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Martin P5M Marlin

Det øverste og midterste billede viser det samme fly i to forskellige
situationer. Øverst er flyet på rampen, på vej ned i vandet.
I midten er flyet kommet ud i vandet og er blevet fortøjet til en bøje.
Nederst er det en US Coast Guard P5M som snart skal i vandet.
Herren i badebukserne skal hjælpe til med hjulene,
når de skal afmonteres inden flyet kan starte.

Top and middle photos show the same plane
in two different situations.
At the top the plane is on the ramp from where it will enter
the water. In the middle the plane is moored to a bouy.
Bottom is a US Coast Guard P5M that will soon
go into the water from the ramp.

Fotos/Photos:
Via Internettet
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LEDER
Hvis du modtager dette blad, så er det ensbetydende med at du har betalt dit kontingent for 2013. Vi i redaktionen tager det som et
udtryk for at du er tilfreds med det indhold som vi leverer her i bladet ﬁre gange om året. Som altid har du selv mulighed for at påvirke
indholdet ved selv at skrive en artikel eller to.
I sidste nummer havde vi stof i overskud og jeg troede lidt naivt, at så ville det ikke blive et problem med mængden af stof til dette
nummer, men vi måtte lige ud i at hekse en enkelt hurtigt artikel sammen for at kunne få fyldt de 40 sider. Moralen er, at jeg nok skal
lade være med at være for positiv med hensyn til det næste nummer på baggrund af det forrige.
Under alle omstændigheder så kommer vi også denne gang med 40 sider til den normale tid og med et, synes vi selv, ganske varieret
indhold. Vi håber at du synes det samme selv om der måske nok er lidt rigeligt stof om ﬂy denne gang. Men det er jo vilkårene, vi
bringer de artikler som er kommet ind.
Sommerferien står snart for døren, de ﬂeste har nok allerede lavet planer for den. Det store spørgsmål er så hvordan vejret bliver. Om
det er besluttet at turen går sydpå eller om du tager chancen med det danske sommervejr. Hvis du har valgt det sidstnævnte, så kan det
jo være at det bliver en sommerferie i modelbygningens tegn fordi den danske sommer regner væk (håber det ikke). Hvis turen går sydpå
så er der måske indbygget noget tid til at få samlet referencer sammen på div. museer og andre attraktioner til vinterens modelbyggerier.
Uanset hvad du har valgt, så må du meget gerne tænke på IPMS-Nyt. Vi modtager som altid gerne både referenceartikler og byggeartikler. Personligt går min egen sommerferie til USA, hvor den står på knapt tre uger i området omkring Rapid City i South Dakota.
Mon ikke der kommer en artikel til bladet ud af den tur. Der bliver i hvert fald noget forskelligt at se på i forbindelse med turen.
Ellers så nærmer tiden sig til at vi skal mødes igen til DM i Modelbygning. Som de ﬂeste forhåbentligt har fundet ud af, så er det ikke
hverken det sædvanlige sted eller den sædvanlige weekend. Til gengæld er der helt som sædvanligt alt materiale vedrørende DM i majnummeret og du ﬁnder det inde i midten af dette blad.
Det betyder også, at det er ved at være på tide at få sat sig til byggebordet og få lavet de modeller som skal være med til at fylde
bordene. I og med vi skal være en del af Hobbymessen, så vil det være rigtigt godt, hvis der kommer mange modeller på bordene. Personligt håber jeg at vi får et rigtigt godt DM og at der kommer rigtigt mange gode modeller, som gør det svært for dommerne at vælge.
Rigtig god sommer til alle.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 23. april. Deadline til næste nummer: 01. august.
Forsiden: Martin P5M-2 Marlin på flight linen hos VP-44
”The Pelicans” på Breezy Point basen i Virginia i maj 1961.
Thanks to Thomas for kind permission to use the photo
Foto: © Thomas P. McManus

Front cover: Martin P5M-2 Marlin on the VP-44 ”The Pelicans”
flight line at Breezy Point, Virginia in May 1961
Photo: © Thomas P. McManus

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side

Det er med triste nyheder jeg skal starte denne formandens side.
Den godt og vel næstsidste hobbyforretning i København
lukker og slukker til juni. Når dette nummer udkommer, er der
allerede afholdt en afskedsreception i forretningen den 4. maj.
Leif ﬁk desværre en blodprop og skal nu igennem et længere
optræningsforløb og Sussi og Inger ønsker ikke at lægge al deres
tid i forretningen uden at have Leif ved deres side. Så beslutningen
er desværre endelig og København mister derfor sin næstsidste
hobbyforretning.
Hvor Stoppel så må siges at være den sidste… desværre. Ikke
at han er den sidste, men at der ikke er ﬂere hobbyforretninger at
vælge fra. Med Stoppels alder, der nærmer sig pensionen, skal der
jo ikke den store fantasi til at se bare 5 til 10 år frem.

Model og Hobby
Men tilbage til Model og Hobby eller HEP som den også er kendt
efter sin grundlægger Henry Elmann Pedersen, der i 1948 i Gunløgsgade på Islands Brygge åbnede en lille hobbybutik.
Efter nogle år ﬂyttede Model & Hobby til Løvstræde 2 ved
Købmagergade. Det var i en tidligere gammel københavnsk kælderbeværtning og interiøret bar tydeligt præg heraf.
”Fru HEP” og gode venner hjalp dagligt til i forretningen,
som også i perioder havde ansat personale. Desuden kom de tre
børn (Leif, Sussi og Inger) fra skole og børnehave og var derfor
meget involveret i butikkens særlige atmosfære.
Mange kunder husker endnu den meget langagtige butik med
en stor afdeling modeltog i den ene ende og modelﬂy, skibe,
materialer m.m. i den anden. – På det tidspunkt deltog man i de
store udstillinger i Forum, Teknologisk Institut og mange andre
steder, hvilket gjorde butikken kendt viden om.
I sidste del af 50erne ﬂyttede butikken atter engang – og
denne gang igen til et nedlagt værtshus, nemlig ”Frøen”, som lå
på hjørnet af Aabenraa og Hauser Plads. Et særdeles farverigt
københavnermiljø, med bygninger og beboere, som forlængst er
forsvundet. I 1963 ﬂyttede butikken så til Frederiksborggade 23,
hvor den så har ligget i 50 år.
Jeg selv er kommet i butikken siden 1976, hvor jeg i en jagt
på noget så ”eksotisk” som plastikplade faldt over butikken på
Frederiksborggade. Der mødte jeg det ældre ægtepar i den lille
forretning, hvor man med det samme følte sig velkommen. En
rar følelse der har holdt ved, også da børnene gennem tiden tog
mere og mere over. Og plastikplade havde de minsandten også!
I vil blive savnet!
Der er blevet truet med regeringsindgreb, fakkeltog og underskriftindsamlinger – men beslutningen står desværre ved magt.

Københavnske hobbybutikker på 2 min.
I 1970erne og op i 1980erne var der rigeligt med hobbyhandlere
i Københavnsområdet. Alle de små enkeltmandsbutikker havde
både Humbrol maling og en lang række byggesæt. Ja selv Magasin(!) havde et righoldigt udvalg.
I min spæde ungdom i Vanløse kunne jeg vælge mellem Rødovre Centret der kunne diske op med BR’s kælderlokale; en lidt
mystisk biks på 1. salen der også var cykelforretning og så Magasin
der kunne supplere med alt i Airﬁx.
Skulle det være lokalt, så blev det ”Legetøjsæsken” i Jydeholmen, eller forretningen i den anden ende af Jernbane Allé der
genåbnede med ny ejer (tror jeg nok) i midten af 70erne med
knaldtilbud på Revell’s Apollo model i 1:48 med månelander og
hele skidtet!
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Kom man lidt længere væk
så lå Stoppel på Gl. Kongevej
frem til 1976/1977 så vidt jeg
husker, og lidt længere inde
holdt Bodholdt hobby til på
H.C. Ørstedsvej.
I Brønshøj/Husum lå der
hobbyforretningen sammen
med en sportsbiks. Den blev
senere til en BR som nu også
er lukket.
Omkring 1980 var der
Hobbytime der lå lige bagved
BR legetøj på Bremerholm. En
ﬂot stor forretning der desværre ikke varede ved så længe.
Se det var tider.
Der var også Rødovre Hobby på Roskildevej, der virkelig
havde lidt af hvert. Byggesæt – RC – tog det hele. Ganske som en
hobbybutik skulle være. Gennem tiden blev den dog mere og mere
ussel at se på og ﬁk en kort overgang nye lokaler et par hundrede
meter længere inde ad Roskildevej. Jeg kan ikke erindre om det
var i forbindelse med et dødsfald og en overdragelse af butikken?
Lokalerne var som sådan bedre – men var gemt inde i et hjørne
og derfor usynlig for passerende. Så den holdt heller ikke længe
før der var ophørsudsalg.
Smiths er jeg lidt mere usikker på, men mener at den lå på
Valby Langgade eller Vesterbrogade inden den røg til Buen?
Smiths butik var vel det må kaldes den førende butik i 80erne op
til starten af 90erne. Men da forældrene døde begyndte det at gå
stærkt tilbage, da det var dem der havde foden på det økonomiske.
Smiths kone ville have en butik med nogle sindssygt dyre dukker
der skulle købes af krydstogtskunderne…
”Buen” blev en økonomisk møllesten med en husleje der steg
astronomisk. Smith håbede på at afhænde butikslokalet med en
stor goodwill – det fejlede og han måtte ﬂytte resterne ned i et
kælderlokale i den indre by. Det var en sørgelig historie og blev
endnu værre da Jørgen Smith blev ramt af kræft og døde for
nogle år siden.
I al den tid lå også Hobbyhjørnet på Fredensgade. Et vidunderligt sted – møgbeskidt – og en masse byggesæt og andet i den
mangeartede butik hos gamle fru Bavnild med hunden. Henrik
Stormer udstillede sine modeller der og de var tæt på at blive indefrosset af skifteretten da fru Bavnild døde! Børnene ønskede
ikke at føre butikken videre.
I 90erne dukkede Dennis Holmberg op med sin butik på
Frederiksberg i øvrigt ikke langt fra Stoppels butik, der atter
dukkede op i gadebilledet omkring Frederiksberg Rådhus. Men
Dennis holdt ikke længe og måtte lukke i 1997/1998 så vidt jeg
husker.
Så tilbage efter alt det her står så Jakob Stoppel med sin butik,
der nu ligger i et kælderlokale på Frederiksberg. Det sidste vandingssted i København.
Det er vist på sin plads med et regeringsindgreb!
Disclaimer: ”Historien” kan indeholde unøjagtigheder, da
visse oplysninger er hukommelse, 3. hånd eller værre og emnet
er jo svært googlebart.

DM!
I dette nummer ﬁnder du tilmeldingsmaterialet til DM og det vil
også være at ﬁnde online på hjemmesiden.

Se yderligere på side 19 og fremefter.

The official
Airfix Model World
magazine is your
complete guide to
the world of scale
modelling, making it
essential reading for
modellers with all levels
of experience.
Focusing on
model aircraft,
Airfix Model World
also features cars,
ships, sci-fi and space,
armour and figures.

Each issue features:
E
ON SAL
NOW
DKK
93.50

Modelling Hints and Tips
Our easy to follow illustrated tutorials offer
practical, step-by-step hints and tips
for beginners and master modellers alike.

Painting Secrets
The make-or-break skill for the perfectionist
model maker – this section offers advice on
how to make the dark art of painting a little
bit easier!

You can purchase your copy from Global Press,
DSB, Kort & Gods and leading independents

Advanced Modeller
How to create that ultimate build!
Our experts show you how to produce an
award-winning authentic replica.

IPMS MEMBERS SAVE ON A SUBSCRIPTION TO
To pay in Euros, call: +44 1780 480 404 and SAVE €5.

New Builds
An impartial review of the latest releases
and re-issues from around the world.
We examine kit and decal details and how
they compare to the real thing.

Battle and Build

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

€59

€5

€54

2 Year (24 issues)

€109

€5

€104

Simply quote the code and your IPMS membership number to the operator to
receive your discounted price. Lines open 9.00-5.30pm Monday-Friday
Alternatively, order online (payments in £sterling) and save £5!

News, shows and events

Visit www.keypublishing.com/shop, click on the Airfix Model World
subscription link and enter the code IPMSMB in the coupon code
box at the checkout to receive your discount.

All the gossip from the world of modelling;
including airshows, car clubs, rallies and
re-enactments. And much, much more!

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

£49

£5

£44

2 Year (24 issues)

£89

£5

£84



Travel back in time as we examine
significant historic military battles and show
how you too can build an accurate and
highly detailed model.

Closing date: 31 December 2012

www.keypublishing.com/shop
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Min vej til Tirpitz – et scratch-building projekt
Del 2 – Som dreng voksede jeg op tæt ved Damhussøens bredder og dengang i 50erne
drømte jeg om at eje et skib, som jeg kunne styre og sejle hele vejen rundt om søen.
Det skulle være noget med motor i.
Tekst og modelfotos: Modelskibsbygger og -skipper Torben Plesberg

D

er skulle også laves både til Tirpitz (TP), 10 stk. i alt, heraf 2 robåde. De er alle fremstillet i ureol.
Først blev de råt formet i det ydre. Derefter
blev skrogene fræset ud ovenfra, så de ﬁk
den rigtige åbning til last og mandskab.
Denne operation kræver, at man kan
dreje på 2 håndhjul samtidig og med
forskellig hastighed, hvis det skal lykkes
på denne måde. Men med lidt omhu og
omtanke lykkedes det rimeligt godt. Styrhusene er lavet i klar acrylplade og alt, hvad
der ikke skal fremtræde transparent som
glas, blev bare malet med den mahognifarve, som træet skal have.
Der er også ror og skruer på motorbådene. Skruerne er ca. 3 mm i diameter
og har enten tre eller ﬁre blade. Koøjerne
forrest i skrogene er blot lavet som huller,
og det illuderer ganske ﬁnt. Robådene har
sæder af knap 2 mm brede ABS-strimler,
og daviderne er af messingrør og stænger
i forskellige små diametre.
Bådholderne til de både, der sidder ud
for skorstenen, er lavet af ståltråd, som

er banket ud til en ﬂad proﬁl, og derefter
bukket i facon med skrogenes sideproﬁler.
Derefter er de fastgjort i en base af ureol,
hvorpå kølen hviler. Ureolstykket er ligeledes basis for de lodrette ben, der bærer
hele herligheden, og som stikkes ned i
forudborede huller på de rette positioner.
De 4 arbejdsbåde anbringes på taget af
den agterste ﬂyhangar og det bemærkes, at
de to inderste både skal stå med stævnen
skråt ind mod hinanden. På Bismarck (BS)
står de med stævnene skråt væk fra hinanden. Og dette er endnu en optisk forskel
på BS og TP. Og der er endnu en, idet 2
af admiralsbådene til personlig transport
er anbragt skråt over det midterste 15 cm
kanontårn. På BS sad alle bådene oven på
ﬂyhangarerne, der ﬁndes på hver side af
skorstenen. Bådene udgør tilsammen en
vigtig detalje på skibet, som det kan betale
sig at gøre lidt ud af.
På et hvilket som helst krigsskib er
brandberedskabet af vital betydning. Det
var en lektie, som japanerne ikke havde
lært – og derfor gik det så grueligt galt

Modellen af Tirpitz ses her i haven hos Torben
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med deres hangarskibe, da amerikanerne
begyndte at slå igen med ﬂyangreb. Japanerne var stort set magtesløse overfor
skibsbrande – de havde ikke tilstrækkeligt
med slukningsmateriel – om noget overhovedet. Deres skibe var beregnet på angreb
– ikke forsvar!
Anderledes med TP. Der skulle fremstilles i alt 26 kabelruller med brandslanger
i 4 forskellige størrelser. Kabelrullerne blev
alle drejet i akryl – så der var tale om en
regulær serieproduktion.
Brandslangerne er dels lavet i kobbertråd, dels i loddetin. Fælles for disse 2
materialer er, at de er lette at bukke og altså
få til at sidde pænt oprullede på kabelrullerne. Holderne til kabelrullerne blev lavet
af messingblik, og også her var der tale om
en serieproduktion. Og endelig blev det
til en samlebåndsaktivitet, da stumperne
skulle sættes sammen. Brandslangerne
er anbragt på strategisk vigtige steder på
skibet, navnlig i nærheden af steder, hvor
der ville kunne opstå brand som følge af
fjendtlig ildafgivning.

Endnu et billede af Tirpitz modellen i Torbens have

Masterne er sat sammen af messingrør
og stænger i forskellige dimensioner, og de
er loddet sammen. Det var nødvendigt at
lave jigs først til at fastholde de dele, der
skulle loddes sammen for at sikre, at det
hele blev lige og i vinkel.
Det bemærkes, at både BS og TP havde
en stor ﬁrkantet udbygning ca. midt på
stormasten. Den var basis for rorstillingsviseren, der havde til formål, at besætningen kunne forstå skibets bevægelser. Og
det bemærkes navnlig, at TP på alle fotos
taget i norske farvande mangler denne
kubus, samt toppen af stormasten.
Jeg har forgæves ledt efter en forklaring
på den manglende top. Men enten har den
været overﬂødig, evt. i vejen for netcamouﬂage af skibet – eller den kunne være blevet
skudt ned under det første luftangreb.
Hvad jeg har sagt tidligere om ræling
gælder også den ﬁnere rigning af masterne:
Det er for småt til så lille en model! Desuden ville modellen blive alt for sart til sit
hovedformål: Sejlads!
For at så stort et maskineri, som et
slagskib er, skal kunne fungere – og mennesker kunne leve i og omkring det, er det
nødvendigt med ventilation, det som vi
også kalder frisk luft. Der er et hav af ventilatorer og ventilationsåbninger forskellige
steder på dæk og overbygninger.
Overbygningernes ventilationsåbninger
lavede jeg på følgende måde. En passende
stor 2,5 mm tyk plade ureol blev med en
1 mm fræser (som jeg havde fået af skoletandlægen!) forsynet med 1,5 mm dybe
riller og med 1,5 mm mellemrum.
Af denne ”ventilatorplade” kunne jeg
så udskære i de faconer og størrelser, jeg
skulle bruge. Fræsning er i en modelbygningsmæssig sammenhæng en fantastisk
genvej til fremstilling af detaljer i proﬁkvalitet.

