire stk.
7,62 mm maskingeværer.
De kinesiske Hawk 75M blev anvendt i
den japansk-kinesiske krig i 1939-40, men
uden at have en betydende rolle.

Thailand

Herover er det en argentinsk Hawk 75O med fast understel
Foto: Via Internettet
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Kort tid herefter blev Thailand interesseret
i typen og bestilte 25 eksemplarer. Der
skulle laves nogle ændringer ved understellet med et helt indkapslet hjul. Desuden
valgte man at fjerne de to maskingeværer i

vingerne og i stedet montere 2 stk. danske
23 mm Madsen maskinkanoner under
vingerne. De første af disse Hawk 75N fly
blev leveret i løbet af 1938.
Thailands Hawk 75N blev første gang
anvendt i krig, da fire af dem, sammen med
ni Mitsubishi Ki.21 bombefly, angreb flyvebasen ved Nakorn Wat i Fransk Indokina i
januar 1941. De blev også brugt, da Japan
invaderede Thailand i december 1941, hvor
det endte med at en tredjedel af dem blev
ødelagt inden en våbenhvile blev etableret.

Argentina
Aldrig så snart var leverancerne til Thailand begyndt før at Argentina også ville
købe typen. Argentinerne ville have det
samme understel som Thailand, men en
noget modificeret cowling med ”gæller”
ved bagkanten af denne. Bevæbningen
blev 4 stk. 7,62 mm Madsen M.1935 maskingeværer og det første fly blev leveret i
november 1938.
Der foregik en licensfremstilling i
Argentina og i alt blev der leveret/bygget
50 stk. Hawk 75O. Det var i Argentina at
typen fik sin længste tid i tjeneste, idet de
sidste først blev trukket ud af tjeneste i
1954.

Kina – igen
Kina havde i begyndelsen af 1939 købt
licensrettighederne til at fremstille typen
med optrækkeligt understel.
De kinesiske fly fik betegnelsen Hawk
75A-5 og havde den samme motor som
den franske A-4 model, men bevæbningen var 6 stk. 7,62 mm maskingeværer i
vingerne.
De første blev leveret til det kinesiske
flyvevåben i foråret 1940, men det var
meget få der var blevet leveret da fabrikken
blev svært beskadiget d. 26. oktober 1940.
Alle de dele og alt det værktøj der kunne reddes blev transporteret til Bangalore
i Indien, hvor den indiske regering afgav
en ordre på 48 fly. Det første af disse fløj
i slutningen af juli 1942, men efter at blot
fem fly var blevet leveret blev ordren annulleret for at benytte fremstillingskapaciteten
til at muliggøre reparation af alle mulige
andre typer.

Peru
I maj 1942 købte USAAC 18 af de norske
Hawk 75A-8, som blev brugt ved den
norske flyveskole i Toronto.
De blev sat i stand og derefter sendt
til Peru med betegnelsen P-36G. Senere, i
maj 1943 købte USAAC de overlevende 12
Hawk 75A-8 af nordmændene og sendte
også disse til Peru.
I alt overlevede 27 fly i peruviansk

Her ses tre Vichy franske Hawk 75 i luften. Bemærk de gul-røde cowlings
Foto: Via Internettet

tjeneste frem til 1947 og de sidste forlod
først operativ tjeneste i begyndelsen af
1950erne og de er derfor i konkurrence
med de argentinske Hawk 75O om hvem
der var de sidste af Hawk 75/P-36 familien
der var i aktiv tjeneste.

Iran
Den sidste eksportkunde som tegnede
en kontrakt med Curtiss var Iran, der i
slutningen af 1940 placerede en ordre på
10 stk. Hawk 75A-9 med Cyclone motorer
og 6 stk. 7,62 mm maskingeværer. De blev
leveret i løbet af sommeren 1941 og stod
stadig i deres kasser, da de allierede styrker
okkuperede Iran d. 25. august 1941.
Flyene blev hurtigt beslaglagt og transporteret til Karachi, hvor de blev samlet
og sat i RAF tjeneste med betegnelsen
Mohawk IV

Luftkampe i Europa
Da 2. Verdenskrig brød ud var der fire
franske Groupe de Chasse, der var udstyret
med Hawk 75. Der var tale om GC I/4,
II/4, I/5 og II/5. Som nævnt allerede i
indledningen til artiklen var det nogle af
disse der vandt de første allierede luftsejre
i krigen, idet fly fra GC II/4 nedskød 2
stk. Bf 109 d. 8. september 1939 uden
selv at lide tab.
I løbet af vinteren 1939-40 under den
såkaldte ”Sitzkrieg” blev de primært brugt
til at jagte højtflyvende Luftwaffe rekognosceringsfly, oftest uden held idet de sjældent
nåede op i recceflyets højde inden dette var
smuttet tilbage til den tyske side af frontlinien. Kom de endelig derop tidsnok, skete
det mere end en gang at de franske piloter
ikke kunne nedskyde de tyske fly, idet deres
maskingeværer i vingerne var dybfrosne
og med kun 7,5 mm maskingeværer var

ildkraften simpelthen alt for lille.
På trods af at franskmændene havde
erobret en ubeskadiget Bf 109, da piloten
landede på den franske side af linierne og at
de havde haft lejlighed til at afteste denne,
vægrede de sig ved at erkende at Hawk 75
var en Bf 109 underlegen på stort set alle
områder. De franske piloter troede fortsat
på, at deres fly var jævnbyrdige med de
tyske jagere helt frem til det tyske angreb
på Frankrig d. 10. maj 1940.
De franske Hawk 75 blev fortrinsvis
brugt i interceptor rollen og havde en del
succes i denne rolle, om end de som regel
blev den tabende part i en jager mod jager
kamp, selv om en Hawk 75 kunne absorbere en hel del skader. De franske piloter
manglede hverken mod eller vilje og dette
afspejles i at de fire Groupe de Chasse
der havde Hawk 75 var nummer 1, 2, 3
og 5 på topscorerlisten blandt de franske
jagerenheder.
I midten af juni 1940 blev de overlevende Hawk 75 beordret til Nordafrika og
om end nogle få piloter trodsede ordren
og fløj til England var de sidste fly landet
i Nordafrika d. 20. juni, to dage før den
officielle franske kapitulation.

Luftkampe over Nordafrika
Da Frankrig havde kapituleret var englænderne særdeles bekymrede for, at den
stærke franske flåde i Middelhavet ville
blive udleveret til tyskerne, noget som ville
kunne true den engelske overlegenhed til
søs.
En meget stor del af denne flåde lå i
den algeriske havn Mers-el-Kebir og da
franskmændene hverken ville fortsætte
kampen mod tyskerne eller sænke deres
9

somme luftkampe mellem disse og de amerikanske F4F Wildcat jagere. Under disse
blev mindst 15 Hawk 75 skudt ned, mens
de franske piloter skød 7 Wildcats ned.
Da dagen var slut var der ikke mange
luftdygtige Hawk 75 tilbage og dermed
afsluttedes deres operative karriere i fransk
tjeneste. Nogle få stykker fortsatte ved jagerflyverskolen der blev etableret i Meknes
i Marokko frem til en gang i 1943.

I tysk og finsk tjeneste

En finsk Hawk 75A klar til start
Foto: Via Internettet

skibe besluttede englænderne sig for at
tage sagen i egne hænder. Man angreb de
franske skibe med en stor flådestyrke d. 3.
juli 1940 og anvendte også bl.a. Blackburn
Skua fly.
De franske Hawk 75 blev indsat til
forsvar af havnen fra deres baser i Rabat
og Casablanca i Marokko og skød adskillige
Skuas ned.
Franskmændene tog dette angreb meget fortrydeligt op og da tyskerne tilbød
at der kunne etableres en ”fri” fransk

stat i det sydlige Frankrig tog man mod
dette tilbud og Vichy-regeringen blev en
realitet i juli 1940. De franske Hawk 75
baseret i Marokko og Senegal blev en
del af Vichy-luftvåbnet og udstyret med
de karakteristiske gule og røde striber på
motorer og haleparti.
Da de allierede gik i land i Nordafrika i
Operation Torch d. 8. november 1942 blev
disse fly anvendt som eskorte for franske
bombefly der prøvede at slå sig igennem
til landgangsstrandene. Det kom til vold-

Da tyskerne nåede frem til den franske
samlefabrik i Bourges i sommeren 1940
fandt de 14 stk. Hawk 75A-3 og 7 stk.
Hawk 75A-4. Disse blev sammen med de
otte norske Hawk 75A-6 der stod i kasser
på kajen i Oslo sendt til Tyskland, hvor de
blev samlet og sat i stand. Tyskerne havde
ikke rigtigt noget at bruge dem til og efter
at de havde fået monteret tyske geværsigter
og radioer blev de 29 fly solgt til Finland
i foråret 1941.
Finnerne genoptog krigen mod Sovjetunionen d. 25. juni 1941 og de indsatte
meget hurtigt Hawk 75 i kamp mod russerne, især over Karelen. De finske piloter
var meget begejstrede for flyene, der var et
stort skridt fremad i forhold til de Fokker
D.XXI som de tidligere havde anvendt. Adskillige af dem blev hurtigt jageresser og en
af dem, Løjtnant Kossi Karhila, opnåede
10 nedskydninger med typen.
Tabsraten var dog forholdsvis stor og
set fra et finsk synspunkt var det kærkomment at tyskerne havde okkuperet hele
Vichy-Frankrig, idet dette betød at de kunne købe yderligere 12 Hawk 75 af tyskerne.
Det er måske lidt interessant at vide, at
der var tilstrækkeligt mange der overlevede
Fortsættelseskrigen, til at Finland kunne
udstyre en enkelt jagereskadrille med Hawk
75 og lade dem fortsætte i tjeneste frem til
1948, hvor de blev afløst af Messerschmitt
Bf 109G.

I RAF tjeneste

Her er der lidt detaljer på den finske Hawk 75, som blev fløjet af Løjtnant Kossi Karhila der
poserer foran sit fly
Foto: Via Internettet
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Da Frankrig kapitulerede blev det hastigt
arrangeret, at de fly der var blevet fremstillet under de franske kontrakter blev
overført til England. Derfor begyndte der
i slutningen af juni 1940 at ankomme mere
end 200 Hawk 75A-4 til engelske havne,
i øvrigt sammen med de sidste 12 Hawk
75A-6 der var blevet bestilt af Norge.
Når man så tillægger de få Hawk 75 der
var blevet fløjet over Kanalen af franske
piloter, betød det at RAF i alt modtog 227
stk. Hawk 75 jagere, der i RAF tjeneste
blev betegnet Curtiss Mohawk. De Hawk
75A-4 som kom direkte fra USA blev
betegnet Mohawk IV og blev udstyret
med 6 stk. 0.303 maskingeværer, engelske

Dette fly er udstillet på USAF museet i Dayton, Ohio. Bemalingen er typisk for december 1941. Læs mere om historien herunder
Foto: USAF Museum

gashåndtag, geværsigter, instrumentering
og radioer, inden de blev sendt ud til lidt
afsides liggende baser for at kunne bruges i
en nødsituation som f.eks. en tysk invasion
af England.
Da invasionsfaren var drevet over efter
slaget om England blev det besluttet at
sende Mohawk flyene videre til Sydafrika
og i maj 1941 var den første sydafrikanske
eskadrille i gang med at blive uddannet på
typen. I begyndelsen af 1942 blev endnu
to eskadriller opstillet og den ene af disse
nåede at benytte typen operationelt til
lokalt luftforsvar af Sydafrika, idet den
dog blev nedlagt igen i slutningen af 1942
hvor faren for luftangreb mod Sydafrika
var forsvundet.
I mellemtiden havde RAF også fundet
ud af hvor typen kunne anvendes, idet
nogle eskadriller baseret i det nordøstlige
Indien blev udstyret med Mohawks. I
juni 1942 fløj man de første togter mod
japanerne og typen blev brugt til at eskortere bombefly, patruljering og luftstøtte af
landstyrker, bl.a. under kampene i Imphal i
februar og marts 1943. De sidste operative
RAF flyvninger i Asien fandt sted i slutningen af 1944, hvorefter typen udgik af RAF.

Portugal
En lille sidebemærkning til sidst er, at Portugal fik 12 Mohawk IV i oktober 1941.
Historien bag dette er, at den portugisiske
regering bad England om at levere et antal
jagerfly i henhold til en engelsk-portugisisk
militæralliance og at det eneste som England kunne undvære på dette tidspunkt var
disse 12 Mohawk IV.
Portugiserne satte dem i operativ tjeneste, først med base i Ota og sidenhen blev
de sendt til São Miguel på Azorerne for at

levere jagerdækning af disse øer.

Bevarede Hawk 75
Hvor skal jeg hen hvis jeg vil se en P-36/
Hawk 75 i skala 1:1?
Det nærmeste sted for os danskere er
i England, nærmere betegnet i Duxford,
hvor The Fighter Collection har en flyvedygtig Hawk 75A-1 i fransk bemaling. Man
kan altså få lov at se den i luften, hvis man
rammer den rigtige dag!
På USAF museet i Dayton, Ohio
står den allerførste P-36A (s/n 38-001)
der blev leveret til USAAC. Den er i dag
bemalet som det fly der blev fløjet af en
Lieutenant Philip Rasmussen iført pyjamas
under det japanske angreb på Pearl Harbor.
Mon ikke den bemeldte Lt. Rasmussen
havde danske aner? Hans egen version
af hændelserne d. 7. december 1941
kan man finde her: www.25idl.army.mil/
Tropic%20Lightning%20Museum/OnlineExhibits/TheWayItWas/December7/
Rasmussen,%20Phil.pdf – Det er ganske
interessant læsning.
Der står en Hawk 75N på det thailandske flyvemuseum i Bangkok, her er der tale
om versionen med fast understel. Dette fly
er flot restaureret og selve museet kan man
læse nærmere om i IPMS-Nyt nr. 92,5.
Endelig er der på Internettet div. rygter
om en Hawk 75A-6, der skulle befinde sig i
New Zealand. Flyet skulle være et finsk fly
som blev skudt ned over Rusland og af div.
omveje endt som et restaureringsprojekt i
New Zealand. Om man får det restaureret
og hvor det i givet fald vil kunne beses er
særdeles uvist for nuværende.

Hawk 75 i model

også uden at man skal til at beskæftige sig
med vacuform eller resin i større mængder.
I 1/72 er dagens bedste bud nok
udgaverne fra enten Smer (re-boxing af
Hellers) eller AML. Alternative muligheder
kommer fra Special Hobby, Azur, Heller,
Revell og Monogram. Revells udgave er vist
nok ikke i deres nuværende katalog, men
måske kommer den som en genudgivelse
på et tidspunkt. Mig bekendt kommer den
eneste mulighed for en model af typen med
fast understel fra Special Hobby.
Går vi til 1/48 har Hobbycraft udgivet
en stribe udgaver af flyet og også Academy
har været på banen.
For de som ikke kan få det stort nok, så
er der Special Hobby, Azur og Trumpeter
i 1/32 foruden nogle resin sæt fra Craft
Works, så der er muligheder nok.
Der er med garanti fejl af større eller
mindre karakter i alle sættene, så det er et
spørgsmål om at finde tilstrækkeligt med
referencer, så man kan undgå de værste fejl.

