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Warbirds Airshow Titusville 2015
Fotos/Photos:
Flemming Hansen

F-104 Starfighter, Pitts S-2A og
ex-RDAF C-47 var blandt de fly
som var i luften ved Warbirds
Airshow i Titusville

An F-104 Starfighter, a Pitts S-2A and an
ex-RDAF C-47 were amongst the planes that were
part of the Warbirds Airshow in Titusville
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LEDER
Heldigvis har det ikke været nødvendigt at ændre i kolofonen denne gang. Der var ellers store diskussioner, især på vores glimrende
forum, men stormen er drevet over om jeg så må sige. Læs meget mere om dette på formandens side.
Redaktionen har næsten været på overarbejde denne gang. Vi går for andet nummer i træk fra søen, over landjorden til luften og ud i
rummet. Men, hvis jeg skal drysse bare lidt malurt i bægeret, så er det et nummer, der næsten udelukkende er skrevet af redaktionen.
Flemming var på en længere tur rundt i USA og det er der kommet et par rigtigt interessante artikler ud af, krydret med rigtigt mange
gode fotos.
Hvad blev af din artikel? Jeg håber, at det betyder at du arbejder med en artikel til vores jubilæumsnummer, nummer 150, som er
det nummer der skal være det sidste i år. Mon ikke det også kommer til at indeholde en artikel om vores historie og så er det jo også
det blad, som kommer til at indeholde resultaterne fra DM i Modelbygning.
Hvad er det som du interesserer dig for? Er der noget som redaktionen kan gøre for at tilfredsstille netop din interesse? Her skal
du selvfølgelig huske på, at vi nok ikke er helt så dybt inde i emnet som dig selv, men det skal jo ikke afholde os fra at kaste os ud i
nogle skriverier. Eller også skal du bare selv gå i gang.
På april-mødet på Nyboder Skole forsøgte vi os med noget, som det er lang tid siden vi sidst har prøvet. Nemlig at der var en, i dette
tilfælde undertegnede, som kom med et oplæg/foredrag og hvor der så var mulighed for de tilstedeværende at komme med spørgsmål
og kommentarer.
Fremmødet var ganske ﬁnt og de tilstedeværende ﬁk lejlighed til at kigge nærmere på mulighederne for at bygge modeller af skibe,
ﬂy og køretøjer som var med til den tyske invasion af Danmark 9. april 1940. Mødedatoen var 8. april 2015, så det var således kun
nogle få timer før 75-årsdagen, at vi beskæftigede os med emnet.
Personligt synes jeg det var et godt møde og det håber jeg bestemt også at de ca. 15 medlemmer som deltog syntes. Der var i hvertfald ikke nogle, som kastede med hverken æg eller tomater, så helt ringe har det vel ikke været. Læs en beretning om mødet på side 38.
Siden sidste møde har vi måttet tage afsked med en rigtig god kammerat og en gudsbenådet modelbygger. Ib Schmidt er gået bort
til de evige byggeborde. Mon ikke han sidder der med et lunt smil og pusler med endnu et Ib'o'rama. Hvil i fred, du bliver savnet.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 02. maj. Deadline til næste nummer: 01. august.
Forsiden: Er denne gang et billede af North American B-25J
Mitchell "Panchito" s/n 44-30734, der flyver rundt på de
amerikanske airshows og giver publikum en ide om hvordan to
Wright motorer lyder.
Foto: Flemming Hansen

Front cover: Shows B-25J Mitchell s/n 44-30734 "Panchito" that is
touring the US airshows letting people experience the sound of its
two Wright engines.
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side
2015 har da startet som en Thansen reklame.
”IPMS har 50 års jubilæum – Det skal fejres!”
Hvilket vi så har gjort det det største forenings-festfyrværkeri
i mange, mange år.
Kulminerende med, at et af vore kernemedlemmer igennem
41 år, Bjørn Jensen, så forlader os.
Det har været en overraskende rundtur i ”Fra Bestyrelsesmedlem” til ”Ud Af Foreningen” på bare et enkelt år.
Her, i dette ofﬁcielle blad fra IPMS-Danmark, skal det gøres
vitterligt, så det er dokumenteret også til kommende generationer:
• Uden Bjørn havde der sandsynligvis ikke været et IPMS
Danmark i dag.
• Bjørn har gennem mange år styret vores økonomi på en
måde, der har givet os et sundt økonomisk grundlag.
• Bjørn har været en markant (på både godt og ondt) og betydende person for IPMS Danmark og det danske modelbyggermiljø gennem mange år.
• Der har ikke været en ﬁnger at sætte på hans regnskaber og
forvaltning af foreningens midler.

om en ekstraordinær
generalforsamling, da
behovet ikke er presserende nu.
Det vil jeg efterleve.
Jeg glemmer mit ønske
om en ekstraordinær
generalforsamling.
Er der nogen, der
har brug for at hvæsse
kløerne på det åndelige
kradsebræt, så må man
styre sig til januar på
den ordinære generalforsamling. Men så er
der til gengæld også frit
slag i bolledejen.
Ellers ER det jo rigtigt – IPMS Danmark bliver 50 år,
og det skal fejres
For bestyrelsen giver det dog mest mening at festligholde denne
mærkedag i forbindelse med afholdelsen af DM i modelbygning.
Her samles alle tråde:
• IPMS Danmark er 50 år
• DM er afholdt 15 gange gennem 30 år

• Det har været Bjørns egne valg at trække sig fra bestyrelsen
og foreningen og bringe beslutningerne i det offentlige rum.
(Det kunne være ordnet i større mindelighed og med fredeligere udgang.)
Forløbet er af det stof, som myter kan dannes af, og denne skilsmisse kan sagtens kaste lange skygger fremad, og det kommer vi
til at afﬁnde os med.
Så her er det tid til en af de rigtig svære ”Dr. Phil læresætninger”: ”Der er ingen virkelighed, kun din oplevelsesverden”.
Oversat til IPMS Danmark situationen: Hverken bestyrelsen eller
Bjørn Jensen kan tage patent på ”den objektive sandhed”. Vi har
hver især vores egen udlægning af situationerne som giver god
mening for os. I tilfælde af, at du går og hører historier rundt om
i plastikland, så gør dig selv den tjeneste at få ”a second opinion”
fra den anden part.
Omkring Bjørn Jensens exit er der virkelig markant forskellige
opfattelser af, hvad sandheden er. Og som de siger i X-Files: ”Sandheden er derude” et sted mellem de konﬂiktende synspunkter.
Man BEHØVER dog ikke gøre det til et personspørgsmål
eller et spørgsmål om ”for eller imod”, hvis man ikke har brug
for det. Vi kan sagtens nøjes med, nøgternt at konstatere, at det
her kunne bare ikke fungere længere.
Her under også det fortsatte bestyrelsesarbejde, så
vidt jeg kunne se. Jeg kunne ikke se mig i en bestyrelsespost 2015 ud, sådan som begivenhederne udviklede sig.
For at få ro på, ville det være nødvendigt at udskifte i bestyrelsen
på en ekstraordinær generalforsamling, så man kunne fortsætte
uden belastende historik.
Bjørns exit har gjort det mindre nødvendigt (det har jo effektivt fjernet en del af historikken). Den nuværende bestyrelse
kan fortsætte foreningsåret ud med lidt mere ro omkring det
daglige arbejde.
Halvvejs gennem året og op mod et DM og 50 års jubilæum
er det ikke et optimalt tidspunkt at skifte markant ud. Bestyrelsen
og nogle medlemmer har opfordret til, at jeg trækker mit ønske
4

• Det vil blive omtalt i IPMS-Nyt nr. 150
Det er i weekend’en 31. oktober/1. november at vi kan føle os
rigtig selvfede.
Det er også her, modelbyggere fra ind- og udland har sat hinanden stævne. Det er her, det giver mening at indtage et måltid
sammen. Så ”50 års jubilæumsmiddag/DM fællesspisning” kommer til at ske lørdag den 31. oktober 2015. For selvfølgelig skal
vi da festligholde det.
Nyt materiale
Vi har lavet lidt nyt ”Point of Sale” materiale som supplement til
vores introduktionsfolder. Inspireret af vore kolleger på DMB har
IPMS Danmark også kreeret et lille visitkort om IPMS Danmark,
som kan bruges i forbindelse med udstillinger, møder m.m. – Alle
steder hvor vi kunne have en fordel at ”at efterlade et visitkort”.
Forsiden opfordrer til at overveje medlemskab for at være med
i et fællesskab. Bagsiden giver de 4 vigtigste grunde som en hilsen
om, at vi har 50 års erfaring.
Der henvises til vores hjemme- og facebookside. Så er kortet
ikke personafhængigt.
Vi har også købt 5 kortholdere, skulle der være brug for det.
Kortet er foreløbig sat i drift hos Stoppel Hobby på Frederiksberg
og CMT Hobby i Vanløse. Holte Hobby venter i kulissen på at
få deres.
Har du brug for nogle kort til at udbrede kendskabet til
foreningen, så giv formanden besked. Du kan se kortets for-og
bagside på side 36 i dette blad.
Mindeord
Der skal også sendes et ”Hvil i Fred” til Ib Smidt
En kompromisløs modelbygger, der viste sig at være lige
så kompromisløs i sin indstilling til livet, og hvordan det skulle
udforme sig.
Han efterlader et dybt aftryk i IPMS Danmarks historie.

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.