Den ellers udmærkede sløjdlæreruddannelse i træ, har en alvorlig brist på
det felt: Fræsning indgår simpelthen ikke
i pensum – fordi elever i folkeskolen ikke
må betjene en fræser. Javel, men de må
heller ikke betjene en rundsav, hverken
håndholdt eller stationær. Men rundsave
ﬁndes på enhver sløjdsal og er følgelig
pensum på uddannelsen. Utroligt, at man
hindrer sløjdlærere i at blive fortrolige med
træbearbejdningsindustriens vigtigste værktøj! Og så med den begrundelse!
Ventilatorerne på hoveddækket er også
lavet af ureol, og de er også i størst muligt
omfang fræset i facon. Kun et par stykker
var ens, så de skulle laves enkeltvis og i hver
sin specielle udformning.
Alfa og omega ved fræsning er opspændingen af emnet. I praksis er det nemmest
at bruge en ”stang” af materialet i det
færdige produkts bredde og højde. Stangen
kan let spændes fast i en maskinskruestik,
og voila, så går det perfekt. Når emnerne
er fræset færdige, skal de bare skilles fra
stangen, og er faktisk klar til maling, idet
slibning normalt slet ikke er nødvendigt.
Den fræsede overﬂade er ﬁn og glat nok
– hvis ellers fræseren er ordentlig skarp
selvfølgelig!
Og så er jeg nået til de eneste færdigkøbte ﬁttings: Ankrene og ankerkæden.
Hvis man kan købe noget, der passer i skala
og facon, er det altid lønsomt at købe – det
sparer nemlig en hel del tid! Men desværre
er det meget sjældent, at der er noget, der
har passet til mine modeller.
Der er 3 ankre for, og et agter. Det
agterste skal være ca. 10% mindre end de
forreste, men forskellen er i praksis ikke
til at se, så den lille fejl kan jeg godt leve
med! Ankerkæden skal være af en type med
tværforstærkninger i de enkelte led, hvis
den skal ligne originalens. Oppe i Norge

ved Kaafjord ligger der stadig ankerkæder
fra TP.
De er ikke rustet væk, og de er for
tunge til at ﬂytte. Der er altså mulighed
for at redde sig en ”souvenir”, men husk
det svære skærebrænderudstyr, hvis du vil
have et led af ankerkæden med hjem! Det
vejer ca. 50 kg.
Men jeg måtte selv lave ankerspillene,
herunder de store hjul til manuel ophaling
af ankrene. Det bemærkes, at de lodrette
striber på kapstanerne er røde i BB side og
grønne i SB side. Så kan man lettere orientere sig i forhold til styrbord og bagbord!
Hjulene er lavet i 0,5 mm messingtråd,
der er loddet sammen. Vanskeligt var det,
at få den lodrette aksel til at centrere, og
jeg måtte prøve et par gange, inden det
lykkedes.
Bølgebryderne er lavet af 0,5 mm ABSplade, ligeledes de talrige støtter, der skulle
tilpasses nøjagtigt for hver enkelts vedkommende, så det tog nogle timer for hver.
På en sejlende model kan bølgebryderne
være ret væsentlige, da de udskyder det
tidspunkt, hvor vand vil begynde at trænge
ned i skibet trods alle andre foranstaltninger. Det gælder ved sejlads i høje bølger,
som dengang med BS i Damhussøen, hvor
der var trængt en hel del vand ned i skibet!
De store projektører er lavet af aluplade, ureol, og akryl. Alupladen er til projektørholderen, ureolen til fundamentet, og
akrylen er til selve projektørhuset. Dette
er drejet ud af en 10 mm tyk akrylstang.
Agterenden skal være hvælvet (konveks) og
fronten plan, men med en markeringsrille
til der, hvor glasset begynder.
Lampehuset males først med sølvfarve,
derefter i den endelige farve. Sølvfarven
giver illusion af reflektor-spejl, og det
ser helt godt ud i solskin, hvor lyset kan
reﬂekteres ret kraftigt.
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Her er modellen af den færdige Tirpitz model i sit
rette element. Vuggende i søen, klar til en sejlads

Noget af det sidste, der manglede var
den lettere AA bevæbning, dels de dobbelte
37 mm kanoner, dels ﬁrlinge tyverne. Der
var udpræget tale om samlebåndsarbejde i
materialerne ureol, akryl, ABS og messing.
De enkeltstående 20 mm kanoner udelod
jeg i første omgang, bl.a. af den grund, at
de ﬂeste af dem med tiden blev erstattet
med ﬁrlinger, i takt med at TP blev udsat
for ﬂere og ﬂere luftangreb.
Det har været temmelig farligt at være
AA-mandskab, da der ikke var megen
beskyttelse til rådighed. De største tab af
menneskeliv var netop AA-besætningerne,
der blev mejet ned af de angribende ﬂys
maskingeværer/kanoner. Der skulle bruges
i alt 8 stk. dobbelte 37 mm enheder og 16
stk. ﬁrlinge-tyvere.
Placeringen af 37erne lå fast, idet de
fremgik af tegninger og fotos. Firlingerne
udgjorde problemet, men det blev endelig
løst, da jeg kom ind på websiden bismarckclass.dk. Utroligt, at der ﬁndes en dansk
hjemmeside om de tyske slagskibe, og oven
i købet af en meget høj standard.
Her fandtes bl.a. skitser af bevæbningen på TP på forskellige tidspunkter
i karrieren. Det viste sig, at i alt fald 4
ﬁrlingepositioner var i stedet for de store
projektører, som man ikke havde brug for,
da de jo ikke gavnede mod luftangreb. Endvidere var de ﬂeste singler på hoveddækket
erstattet med ﬁrlinger.
37’ernes rør var 0,8 mm messingtråd
og åbningen skal teoretisk være 0,25 mm,
men i praksis er det ikke muligt at bore så
ﬁne huller, og man ville heller ikke kunne
se dem uden videre. Helt vildt blev det med
tyvernes rør af 0,5 mm messingtråd og med
0,15 mm åbninger! Ikke realisabelt heller.
Grænsen for, hvad skala 1:150 kan vise er
for længst overskredet.
Til allersidst manglede bare de 3 madras-radarskærme på ildledercentralerne.
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De blev lavet af ﬁnt ﬂuenet, der blev loddet
sammen til ”madrasser”. De 4 bådebomme
kom på plads nøjagtigt 2 år efter, at jeg
var gået i gang med færdiggørelsen af mit
TP-projekt. De kan svinges ud, ligesom
brovingerne, og jeg husker tydeligt fra
Iowa’s besøg i 1985, hvor store sådan nogle
bomme er, da jeg i en sejlbåd tog turen
rundt om giganten.
Jeg havde omsider nået mit mål: En
rimeligt nøjagtig og ikke for skrøbelig
sejlende model i skala 1:150 af det tyske
slagskib Tirpitz. På 35-årsdagen for jomfrusejladsen d. 21. oktober 2012 foretog jeg
en jubilæumssejlads med det færdige skib,
som samtidig blev den 1. sejlads sammen
med Bismarck, og som yderligere var min
modelskibssejlads nr. 3.000.

Modellens sejlegenskaber
TP opfører sig fuldstændigt som man ville
forvente det af et stort skib. Under 20 knob
skal den styres hele tiden. Den er med andre ord ikke kursstabil ved langsommere
hastigheder.
Det kunne skyldes, at skibssiderne ikke
er parallelle, men skroget er cigarformet
og med en usædvanlig stor bredde. Men
i takt med at hastigheden sættes op begynder kursstabiliteten at indﬁnde sig, og
jo hurtigere det går, jo mere stabil bliver
kursen. Ved tophastighed går det som
efter en lineal.
Men kursstabiliteten afhænger også
meget af vind og bølger. Hvis den har vinden ind fra agter er tendensen til at ”skride
ud” betydeligt større, end hvis den sejler
direkte mod vinden. Kraftig sidevind kan
betyde, at den ikke kan holde kursen i en
kurve, men begynder at sejle ligeud, eller
ligefrem gå ind i en modsat kurve.
Det sidste har jeg tit oplevet med BS,
der pludselig var et sted, hvor den ikke
burde være. Og det samme altså med TP.

Så skal jeg lige nævne, at på BS er rorene
i overstørrelse, ca. 50% større rorareal.
Men på TP er rorene holdt nøjagtig i skalastørrelse.
Ved normal cruise-hastighed (19 knob
– hvilket er den hastighed, som centermotoren alene giver) reagerer TP langsomt
på rorændringer. Ligger den i en SB kurve
og man giver modsat rorudslag, så varer
det et stykke tid inden skibet reagerer og
slår over i en BB kurve. Det skal man lige
vænne sig til.
I starten troede jeg, at der var noget,
der var gået galt, fordi jeg var vant til en
anderledes kontant roreffekt ved torpedobådssejlads, men sådan er skibet altså bare!
Når skibet sejler stærkt, reagerer det hurtigt
og præcist på rorudslag. Her er det nok en
fordel, at skroget er cigarformet, da jeg af
erfaring ved, at skrog med parallelle sider
har større drejediameter.
På originalen kunne der slås bak på alle
tre skruer i nødstilfælde. Af praktiske og
økonomiske grunde er det kun yderskruerne, der kan bakkes med på modellen,
men det er også fuldt tilstrækkeligt. Bakning bruges kun ved havnemanøvrer, eller
hvis skibet ved en navigationsfejl pludselig
er på vej ind i en lukket fjord med 28 knob!
Modellen kan vride, hvilket er når yderskruerne løber samme vej rundt. Derved
giver den ene tryk fremad, og den anden
tryk bagud, med det resultat, at skibet langsomt drejer rundt på stedet. Det har den
praktiske betydning, at den kan lægge til kaj
uden bugserhjælp. Eller hvis jeg vil fotografere modellen i vandet fra alle vinkler, er
det praktisk at lave vridemanøvren. Jeg kan
da koncentrere mig om fotograferingen,
medens skibet langsomt drejer rundt om
sig selv på stedet.
Dengang jeg kun havde BS at sejle
med, havde jeg også bemærket skibets ringe
retningsstabilitet ved lavere hastigheder.

Men jeg troede, at det var p.g.a. det forkerte
skrog, at det opførte sig på den måde.
Imidlertid ﬁk jeg en ﬁdus af en skibsingeniør hos Force. De havde nemlig haft
det samme problem med en ﬂodbåd, og
problemet blev løst ved at ændre trimmet i længderetningen med ca. 3 grader,
således at agterpartiet blev sænket lidt og
forpartiet hævet.
Det prøvede jeg på BS, og sandelig
om det ikke hjalp en hel del på problemet!
Det er indlysende, at en ﬂodbåd skal være
100% pålidelig i styringen, der er jo ofte
ikke megen plads at manøvrere på!
Det var en unik oplevelse at sætte den
helt færdige TP i Damhussøen – 35 år
efter, at jeg testede det nøgne skrog. Og
selv om min gamle drøm for længst var
gået i opfyldelse, om at eje et skib, jeg selv
kunne styre og sejle rundt om hele søen, så
repræsenterede TP alligevel det ultimative
m.h.t. størrelse og rækkevidde.
Med en sejlstrækning på 110 km kunne
TP teoretisk sejle Damhussøen rundt 30
gange, men meget mere end 3 gange gider
skipperen nok ikke gå med rundt! TP har
foruden skalatophastighed på 30 knob også
skalarækkevidde på 8.900 skalasømil. En
skalasømil er på 12,35 meter, der svarer til
ca. 7,4 skibslængder. Og dermed er TP et
konsekvent udført modelskib i skala 1:150.
En skalaknob er i øvrigt ikke et analogt
begreb ligesom en skalasømil er det. Men

det er et bølgedannelseskriterium og en
udredning af dette ville sprænge rammerne
for denne artikel.

Hvad et modelskib kan bruges til i praksis
En tysk søofﬁcer, Kapitän zur See Alfred
Schulze-Hinrichs, der var chef for en destroyereskadre, fremsatte efter krigen den
teori, at Bismarck muligvis kunne have
været reddet ved at bakke hjem!
Det var i alt fald noget, som ikke var
blevet forsøgt hin skæbnesvangre dag, hvor
en torpedo nedkastet fra et Swordﬁsh ﬂy
fra Ark Royal havde held til at ramme BS
helt agter, hvorved rorene kilede sig fast
i stilling 15 grader til BB. Var det bare en
teori, eller var det en reel mulighed, som
var blevet overset?
En af fordelene ved at have et modelskib er, at man kan efterprøve en sådan
teori. Modellen sejler nøjagtigt ligesom
originalen, og selv om min model hedder
Tirpitz, så gør det ingen forskel, for under
vandlinjen var skibene identiske – bortset
fra at TP kunne mobilisere 163.000 hk mod
BSs 150.000.
Vejrbetingelserne for BS d. 26.-27. maj
1941 var storm fra nordvest med vindstyrke 8-9 og store bølger. Så jeg måtte vælge
en blæsende dag til forsøget. Rorene blev
låst fast 15 grader til BB og jeg var spændt

på, om det kunne lykkes at holde en ligeud
kurs – ved bakning og ved hvilken hastighed. Hvis bare BS havde kunnet komme
50-75 sømil nærmere den franske kyst, så
havde Royal Navy måske måttet opgive
jagten pga. akut brændstofmangel!
Vinden skulle komme ind skråt agter
i BB-side af sejlretningen for at simulere
kurs ret øst mod St. Nazaire, hvor der
var reparationsfaciliteter til stede, der var
ledige.
Af erfaringsgods havde jeg under
testsejladser med TP prøvet at bakke med
36 knob! Rorvirkningen var langt ringere,
end ved fart fremad. Årsagen ligger givetvis
i, at skruevandet jo ikke trykker direkte
på rorene ved bakning. Det er vandets
strømning alene, der udgør trykket. Et
andet fænomen, som jeg har oplevet med
modeller – ganske vist med ﬂad hæk, er,
at når de bakker, så ender hækken altid op
mod vinden. Det samme gælder for alle
andre skibe, bare i mindre grad.
Med Søulven havde jeg fundet ud af, at
afgørende for tendensen til at dreje hækken
op mod vinden, var skruens omløbsretning
under bakningen. Slår skruen i samme
retning som vinden blæser, er det muligt
at bakke og styre helt rimeligt. Men slår
skruen modsat vindretningen, så går det
helt galt og hækken svinger op i vinden,
ligegyldigt hvordan roret står. Denne viden
skulle blive nyttig ved DM i modelskibs-

Her er den virkelige Tirpitz, fotograferet på en afstand
hvor man kan se en hel del af rigningen på masterne
Foto: Via Internettet
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sejlads, hvor bakning gennem en port er en
vigtig del af sejladsprogrammet!
Med denne viden i baghovedet satte
jeg TP i søen og prøvede mig frem ved at
styre udelukkende med yderskruerne. Centermotoren skulle ikke røres, idet den blot
ville forstærke rorvirkningen, og det var jo
netop den, der helst skulle neutraliseres.
Rorstillingen vil under bakning tvinge
skibet til SB. Derved er det BB skrue, der
skal bakke og altså skabe fremdriften. Men
SB skrue skal løbe fremad for at modvirke
rorvirkningen gennem vridningseffekten.
Så problemet var at ﬁnde den rigtige hastighed for de 2 skruer, således at der blev
skabt mest mulig fremdrift (altså baglæns!),
samtidig med, at SB-svingningen blev neutraliseret af BB skrues vride-effekt. Det var
i alt fald ræsonnementet.
Spørgsmålet var bare, om ikke rorvirkningen ville være stærkere end den
beskedne vridningseffekt, som BB skrue
kunne mobilisere.
Set i forhold til skibets enorme bredde
sidder de 3 skruer meget tæt sammen inde
på midten, så vægtstangen er meget lille.
Det havde hjulpet meget, hvis der havde
været f.eks. 5 meter mere imellem centerskruen og yderskruerne. Dertil kommer
den kraftige vind og bølgerne, som alt
sammen ville modvirke en kurs i vindens
retning!
Det lykkedes at holde en ligeudkurs i
4-5 skibslængder, men så var det som skibet
mistede balancen og det begyndte at svinge
til SB – og det hjalp ikke at give mere gas

på BB-skrue – altså vride-effekten. Jeg
prøvede ﬂere gange, men det endte hver
gang med samme resultat. En enkelt gang
troede jeg, at nu var den der, for skibet
havde sejlet 30 meter lige ud. Men det var
fordi, der var en lille pause i vinden, viste
det sig! Så snart den tog fat igen, var det
slut med at bakke ligeud!
Jeg måtte konkludere, at det simpelthen
ikke var muligt under de givne betingelser
at holde en ligeud kurs ved bakning. Med
andre ord: Schulze-Hinrichs teori var netop
en teori – ikke en reel mulighed.
Hvis vindstyrken kun havde været 2-3,
og især hvis vinden var kommet fra den
modsatte retning, så havde der bestemt
været en chance! Men skæbnen ville altså, at
Royal Navy ﬁk sin hævn og sin selvrespekt
genoprettet gennem sænkningen af BS. Og
det var nok også bedst sådan!
Og så kan jeg ikke lade være med under
denne overskrift på falderebet at nævne
den amerikanske modelskibsbygger Loren
Perrys forsøg med sin model af Titanic i
skala 1:100. Han anbragte en skalakorrekt
isbjergsattrap i vandet, og styrede den
samme kurs, som originalen. Og han udførte den samme manøvre som originalt i
1912: roret hårdt til BB og fuld kraft bak.
Og han ramte isbjerget! Derefter tog han
turen en gang til, men uden at slå fuld kraft
bak, og han styrede uden om isbjerget. Og
det gentog han nogle gange, for at sikre sig,
at der ikke var tale om held.
Når man vender vandstrømmen omkring roret, så mister det en hel del af sin

Tirpitz under gang, et fint propagandabillede, hvor kanonerne
tilsyneladende er gjort klar til skud - bortset fra at “propperne”
i mundingerne fortsat sidder i
Foto: Via Internettet
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effekt! Det burde en førsteofﬁcer have
vidst! Det er overvejende sandsynligt, at
roret alene ville have kunnet styre Titanic
uden om isbjerget, subsidiært ramt det
langt mere yderligt på skroget, hvorved
skaderne ville have været langt mindre, så
skibet kunne holdes sig ﬂydende, og derved
undgå det store tab af menneskeliv. Forliset
skyldtes en forkert kommando i en kritisk
situation.

Relevante referencer
Jochen Brennecke: Schlachtschiff Tirpitz
(god og omfattende skildring af skibet og
dets historie set med tyske øjne).
David Brown: Tirpitz – The Floating
Fortress (en billedbog med lidt tekst, der
skildrer de overvejende engelske forsøg på
at eliminere Tirpitz).
E J Saabye: Krigen til Søs, bd. 1 (heri
ﬁndes en skildring på dansk af Tirpitz og
dens karriere skrevet af en dansk kontreadmiral).
Jack Brower: The Battleship Bismarck Anatomy of a Ship. (En hel bog fuld af
tegninger! Uundværlig for en seriøs modelbygger, og tegningerne gælder for begge
skibe i et meget stort omfang).
Steve Backer: Bismarck & Tirpitz (dette
hæfte viser i gode tegninger de afgørende
forskelle på de 2 slagskibe. Endvidere er der
en del gode fotos, samt camouﬂageskemaer

Her ses Tirpitz med diverse netsløring på,
mens hun ligger for anker i Fættenfjord
Foto: Via Internettet

til begge skibe. Derudover gennemgås div.
plastikbyggesæt til skibene, supplerer Jack
Brower).
Schiffsmodell årg. 2000 nr 4, 5 og 6:
(Richard Wagners store artikel om Tirpitz
og bygningen af hans model i skala 1:100.
Mange gode fotos af detaljer).
Og endelig 3 hjemmesider:
tirpitz-museum.no (rummer en mængde
fotos og filmoptagelser af originalen

Kommentar til foto si. 10
i IPMS-Nyt nr. 139:
Billedet viser agterpartiet af Tirpitz i 2010
med 3 stk 42 mm skruer, som er lånt fra
P 514 Søhunden med henblik på prøvesejladser med det nye maskineri, som blev
indbygget i 2005.
Den kvikke redaktør har bemærket,
at skruerne på TP ikke er i korrekt skala!
Det hænger sammen med, at TP er et
modelskib – ikke en skibsmodel. For en
nærmere bestemmelse af de 2 begreber
kan jeg henvise til min afhandling om
kirkeskibe.
NAVIGA-reglerne tillader, at skruer
må være op til 50% større i diameter, og
ror må være op til 100% større i areal end
skalaen tilsiger. Det er i erkendelse af, at
skruer i skalastørrelse på meget store skibe
i relativt små skalaer vil have en for ringe
virkningsgrad.

gennem hele dens dramatiske karriere.
Endvidere er der et link til en beretning
på norsk om Tirpitz set med norske (modstandsfolks!) øjne).
bismarck-class.dk (god hjemmeside med
mange oplysninger og fotos af modeller
i forskellige kvaliteter i begge ender af
skalaen).

Alt andet lige er det klogt at vælge så
stor Ø på skruen, som muligt. Jo større
Ø, des større er skruens virkningsgrad.
Skalakorrekt størrelse for skruerne på TP i
skala 1:150 er 480 cm : 150 = 3,2 cm. Max.
tilladt NAVIGA-skrue vil da være 3,2 cm
x 1,5 = 4,8 cm.
De endelige skruer på TP har jeg valgt
til at være 3,5 cm Ø på center, og 4,2 cm
Ø på wingshafts. Men i øvrigt har jeg også
fremstillet 3,5 cm Ø skruer til wingshafts.
Men de koster 4 knob af tophastigheden –
medmindre jeg sætter spændingen op med
2 celler. Da dette ville blive for besværligt,
valgte jeg som den nemmeste løsning at bibeholde 4,2 cm Ø skruerne på wingshafts.
Iﬂ. NAVIGA-reglerne kunne de altså være
op til 4,8 cm i Ø - uden at det må trække fra
ved modellens byggebedømmelse!
Lad dette være uddybende forklaring
nok i første omgang.