Bemaling
Netop fordi typen har været anvendt så
mange forskellige steder er der utroligt
mange muligheder. Fra et nordisk perspektiv kunne en norsk udgave være interessant,
men hvis man er mere til farverige modeller
er de Vichy-franske og de amerikanske i
tre-farvede øvelsesbemalinger måske mere
spændende.

Kilder
Air Enthusiast Nov 1971
Air Enthusiast Dec 1971
Air Enthusiast Jan 1972
Internettet, især
http://curtisshawk75.bravepages.com

Jo da, flyet findes selvfølgelig i sætform og
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Krigsfangegravene ved Løgumkloster
I forbindelse med en kursusuge på Løgumkloster Højskole, benyttede jeg mig af muligheden for at besøge deres lokale historiske seværdighed
Tekst og fotos Niels Helge Rønkjær

E

n seværdighed, som skolen tilmed
selv gør reklame for, ved i deres
velkomstmappe at have en fotokopi af en avisartikel fra (formodentlig)
Flensborg Avis, da artiklen også har et
sammendrag på tysk (år og dato dog ikke
anført).
Selve begravelsespladsen befinder
sig i dag inde i en lille lund, i en privatejet skov, hvor der dog er fri adgang for
offentligheden i visse perioder af året.
Mindesmærkerne er små kors af mursten
og cement over 71 franske, belgiske og
russiske krigsfanger, som var en del af ca.
2.000 fanger, der under 1. verdenskrig var
interneret i en krigsfangelejr, der lå øst for
denne begravelsesplads.
Fangerne levede under meget uhygiejniske forhold og fik en elendig forplejning. De arbejdede bl.a. med regulering
af Slotsbækken, der på den tid, løb langs
sydkanten af Favrby slotshave, samt med
anlæggelse af en befæstningslinie tværs
over Nordslesvig.
Under en plettyfus epidemi i 1915
døde 71 mand, heraf 52 russere, som blev
begravet vest for lejren. Tyskerne rejste
en beskeden mindesten over hver enkelt
og nogle af fangerne opførte samtidig en
obelisk, hvor der på fransk, flamsk og russisk blev indgraveret: „For vores franske,

flamske og russiske kammerater, døde under fangenskab i lejren ved Løgumkloster
1915-16-17.
En fransk soldat, Etienne Prévost,
modellerede et billede af sejrsgudinden, fra
den græske mytologi, der rækker en krans
mod stenens top.
Efter krigen brugtes lejrbarakkerne
som husvildeboliger, men lejren nedbrændte i 1920 og da de formodentlig alle var
træbarakker, er der således i dag intet spor
tilbage efter den. Efter genforeningen i
1920 købte nogle danskere skovlunden og
genopførte mindesmærket - da det originale på det tidspunkt var ganske forvitret - i
sandsten, af den daværende arkitekt Arne
Finsen, som også nytegnede billedet af
sejrsgudinden på obelisken.
Det nye mindesmærke afsløredes
15.juni 1923 under en højtidelighed, hvor
bl.a. den franske minister Vicomte de Fontenay sluttede sin højtidelige tale med de
bevingede ord: „Danske venner, Frankrig
betror Eder sine døde“.
Mindesmærket har inskriptionen:
„Til minde om soldater, døde i lejren ved
Løgumkloster forinden de allierede hæres
befriende sejr“ på både dansk, fransk og
russisk.
Efter krigsafslutningen valgte enkelte
russiske krigsfanger at slå sig ned i landsde-

Monumentet med tekst på fransk

len - de havde måske fået nys om at der var
en borgerkrig under opsejling derhjemme,
som det ikke var sundt at blive rodet ind i?
Og et par af disse fik senere hen også tilladelse af myndighederne til sin tid, at blive
begravet blandt deres gamle krigskammerater. Den sidste af disse - litaueren Jurgis
Bukowski - kaldet Georg af de lokale, døde
den 10. november 1965.
Tyfus epidemien holdt også sit indtog
blandt tyskerne. Bl.a. bukkede en ung militærlæge under for den farlige sygdom og
39 unge tyske militærstraffefanger, der var
i en lejr ved Øbjerg (lille landsby 10 km.
nord for Løgumkloster), måtte også lade
livet. Lægen blev begravet på klosterets
kirkegård, mens soldaterne blev begravet
på landsbykirkegårdens nordøstlige del.
Deres grave er i mellemtiden blevet sløjfet.

NYT FRA AFV CLUB

Jurgis Bukowskis sidste hvilested
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AF-35132: M1132 Stryker
Engineer Squad Vehicle
AF-35136: 2 cm ammunition og tilbehør
AF-35149: 2 cm Flakvierling 38
AF-35177: Churchill Mk. III (Dieppe)
AF-35184: 10,5 cm ammunition
og tilbehør
AF-35193: 15 cm ammunition
og tilbehør
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

IPMS Forum
En personlig betragtning om udviklingen over tid, for dem der endnu er off-line.
Af Niels Helge Rønkjær
kraft af at Internettet i dag kan give en
rige muligheder for at udveksle alskens
informationer, samt deltage i diverse
debat- og diskussionsforums, vovede jeg
selv pelsen i efteråret 2005 og tilmeldte
mig foreningens eget forum på ipms.dk.
Jeg var dog på forhånd blevet advaret
om at det kunne medføre knubs ind imellem, hvis man ikke lige rammer kammertonen rent, eller har øje for relevansen i
ens indlæg. Lidt løssluppen spøg og skæmt
er der da heldigvis også plads til, når lejligheden opstår. Og til hjælp for dette, er
de små farvede „emoticons“ (stemningsikoner), man kan indflette i teksten, derfor
en rigtig god ide. Selvom det er en kendt
sag at sarkasme og ironi ikke altid gør sig
lige godt på tryk!
Men først og fremmest fornemmer
jeg at det største plus indenfor forummet,
er den naturlige udvikling af IPMS-Nyt’s
Spørgehjørnet rubrik. Det er tydeligt at
den moderne teknik har overhalet denne
ide indenom og gjort det nemmere for
mange af os, at få ikke bare et, men indtil
flere svar, fra flere sider samt henvisninger
til hjemmesider eller andre kilder, hvor ens
spørgsmål kan blive yderligere uddybet.
Det gør at man får lyst til at besvare andres
spørgsmål, som man selv ligger inde med
viden om og det er da rart at opleve, når
ens svar kan være til gavn for andre.
Det vil derfor være på sin plads, her at
give læserne et indblik i de mest interes-

I

sante tråde, som indenfor de sidste knap
1 1/2 år, efter min mening, har skubbet
forummet ind i en positiv udviklingsfase.
I dette tidsrum er de 2 nye hovedgrupper - Galleriet og Work in Progress - blevet
tilføjet de øvrige grupper (Panser, Modelbygning, Referencer, Fly, Biler, Skibe, Sci-fi
og rumfart, Figurer, Markedspladsen, DM
i modelbygning og Helt uden for kategori).
Galleriet lagde fra starten ud med store
close-up billedindlæg af medlemmernes seneste færdiggjorde projekter (her er næsten
alt i farver), men ret hurtigt efter overtog
WIP den gule førertrøje, da der her, som
navnet siger, er tale om ens projekter under
konstruktion. Der er en livlig udvikling af
ros og ris i denne tråd, hvor både nogle af
vores dygtigste medlemmer og dem af os
som har valgt et mindre avanceret niveau,
viser en masse inspirerende arbejde, som
alle er et studie værd. Her er kort sagt plads
til både konge og knægt!
Valget af projekterne afspejler også
meget godt at mange kaster sig over flere
forskellige temaer. Lige fra panser, fly, over
dioramaer til figurer - og ikke kun fra det
20. århundredes revolutionære tekniske
udvikling. Farverige æraer som middelalderens Japan og Napoleons imperium, bliver
også taget under kyndige hænder.
Blandt de øvrige hovedgrupper, er der
siden sidste kvartal 2009, blevet oprettet
underafdelinger i henholdsvis Panser - tyske Stug’s og dansk panser, Skibe - danske

1:48
48196: WWII German Fighter Pilot,
Werner Mölders
48197: Spitfire Mk I
Weybridge 2-Blade Propeller
48198: Spitfire Early Metal Seat without
Harness (prior to March 1940)
48199: Spitfire Early Metal Seat with
Sutton Harness (prior to Mar ´40)
48200: P-47 Thunderbolt Seats
(without harness)
48201: P-47 Thunderbolt Square-Backed
Seats (without harness)
48202: P-47 Thunderbolt Square-Backed
Seats (with harness)
48203: F4U-1 Corsair Flaps to be modelled in the up position
48204: F4U-1 Corsair Exhausts
48205: WWII USAAF Fighter Pilot,
European Theater
48206: P-51D/K Gun Fairings

48207: F4U Corsair Seat with British
Q-type Harness (FAA Corsairs)
48208: F6F Hellcat Seat with British
Q-type Harness (FAA Hellcats)
48209: F4U Corsair Seats
(without Harness)
48210: F6F Hellcat Seats
(without Harness)
48211: F4F Wildcat Seats
(without Harness)
48212: F4F Wildcat / Martlet Seat
(with British Sutton Harness)
1:32 (54 mm)
54007: WWII German Fighter Pilot,
Werner Mölders
54008: WWII American Fighter Pilot,
Francis Gabreski
54009: RAF Fighter Pilot,
Battle of Britain 1940
1:35

skibe og Fly - danske fly. I alle 3 tråde (man
kunne kalde dem Special Interest Threads
eller SIT - uden at det har noget med
hundetræning at gøre), er det både dansk
producerede og danske indkøbte panser,
skibe og fly, interessen dækker over.
Trods lidt forskellige meninger om
hvorvidt idegrundlaget for underafdelinger
var en god ide, ser det ud til at man har
ramt et behov fra fleres side, specielt hvad
angår dansk panser og fly, der har bragt nye
aktører på banen. Og det er jo kun godt.
Hvad der måske skal arbejdes lidt mere
på, kan være omgangstonen i hovedgruppen Helt uden for kategori. Den kan det
være farlig at bevæge sig ind i da der, fra tid
til anden, kan opstå mindre konflikter over
banaliteter, når nogle af os har brug for at
få lettet trykket over tilværelsens prøvelser.
Generelt kan det derfor være sund fornuft,
når vores moderatorer forbeholder sig
retten til at slette mindre seriøse indlæg selvom man måske ikke altid er lige enige
i deres dispositioner.
Kategorier som f.eks. Motorcykler og
Dyrearter (dinosaurer, heste, m.fl.) har
endnu ikke set dagens lys. Men det kan
måske komme, hvis der er nogen blandt
Jer derude, der allerede nu brænder for at
tilføje forummet et væld af indslag om bl.a.
disse grupper. Og skulle nogen af Jer så
også være helt nye ankomne i forummet, vil
vi se frem til at lære Jer nærmere at kende.
Vel mødt.

NYT FRA ULTRACAST
35049: Canadian/British Tank Crewman,
All Theatres - Summer 1939-45
35050: Canadian/British Tank Crewman,
All Theatres - Summer 1939-45
35051: Canadian/British Tank Crewman,
All Theatres - Summer 1939-45
135016: WWII British Empire Steel
Munition Boxes, C.224 Mk 1
135017: WWII British Empire Steel
Munition Boxes, B166 Mk II
135018: WWII British Empire Steel
Munition Boxes, B166 Mk III
135019: WWII British Empire Steel
Munition Boxes, B167 Mk I
135020: WWII British Empire Steel
Munition Boxes, P59 Mk II
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Royal Navys sule
Royal Navy har haft en forkærlighed for at give en del af deres fly navne efter havets
fugle og Gannet (Sule) er ingen undtagelse.
Tekst og modelfotos: Morten Grim Pliniussen. Øvrige fotos: Per Tardum
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anti-ubådsfl
y. Årsagerne var bl.a. den at Sovjetunionen havde ambitioner om at skabe en stor flåde af ubåde, for de havde set,
Ligeledes havde man i Royal Navy brug
for et 2-personers tungt bevæbnet patruljefly der kunne holde sig i luften i timevis.
Valget faldt på Gannet, som var et kraftigt
men ikke et særligt kønt fly.
Armstrong Siddeley havde lavet en
speciel motor med 2 kontraroterende
propeller som man valgte til flyet. Det
kunne bevæbnes med raketter, torpedoer
og dybdevandsbomber enten ved ophæng
under vingerne eller i bugen hvor der var
et stort våbenrum til formålet.
I 1951 begyndte man at producere
Gannet og snart begyndte dette kraftige
fly at blive en succes, for både Royal Navy
købte det… og snart gjorde det tjeneste i
Australien, Indonesien og i den vesttyske
Bundesmarine. Men Gannet blev til stadighed udviklet og ombygget så til sidst
fremkom den også i en ensædet version Denne Gannet befinder sig i Duxford.
Læg mærke til den specielle måde at folde vingerne sammen på
med en stor radar i bugen.
Gannet er i alle versioner et fly der for dette pragtfulde fly (desværre – det har Frog. Da Frog gik ned, udkom det fra Novo
i Sovjetunionen, men gennem årene blev
blev udviklet og produceret i rette tid til været ventet med længsel!)
Hvilket betyder at der først nu kommer sættene der blev produceret derovre af en
den rette opgave, men desværre blev det
et meget overset fly, da det for det meste sæt og bøger om Royal Navys sule…, men stadig ringere kvalitet.
Jeg fik fra min penneven i Tjekkoslogjorde tjeneste på verdenshavene uden for bedre sent end aldrig!
vakiet (det hed det jo dengang) en Gannet
I 1950’erne udkom det et sæt i 1/72 af
os landkrabbers synsvidde.
Derfor har man først nu fået øjnene op en 2-sædet Gannet fra det nu hedengangne i en lille plasticpose og her var der nogle