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

IPMS MEMBERS SAVE ON A
SUBSCRIPTION TO
Call: +44 1780 480 404 and SAVE £5.
Simply quote the code IPMSMB and your IPMS membership
number to the operator to receive your discounted price.
Lines open 9.00-5.30pm GMT Monday-Friday.
Term
1 Year (12 issues)
2 Year (24 issues)

Normal price Discount
£53.00
£5
£97.49
£5

You pay
£48.00
£92.49

Alternatively, order online and SAVE £5!
News, shows and events

Just 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.
Closing date: 30 June 2015
387 /15

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

www.keypublishing.com/shop
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Ib Schmidt in memoriam

S

idst i marts mistede vi en meget
markant skikkelse i vores forening
– Ib Schmidt.
Han er kendt som ophavsmanden til
de såkaldte ib’o’ramaer – et diorama i A4
med et enkelt, gerne mindre køretøj – i
sjældne tilfælde 2 - og mindst 8-14 ﬁgurer.
Eksempler på hans ﬁne og meget store
produktion af disse, kan ses på forum under kvartårskonkurrencerne fra september
2014 og bagud.
Ib var også dommer ved DM så langt
tilbage som jeg kan huske, ligesom han i
rigtig mange år var både deltager og dommer ved C4 i Malmø.
Ib kunne bygge andet end dioramaer,
der dog var hans væsentligste indsatsområde de seneste mange år. Han var en
fremragende ﬁgurbygger og -maler i en
bred vifte af skalaer. Det var især i Chakoten og Figurina Danica, at den side af
hans modelbygning blomstrede.
Imidlertid var modelbygning ikke det
eneste Ib interesserede sig for. Japansk
havearkitektur dyrkede han med stor interesse, hvilket hans utrolig ﬂotte japanske
have vidner om. Her var intet overladt til
tilfældighederne, alt var gennemtænkt på
samme måde som det var tilfældet med
hans modeller.
Han var ligeledes en meget værdsat,
meget dygtig og meget engageret udøver af kampsporten Aikido. Også
her er savnet af ham stort.
Michael Dubré
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S

om svensk modellbyggare bosatt
i Malmö har Köpenhamn alltid
varit lockande, inte minst utifrån
ett ”shopping” perspektiv. Som ung modellbyggare besökte jag ”Smiths Legetöj”
och ”Model og Hobby” (samt ﬂera andra
butiker vars namn jag idag har glömt).
Jag köpte också en dansk modelltidning
som hette ”Model Byg”. Både i tidningen
samt i montrar i butikerna fanns fantastiska
modeller, framförallt ﬁgurer byggda av en
viss ”Ib Schmidt”.
Flera år senare när jag som representant för C4-Open besökte både ”Stoppel
Hobby” och DM träffade jag Ib. Han var
den första danska modellbyggaren som
vi här i Malmö ﬁck kontakt med och han
har allt sedan dess även varit en del av vår
gemenskap.
Han hade många vänner här bland
modellbyggarna i Malmö och även i övriga
Sverige. Framförallt bland ﬁgurbyggarna
var han ett uppskattat sällskap. Han har
också varit en självklar domare på C4Open i många år. Vi är många som kommer att sakna honom.
För C4-Open
Erik Ahlström

D

et er svært at skulle mindes Ib
som han var og ikke som han er.
Men nu er han ikke mere iblandt
os som det menneske, vi gennem mange år
lærte at sætte pris på og holde af.
Ib kom hyppigt i vor lille forretning,
Model & Hobby, ikke blot som en trofast
kunde, men også værdsat fordi han holdt
af at tale om andre ting i livet end blot
interessen for modelbygning, ﬁgur- og
dioramaopstillinger m.v.
Alle, der beskæftiger sig med de områder ved at Ib var en mester i ”faget” og
efterhånden blev betragtet som en slags
nestor, man ønskede at kunne leve op til.
I vor forretning havde vi gennem årene
altid udstillinger af Ib’s præstationer og
mangen en beundrer har trykket næsen ﬂad
mod montren for at iagttage de imponerende detaljer i mesterværkerne.
Men som nævnt holdt Ib også af, at
tale om andre sider af tilværelsen når han
besøgte os og det blev ofte til nogle hyggelige og gode stunder i butikkens baglokale,
- ikke mindst, når han kom med sit herlige
hjemmebagte, økologiske rugbrød til Sussie, Inger og mig – Så var frokosten reddet.
Når Ib havde været på en af sine lange
cykelture udi Europa var det en fornøjelse,
at høre ham fortælle – og ikke mindst få lov
at læse hans spændende og kunstfærdige dagbøger med skitser, billeder
og smuk kalligraﬁ.
Vi ved alle, at Ib var et
menneske, der helt bestemt
vidste, hvad han ville og
at han levede i pagt hermed. Sundt og beslutsomt m.h.t. levevis,
men at hans sidste
beslutning havde en
så trist konsekvens,
er svært for os andre
at forstå, der nu må
mindes Ib som han
var.
Æret være hans
minde.
Sussie, Inger og Leif

Søløven-klassen MTB med historisk baggrund
Efter 2. verdenskrig blev det danske forsvar genopbygget efter de krav, som udsprang
af medlemskabet af den nye forsvarsalliance NATO.
Af Torben Plesberg

S

øværnet skulle næsten begynde på
bar bund, da de ﬂeste enheder var
gået tabt under besættelsen, heraf
en del større enheder og ubådene ved
sænkningen af ﬂåden d. 29. august 1943.
Faktisk rådede Søværnet kun over 2 skibe!
Torpedobådsvåbnet indgik som en
integreret bestanddel af søforsvaret, det
var der bred politisk enighed om – også
i NATO. Så Danmark startede genopbygningen med at overtage overlevende
tyske MTB enheder, som blev i overskud
forskellige steder. I 1952 rådede Søværnet
over i alt 18 Lürssen motortorpedobåde,
som var bygget mellem 1941 og 1945. Det
var Glenten-klassen med numrene P 559
og til P 568, alle med fuglenavne.
Torpedobådenes opgave i det samlede
NATO forsvarssystem var:
• Angreb på fjendtlige enheder
• Minelægning i fjendtlige farvande
• Samarbejde med jagere
Og disse jagere var ikke ﬂy, men en
nærmere speciﬁceret skibstype, der ligger mellem torpedobåde og destroyere.
Men det nærmeste Søværnet nogensinde
kom ”jagere” var de 2 store torpedobåde
Huitfeldt og Willemoes, som en kort tid
var klassiﬁceret som kystjagere.
Antallet af torpedobåde blev siden øget
til 24 – en politisk beslutning. For at nå op
på de 24 både, blev der bygget 6 nye enheder efter Lürssen recepten, så de kom til at

ligne Glenten-klassen til forveksling. Men
de kunne kendes på den skrå stævn. Bådene
var to tons tungere og havde stærkere motorer. De blev bygget i Frederikssund og
udrustet på Orlogsværftet (OLV), ﬁk alle
ﬁskenavne og klassebåden hed Flyveﬁsken.
De indgik i ﬂådens tal i 1954-55, og havde
numrene P 500 til og med P 505.
Erfaringerne med torpedobådene viste,
at der opstod mange tekniske problemer
om bord, og som ikke kunne løses her og
nu, fordi bådene var for små til at medføre
et større reservedelslager. Støtten skulle
altså komme enten fra et moderskib eller
fra køretøjer på land.
Englænderne havde under krigen gjort
gode erfaringer med mobile enheder på
land til servicering af torpedobåde, så
derfor oprettedes MOBA, torpedobådenes
mobile base i 1954. Materiellet bestod af et
antal specialudrustede lastbiler, således at
alle praktisk forekommende reparationer
kunne udføres der, hvor torpedobådene
var udstationeret under øvelser.
Endvidere ﬁk Søværnet fra USA et tidligere landgangsfartøj – LSM 500 – og det
hejste kommando som depotskibet Hjælperen A 563. At det var et landgangsfartøj
betød navnlig, at det altid kunne ankre op
tæt ved land og modtage MTB’erne, som
lagde sig op ad siderne i ﬂere lag. Hermed
kunne alle reparationer foretages på stedet.
Ud over rollen som ﬂydende værksted var

Hjælperen leveringsdygtig i de ﬂeste nødvendige forsyningsgenstande til at holde
besætningerne i gang. Og så kunne gasterne
efter en lang øvelse få sig et velfortjent – og
tiltrængt varmt bad.
Som tiden gik, blev de ældste både af
Glenten-klassen efterhånden så nedslidte,
at der opstod et behov for erstatningsbåde.
Der blev bevilget midler til at bygge 4 nye
både, og OLV lavede designet med rod i
den klassiske Lürssen båd: Falken-klassen
kom resultatet til at hedde.
Modiﬁkationerne bestod navnlig i, at
man skippede de indbyggede torpedorør i
forskibet og erstattede dem af 4 rør anbragt
på sidedækkene. Og en vigtig nyhed var
TORCI, et elektronisk torpedostyringsanlæg, der betød, at man ikke længere sigtede
med hele båden, men at torpedoerne var
styrbare via en tynd kobbertråd (1 mm!),
der blev spolet ud fra såvel torpedoen som
fra torpedorøret. Den svenske torpedo Tp
61 blev anskaffet i den anledning.
Motorerne var øget yderligere i styrke,
og der var nu 9.000 hk til rådighed, som
gav en topfart på 42 knob.
Falken-klassen havde alle rovfuglenavne og numrene P 506 til og med P 509.
Og nu skal udviklingen af torpedobåde
hos de førende lande i den branche lige
omtales.
I Tyskland, som havde ligget underdrejet i 10 år, skete der det, at Vesttyskland

P511 Søridderen som kanonbåd med 40 mm kanoner både for og agter.
Det er et ældre foto, bemærk at piskeantennerne mangler
Foto: Søværnet
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Her er det P514 Søhunden som kanonbåd.
Bemærk iøvrigt at masten buer bagud,
man har glemt den famøse split
Foto: Søværnet

blev anerkendt som stat og blev samtidig
medlem af NATO d. 5-5-1955. Herved
blev der givet grønt lys for militær opbygning af Tyskland, der jo havde været under
allieret administration og overvågning lige
siden den betingelsesløse kapitulation i
begyndelsen af maj 1945.
Der kunne under disse forhold slet ikke
være tale om, at Vesttyskland kunne have
et militær, kun det fornødne mandskab
og udstyr til at bevogte landets grænser –
specielt mod øst! Men nu blev Vesttyskland
anset for at være stuerent (afnaziﬁceret!),
og der kunne oprettes Heer, Marine og
Luftwaffe – alle med et Bundes foran.
Tilsammen hed de Bundeswehr. Det var
også helt nødvendigt set med NATO øjne,
at Vesttyskland nu omsider kunne give sit
bidrag til forsvaret af Vesteuropa.
Selv om Lürssen og nogle andre tilsvarende værfter havde lavet småopgaver for
amerikanerne i form af mindre fartøjer,
gjaldt det nu om at få opbygget et nyt
torpedobådsvåben. Og Lürssen lagde ud
med Jaguar-klassen, som fulgte de klassiske traditioner, men var ca. dobbelt så
stor som krigstidens både – med et deplacement på 190 tons. Deplacementsbåde
med dieselmotorer har altid været Lürssens
foretrukne konstruktion, især på grund af
sikkerheden og sødygtigheden.
Det med sikkerheden skal ses i relation til, at englænderne, amerikanerne og
italienerne brugte benzinmotorer i deres
MTB’er. Og det skete ind imellem, at en
båd pludselig sprang i luften tilsyneladende
uden årsag. Men der var jo nok en utæt
benzinledning et sted i motorrummet, og
så skal der bare en lille gnist til! Den slags
problemer havde man ikke i Kriegsmari8