Kbismarck.com (en engelsksproget hjemmeside med alle relevante oplysninger om
skibene af klassen, samt en netbutik med
souvenirs, lige fra kasketter og T-shirts til
krus og nøgleringe med navne og symboler
fra de 2 skibe).
Der ﬁndes meget mere materiale endnu,
men der vil være henvisninger til dette i
ovennævnte referencer!

NYT FRA
BRONCO MODELS i 1:35
CB35039:
CB35065:
CB35107:
CB35140:

CB35143:
CB35156:

CB35162:
AB3551:
AB3560:

German Glider DFS-230 B-1
w/Paras (operation Eiche)
Pz. 35(t)
Jeep model 1942 med 37 mm
M3A1 antitankkanon
WWII British &
Commonwealth
War Correspondent Set
Pz. I Ausf. F VK 18.01, sen
DAK “Topolino” (Light Staff
Car w/Crew & IFS Infantry
Cart)
M22 Locust (T9E1) (US)
25pdr Ammo Set & No.27
Limber w/Canvas Cover
KV-1/2 Workable Tracks

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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PZL.37 Łos bombeflyet
Ved udbruddet af den 2. VK stod Polen med et utilstrækkeligt og
til dels forældet luftvåben.
Af Morten Grim Pliniussen

M

an havde indkøbt en del maskiner i udlandet som erstatning
for det gamle materiel og også
udviklet nogle nye selv. Men kun få af
nogle nye typer ﬂyvemaskiner var ankommet og var ved at blive taget i brug, mens
andre stod i restordre endnu. Så da krigen
brød ud, havde man ikke meget at gøre
godt med.
Et af polakkernes ﬂy, som dog stod klar
til tjeneste, var det moderne mellemtunge
bombeﬂy PZL.37 Łoś. (Łoś betyder ”Elg”
på polsk).
Det var blevet udviklet i 1930erne af
PZL (Państowowe Zakłady Lotnicze = statens ﬂyfabrikker), og da det blev vist frem
på internationale ﬂyudstillinger, vakte det
stor interesse. Her var der et bombeﬂy, der
kunne ﬂyve langt, hurtigt og bære større
last end tilsvarende bombeﬂy, der var i
tjeneste på denne tid.
Dette lavvingede 2-motorede ﬂy var
slankt og aerodynamisk og var bemandet
af 4 piloter og havde 3 lette maskingeværer
som forsvar (dette var helt utilstrækkeligt,
viste det sig senere).

I Beograd i juni 1938 og i Paris i oktober samme år blev PZLs stand bestormet
af interesserede.
Flere lande tegnede kontrakt med
polakkerne om leveringer og licensproduktion. Jugoslavien bestilte 20 stk. mens
Bulgarien og Grækenland bestilte 12 hver.
Tyrkiet bestilte 10 færdige PZL.37ere og
25 usamlede og licensrettigheder til at
lave ﬂere. Rumænien bestilte 30 stk. og
licensrettigheder til produktion af yderligere 25 stk.
Den Spanske Republik bestilte mellem 30 og 50, som skulle laves i Belgien af
Renard-fabrikkerne og leveres i ﬂyvefærdig
stand. Dette var dog problematisk, da der
var en international våbenembargo mod
Spanien pga. borgerkrigen. Dette var det
internationale samfunds metode til at prøve
at ”inddæmme” konﬂikten.
Embargoen ramte Den Spanske Republik hårdt, da den ikke kunne hamle
op mod Franco og Co, som alligevel ﬁk
masser af våben smuglet ind af Tyskland
og Italien. Ved Den Spanske Republiks kapitulation i marts 1939 endte dette projekt.

Den PZL.37 mangler en hel del dele. Cockpittag, dele af glasset i
næsen og en masse paneler i forkanten af vingerne.
Billedet er taget kort tid efter den tyske invasion af Polen
Foto: Via Internettet
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Lande som Estland (som lige havde
lavet en forsvarspagt med Polen mod Letland), Iran, Danmark og Finland viste også
interesse for PZL.37eren.
Polakkerne ville dog ikke levere til Iran,
da Iran havde lagt sig ud med England,
som var allieret med Polen. Polakkerne
undskyldte sig over for Iran med, at man
ikke kunne levere lige nu pga. produktionsvanskeligheder, hvilket ikke var langt fra
sandheden.
Polens luftvåben, Lotnictwo Wojskowe,
ﬁk de første PZL.37ere leveret i marts
1938, og leverancerne forsatte indtil krigsudbruddet i september 1939, som lå 1½ år
forude i tiden.
PZL.37eren blev leveret som model
37A (med enkelt haleror) og PZL 37B (med
dobbelt haleror, for at gøre det nemmere
for rygskytten at skyde uden at ramme
haleroret). PZL.37eren blev også forbedret
med dobbelte hjul i understellet, så det
kunne operere fra marker, uden at hjulene
sank ned i jorden.
Manglende leverancer af motorer forsinkede projektet, så selvom mange ﬂy

stod færdige på fabrikkerne, manglede de
motorerne.
36 PZL.37B var leveret til 211, 212, 216
og 217. eskadrille. 2 eskadriller med 9 ﬂy
hver var dengang en polsk ﬂyverafdeling,
og ﬂyene var organiseret i X og XV ﬂyverafdeling. X. afdeling havde 211. og 212.
eskadrille, og XV. afdeling havde 216. og
217. eskadrille. Resten af PZL.37erne var
under reparation, ved træningseskadriller
eller i reserve. Under kampene i september
1939, blev der dog leveret 9 ﬂy mere til de
kæmpende enheder.
Da Italiens udenrigsminister, Mussolinis svigersøn, Grev Ciano kom til
Warszawa i 1939 for at forhandle, var polakkerne nødt til at gøre noget for at ”narre
fjenden”, da de godt vidste at Italien var
allieret med Tyskland. Og derved gættede
de rigtigt, når de mente at Grev Ciano
ville rapportere til tyskerne om hvad han
så i Polen.
Polakkerne stillede en del motorløse
PZL.37ere op på række på afstand, af
hvor Grev Ciano skulle køre forbi i sin
limousine. Ganske rigtigt, så rapporterede
han til tyskerne, at det polske luftvåben er
stort og moderne, så tricket lykkedes for
polakkerne. Netop derfor tog tyskerne sine
forholdsregler, inden at de slap Blitzkrigen
løs på Polen. Der var etableret en hel del
attrapﬂyvepladser med masser af ”dummies” langs grænserne til Polen for at lokke
polakkerne til at spilde unødige bomber på
dem i tilfælde af krigshandlinger.
Luftwaffepiloterne blev også grundigt
instrueret i fjernkending af polske ﬂy med
silhuettræning, da tyskerne godt vidste
at de polske piloter var særdeles gode til
deres kram! Som kampene gik deres gang,
troede ﬂere og ﬂere luftwaffepiloter imidlertid på den tyske propaganda om, at de
polske ”Untermenschen” i luften var slået
og ikke kunne stille noget op overfor den
tyske overmagt. Derfor slækkede de på
sikkerheden og agtpågivenheden, så derfor
blev ﬂere og ﬂere tyske piloter slemt overraskede, når de mødte polske ﬂy. Tyskerne
mistede en del ﬂy som nedskudte eller
skadede på den konto!
Da kampene begyndte, brugte polakkerne ikke fra starten PZL.37eren, da overkommandoen ikke vidste om det var bedst
at bruge den direkte i forsvaret af Polen
ved at støtte egne enheder ved fronten,
eller om man skulle gå til modangreb og
ramme mål inde i Tyskland. Dette førte til
en mytteristemning blandt de polske piloter, som helst ville i gang med det samme…
og helst ville bombe tyske byer, som ”tak
for sidst” for tyskernes bombninger af
polske byer. Blandt andet blev Königsberg
foreslået som mål.

Her er et førkrigsbillede af en PZL.37 med en stribe PZL.11 jagere bagved
Foto: Via Internettet

Først den 4. september blev PZL.37eren
sluppet løs på tyskerne. I fuldt dagslys,
bombede de polske ﬂy tyske kolonner af
lastbiler og tanks. Dette var ikke en opgave,
som ﬂyet var designet til; men de klarede
opgaven godt, og piloterne gik til opgaven
med ildhu. Tyskernes 16. Panzerkorps, som
befandt sig mellem byerne Radomsko og
Częstochowa, blev svært ramt. Derudover
blev tyskernes 4. Panzerkorps, som nærmede sig Warszawa, også hårdt ramt.
Udover gentagne polske luftangreb
måtte de også kæmpe mod Den Polske
Hærs ”Wołyńska”- Kavaleribrigade, så det
tyske 4. Panzerkorps mistede en hel del
panserkøretøjer og folk under kampene.
Selvom ﬂyets bevæbning var utilstrækkelig, så nedskød de ﬂere tyske jagerﬂy, og
ﬂyet smed ydermere 120 ton bomber over
fjendtlige mål under kamphandlingerne i
september 1939.
Udover kamphandlingerne ﬂøj polakkerne også en del observationsﬂyvninger
med typen. Polakkerne havde ingen kameraer designet til ﬂyet, så piloterne tegnede
fjendens positioner ind på et kort under
ﬂyvningen eller gav observationerne videre
mundtligt efter togtet. Den 16. september
beordrede Den Polske Hærs Overkommando størstedelen af de polske ﬂy og
deres besætninger evakueret til Rumænien
for at forhindre, at ﬂyene faldt i fjendens
hænder.

10 PZL.37ere blev skudt ned af tyske
ﬂy og 5 af tysk antiluftskyts. 2 blev bombet på startbanerne og 10 mistede man på
anden vis. Mange motorløse PZL.37ere
blev ødelagt under bombeangreb på fabrikker, og et ukendt antal af dem, der stod i
fabrikkerne, blev skrottet af polske fabriksarbejdere, der nægtede at overlade ﬂyene
til tyskerne. Polakkerne kaldte dette for at
”rydde op”. USSR erobrede 3 ﬂyvedygtige
ﬂy og tyskerne 2 stk.
Et af de tysk erobrede ﬂy blev vist
frem på et ”Sieg im Westen”-ﬂyveshow i
Wien i sommeren 1940 sammen med andre
nyligt erobrede allierede ﬂy. Dette var en
del af den nazistiske propaganda for at vise
befolkningen, hvor uovervindeligt deres
militær var. Enkelte erobrede motorløse
PZL.37ere kom til at spille en mærkelig
rolle i militærhistorien: For at fremstille det
tyske luftvåben som uovervindeligt lavede
den tyske propagandatjeneste en ﬁlm om
bombardementerne af de polske ﬂyvepladser. Her stillede tyskerne en del PZL.37ere
op i akavede stillinger og stak ild til dem,
og mens kameraerne optog det, sprængte
tyskerne en del sprængladninger af.
Her havde tyskerne lavet en så realistisk
ﬁlm, at historikere tog den for gode varer i
årtier fremover. Når man så de brændende
polske ﬂy på ﬁlmen, fæstnede indtrykket
sig, at det tyske luftvåben var effektivt og
polakkerne det modsatte. Men hvis man nu
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Her ses en rumænsk PZL.37
Foto: Via Internettet

tænker sig om, så kan et tysk kamerahold
ikke gå frit rundt på en ﬂyveplads på det
polske militærs hænder….Og så under et
bombardement af deres egne (tyske) ﬂy,
som skulle være så effektive.
Filmen er stadig interessant, men er dog
kun propaganda ☺!
Men selvom PZL.37erns fædreland
måtte kapitulere, var PZL.37eren ikke
færdig med at kæmpe i den 2. VK:
I 1936 indså det rumænske militær,
at ﬂertallet af deres tjenestegørende ﬂy
snarere skulle på museum end at fortsætte
deres militære løbebane. Der blev beslutter
at indkøbe 406 nye ﬂy, herunder 64 bombeﬂy. ”Den franske lobby” i den rumænske
regering og militær prøvede at få det hele
indkøbt i Frankrig, men deres lobbyisme
slog fejl. Snart sendte Rumænien delegationer til Italien, Tyskland, Polen, England og
andetsteds for at se på ﬂy.
Da de første fly, som kom fra Italien, blev leveret, var man i gang med at
omorganisere hele luftvåbnet for at gøre
det mere effektivt og tidssvarende. Snart
viste resultaterne sig: Det Kongelige Rumænske Luftvåben (Aeronautica Regala
Romana=ARR) var blevet et af Europas
mest moderne.
Polen havde før i tiden leveret ﬂy til Rumænien, så rumænerne bestilte og betalte,
og så troede de at så blev ﬂyene leveret som
normalt, men her tog de fejl. Leverancerne
af de sidst bestilte ﬂy, havde endnu ikke
indfundet sig da tyskerne angreb polakkerne, så der var sure miner i ARR! Men
snart indfandt ﬂyene sig alligevel, men på
en anden måde end rumænerne havde
forestillet sig.
Den 16. september ﬂøj størstedelen af
det polske luftvåben til baser i Rumænien.
De blev beordret ud, da Polens krigsledelse
havde indset at luftkrigen snart var tabt og
derfor skulle ﬂyene ikke falde i tyskernes
hænder. Da Rumænien var venligtsindet
overfor Polen var det et logisk træk at lade
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dem ﬂyve dertil. Mere end 250 militære og
en hel del civile ﬂy ankom, hvoraf 23 stk.
var af typen PZL.37. (Derudover ﬂygtede
mange polakker ud gennem Rumænien
for at slutte sig til de allierede styrker i
Mellemøsten eller Europa, for at fortsætte
kampen mod tyskerne).
PZL.37erne kom i tjeneste i den 1.
Flotille i den 4. bombergruppes 76. og 77.
eskadriller. ARRs første indsats kom i sommeren 1940, hvor Ungarn og Rumænien
stod skarpt overfor hinanden.
Som sædvanlig var begge lande uenige
om hvem af dem, der skulle besidde det
transsylvanske område. Transsylvanien
har været under begge landes kontrol,
og derfor er området befolket med både
rumænere og ungarer. Dette var noget,
som de to lande havde været uenige om i
århundreder.
Gang på gang ﬂøj ungarske ﬂy ind i
rumænsk luftrum for at provokere rumænerne i Transsylvanien. Her blev 1 ﬂt/ 4
grp deployeret på ﬂyvepladsen ved Blaj i
Transsylvanien under hele krisen. Så nu var
PZL.37eren fremme i forreste linje igen.
Derudover havde Rumænien det
problem, at USSR ville have, at Rumænien skulle afstå Bessarabien til USSR.
Og når Bulgarien havde lignende krav
til Rumænien vedr. afståelse af landområder, så havde rumænerne det ikke let.
Men Rumæniens trumf i ærmet var deres
reorganisering af deres væbnede styrker.
Og pludselig indkøbte ARR ﬂere ﬂy end
de ovennævnte, og fandt sammen med
Tyskland (situationen minder meget om
Finlands situation i 1941).
Kun USSR havde ﬂere ﬂy end Rumænien, alle andre omkringliggende lande var
ARR underlegne. Og Rumænien havde
rigeligt med årsager til at gå i krig for at
genvinde tabt territorium.
Da Operation Barbarossa (angrebet på
USSR) startede den 22. juni, var ARR med
i forreste linje, og PZL.37erne deltog lige

til og med Odessas fald den 16.
oktober 1941. Da overlod ARRs
PZL.37ere scenen til andre
styrker. Udover Odessa og mål i
Bessarabien, så nåede PZLerne
også at bombe Kiev.
Det sovjetiske luftvåben
bed godt fra sig; men de ﬂeste
tabtgåede ARR bombeﬂy blev
skudt ned af antiluftskyts. 70
bomberpiloter mistede livet under kamphandlingerne.
I 1942 forberedte ARRs
bombeﬂy sig til yderlige aktioner
efter have fået nye ﬂy og forbedret de gamle. I september 1942
gik man i aktion igen og deltog
aktivt på Stalingrad-fronten, og
derpå deltog ARR i det store tilbagetog;
men det var uden PZL.37erne. De blev
brugt til træning hjemme i Rumænien.
I april 1944 sendte ARR den 76. eskadrille i kamp igen; men den 3. maj måtte
eskadrillen trækkes hjem igen på grund
af mangel på reservedele. Da Rumænien
gik over til de allierede i efteråret 1944,
bombede Luftwaffe mindst 5 PZL.37ere
på deres startbaner. De sidste overlevende PZL.37ere blev brugt til træning
og målslæbning efter den 2. VK. Den
sidste PZL.37er, som ﬂøj i 1957, var et
målslæbeﬂy.
Efter krigen var både Polen og Rumænien med i Østblokken, og fra år 1955 var
de begge også med i Warszawa-pagten.
Derfor kunne Polen godt få et par PZLﬂy af forskellige typer returneret, men det
prioriterede Polens kommunistiske magthavere ikke, og det er der en del ærgrelse
over i Polen i dag. De ville ellers have pyntet
i et polsk ﬂyvemuseum!
Da jeg besøgte det polske ﬂyvemuseum i Kraków i 1989, fremviste personalet
mig et hjul-understelsben fra en PZL.37er
og sagde, at det var det eneste, at man
havde tilbage af typen. De fortalte mig, at
det pågældende ﬂy var blevet bombet på
startbanerne i september 1939, og dette var
det eneste de havde af samtlige ﬂy af typen.
Siden kan jeg se på nettet, at polakkerne har fundet ﬂere stumper frem af
PZL.37eren, og at den store PZL-fabrik i
Mielec har lavet en tro kopi af ﬂyet, som
blev fremvist på et polsk ﬂyvestævne sommeren 2012. Ydermere har USA returneret
en original motor fra ﬂyet i 2006. Motoren
blev sendt til en udstilling i USA i 1939, og
siden kunne amerikanerne ikke returnere
den til Polen igen pga. begivenhedernes
udvikling. Den er udstillet i ﬂyvemuseet
i Krakow.
En del nedstyrtningssteder, hvor
PZL.37-ﬂy faldt ned, er fundet og identi-

ﬁceret i Polen i dag, og her har man bjerget
en del vragstykker. I skoven ved Dłutówek,
hvor PZL.37 B ”hvid 3” fra 212. eskadrille
faldt ned, har entusiastiske polakker lavet
deres eget monument af ﬂyet i skala 1/1.
Det forestiller PZL.37eren, som den så ud
da den styrtede ned. Sådan værdsætter de
lokale deres luftvåbens indsats i 1939 ☺

Tekniske data på PZL.37
Besætning:
Længde:
Vingespænd:
Højde:
Tomvægt:
Med last:
Motorer:

4 mand
12,92 m
17,93 m
5,1 m
4.280 kg
8.865 kg max
2 x Bristol Pegasus XX
stjernemotorer
Max. marchhastighed:
412 km/t ved 1.995 kg
bombelast
Kampradius med last:
1.000 km
Flyveradius uden last:
2.600 km
Normal tjenestehøjde:
7.000 m
Bevæbning: 3 x 7,92 mm maskingeværer.
Rumænerne opgraderede senere flyets
bevæbning!
Flyet havde 2 hovedtyper: med dobbelt
haleﬁnne eller enkelt haleﬁnne!