Lidt mere præsentabel er XG797 her. Spinner er rød med et gult bånd, det lille sideror er rødt med et gult lyn.
Pandaen på sideroret er sort og hvid. Vingefolderne er umalet metal og støttestangen er rød
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På disse to billeder kan man tydeligt se hvor bomberummet begynder og iøvrigt også diverse buler indad og udad på lemmen
til bomberummet. Det er tydeligt at den øverste foldning i vingen peger en lille smule opad.
Bemærk den sorte rhombe lige bag to-tallet. I spidserne af denne sidder de fjederbelastede trin der benyttes når piloten skal ind i flyet. Luftindtagene på hver side af rhomben er højrøde
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Her kan man se nogle detaljer i foldemekanismen.
Bomberummet slutter ved bagkanten af udstødningen og umiddelbart denne er der en flad radome

dele (men ikke alle!) uden instruktioner
eller decals. Jeg lagde posen på hylden og
der lå den fra 1987 til i dag hvor denne
anmeldelse skrives for det gad jeg ikke
spilde min tid på.
Så udkom Trumpeter med en Gannet i
2-sæders udgaven og endda i 2 forskellige
versioner i hvert sit sæt! Wow, tænkte jeg og
fór ned til min lokale hobbyforretning og
købte den. Nu skulle der bygges Gannet!!!
Frogs sæt var som forventet af et
1950’er sæt. 1 klar del og ca. 30 dele i grøn
plast. Ikke alle delene var der og understellet var så dårligt støbt, at jeg valgte at bygge

den med understellet oppe. Ved de dele
som jeg valgte at bruge måtte jeg fjerne en
hel del flash og støbetapper. Cockpitdetaljer var der ikke noget af da cockpittet var
en flad plade med piloternes hoved støbt
på, så her er der intet at modellere.
Hvis man skal vise dens hjulbrønde,
skal man male undersiden af vingen, hvor
de er, med sølv. Så ses de. Og hvis de er
lukkede, maler man bare hele undersiden
i camouflage. Sådan, enklere kan det vist
ikke være! Decals til et fly fra Bundesmarine lånte jeg fra Trumpeters sæt. Eneste
gode detalje var at propellen rent faktisk

Mortens Gannet fra Trumpeter i RN bemaling
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kan rotere. Revell genudgav det for nogle
år siden, og det syntes jeg ikke at det var
nogen god idé, da sættet havde bedst af at
gå til ”de evige sæt-marker”, især når man
tænker på at Revell ellers holder en høj
standard kvalitativt set.
Kinesiske Trumpeter har valgt at udsende hele 2 sæt af Gannet og det syntes jeg
er et godt initiativ. Da jeg havde forelsket
mig i AS.MK. 1/4 udgaven, købte jeg den
så snart at den kunne fremskaffes. Sættet
er pænt støbt uden nogen flash og der
er 9 klare dele og 91 i almindelig plastic.
Delene passer godt sammen, men så kom
problemerne. Byggevejledningen siger at
indersiden skulle være gråblå, men mine
referencer viste at briterne i denne periode
malede deres cockpits sorte(!). Efter en
forespørgsel på IPMS’ debatforum kom
en del medlemmer med diverse fotos som
viste et sort cockpit, og så kunne byggeriet
genoptages. Kun takket være deres indsats
kunne jeg gøre min Gannet så nøjagtig som
mulig, så jeg vil samtidig takke dem for
deres besvær med at skaffe fotos.
Resten af byggeriet gik som smurt, men
bemalingsforslagene var i Gunze Sangyo
Mr. Color-serien. Og da jeg ”oversatte”
dem gik det galt igen og atter på forummet
fik jeg de rigtige farver i Humbrol at vide.
Så pas på med farverne, siger jeg bare! Af
andre ting, som jeg ikke er tilfreds med er at

propellen ikke kan dreje rundt, der er ingen
våbenlast og bomberummet skal scratches,
hvis man vil have et sådant. Det synes jeg
er for dårligt at dette ikke kan laves selvom
vi skriver 2010.
Af andre klagepunkter kan nævnes, at
der ikke nævnes i instruktionen hvor meget
bly der skal i næsen på ens færdigbyggede
Gannet. Er man ikke opmærksom på dette
ender den med at ”sidde på halen”. Som et
ekstra gimmick kan nævnes at flyets radar
kan foldes ud hvis man vil.
Decals: Jeg valgte en Gannet der fløj
fra RNAS Culdrose fra den australske
flåde og mit Frog-fly fik nogle decals fra
Bundesmarine. Decals er gode at arbejde
med så de får topkarakterer.
Nu håber jeg på at der snart produceres
en ensædet Gannet AEW.2 af Trumpeter
eller andre, for så er min samling komplet.
Dog håber jeg at fremtidige sætfabrikanter
har lært noget af ovennævnte fodfejl.
Jeg ved at Revell nu har lavet et nyt sæt
af Gannet med decals til et britisk fly og
3 fra Bundesmarine, men jeg er lidt bange
for at købe sættet, fordi jeg så risikerer at
få det gamle Frog-sæt i stedet. Derfor er
det ikke med i denne anmeldelse.
Det tjekkiske forlag 4+ har for nylig
lavet en bog om Gannet. Da jeg har set de

Den gamle Frog udgave af Gannet er fra slutningen af 1950‘erne og sidenhen genudgivet af
Novo, Eastern Express og Revell

andre udgivelsers høje standard, tøver jeg
ikke med at give bogen en god kritik. Bogen
er på tjekkisk og engelsk og der er mange
illustrationer, både tegninger og fotos.
Jeg valgte bogen Fairey Gannet fra serien
Warpaint og den har nummer 23 i serien.
Her beskriver Steve Hazell flyet fra a til z i
hele dets tjenesteperiode og David Howley

har begået nogle gode illustrationer. Her er
fotos, skalategninger og farveplancher til
den store guldmedalje. Bogen kan varmt
anbefales.

I skulle ikke snydes for et enkelt billede af en AEW udgave. Bemærk den ekstra udstødning foran vingeforkanten.
Desværre er det et meget mørkt billede som redaktøren har måtte lysne rigtigt meget for at kunne få gjort det anvendeligt til bladet
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”Pay back time”…
Jeg har fået et vist ry eller snarere rygte for på mine forskellige rejser, ved enhver given
lejlighed at trække eventuelle kollegaer rundt på alle mulige forskellige militærmuseer
og lignende.
Tekst og fotos fra museet: Per Tardum

P

å min sidste tur til Minneapolis havde
vi en weekend til rådighed og her
besluttede én af før omtalte kollegaer at nu var det pay back time! Han er
lidt af en motorcykel fanatiker, han er ejer
af en nyere Buell og mente at eftersom
Milwaukee lå lige nede af landevejen(!)
burde vi denne gang besøge noget motorcykelrelateret, eller helt konkret, Harley
Davidson museet.
Nu skal det lige siges at ”lige nede ad
landevejen” i denne brave mands forstand
er lig med godt og vel 550 km, hver vej!
Og arrangementet krævede derudover
en overnatning i Milwaukee for at få det
til at hænge sammen. (Som ikke var helt
spildt, en særdeles spændende irsk pub var
placeret rundt hjørnet fra vores hotel og
nærmest krævede at man kiggede indenfor
om ikke andet så for at få blæst trommehinderne til laser).
I øvrigt skal det bemærkes at Harley
lukkede Buell sidste år (og erstattede det
kommercielle brand med et racing team
som jeg forstår det). Jeg mener, så er mandens maskine jo ikke engang i nærheden
af at være en Harley mere, vel? Men ikke
engang det faktum kunne få ham fra tanken. Så jeg overgav mig til sidst.
Tidlig fredag eftermiddag forlod vi
kontoret for at sætte os i vores årgang 2010
Camaro (rent uheld at vi endte med den,
de var vist desværre løbet tør for b-klasse

biler med manuelt gear og nul aircondition,
mange gange undskyld o.s.v. og de havde
så kun denne lille sag med mindre end 200
miles på uret at tilbyde… hvad gør man?
Man ofrer sig selvfølgelig).
Desværre var det den seksbenede, og
i den version er det ”all looks”. Men udseendet var bestemt tilstrækkeligt til at en
del tilfældige mennesker, i dette bilernes
eget land, vendte og drejede sig efter bilen
og spontant udbrød ”nice wheeeeels”…
så sidder man ligesom lidt rankere i sædet.
Nå, men de seks hypper skulle i hvert
fald bruge tæt ved 5 timer, incl. tankning
af bil og mennesker, for at bringe os til
Milwaukee, hvor vi den næste morgen stod
udenfor museet kl. 9 præcis.
Her er det på sin plads at give et meget
generelt råd om museumsbesøg. I visse
brochurer skriver man ud for ”åbningstider” at disse kan ændres uden varsel, I har
sikkert set det, meget små bogstaver som
næsten falder i ét med baggrundsfarven.
Nå, lektien er at det faktisk sker, lørdag
åbnede museet kl. 10 i stedet for 9. Men en
kop kaffe eller to kan man jo altid drikke.
Museet ligger i et tidligere industriområde ved floden. Mange af de omkringliggende bygninger venter tydeligvis
stadig på at blive opdaget og omdannet til
fashionable lofts for de nyrige. Alt i alt ikke
et område hvor man skal befinde sig når
solen er gået ned. Et eller andet sted passer
det meget godt ind i Harley’s image? Og

Dette er en 1942 XA model, som blev brugt af US Army, lige bagved er det en 1946 model
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museumsbygningen er i sig selv ret anmassende med Harley logoet i overstørrelse
over gavlen, og i det hele taget holdt i en
rå stil, stål, beton grå og orange.
Turen rundt starter på første sal, hvor
man har udstillet en repræsentativ samling af Harleys, fra de tidligste maskiner
tilbage fra 1903 og frem til moderne tid.
I en montre udstilles Number one, som i
Harley Davidson verdenen tilbedes som
The First Harley ever. Bevisførelsen er
at man, da maskinen blev restaureret, på
flere dele fandt [No.1] stemplet i godset.
Måske lidt tyndt, og ikke noget som en ægte
nittetæller ville fæstne lid til, men hvis det
er det der skal til for at få lidt identitet ind
i deres verden så hvad pokker.
På første sal udstilles også en lang række effekter fra firmaets tidlige år, salgsbrochurer, bestyrelsesrapporter o. lign., som
faktisk viste sig at være meget interessant.
Disse effekter gav et godt indblik i de betingelser som industrien havde at arbejde
under, i de tidlige år af sidste århundrede.
Ét lokale er dedikeret til Harley Davidson motorer. På en væg finder man alle de
motorer som har drevet deres maskiner
igennem tiden. Og for at det ikke skal være
løgn, har de som underlægning et bånd
kørende med Harley lyden, så man rigtig
kan få stemningen med (I ved, den der plop
plop lyd som man kender fra at bruge en
svupper i køkkenvasken).
En rigtig spændende feature var en
maskine som var opstillet, nærmest som
byggesæt, med alle dele i perspektiv. Den
var næsten umulig at fotografere, uanset
hvad man prøvede endte man med noget
som ”bare” lignede en samlet motorcykel… hvad der måske netop var meningen.
En ikke uvæsentlig del at museet relaterer til Hill Climb, en for mig ukendt
sport i hvert fald på motorcykel. Men
Harley har åbenbart en stor stjerne indenfor denne sportsgren. Der er udstillet en
hel del maskiner, rigtig mange effekter og
billeder som viser ”heltene” som næsten
bærer deres maskiner op ad nærmest lodrette bakker. Maah, måske ikke helt fair,
ud fra billederne og konfigurationen af de
udstillede maskiner, er den sportsgren ikke
for tøsedrenge, og det kræver bestemt sin
mand at klare de udfordringer.
Harley Davidson maskiner har haft en

central rolle i mange Hollywood film. Husker du Easy Rider? Selvfølgelig er begge
maskiner udstillet. Også mere nutidige film,
eller rettere motorcyklerne som er anvendt
i dem, er udstillet.
Man finder også mange freak konfigurationer som ville få American Chopper
teamet til at græmmes. Hvad med en
sammenbygger, bestående at to normale
maskiner, to motorer, koblet på samme
Georg Gearløs måde som de kontraptioner
man ser nu om stunder hvor en stakkels
barnecykel er boltet fast til baghjulet på
fars eller mors cykel. Ikke kønt, slet ikke.
Eller en anden slags perversion, flot stor
cruiser med perlemor, krom og nitter over
det hele? Men det må jo tænde nogen.

Det er også Harley Davidson!
Nyt for mig, men Harley gjorde flere
forsøg på komme ind på andre markeder
end motorcykler. Speedbåde, golf carts
og scootere har på ét eller andet tidspunkt
været forsøgt. Flere af disse mere eller
mindre heldige forsøg er udstillet.
Et afsnit i stueetagen er indrettet til at
vise moderne design og produktionsmetoder. En robot leger at den svejser på det
samme stel, igen og igen, og metoder til
3D modulering er forsøgt beskrevet. En
lidt sjov ubalance, jeg ville forvente at et
museum af den karakter ville have et meget
mere kommercielt tilsnit. Men ikke her,
og derfor virker det som om der er en del
af historien som ikke er fortalt. En anden
ting som man skal være forberedt på er at,
selvom der er mange relativt moderne maskiner, ”stopper” museet omkring år 2000.
Der er ingen af deres seneste maskiner
udstillet. Besynderligt!
Jeg skal lige, for god ordens skyld og
såfremt at det er undsluppet en enkelt læsers opmærksomhed, gøre opmærksom på
at jeg ikke er specielt meget til motorcykler.
Jeg indlod mig jo på besøget, sådan nærmest under tvang, ikke? Men jeg vil gerne
understrege at Harley Davidson museet var
turen værd og det viste sig at være meget
interessant.
Harley Davidson er jo et ikon for mange, og det var ærlig talt spændende at få
dette indblik i firmaets historie og se deres
maskiner. Nu tror jeg ikke at Milwaukee
er et sted som man ”bare” eller ”alligevel”
kommer forbi. På nær nogle vist nok meget
spændende koncertarrangementer i sommerperioden er der ikke meget at komme
efter i den by.
Men skulle det ske at din vej falder
forbi, er Harley Davidson museet bestemt
et besøg værd. Noget så ikonisk og ærke-amerikansk som Harley bør man give
sig tid til at sætte sig lidt ind i.
Og så troede jeg at jeg kunne runde

Dette er også en Harley Davidson! En 1960 Model A Topper, der var Harleys bidrag til
scooter-bølgen. Den var også med i en TV-serie fra dengang

denne artikel af med en udførlig liste over
Harleys i modelform, for nu at forsøge
med en kobling til noget fornuftigt modelbyggeri… Men umiddelbart husker jeg
kun det der Italeri sæt med 2 Harley’er i
militærudgave. Og så har Tamiya vist også
udgivet en militær maskine i 1:35 (samt en
del i 1:6 cruisers, som vist er gået ud af
produktion for et godt stykke tid siden).
Jeg endte faktisk med at google emnet,
men endte med meget lidt Harley-agtigt.
(Har El Dak nogen paratviden om emnet?)
Man kan selvfølgelig altid kigge i die cast
verdenen, meeeen… El Dak: Ja, der er jo
Esci’s 1:9 militærmaskine og så er der en lang
serie af forskellige modeller i 1:8 og/eller 1:9 fra
Revell og Monogram. Testors har nogle stykker i
1:6 og IMAI har lavet nogle i 1:12.