nen. Royal Navy sejlede faktisk en hel del
med tyske MTB’er i efterkrigsårene, både
som var erhvervet som krigsbytte. De
engelske torpedobådsfolk må have nydt
endelig at kunne sejle i ordentlige både!
I England var det Vosper som var det
førende værft, og man satsede her på en af
krigens måske største opﬁndelser: jetmotoren. Da jetbrændstoffet ikke er eksplosionsfarligt – men opfører sig på linje med
dieselolie, var det slet ikke nogen ringe ide.
Vosper konstruerede i slutningen af
50’erne en gasturbinebåd med 3 stk. Rolls
Royce Proteus, en motor, der var velkendt
fra Bristol Britannia traﬁkﬂyet, og som passede ﬁnt i størrelse og ydeevne, og dertil
let at modiﬁcere til maritim anvendelse.
Båden havde planende skrog, og opførte sig præcis som en stor speedbåd –
krænger indad i sving. Det kaldes også for
et glidebådsskrog, fordi skroget glider hen
over vandet i stedet for at skubbe det væk,
som et fortrænger- eller deplacementsskrog gør.
Derved blive modstanden i vandet
mindre og en væsentlig større hastighed
kan opnås. Det kræver ganske vist stor effekt at få skroget op at plane, men herefter
koster det ikke så meget mere at få rigtig
meget fart på.
Båden hed Brave Borderer, og i 1960
blev den samt et søsterskib, Brave Swordsman, præsenteret for Søværnet – og der var
ikke noget at sige til, at de sagkyndige blev
begejstrede. Ikke bare kunne bådene sejle
over 50 knob, men de kunne gøre det uden
at blive varmet op først, som man skal med
dieselmotorer. Denne præsentation blev
faktisk startskuddet til Søløven-klassen,
kan man sige.

I 1961 indgik Søværnet en kontrakt
med Vosper om levering af 2 gasturbinebåde, samt licens til at fremstille yderligere
4 på OLV. De 2 engelskbyggede både blev
leveret i 1964 og hejste kommando d. 152-1965. Da Søridderen sejlede fra Portsmouth til Holmen, var gennemsnitsfarten
52 knob – en ny æra i torpedobådsvåbnet
var begyndt. Den første danskbyggede båd
Søbjørnen hejste kommando d 20-10-1965
og den sidste Søulven d. 17-5-1967, og det
blev i øvrigt den allersidste nybygning på
OLV! Herefter gik Søværnet over til at bruge private værfter til nybygninger, således
Frederikshavn Værft til Willemoes-klassen.
Politikerne skulle spare – til en afveksling.
Tyskerne indkøbte 2 stk. gasturbinebåde, efter at de også havde overværet
Vospers præsentation. Den ene var af
Brave typen med 3 motorer – P 6194
Strahl, og den anden var af Ferocity typen
med 2 motorer – P 6193 Pfeil. De blev
testet grundigt i en 4 års periode og sammenlignet med, hvad man allerede havde.
Konklusionen var, at Jaguar-klassen havde
bedre sødygtighedsegenskaber i Østersøen.
Og det var et reelt argument, da det tyske
hovedindsatsområde netop var Østersøen.
De 2 gasturbinebåde blev solgt videre til
Grækenland, efter de lige var en tur på
værft hos Vosper for at blive shinet lidt op.
Og her er det på sin plads at give data
for de 6 søløver:
Længde overalt:
30,33 m
Største bredde over fenderliste: 7,85 m
Dybgang agter:
2,15 m
Deplacement:
Standard
95 tons
Normal
114 tons
Maximum
138 tons

Maskineri:
3 Rolls Royce Proteus
á 4.250 hk =
12.750 hk
2 General Motors GV71
á 240 hk =
480 hk
2 Rover generatorer á 90 hk = 180 hk
Skruer: 3 super kaviterende skruer 90 cm i diameter
Tankkapacitet let gasolie
30.000 liter
Hastighed:
med dieselmotorerne =
GM fart:
8 knob
med gasturbiner =
GT fart: 40-62 knob (alt efter forholdene)
Brændstoføkonomi:
GT march fart:
3.700 liter i timen
GT max. fart:
4.500 liter i timen
GM fart:
200 liter i timen
Rækkevidde:
GT fart:
knap 8 timer og 400 sømil
GM fart:
150 timer og 1200 sømil
Bevæbning:
Torpedobåd: 4 x 21 tommers torpedorør
+ 1 x 40 mm Bofors
Kanonbåd: 2 x 21 tommers torpedorør +
2 x 40 mm Bofors
Minelægger: 10 x minelægningsapparater
+ 1 x 40 mm Bofors
Begrebet ”alt efter forholdene” kræver
en nærmere forklaring:
GT hastigheden afhænger af: Deplacementet, skrogets og maskineriets tilstand,
bølgehøjden, lufttemperatur & lufttrykket.
En fuldt udrustet båd på 138 tons vil dårligt
nok kunne klare 40 knob om sommeren.

Jo lettere båden er, jo hurtigere vil den
kunne sejle med de samme omdrejninger
på skruerne. Ved vægtlettelser bliver hastighedsgevinsten størst i starten, og falder
gradvis indtil båden ikke kan blive lettere.
Men så stopper den også, for så er der ikke
mere i tankene! F.eks. vil hastigheden stige
med ca. 6 knob, hvis deplacementet går fra
134 tons og ned til 113 tons.
Men det er temperaturen i udstødningen fra turbinerne, der afgør, hvor hurtigt
turbinerne må køres i omdrejninger. Grænsen går ved 600 grader C, og den må ikke
overskrides, da materialet i så fald vil blive
alvorligt svækket og med risiko for brud
og havari. Så derfor er det klart, at indsugningstemperaturen har stor betydning for,
hvornår de 600 grader nås. Jo koldere lufttemperaturen er, jo ﬂere omdrejninger kan
turbinerne køre med, inden de 600 grader
nås. Derfor er alle de hurtigst registrerede
sejladser altid foretaget om vinteren, og
hastigheder på helt op til 65 knob er blevet
målt. Men så har det været i superlet deplacement – uden bevæbning og ammunition,
med 5.000 liter i tankene, reduceret besætning, rent skrog og toptrimmede turbiner,
havblik og 10 graders frost og højt lufttryk
(giver mere ilt i luften!)
Vosper har udstedt en såkaldt 50 knobs
nål af sterlingsølv, og som blev givet til
besætninger, der har sejlet over 50 knob
i snit på en tur. Når Bold Game øvelsen
i norske farvande var slut, konkurrerede
søløverne om at komme hurtigst hjem til

torpedobådskajen på Holmen. Og farten
steg efterhånden som brændstoffet blev
konsumeret af turbinerne, og det var ikke
ualmindeligt med en slutfart på 57 knob
lige inden havneindløbet, hvor farten skulle
reduceres til GM fart, for ikke at lave ulykker med hækbølgen på fortøjede skibe.
Og nu vi er ved hækbølgen: Den var
virkelig imponerende, mest ved ca. 37
knob, hvor den var allerhøjest. Steg farten
yderligere lagde hækbølgen sig gradvist
ned og ﬂyttede længere agterud. Over 50
knob var den blevet ret lille og ikke særlig
påfaldende. Søløven-klassen var kendt
for at kunne identiﬁceres på radar alene
på hækbølgen, som gav et signal, der var
kraftigere end selve bådens. Kendere kan
bestemme hastigheden på en søløve alene
ud fra hækbølgens størrelse og beliggenhed
i forhold til båden.
Skruerne er omhyggeligt beregnede
og er effektive selv om de kommer ind
i kavitationsområdet, som normalt er et
udtryk for, at skruen ikke længere ”bider”
i vandet, men nøjes med at piske det til
skum. Det er klart, at en forholdsvis lille
skrue bliver nødt til at rotere en hel del
hurtigere end en stor, hvis den skal yde
den samme trykkraft. Når det gik stærkt,
var der 1.400 omdrejninger i minuttet på
skruerne, hvilket gav en tiphastighed på
237,7 km i timen.
Når en skrue skal fjernes fra skrueakslen, sker det ved at man varmer den op med
blæselamper. Når den er varm nok, har den

P515 Søulven klar til torpedoskydning.
Der er tilsluttet styrewire-tromler til de to agterste torpedorør
Foto: Søværnet
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Langelinie 10/08 1983
P512 Søbjørnen løber ud på
en "special mission".
Bemærk de mange officerer
ombord
Foto: Torben Plesberg

udvidet sig så meget, at den slipper grebet
om akslen og er lige til at skubbe af. Det
kan lade sig gøre, fordi enden af akslen er
konisk, og hullet i skruen er tilsvarende
konisk. Og når den skal på igen, skal den
bare varmes op indtil den kan skubbes på
plads. Et enkelt og genialt system!
Og nu vi er på de kanter: I bunden
af agterspejlet sidder trimklappen. Dens
funktion er at ændre bådens stilling i vandet
i længderetningen.
På en vedligeholdelsestur med P 510
Søløven ﬁk jeg demonstreret trimklappens
virkning. Der er kun 3 indstillinger: op,
neutral eller ned. Klappen er hydraulisk
betjent, og det er store kræfter, der skal til
at trykke den nedad, men ikke ret meget,
når den skal opad. Forskellen på op og ned
er ca. 5 graders hældning af skroget. Når
det går rigtig stærkt er der en tendens til,
at hækken graver sig ned i vandet. Derved
ændres skruens hældningsvinkel i forhold
til lodret, og taber derved i effektivitet.
Skubbes trimklappen ned, vil det strømmende vands tryk skubbe hækken opad, og
derved forbedre skruens effektivitet – det
går hurtigere. Til gengæld går næsen ned,
og det kan være uheldigt, hvis der er høje
bølger. I dette tilfælde er det faktisk bedre
at skubbe trimklappen op. Derved hæves
næsen og båden banker ikke så voldsomt
mod bølgerne. Det koster ganske vist i
fart, men man skal alligevel sætte farten
10