Bygning af PZL.37 i 1/72
ZTS-MIKRO lavede i 1979 et dejligt sæt
af PZL.37eren, som jeg byggede straks da

jeg ﬁk det engang i sen-80erne. Men det er
jo år og dag siden☺!
Heldigvis fandt jeg et sæt i min samling
af ubyggede sæt, og så var der bare at gå
i gang. ZTS-Mikro sættene var af ret god
kvalitet dengang, selvom de blev produceret på den anden side af jerntæppet, og tit
og ofte aftvang deres sæt vestlig respekt!
Normalt var sættene, produceret derovre, af ringere kvalitet og kun selskaber
som Smer og KP (produceret i det nuværende Tjekkiet), og ZTS-Mikro (produceret
i Polen) kunne matche vestlige sæt mht.
kvalitet. Blandt os vesterlændinge kaldtes
selskabet bare for Mikro.
Selve æsken er en såkaldt ”box top”æske som er så robust og gedigen, at æsken
af en, som jeg byggede for ca. 25 år siden
holder endnu og den bruger jeg til at opbevare løse plastdele i.
Ved åbning af æsken, var der 71 dele
på 4 sprues pakket i 2 plastposer(2 sprues i
hver pose). I den ene pose var der også de
6 klare dele på en separat sprue foruden en
lille ﬂaske ildelugtende lim, som Mikros sæt
blev leveret med dengang. Limen er forseglet med stearin, og det kan ikke anbefales
at lukke den op og bruge den, med mindre
at man absolut vil fremtvinge et skænderi
med sin kone/kæreste/samlever på grund
af den fæle lugt L!
Tegningen/byggevejledningen er god
og let overskuelig. Vedlagt er der også en

note, der på polsk fortæller at sættet blev
produceret i februar 1987 og at kvaliteten
er godkendt af fabrikskontrollen.
Samlingen af kropshalvdele og påsætningen af vinger krævede lidt brug af ﬁller,
men det var ikke galt. Som jeg gik delene
igennem, var der nogle udkastermærker
på indersiden af vinger og kropshalvdele,
men dem klarede jeg let med en skarp
hobbykniv.
Samlingen af halesektionen krævede
en del knofedt, da delene ikke passede så
godt sammen. Men efter en del slibning,
skæring og banden, lykkedes det at få halen
til at makke ret og sidde pænt på kroppen.
Dette var den største udfordring undervejs.
Sættet er indrettet, til at man kan påsætte
en hale med enkeltror eller dobbelt ditto.
Ammunitionstromler på indersiden
i cockpittet farvede jeg metalfarvet og
instrumenterne sorte. Kortmappen ved
bombesigteren/observatøren farvede jeg
dog brun. Derved kom ﬂyveren til at se
helt ok ud indvendigt!
Påsætning af propeller er noget, som
andre ﬁrmaer kan lære noget af. Man maler
propelbladene først, og når de er tørre,
stikkes propelnavet ind i motoren og på
den anden side, smelter man propelnavet
med en varm kniv, indtil at det smeltede
plastik formes til en klump, der forhindrer
at propelnavet falder ud igen. Enkelt og
effektivt, for så slipper man for at skulle

Mortens model af PZL.37
Foto: Morten Grim Pliniussen
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Produktionen er ikke blevet genoptaget, men denne
replika rullede ud af PZL-fabrikken i 2012
Foto: Via Internettet

lime delene sammen, med fare for at limen
limer propelnavet fast, så propellen ikke
kan dreje rundt!
Der var ikke de store problemer med at
sætte delene sammen, og bygningen skred
planmæssigt frem. Hist og pist var der lidt
ﬂash, men det var ikke slemt.
På You-Tube var der en, der satte
nogle Airﬁx-ﬁgurer i for at skabe lidt liv i
cockpittet, men det gjorde jeg ikke, da de
rette ﬁgurer ikke kan fås til ﬂyet. Polske
piloters ﬂyverdragter anno 1939 var mere
”bamse-dragts-agtige” end andre landes
ﬂyverdragter!
Maskingeværerne til kalorius er lidt
”oversize”, men på den samlede model gør
det ikke noget. Deres overstørrelse er ikke
noget, man lægger voldsomt mærke til. De
blev malet ”gun-metal”, og jeg kan godt
lide den detalje på dem, at man kan se deres tromlemagasiner på oversiden af dem.
Decals’ne bar tydeligt præg af at være
blevet trykt i Østblokken for mange år

NYT FRA IBG 1:35
35015:
35016:
35017:
35018:

Bedford QLD General Service
Bedford QLT Troop Carrier
Bedford QLR Wireless Truck
Bedford QLB Bofors Gun
Tractor
35019: Otter Light Reconnaissance Car
35020: Chevrolet C15A13
35021: Marmon-Harrington Mk.I
South African Recce Vehicle
35022: Marmon-Harrington Mk.II
ME Type
35023: Marmon-Harrington Mk.II
Mobile Field Force type
35024: Panzerspähwagen
Marmon-Harrington (e)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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siden, så de blev udskiftet med nogle fra
Techmod som Bjørn fra SMT-hobby skaffede mig. Her er der decals til 6 maskiner:
3 polske, 2 rumænske og en erobret i tysk
tjeneste.
Decals er gode, og farverne er i FSnumre, så bemalingen er ingen sag. Decals
er gode at arbejde med, så det var en fornøjelse at sætte dem på.
Rent faktisk, så var decals så gode at
jeg skrællede malingen af en ældre model
af PZL.37ren, som jeg byggede for mere
end 25 år siden, malede den op og gav den
et par overskuds-decals på. Så nu har jeg 2
ﬂotte PZL’er i samlingen!
Da mine PZL.37ere var færdig, havde
jeg 2 modeller af et ﬂy, der havde gjort god
tjeneste overalt i Østeuropa, og som også
havde været en milepæl i polsk ﬂyvehistorie... Foruden at den havde gjort sig godt
bemærket i Blitzkrigens tidlige faser som en
god og kompetent modstander. De pynter
ﬁnt i min samling.

NYT FRA RESICAST 1:35
1137:
2351:
2352:
2356:

Ford Vickers machine gun carrier
LRDG heavy weapon vehicle
LRDG Fitters vehicle (Early)
Heavy suspension (type A)
for Sexton
2357: Heavy suspension (type B)
for Sexton
2358: Heavy suspension (type C) for
Sexton horizontal return rollers
5654: Dispatch rider standing at ease,
gloves in hand
5655: Soldier walking with jerrycan on
shoulder
5656: 5 different heads with NZL
“Lemon Squeezer” hat
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Der er siden udgivet flere sæt af
PZL.37eren, og de er sikkert gode, men
dette legendariske sæt fra ZTS-Mikro er
et, som jeg vil sværge til, er det første, men
også det bedste i 1/72. Er man til ﬂy fra
de mindre magter der deltog i den 2. VK,
så kan sættet kraftigt anbefales.

Litteratur
IPMS-nyt nr. 43 si. 11-14 (Jeg ved at der
også er en byggeartikel, som blev bragt
i 1980erne, men jeg har desværre ikke
kunnet ﬁnde artiklen i mit arkiv af gamle
numre af IPMS-Nyt).
Polish Air Force 1939-1945 af Squadron/
Signal Publications, anmeldt i IPMS-nyt
nr. 136.
Rumanian Air Force. The Prime Decade,
1938-1947 af Dénes Bernád. Squadron/
Signal Publications, anmeldt i dette blads
boganmeldelser.

NYT FRA LZ MODELS i 1:35
LZ 35425: C15 2x4 Chevrolet
Conversion Set
LZ 35426: Bren Light Machine Gun
LZ 35427: Shield for Otter
LZ 35428: Detailing Set for
C15TA Ambulance
LZ 35431: Water Tank Lorry Cab 13
LZ 35432: C15 Chevy Van Cab 13
LZ 35433: C15 Chevy Van Cab 11/12
LZ 35434: 9,5x16 GoodYear Wheels
LZ 35435: 10,5x16 Dunlop Wheels
LZ 35436: 10,5x16 Firestone Wheels
LZ Tog:
LZ 35114: German Tank Wagon
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Et luftskibs endeligt
Det er 80 år siden at historiens største luftskibskatastrofe fandt sted.
Af Lars Seifert-Thorsen

H

er er der så en kvik læser, som
siger at Hindenburg først forliste
ved Lakehurst d. 6. maj 1937 og
at det ikke er 80 år i år. Hvilket er helt korrekt, men historien her handler om USS
Akron, der forliste ud for New Englands
kyst d. 4. april 1933. 73 ud af de 76 ombordværende omkom.

USS Akron ved Goodyears fabrik i Akron, Ohio 1931
Foto: US Navy via Internettet

Baggrund
Da man autoriserede bygningen af USS
Akron i juni 1926 var det ud fra et ønske
om at give ﬂåden en mulighed for at gennemføre rekognosceringer over lange
afstande. Amerikanerne havde et enkelt
hangarskib på dette tidspunkt (og to mere
under bygning) og for ikke at slagskibene
skulle bruge deres tid på at lede efter
fjenden var luftrekognoscering særdeles
ønskeligt.
Akron-klassen blev derfor udtænkt.
Der var tale om en type luftskibe som
også skulle kunne bruges som ”ﬂyvende
hangarskibe”, idet de havde en indvendig
hangar med plads til en håndfuld ﬂy, som
kunne ”lande” ved hjælp af en trapez,
hvorefter de kunne hives indenbords i
luftskibet. Ialt blev der bestilt to af denne
type hos Goodyear-Zeppelin Corporation
i Akron, Ohio.

Konstruktionen
Luftskibet ville være det største som nogensinde var blevet bygget i USA og man
var nødt til at opføre en speciel hangar,
”Goodyear Airdock” i byen Akron. Hangaren er næsten 360 m lang og 100 m bred
og der er 34.000 m2 gulvﬂade til rådighed.
Konstruktionen var af duraluminium
og de heliumfyldte sække, der leverede
opdriften var af latex. Det interessante er,
at man allerede fra begyndelsen planlagde
at anvende den ganske vist meget dyre
luftart helium i stedet for brint for at fjerne
risikoen for brand.
Man begyndte at bygge luftskibet d.
31. oktober 1929 og chefen for Bureau
of Aeronautics, viceadmiral Moffett slog
den ”gyldne nitte” i den centrale ring i
november 1929. Herefter fortsatte man
med at samle skrogsektionerne og d. 8.
august 1931 blev USS Akron ”luftsat”
(løftede sig fra gulvet i hangaren) og døbt
af præsidentens hustru.
Der var tale om en af de største ﬂyvende genstande som verden nogensinde
har set. Længden på luftskibet var næsten

240 meter, skrogdiameteren var 40,5 m
og højde ikke mindre end 44,7 meter. Til
sammenligning er en Airbus A380 ”kun”
73 meter lang. Der var plads til ca. 76.000
liter brændstof ombord, så rækkevidden
var på ca. 16.500 km.
Luftskibet var forsynet med otte
Maybach benzinmotorer som var anbragt
inden i skroget. Derved var de nemme at
vedligeholde mens luftskibet var i luften.
Hver motor drev en enkelt to-bladet propel, som kunne drejes både horisontalt og
vertikalt, hvorved den kunne bidrage til
opdrift i forbindelse med at luftskibet lettede og også gjorde det nemmere at styre
ved lave hastigheder.
En ﬁks detalje var, at man havde udstyret luftskibet med kondensatorer ved hver
propel, således at man kunne ”udvinde”
vand fra den omgivende luft og bruge dette
vand til at erstatte vægten af det brændstof
som blev brugt.På andre luftskibe sikrede
man sig mod for meget opdrift ved at
slippe brint ud af hylsteret, men på grund
af prisen på helium ønskede man ikke at
anvende denne løsning.

Jomfruflyvning
D. 23. september 1931 var man klar til for
første gang at sende luftskibet til vejrs. Det
skete med en kort ﬂyvning rundt omkring
Cleveland, der ligger ganske tæt på Akron,
med ﬂådeministeren og viceadmiral Moffett ombord.
Herefter foretog man yderligere otte
ﬂyvninger, især ud over Lake Erie, inden
man ﬂøj luftskibet fra Akron til Lakehurst,
New Jersey og aﬂeverede luftskibet til US
Navy d. 27. oktober 1931.
Den første officielle flyvning i US
Navy tjeneste fandt sted d. 2. november

1931, hvor man ﬂøj ned langs østkysten
og overﬂøj Washington D.C. inden man
returnerede til Lakehurst. I løbet af de
efterfølgende uger foretog man en serie af
ﬂyvninger, heriblandt en tur på 46 timer.

Operativ tjeneste
D. 9. januar 1932 lettede USS Akron fra
Lakehurst for at begynde sin operative
karriere. Der var tale om en øvelse, hvor
hun skulle ﬁnde en gruppe destroyere ude
i Atlanten.
Hun ﬂøj ud over kysten af North Carolina om morgenen d. 10. januar, men missede gruppen af destroyere. Akron fortsatte
mod SØ og spottede en let krydser og en
håndfuld destroyere om morgenen d. 11.
januar. Kort tid herefter afsluttede Akron
øvelsen og vendte tilbage til Lakehurst med
en ”delvis succes” i bagagen.
Hvis man ser nøgternt på det, så var det
en bedrift som ingen ﬂyvemaskine kunne
have udført på den tid, især ikke når man
tager hensyn til vejret og de ca. 4.700 km
som man tilbagelagde.
I slutningen af februar 1932 skete der
et uheld som beskadigede den nederste del
af halen da man skulle tage luftskibet ud
af hangaren.
De nødvendige reparationsarbejder
varede frem til slutningen af april, hvor
man gennemførte en testﬂyvning på ni
timers varighed.
Det var på dette tidspunkt, at man
begyndte at se på Akron og søsterskibet
Macon, der fortsat var under bygning, som
mulige ”ﬂyvende hangarskibe”.
I den nederste del af luftskibet var der
indrettet en hangar, der kunne rumme 4
ﬂy, der lettede og landede ved hjælp af en
trapez som hang ned under luftskibet, hvor
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Da hun kom udover Atlan-

Her er USS Akron ved at fortøje til en
fortøjningsmast i Lakehurst ten ﬂøj hun ind i det som var en
Foto: US Navy via Internettet af de værste storme som havde

ﬂyet kunne gribe fat i denne med en krog
og derefter blive trukket op i hangaren.
D. 3. maj 1932 prøvede man for første
gang at gennemføre disse landinger mens
Akron var luftbåren. Man anvendte både
en Consolidated N2Y træningsmaskine
og prototypen af Curtiss XF9C-1 Sparrowhawk. Dagen efter gentog man det
hele med en samling VIP’er ombord,
så man viste hvilke muligheder der var i
konstellationen.
Efter at have gennemført disse tests
forlagde man til den amerikanske vestkyst,
hvor Akron skulle baseres i Sunnyvale,
Californien. Undervejs ville man lande
et andet sted i Californien, men her gik
det galt.
På jorden var hverken uddannet personel eller det nødvendige materiel til
rådighed og da Akron havde fået ekstra
opdrift, dels pga. at der var brændt 40 tons
brændstof af på turen og dels på grund af
opvarmning fra solen steg hun ukontrollabelt da hun skulle fortøjes til masten. Man
kappede fortøjningslinen for at undgå en
katastrofe, men ikke alle der havde fat i de
øvrige liner slap disse.
En mand slap da han var ca. 5 meter
oppe og slap med et brækket ben. Tre andre
gav ikke slip. To af disse mistede dog grebet da de var kommet højt op og styrtede
i døden. Den sidste mand ﬁk bundet sig
selv fast til rebet og kunne hives ombord
på Akron efter en times tid. Det lykkedes
at få fortøjet Akron til masten senere
samme dag og den uheldige sømand blev
landsat igen.
Mens hun var ude på vestkysten deltog
hun i en større ﬂådeøvelse, hvor hun ﬁk
18

lokaliseret en ﬂådestyrke på knapt 22 timer,
en bedrift som vakte en vis opmærksomhed idet det ikke tidligere var lykkedes at
opdage en ”fjendtlig” styrke så hurtigt.
Turen tilbage til Lakehurst var problemfyldt pga. dårligt vejr og da man
endelig kom retur var det igen tid til reparationer. Men efter nogle få uger var hun igen
i luften for at deltage i en eftersøgning efter
en forsvunden lystyacht og derefter var det
tilbage til tests med ﬂy-operationer. Denne
gang med ﬁre Curtiss F9C jagere ombord.
I august skete der endnu et uheld, idet
man trak luftskibet ind i kanten af hangaren og derved beskadigede den øverste
del af halen. Det tog dog ikke længe at
reparere det og snart var hun tilbage i tjeneste. Resten af 1932 gik med at foretage
kortere ﬂyvninger og fortsætte med trapezoperationer med Sparrowhawk jagere.
I januar 1933 var Akron en tur ned
til Cuba, retur til Lakehurst og mens hun
fortsatte med ﬂy-operationer overﬂøj man
Washington samme dag som Franklin D.
Roosevelt blev indsat som præsident.
Senere i marts forlod Akron Lakehurst
for at ﬂyve til Panamakanalen for at inspicere en mulig luftskibsbase. På vejen retur
stoppede man i Florida for at gennemføre
bl.a. træning af de MG-skytter man havde
ombord.

Enden
Om aftenen d. 3. april 1933 startede man
fra Lakehurst for bl.a. at hjælpe med at
kalibrere radiopejlestationer. Ombord var
bl.a. viceadmiral Moffett og chefen for
Lakehurst basen sammen med et par andre
”høje herrer”.

ramt den amerikanske østkyst
i mange år. Omkring kl. 00.30
d. 4. april blev Akron ramt af
en voldsom nedadrettet vind,
som trak hende næsten 300
meter ned. Kun ved at droppe
det meste af vandballasten,
dreje propellerne nedad og give
motorerne fuld gas lykkedes det
at begynde at kravle opad, men
endnu et nedadrettet vindstød
begyndte at flå luftskibet fra
hinanden, det ramte vandoverﬂaden med halen først og havarerede i det iskolde hav.
Et tysk skib som var i nærheden havde bemærket lys på
vej ned mod havoverfladen.
Man troede at man havde set et
ﬂy styrte ned og lagde kursen
om for at undersøge det nærmere. Omkring kl. 01.00 ﬁskede man ﬁre
mand op af havet, hvoraf den ene aldrig
genvandt bevidstheden. Tragisk nok var
der ingen redningsveste ombord på Akron
og den ene redningsﬂåde der var ombord,
havde man ikke nået at få udløst. Derfor
omkom 73 ud af de 76 ombordværende,
inkl. admiral Moffett.

Efterspillet
Søsterskibet USS Macon blev ”luftsat” tre
uger efter at Akron forliste, men forliste
selv i februar 1935 under lignende omstændigheder. Det skete i Stillehavet, men
det varmere vand kombineret med at man
medførte redningsveste og tilstrækkeligt
med redningsﬂåder betød at kun to mand
omkom ved dette forlis.
Alt i alt betød disse forlis sammenholdt
med fremkomsten af ﬂere hangarskibe,
at ideen om et ﬂyvende hangarskib blev
skrinlagt og at anvendelsen af luftskibe i
US Navy blev reduceret til ”blimps”, som
fungerede som patruljefartøjer under hele
2. Verdenskrig. Det falder dog uden for
denne artikel.

USS Akron i model
Selvfølgelig er der lavet et sæt af dette
luftskib. Der er tale om et AMT sæt i
skala 1/520, som for længst er gået ud af
produktion. Sættet kan bygges som enten
Akron eller Macon. Sættet er set på nettet
til ca. 100USD.
Som et kuriosum kan det nævnes at
en amerikansk pensioneret ingeniør har
bygget en RC-model i skala 1/40! Dvs. at
det er knapt 7 meter langt og lidt over en
meter i diameter, noget af en stor model.

Tilmelding til:

DANMARKSMESTERSKABET i Modelbygning
IPMS-DANMARK
(International Plastic Modellers Society - DANMARK)

den. 2. og 3. november 2013 i Valby Hallen, Julius Andersens Vej 3, 2450 København SV
Atter engang indbyder IPMS Danmark til venskabelig kappestrid blandt modeller af alle typer og
størrelser.
Gør følgende hvis du vil være med:
Udfyld slippen nederst på siden og indsend den til IPMS-Danmark på nedenstående adresse.
Bemærk: Betaling sker først ved fremmødet på konkurrencedagen.