Weekenden var dog ikke ”a total loss”.
Samme motorcykelfanatiske kollega havde
aftalt med en af vores amerikanske kollegaer at vi kom ud og kørte på snescooter.
Minnesota er flad som en pandekage,
taber man en kontaktlinse kan den ses på
flere kilometers afstand. Så der er ingen
grund til at holde igen, det er bare der ud af.
Sådan en fætter, snescooteren altså, kan
snildt komme over 110km i timen… hvor
kyllingen i mig trak grænsen.
Omtalte kollega havde tilfældigvis også
en Suzuki ATV og en Bobcat som jo også
skulle prøves.
Mens jeg flyttede rundt på snedriverne
i hans indkørsel, blev barnet inden i mig
overbevist om at sådan en må enhver da eje,
bare til sandkassen, børnebørnene og så’en.

Selv på golfbanen har man kunnet køre Harley Davidson!
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Til højre er det en 1915 model
med klokkeformet forlygte

I 1981 lavede man denne Heritage Edition i
kun 1.001 eksemplarer, en rigtig sjældenhed

Nogle vil nok mene at modellen til højre
er en anelse for meget krom og pynt

Baggrunden er den rigtige Easy Rider,
Peter Fonda, på den ægte vare,
som han blev set på Goodwood 2009
Foto: Flemming Hansen
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I 1945 var det modellen til venstre,
der blev leveret til US Army

En eksperimental militærudgave med sidevogn,
lidt af et traktormønster på fordækket

I 1960 lavede man en Captain America udgave
som blev berømt via filmen Easy Rider,
på museet er det en kopi der er udstillet
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Normandiet tur-retur
Efterhånden er vi på vej imod tider, hvor man ikke mere behøver at undskylde at man
er militærhistorisk interesseret, og det er dejligt.
Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

D

ette betyder bl.a. at der nu udbydes rejser til folk med vores interesse, og det er jo endnu bedre
fordi nu kan man frit rejse til stederne
”hvor det skete”.
Min hustru havde ønsket at glæde mig
med at jeg kunne opfylde en livsdrøm, og
det gjorde hun ved at kontakte rejsebureauet CulTours, der har mange spændende og
specielle rejser på programmet til de, der
vil se noget andet end blot sydens sol og
alle de andre gængse ting…
Jeg ved at Cultours før har været
anmeldt her i bladet (husker ikke nummeret længere…), og det var en rejse til
Østprøjsen og Wolfschanze. Derfor synes
jeg at læserne af IPMS-Nyt skal høre om
CulTours tur til Normandiet og invasionskysterne fra 1944.
CulTours havde fra den 7. september-13. september en rejse dertil, og den
købte min hustru til mig.
Tidligt om morgenen den 7. september
stod vi på banegården i Fredericia og på
klokkeslæt blev vi samlet op af CulTours’
bus. Derpå gik det med rask fart sydpå
og om aftenen var vi i Dunkirk eller
Dunkerque som franskmændene kalder
byen. Under turen derned, introducerede
rejseleder Jürgen Jürgensen (JJ) os for den
2 VK’s årsager og introducerede os i de
vigtigste krige der har skabt Europa, som
det er i dag. Meget informativt! Men JJ har
også en karriere i forsvaret bag sig. Han
er pensioneret oberstløjtnant i hæren, har

Dette tyske artilleribatteri ligger i Longues-sur-Mer. Pjecen er en 15 cm kanon

været chef for en panserbataljon, og har
været ansvarlig for planlægningen af invasionsforsvaret af den sjællandske øgruppe i
1980’erne. Så netop JJ havde læst sin lektie
når man taler om invasioner.
Om aftenen ankom vi da til Dunkirk/
Dunkerque hvor vi blev indlogeret på et
hyggeligt hotel. Næste morgen beså vi
så strandene hvor evakueringen foregik
hvorefter vi tog videre. At se netop denne
strand var noget særligt for mig, da jeg har
læst meget om evakueringen i 1940 og de
dramatiske begivenheder der knytter sig til
netop denne strand.
Næste stop var havnebyen Dieppe der
dannede ramme om et fejlslagent allieret
angreb i 1942. Undervejs gennem det franske landskab, passerede vi floden Schelde

På museet i Caen hænger denne Hawker Typhoon i lobbyen
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alt mens JJ fortalte om kejser Napoleon’s
danske eskadre, der skulle understøtte hans
landgang i England under Napoleonskrigene. Nu blev resten af Napoleons flåde
smadret af englænderne ved Trafalgar,
så den landgang blev ikke til noget. Men
Napoleon værdsatte de danske søfolk så
meget at han endda udnævnte en til admiral
og forfremmede adskillige andre.
Snart efter passerede vi Crécy hvor et
af middelalderens mest dramatiske slag
fandt sted. Også om dette kunne JJ fortælle
en del interessante ting. Endelig var vi
fremme og vi holdt middagshvil i Dieppe.
Dieppe er en flot badeby, og efter at
have spist dejlig fransk middagsmad, beså
jeg landgangstranden hvor de allierede led
deres mest sviende og ydmygende nederlag i Europa i 1942. Specielt de canadiske
toptrænede enheder blev udslettet i deres
kampvogne, hvilket canadierne aldrig har
glemt da dette var deres mest bitre nederlag
nogensinde i canadisk (militær)-historie.
Der var mange mindesmærker på stranden for de forskellige enheder der deltog og
jeg havde tid til at bese dem alle. At gå hen
af strandpromenaden hvor de værste kampe foregik, var en stor oplevelse for mig
da jeg har læst meget om netop dette slag.
Derpå kørte vi videre mod Caen, hvor
vi besøgte det berømte museum, Memorial
de la Paix der var dedikeret til kampene i
juni-juli 1944 og verdenskrigen i almindelighed. Derefter fortsatte vi til Bayeux hvor
vi blev de næste 3 nætter.
3. dagen startede vi med at køre til
Cherbourg, hvor vi besøgte Fort Roule
hvor man kan overskue hele byen. Cher-

Et close up af en af kanonerne i batteriet ved Longues-sur-Mer, der ligger midtvejs mellem Arromanches og Port-en-Bessin

bourg var den første havneby, der blev
befriet af de allierede. Derpå beså vi en
affyringsrampe for de frygtede tyske V-1
raketter hvorefter vi tog til St. Mére Eglise
som vi holdt frokost i. Byen var i 1944
centrum for meget voldsomme kampe og i
Musée Airborne beså vi den mest komplet-

te samling af alt inden for luftlandsætning
af tropper anno 1944. Og selvfølgelig, så
hang trooper John Steele i kirketårnet i sin
faldskærm og inden i byens kirke så vi de
flotte glasmosaikvinduer, der er én lang
hyldest til soldaterne, der kom svævende
ned og befriede de lokale!

Derpå beså vi Utah Beach hvor den 4.
US Division gik i land, kiggede på mindesmærker og på vej tilbage til Bayeux, stoppede vi ved mindesmærket for de danske
søfolk, der deltog i invasionen. Om aftenen
beså vi mindet om en anden invasion anno
1066, idet vi besøgte museet for Bayeux-ta-

Denne Hetzer findes på
Bayeux Memorial Museum
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Denne M8 Greyhound står ved Memorial de Montormel ved de polske stillinger ved Falaise

petet. Yderst interessant!
På 4. dagen tog vi til Gold og Omaha
hvor vi stoppede på den tyske soldaterkirkegaard, hvor panzeresset Michael
Wittman og hans besætning ligger. Han
stoppede med sin Tiger KVG og sin trofaste besætning et allieret fremstød på dramatisk vis i løbet af en halv time. Derefter
kiggede vi på bunkerne på Pointe du Hoc,
hvor de tyske bunkers blev kastet rundt
som legoklodser af den kraftige allierede
beskydning fra slagskibene.
Vi beså soldaterkirkegården på Omaha
Beach, som bl.a. er kendt fra filmen ”Saving
Private Ryan” hvorpå vi gjorde stop ved
et tysk kanonbatteri, hvor kanonerne stadig var der. (Meget interessant at se dem
komplette). Videre gik det til Arromanches,
hvor vi så resterne af Mulberry-havnen

Port Winston og et tilhørende museum
hvorpå vi rundede dagen af med at bese
invasionsmuseet i Bayeux. Dokumentarfilmene om kampene i 1944 som fremvistes
på museet var rigtig gode og informative.
Alt i alt: En perfekt dag.
5. dagen forlod vi Bayeux og kørte mod
nord. Første stop var ved Montgomerys
hovedkvarter, som i dag er privat ejendom,
så vi stod udenfor og kiggede ind. Derpå
gjorde vi stop ved den tyske ildledelsescentral som i dag hedder ”Le Grand Bunker.
Musee le mur L’Atlantique”. Dette var et
museum uden sidestykke da lokale havde
bevaret bunkeren med indmad og mannequin dukker i datidige uniformer. Her
brugte vi timer på at kigge. På toppen af
bunkeren var der en storslået udsigt over
strandene. For foden af bunkeren var der

Denne polske M4 Sherman er også placeret ved Memorial de Montormel
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flere KVGer og en af dem var fisket op for
nogle år siden fra bunden af Atlanten, for
prammen der fragtede den blev sænket af
tyskerne. Meget interessant!
Derpå stoppede vi ved Pegasus Bridge,
som var den første befriede bro i Frankrig
og ved siden af den ligger Café Gondrée
som var den første befriede café. Her
var der mindesmærker og meget andet at
kigge på.
Vi fortsatte til Falaise by hvor der ligger
et dejligt museum lige neden for Falaise
borg. Det hedder ”La poche de la Falaise”
og det består af indsamlede effekter som
museets ejer har fået gennem årene. De
er nu istandsat og fremvist i en gammel
fabriksbygning, hvor selve indgangen er
en Bailey-bro. Indenfor var der mange
sjældenheder som bl.a. en Famo, Pz IV,
Canadisk Ford-truck mm. Derpå havde
vi picnic for foden af Falaise borg. Meget
hyggeligt!
Videre gik det mod de polske stillinger under slaget ved Falaise, hvor vi beså
mindesmærket og de udstillede KVGer.
Udsigten over slagmarken var god og man
kan sagtens forestille sig hvilket helvede
tyskerne måtte gå igennem inden de slap
ud… Hvis de da gjorde det.
Næste stop var en sand overraskelse,
for ved landsbyen Vimoutiers stod der en
restaureret Tiger KVG. Dens SS-besætning måtte efterlade den p.g.a. manglende
brændstof, men for at forhindre den i at
falde i allierede hænder, sprang de den i
luften ved at antænde dens ammunition.
Den blev for nogle år siden restaureret og
udstillet ved infaldsvejen til landsbyen. Jeg

har aldrig set en Tiger KVG før, så det var
en stor oplevelse for mig at se den… og så
måtte vi gerne kravle op på den, hvilket kun
gjorde fornøjelsen større. Slutteligt vendte
vi næsen mod Amiens i Nordfrankrig.
På 6. dagen stoppede vi først ved
Thiepval hvor der er et stort monument for
de 76.000 allierede soldater der savnedes
efter en række voldsomme slag ved Somme. Mindesmærket er mastodontisk stort
og bærer navnene på alle dem der savnedes.
Efter at have set dette og funderet lidt over
de voldsomme begivenheder dengang
kørte vi videre og stoppede derpå ved
monumentet over den allerførste indsats af
kampvogne nogensinde. JJ fortalte om indsatsen og derpå beså vi det. Monumentet
består af en søjle med metal-modeller af
de typer KVGer der deltog. Rundt om det
hele var der spændt en kæde omkring… og
det var såmænd originale kæder fra deres
motorer. Monumentet lå langs landevejen
og på den anden side var der ligeledes et
mindesmærke for en mølle der blev forsvaret af australske tropper. Møllen blev
taget og genindtaget utallige gange, så dette
stykke land betalte australierne dyrt for
under den 1. VK. Derefter gik det videre
mod Holland, hvor sidste sight den dag,
var broen ved Arnhem og dertilhørende
museer.
Velankommen efter mange hundreder
kilometers kørsel, var det rart at strække
benene ved simpelthen at gå over pågældende bro. Her kæmpede britiske og
polske faldskærmssoldater imod det tyske
SS. Broen blev smadret i starten af 1945,
men de originale bropiller genbrugtes og
de taler deres tydelige sprog om kampene
dengang i september 1944 når man ser
alle skudhullerne på fodgængertrapperne. Broen er næsten som ”dengang”.
Hartenstein Hotel, som brugtes
både af tyskere og briter er i dag museum og tip-top restaureret, og her får
man et godt indblik i kampenes forløb.
I underste etage har museet genskabt
slagmarkerne i diorama i skala 1/1.
Først går man ind via et svævefly, derpå
er man i nedkastningsområdet, så går
turen videre til gadekampene i selve
Arnhem by. Museet er flot og illustrativt og har en god museumsbutik. Til
sidst beså vi en militær kirkegård for
polakker, englændere (og personel fra
Commonwealth) og hollandske kommandotropper der faldt i kampene. Alt
meget interessant! Dette var en dag
med mange gode oplevelser og indtryk,
akkurat som de andre dage.
På den 7. dag gik det hjemad gennem Holland og Tyskland. Buschaufføren kørte godt og kompetent, selvom

I Vimoutiers findes denne Tiger I

at trafikken til tider var lidt uberegnelig
og at det lokale politi lavede kontroller af
busser. Stor cadeaux til chaufføren.
Ligeledes var vores rejseleder Jürgen
Jürgensen både god og kompetent. Under
turen kom han med god og kvalitativ intro
til både museer og sights og han guidede
os godt og professionelt igennem hele
turen. Desuden var samtlige hoteller som
CulTours bruger på ruten gode og hver
aften var der 3-retters menuer, og da vi var i
Frankrig, så var dette en sand vederkvægelse for ganen. Desuden lavede chaufføren
en picnic 2 gange under udflugten da vi

var langt fra enhver restaurant. Dette var et
godt initiativ hvor vi for nogle Euro kunne
spise og drikke hvad vi ville. Så alt i alt, så
var der sørget for alle detaljer så vi fik en
fantastisk tur
Om aftenen på dag 7, var vi igen i Fredericia hvor vi startede turen. Jeg kan kun
anbefale CulTours til andre IPMS’ere der
måtte have lyst at rejse med CulTours, for
de er gode! Jeg kan kun sige at min kone og
jeg er allerede begyndt at overveje endnu
en tur med CulTours.
Turen blev gennemført i september
2009.