ned, for ikke at få skader på spanter eller
beklædning.
Under sejlads med GT fart er det
forbudt at opholde sig på banjerne. Det er
alt for farligt! Når stævnen banker ind i en
stor bølge, giver det et voldsomt stød, og
hvis man ligger på sin køje, kan man blive
slynget op i loftet, og komme galt af sted.
F-16 piloterne bliver udsat for op til 9 G
under skarpe manøvrer med ﬂyet, men på
banjerne kan G-påvirkningen overstige 10
G, og så er det fuldstændig umuligt at holde
sig fast! Det siges, at i tidernes morgen
lånte TBE hos Flyvevåbnet et instrument
til at måle G-påvirkningen under dæk på
Søløven-klassen. En båd sejlede ud i vindstyrke 8 – og vendte hjem med et smadret
instrument. Det er løgn, sagde de i Flyvevåbnet. TBE lånte et andet instrument – og
med samme resultat! Så troede Flyvevåbnet
på, at der var stærke G-påvirkninger på en
MTB i hårdt vejr.
Skroget er et træskrog med mange og
kraftige laminerede spanter, og beklædning
med krydsﬁner. Derved afviger søløven
klassen fra Brave Borderer, der har aluminiumsspanter. Ferocity derimod har
et rent træskrog. Så derfor kan man sige,
at Søløven-klassens skrog har facon som
Brave Borderer, men er konstrueret som
Ferocity. Hvis man fjerner en lem i det allerforreste skot, kan man se spanterne i forpeak’en, og de ser meget kraftige ud, men

belastningen er jo også allerstørst netop
her. Hele skroget er glasﬁberforstærket, og
med ekstra forstærkninger på køl, stævn
og knæk. Dækket er ligeledes krydsﬁner
og glasﬁberforstærket. Overbygningen er
af aluminium. På de 2 engelske både er de
enkelte dele nittet sammen, hvorimod det
hele er svejset sammen på de danske både.
En vigtig forskel – senere kommer jeg ind
på de andre forskelle, der kan ses.
Hovedmaskineriet er de 3 gasturbiner,
der via vinkel gearkasser trækker de 3
skrueaksler, og der sejles GT fart, altså
torpedobådsfart = +40 knob. Ved havnemanøvrer afkobles de 2 yderturbiner
fra gearkasserne, og de 2 dieselmotorer
tilkobles i stedet og så sejles der GM fart
= op til 8 knob. Og som generatorer er
der installeret 2 små Rovere, der leverer
strømmen om bord.
Øverst på agterspejlet er der 5 cirkulære
åbninger: 3 store (75 cm i diameter) midterst og 2 små (35 cm i diameter) yderst.
Det er udstødningsrørene fra de 5 gasturbiner. En Rover er en minigasturbine, der
yder 90 hk. Man har prøvet den i en bil,
men opgav det af to grunde: den var alt
for uøkonomisk m.h.t. brændstofforbrug
(den er først effektiv ved +95 % ydelse!),
og man havde problemer med den varme
udstødning, der kunne være farlig for fodgængere og cyklister. Man har også prøvet
den i et ﬂy, og der gik det meget bedre.

Turbopropﬂy er blevet et stort hit, også
i mindre ﬂy.
Det er super vigtigt, at der ikke kommer saltvand ned i turbinerne, og da luftforbruget ved fuld effekt er enormt, har
konstruktøren gjort sig megen umage med
at sørge for en tør og saltfri lufttilførsel.
Det er forklaringen på den store luftskakt
– casingen – der går et godt stykke ind
under shelteret, og hvor selve luftindtaget
sidder for enden – altså fremadvendt. Hele
bagkanten af shelteret er forsynet med
en tagrende, der har til opgave at hindre
skumsprøjt og røgvand i at komme ned til
luftindtaget, der i øvrigt er forsynet med et
effektivt vandﬁlter.
Hvor meget luft, der bruges af turbinerne ﬁk jeg et godt indtryk af under
sejladsen med Søhunden. Når man står helt
agter og stirrer ned i det store hul i vandet,
som skroget efterlader bagud, og følger
vandmurene, der vælter ind mod hinanden
og mødes i en kaskade af vand, der står højt
op i luften, så blæser det ret kraftigt bagud
p.g.a. fartvinden ved +40 knob. Og som et
væsentligt bidrag til hele stemningen kommer den tordnende lyd af turbinerne. Vender man sig om og går ind under shelteret,
så kommer man til et punkt, hvor vinden
pludselig vender, og man har den i ryggen
igen. Og vinden er mindst lige så kraftig,

som den var agterude. Det er turbinerne,
der suger luft ind og derved skaber en lokal
orkan fra shelterkanten og til luftindtaget.
Forbløffende oplevelse!
I det hele taget er det meget blæsende at
opholde sig på en søløve i fart. På den åbne
bro får man en pæn tilbageblæst frisure.
Opholde på fordækket er forbudt – det
er simpelt hen for farligt. Og undervejs
overhaler man alle ﬂyvende søfugle, der slet
ikke kan følge med – også en sjov oplevelse!
En gang om året i april/maj afholdtes
Bold Game, som var et større øvelseskompleks for MTB’er fra Danmark, Norge,
Tyskland og England. Øvelserne foregik
til dels i norske farvande, men i øvrigt var
det arrangør-landet, der bestemte, hvor
øvelserne skulle ﬁnde sted. De deltagende
lande skiftedes til at være arrangører. I de
norske fjorde var der rig lejlighed til at bruge sløringsnettet. Man lagde masten samt
de 2 piskeantenner ned inden man riggede
nettet op. Og når båden lå helt op ad en
stejl klippevæg, kunne man faktisk usynliggøre båden. Søhundens skipper berettede
om et tilfælde, hvor en helikopter kom lige
hen over uden at opdage den camouﬂerede
søløve. Og når vi er ved Bold Game, så er
det på sin plads at nævne Skinfaxe og Rimfaxe, de 2 små tankskibe, der var knyttet til
TBE, og et af tankskibene var i stand til

at forsyne de deltagende danske MTB’er
med brændstof under hele øvelsen, som
varede i 3 uger. Tankskibet fungerede også
som forsyningsskib, og som badeanstalt for
søløvebesætninger. Willemoes'erne var i sig
selv badeanstalter.
Apteringen i Søløven-klassen var den
rene luksus. Overalt præcisionstilpasning
af alle former for møblement, udført i ædle
træsorter. Til gengæld var toiletforholdene
primitive, et enkelt WC med pumpe udskylning som på en lystbåd. Vandbeholdningen
var på beskedne 800 liter, og det skulle række lige fra madlavning til etagevask i koldt
vand. Så under øvelser som Bold Game
var besætningen efter endt sejlads ﬂittige
gæster på Skinfaxe eller en Willemoes, hvor
man kunne få et varmt brusebad. Chefkahytten var lille, men velindrettet, og chefen
havde som den eneste om bord mulighed
for at kunne være alene. Kabyssen var også
beskeden i størrelse, men velindrettet, så
det var muligt at fodre besætningen af, både
med varme retter, smørrebrød og fremfor
alt den uundværlige kaffe.
Og nu vil jeg komme ind på de synlige
forskelle, der var mellem de engelsk- og
de danskbyggede søløver. Det er allerede
omtalt, at pladerne i overbygningen er nittet sammen på de engelske, men svejset på
de danske. Men der er andre forskelle på

Fordækket på P513 Søhesten ved Torpedobådseskadrens 100 års jubilæum i 1979
Foto: Jan Nielsen via Torben Plesberg
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overbygningen. Vindfanget er set forfra
bredere på de danske både. Det ses ved
at spalten mellem yderkant på vindfang
og siden af overbygning er bredere på de
engelske både, når betragtningsvinklen er
lige forfra.
Glaseringen af åben bro er meget tydeligt helt forskellig. Set forfra: på de engelske
både følger underkanten af panserglasruderne skibets camber, på de danske både
er underkanten parallel med overkanten =
vandret. Eller alle ruderne er lige høje. Og
set fra siden: på de engelske er der et trin på
ca. 5 cm fra frontrudens overkant og ned til
sideruderne, hvis overkant er faldende mod
agter. På de danske både er sideruderne lige
høje, og der er ingen trin ned i forhold til
frontruderne. En god illustration til dette
er billedet i IPMS-nyt 146 si.13, der tydeligt
viser en engelsk båds glasering af åben bro.
På fronten af overbygningen kan man
på de engelske både se de plader, der er
blevet nittet oven på åbningerne efter de
ret store frontruder, som der oprindeligt
var i hele bredden. Man fandt hurtigt ud
af, at de var upraktiske (de kunne blive
smadret i forbindelse med aktivering af
kanonen) – og overﬂødige, da man alligevel
altid styrede båden fra åben bro. Så derfor
blev de blændet og i stedet indsatte man
de 2 roterende runde ruder, som der også
var på de danske både.
Og så er vi nået til detaljerne:
Den store fenderliste, der løber langs
dækkanten hele vejen rundt om skibet,
undtagen på agterspejlet, er 11 cm høj på
Søløven, men 13 cm høj på Søridderen og
alle 4 danske både.
På Søbjørnen og Søhesten er der en
ydre æggeformet ventilationsrist på vindskærmen foroven i BB side – og kun på
disse 2 både! Så her er der en forskel på de
danskbyggede både.
De engelske både har en platform på
SB vindfang neden under tyfonen. Funktionen er mig ubekendt. Men da den ikke
ﬁndes på de danske både, har det næppe
været noget vigtigt.
Klydser og pullerter afviger i udformning på de engelske både, fordi Vosper har
benyttet sig af engelske underleverandører,
hvorimod OLV har benyttet danske, i det
omfang det har været billigere end selv
at fremstille delene. Det samme gælder
plovankeret, svanehalsene på fordækket
og bådshageholderne.
Holderne til våbenskjoldet og klokkeholderne på fronten af overbygning sidder
forskelligt – og har forskellig udformning.
Og endelig er der placeringen af div.
antenner m.m. på hovedmasten: Den er
ikke ens på 2 både. Man kan med andre ord
identiﬁcere en søløve på masten alene, hvis
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man altså ved, hvordan den skal se ud! Og
det er jo egentlig klart nok hvorfor. Bådene
blev leveret på forskellige tidspunkter, og
dem, der færdigmonterede masten har bare
haft nogle overordnede instrukser m. h. t.
placeringen af de enkelte elementer. Der
har altså været mulighed for at skønne rent
praktisk, hvordan gør vi dette her på den
smarteste måde?
Agtermasten havde oprindelig en vigtig
funktion, nemlig som bærer af den store
kommunikationsantenne, der i den anden
ende var fæstnet til den store mast på åben
bro. Da piskeantennerne aﬂøste dette system, blev agtermasten sådan set overﬂødig, men nu da den var der alligevel, kunne
den bruges til at anbringe en TV antenne
på, så besætningen havde mulighed for at
se fjernsyn i ledige stunder.