Gebyr for deltagelse – uanset antal af modeller
Voksen tilmeldt senest søndag d. 6/10
Junior (16 år og derunder) tilmeldt senest søndag d. 6/10
Voksen tilmeldt efter d. 6/10 eller ved fremmøde
Junior (16 år og derunder) tilmeldt efter d. 6/10
eller ved fremmøde

Ikke medlem af IPMS
kr. 100,kr. 50,kr. 125,-

Medlem af IPMS
kr. 50,kr. 25,kr. 125,-

kr. 100,-

kr. 100,-

Eller spar portoen!
Du kan emaile de samme oplysninger til dm2013@ipms.dk
Bemærk: Hvis du har mulighed for at anvende word97 for windows eller nyere udgave kan du downloade en
”interaktiv” modelspecifikation på www.ipms.dk Både regler og modelspecifikationer kan også downloades i forskellige formater, klar til at blive printet ud.
Vi vil meget gerne have tilsendt dine færdige modelspecifikationer inden konkurrencedagen.
Adressen står på modelspecifikationen.
Modellerne udstilles for egen regning og risiko
IPMS-Danmark påtager sig intet ansvar for skader på modellerne, opstået under transport, udstilling eller lignende.
Natten mellem den 2/11 og 3/11 vil lokalet være aflåst og under opsyn.
——————— klip —————————————— klip ——————————————— klip —————————

JA, tilmeld mig til Danmarksmesterskabet i modelbygning 2013:
Navn .........: ________________________________________________________________________
Adresse......: ________________________________________________________________________
Postnr........: _________ Bynavn..: ______________________________________________________
Telefonnr ...: ________________
Jeg er juniormodelbygger (16 år eller derunder ) ja / nej
Jeg henter selv regler og modelspecifikationer på www.ipms.dk ja / nej

Indsendes til: IPMS-Danmark, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
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KLASSEINDDELING
KLASSE A

KLASSE A1

KLASSE A2
KLASSE B
KLASSE C
KLASSE C1
KLASSE D

Propeldrevne fly, helikoptere og
svævefly uden for diorama < 1:60
(f.eks: 1:72)
Propeldrevne fly, helikoptere og
svævefly uden for diorama > 1:60
(f.eks. 1:48)
Jetfly og andre fly uden for diorama
Fly i diorama
Militærkøretøjer – Tyske
frem til 1946 - uden for diorama
Militærkøretøjer – Andre
- uden for diorama
Militærkøretøjer i diorama

KLASSE E

Skibe i og uden for diorama
NB: Diorama bedømmes ikke

KLASSE G1
KLASSE G2
KLASSE H

Figurer – rundmassive
Figurer fra film og fantasi
Figurer – rundmassive - i diorama

KLASSE I

Racerbiler/motorcykler i og uden for
diorama. NB: Diorama bedømmes ikke
Civile biler/motorcykler i og uden for
diorama. NB: Diorama bedømmes ikke
Lastbiler, pickups, varebiler mm.
i og uden for diorama.
NB: Diorama bedømmes ikke

KLASSE I1
KLASSE I2

KLASSE L
KLASSE M
KLASSE N

TIDSPLAN
Lørdag den 2. november
Kl. 09.00 – 12.00
Indlevering og opstilling
af modeller.
Alle har adgang til
konkurrenceområdet
Kl. 12.00 – 15.00
Udstilling af de opstillede
modeller.
Alle har adgang til
konkurrenceområdet
Kl. 15.00 – 18.00
Indledende dommerrunde.
Kun adgang for dommere og
hjælpere i konkurrenceområdet

Søndag den 3. november
Kl. 08.00 – 10.00
Finalerunde.
Kun adgang for dommere og
hjælpere på messen
Kl. 10.00 – 16.00
Dørene åbnes for alle.
Alle har adgang til
konkurrenceområdet.
Kl. 14.00 – 15.00
Præmieoverrækkelser
Kl. 15.00 – 16.00
Modellerne kan betragtes
Kl. 16.00
Deltagerne må pakke
deres modeller

Med forbehold for ændringer

Alt andet der ikke kan placeres i en
anden klasse. (Bl.a. Sci-fi og rumfart)
Åben dokumentationsklasse
Juniorklasse (16 år eller derunder)

DM-REGLER
For deltagerne
1. Hvem kan deltage? Alle personer kan stille op
med et ubegrænset antal modeller i alle klasser.
Der kræves ikke medlemsskab af IPMS-Danmark
eller anden modelbyggeklub.
2. Juniorer: Opstillere der er 16 år eller yngre
kan vælge enten at deltage i den åbne juniorklasse,
eller i de andre klasser. I juniorklassen kæmper
modellerne alle mod alle. Der vil ikke være specielle
junior præmier i de andre klasser.
3. Tidligere vindermodeller:
Modeller der tidligere har vundet 1., 2. eller 3.
præmie ved et af IPMS arrangeret Danmarksmesterskab, kan ikke deltage.
4. Upassende modeller:
Overdommeren vil ekskludere/fjerne enhver model, der af officials vurderes til at være stødende
for den brede opfattelse af god smag.
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5. Afslutning: Det er ikke tilladt, at fjerne de
udstillede modeller før arrangementet officielt
er afsluttet.
6. Dokumentation: Det er af pladsmæssige årsager ikke tilladt at placere fotografier ved siden
af de udstillede modeller. Dette gælder dog ikke
klasse M.
7. Modelspecifikation: Enhver model eller diorama i konkurrencen skal ledsages af en udfyldt
modelspecifikation, der frit kan downloades fra
www.ipms.dk
8. Placering i klasse:
Hvis der opstår diskussion om, hvorvidt en given
model står i den rette klasse, vil spørgsmålet blive
afgjort af overdommeren.

For modellerne
1. Bedømmelse: Modellerne bedømmes på hvor
godt de er bygget, bemalet og ud fra en vurderet
sværhedsgrad. Yderligere kriterier tages med i
forbindelse med dioramaer og klasse M.
Modellerne bliver bedømt som tredimensionelle.
Udover klasse M er autenticitet ikke en del af
bedømmelsen.
Modellerne i konkurrencen må gerne dækkes af
klare udstillingsbokse, når publikum er til stede,
men skal fjernes inden bedømmelse.
Dommerne fjerner ikke udstillingsboksene medmindre modelbyggeren har givet sin tilladelse på
forhånd.
Modeller i udstillingsbokse vil ikke blive bedømt.
2. Byggematerialer: Ingen begrænsninger.
Der skelnes naturligvis på om modellen er baseret
på et byggesæt, eller om modellen i større eller
mindre grad er bygget op fra grunden af.
Fabriksbyggede og/eller malede modeller, der ikke
kræver en vis indsats fra modelbyggeren kan ikke
deltage.
3. Scratchbyggede eller konverterede modeller
vil blive bedømt sammen med andre modeller af
samme type. Hvis arbejdet er udført lige så godt
som andre modeller, vil dette blive bedømt højere
i kategorien „sværhedsgrad“. Men det vil kun blive
taget med i bedømmelsen såfremt, at arbejdet er
beskrevet i modelspecifikationen.
En konvertering der udelukkende baseres på
købte detaljeringssæt vil ikke blive bedømt lige
så højt som en lignende model, der er baseret
på byggerens egne færdigheder – hvis man som
udgangspunkt går ud fra at de kvalitetsmæssigt
er identiske.
4. Grundplader/dioramaer. I alle klasser er det
tilladt, at præsentere modellen på en grundplade.
Medmindre der er tale om en dioramaklasse må
der kun være én model og ikke andet på pladen.
Evt. opbygninger med figurer, sten, lygtepæle,
stiger o.lign. vil gøre at modellen henvises til en
evt. tilsvarende dioramaklasse.
Dioramaer bedømmes ikke kun på baggrund af
hvor høj kvaliteten af modelbygningen er, men
også hvor stærk scenens historie er præsenteret.

Tillægsregler for klasse M
(Dokumentations klasse)

1. Konkurrencen. De opstillede modeller „kæmper“ alle mod alle uanset type. (Fly, militær, biler
etc. ) Formålet med denne klasse er at give modelbyggere, der gerne vil vise autentiske modeller
en mulighed for det. Det er modelbyggeren, der
skal fremlægge dokumentation for udformning,
bemaling osv. Dommerne bedømmer om modellen
lever op til den givne dokumentation.

2. Dokumentation. Udover modelspecifikationen
er den vigtigste forudsætning for at deltage i Klasse
M, at den opstillede models farveskema, udstyr,
bevæbning m.v. kan dokumenteres med fortrinsvis
farvebilleder.
Det er tilladt at fremlægge billeder fra byggesekvensen, men det er et ufravigeligt krav, at de
opstillede modeller har rod i virkeligheden.
Henvisninger til litteratur vil være tilladt, hvis fotokopier af dokumentationen er vedlagt.
Hvis dokumentationen ikke lever op til disse krav
vil modellen/modellerne blive henvist til den normale klasse.
Fotos fra opbygning af modellen alene, vil
ikke blive betragtet som fyldestgørende dokumentation og modellen vil blive flyttet til
en anden klasse.
Det er ikke en betingelse at modellens opbygning
afspejler en autentisk situation. F.eks et nedstyrtet
fly, eller en sønderskudt kampvogn. Men det vil
naturligvis blive vurderet højere.

Bedømmelse i alle klasser

1. Dommere. Alle dommere er medlem af
IPMS-Danmark og er blevet håndplukket mellem
de bedste modelbyggere IPMS-DK kan fremvise.
Dommere kan bedømme klasser de selv deltager i.
Hvis én eller flere af dommerens modeller går
igennem til finalerunden, bliver disse modellers
pointtildeling tillagt gennemsnittet af de andre
dommeres bedømmelse. Dommeren har altså ikke
lejlighed til at give sin egen model point.
Der er mellem 5 og 7 dommere pr. klasse.
Der udpeges en 1., 2. og 3. placering i alle klasser.
Vindere af særpræmier udpeges af stilleren.
Alle bedømmelser er endelige og kan ikke appelleres.
2. De udpegede dommere bedømmer ikke
egne modeller, og dommerne har IKKE adgang til oplysningerne om hvem der har lavet
de enkelte modeller.

Særpræmier

Særpræmier kan udsættes af alle interesserede.
Sidste frist er lørdag den 02/11 kl. 16.00 i IPMSstanden. Særpræmiegiveren skal selv udpege
vinderen og eventuelle sekundære placeringer.
Resultatet oplyses til IPMS-standen senest søndag
d. 03/11 kl. 12.00.
Før den 02/11 skal oplysninger om særpræmier
sendes til:

IPMS Danmark,
Triumfvej 21,
2800 Lyngby
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Fortsat fra side 4

Det du gør, er følgende:
Du kan tilmelde dig inden den 6. oktober til
reduceret pris. Derefter er det fuld pris om
det så er den 7. oktober eller den 2. november på selve dagen. Men man kan godt
møde op på dagen med en tilmelding og
modelspeciﬁkationer – men så kommer
du ikke med mere end en håndfuld – tak!
Udfyld tilmeldingen og send den på
mail eller på adressen angivet. Der skal
ikke betales noget og modelspecifikationer skal du ikke tænke på. (Endnu)
Når tiden nærmer sig (Bemærk dato
på modelspecifikation!) har du udfyldt
modelspeciﬁkationer på de modeller du
tager med. Hellere en speciﬁkation for
meget end én for lidt. Bliver en model ikke
færdig er det nemt at slette den i systemet.
Send dem til adressen der står skrevet på
blanketten – mail eller post med frimærker.

Den 2. november ved Valby
Hallen
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Flyvemuseets venners æres-

Der vil dog kunne forekomme ændringer, da vi jo kan blive overrasket af klassers størrelse og hvor megen bordplads vi
egentlig kan råde over. Så bær venligst over
med os, hvis vi blive nødt til at omfordele.
Vi skal lige blive kloge på DM i Valbyhallen,
så vi kan høste erfaringerne inden 50 års
jubilæet i 2015.

præmie 2013
Som omtalt i februar-nummeret så er der
også denne gang en præmie fra Flyvemuseets venner, der har følgende kriterie:
”Dansk militærﬂyvning 1950-1960”. Perioden var en gylden tid for ﬂyvevåbnet,
hvor antallet af ﬂy i 1960 var nået op på
mere end 545 ﬂy i tjeneste og 26 forskellige
typer, var indfaset siden 1945.
Som formand håber jeg virkelig på at
du vil deltage i dette, som vi alle i bestyrelsen virkelig har arbejdet med at stable på
benene lige siden sidste DM. Så kom frisk!

Særpræmier
Ud over de normale klassepræmier til 1. 2.
og 3. placerede modeller i hver klasse er der
lige nu meldt ind om følgende:

Stoppel Hobby Cup
Jakob ﬁnder en model eller et diorama
blandt alle deltagende, der vinder et
gavekort til Stoppel Hobby. Der er ikke
nogle komplicerede kriterier der skal opfyldes, andet end at Jakob skal kunne lide
modellen.
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NYT FRA ARCHER 1:35
AR35375:
AR35376:
AR35377:
AR77022:

North Korean ﬂag
Citroën instruments
Simca/Büssing Nag instruments
8,8 cm German Ammo
stencils, waterslide
AR77023: German 75mm Ammo stencil,
decals
Importeres af SMT Hobby.
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På skitsen til højre kan man
se cirka placering af de enkelte klasser, så man ved
hvorhen man skal gå når man
kommer ind i hallen.
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Når du ankommer skal du ikke gå mod
hovedindgangen! Du skal gå venstre om
hallen (set forfra). Der vil være opsat skilte
der peger mod indgang for DM deltagere.
Lige inden for døren vil du blive afkrævet dit deltagergebyr og som forhåndstilmeldt vil du modtage en kuvert med dit
fortrykte navneskilt, der er dit adgangsbevis for at komme ind i Valby Hallen. Dine
modelnumre og andet ligger også i og du
kan dermed gå direkte til udstillingslokalet.
Hvis du ikke er forhåndstilmeldt vil du
blive udstyret med et håndskrevet navneskilt efter betaling. Har du ikke udfyldt
modelspeciﬁkationer vil du blive henvist
til borde hvor dette kan ske.
Lokalet vil kunne anvendes af deltagerne som opbevaring af modelkasser og
andet habengut. Men pas
selv på det. Der ydes ikke

erstatning for bortkomne
genstande eller anden dårligdom.
Er du ikke deltager så
henvises du til den normale
indgang. IPMS medlem eller ej.

Klassefordeling på




Skitse over Valby Hallen. Bemærk indgang
for DM-deltagere i siden af hallen

 (

#* 
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Martin Marlin
Den sidste flyvebåd i US Navy tjeneste fylder 65 år i maj.
Af Lars Seifert-Thorsen
Flyvebåde var en aktiv del af den amerikanske ﬂåde, US Navy, i over 65 år. Den
første ﬂyvebåd blev købt i maj 1911 og den
sidste operative mission med en ﬂyvebåd
fandt sted d. 11. april 1967 ud for den
vietnamesiske kyst. Den type ﬂyvebåd som
ﬂøj den sidste mission er den som vi skal
kigge nærmere på i denne artikel.

Begyndelsen
Der er intet nyt i, at vi skal kigge lidt
længere tilbage i historien for at ﬁnde begyndelsen til historien om Martin Marlin.
Vi skal faktisk helt tilbage til 1941, hvor
Martin fabrikkerne kom med et udviklingsforslag til deres PBM Mariner, som havde
været i USN tjeneste siden 1939.
For at forbedre på PBM Mariner,
der i alvorlig grad manglede motorkraft,
foreslog man at udskifte motorerne med
Wright R-3350 motorer på 2.200 hk og
betegne den nye variant som PBM-4.
USN var selvfølgelig interesseret i enhver
forbedring, men Bureau of Aeronautics
var ikke sikre på om PBM Mariners dobbelte haleror ville være det rigtige match
i forhold til de meget kraftigere motorer.
En nærmere analyse viste, at denne
skepsis var fuldt berettiget og man ændrede
derfor i designet, så PBM-4 ﬁk et enkelt
og meget større sideror. USN bestilte 180
stk. PBM-4, men endte med at annullere
denne ordre alligevel, fordi man i stedet
foretrak en PBM-5 version med 2.100 hk
motorer, der ikke krævede en ombygning
af halepartiet på PBM Mariner.

Prototypen
Martin fabrikkerne fortsatte med at udvikle
på designs, der anvendte R-3350 motorerne
og kom i 1945 op med et ”PBM-6” forslag.
”PBM-6” er sat i citationstegn fordi det
ikke var en ofﬁciel USN betegnelse, men
derimod en intern Martin betegnelse.
Forslaget var så interessant, at USN i
slutningen af juni 1946 afgav en ordre på
en prototype af en ny ﬂyvebåd, der skulle
baseres på dette designstudie. For at gøre
dette så hurtigt og effektivt som muligt blev
den sidste PBM-5, BuNo 98616, ombygget
til Marlin prototypen, som ﬁk betegnelsen
XP5M-1.
Ombygningen bestod i at man beholdt
vingerne, ﬂottører og den del af fuselagen
som vingerne sidder fast på, mens man
erstattede resten af fuselagen med en helt
ny og længere med et enkelt haleror. Man
havde valgt at forlænge længde:bredde
forholdet betragteligt i forhold til PBM
Mariner.
Nogle kilder siger at dette var inﬂueret
af den japanske Kawanishi H8K ”Emily”
flyvebåd, mens andre kilder hævder at
inspirationen kom fra den tyske Blohm
& Voss BV 222 Viking. Højderorene blev
monteret i den samme vinkel som PBM
Mariners højderor, mens at sideroret var
monteret en lille smule skævt for at kunne
kompensere for momentet i de nye Wright
R-3350-26W motorer med 2.700 hk.
En anden forbedring i forhold til PBM
Mariner var to luftbremser/hydroﬂaps,
som var placeret på undersiden af krop-

Prototypen ses her på rampen ved Martin fabrikkerne
Foto: Via Internettet
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pen bagerst og som kunne bruges separat
til at hjælpe med at styre ﬂyet på vandet og
derved mere end halvere dets venderadius.
Baseret på erfaringer på kampe mellem
PBM Mariner ﬂy og ubåde på overﬂaden
samt overﬂadeskibe forestillede man sig,
at det nye ﬂy skulle være svært bevæbnet.
Prototypen havde mock-ups af to stk. 20
mm kanoner i henholdsvis næse- og haletårne samt to stk. 12,7 mm maskingeværer
i et rygtårn.

Første flyvning og videreudvikling
I maj måned 1948 rullede man prototypen ud af Martin fabrikken i Maryland.
I mellemtiden havde typen fået den ofﬁcielle betegnelse P5M og prototypen hed
XP5M-1. D. 30. maj 1948 gik prototypen
i luften for første gang. I cockpittet sad to
af Martins mest erfarne testpiloter, O. E.
”Pat” Tibbs, der var Martins cheftestpilot
og Wilbur Smith.
Jomfruﬂyvningen gik uden problemer
og man gik derefter i gang med at teste
ﬂyet, et arbejde som varede de næste 18
måneder.
I oktober 1949 blev kontrakten udvidet
til at omfatte udviklingen af en P5M-1
produktionsmodel. Denne var ikke blot
en kopi af XP5M-1 prototypen, men i
virkeligheden et helt nyt ﬂy, som var designet til Anti Submarine Warfare (ASW)
- antiubådsrollen.
Man modiﬁcerede vingen, således at
den havde det samme vingespænd, men
den ﬁk mere opadrettet vinkel og kunne
løfte et meget tungere fly. Derudover
gjorde man bomberummene i nacellerne
større, så de kunne indeholde alle de antiubådsvåben som den amerikanske ﬂåde
havde. Også ﬂottørerne blev modiﬁceret, så man reducerede luftmodstanden
på dem.
Truslen kom på
dette tidspunkt fra
Sovjetunionen. Den
kolde krig var i sin
opstart og planlæggerne i Pentagon
forestillede sig, at
man ville komme
til at udkæmpe 3.
Verdenskrig på de
europæiske sletter
og frygten var at de
troppe- og materielkonvojer som skulle
sendes afsted fra
USA ville blive sæn-

ket undervejs af sovjetiske ubåde. De sovjetiske
ubåde på denne tid var
diesel-elektriske, som benyttede erobret tysk Type
XXI teknologi. Det betød
at de var udstyret med
snorkler og det eneste
man havde som kunne
erkende en ubådssnorkel
på overﬂaden var radar.
Taktikken for at kunne angribe disse ubåde
var, at man ved hjælp af
Signals Intelligence (SIGINT) ville være i stand til
at dirigere radar udstyrede
fly ind i området hvor
ubådene var uddykkede eller anvendte
deres snorkler og derefter kunne angribe
dem med akustisk målsøgende torpedoer.
For at kunne erkende et så lille mål som
en snorkel eller et periskop med radar, så
kræver det en meget smal radarstråle og
derved en tilsvarende stor radarantenne.
USN ﬁk Philco til at udvikle AN/APS-44
radaren, som var den største luftbårne
radar, der var fremstillet på det tidspunkt.
Antennen på en AN/APS-44 radar var hele

Denne P5M-1 Marlin fra VP-45 er her på vej ned af
rampen på Naval Air Station Jacksonville. Året er 1954
Foto: Via Internettet

2,25 m i diameter og det betød at der kun
var et logisk sted at placere den, nemlig i
næsen på ﬂyet. Derfor fjernede man næsetårnet og erstattede det med en meget stor
radome og for at piloterne skulle kunne se
ud over næsen forhøjede man også cockpittet betragteligt i forhold til prototypen.
Hele dette udviklings- og ombygningsarbejde betød at den første produktionsudgave af P5M-1 Marlin først gik i luften
d. 21. juni 1951, mere end tre år efter at

prototypen havde foretaget sin jomfruﬂyvning. De første ﬁre P5M-1 blev leveret til
Naval Air Test Center, Patuxent River hvor
USN fortsatte med testﬂyvninger.