I får lige denne Tiger fra en anden vinkel
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SS France kunne være fyldt 50 i år
Som Monty Python kunne have sagt det: And now for something completely different.
Vi skal her se på noget vi ikke har kigget på tidligere i IPMS-Nyts historie, nemlig et
passagerskib med en interessant historie.
Af Lars Seifert-Thorsen

I

midten og slutningen af 1950’erne var
de store transatlantiske passagerbåde
hårdt presset af flytrafikken og især af
jetmotorernes fremmarch. Flere og flere
passagerer forlod skibene og gik over til
lufttrafikken. Især var rejsetiden noget som
betød mere og mere.
Det franske Compagnie Générale Transatlantique havde i midten af
1950’erne to skibe indsat på ruten mellem
Le Havre og New York, nemlig SS Ile de
France og SS Liberté.
Begge var skibe der var sat i drift før 2.
Verdenskrig og de kunne på dette tidspunkt
betegnes som forældede.
Franskmændene havde det problem,
at uden disse to skibe kunne man ikke
konkurrere mod især den engelske Cunard
Line, der ifølge rygterne ville bygge en
efterfølger til Queen Mary og Queen Elizabeth. Endelig var der også den amerikanske SS United States, der var sat i drift 1952
og havde sprængt alle hastighedsrekorder.

De første franske planer gik i 1952 ud
på at bygge to skibe på hver 35.000 tons,
men Charles de Gaulle, der senere blev
fransk præsident, argumenterede for at det
ville være bedre med et enkelt stort skib,
der kunne fungere som et oceangående
udstillingsvindue for Frankrig.
Da bygningen af et sådant skib skulle
finansieres af den franske stat, gik bølgerne
højt i både den franske offentlighed og det
franske parlament. Men i juli 1956 var man
kommet så langt, at chefen for Compagnie
Générale Transatlantique (CGT) kunne
sætte sin underskift på den aftale som
iværksatte byggeriet af skibet.
Udover nogle fortsatte diskussioner
omkring mængden af luksus der skulle
installeres i skibet måtte CGT også forholde sig til at alle prognoser pegede på en
fortsat nedgang i passagertallet på grund
af konkurrencen fra flyselskaberne. Samtidigt steg prisen på olie og dermed steg
også driftsomkostningerne på at holde et

Klar til afgang fra Le Havre på jomfrurejsen d. 3. februar 1962
Foto: Via Internettet
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sådant skib i søen. Man besluttede at skibet
kun skulle operere med to klasser, nemlig
første klasse (med al den tilhørende luksus)
og turistklasse med en del mindre luksus.
Endelig skulle man kunne ændre på skibet
til en et-klasses konfiguration til brug for
krydstogter.
Prestigehensyn gjorde at man bestemte
sig for at skibet skulle være det længste
passagerskib som nogensinde var blevet
bygget og samtidigt skulle det være et af de
hurtigste som kunne håndtere Nordatlantens vejr.

Kølstrækning og søsætning
D. 7. september 1957 blev kølen strakt på
skrog G19 på det franske skibsværft Chantiers de l’Atlantique i Saint Nazaire, hvor
man kunne anvende den samme tørdok
som SS Normandie blev bygget i (og den
tørdok som det engelske raid på St. Nazaire
havde gjort ubrugelig i 1942, se artiklen
herom i IPMS-Nyt nr. 95).

Man valgte en revolutionerende byggemetode. I stedet for at konstruere et skelet
og derefter beklæde det med stålplader
valgte man at anvende præfabrikerede
elementer. Store dele blev bygget i andre
franske byer og derefter transporteret til St.
Nazaire, hvor de blev sat sammen til verdens længste passagerskib. Som noget helt
unikt var skibet udstyret med en dobbelt
bund, hvor der var tanke til olie og vand. I
alt kunne skibet medføre 8.000 tons olie,
hvilket var nok til at sejle til New York og
retur uden at tanke. For at gøre rejsen mere
komfortabel blev skibet udstyret med to
sæt stabilisatorer.
D. 11. maj 1960 var skibet klart til at
blive søsat. Først blev hun velsignet af
en biskop og derefter var det Madame
Yvonne de Gaulle, der knuste champagneflasken mod skibssiden for at navngive
skibet ”France”. General de Gaulle var der
selvfølgelig også og han leverede en meget
patriotisk tale om fransk storhed, muligheden for at konkurrere med englændere og
amerikanere etc. etc.
Efter søsætningen gik man i gang med
at montere skibets fire store skruer, de karakteristiske skorstene og alt det andet som
hører sig til i forbindelse med apteringen
af et så stort skib. Bl.a. installerede man
ca. 29.000 km ledning og ikke mindre end
1.300 telefoner.

Jomfrurejsen
I november 1961 gennemførte SS France
den store afprøvningssejlads under værftets
kommando og da CGT erklærede sig tilfredse med resultatet blev skibet overdraget

Den traditionelle velkomst i New Yorks havn når et nyt skib ankom for første gang
Foto: Via Internettet

til rederiet, der den 19. januar 1962 sendte
skibet ud på et kort krydstogt til de Kanariske øer med betalende gæster ombord.
Den egentlige jomfrurejse, i rollen som
passagerskib i fast rutefart, havde afgang
fra Le Havre d. 3. februar 1962, hvor der
var masser af datidens franske kendisser
ombord. D. 8. februar ankom hun til New
York, hvor hun fik en traditionel velkomst
med bugserbåde og masser af vandsprøjt
fra alle mulige sprøjter ombord på bugserbådene.
Den amerikanske presse var meget begejstret for det ultramoderne interiør, hvor
træ overhovedet ikke var blevet anvendt.
Det hele var lavet i aluminium, formica
og plastic. Om Leonardo da Vincis Mona

Lisa havde glæde af dette interiør da hun
brugte SS France som transportmiddel
for at komme over til New York i midten
af december 1962 melder historien ikke
rigtigt noget om.

Nedgang i trafikken
Selvom SS France sejlede med meget fine
belægningsprocenter op gennem første
halvdel af 1960’erne med stort set fuld
belægning i sommermånederne begyndte
konkurrencen fra jetflyene for alvor at
kunne mærkes og rederiet besluttede at
anvende muligheden for at bruge skibet til
krydstogter i vintermånederne.
I den rolle var der dog et par ting, hvor
hendes design til anvendelse på Nordat-

SS France noget senere i karrieren. Læg mærke til hvor effektivt
„vingerne“ på skorstenene forhindrer røgen i at slå ned på dækket
Foto: Via Internettet
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SS France som mange krydstogtpassagerer oplevede hende når de med båd var på vej ud til hende efter en lang dag på tropeøen
Foto: Via Internettet

lanten talte imod hende. Dels manglede
hun åbne dæksarealer, de som var der var
afdækket med tykke glasskærme der forhindrede den kølende brise i at nå frem til
passagererne når skibet var i tropiske vande, dels var de to swimming pools ombord
begge indendørs, hvilket er godt i Nordatlanten og knapt så godt i troperne. Trods
dette var krydstogterne meget populære.
I mellemtiden havde Cunard trukket
Queen Mary og Queen Elizabeth ud af
rutetrafikken og amerikanerne gjorde det
samme med United States i 1969. Tilbage
var QE2 og SS France, der fortsatte konkurrencen op igennem de tidlige 1970’ere.
Markedet for krydstogter gik op mens
markedet for rutetrafik gik ned og CGT
forsøgte at udnytte det ved bl.a. at sende
SS France på et par meget omtalte krydstogter jorden rundt. Skibet var for langt
til at kunne gå gennem Panama og Suez
kanalerne, så det blev til den lange tur syd
om både Kap Horn og Kap det Gode Håb.
Det endelige dødsstød kom med
oliekrisen i 1973. I forvejen levede CGT
nærmest af subsidier fra den franske stat
og CGT gik atter til den franske regering
for at få sat statsstøtten op. Denne gang
var der dog ingen penge at hente.
Den franske regering ville hellere satse
pengene på Concorde flyet. CGT måtte kaste håndklædet i ringen og annoncerede at
SS France ville blive lagt op med udgangen
af oktober 1974.
Skibets besætning tog sagen i deres
egne hænder, da de ved afslutningen af
en sejlads fra New York gjorde oprør og
ankrede skibet op i indløbet til Le Havre
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d. 12. september 1974. Passagererne måtte
sættes i land med lægtere, mens ca. 600
af skibets besætning forblev ombord. De
krævede at skibet skulle fortsætte i drift og
at de skulle have en lønforhøjelse på 35%.
Efter en måneds forløb havde de
strejkende dog fået nok og SS France blev
slæbt ind til en kaj i Le Havre, der i folkemunde straks fik navnet Quai de l’oubli,
de glemtes kaj.
Da SS France lagde til for sidste gang i
Le Havre havde hun gennemført 377 ture
over Atlanten med 588.024 passagerer plus
93 krydstogter med 113.862 passagerer. I
alt havde hun tilbagelagt 1.860.000 sømil.

Nye ejere og nyt navn
Mens skibet lå i Le Havre var der mange
mere eller mindre fantastiske forsøg på
at få skibet i gang igen. En Saudi Arabisk
millionær købte skibet for at indrette det
til museum for fransk møbelarkitektur,
Sovjetunionen ville købe skibet som hotelskib i Sortehavet og Kina ville lave det om
til en flydende markedsføringsplatform.
Ingen af disse skemaer blev til noget og
i stedet endte det med at nordmændene
kom på banen.
I 1979 blev SS France solgt til Norwegian Cruise Line (NCL) og straks blev
hun sendt til Bremerhaven, hvor hun blev
ombygget for 80 mill. $. 3. maj 1980 blev
skibet omdøbt til SS Norway, en ceremoni
hvor den norske kong Olav V fungerede
som champagneflaskesvinger.
Skibet blev trendsætter for hele krydstogtindustrien på grund af hendes størrelse, passagerkapacitet og aptering. Efterhån-

den som konkurrencen blev hårdere blev
Norway ombygget flere gange, bl.a. blev
der tilføjet to ekstra dæk med kahytter,
hvilket ændrede hendes udseende en hel
del. Hun fortsatte i krydstogtindustrien op
gennem 1980’erne og 1990’erne.
Det var planlagt at hun skulle oplægges,
da hun forlod New York d. 9. september
2001 på vej mod Greenock i Skotland og
Le Havre i Frankrig. Passagererne var i rum
sø, da de erfarede at terrorangrebet mod
New York havde fundet sted.
NCL besluttede at genindsætte skibet
i krydstogtindustrien da denne gik i krise
efter terrorangrebet. En hurtig kosmetisk
forskønnelse og hun var klar til at indgå i
discount krydstogter fra Miami.
En eksplosion i kedlerne ombord d.
25. maj 2003, mens hun lå ved kaj i Miami
betød dels at 8 besætningsmedlemmer blev
dræbt og 17 såret, men betød også at hun
havde sejlet sit sidste krydstogt.

Afslutningen
Hun blev slæbt til Bremerhaven, hvor hun
ankom i slutningen af september 2003.
Først var det meningen at hun skulle sættes
i stand, men i marts 2004 kom det frem, at
Norway ikke ville komme ud at sejle igen.
Da skibet var fyldt med asbest kunne
hun ikke forlade tysk havn for at sejle til
et ophugningsværft noget steds i verden.
De tyske myndigheder fik en lang historie
om at hun skulle til et værft i Asien for at
blive sat i stand og derefter til Australien
for at være krydstogtskib og derfor fik hun
lov til at forlade Bremerhaven i maj 2005.
Undervejs til Asien rejste der sig hurtigt

SS France var en dame der krævede hjælp
fra bugserbåde når hun skulle lægge til
kaj, som det demonstreres her
Foto: Via Internettet

en masse protester fra bl.a. Greenpeace og
andre miljøorganisationer, hvilket til sidst
medførte at salget blev ophævet og skibet
fik lov til at ligge for anker ud for Malaysia.
Hun blev nu solgt videre til et firma
fra Liberia og omdøbt til SS Blue Lady.
Derefter var der en masse retssager og
diskussioner, som til sidst endte i den
indiske højesteret, der i september 2007
besluttede at man kunne skrotte skibet på
den berømte/berygtede Alang Beach.
Den første del af stævnen blev skåret
af d. 4. december 2007 og derefter gik man
i gang med den endelige skrotning, der var
afsluttet i slutningen af 2008.
Som et kuriosum kan det siges, at der
stadig var masser af kunstværker ombord
da skibet ankom til Alang og at disse er blevet solgt på auktioner i Frankrig sammen
med den del af stævnen som blev skåret
af d. 4. december 2007.

SS France i model
Skulle du nu være blevet inspireret til at
kaste dig ud i at bygge en model af SS
France kan det selvfølgelig lade sig gøre.
Du skal dog gøre dig klart, at du skal ud
på Internettet for at hitte dem og at du nok
også skal have tegnebogen op af lommen.
I 1/450 er der et sæt fra ITC, der siden er blevet genudgivet af Glencoe. Det
er ikke i produktion for tiden, så vi taler
sætsamlernes marked her. Det er set til
hammerslagspriser på omkring 80$. Sættet
er tilbage fra begyndelsen af 1960erne, så
det er ikke ”state of the art” vi handler
om her.
I 1/600 eksisterer der et sæt fra Airfix.
Det blev første gang lanceret i 1963 og

Her ses den del af stævnen som var det første der blev skåret af ved ophugningen.
Da den blev solgt på auktion kom den til at koste ikke mindre end 273.200 euro,
lige lidt over 2 mill. danske kroner! Den findes i dag i Port de Grenelle i Paris,
så den er måske en udflugt værd i sommerferien?
Foto: Via Internettet

siden hen er formene gået tabt undervejs
i Airfix’ mange kriser. Også her skal man
på eBay el. lign. og priserne skulle ligge
på 80-100$.