Søløvernes tid i Søværnet
Den sidst byggede båd, P 515 Søulven,
hejste kommando d. 17. maj 1967. Dermed
var alle 6 både i tjeneste, eller under kommando, som det hedder. De gjorde god
tjeneste lige indtil den første oplægning
i 1981.
Fotoet af Søulven på forsiden af IPMSnyt nr. 146 stammer fra den sidste sejlads
inden den første oplægning af klassen og
er mesterligt taget fra P 513 Søhesten af
Lars Johansson, som jeg lånte negativerne
af, og som gav mig lov til at bruge billederne, når jeg engang skrev en artikel om
P 515. Bemærk det store 3 kantede ﬂag i
masten. Der er tradition for i Søværnet, at
man markerer særlige begivenheder med
specielle ﬂag, som man har organiseret
andre steder fra. Jfr. her også Søhundens
sidste sejlads, hvor man havde lånt en 15
m lang vimpel fra en fregat til at hænge op
i masten. Og kanonen på fordækket er i
lodret stilling en fortrinlig ﬂagstang!
Politikerne skulle spare og Søløvenklassen blev taget ud af aktiv tjeneste ved
TBE. Men man sejlede vedligeholdelsessejladser med dem hver onsdag kl. 10.00 en
tur rundt om Ven og hjem igen. Hver båd
blev sejlet hver sjette uge og maskineriet
blev derigennem holdt intakt.
Men så fandt nogle snedige hoveder i
Søværnet ud af, at Danmark ikke overholdt
sine forpligtelser over for NATO m.h.t.
antallet af enheder – og det var jo ikke så
godt! Så regnede man ud, at hvis ”søløverne kom ud at sejle igen”, som Anker
Jørgensen udtrykte det for at gøre sagen
populær hos vælgerne, ville Danmark atter
kunne være i stue med de andre NATO
allierede.
Så efter små 2 års pause vendte søløverne tilbage til TBE, og gjorde tjeneste
der lige til d. 12-8-1986, hvor de 2 sidste

aktive søløver, P 514 Søhunden og P 510
Søløven, strøg kommando. Der gik så 4 år
med vedligeholdelsessejladser hver onsdag,
indtil bådene omsider blev udbudt til salg
på auktion.
P 512 Søbjørnen kom dog ikke på auktion, idet den allerede var på Marinemuseet
i Ålborg. På et tidspunkt havde jeg den
fornøjelse at tale med den orlogskaptajn,
som stod for Søbjørnens sidste forlægning.
Den var i en ringe stand med svækkede
spanter, og den måtte ikke sejle GT fart
mere. Men den sejlede dog 8 knob med
GM fart helt til Helsingør, hvorefter den
blev bugseret resten af vejen. Opbevaringen var problematisk, fordi skroget skulle
understøttes ordentligt, hvis ikke båden
skulle falde fra hinanden. Derfor endte det
med, at den meget forsigtigt blev anbragt
på den gamle dokvogn fra Torpedobådshallen, og som var blevet cementeret fast
i jorden. Dokvognen har jo den perfekte
top, der nøje passer med bådens spanter i
bunden. Af tegningen til dokvognen kan
man i øvrigt udlede bundens proﬁl til et
spanterids.
P 510 og P 511 blev solgt samlet til en
opkøber, og efter at have ligget et stykke
tid i Københavns Havn ud for den russiske
ubåd, der lå til beskuelse dengang, blev de
solgt videre til Grækenland.
De 3 resterende danske både, P 513 Søhesten, P 514 Søhunden og P 515 Søulven
blev ligeledes solgt samlet til en anden opkøber. Disse 3 både lå i en periode i havnen
i Nykøbing Sjælland. Senere blev de ﬂyttet
til havnen ved Kyndbyværket. P 513 og P
514 endte med at blive solgt til England
– og ham, der solgte dem fortalte mig, at
det var en ganske god forretning, han der
havde gjort! P 515 blev solgt videre til en
dansker, der havde planer om at lave båden
om til et fartøj for lystﬁskere – ligesom den
tidligere minestryger af MS klassen Juliane
F. Men det var ikke sådan bare lige, og
det endte med, at den blev solgt videre til
Sverige. Og der ligger den sandelig endnu
(2014) i Stockholms skærgård - i en sørgelig
forfatning.
Bådene blev solgt uden bevæbning og
uden hovedmaskineri, idet turbinerne indgik i reservelageret til Willemoes-klassen,
der jo havde identisk hovedmaskineri.
Jeg havde den oplevelse at overvære,
hvordan maskineriet blev udbygget fra
den sidste søløve, P 513 Søhesten. Det var
naturligvis MOBA, der stod for denne operation, og som de havde udført masser af
gange tidligere. Så det var et overordentligt
professionelt og dygtigt mandskab, der nøje
vidste, hvad det handlede om.
Først skulle låget over maskinrummet
løftes af og anbringes på kajen. Der var

lige en hel del bolte, der var blevet løsnet
i forvejen, så låget var klar til løft. Men
man havde glemt at fjerne samlestykkerne
mellem luftskakten på låget og den forreste faste del med selve luftindtaget. Så jeg
råbte: ”Hoooldt”, da det gik op for mig,
at kranen skulle lige til at løfte låget af. Og
jeg gjorde MOBA-folkene opmærksom på,
at de havde glemt at skrue samlestykkerne
af. Det klarede et par mand hurtigt, og så
blev låget løftet af.
Så gik det ellers slag i slag: Først de 2
generatorenheder med Rover turbinerne.
Så de 3 store Rolls Royce Proteus turbiner.
GM’erne ﬁk lov til at blive, da man alligevel
ikke kunne bruge dem til noget, da de ikke
blev brugt i andre af Søværnets enheder.
Enhederne blev løftet op af en MOBA
kran og svinget ind over kajen og læsset
af. Proteuserne blev anbragt i nogle dertil
indrettede stålrammer med hjul under.
Da jeg til sidst skulle fotografere en
Proteus på land, begyndte den pludselig
af sig selv at køre hen imod kajkanten,
fordi underlaget skrånede. Jeg snuppede
lynhurtigt et stykke bræt, der lå på kajen
og skyndte mig at få hjulene blokeret med
det – og hindrede derved et gevaldigt
plask! Men der var ingen andre, der havde
bemærket episoden.
Og en lille sand historie om mødet
mellem P 548 Suenson og P 513 Søhesten
under Bold Game i 1980. Søhesten skulle
lægge sig op ad Suenson, der lå for anker.

Der var lidt bølgegang og Søhesten havde
vel lidt for meget fart på og kom også for
tæt på Suenson uden virksom fender imellem. Resultatet var, at bugserbeslaget på Søhesten skrabede en ﬁn proptrækkerformet
spån ud af en beklædningsplade på siden
af Suenson. Spånen endte på en mindeplade i Harpoon, og på Søhesten blev der
sat et skilt op ved bugseringsbeslaget med
teksten: DÅSEÅBNER.
Der ﬁndes en dagbog om Søløvenklassen. Heri har div. torpedobådschefer
skrevet om, hvad de har oplevet og bedrevet med deres fartøjer og besætninger.
Det første indlæg handler om afhentningen af de engelske både hos Vosper i
Portsmouth, og er skrevet af den navnkundige Luffe.
Det sidste indlæg, der samtidig er en
vemodig afsked med klassen gennem Søhundens sidste sejlads, slutter af med at
omtale at for fremtiden vil sejladser kun
være mulige med modeller, som den vi har
set her i dag – P 515 Søulven i skala 1:32.
Efter TBE’s nedlæggelse ved udfasningen af Willemoes-klassen er dagbogen
blevet overdraget til Forsvarets Bibliotek,
hvor man kan få den at se.

Kilder:
Harald Fock: Schnellboote 1, 2 og 3. Harald
Fock var lærer på Den tyske Marineskole
i Mürwik, og var specialist i motortorpedobåde. Hans værk er standardværket om

Det sidste officielle foto af P514 Søhunden,
taget i sommeren 1986
Foto: TBE

torpedobåde. Harald Fock er særdeles
grundig, og værket er rigt illustreret med
fotos og tegninger, ofte med spanterids.
Hans Garde og Chr. Bjerg: Torpedobåde gennem 100 år, og med undertitlen Det
danske torpedobådsvåben 1879 – 1979.
Det lyder som et jubilæumsskrift, men er
egentlig blot en á jour føring af R. Steen
Steensens værk: Vore torpedobåde gennem
75 år, der udkom i 1953. God og grundig
gennemgang og med talrige henvisninger,
hvis man vil vide mere.
Niels Christian Borck og Søren Nørby:
Søheltenes Skibe. Historien om Søværnets
torpedomissilbåde af Willemoes-klassen.
Selv om bogen handler om Willemoesklassen, står der også en hel del om
Søløven-klassen, og meget af det, der står
mere generelt omkring angrebsteknikker,
gælder også for Søløven-klassen. Forfatterne ville gerne også have udgivet en bog
om Søløven-klassen, men måtte altså nøjes
med at tage den med og behandle den
mindre udførligt i ”Søheltenes Skibe”. Et
uundværligt værk for alle, der interesserer
sig for Søværnets torpedobåde.
Gunnar Olsen og Svenn Storgaard:
Flådens skibe og fartøjer 1945-1995.
Marinehistoriske Skrifter. København
1998. Bogen er aldeles uundværlig, hvis
man beskæftiger sig med Søværnet efter
2. verdenskrig. Her er alt med: fotos, data,
skitser og de enkelte enheders skæbne efter
endt tjeneste.
Billederne stammer alle fra mit arkiv,
men jeg har naturligvis ikke selv taget alle
billederne. Jeg står i gæld til: Søværnets
Fototjeneste, TBE, Tex, Peter Lauridsen,
Jan Laursen, Lars Johansson og modelbygger Jan Nielsen.
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Apollo Soyuz
En rumfarts parentes fylder 40 år.
Af Flemming Hansen

De første skridt
Nu skal man lige holde for øje, at de første
spæde skridt til denne mission blev taget
i de tidlige 60’ere da amerikanere og russere i den grad var optaget af at bekæmpe
hinandens venner i Sydøstasien, så at der
overhovedet kom noget ud af det så tidligt
som i 1975 må nærmest betegnes som et
mirakel.
De første skridt bliver taget i 1963 den
23. juli da Præsident Kennedy opfordrer
til rumsamarbejde med russerne til mange
højtstående chefers store skræk!
I et brev til Hugh Dryden beordrer
Kennedy NASA til at gøre klar til en sådan
aftale. Den 18. september samme år briefer han NASAs chefer om et sammenlagt
Apollo mål med russerne.
Et attentat i Dallas og den efterfølgende præsident Lyndon B. Johnson sætter
en effektiv stopper for disse planer.
Vi skal helt frem til den 16. januar
1971 før en sammenkoblingsmission bliver
foreslået. Den 24. maj 1972 bliver der opnået enighed om Apollo Soyuz missionen.
Månemissionerne var gennemført og slaget
om rummet var vundet i denne omgang og
der blev fornyet interesse om en mission.