P5M-1 produktionsmodel
P5M-1 modellen var udstyret med Wright
R-3350-WA motorer, der hver ydede 3.250
hk. Disse motorer var ganske komplicerede, idet udstødningen blev ledt ned i en
såkaldt ”power recovery turbine”, som var

Her er en P5M-1 ved at blive hejset ombord
på USS Currituck et sted i Stillehavet
Foto: Via Internettet
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Her har USS Currituck fået en P5M-2 på krogen
Foto: Via Internettet

med til at drive propellerne. Disse turbiner
gav ca. 200 hk til hver motor og medvirkede også til en forbedret brændstoføkonomi, hvilket igen betød længere ﬂyvetid
hvad der er en af de vigtigste egenskaber
for et oceangående patruljeﬂy.
Den maksimale startvægt var på 75.000
lbs baseret på at ﬂyet ville trække 3G under
starten. Hvis man reducerede belastningen,
måtte startvægten være helt op til 85.000
lbs. For at komme hurtigere i luften kunne
man montere ﬁre JATO (Jet Assisted Take
Off) ﬂasker på bagkroppen.
Besætningen var til at begynde med
på syv mand; pilot, co-pilot, navigatør,
radiooperatør, to elektronik operatører og
en haleskytte. Generelt var typen ganske
populær blandt besætningerne, selv køjeområdet ikke var lydafskærmet og at det
krævede nogle nærmest akrobatiske færdigheder at bevæge sig fra cockpittet ned til
haleskyttens plads. Indvendigt var ﬂyet delt
op i 14 sektioner og der var tre vandtætte
døre, således at en læk ikke medførte at
hele ﬂyet blev fyldt med vand.
Den første P5M-1 ankom til en operativ enhed d. 23. april 1952, hvor Patrol
Squadron VP-44 baseret i Norfolk, Virginia
ﬁk leveret en. En normal eskadrille ﬁk
leveret tolv styk P5M-1 Marlins.
VP-49 på Bermuda begyndte konverteringen til P5M-1 i december 1952 og
vestkysten ﬁk sin første P5M-1 eskadrille
i april 1953, da VP-40 baseret på North
Island ved San Diego, Californien begyndte
indfasningen af typen.
I alt blev der bygget 63 stk. P5M-1 i
løbet af 1953 og udover de allerede nævnte
eskadriller blev også VP-56, VP-46 og
VP-42 udstyret med typen i løbet af 1953.
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I mellemtiden var man allerede gået i
gang med at kigge på mulige forbedringer
af typen. XP5M-1 prototypen var blevet
ombygget til et forsøgsﬂy og Martin fabrikken arbejdede på at forbedre udformningen af skroget. På baggrund af disse
forsøg, blev et ﬂy som blev bygget i juni
1953, BuNo 130286, forsynet med en Thale, hvor højderorene var ﬂyttet helt op til
toppen af sideroret. Det gav den effekt, at
højderoret blev holdt ude af sprøjt under
start og landinger i urolig sø.

man over til at anvende passive systemer
i form af sonarbøjer, som kunne opfange
skrue- og andre lyde fra neddykkede ubåde
og transmittere oplysningerne til bl.a. P5M
ﬂyvebådene. Denne ændring betød at man
udvidede besætningen først til ni mand
og siden til ti mand, idet man indførte en
”Tactical Coordinator” som overtog ansvaret for indsættelsen af ﬂyet. Samtidigt
monterede man en Magnetic Anomaly
Detection ”bom” øverst på sideroret.

P5M-2 videreudvikling

Selv om man skulle tro, at disse store ﬂyvebåde ville være i stand til at lande overalt
på havet, så var de i praksis begrænset til at
operere fra havområder, der var beskyttet
fra de værste bølger. Dette fordi landinger
i høj søgang kræver stor præcision og en
bestemt teknik for at undgå at ﬂyet bliver
slået i stykker ved landingen.
Endvidere var der reelt to muligheder
for at etablere en base, der kunne anvendes af de store ﬂyvebåde. Enten at lade
dem operere fra havet, støttet af specielle
tender skibe eller at etablere faste anlæg,
hvor det var muligt at montere det specielle
understel, så ﬂyet selv kunne køre op af
en rampe.
De første operationer fandt sted fra
Sangley Point i Filippinerne i januar 1954
og derefter blev typen et almindeligt syn
rundt om i Stillehavet. Udover Sangley
Point blev også Iwakuni i Japan brugt som
base foruden at typen opererede støttet
af specielle skibe fra steder som f.eks.
Okinawa og Penghu øerne øst for Taiwan
i Formosastrædet. Almindeligvis varede en
deployering 6 måneder, hvoraf 3-4 uger
blev brugt til at ﬂyve fra den amerikanske

På baggrund af yderligere udviklinger på
prototypen blev P5M-2 modellen bygget.
Dette skete uden at man lavede en ny prototype, men man gik fra april 1954 over til
at levere P5M-2 modellen til USN. Udover
den omtalte T-hale havde man også ændret
på boven af skroget, idet man havde ﬂyttet køllinien (chine line) et stykke længere
ned. Den sidstnævnte ændring gjorde, at
der kom mindre sprøjt op på propellerne
under start og landing, hvilket giver en ret
stor forbedring i ydelsen. Motorerne blev
også noget kraftigere, idet de nu kunne
yde 3.450 hk og startvægten blev øget til
78.000 lbs.
Leverancerne af P5M-2 fortsatte i et
afmålt tempo frem til at typen udgik af
produktion i december 1960. Her er det
måske også på sin plads at nævne, at man
anvendte en blanding af P5M-1 og -2
modeller i de eskadriller der blev udstyret
med typen.
I løbet af 1950erne skete der også en
udvikling i den måde man fandt frem til
fjendtlige ubåde på. Fra at basere sig på
SIGINT og aktiv radareftersøgning gik

Operativ tjeneste

vestkyst til Hawaii og der træne intensivt i rede P-3 Orion ﬂy og d. 24. december 1963
ASW missioner inden man ﬂøj videre ud ﬂøj man den sidste operative mission med
til Filippinerne eller Japan.
P5M Marlin over Atlanterhavet.
I løbet af 1950erne var der flere
I slutningen af 1950erne fjernede man
dramatiske episoder omkring især For- også haletårnene på Marlin ﬂyene og erstatmosastrædet som kunne være eskaleret tede det med en radar warning receiver. Her
til krig. P5M Marlins var med til ﬂere af
er det måske også på sin plads at nævne,
disse, bl.a. evakueringen af Tachenøerne, at i forbindelse med den nye multi service
hvor taiwanesiske civile og soldater blev designering i 1962, hvor US Air Force, US
evakueret inden at Folkerepublikken Kinas Marines og US Navy ﬁk fælles betegnelser
militære styrker indtog øerne. Andre epi- for deres ﬂy, blev Marlin omdøbt til P-5.
soder handlede mere om at amerikanske
Således blev de få P5M-1 der ikke
ﬂy og heriblandt P5M Marlins forsøgte at havde fået opdateret deres ASW udrustﬁnde ud af hvor meget og hvad der blev ning til P-5A. De P5M-1 som var blevet
transporteret af søvejen ved de kinesiske modiﬁceret blev til SP-5A og P5M-2 ﬂyene
kyster. Herunder kom de amerikanske blev til SP-5B.
fly ofte meget tæt på eller overskred
12-sømilegrænsen og det medførte adskil- US Coast Guard
lige gange, at kinesiske jagerﬂy blev sendt i US Coast Guard havde anvendt ﬂyvebåde
luften for at intercepte de amerikanske ﬂy. siden 1931, primært typer som også blev
De ﬂeste gange skete der ikke andet end at brugt af US Navy og som blev modiﬁceret
de kinesiske jagerﬂy fulgte de amerikanske til at passe til USCGs Search and Rescue
ﬂy ud af kinesisk luftrum og ﬂere gange (SAR) missioner. Under 2. Verdenskrig
vinkede kinesiske piloter og amerikanske udviklede man en redningstjeneste som
besætningsmedlemmer til hinanden. Hvad koordinerede de forskellige instansers
der var sket, hvis ikke de amerikanske ﬂy indsats i forbindelse med søredning og det
valgte at ﬂyve ud i internationalt luftrum blev USCG som ﬁk ansvaret for dette. De
er et rigtigt godt spørgsmål. Her kan man første typer var PBY-5A Catalina amﬁbieﬂy
tale om at den kolde krig langt hen af vejen og siden PBM-3 Mariner ﬂyvebåde.
Da disse nærmede sig enden på karhandlede om mange timers kedsomhed og
rieren bestilte USCG syv af den nye
nogle få øjeblikkes panik.
På den anden side af Jorden, i Atlanter- P5M-1 Marlin ﬂyvebåd direkte hos Martin
havet var der knapt så mange hårrejsende fabrikkerne. Der var ikke tale om små
oplevelser. Man eksperimenterede med at modiﬁkationer i forhold til USN ﬂyene,
fylde brændstof på ﬂyene fra en ubåd (USS men de var tværtimod bygget efter USCG
Guavina - AOSS-362) og kom så langt at speciﬁkationer, som optimerede dem til
man kunne gøre det selv om ubåden var SAR missionerne. Bl.a. blev alt militær
neddykket. I ﬂere omgange deployerede udrustning fjernet og radaren erstattet med
man en eskadrille P5M Marlins til Pembro- en mindre og meget lettere udgave.
Den første af disse P5M-1G blev
ke Dock i Wales og såmænd også til Middelhavet hvor Taranto i Italien, Augusta- leveret i november 1953 og de sidste blev
bugten i Sicilien,
Denne P5M-2 tilhører US Coast Guard. Bemalingen er
Pollensabugten på
sølvfarvet med et bredt orange bånd kantet med sort på
fuselagen. Anti-glare panelet er grønt
Mallorca og Souda
Foto: Via Internettet
Bay på Kreta fungerede som baser. Den
sidste deployering til
Europa var i 1956.
P5M Marlins var
også aktive i forbindelse med Cubakrisen i slutningen af
oktober 1962, hvor
man brugte typen til
at ovevåge skibstraﬁkken i forbindelse
med karantænezonen omkring Cuba,
men i løbet af 1963
overgik de atlantiske
eskadriller mere og
mere til at være udrustet med landbase-

leveret i efteråret 1954. Efter at P5M-2 varianten blev lavet bestilte USCG ﬁre styks af
denne, som ﬁk betegnelsen P5M-2G. Efter
at der både var indført helikoptere med
ret lang rækkevidde og et stærkt forbedret
system som muliggjorde at alle overﬂadeskibe, uanset nationalitet, kunne dirigeres
til scenen for en nødsituation var det ikke
længere nødvendigt at have en så stor ﬂyvebåd i USCG tjeneste og i løbet af 1960
overførte man alle 11 P5M til US Navy.
US Navy kunne jo ikke bruge dem i
operativ tjeneste eftersom de ikke havde
nogen militær udrustning ombord, så
man brugte dem som træningsﬂy under
betegnelsen P5M-1T og P5M-2T. De blev
i 1962 omdøbt til TP-5A.

I fransk tjeneste
Frankrig havde beskæftiget sig med søﬂy
siden 1910 og brugte mange ﬂyvebåde op
gennem 1920erne og 30erne. 2. Verdenskrig satte en effektiv stopper for udviklingen af franske ﬂy, men under og efter
krigen havde man bl.a. Short Sunderland
i tjeneste.
Aéronavale var godt klar over at Sunderland ﬂyvebådene ikke ville holde for
evigt og man bestilte allerede i 1947 en
ny fransk ﬂyvebåd, SNCAN 1402 Noroit,
som ﬂøj første gang i 1949. Udviklingen
af dette ﬂy var plaget af mange og store
problemer og i 1955 trak man det ud af
tjeneste. Nu stod man med et alvorligt
problem for Sunderland ﬂyene var ved at
være ”trætte” og deres ASW udrustning
var mildt sagt forældet.
Løsningen på dette problem blev at
Frankrig lavede en låne-/lejeaftale, hvorved de ﬁk leveret 10 stk. P5M-2 Marlins.
Den første blev ofﬁcielt overdraget ved en
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Her ses en fransk P5M-2 fra Flotille 27F der er ved at starte fra Dakar
Foto: Via Internettet

mindre ceremoni på Martin fabrikkerne i
Baltimore, Maryland d. 9. januar 1959.
De franske ﬂy blev tildelt Flotille 27F,
som var baseret i Dakar i det nuværende
Senegal. Herfra blev de brugt til SAR missioner, idet Dakar på dette tidspunkt var et
nødvendigt stop for passagerﬂy på vej til
og fra Sydamerika. Deres primære opgave
var dog at fungere som ASW enhed og

beskytte NATO traﬁk tværs over Atlanten
mod angreb fra sovjetiske ubåde i tilfælde
af krig.
Da Frankrig trak sig ud af NATO i
1964 blev det besluttet at levere ﬂyene
tilbage til USA.
Ganske vist var dette fastlagt i aftalen,
men amerikanerne bad aldrig selv om at
få ﬂyene udleveret. De sidste Marlins blev

En godt slidt P5M-1 Marlin i sit rette element. Bemærk hvor slidt og vejrbidt oversiden
af vingerne ser ud. Saltvand og masser af sol virker særdeles blegende
Foto: Via Internettet
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returneret i september 1964 og dermed
sluttede den franske ﬂådes anvendelse af
ﬂyvebåde.

Vietnamkrigen
Da nordvietnamesiske torpedo både
angreb de amerikanske destroyere USS
Maddox og USS Turner Joy i august 1964
blev alle amerikanske enheder i Stillehavet

Den samme US Coast Guard P5M-2 Marlin
som ses på land på si.27 er her kommet i luften
Foto: Via Internettet

stillet til rådighed for Seventh Fleet. Det
betød også at de SP-5 Marlin eskadriller
der var i området kom ind under dennes
kommando.
Man baserede en eskadrille, VP-47, i Da
Nang støttet af USS Salisbury Sound for
at levere ASW dækning for de amerikanske
overﬂadeenheder, der opererede ud for den
vietnamesiske kyst. I første omgang gjaldt
det om at følge traﬁkken i Tonkingulfen for
at holde vietnamesiske skibe og ubåde væk
fra de amerikanske hangarskibe på henholdsvis Yankee Station og Dixie Station.
Efter at man havde opbragt en vietnamesisk trawler lastet med våben til Viet
Cong blev det udvidet til en meget omfattende blokade, operation Market Time,
som involverede forskellige skibe, ﬂy fra
hangarskibene og ikke mindst SP-5 ﬂyene
fra baser i både Thailand og Sydvietnam.
SP-5 ﬂyene kiggede ikke blot efter nordvietnamesiske skibe med våben og andre
forsyninger, men holdt også øje med kinesisk og sovjetisk ubådsaktivitet i området.
I marts 1965 var der kun tre eskadriller
tilbage som ﬂøj med SP-5 Marlin. Disse
fortsatte på skift at ﬂyve Market Time missioner fra forskellige steder i Sydvietnam
indtil den sidste taktiske mission med en
SP-5B blev ﬂøjet af chefen for VP-40 ”The
Fighting Marlins” sammen med chefen for
Seventh Fleet d. 10. maj 1967.

En SP-5B, BuNo 135533, var dog blevet øremærket til Smithsonian Institution,
der arbejdede med planer om et ”National
Armed Forces Museum”. Dette ﬂy foretog
den sidste ﬂyvning fra North Island basen
i Californien til Patuxent River, Maryland.
Undervejs gjorde man holdt ved de gamle
flyvebådsbaser i Corpus Christi, Texas
og Jacksonville, Florida. D. 12. juli 1968
landede ﬂyet på Patuxent River basen som
den sidste ﬂyvebåd i US Navy tjeneste og
blev ved en formel ceremoni overdraget
til Smithsonian, ﬂyttet over i et hjørne af
basen, givet en minimal præservering og
derefter efterladt i de næste syv år.
Planerne for museet blev skrinlagt
og ingen vidste rigtigt hvad man skulle
gøre med denne SP-5B Marlin, som bare
stod der. Da det formelt var Smithsonian
Institution som ejede ﬂyet kunne ﬂåden
ikke bare hugge ﬂyet op. Flyets redning
blev at National Naval Aviation Museum i
Pensacola, Florida anmodede om at få ﬂyet
på et ”permanent lån”. Da det ville have
været en yderst besværlig og bekostelig affære at gøre ﬂyet luftdygtigt igen på dette
tidspunkt, skilte man ﬂyet ad og sejlede det
til Pensacola på en pram.
I Pensacola gennemgik ﬂyet en udvendig restaurering inden det blev udstillet på
museet i 1977. Her står det den dag i dag,
hvor det nu er kommet indendørs.

Overleveren

Bemalinger

De ﬂeste af de i alt 285 SP-5 Marlins der
var blevet bygget blev ophugget på dette
tidspunkt, eller også blev de det ganske
kort tid efter at den sidste taktiske ﬂyvning
fandt sted.

Prototypen var malet i Sea Blue over det
hele med nationalitetsmærket placeret
under cockpittet. I hvert fald ved jomfruﬂyvningen var dele af motornacellerne
malet hvide.

P5M-1 produktionsmodellerne var til
at begynde med i Sea Blue over det hele
med hvid radome og nationalitetsmærkerne ﬂyttet bagud på skroget. Den første
P5M-2 havde en Sea Blue radome og nationalitetsmærket placeret under cockpittet.
Efter at denne var blevet operativ ﬂyttede
man tilsyneladende nationalitetsmærkerne
på alle ﬂy til at sidde under cockpittet
Senere i karrieren fulgte bemalinger de
standarder som USN fastsatte. Først var
det Sea Blue overalt bortset fra det øverste
af skroget som var hvidt. Og endnu senere
blev Sea Blue udskiftet med Gull Grey,
efter at denne bemaling blev indført ses der
en del radomer, hvor spidsen er malet sort.
Kort sagt, se godt efter i dine referencer,
hvis du vil bygge en SP-5 Marlin.

Marlin i byggesæt
Selvfølgelig er der lavet et byggesæt af
SP-5 Marlin. Der er tale om et 1/72 sæt fra
Hasegawa af en SP-5B. Det er ganske vist
oprindeligt fra midten af 1970erne, men er
blevet genudsendt et par gange, hvor der
bl.a. er kommet nye decals til.
Det er ikke i deres katalog i øjeblikket,
men mon ikke det bliver genudsendt igen
på et tidspunkt. Ellers så må man ud på
sætsamlermarkedet. Priserne på e-bay og
andre steder ligger på omkring 50$, så det
er til at betale hvis man ønsker et sæt af
dette ﬂy.