Hvis du vil bygge SS Norway, så skal du
have fat i en af de to førnævnte modeller
og så skal du have fat i nogle tegninger så
du selv kan konvertere dem.
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Accurate Armour 1:35 Conqueror ARV Mk. 2
… en af de tunge drenge, i mere end én forstand.
Tekst og fotos: Per Tardum

D

er skal ikke så meget til før man
bliver tændt på et nyt projekt. Lidt
inspiration fra nettet, en rigtig go’
model til kvartårskonkurrencen eller måske
bare en gennemgang af billedarkivet. I
dette tilfælde var det billeder fra tidligere
besøg på Duxford som satte tingene i gang.
Under et besøg på Duxford for år tilbage, på en hverdag hvor der ikke var mange
gæster, fik jeg med venlig bistand fra en af
kustoderne mulighed for at gå en tur rundt
i deres køregård/sandgrav (De plejer ellers
at være særdeles tilbageholdende med at
lade folk komme bag afspærringerne ”Sorry Sir, public safety you know... ”) og tage
et par billeder af deres Conqueror ARV
”Persuader”, som indtil sæsonen før var en
”runner” og havde optrådt bl.a. i Beltring.
Der var nu ikke meget ”runner” over den
da jeg fotograferede den skal det lige siges.
Anyway, umiddelbart efter besøget var
jeg fyr og flamme for at få fat i Accurate
Armour’s sæt. Men jeg må være blevet
tændt på noget andet, i hvert fald skete der
ikke mere i den sag før denne sene aften
hvor jeg trawlede gamle billeder igennem.
Denne gang gik jeg til stålet, om jeg så
må sige…
En kort introduktion til emnet er vel
på sin plads. Conqueror’en, eller rettere
”FV214, Tank, Heavy, Gun No 1 120
mm Conqueror” blev udviklet til at støtte
Centurion bl.a. overfor den tunge russiske
IS3 som Cent’ens 20pdr ikke kunne trænge

En fastmonteret skruetvinge er altid rar at have ved hånden

igennem. Men for at vende begyndelsen til
historien skal vi lige en tur tilbage til 1944
hvor man i forlængelse af A41 projektet
(Centurion) påbegyndte design af A45
Infantry Support Tank.
Efter krigen blev dette projekt til
Universal Tank, FV200 serien, som var
tænkt som ét karosseri til alle formål, PMV,
selvkørende kanon, tre slags kampvogne,
bjærgning o.s.v. Den første version, FV201
skulle være bevæbnet med den 20pdr kanon som vi kender fra Centurion Mk. 3.
I 1949 besluttede man at denne version,
for at imødegå truslen fra IS3, i stedet for

Her står „Persuader“ så på Duxford i lidt miserabel tilstand
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skulle monteres med en 120 mm kanon.
Dette forsinkede projektet væsentligt, og i
1952 besluttede man at montere Centurion
tårne på FV201 undervogne og skabte
dermed FV222 Caernarvon.
Det er foreslået at FV222 reelt var
seriens main battle tank, men i mellemtiden havde Centurion fået så stor succes at
behovet for et alternativ var forsvundet.
Der blev produceret 21 Caernarvons, ingen kom i aktiv tjeneste, alle blev anvendt
til testformål. De blev senere ombygget
til Conqueror Mk. 2 standard under betegnelsen Mk.2/1/H. Produktionen af

Dette billede af vognens bagende giver en ide om hvor tykke wirer der er monteret på den

Conqueror begyndte i 1955 og fortsatte
frem til 1959. Der blev fremstillet 20 af
Mk.1 versionen, og yderligere 159-169
af Mk.2 (der er lidt uenighed imellem de
forskellige kilder).
Conqueror Mk.2 vejede 65 ton, havde
178 mm front panser og var bevæbnet med
en 120 mm kanon af amerikansk oprindelse, som skød med to-delt ammunition
(kanonen blev også anvendt i den amerikanske M103). En interessant design feature på Conqueror var vognkommandørens
kuppel som kunne rotere frit i forhold til
tårnet. Dette tillod vognkommandøren at
identificere og ved hjælp af den indbyggede
afstandsmåler udpege et nyt mål imens
skytten engagerede et andet. Et tilsvarende
design havde været anvendt af tyskerne
under krigen. Det siges at kommandøren
risikerede at blive direkte rundtosset når
tårnet drejede i én retning mens hans egen
kuppel roterede den anden vej.
Conqueror blev taget ud af tjeneste i 1966, antagelig fordi man på dette
tidspunkt opgraderede bevæbningen på
Centurion til 105 mm, og dette våben var
udmærket i stand til at klare alle kendte
trusler. Med et køretøj i denne vægt klasse,
ca. 15 t tungere end Centurion, opstod
behovet for et dedikeret bjærgningskøretøj.
Enter Conqueror ARV.

Conqueror ARV

Conqueror Armoured Recovery Vehicle
blev bygget i to varianter. Der blev produceret i alt 8 Mk.1, disse var i alt væsentlig
en Conqueror undervogn, hvor tårnet var
erstattet af en kasseformet overbygning
som husede bjærgningsspil og besætning.
De tyve Mk.2 var til gengæld bygget
som bjærger fra bunden. Den skrå front
gik nu ud i ét med overbygningen, som nu
husede besætning, et bjærgningsspil på 45 t
med 124 m wire samt et mindre hjælpespil
på 4 t. Sidstnævnte blev brugt til at trække
hovedspillets wire ud, det var ganske enkelt
for tungt til at håndtere manuelt.
Vognen var rigget så man kunne trække
både bagud og fremad. Et par bomme gav
mulighed for løft samt ved hjælp af blokke
at lave sideværts træk.
Vognen var monteret med en gigantisk
ankerspade, som blev sænket og hævet
hydraulisk, samt alle mulige stumper til
at udføre bjærgningsopgaverne så som
kasteblokke og trækstænger.
Conqueror ARV Mk.2 var knap 9 m
lang, 2,75 m høj og 4 m bred, den vejede
57 ton og blev drevet af en Rolls Royce
Meteor variant betegnet M120 V12.
Der er så vidt jeg ved to overlevende
ARV’er, den ene står på REME museet
ikke langt fra Worthington og den anden
på Duxford ved Land Warfare Hall.(Eller
gjorde dengang jeg tog mine billeder).
Endvidere kan man finde resterne af to

på Isle of Wright Military Museum, begge
disse er dog stort set ikke andet end skrot.
Der er en del flere overlevende kanonvogne, Bovington har en Mk.1, og Duxford
en Mk.2 for bare at nævne et par stykker.
Der er også Conqueror udstillet i Rusland
(Kubinka), Belgien, Frankrig og USA.

Sættet
Og så til sættet. Som sagt, vi snakker om en
af de tunge drenge, sættet vejer ét kilo! Det
består at 330 resin og metal dele, et ætsark
med 32 dele samt diverse stykker messing
tråd, wire i 2 dimensioner og lidt plastik rør.
Der følger ikke decals med, men AA leverer
separat et sæt med broklassemærker.
Kvaliteten er den sædvanlige fra AA,
meget rene resin støbninger med meget lidt
flash, de mindre dele har dog prominente
støbeklodser som kræver en vis forsigtighed at fjerne uden at tage en væsentlig bid
af selve delen med samtidig.
Bælterne er resin, i ”link and length”
og kræver meget lidt i form af afpudsning.
Metaldelene er rimelige, men kræver en hel
del afpudsning/afrensning, man får brug
for al sin tålmodighed eftersom man skal
igennem 32 vejhjul, 16 bæreruller samt
driv- og justérhjul. Plus selvfølgelig pionerværktøjer, kasteblokke, trækstænger o.s.v.
Vejledningen er AA standard i A5 format, med sort/hvide billeder som leder en
igennem processen.
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Her ses den fra højre side, bemærk taljernes størrelse

Selve bygningen er i alt væsentligt lige
ud af landevejen. Få udfordringer, ud over
ovennævnte afrensning af metaldele (én eller anden må da have fundet en nem måde
at klare den sag, og gid samme havde lyst
til at demonstrere dette på en IPMS aften).
Eneste lille krise, som man også behørigt bliver advaret om i vejledningen, er
monteringsbeslagene til sideskærme. Der
er 12, hvor af de 10 af dem ved første
(andet og tredje… øjekast) ligner hinanden
til forveksling, og disse skal identificeres
og monteres på korrekt plads på korrekt
side. Efter en lille halv time som gav hold

i nakken og rindende øjne lykkedes det at
få dem sorteret.
Og det er cirka dér hvor jeg er kommet
til, næste skridt er montering af bælterne,
enkeltled rundt om driv- og justérhjul og
resten i længder.
Det videre forløb ser ikke på nuværende tidspunkt ud til at give væsentlige
udfordringer andet end at jeg ender med
at blive træt i armen…
For den som kunne blive fristet, sættet
koster den nette sum af £99.99 / ca. 860
DKK + forsendelse og kan anskaffes via
Accurate Armour. Som i øvrigt også er

Fronten giver en ide om hvor stort køretøjet er

leveringsdygtige i både Conqueror Mk.1,
Mk.2 samt Caernarvon.
De interesserede kan finde mere om
Conqueror på nettet, man kan også anskaffe sig Rob Griffin’s bog om emnet, den
er desværre udsolgt fra forlaget, men kan
findes på Amazon og eBay.
Og så kan man få et kig fra oven,
prøv via Google Earth at finde position
50.43.53.15N / 1.18.14.82E, så skulle man
have begge de to vrag på Isle of Wright på
skærmen. Hvis man prøver 52.05.23.22N /
0.07.22.61E bekræftes man i at Persuader
stadigvæk står i køregården på Duxford.
Der er meget lidt om ARV Mk.1. Det
er ikke lykkedes mig at opdrive ét eneste
billede endnu. Jeg har en forespørgsel hos
Bovington, de har angivelig to billeder samt
en stregtegning.

NYT FRA ALPINE
1:35
35096: Josef Diefenthal in the Ardennes
35097: LAH Grenadier in the Ardennes
35098: LAH in the Ardennes Set (2 figs)
35099: German Panzer Off. in Summer
35100: German Panzer Crew in Summer
35101: German Panzer Crew Summer Set
Heads & Hands Combination Sets
H001: Panzer Crew Heads & Hands
H002: US Tanker Heads & Hands
1:48 Limited edition
48001: WSS Panzer Officer
48002: WSS Panzer Crew
48003: WSS Panzer Crew Set
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ANMELDELSER
FLY
De Havilland Mosquito NF.II/FB.VI

A.
B.
C.

1/24. Airfix.
Længe ventet, stor og klassisk er vel underdrivelser af vestjysk kaliber. Lige omkring
jul kunne man flere steder se den annonceret som ”in stock”.
1973 er året hvor Airfix som et af de
store førende mærker også har haft succes
med deres klassiske anden verdenskrigs jagere i 1/24. Efter hvad jeg har kunnet finde
skulle det have været på et bestyrelsesmøde
dette år, at godkendelsen til at gå igang med
arbejdet på denne ærke-engelske klassiker
i 1/24. Sættet skulle i en hver henseende
blive en kæmpe, 588 dele! Desværre mener samme kilde at det blev den mindre
Fw 190A der gik af med sejren som 1/24
nyheden.
Hvad der sidenhen er sket med udsendelser af en meget fin 1/48 Mosquito
– der er jo dem der mener det skyldes gode
forberedelser i stor skala og med mange
detaljer – well never mind.
Hvilken rutschetur det så stolte mærke
siden hen har været ude i er jo også en
historie for sig, men lad mig nu komme til
sagen. DH 98 Mosquito flyet der var tænkt
som et bombefly så hurtigt, at den ikke behøvede defensiv bevæbning og endte som
en sand multi-role fighter, hvorfor mange
der var i forbindelse med det har omtalt
det som ”All things to all men”.
Er Airfix’s nye De Havilland Mosquito
NF.II/FB.VI i 1/24 så ”alt hvad en klassisk
jager-modelbygger kan ønske sig?
For lige at starte et sted så er æsken 17
x 40 x 70 cm, den er nydeligt og klassisk
prydet af en FB VI der netop har passeret
et mål (mon ikke det er fængslet i Amiens?)
Æsken har dog en foruroligende egenskab, trods pæn vægt er den stort set ikke
til at få til at rasle! – gu ved om der bare er
ballast i den?
Nej, æsken indeholder 6 poser med
rammer og en med decal & byggevejledning. De 6 poser indeholder i alt 17 rammer
med efter hvad jeg er kommet frem til 592
dele. Den er proppet til kanten!
Decal og byggevejledning rummer 4
varianter:

FB.VI 2nd TAC 1944
I standard RAF jager bemaling
FB.VI Costal Command 1945
RN grå bemaling
FB.VI RAAF 1945 i sølv dope
og australske kokarder
NF.II RAF 1941 RAF natjager

D.
sort
Ja, selv byggevejledningen er stor (A3
format), som så ofte før er der en kort
indføring og en oversigt over indholdet
på de enkelte rammer, inden vi kommer
til samlingen!
Cockpit rummer naturligvis de 2 varianter, jagerbomber og natjager. Generelt
er ”the office” rigtigt fint, dog vil jeg
anbefale et sæt seler (måske Eduards). For
nittetællerene tror jeg også der mangler et
par placards.
Side-, højde- og krængeror er bevægelige, ligesom flaps kan bygge inde eller ude.
Haleroret kan bygges bevægeligt, mens
hovedstellet med mange fine detaljer kun
med en ekstraordinær indsats kan laves
bevægeligt. Lemmene til hovedunderstel
har ikke hængsler så lad den legetøjstanke
ligge. Dækkene er MED MØNSTER og
belastede.
Vingen monteres i kroppen ligesom på
det rigtige fly. Kølernes luftguides er fint
modelleret, ligesom luftudblæsningerne
fra kølerne kan bygges åbne eller lukket.
Motorerne er ganske fine og bedre
end hvad der ses på ”1. generations 1/24
Airfix”. Her er der en rigtig fin base men
stadig god plads til super detaljering.
I både ”lastrum” og hjulbrøndene er
der mange fine detaljer, selvom der uden
tvivl dukker super detailsæt op til især
lastrummet.
Der er gode muligheder for at bygge
åbnede motorrum, bomberum og områderne omkring maskinkanonerne.
Hvad bevæbning er der: Bomber til
lastrummet, bomber til vingemontering,
HVAR raketter og da også de vingemonterede ekstratanke.
Til de 2 grundlæggende varianter FB
(jagerbomber) og NF (natjager) er der: forskellige propeller, forskellige udstødninger,
forskellige halelys og forskellige bomberum lemme. Ligesom der er de forskellige
sideruder i canopy og nu vi er ved canopy
er der en OK indvendig ramme OG den
faste signalpistol!
Slutteligt er der i sættet 4 figurer. 2 der
kan sidde i cockpittet og 2 der alternativt
kan posere uden for maskinen evt. på vej
op af stigen til den åbne dør.
Lige et punkt at tænke over, hvis æske
med indhold vejer lige over 3 kg. Når så

æsken, byggevejledning osv. er der stadig
langt over 2 kg plast, så går der en del materiale på støberammer men lad os antage
at der er ca. 1,5 kg emner. 1,5 kg plast har
i 1 mm tykkelse et areal svarende til 2½ A4
side (på hver side af pladen!) så køb nu et
par friske bøtter maling – du skal nok få
dem brugt.
Er Airfix’s nye De Havilland Mosquito
NF.II/FB.VI i 1/24 så ”alt hvad en klassisk
jager modelbygger kan ønske sig ? –ja den
er stor, den er dyr men nok også lige så
imponerende som originalen.
Kig i øvrigt forbi http://www.youtube.
com/user/OfficialAirfix#p/a/u/2/bIiieWvcRK0 hvor Airfix nu virkelig er ved at
promovere sig - også med en computersimuleret samling af Mosquito’en.
Christian Alexandersen