Præsident Nixon så det som en mulighed for at opnå lidt politisk medvind oven
på Vietnam krigen og de spirende aftaler
om nedskæringer i missil arsenalerne. At
han så blev verfet ud af det hvide hus inden
missionen var så noget helt andet.
Efter at interessen i offentligheden i
USA var dalet betragteligt siden den første
månelanding i 1969, der i nogle momenter
i den sommer havde hele verdens opmærksomhed, stod NASA med en bunke
hardware til skrotning.
Den sidste månerejse – Apollo 17 i
slutningen af 1972 – havde betydet, at de
planlagte rejser med Apollo 18, 19 og 20 og
disse missioners hardware i form af Saturn
V raketter og Apollo moduler kunne se
frem til et liv på museer eller simpelthen
bare blive hugget op.
Skylab missionerne brugte en enkelt
Saturn V raket med et ombygget tredje
trin, der udgjorde Skylab. Den første
amerikanske base i rummet. De sidste to
Saturn V raketter endte på udstilling. Den
ene på Kennedy Space Center i Florida i
nedlagt stand og den anden på U.S. Space
and Rocket Center i Huntsville, Alabama
i oprejst stand.

Apollo-Soyuz opstillingen på museet i Washington
Foto: Flemming Hansen

14

Ingen rumfærd uden et specielt mærke,
her ses mærket fra Apollo-Soyuz missionen

Dermed var der også materiale til overs
til at udføre den mission der langsomt
tog fart.
Et Apollo rumfartøj og et tilsvarende
Soyuz skulle sætte fart i en opblødning af
det kølige forhold mellem stormagterne.

Broen bygges
I 1970 og 1971 har astronauter og kosmonauter besøgt hinandens lande under
venskabelige former. Ud af dette blev det
klart at et sådan møde i rummet ville kunne
lade sig gøre, men der var en del praktiske
problemer.
Den russiske Soyuz brugte en iltkvælstof atmosfære svarende til trykket
ved havoverﬂaden, mens Apollo brugte
ren ilt på 1/3 af atmosfærisk tryk. Det vil

Opstillingen på NASM i Washington viser
klart størrelsesforskellen på på Apollo,
nærmest og Soyuz længst væk
Foto: Via Internettet

sige at en direkte opkobling ikke ville kunne
lade sig gøre.
Der var naturligvis også det praktiske i
at koble fartøjerne sammen. Der var ikke
rigtig en industristandard USB-type sammenkobling på den tid.
Der var altså brug for et sammenkoblingsmodul, der samtidig kunne bruges
som luftsluse. Modulet blev bragt op i rummet af Apollo rumfartøjet, der ville have
to sammenkoblingslåse – en til Apollo og

en til Soyuz. Lidt som en konverteringsstik
mellem ﬂere landes elstik!
Med alt dette klaret var der så måske
lige den største hurdle – et fælles sprog!
Astronauterne og kosmonauterne blev
derfor nødt til at lære hinandens sprog og
have muligheden for at kommunikere selv
tekniske problemstillinger.
Men der begyndte dog at komme ugler
i mosen, da nogen mente at det kunne blive
en ﬁn lejlighed til at spionere på hinanden

og hvem havde egentlig kontrollen over
missionen? Houston eller Moskva? Gradvist blev der udstukket et regelsæt begge
parter kunne tilslutte sig og missionen
begyndte at falde på plads.
I 1972 blev startsignalet endelig givet til
at astronauterne og kosmonauterne kunne
besøge hinandens lande. Mens russerne
blev undervist i burgere, blev amerikanerne
undervist i at drikke vodka.
Russerne havde været ude for en rumkatastrofe i juni 1971 da kosmonauterne
Dobrolvolsky, Volkov og Patayev blev
kvalt i rummet da deres rumfartøj Soyuz
11 ”punkterede” under nedstigning til
jorden. Så de havde brug for en succes og
for amerikanerne skulle det blive den sidste
Apollo rumfærd mere end et år efter sidste
Skylab ﬂyvning.

Veteranernes indtog
Til at styre den sidste Apollo færd valgte
NASA veteranen Tom Stafford med Gemini og Apollo fortid. Donald K. (Deke)
Slayton og Vance Brand ville også være
om bord. Slayton havde været en del af
de første 7 Mercury astronauter. Nu som
51-årig skulle han få sin første ﬂyvning i
rummet eftersom han i 1962 havde fået
konstateret ustabil hjertefunktion. En
længerevarende medicinsk undersøgelse
gav ham dog ﬂyvestatus tilbage til ASTP
projektet, det ofﬁcielle navn på missionen.
Russerne valgte Alexei Leonov som
kommandør sammen med debutanten Va15

Soyuz modulet på NASM i detaljer
Foto: Flemming Hansen

lery Kubasov. Leonov havde gennemført
den første rumvandring 10 år tidligere (Se
IPMS-Nyt 147) på Voskhod 2 missionen i
marts 1965. Han havde også været udpeget
til at gennemføre den russiske månelanding, der aldrig fandt sted.

Launch
Planen havde fastlagt at russerne blev
sendt afsted først, fra Baikonur den 15.
juli 1975, efterfulgt af Apollo med den
sidste Saturn IB (ét B – ikke Ib!) 7 timer
og 22 minutter senere. Med Soyuz fartøjet
forankret i en fast bane 255 km over jorden
blev det Apollo der skulle jagte, da dette
havde mulighed for at manøvrere, hvilket
russernes fartøj ikke havde mulighed for.
Efter 51 timers ”jagt” blev de to fartøjer
koblet sammen.
Egentlig ville sammenkoblingen være
sket over Bognor Regis på den engelske
sydkyst, men på grund af en lille forsinkelse skete det først over Metz i Frankrig
d. 17. juli.
Leonov og Stafford var de første der
udvekslede håndtryk, der var kulminationen på års træning og forberedelser. Derefter var det de andres tur og over de næste
syv timer blev der udvekslet memorabilia.
Så var det tid for at koble fra hinanden og
endnu en dokning for at prøve den nye
sammenkoblingsenhed.
Soyuz blev i rummet i yderligere tre
dage, mens Apollo lavede en fuckup landing, der ikke lige var en værdig måde at
afslutte Apollo æraen på.
Under nedstigning misforstod mandskabet en instruktion til styring af faldskærmene, hvilket ﬁk fartøjet til at svinge
voldsomt frem og tilbage. For at afbøde
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dette arbejdede styreraketterne på overarbejde og nogle af stofferne blev suget
ind i rumfartøjet, hvilket ﬁk Vance Brand
til at besvime indtil Stafford ﬁk givet ham
en iltmaske på. Under landingen fejlede
opretningsluftboldene, således at fartøjet lå
med spidsen ned i vandet, indtil dykkerne
ﬁk det vendt om!

Slutningen på en æra
Da Apollo fartøjet plaskede ned i Stillehavet var det samtidig enden på tre
generationer af amerikanske bemandede
rumfartøjer – Mercury, Gemini og Apollo
– var alle landet i vandet.
Herefter ville astronauter ﬂyve i rumfærger – men der ville gå yderligere seks år
før dette skete.

Kan det bygges?
Jamen det kan det da i høj grad! Der er
primært to sæt der er på markedet. Det ene
er et temmelig gammelt Revell sæt, der ikke
på nogen måde lever op til nutidens krav
om detaljer…

Til højre er
det æskeforsiden på
Dragons
1:72 sæt

Det andet er et
relativt ny bekendtskab. For nogle år
siden udgav Dragon en række sæt
med udgangspunkt
i amerikansk rumfart. Herunder
nogle voldsomme
Saturn V og Skylab
raketter i skala 1:72.
De er pænt store og
er naturligvis højere end den gamle
Saturn V fra Revell
i 1:96, der ikke er
en mini model i sig
selv.
I den serie er
der så også udgivet
et Apollo Soyuz sæt,
der består af den del
af Saturn V sættet
der er kommandomodul og servicemodel.
Altså den øverste del af hele apparatet –
bortset fra redningstårnet. Desuden er der
tilføjet dokdelen, der blev medbragt af
Apollo og naturligvis Soyuz rumfartøjet.
Der er egentlig ikke så mange dele i sættet, men de ser ud til at passe ﬁnt sammen.
Hvordan det ser ud som en færdig model
ved jeg ikke helt, da jeg ikke helt er nået til
fase to – bygningen!

Kan det ses?
Ja det kan det faktisk! Ikke de rigtige
rumfartøjer naturligvis, men en opstilling af hele ASTP enheden med Apollo,
dokningsmodul og Soyuz rumfartøj i en
ikke særlig realistisk gyselig grøn farve
kan ses på National Air & Space Museum
i Washington DC.
Det er klart umagen værd lige at smutte
indenfor og se dette samt alt det andet på
museet, hvor adgangen er ganske gratis! Du
kan også se nogle af de artefakter der blev
udvekslet mellem de rumfarende.
Er det allerede 40 år siden?