Kilder
Hoffman, Richard: Martin P5M Patrol
Seaplane, i Naval Fighters serien, nr.74.
Air International August 1996
Internettet
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Madrid for IPMSere
Midt i centrum af den Iberiske halvø ligger storbyen Madrid.
Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

E

fter spanierne sparkede araberne
ud for mere end 500 år siden,
planlagde spanierne i delstaterne
Castilia y León og Castilia la Mancha, at
hovedstaden for Castilien skulle ligge på
grænsen mellem de 2 delstater.
Fra den position kunne ikke kun
Castilien, men også de andre regioner af
Spanien regeres. Og sådan blev det, så
derfor er Madrid i dag en skøn blanding af
alle Spaniens regioner, og desuden er der
mange indbyggere fra Spaniens oversøiske
kolonier, så kedelig er byen ikke.
Byens restauranter afspejler dette tydeligt, så overlevelsesmulighederne for den
enkelte IPMS’er er ret gode.
Selvom det spanske køkken ikke er
blandt de verdenskendte, hvilket er mig en
gåde, så spiser man godt i Spanien.
Fisk, bøf, paella, churros og ”blæksprutte i egen blæk” er blandt specialiteterne. Men hvis man virkelig vil prøve
noget ærkespansk, så prøv at gå på jamonería (=”skinkeri”). Her kan man få jamón
(skinke) tørret på mange forskellige måder,
serveret i papirtønde skiver, sammen med
queso (ost) i skiver og et krus skummende
fadøl.
De lokale ølmærker som Mahou, San
Miguel, Cruzcampo og Agila er særdeles
gode, og det er vinen og cognacen også, så
man behøver heller ikke at tørste i Spanien!
Hav endelig en parlør med, for det er
kun de unge, der taler udenlandske sprog,
hvis man tager Politikens ”Turen går til
Spanien”, ”Turen går til Madrid” og ”Politikens visuelle guide - Madrid” med, så er
man godt hjulpet.
Mit indtryk er, at spanierne generelt er
meget hjælpsomme, så med en parlør er det

Denne Polikarpov I-16 er meget fint
restaureret i republikkens farver

nemt at spørge om vej. De offentlige transportmidler fungerer bedre end herhjemme,
og Madrids Metro er verdens bedste.
Med metroen kom vi fra den ene ende
af byen til den anden på kun 45 minutter
og det i en by på mere end 5 millioner
indbyggere!
At gå på museum er ikke det samme
som herhjemme. Tommelfingerreglen,
er at museerne har lukket om mandagen
ligesom herhjemme. Museerne generelt,
har åbent fra kl. 10.00 til 14.00 og igen fra
16.30 til 20.00.
Pausen imellem er siestaen, som stadig
er en magtfaktor i det spanske samfund på
grund af den kvælende hede.
Husk passet, for der er nogle gange
rabatter til EU-borgere, og militærmuseer
kræver et pas, da de ligger på militært område. Uden dette kan man ikke komme ind
på de militære museer!
Dette er en regel, som blev til efter
terrorbombningen af Atocha-banegården
i Madrid for nogle år siden.

Under loftet i flymuseet hænger denne Polikarpov
I-16 ”Mosca” i republikansk bemaling

30

Flyvemuseet
Museo de Aeronáutica y Astronáutica.
Udenfor Madrids bygrænse langs Extramadura-motorvejen ligger Madrids Luftog rumfartsmuseum… eller ”Museo del
aire” (” ﬂyvemuseet”, som det også kaldes).
Åbningstiderne er fra klokken 10.00 til
14.00 og husk passet(!) Entreen er gratis,
og der er gratis parkeringsplads udenfor.
Museet består af et stort friområde og 7
hangarer, der er åbnet for offentligheden.
Hangar 1-5 er proppet med antikke ﬂy
og andre effekter. Her ﬁnder vi køretøjer,
uniformer, radioer, våben, faner, motorer
og meget mere. Rariteterne blandt ﬂyene er
mange: Jeg kan nævne Polikarpov I-15 og
16, Saeta, Buchón (spansk Messerschmidt
109), Fokker tredækker, ASIA Garrapata,
Storch, Dornier DO-28, Fiat CR-32, DH
Dragon Rapide, 2 x HE-111 og mange
ﬂere. Rækken af ﬂot restaurerede ﬂy er
endeløs.
På væggene er der ﬂotte malerier af
lokale piloter, som nu er helte, og dramatiske episoder i den lokale ﬂyvnings historie.
Mange af malerierne beskriver begivenheder fra borgerkrigen 1936-39 som begge
sider så den. Der er også buster af faldne
piloter fra konﬂikten 1936-39.
Hangar 6 er med civile passagerﬂy og
sager under restauration. Hangar 7 er proppet med skalamodeller af alle typer ﬂy, som
har været brugt i Spanien. Her er til mange
timers fordybelse, for modellerne af ﬂyene
er ﬂotte og interessante.
Flyene der står udendørs, er lidt mærkede af den skarpe sol, men det er ikke
alvorligt. Her er der f.eks.. Phantom, B-25
Mitchell, JU-52, Globemaster, Catalina,
Aviocar, SAAB Lansen og Viggen, Mirage,
Freedom Fighter og andre ﬂy. Derudover

Der er også en Polikarpov I-15 på flymuseet

er der meget andet materiel at kigge på. Her
er en komplet 88 mm kanon med tilhørende trailer, køretøjer, missiler, lyskastere,
og meget, meget mere. Museumsrestauranten er god og priserne rimelige. Museet er
meget anbefalelsesværdigt!

Voksmuseet
Museo de Cera de Madrid (eller ”Museo
de Cera” som de lokale kalder det) er det
lokale voksmuseum. Her har man genskabt
vigtige personer og begivenheder i spansk
historie i voks.
Aztekerkongen Moctezumas overgivelse til spanierne, ﬂådeslaget ved Lepanto

mod tyrkerne, arabernes og romernes
herskere i Spanien og mange andre dramatiske ting gengives i voks. En dramatisk
tyrefægtning er der også gengivet… og her
vinder tyren!!
Derudover er der både lokale såvel som
internationale personligheder indenfor
politik, musik, ﬁlm og endda tegneserier
genskabt i voks.
Her er der f.eks. Marilyn Monroe, Elvis
Presley, Marx Brothers, Ernest Hemingway,
Agent 007, Velasquez, Picasso, Franco,
Azaña, Arafat, Napoleon, Felipe Gónzalez,
Antonío Banderas, Obama og det spanske
kongehus.

Underholdningsværdien af museets
udstilling er stor, og udenfor er der et ”Terror Tog” for børn og barnlige sjæle, som
også er inkluderet i billetprisen. Museet
ligger på Plaza Colón (Columbus pladsen)
lige ved metrostationen Colón. Åbningstiderne er 10.00 til 14.30 og igen fra 16.30
til 20.30. Lørdage, søndage og helligdage
10.00-20.30. Priserne er for voksne 16
Euro, børn og pensionister 12 Euro.

Flådemuseet
Museo Naval: Madrids Flådemuseum
ligger i bygningen for den spanske ﬂådes
hovedkvarter langs Paseo del Prado hoved-

Efter den spanske borgerkrig fortsatte man med at anvende Polikarpov I-15
flyene i Ejército del Aire, som det spanske luftvåben hedder
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Fra Nationalist-siden af borgerkrigen er der bevaret denne Fiat CR.32, som blev fløjet af
italienske piloter. Begge sider af borgerkrigen er glimrende beskrevet på flymuseet

strøget. Når man viser sit pas og betaler
3 Euro, så er vejen til slaraffenland åben!
Den spanske flåde var i mange århundreder den største og stærkeste ﬂåde i
verden. Dette museum fortæller historien
om dens aktioner, opdagelser og meget
andet i museets 25 sale. Her ser vi formeringen af ﬂåden, efter spanierne blev
araberne kvit i 1492, for derefter at sende
en ekspedition ud for at ﬁnde en alternativ
rute til Indien. Ekspeditionen fandt i stedet
Den Nye Verden!
Vi ser Spaniens storhedstid som verdensmagt og kolonimagt. Her fremvises
skibsmodeller (mange er meget store og

uhørt godt detaljerede!), søkort, materiel,
faner, våben (både spanske og erobrede)
og meget andet.
Borgerkrigen 1936-39 berøres også,
da spanierne, som de gode søfolk de er,
bekrigende hinanden heftigt til søs. Efter
borgerkrigen, havde Spanien kun ca. 10%
skibe tilbage, og de var for det meste i en
sølle stand. Udstillingen er ført helt op til
moderne tid og der er f.eks. en stor model
af et moderne hangarskib med Matadorjagerﬂy… Og hvis der ikke er nogen, der
ved, hvad er for en ﬂyver, så kan jeg sige
at Harrier-jagerﬂyet hedder Matador i den
spanske ﬂåde ☺!

Her er der er til mange timers granskning af udstillingen, så de 3 Euro var givet
godt ud! Museo Naval ligger på Paseo del
Prado nr. 5 ved metrostationen Banco de
España. Husk passet! Entreen er på 3 Euro,
og åbningstiderne er fra klokken 10.00 til
18.00. Flådens bibliotek kan også besøges
mandag til fredag fra kl. 9.00 til 14.00.

Jernbanemuseet
Museo del Ferrocarril (”Jernbanemuseet”). I den gamle Delicias-togstation har
RENFE (Red Nacionál De Ferrocarriles
Españolas = de lokale statsbaner) indrettet
et ﬂot jernbanemuseum.

Her er det en Morane Saulnier MS 230
træner i republikanske farver.
Et super flot restaureret fly
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I artiklen i IPMS-Nyt nr. 70 var der
Her er der 4 perroner, hvor de mange konkurrent til den lokale indenrigsﬂytraﬁk,
lidt ﬂere museumsanmeldelser, end hvad
udstillede lokomotiver og togvogne er så ideen blev en stor succes!
parkeret langs med perronerne. Alt jernbaLangs siderne på Delicias-togstationen der er blevet bragt i dette nummer. Det er
nemateriellet er ﬂot restaureret, og nogle af
er der en række sale, hvor der er indrettet blandt andet fordi, at ﬂere museer er ﬂyttet
de udstillede genstande er gennemskåret, særudstillinger. Her er der perron-ure, mo- i mellemtiden og denne gang har jeg kun
så man kan se mekanikken inden i. Mange deljernbaner og en ﬁn udstilling om tun- koncentreret mig om sights i selve Madrid.
Derudover er Museo del Ejército (hæaf lokomotiverne og vognene er lavet i nelkonstruktion. ”La Tienda Del Museo”
Frankrig, England eller Tyskland, men også betyder Museumsbutikken, og den ligger rens museum) blevet ﬂyttet til Toledo på
lokalt producerede ting er repræsenteret i ved indgangen og det er en velassorteret grund af pladsmangel. Det skete efter utalrig målestok. Her var der adskillige loko- butik, hvor man også kan købe spanske lige klager, over at de udstillede genstande
ikke kom til sin ret, da de var stablet op til
motiver og togvogne, som var produceret modeltog til sin modelbane.
i Valencia og Barcelona.
På de gamle jernbanespor bag museet det ekstreme i meget mørke lokaler. Og da
Derudover var der også et TALGO- er der en restaurant indrettet i en portu- museumsbygningen er blevet fredet af den
tog. TALGO er en lokalt opstået ide: gisisk restaurantvogn. Her er der mad til spanske stat, var der ingen anden løsning på
TALGO står for ”Tren Articulado Ligero rimelige priser. Museet ligger ved Delicias- problemet end en ﬂytning. Derfor er dette
Goicochea Oriol” og betyder ”let leddelt metrostationen, og entreen er billig. Det museum ikke med i anmeldelsen.
Vores spanske venner har imidlertid
tog Goicochea Oriol”. Før borgerkrigen koster 5 Euro i entre for voksne og 3,50
1936-39 var der et stort behov for et hur- Euro i entre for børn og pensionister. fortalt os, at flere slagmarker omkring
tiggående tog, som kunne køre mellem Alle skal dog kun betale 1 Euro i entre om Madrid fra kampene 1936-39 er blevet
storbyerne og derved binde det enorme lørdagen, da det er en speciel besøgsdag. åbnet for offentligheden. Desuden har det
spanske forsvar har åbnet sin samling af
land tættere sammen.
Åbningstiderne er fra 10.00 til 15.00.
kampvogne i deres panserstudie-samling,
Ingeniørerne Oriol og Goicochea kom
Afslutning
som ligger i nærheden af Madrid, for civile
på den ide, at lette leddelte tog, lavet af
aluminium, kunne klare opgaven, og de tog Madrid har altid betydet noget specielt for besøgende. Så når vi kommer til Spanien
patent på ideen. Borgerkrigen standsede mig. Da jeg besøgte Madrid i 1996 havde næste gang, kommer der endnu en artikel
projektet, men i 1940 ﬁk de RENFEs op- jeg altid drømt om at kunne tale et 3. om et eller andet spansk emne, der er rebakning til projektet. I 1941 kørte det første fremmedsprog, men jeg vidste ikke hvilket levant for IPMSere ☺!
Madrid blev sidst besøgt i oktober
TALGO-tog mellem Madrid og Guadala- det skulle være. Madrilenernes venlighed
jada, og man nåede op på hele 135 km i og hjælpsomhed gjorde udslaget til at jeg 2011.
timen. Snart kom der også en forbindelse startede med at læse spansk.
NYT FRA
Derudover lavede jeg en artikel til
fra Madrid til Írun i Baskerlandet, og i 1950
MIRROR MODELS 1:35
IPMS-Nyt om Spanien, som blev bragt i
kom TALGO II, som blev bygget i USA af
American Car And Foundry under ledelse nummer 70 og en om Portugal, som blev MM35161: CMP Chevy C60L GS Truck
MM35603: Marmon Herrington Mk. II
af Goicochea. Her blev der ikke kun lagt bragt i nr. 73.
Dette blev også en slags start for min MM35801: US Diamond T969 Wrecker
vægt på hurtighed, men også på komfort,
salg af mad og drikke (som vi kender det i serie om ”X-sted for IPMSere”, da spanske MM35832: US Indian 741 Motorcycle
DSB i dag), aircondition, panoramavinduer og portugisiske museer ikke altid er som Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
museer i resten af Europa.
og moderne design.
T A L G O En interessant ting på Jernbanemuseet er denne Dodge Power Wagon som har nogle ret specielle hjul i massivt gummi
II prototypen
er udstillet og
kigger man på
enhver station
på det lokale
jernbanenet, ser
man at TALGOtogene kører ﬁnt
den dag i dag.
TALGO-togene
binder landet
sammen, så i dag
er det ikke noget
problem at tage
til en fjern region eller storby.
Desuden går
der regelmæss i g e TA L G O
afgange mellem
Madrid og Lissabon. Derfor
er TALGO konceptet en alvorlig
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Vi slutter artiklen om Madrid med disse to billeder af en Ju-52 og en
B-25 Mitchell, som begge er opstillet udendørs på det spanske flyvemuseum

Anmeldelser

Bøger

“Romanian Air Force. The Prime
Decade, 1938-1947”
Af Dénes Bernád. Squadron/Signal Publications, trykt i 1999, ISBN
0-89747-402-3,82 sider.
Her er simpelthen den ultimative guide til
rumænsk militær ﬂyvning i årene 19131947! Fra året 1913, hvor den rumænske
regering vedtog at der skulle skabes et militært ﬂyvekorps, til efterkrigsåret 1947, hvor
landet mere og mere skulle være ligesom i
USSR på alle niveauer.
Som titlen mere end antyder, så var
årene 1938-1947 det rumænske luftvåbens
bedste tid. Da var det det stærkeste på hele
Balkan/Østeuropa. Typerne, brugt af ARR
på denne tid, var mangfoldige og en hel del
af den, havde rumænerne selv udviklet på
IAR-fabrikkerne i Brasov og Bucharesti.
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Vi følger rumænerne som neutrale i 1939
(med sympati for de allierede), til den
tyske lejr i 1941, hvorpå rumænerne går
over til De Allierede i 1944 og endelig til
landet bliver socialistisk i 1947. Dette var
begivenhedsrige år, men det var også nogle
omtumlede år for rumænerne.
Der er mange illustrationer: fotos i
farve og sort/hvid foruden en hel del farveplancher lavet af Don Geer og Richard
Hudson. Alle tjenester i det rumænske
luftvåben er omtalt i bogen. Rumænien var
en af hovedaktørerne i Europa i den 2.VK.
På Østfronten var Rumænien Tysklands
største støtte og da landet gik over til De
Allierede, var deres støtte til De Allierede
afgørende.
Et bibliotek med bøger om den 2.VK
er ikke komplet uden en bog om Rumæni-

ens indsats. Så denne bog er essentiel i mit
bibliotek. Kan anbefales på det kraftigste.
Morten Grim Pliniussen

Suomen Ilmavoimien Historia 5:
Curtiss Hawk 75A
Af Kalevi Keskinen og Kari Stenman.
ISBN 951-98751-9-0
I sommeren 1940 overtrådte Sovjetunionen betingelserne i de baseaftaler, som
mindre end et år forinden var indgået med
Finlands sydlige naboland Estland samt de
øvrige baltiske lande og okkuperede landene fuldstændigt – Sovjetunionen havde
i 1939 tilbudt ﬁnnerne en baseaftale af
tilsvarende type (og utvivlsomt af samme
værdi).
Eftersom den sovjetiske ledelse endnu
en gang havde vist, at man ikke kan stole på
kommunisters fredelige hensigter, fortsatte
Finland med at lede efter muligheder til at
forstærke sit forsvar efter Vinterkrigens
afslutning i marts 1940.
En mulighed for indkøb af jagerﬂy
viste sig i form af genbrugsmarkedet – i
dag kunne vi måske sammenligne med
markedsføring af restpartier gennem et outlet ;-). Bemeldte outlet var det tyske lager af
krigsbytte, som ikke passede med Luftwaffes
logistiske system. Herved kom forskellige
versioner af denne jagerﬂytype til Finland
ad mange forskellige veje.
Nogle af flyene kom via Frankrig
(franskmændene havde i sin tid både bestilt