FIGURER
Airfix’ genudgivelse af figurer
skala 1/32.
I starten af 1970erne udgav Airfix en hel
serie af plastfigurer i skala 1/32. Annoncerne blev blandt andet bragt i Anders And
som jeg læste flittigt den gang. Ak ja- det
var dengang at der måtte reklameres for
modelfly og andet krigslegetøj!
Æskerne var store og indeholdt 24
velstøbte figurer og selve box-arten kunne pirre fantasien på enhver rask dreng.
Følgen af dette var at jeg investerede alle
mine lommepenge i Airfix-farver og –figurer! Og tro mig: der kunne virkelig føres
krig hjemme i sandkassen. Figurerne var
så godt lavet at de nærmest inviterede til
bemaling af disse… Og der kunne males
i timevis om aftnen efter at lektierne var
lavet. Kvaliteten af figurerne matcher selv
i dag de flotteste figurer fra andre firmaer
fra senere udgivelser.
Tilbehøret fremkom snart; Bambus
hytte, europæisk ruin, kampvogne, extra
våbensæt til engelske soldater mm. De
blev genudgivet i starten af 1980erne,
blot med kedelig boxart og kun 14 figurer
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i hver æske.
I mange år har jeg savnet disse figurer
og jeg har håbet på genudgivelse. I efteråret
2009 gik alle mine ønsker i opfyldelse! Og
da de var til at købe, styrtede jeg hen til
min lokale hobbybutik. Og nu har jeg købt
hele 7 æsker med figurer, som jeg nu vil
anmelde herunder.
WWII British Infantry (Europa fronten), WWII British 8th Army, WWII British
Commandos, WWII British Paratroops.
Alle er støbt i hård olivengrøn plast og
godt støbt. (I gamle dage var de støbt i
blød plast).
WWII German Infantry, WWII German Paratroops er velstøbte og i helt
dybblå plast. Ligeledes disse er støbt i
hård plast. Ved åbningen af de tyske faldskærmsjægere blev jeg klar over at Airfix
havde sjusket og udeladt hele 6 figurer og

erstattet dem med af dubletter af andre
figurer. Så nogle af de figurer som de
hævder er i æsken er udeladt og ”erstattet”
med andre. Her er varieteten gået fløjten!
WWII US Infantry (Europa fronten).
Figurerne var støbt i mørkegrøn plast og
fine. Men igen havde sjuskeriet indfundet
sig. Her manglede en officer og 2 liggende
LMG skytter og 2 krybende menige.
Konklusionen er som følger; Kvalitet i
støbning og plast er god. Lemfældig figurudvælgelse i 2 ud af 7 æsker er for meget,
så mit råd til Airfix er dette; Godt initiativ
men gør det bedre i fremtiden.
Morten Grim Pliniussen

BØGER
Eesti sõdur II maailmasõjas – The
Estonian Soldier in World War II
Af Mart Laar
Under 2. Verdenskrig var der mange små
stater, der blev gjort til kastebold og behandlet efter forgodtbefindende af deres
naboer. Som danskere fik vi behandlingen
at føle, men var heldige kun at have én
besættelse.
Et andet land af samme størrelse,
nemlig Estland, fik tre stykker af slagsen –
besættelsestiden varede desuden ti gange så
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lang tid – og blev herudover slagmark for
et af de største slag i 2. Verdenskrig. Og
ligesom i Danmark fik de estiske soldater
kun i meget begrænset omfang lejlighed til
at slås for deres eget land i egen uniform.
I forbindelse med besættelserne kom Estland til at befinde sig i meget forskellige
tilstande i løbet af krigen.
Under det første krigsår fortsatte de
estiske styrker med deres førkrigsorganisation. Efter at Sovjetunionen igen brød alle
trufne aftaler og annekterede hele landet i
sommeren 1940, blev de estiske enheder
omorganiseret til Den røde Hærs 22. Territoriale Skyttekorps med to divisioner,
og esterne blev tvunget til at trække i de
russiske „lusetoppe“. Med begyndelsen af
Operation Barbarossa i juni 1941 benyttede
mange estere – både civile, hjemsendte og
tjenstgørende – lejligheden til som partisaner at påbegynde befrielsen af landet
uden at afvente ankomsten af den tyske
hær. Disse partisaner var grundlaget for
genetableringen af et estisk hjemmeværn,
som varede ved frem til 1944.
De kommunistiske magthaveres handlinger under den første besættelse havde
gjort det klart for esterne, hvem der var
folkets værste fjende. Og selv om de tyske
besættelsesstyrker var netop dette, så var
de i Estland en størrelsesorden mere civiliserede, end kommunisterne havde været
det. Derfor meldte et større antal estere
sig frivilligt til tysk krigstjeneste allerede
fra efteråret 1941, eftersom det var den
eneste måde, hvorpå man kunne gøre en
indsats mod kommunisterne. Eftersom udlændinge formelt ikke måtte gøre tjeneste i
die Wehrmacht, blev de estisk bemandede
enheder indledningsvis ikke kaldt bataljoner, men „beskyttelsesgrupper“. Senere
blev der etableret estiske enheder under
Waffen-SS, se anmeldelse af bog herom i
december 2009-nummeret af IPMS-Nyt.
En del af disse soldater fortsatte i tysk
uniform kampen mod Den røde Hær helt

frem til krigens afslutning i Centraleuropa
i maj 1945.
Et antal estiske flyvere, som ved given
lejlighed i sommeren 1941 var deserteret
fra Den røde Hær, fik lejlighed til at flyve
mod angriberne fra øst, først rekognoscerings- og antiubådsmissioner med He 60
og Ar 95 pontonfly, senere også natbombemissioner med landfly (lette dobbeltdækkere) – her er der en linie mere at trække til
Danmark, idet nogle af de anvendte fly var
Fokker C.V taget fra Hærens Flyvertropper
i 1943. Desuden fik store drenge lejlighed
til at forsvare deres egne hjem med Luftwaffes luftværnskanoner.
Samtidig med dette var der en stor
gruppe estere, som måtte sluge en bitter
pille: Dels var Territorialkorpset blevet
trukket ud af Estland inden tyskernes ankomst, og dels blev 32.000 mænd (omkring
3% af hele befolkningen) kidnappet af
den sovjetiske besættelsesmagt og deporteret til Rusland – det blev officielt kaldet
„mobilisering“; men de mobiliserede blev
sendt direkte til GULAG slavelejrene. Da
de estisk bemandede enheder endelig blev
indsat i kamp mod tyskerne fra juli 1941
og dermed kom i første linie, benyttede
et stort antal soldater lejligheden til at gå
over på tysk side med udrustning og det
hele. Det var så massivt, at samtlige soldater af estisk nationalitet fra 1. oktober
1941 blev betegnet som „upålidelige“ og
fjernet fra fronten. Esterne blev derefter
sendt i arbejdslejr under vilkår ligesom
straffelejr – i løbet af den første vinter døde
omkring 12.000 af kulde, sult, sygdom eller
henrettelse.
Sovjetunionen gjorde dog endnu et forsøg med estiske enheder, nu med en større
andel af etniske russere og politofficerer
for at holde styr på tropperne. De fleste
overlevende estere blev i 1942 hentet ud
af lejrene igen og anvendt til bemanding
af Den røde Hærs 8. estiske Skyttekorps.
Denne enhed blev indsat ved Velikiye Luki
i vinteren 1942-43, hvor igen små 2.000
soldater benyttede lejligheden til at blive
taget til fange. Derefter turde den sovjetiske
ledelse ikke anvende esterne ved fronten
før sommeren 1944. Til allersidst i krigen
blev enheden indsat mod det tyske forsvar
af Kurland.
Samtidig med alt det ovenstående
var der mange estere, som nok ville gøre
modstand mod den sovjetiske trussel, men
absolut ikke syntes om tyskerne. Løsningen blev at søge til Finland, hvor et estisk
regiment på 3.000 mand i 1943-1944 blev
indsat på den karelske front. Desuden udgjorde estiske frivillige omkring 10% af den
finske flådes personel. I august 1944 vendte
Finlandsdrengene tilbage til Estland, hvor

de – nu i tysk uniform – forsvarede landet
mod det sovjetiske angreb.
Med den sovjetiske besættelse af
Estland i september-oktober 1944 forlod
mange estiske soldater landet for at kæmpe videre og senere vende tilbage, når det
måtte blive muligt. For andre lykkedes
det ikke at komme ud, eller de valgte selv
at blive i landet, og disse soldater blev
grundstammen i den partisankrig, som
den sovjetiske terror mod befolkningen
fremkaldte. Partisankrigen fortsatte frem
til 1953, enkelte modstandsgrupper holdt
ud helt til 1956. Og ja, for Estland sluttede
2. Verdenskrig jo først i 1994, da de sidste
russiske besættelsestropper forlod landet.
Den sidste uniform skal lige med:
omkring 5.000 estiske soldater, som ved
krigens afslutning var endt i Tyskland,
og som Sovjetmagten ikke havde lagt sin
klamme hånd på, trak i amerikansk uniform

fra 1946. 4221th Estonian Guard Company under U.S. Army 6850th Battalion
håndterede bevogtningsopgaverne under
Nürnberg processen!
Som det ses, kan der ikke opnås nogen
dybere forståelse af dagens politiske situation i vor egen baggård, Østersøområdet,
uden forståelse af baggrunden herfor.
Bogen er udformet som et billedalbum, hvor hvert kapitel typisk indledes
med en side tekst og derefter fotografier
af personer, situationer, dokumenter med
videre. Billederne er fundet i en lang række
offentlige og private arkiver. Teksten løber
parallelt på estisk og engelsk. Bogen er
vedlagt en CD-plade med sange sunget
af soldaterne.
Modelbyggeren kan fra billederne finde
inspiration til dioramaer, især får man et
godt indtryk af uniformer og personlig

NYT FRA TANK

NYT FRA ARCHER 1:35
AR35316: Pz. III ausf J,
LSSAH in Kharkov 1942
AR35317: Sd.Kfz.7 Instruments and
Placards
AR35318: Pz. II ausf F,
LSSAH in Kharkov 1942
AR35319: Pz. II ausf F,
LSSAH in Kharkov 1942. 1:24
AR35320: M3A1 Halftrack. 1st Army,
62 Armored Field Arty, B-batt.
AR35321: M3A1 Halftrack , 12th Armor
Division, 56th Infantry
AR35322: Black stars for
modern US vehicles
AR99003A: Human eyeball
water slide decals
AR99003B: Human eyeball decals.
Pale Photo-Realistic
AR35312: M8 Light Armored Car
instruments and placards
AR35313: Kübelwagen, Schwimmwagen
and Kettenkrad instruments
and placards
AR35315: British 25th Division
AoS and Formation Signs
AR16018: M-26 Pershing generic
markings. 1:16
ARCHER vådtransfers
(B=black, W=white)
Ammo box stencils:
AR77001B: German for rifle, 20mm,
37mm & 50mm ammo boxes
AR77001W: German for rifle, 20mm,
37mm & 50mm ammo boxes
AR77002B: German for 88mm
ammo boxes
AR77002W: German for 88mm
ammo boxes
AR77003B: German for 75mm long and
short ammo boxes

udrustning.
Billedteksterne lægger op til selvstændig panserkending med videre. Eksempelvis gengives på side 422 flere billeder
af SU-85 panserjagere og T-34/76 kampvogne; billedteksten oplyser til gengæld,
hvilken enhed det drejer sig om, og hvad
der skete med enheden. Der er meget lidt
grundlag for flykending, et billede af en
ex-estisk PTO-4 med skiunderstel og i
Luftwaffe-bemaling skal dog fremhæves.
Bogen har ISBN 9789949448265, den
er stift indbundet og på 544 sider i stort
format (et par centimeter bredere end A4).
Bogen føres af Nyboder Boghandel.
Kai Willadsen

AR77003W: German for 75mm
ammo boxes
AR77004B: German for 100mm, 105mm
and 150mm ammo boxes
AR77004W: German for 100mm, 105mm
and 150mm ammo boxes
AR77005B: German for Nebelwerfer and
Wurframen boxes
AR77005W: German for Nebelwerfer and
Wurframen boxes
AR77008: Assorted 105mm, Compo
box and British biscuit tin
stencils
AR77009: Assorted .50 cal., 30 cal., 25
Pdr
and 37mm box stencils
AR77010: Assorted Modern
ammo box stencils
AR77007: Miscellaneous US vehicle
interior and exterior stencils
(2 sheet set)
GENERIC MARKINGS
AR77006: Waffen SS Panzer/Panzer
Grenadier division markings
(Sheet A)
AR77011: Waffen SS Panzer/Panzer
Grenadier division markings
(Sheet B)
AR77012: Miscellaneous WWII
German vehicle markings
AR77013: Assorted WWII
German Balkenkreuz
COMPLETE VEHICLE SETS
AR77014: LAH Panther Ausf G,
Ardennes 1944
AR77015: U.S. 6th Armored Division
M4 (early)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