Maho Beach
En flyspotters våde drøm…
Tekst og fotos: Flemming Hansen

H

vor i h****** er Maho Beach
spørger du sikkert? Medmindre
du er er hardcore ﬂyspotter, for
så kender du ganske sikkert stedet. Du har
med garanti set billeder af Jumbojets der
passerer tæt hen over hovedet på strandgæster og tror måske at det handler om
Photoshop? Det gør det slet ikke.
Stedet ﬁndes, men det er en kende
afsides. Du er tættere
på Sydamerika end
Nordamerika. Du
skal lede efter Phillipsburg på øen St.
Maarten. En mindre
ø i Caribien, der helt
unikt er opdelt i en
fransk og en hollandsk zone.
Du kan komme
til øen på ﬂere måder – på et krydstogt
eller direkte med ﬂy
fra Europa – ja sikkert også ved at jolle
rundt i et eller andet
sejlskiv, hvis du er
Kløvedal eller Mik-

kel Beha typen. Dem var der mange af
– altså sejlskibe i størrelse stor eller større.
Det så temmelig dyrt ud. Også med deciderede skibe af ”jeg har røven fuld af penge
typen”. Hvis man har sådan en pænt stor
en OG en helikopter på bagdækket, så er
man nok velbeslået!
Vi ankom på et krydstogt og det er når
sandheden skal frem, ikke den ypperste
måde at gøre det på når man skal på Maho
Beach og se ﬂy. Du har en meget vigtig
deadline på den anden side af øen med et
krydstogtskib!
Som kaptajnen sagde i højttaleren inden man blev sluppet løs på øen: ”Skibet

sejler 16.30, så når du ikke det, så husk
et kamera så du kan fotografere skibet i
horisonten!”
Jeg ved ikke hvor meget line man har
med et krydstogtskib… Men det er vist ikke
lige noget man skal eksperimentere med…
Anyways. Det at komme til og fra Maho
Beach, der ligger i den vestlige ende af øen
er ikke noget problem. Der står et mylder
af taxier parat og prisen er fast, så du skal
ikke umiddelbart være bange for at blive
rullet af en bandit. Så efter en lille halv
times kørsel stod vi så på Maho Beach og
kiggede ud over vandet…
Det gjorde vi faktisk ret længe…
Maho Beach giver dig mulighed for
close-ups af landende passagerfly

Det klassiske billede fra Maho Beach, et jet-passagerfly,
der næsten lander ovenpå badegæsterne
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Det lokale flyselskab flyver med DASH-8 fly som dette

Problemet ligger mest i at de største
ﬂy kommer efter middagstid og der var vi
tilbage på skuden. Den internationale lufthavn er nemlig ikke ret stor og sidst i marts
er måske ikke lige højtid for ferieﬂyvning
til øen? Under alle omstændigheder var der
meget langt mellem snapsene. Der kom
lokale props ind imellem, men det er jo de
store jets man vil se og dem der giver det
største sus.
Det er blevet en ren industri for den
lokale Sunset beach bar, der simpelthen er
perfekt placeret. Tænk ﬂyvergrillen – bare
større og helt uden grimme og spærrende
hegn plus at du har solen i nakken. Det kan
dermed faktisk ikke bliver meget bedre set
Denne Airbus A320 fra amerikanske jetBlue
valgte at komme "lidt højt" ind til landing
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ud fra et fotosynspunkt. Jeg ved positivt,
at der er ﬂyspottere der indlogerer sig på
hotellet på den modsatte side og så kan de
jo så vandre mellem baren og hotellet på
deres ferie. Fantastisk praktisk må man sige.
Men nok ikke lige noget man får konen
med på i en 14 dages tid!
Stedet er fantastisk og du kan fotografere til du bliver blå i hovedet; til du løber
tør for strøm; til kortet løber fuldt. Men
du skal nok ikke, som jeg er, være af den
utålmodige type, der forlanger action nu
og her. Det var for det meste lige så spændende, som at se maling tørre eller som at
være i krig: Lange perioder af kedsomhed
afbrudt af få sekunders spænding.

Du kan naturligvis bruge den mellemliggende tid til at studere ”strandlivet”,
der for visse unge damers tilstedeværelse
nok ikke så meget var for at spotte ﬂy,
men måske mere hen i retning af at vise
attributterne frem for en lang række herrer
udstyret med større eller mindre kameraer.
Hvor ellers ville der ikke blive kigget meget
mærkeligt på, at herrer i deres bedste alder
står på en strand med et stort kamera med
beachbabes om benene? Det skal dog siges
når sandheden nu skal frem, at andelen af
deciderede ”babes” ikke var overvældende,
set ud fra et helt nøgternt babe-o-meter
synspunkt, udviklet gennem en menneskealder… Der var større chancer for at vælte
ind i noget Greenpeace gerne ville hive ud
i havet… (Save the whales, hvis du ikke lige
forstod den ﬁnte!)
Byder øen så ellers på noget? Hmmm
svært spørgsmål? Det vi så fra taxaen ud
over et par enkelte lækre resorts, var mildest
talt ikke opløftende. Nedslidt, forfaldent,
grimt, skrammel, støv, fattigt. Folk var dog
ﬂinke og man så ikke umiddelbart tiggere
rende rundt, men det var ikke lige et sted
som vi sagde, at der skal vi bare tilbage til.
Det er et af de steder, hvor jeg siger: ”Been
there, done that, got the t-shirt”.
Så det er måske nok øens største attraktion vi besøgte og kan være ﬁnt hvis
man kun er til at se ﬂy der lander. Hvis du
vil se andet er der strande og vejret kan der
i hvert fald ikke klages over! Omkring de
30 grader sidst i marts og sol fra en skyfri
himmel, hvilket for os fra det køligere og
sandsynligvis overskyede nord nok i virkeligheden er det allerstørste aktiv. Men det
behøver man jo trods alt ikke tage helt til
Caribien for at opleve!

Tilmelding til:

DANMARKSMESTERSKABET i Modelbygning
IPMS-DANMARK
den. 31. oktober og 1. november 2015 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
Bemærk: Indgang på Hobbymessen er gratis for deltagere
Voksen tilmeldt senest søndag d. 11/10
Junior / Ungdom (max. 21 år) tilmeldt senest søndag d. 11/10
Voksen tilmeldt efter den 11/10 eller ved fremmøde
Jr./Ung. (max. 21 år) tilm. efter den 11/10 eller ved fremmøde

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

Medlem af IPMS
kr. 50,kr. 25,kr. 125,kr. 100,-

NB: Er du medlem af en udenlandsk IPMS afdeling, deltager du til IPMS pris. (Sverige, Norge etc.)
Eller spar portoen! Du kan emaile de samme oplysninger til dm2015@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. Kan også sendes på mail.
Modellerne udstilles for egen regning og risiko, og IPMS-Danmark påtager sig intet ansvar for skader på
modellerne, opstået under transport, udstilling eller lignende.
Natten mellem den 31/10 og 1/11 vil lokalerne være aflåst og under opsyn.

----------------------- klip ----------------------------- klip ------------------------------- klip -----------JA, tilmeld mig til Danmarksmesterskabet i modelbygning 2015:
Navn .........: ________________________________________________________________________
Adresse......: ________________________________________________________________________
Postnr........: _________ Bynavn..: ______________________________________________________
Telefonnr ...: ________________
Jeg deltager i spisearrangement den 31/10 om aftenen. Se IPMS.DK for detaljer. ja / nej
Jeg ønsker at sælge sæt på swap-meet. Se IPMS.DK for detaljer. ja / nej
Jeg er juniormodelbygger (15 år eller derunder) ja / nej.
Jeg er ungdomsmodelbygger (21 år eller derunder) ja / nej.

Indsendes til: IPMS-Danmark, Bringebakken 29, 3500 Værløse
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KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
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KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE

A
A1
A2
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B
C
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D
E
F
G1
G2
H
I
I1
I2
J
K
L
M
N
N1

KLASSEINDDELING

Fly og helikoptere alle typer skala 1/100 og mindre - Ny i 2015
Fly og helikoptere alle typer skala 1/51 til 1/99 - Ny i 2015
Fly og helikoptere før 1946 skala 1/48 til 1/50 - Ny i 2015
Fly og helikoptere efter 1945 skala 1/48 til 1/50 - Ny i 2015
Fly og helikoptere skala 1/47 og større (F.eks. 1/32) - Ny i 2015
Fly og helikoptere i diorama
Militærkøretøjer – Tyske frem til 1946 skala 1:35
Militærkøretøjer – Andre frem til 1946 skala 1:35
Militærkøretøjer med hjul – Efter 1946 1:35 - Ny i 2015
Militærkøretøjer bælte/halvbælte Efter 1946 1:35 - Ny i 2015
Militærkøretøjer – alle andre skalaer - Ny i 2015
Militærkøretøjer i diorama
Skibe
Skibe i diorama - Ny i 2015
Figurer – rundmassive
Figurer fra film og fantasi
Figurer – rundmassive- i diorama
Racerbiler/ motorcykler
Civile biler/ motorcykler
Lastbiler, pickups, varebiler mm.
Biler i diorama - Ny i 2015
Science-Fiction og Rumfart - Ny i 2015
Alt andet der ikke kan placeres i en anden klasse.
Åben dokumentationsklasse
Juniorklasse (15 år eller derunder )
Ungdomsklasse (21 år eller derunder) - Ny i 2015

TIDSPLAN
Lørdag den 31. oktober
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 1. 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

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.