ﬂy med Twin Wasp og Cyclone-motorer,
ﬁnnerne ﬁk begge slags), andre stammede
fra Norge, som havde nået at få leveret 19
ﬂy inden det tyske overfald den 9. april
1940, hvor ﬂere af ﬂyene ikke engang var
pakket ud endnu. De ﬂeste af de indkøbte
ﬂy blev modtaget i 1941.
Efter den tyske besættelse af VichyFrankrig i 1942 blev yderligere 15 exfranske ﬂy ﬂøjet til Finland i 1943. Dermed
endte ﬁnnerne med at havde ﬂy af versionerne A-1, A-2, A-3, A-4 og A-6. Men
det er ikke det hele: Curtiss P-36 blev som
bekendt videreudviklet og udstyret med en
rækkemotor som P-40. Sådanne ﬂy blev
leveret som våbenhjælp til Sovjetunionen
under Lend-Lease. En nødlandet P-40M
kunne sættes i ﬂyvedygtig stand; dermed
kunne ﬁnske jagerpiloter prøveﬂyve den
og få et godt indtryk af, hvilke egenskaber
fjendens ﬂy har.
Curtiss Hawk blev kortvarigt brugt
som jagerbomber af Llv (eskadrille) 12 i
sommeren 1941, Llv 14 ﬂøj rekognosceringsmissioner med typen. Fra juli 1941
blev alle ﬂy af typen samlet hos Llv 32,
som anvendte typen resten af Fortsættelseskrigen. Efter krigen fortsatte Curtiss
Hawk i tjeneste frem til 1948.
Bevæbningen blev undervejs gjort kraftigere. Finnerne var ikke tilfredse med de
lette maskingeværer, som ﬂyene oprindelig
var udstyret med, derfor blev et eller to af
maskingeværerne i cowlingen udskiftet
med kaliber 12,7 mm.
Med de ialt 44 eksemplarer af Curtiss
Hawk opnåede ﬁnnerne 190 nedskydninger. 8 ﬂy gik tabt under luftkamp og yderligere 7 ved anden fjendtlig virksomhed.
Under krigen gik 9 ﬂy tabt ved ulykker af
forskellig art, efter krigen yderligere 13 ﬂy.
Dette spændende kapitel i Det ﬁnske
Flyvevåbens historie beskrives i bogen,
som er bind 5 i serien om Finlands Flyvevåbens historie under 2. verdenskrig.
Førsteudgaven fra 1975 blev i år 2004 fulgt
af 2. fuldstændigt omarbejdede udgave.
Bogen er struktureret med indledningsvis
en beskrivelse af udvikling og anskaffelse,
teknisk beskrivelse med ﬁreplanstegning,
derefter bemaling og endelig hoveddelen
med en grundig beskrivelse af flyenes
anvendelse, herunder luftkampene, dette
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ledsaget af talrige fotograﬁer. Der sluttes
af med individuelle historier for samtlige
ﬂy samt en liste over opnåede luftsejre.
Omslaget rummer 9 farve-sidetegninger.
Bogen er på 96 sider plus omslag, trykt
på førsteklasses papir i B5-format 17,6 x 25
cm. Alle billedtekster er på både ﬁnsk og
engelsk, der er sammendrag af hovedtekst
og ﬂyhistorier på engelsk i slutningen af
bogen.
For modelbyggeren er det en mangel,
at man i forbindelse med den omfattende
revision af indholdet har udeladt de tegninger, som viser camouﬂagemønsteret på
oversiden. Det ﬁndes dog på instruktionsbladet til InScale72’s overføringsmærkeark
AC 023. Tidlige udgaver fra sommeren
1941 ﬁndes på arket AC 022 (disse ﬂy var
ensfarvet mørkegrønne 71 på oversiden
efter overhaling på tysk værksted).
På dette ark ﬁnder man også individer
med det specielle sorte genkendelsesbånd
tværs over styrbords vinges underside, som
blev anvendt under befrielsen af Karelen
i sommeren 1941 – dengang var ﬂytypen
ganske ny i Finland, og de ﬁnske luftværnsskytter har givetvis ikke været vant til, at et
ﬁnsk ﬂy også kunne se sådan ud! Ønsker
man en model i større skala end 1/72, kan
sæt AC 025 i 1/48 anvendes.
Der har i årevis været byggesæt til rådighed for typen. For adskillige årtier siden
udsendte Revell et iøvrigt ganske brugbart
1/72 sæt, som ovenikøbet havde ﬁnske
mærker (oprindeligt med krigstids kokarder, senere genudsendt med efterkrigskokarder). Desuden er der 1/72 sæt fra
Heller (genudsendt af Smer), Monogram,
AML og Azur, man kan endda få sæt i 1/48
fra Academy og i 1/32 fra Special Hobby
(ﬁnsk udgave) og Azur, så modelbyggeren
har store muligheder. P-40M fås hos Academy (1/72) og Hobby Boss (både 1/72 og
1/48), ligesom et 1/32 sæt rygtevis skulle
være på vej fra Trumpeter.
Her som for alle andre projekter gælder
det for modelbyggeren om at se godt efter,
hvad man bygger. Fotograﬁet på side 26
viser, at der forekom tilfælde af spejlvendte
kokarder!
Spørg efter bogen hos Nyboder Boghandel.
Kai Willadsen

NYT FRA PLUS
Panzerfaust 60
German mines
Anti tank grenades
Plush bears
US bag
Gas bottles
Suitcases
Sledge
Camera

AeroLine 1:48
AL4018: Crew F-4 Phantom
AL4019: Russian missile R-23R
AL4020: Russian missile R-23T
AL4021: Russian missile R-24R
AL4022: Russian missile R-24T
AL4023: Russian missile UZR-23
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 (også) er portoforhøjelser i 2013!
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. september 2013
(IPMS Journal er et rigtigt ﬂot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra)
IPMS Journal volume 24 issue 6 2012 (USA)
Report on 2012 IPMS Nationals ............................... –85 ”Farve”
NB Kopieres IKKE! Bestil selv fra IPMS USA.
IPMS Journal volume 25 issue 1 2013 (USA)
Getting going on a Big Boeing Large aircraft part 1 - art. m. fotos ............................ –10 ”Farve”
Bring clarity to your model photography art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
Apollo program - recreating the giant leaps of
lunar landings - art. m. fotos ...................................... –10 ”Farve”
Fictional E-100 Jagdpanzer - art. m. fotos ................. –6 ”Farve”
James Hunts 1976 Formula 1 ride art. m. fotos ........................................–4 ”Farve” (Patetisk dårlig!)
Scratchbygget metal skorpion… - art. m. fotos ........ –4 ”Farve”
(Kit er et rigtigt ﬂot blad med mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 168 2012 (Belgien)
Hasegawa F-5E Tiger II - art. m. fotos .................... –10 ”Farve”
Sabca S-40E Part 2 - art. m. fotos ............................... –4 ”Farve”
Avia BH-21 Belgian and Czechoslovak service art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
Belkits 1:24 2009 IRC Champion - art. m. fotos....... –2 ”Farve”
Mirage IVP del 2 - art. m. fotos ................................... –4 ”Farve”
Burned cars - art. m. fotos ............................................ –8 ”Farve”
MBLE drone Epervier part 3 - art. m. fotos ............. –6 ”Farve”
(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget
er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 1/13 (Østrig)
Gotha Go 145 in Österreich - art. m. fotos ...............................–4
Luftschlacht über Tirol 3. aug. 1944 – art. m. få fotos .......... –14
Absturz am Narchtenhorn – art. m. få fotos.............................–6
Luftfarhrzeugsregister - art. m. fotos ..........................................–2

NYT FRA RBM 1:35
35D22: Natural wood box (original dim.: 50cm x 33cm x 28cm)
35D26: Natural wood box (original dim.: 45cm x 45cm x 70cm)
35D29: Natural wood box (original dim.: 50cm x 50cm x 60cm)
35D30: Natural wood pallets, self assembly kit
35D31: Germany 200L barrels from 1944
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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(Flot blad, med gode billeder.)
IPMS Magazine UK 06/2012 (England)
Scale Model World report 2012 – art. m. fotos ....... –35 ”Farve”
NB Kopieres IKKE! Bestil selv fra IPMS UK.
IPMS Magazine UK 01/2013 (England)
The Airﬁx 1929 4.5 litre Bentley Blows back art. m. fotos ..................................................................... –5 ”Farve”
Airﬁx 1:48 Dassault Etendard build art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
Jersey International Air Display 2012 art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
Wild Weasels part III, EF-4C/D &
F-4G Phantom II - art. m. fotos.................................. –9 ”Farve”
APMA 3-12 (Australien)
Power operated Turrets (Part 1) - art. m. fotos .........................–3
HMS Excellent - art. m. fotos ......................................................–2
General Aircraft Ltd. Hotspur II - art. m. fotos .......................–5
Heavy tank Type A - art. m. fotos ...............................................–2
Lebanese Renault R35 - art. m. fotos..........................................–1
Junkers Ju 52/3m bomber - art. m. tegning ...............................–3
Boeing 247 (Part 1) - art. m. fotos ...............................................–2
APMA 4-12 (Australien)
Finnish Uniforms of the Winter War - art. m. fotos ...............–2
B-25 Mitchell collection - art. m. fotos .......................................–2
Building and ﬁnishing RAAF GAF Lincoln in 1:72 art. m. fotos .................................................................................. –23
Boeing 247 (Part 2) - art. m. fotos ...............................................–2
Romanian TACAM R-2 - art. m. fotos .......................................–8
(Flot blad, men teksten er meget svært tilgængelig – hebraisk
tekst!)
Kne-Mida December 2012 (Israel)
Sud Aviation Vautour, 1/72 Azur byggeart. m. modelfotos ...............................................................–4
Sikorsky H-60 Blackhawk i IAF tjeneste fotos, farvetegn. .........................................–12, heraf –4 i ”Farve”
Beechcraft 18 i IAF tjeneste - fotos ............................................–5
Erobrede arabiske militærkøretøjer,
museerne i Latrun og Yaffo - fotos .............................................–4

NYT FRA PEKO PUBLICATIONS
Sturmgeschütz III on the Battleﬁeld
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrence 2013
Af Peter Kristiansen
Antal modelbyggere 2013: 15
På grund af vinterferie var Nyboder Skole
lukket i uge syv og årets første kvartårskonkurrence var derfor ﬂyttet til den tredje
onsdag i februar.
Ændringen havde ikke negativ konsekvens for fremmødet; mere end 30 modelbyggere var mødt op, og det forholdsvis
lille klasselokale var fyldt til randen.
15 modelbyggere havde medtaget i alt
25 modeller. Med 7-10 jævnbyrdige modeller i hver klasse var der meget at kigge på
og noget at vælge imellem, når man skulle
udvælge sine favorit modeller.
Vinderne i den første kvartårskonkurrence
i 2013 blev:
Klasse A: Militær og figurer
René Petersen: 1/10 Sparta, Battle of
Thermopylae 480 B.C.
Per Nielsen: 1/35 sFH18 15 cm Howitzer
Kjeld Pedersen: 1/35 T72BM
Klasse B: Fly, biler og andet
Peter Kristiansen: 1/32 Albatros D.V.
Flemming Hansen: 1/48 J35Ö Draken
Jacob Teckemeier: 1/72 Sikorsky MH-53E
Klasse C: Dioramaer
Ib Schmidt: 1/35 Wir können euch nach
Moskavskaja mitnehmen
Lasse Hyllemose: 1/35 1870
Peter Nellemann: 1/48 Joint Headquarters
Efter ti års fravær var René Petersen tilbage
i kvartårskonkurrencen. René maler fortsat
ﬂotte ﬁgurer og ﬁk et ﬂot comeback og en
sikker 1. plads med Young Miniatures buste
af en Sparta kriger. Per havde medbragte
ﬁre ﬂotte modeller i varierende størrelse i
sit forsøg på at komme foran Kjeld i konkurrencen. Det lykkedes med en nydelig
tysk 15 cm howitzer fra Trumpeter. Efter
sidste års tre 1. pladser i træk måtte Kjeld
se sig henvist til 3. pladsen med en model
fra Tamiya af den populære russiske T-72
kampvogn.
I klasse B var det undertegnedes tur til
at løbe med 1. pladsen. Ved et tilfælde læste
jeg en tysk modelbyggers anmeldelse af en
model fra det for mig ukendte New Zealandske Wingnut Wings, som har specialiseret sig i 1/32 ﬂy fra første verdenskrig,
og blev fristet til at bestille en Albatros D.V
hjem. Sættet har en super kvalitet; næsten
på højde med Tamiya, Cartograf decals

Nr.

Navn

Feb

Maj

Sep

Nov

Total

Plac. 2012

95

Ib Schmidt

10

10

5

163

Peter Kristiansen

10

10

6

200

René Petersen

10

10

--

30

Flemming Hansen

9

9

3

121

Lasse Hyllemose

9

9

4

140

Per Nielsen

9

9

8

83

Kjeld Pedersen

8

8

2

159

Jacob Teckemeier

8

8

5

189

Peter Nellemann

8

8

11

6

Bjørn Jensen

7

7

7

4

Torben Klein

7

7

10

143

Jan Bannebjerg

7

7

20

142

Roy Nielsen

6

6

9

183

René Wendt

5

35

Torben Sørensen

4

og en byggevejledning jeg ikke før har set
magen til. Kig ind på wingnutwings.com
og bliv positivt overrasket.
Flemming ﬁk 2. pladsen med J35Ö
udgaven af Hasegawas populære Draken
i 1:48 i den ﬂotte ”ostarrichi” bemaling,
som ﬂyet havde i 1996 i anledning af 1000
året for det første skriftlige vidnesbyrd om
Østrig fra år 996.
Jacob var igen i top-3 og igen med en
spændende helikopter; denne gang en af
de tunge i klassen, Sikorskys Sea Dragon
fra Italeri. Efter sigende ikke det nemmeste
sæt i verden.
Sidste års vinder er tilbage, hvor han
slap. Ib forkælede os denne gang med hele
15 livagtige ﬁgurer samlet om en Pz.Kpfw.
III Ausf. H i det sædvanlige stramme Ib’ske
A4 format. Efter ﬂere kvartaler med dioramaer inspireret af anden verdenskrig havde
Lasse denne gang fundet inspiration fra et
maleri fra den fransk-tysk krig 1870-71 og
opnår 2. pladsen i klasse C med en veldrejet
opstilling/vignet med tre ﬁgurer og en mur.
Peter havde medbragt et helt læs modeller;
to modeller til klasse B og ﬁre opstillinger
i klasse C; dejligt at se så stor kvantitet.
Og Peters kvalitet fejler heller ikke noget,
det blev til den tredje top-3 placering i
træk med dioramaet Joint Headquarters; en
imponerende opstilling med bygning, haveanlæg med beplantning og spejldam, syv
køretøjer af forskellig art og ca. 15 ﬁgurer.

-4

19

Bjørn Jensen deltog med noget så
usædvanligt som en Sturm-InfanterieGeschütz 33B i vintercamouﬂage. Efter
et års pause var Jan Bannebjerg tilbage i
konkurrencen og havde medbragt en 1/48
Spitﬁre Mk.I i engelsk bemaling fra Tamiya.
Både Roy Nielsen og René Wendt havde
valgt at vise os Tamiyas Zero i 1/48, Roy
havde lavet en A6M2 udgave, mens René
havde valgt A6M5a’eren. Torben Sørensen
deltog med en sjælden set model fra Huma;
en Fw Triebﬂügel i 1/72, mens Torben
Klein viste os sit nyeste diorama; Dracula
og offer, et uhyggeligt sæt i 1/8 fra Moebius.
Husk, at billeder af de deltagende
modeller kan ses på www.ipms.dk, hvor du
også kan læse indlæg af Lasse og Torben
Klein om bygningen af deres modeller.
Næste kvartårskonkurrence (nr.
3/2013) er onsdag den 12. september på
Nyboder Skole.

NYT FRA MIG
P251: Decal Set
P252: Decal Softener
Mudder klar til brug. 100 g.
P500: Europe Dry Mud Fine
P501: Europe Dry Mud Rough
P502: Europe Wet Mud Fine
P503: Europe Wet Mud Rough
P506: Sub Sahara Wet Mud Fine
P507: Sub Sahara Wet Mud Rough
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2013-2014
12. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
14. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
14.-17. august............................ IPMS USA Nationals ................................... Loveland, Colorado (www.ipmsusa2013.com)
11. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
14.-15. september .................... Esbjerg Åben modelkonkurrence .............. Gammelby Fritidscenter, Grønvangsvej, 6700 Esbjerg
.............................................................................................................................. (www.esbjergmodelbyggerforening.dk)
05.-06. oktober ......................... IPMS Belgium National Convention......... Afﬂigem, Belgien (www.ipms.be)
09. oktober ................................ IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
26.-27. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ...................... Tekniska Museet, Malmø, Sverige (www.c4-open.se)
02.-03. november ..................... DM i Modelbygning ..................................... Hobbymessen, Valby Hallen, 2500 Valby
09.-10. november ..................... Scale ModelWorld 2013 konkurrence ....... Telford, England (www.smwshow.com)
13. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
11. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
08. januar ................................... IPMS-DK Generalforsamling .................... Nyboder Skole, København
19. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København (Bemærk datoen!)
12. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
09. april ...................................... IPMS-møde (swapmeet) .............................. Nyboder Skole, København
14. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
11. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
Alle møder i København er på Nyboder Skole, i lokale 212 på anden sal kl. 19.00 - 22.00.
Indgang til højre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYE MEDLEMMER
207. Georgios Filippakis
36178674
Hoffmeyersvej 65, 4.th.
2000 Frederiksberg
ﬁlippakisjoergensen@adslhome.dk
208. René Hansen
Gildbrovej 40, st.tv.
2635 Ishøj

1:35
F35239: Wehrmacht soldier
(Winter Clothes), Winter 1942
1:72
7235: B-24 Liberator Bomb bay for Hasegawa
7237: WW II RAF HC Bomb Mk.I
„Cookies“ 4.000lb (4 pcs)
7240: Spitﬁre PR Mk.XIX Engine set for Airﬁx
7242: Mitsubishi A6M5 Control surfaces for Hasegawa
7243: Mitsubishi A6M5 - Engine set
for Hasegawa
7245: Nakajima Sakae model 21
7246: Rolls Royce Griffon 60 series
PLT256: R3D-12 „US Navy & USMC
Transport Plane (DC-5)“
1:48
4286: Mitsubishi A6M3 Armament set,
for Tamiya
4287: Rolls Royce Merlin Mk.45/46
4288: Rolls Royce Merlin Mk.66
4289: Spitﬁre Mk.Vb - Engine set
for Tamiya kit
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209. Lars Christensen
Airbrushshop Danmark
Peter Bruunsvej 55
9210 Ålborg SØ.
larsvr6@gmail.com
210. Sebastian Jørgensen
Tjærebyvej 111
4000 Roskilde
sebjorg@gmail.com
4290:
4291:
4292:
4293:
4294:
4295:

NYT FRA CMK

Mitsubishi A6M5/5a - Engine set
for Tamiya kit
Mitsubishi A6M5/5a - Interior set
for Tamiya kit
Mitsubishi A6M5a (Kó)
Armament set for Tamiya
Mitsubishi A6M3/5 Tail cone set for Tamiya
WW II RAF HC Bomb Mk.I
„Cookies“ 4.000lb (2 pcs)
WW II RAF MC Bomb Mk.I
250lb (4 pcs)
Tiger I - Engine set for Tamiya

8043:
1:32
32159: Heinkel He 111H/P Instrument panels for Revell kit
32160: Heinkel He 111H/P Seats with Harness for Revell kit
32161: P-51D Mustang Wheels
(Oval Tread Pattern Wheel Type)
32162: P-51D Mustang Wheels
(Cross Tread Pattern Wheel Type)
32165: Heinkel He 111H4-H8
Exhausts for Revell

32166: Heinkel He 111H10/H11-16
Exhausts for Revell
5073: Heinkel He 111H/H2/H3
Conversion set for Revell
5080: BMW 003E WWII German jet
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA VALOM
1:72
72055:
72056:
72073:
72075:
72077:
72078:
72079:
72080:

Bristol Type 130 Bombay
Bristol Bombay Mk.I
Caproni Campini N.1
North American FJ-1 Fury
Vickers Wellesley Type 292 LRDU
Vickers Wellesley Mk.I
Jak-9 (early series)
MD 450 Ouragan
Patrouille de France
72081: Bristol Brigand B.Mk.I
Pakistan and RAF marking
72082: Fisher XP-75

Kvartårskonkurrencen februar 2013
IPMS-Nyt besvarer på denne side et spørgsmål
mange kunstelskere har stillet sig igennem
årene: Hvad kigger den franske soldat fra krigen
1870-71 på henover muren? Det uventede svar
ses nederst til højre: Dracula og hans offer!
De øvrige billeder viser:
Lasse Hyllemoses Albatros D.II
Peter Nellemanns Kustwacht og
Peter Nellemanns “Les Loups sont entre Paris”

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

IPMS-Nyt endeavours to answer
a question that many art lovers have
asked during the years:
What does the French soldier from the
1870-71 war look at across the wall?
The answer is rather unexpected but can
be seen at bottom right:
Count Dracula and his newest victim!
The other photos
from top to bottom shows:
Lasse Hyllemose’s Albatros D.II
Peter Nellemann’s Kustwacht and
Peter Nellemann’s “Les Loups sont entre
Paris”
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

Det spanske flyvevåbens museum
byder bl.a. på denne Henschel
lastbil fra borgerkrigens dage.
Efter 2.VK brugte Spanien i
mange år Dornier Do.24 som
søredningsfly.
Spanien har også anvendt
North American Harvard som
både træningsfly og som vist her,
i rollen som let angrebsfly
udstyret med raketter.

Læsernes egne billeder
Denne gang er det Morten Grim Pliniussens
billeder fra turen til Madrid.
The Spanish Air Force Museum
has this Henschel truck from the
Civil War on display.
For many years after WWII the
Spaniards used Dornier Do.24
as SAR planes.
Like a lot of other countries the
North American Harvard also
served in the Spanish AF.
Here it is seen as a light attack
plane with underwing rockets
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