A-209: MG-13 barrel and MG-13 barrel
with flash supressor
A-210: MG-34 barrel
A-211: MG-34 barrel with panzer mantel
early and late
A-212: 0.30 cal Browning 1919a barrel
A-213: Soviet MP PPS
A-214: Soviet/Russian 7,62 MG RPK
A-215: Soviet/Russian 5,45 MG RPK
A-216: Soviet/Russian 5,45 MG RPK
late model
A-217: Soviet rifle Mosin 1891/30
A-218: Soviet rifle Mosin 1891/30
with bayonet
D-35011: Wermacht Uniform patches
D-35012: SS Uniform patches
P-35001: Soviet Propaganda Posters ´41/1
P-35002: Soviet Propaganda Posters ´41/2
P-35003: Soviet Propaganda Posters ´41/3
P-35004: Soviet Propaganda Posters ´41/4
P-35005: Soviet Propaganda Posters ´42/1
P-35006: Soviet Propaganda Posters ´42/2
P-35007: Soviet Propaganda Posters ´42/3
P-35008: Soviet Propaganda Posters ´43/1
P-35009: Soviet Propaganda Posters ´43/2
P-35010: Soviet Propaganda Posters ´44/1
P-35011: Soviet Propaganda Posters ´44/2
P-35012: Soviet Propaganda Posters ´44/3
P-35013: Soviet Propaganda Posters ´45/1
P-35014: Soviet Propaganda Posters ´45/2
P-35015: Soviet Propaganda Posters ´41/5
P-35016: Soviet Propaganda Posters ´41/6
P-35017: Soviet Propaganda Posters ´42/4
P-35018: Soviet Propaganda Posters ´42/5
P-35019: Soviet Propaganda Posters ´43/3
P-35020: Soviet Propaganda Posters ´43/4
P-35021: Soviet Propaganda Posters ´44/4
P-35022: Soviet Propaganda Posters ´44/5
P-35023: Soviet Propaganda Posters ´45/3
P-35024: Soviet Propaganda Posters ´45/4
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek.
Bestillinger af kopier sker ved at fremsende en til Storbrev frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier = porto op til 50 gr. Fra 7–15 kopier = porto op til 100 gr.
Fra 15 kopier = porto op til 250 gr.
Bemærk at der er portoforhøjelser i 2010!
Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse
Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 2,-. Antallet af sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „FARVE“. Du kan naturligvis få kopier i sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. august 2010
(IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 22 issue 1 2010 USA
Bristols Mistreated Monoplane,
byggeart. m. fotos .......................................................... –4 FARVE
SPAD Singoloposto AD, art. m. fotos........................ –6 FARVE
Telling a story with a well-worn Chevy,
art. m. fotos ................................................................... –10 FARVE
RCAF CL-52 X059, art. m. fotos ................................ –2 FARVE
Stalker on the Steppes. 1:35 Panzer Ausf D,
art. m. fotos ..................................................................... –6 FARVE
The Trimotor that Time and Air Force Forgot,
art. m. fotos ..................................................................... –2 FARVE
Russia’s Big gun 2519 MSTA howitzer,
art. m. fotos ..................................................................... –5 FARVE
(Kit er et rigtigt flot blad med mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 156 4/2009 (Belgien)
T13/B-111, art. m. fotos............................................................ –10
Cheetah C ”Spotty” High Planes Models 1/72,
art. m. fotos .................................................................................. –12
For freedom museum Knokke-Heist 1944, art. m. fotos ........–4
Alpha Jet, PJ Production 1/48, art. m. fotos .............................–2
Silent hill nurse del 2. Figur i 12 tommer, art. m. fotos ...........–3
Austin ”Tilly” Tamiya 1/48, art. m. fotos ..................................–4
(Skandinaviens absolut flotteste blad – nu i off-set, med gode
artikler og flere farveindslag! Super.)
Limtuben – 1/2010 Norge
Tamiyas lille KV-1, art. m. fotos .................................. –2 FARVE
Mustang-racer N13Y ”Race 45”, art. m. fotos .......... –8 FARVE
Amati U-47 type VII-B, art. m. fotos.......................... –4 FARVE
En nær Bottolf opplevelse, art. m. fotos.................... –4 FARVE
Norwegian Challenge 2009, art. m. fotos ................... –3 FARVE
Spitfire til en veteran, art. m. fotos .............................. –2 FARVE
Scala 1 2010 IPMS Sverige
Bf 110 G-4 i 1/32, art. m. fotos ..................................................–5
Petter rød – specialmalet Draken, art. m. fotos......... –3 FARVE
C-4 Open 2009, art. m. fotos .......................................................–1
IPMS Open 2009, art. m. fotos ...................................................–1
ModellGöteborg 2009, art. m. fotos ...........................................–1
(APMA er også blevet forbedret med farve på omslag og bedre
tryk)
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APMA 2-09 Australien
Sikorsky S-55s in the Congo, art. m. fotos .............................. –10
Australian National Airlines, art. m. fotos..................................–2
Panzer II ausf M (Flamm), art. m. fotos ....................................–2
Further Notes on the Panhard 178B, art. m. fotos ...................–2
Danube River Monitors Part 1, art. m. fotos .............................–6
APMA 3/4-09 Australien
The Boxer Rebellion, art. m. fotos ..............................................–2
Modern PLA Armour, art. m. fotos ........................................ –10
PLAN Qing-6, art. m. fotos .........................................................–9
Aircraft in China 1920-40, art. m. fotos .....................................–5
The Yangste Incident – HMS Amethyst, art. m. fotos ............–9
(IPMS Mallari er et flot blad, med gode billeder – kun sproget
er vanskeligt)
IPMS Mallari 3/2009 Finland
Me Bf 109 G-6 finsk udgave, art. m. fotos ................................–3
Special Hobby Seafire Mk. III, art. m. fotos ..............................–4
Petljakov PE-80N fra Zvezda, art. m. fotos ..............................–2
IPMS Mallari 4/2009 Finland
Bae(S) Hawk del 2, art. m. fotos ................................ –16 FARVE
IPMS Mallari 1/2010 Finland
Leopard del 2, art. m. fotos .......................................... –6 FARVE
Pekka Weckman Fi-2413, art. m. fotos .......................................–4
(Flot blad med mange farvesider, men svært tilgængelig tekst!)
Kne-Mida nr.52 (Israel – hebraisk tekst)
M113 Nag’mash Kasman Meshupar,
Retrokit 1:72 byggesæt ..................................................................–2
Leningrad diorama, modelart. m. fotos ......................................–4
C-47 Dakota i israelsk tjeneste, fotos, farvefotos,
farvetegn., detailfotos .................................................. –16 FARVE
Bygning af israelsk C-47, modelfotos .........................................–3
Bygning af ORP Jaskolka i 1/700,
polsk minestryger fra WWII. Papirmodel, modelfotos............–3

NYT FRA PANZERWRECKS
Bind 10: German Armour 1944-45
PANZERTRUPPEN:
Intet nyt om flere udgivelser, men en
overraskelse er planlagt.
Importør: SMT Hobby, der kan henvise til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrence
2010

Lasse Hyllemose

10

10

2

Kjeld Pedersen

10

10

5

Poul Østergaard

10

10

--

Flemming Hansen

9

9

3

Ib Schmidt

9

9

4

7

Dan Seifert

9

9

-

4

Torben Klein

8

8

9

6

Bjørn Jensen

8

8

10

Tekst og fotos Peter Kristiansen
Antal modelbyggere 2010: 15
Konkurrencen i 2010 startede med to
ændringer; det er nu muligt for samme
modelbygger at vinde mere end en ”præmie” – pointtællingen til årskonkurrencen
er dog ikke ændret, her er det fortsat
kun én placering, der tæller med – og så
har undertegnede overtaget hvervet som
”kvartårskonkurrencemester” fra Flemming Hansen.
Begge ændringer skete – så vidt jeg
skønner – i god ro og orden. Til gengæld
var der knivskarp konkurrence i de tre
klasser med mange rigtig flotte modeller
og følgende vindere:
Klasse A: Militær og figurer
Kjeld Pedersen: Magach 6B Gal Batash
Dan Seifert: Pz IIc
Bjørn Jensen: StuG III ausf. F/6
Klasse B: Fly, biler og andet
Poul Østergaard: Me-110
Flemming Hansen: Honda RC166
Poul Østergaard: Martin Baltimore
Klasse C: Dioramaer
Lasse Hyllemose: Tiger tanker vand i
Tunesien
Ib Schmidt: Gammel Pz II møder ny Pz II
Lasse Hyllemose: Napoleon hilser på soldat
eller Uopdragen hund

Total

Navn

2. pladsen med en meget smuk 1:12 Tamiya model af en Honda motorcykel fra
1966-udgaven af Isle of Man TT.
The never ending og meget spændende
duel mellem Lasse og Ib udviklede sig i
februar til en ren gyser, hvor kun sølle to
point skilte de to kombattanter. Lasse vandt
1. og 3. plads med sine to dioramaer, mens
Ib tog sig af 2. pladsen.
Også iblandt ”ikke-præmietagerne” var
der i februar mange flotte modeller, bl.a.
Torben Kleins Fiat 42 Falco med avislæsende jordpersonale og Jes Touvdals Ju-88G-6

med Berliner næse, som begge tidligere er
blevet præsenteret på www.ipms.dk.
Sidste års vinder Miklos Büte havde
to fine modeller med; en KV-II i klasse A
og en Ju-87 i klasse B. I klasse A fremviste Martin Røpke en nydelig GAZ AAA
Maxim, mens Ole Østergaard havde
suppleret sin flotte Tiger med et stykke
ægte Zimmerit. I klasse B viste Ove Høeg
to flotte versioner af F-16A og Roy viste
sin alsidighed med en T.I.E. fra Starwars.
Undertegnede havde medbragt en Ju-52 i
vinterbemaling.
Dan Seifert fik en 2.plads i klasse A
med denne Pz. II ausf. C

Efter to 2. pladser satte Kjeld trumf på
med sin vinder fra DM, en Magach 6B Gal
Batash, og satte sig forholdsvis sikkert på 1.
pladsen i klasse A. Kampen om 2. pladsen
i klasse A var til gengæld benhård mellem
Dan og Bjørn. En lovende start for Dan,
som har udtalt planer om at deltage i alle
fire kvartårskonkurrencer i 2010 og Bjørn
holder sit niveau fra 2009.
I klasse B var Poul Østergaard tilbage
efter et års pause fra kvartårskonkurrencen.
Det var et behageligt gensyn med tre super
flotte flymodeller, som alle kom i top 4.
El P tog dog kampen op og snuppede
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IPMS KALENDEREN 2010

22. maj ....................................... Modelkonkurrence Karup (kl. 12-16) ....... Flyvehistorisk Samling, Gedhusvagten, Karup
.............................................................................................................................. sekjaer@webspeed.dk el. tlf. 61707067 ml. kl. 16 og 21
06. juni ....................................... Flyvevåbnet Åbent Hus ............................... FSN Skrydstrup (www.danishairshow.dk)
09. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
04.-07. august............................ IPMS USA Nationals ................................... Phoenix, Arizona (www.ipmsusa2010.org)
11. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
10.-15. august............................ Flåden 500 år ................................................. København (http://flaaden500.dk/)
08. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
13. oktober ................................ IPMS-møde Swapmeet ................................ Nyboder Skole, København
30.-31. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ...................... Teknisk Museum, Malmø, Sverige (www.c4-open.nu)
06.-07. november ..................... Esbjerg Åben modelkonkurrence .............. Gammelby Fritidscenter, Esbjerg
.............................................................................................................................. (www.esbjergmodelbyggerforening.dk)
10. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
13.-14. november ..................... Scale Model World modelkonkurrence ..... Telford, England (www.ipms-uk.co.uk/smw_index.htm)
28. november ............................ Modelmesse 2010 ......................................... Nordhallerne, Stadion Allé 3, 8800 Viborg
.............................................................................................................................. Kontaktperson: jan@satstegn.dk
08. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
Alle møder i København er på Nyboder Skole, i håndarbejdslokalet 005 i stuen kl. 19.00 - 22.00. Indgang til højre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYE MEDLEMMER
221. Anders Jensen
Kvorupvej 4 A
9490 Pandrup
specterclan@hotmail.com

Søvangen 18
3450 Allerød
pcpost@privat.dk

222. Martin Nielsen
Bangsvej 18
7430 Ikast
martinna@mvb.net

In memoriam

MEDLEMMER FLYTTET

223. Rene Nicklas Wendt
24. Bent Sørensen
Skolevej 4
6800 Varde

22649941
75155529

51. Jonny Jensen
Byskov Alle 7, 3.tv.
4200 Slagelse
jonny@mail1.stofanet.dk

26707591

153. Klavs Bach Nielsen
Søndergyden 13, Skanderup
6640 Lunderskov
klavs1972@ofir.dk
211. René Fischer
Rolf Krakesvej 50, 1.mf.
5200 Odense V.
rene_andersen_64@hotmail.com
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Erling Kristensen 25.11.38 – 08.03.10
Danmark har mistet en af sine største mo- et vacuform-sæt, udkommer der et sprøjtedelbyggere, og IPMS har mistet et trofast støbt sæt; og bygger man et sprøjtestøbt sæt,
medlem. Erling Kristensen tabte kampen udkommer der et bedre sprøjtestøbt sæt,
mod kræften, men havde interessen for sine så skal vi faktisk takke Erling for det rige
modeller i behold til det sidste.
udvalg af forskellige sæt, som findes i dag.
Erling blev født på Vestsjælland, og her
Erlings hovedtema var militærfly i
blev hans livslange interesse for fly vakt så målestok 1/72. Hans mål var at bygge
tidligt som under 2. verdenskrig, da han samtlige eksisterende militærfly i deres
kunne følge engelske og tyske fly på himlen. oprindelseslands bemaling. Desuden bygInteressen blev yderligere fasttømret, da gede han (naturligvis) Flyvevåbnets fly. Et
Erling fik lejlighed til at aftjene værnepligt yndlingstema for Erling var gennemgående
i Flyvevåbnets militærpoliti på Flyvestation bemalingsskemaer, man kan også kalde
Skrydstrup. Modelbygningen tog til op dem militærflyenes uniformer – som ekigennem 1960‘erne, og som en naturlig fort- sempler kan nævnes RAF ørkenbemaling
sættelse heraf meldte Erling sig ind i IPMS (Dark Earth, Mid Stone og Azure Blue),
Danmark, hvor han fik medlemsnummer US Navy trefarvede skema (Dark Blue,
83 efter det oprindelige system (nr. 38 i år).
Intermediate Blue og Insignia White),
Ved siden af sin fly-interesse blev USAAF standardskema Olive Drab og
Erling uddannet gartner og passede have Neutral Grey, der er mange flere. Desuden
og drivhus med eksotiske planter. Han havde Erling opbygget en god samling af
gjorde gennem sin ansættelse ved Ånds- flymodeller fra Finlands Flyvevåben og
svageforsorgen en livslang indsats for de Den spanske Borgerkrig.
svageste i samfundet og fulgte dette op ved
Samlingen nåede over 2.000 færdige
praktisk taget egenhændigt at etablere et modeller, som alle var synlige og tilgænforsorgsmuseum i Slagelse – nogen anden gelige i et dertil indrettet kælderrum. Et
samling på tilsvarende niveau findes ikke par dusin modeller nåede ikke at blive helt
her i landet, måske heller ikke i udlandet.
færdige, da kræft og medicin havde gnavet
Erling hørte til den ikke helt alminde- styrken af Erling til sidst. Men Erling
lige gruppe af modelbyggere, der faktisk havde ro i sindet, inden sin død havde han
bygger alle de indkøbte sæt, og det uanset sikret den enestående samlings fremtid på
om det er almindelige, vacuumformede Egeskov Museum.
eller resinsæt. Anser man Murphys Lov for
Æret være Erlings minde.
Modelbyggere for gældende – bygger man
Kai Willadsen

Kvartårskonkurrencen i februar 2010
Til højre er det Lasse Hyllemoses Tiger I
diorama, der vandt klasse C
I midten til venstre ses Poul Østergaards
Gloster Gladiator der blev nr. 4 i klasse B
I midten til højre er det Martin Røpkes
GAZ-AAA lastbil, der blev nr. 5 i klasse A
Nederst er det endnu en model fra Poul
Østergaards hånd, nemlig en Martin Baltimore, der blev nr. 3 i klasse B

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

At the top is the Tiger I diorama built by
Lasse Hyllemose
that won in class C
Middle left is a
1/48 Gloster Gladiator
built by Poul Østergaard.
It placed 4th in class B
Middle right is a GAZ-AAA
truck, that took home
5th place in class A
for builder Martin Røpke
Bottom is another 1/48 model from Poul Østergaard.
This Martin Baltimore
placed 3rd in class B
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Læsernes egne fotos

Flemming Hansen tog en tur til PMCL Lübecks konkurrence 13.-14. marts 2010.
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