5. Upassende modeller: Overdommeren vil
ekskludere/ fjerne enhver model, der af officials
vurderes til at være stødende for den brede opfattelse af god smag

2. Juniorer: Opstillere der er 15 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.

6. Afslutning: Det er ikke tilladt, at fjerne de
udstillede modeller før arrangementet officielt er
afsluttet.

3. Ungdomsklasse: Opstillere der er 21 år
eller yngre kan vælge enten at deltage i den
åbne ungdomsklasse, eller i de andre klasser. I
ungdomsklassen kæmper modellerne alle mod
alle. Der vil ikke være specielle ungdomspræmier
i de andre klasser.
4. Tidligere vindermodeller: Modeller der tidligere har vundet 1., 2. eller 3. præmie ved et af
IPMS arrangeret Danmarksmesterskab, kan ikke
deltage.
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7. Dokumentation: Det er af pladsmæssige årsager ikke tilladt at placere fotografier ved siden af de
udstillede modeller. Dette gælder dog ikke klasse M.
8. Modelspecifikation: Enhver model eller diorama
i konkurrencen skal ledsages af en udfyldt modelspecifikation, der frit kan downloades fra www.ipms.dk
9. 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 modelbyggerne 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.
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 godt 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 IPMSDanmark 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
1. Særpræmier kan udsættes af alle interesserede.
Sidste frist er lørdag den 31/10 kl. 16.00 i IPMSstanden. Særpræmiegiveren skal selv udpege
vinderen og eventuelle sekundære placeringer.
Resultatet oplyses til IPMS-standen senest søndag
d. 01/11 kl. 12.00. Før den 31/10 skal oplysninger
om særpræmier sendes til:

IPMS Danmark
Bringebakken 29
3500 Værløse
eller på mail: ipms@ipms.dk
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Warbirds Airshow i Titusville
Jeg må indrømme at jeg ikke havde været ude for det før.
Tekst og fotos: Flemming Hansen

B

åde ”bare sådan lige” at falde over
et Airshow uden at vide noget om
det på forhånd og så det at være til
airshow i USA. Det skulle så blive første
gang for begge dele.
På vores månedlange tur til USA havde
jeg på ønskesedlen, at have mulighed for to
fulde dage på Kennedy Space Center. Jeg
har været der før en del gange, men det har
altid været i en klokkestreng, hvor jeg skulle
være tilbage på et bestemt tidspunkt. Så to
dage blev det til, men da vi kørte forbi Grissom Parkway var der jo lige det skilt med
Warbird Airshow og en pil… da vi kørte
tilbage til Orlando.
Jeg bemærkede
en T-33 der var ved
at starte op men
kunne hverken se
horder af biler, mennesker eller nogen
særlig luftaktivitet, så
det blev ”arkiveret”.
Det vil sige indtil
jeg ﬁk googlet på det
tilbage på hotellet…
Wa r b i r d s ? H va d
kunne det være?
Nogle Harvards og
en udsultet Phantom eller hvad? OK
Thunderbirds optræder! Havde ikke
set dem siden 1984
i Værløse. Kone! Vi
skal til Titusville!
Hvor er vi sådan
omtrentligt? Florida!

Ca. i midten ud for Orlando. 4 timers kørsel
fra Miami der ligger mod syd. Fra Orlando
stort set en vandret streg ud mod Kennedy
Space Center, det er der Titusville ligger.
Titusville er også kendt blandt rumnørder
som stedet, hvor man på stranden skulle
se på rumfærge opsendelser eller før dette
Saturn V opsendelser, da det er det sted der
har det mest direkte view til affyringsrampe
39A og 39B på Kennedy Space Center.
Som sagt så gjort. Uden at have nogle
forventninger overhovedet til hvad man
måtte møde af bilkøer og andet var det
bare afsted på den ca. timelange tur østpå.

Skal jeg nævne at det var perfekt vejr –
solrigt og lige omkring de der behagelige
28 grader? Jeg mindes stadig de forskellige
airshows jeg har været til i Danmark og
Europa. Det har som regel været hamrende
koldt og blæsende. Selv Danish Airshow
2014 i Karup i juni havde jeg alt det tøj
på jeg overhovedet havde slæbt med. Ikke
her og så i marts. Kunne det være bedre?
Ja, det kunne det da jeg så ”static” området! What??? Der stod en F-4J Phantom.
En Tomcat! Skyhawk og Hornet fra Blue
Angels. En adskilt Intruder, Thunderchief,
Bronco, Corsair II og og og….! Jeg blev

En A-4C Skyhawk er bestemt ikke noget vi er
forvænt med at se på vores længdegrader, men i
Florida er en "Scooter" ikke helt så usædvanlig

En skinnende F-4J Phantom II i bemaling fra VF-114 "Aardvarks".
Bemærk den totale mangel på afspærringer
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Dette er en OV-10G Combat Dragon II udgave af den gamle
Bronco. Denne type har netop været genstand for afprøvninger
i US Special Operations Command.

som en lille dreng sluppet løs i en slikbutik.
Der stod en enkelt udtjent F-16 – men
resten var simpelthen lækkerheder på lækkerheder.
Flyene var alle vedligeholdt af veteraner og i modsætning til ﬂyene på Intrepid
så var disse her komplette ﬂyvejern! Så var
der også lige de to yderst ﬂotte Mitchells.
Der havde været én på et Scandinavian
Historic Flight ﬂyveshow tilbage i 1994 i
Tirstrup. Her stod to og den ene var ﬂottere end den anden.

Det helt store tivoli
I bund og grund kan man sagtens lave
en sammenligning mellem det airshow vi
har hvert andet år i Roskilde og Warbirds

airshow i Titusville. Sidstnævnte er dog
naturligvis meget mere af det samme og
så meget større. Det er jo USA det her.
Der hvor den helt store forskel er, er
det store udbud af spisesteder og muligheden for at få kolde drikke også SENT på
eftermiddagen. Simpelthen ved at ﬂasker
lå i kølebokse fulde af isterninger. Lækkert
og helt enkelt. Men nu var der jo så også
den detalje, at det var dejligt varmt vejr
den dag midt i marts! Så kølige drikke var
simpelthen et must.
Tivoli? Jamen det var der også, hvis
man havde den lyst. Dertil også biludstilling af gamle amerikanerbiler samt folk der
rendte rundt i gamle uniformer og kørte
rundt i gamle militærkøretøjer. Desuden

Der var også en Grumman F9F-5 Panther på static.
Gloss Navy blue bemaling med lyseblå og hvid
staffage på næsen og halefinnen.
Flot restaureringsarbejde
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en hel masser boder der naturligvis solgte
alverdens t-shirts, køleskabsmagneter,
hatte, modelﬂy og alt hvad der nu en gang
hører til et godt ﬂyveshow.

Så flyver vi
Ved godt middagstid gik selve ﬂyveshowet
i gang, efter alle havde haft mulighed for
at studere de opstillede ﬂy på nærmeste
hold. Både dem der skulle ﬂyve og dem
der ”bare” stod på static.
Nu var det jo i USA, så ikke en indledning uden en afspilning af ”Star Spangled
Banner” og ved denne lejlighed kom der er
stort amerikansk ﬂag ledsaget af en faldskærmsudspringer ned fra den blå himmel.

Han var sprunget ud af
den ﬂotte C-47 ”Tico Belle”.
Dette ﬂy har sjovt nok et dansk
islæt idet at det i sin tid ﬂøj
rundt for Flyvevåbnet i form
af K-684!
Ved danske flyveshows
er der nogle der sidder ned
i medbragte stole. Ved dette
ﬂyveshow var det stort set alle
der sad bænket på diverse stole.
Naturligvis helt ud ved ﬂightline og mange, mange meter
bagud. Men der var rigeligt
plads alligevel til alle. Man behøvede ikke ankomme 3 dage
i forvejen og stå op i samtlige
timer som sild i en tønde, som
jeg oplevede i Tune i 2009. Det
år da Red Arrows kom forbi.
Så ﬂøj de ellers gjorde de,
de næste små ﬁre timer. Med
solen i ryggen. Noget man
som fotograf sætter utrolig
stor pris på!
Harvards, Skyhawk, Den røde baron,
T-28, og mange ﬂere. Det fedeste udover
Thunderbirds var helt klart de to ﬂotte Mitchells. For lige at gøre det ekstra lækkert,
så blev alle ﬂy præsenteret i fotopasses,
hvor de kom fra enten højre eller venstre i
drej forbi publikum med ﬂot præsenterede
oversider.
Disse fotopasses blev naturligvis varslet
over højtaleranlægget så man kunne være

Meget velordnede forhold med
stolerækkerne ved flightline

parat med sit kamera. Det kunne man
godt lære noget af herhjemme og mange
andre steder. For dette var simpelthen så
gennemført som det kunne blive.
Thunderbirds. Stort, lækkert og et fuldt
airshow på en hel halv time. Som man vil
kunne se på mine billeder ﬂøj de ikke 1
kilometer væk fra publikum. De var inden
for fotodistance når de passerede og de
kom også bagfra ind over publikum.

Det var en oplevelse af de større som
fra de ”gode gamle dage” pre Rammstein.
Ikke bandet, men den alvorlige ﬂyveulykke
på basen i 1988 med Frecce Tricolori.
Jeg ville jo nok ikke tage hele vejen til
USA for at se et enkelt ﬂyveshow, men hvis
tiden passer og vejen falder forbi, så går
man ikke meget galt i byen ved at tage forbi
TICO Warbird Airshow i Titusville. Bare
for vejret alene var der ”value for money”!

Den ene af de to B-25 Mitchells er her ved at
taxie forbi, mens der vinkes til publikum
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Oversiden af en B-25 ved airshowet i Titusville.
Det er god service, at man få lov til at se oversiden på flyene

Vought F-8K Crusader i bemaling fra VMF-333
"Fighting Shamrocks"

En Cessna O-2 Skymaster var også til stede
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Man kunne få en rask lille tur i denne AH-1 for den beskedne sum af 700$

B-25 Mitchell "Panchito" er her på vej i luften

Denne F-86F flyver i Skyblazers bemaling.
Skyblazers var USAF Europe's kunstflyvningshold fra 1949-1962
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Slaget ved Hannut
I disse dage er det 75 år siden det første store kampvognsslag fandt sted.
Af Lars Seifert-Thorsen

S

enere hen kom der større kampvognsslag til, som f.eks. slaget ved
Kursk, men på dette tidspunkt var
slaget ved Hannut det største kampvognsslag som historien havde set. Det fandt sted
i tidsrummet 12-14. maj 1940 i Belgien,
men inden vi ser på selve slaget skal vi lige
have forhistorien på plads.

Fall Gelb
Tyskerne havde lavet deres Fall Gelb plan
som deres strategiske plan i forhold til en
eventuel krig mod Frankrig. Planlægningen
begyndte ganske kort tid efter at krigen
var brudt ud i september 1939 og var i alt
væsentlig en genoplivning af Schlieffenplanen fra 1. Verdenskrig. I korte træk
gik Fall Gelb ud på at invadere Frankrig
igennem Holland og Belgien, på trods af
at begge lande var neutrale.
Planen indeholdt ﬁre elementer:
• Angreb mod Maginot linjen for at
fastholde de allierede divisioner, så de
ikke kunne bruges mod den sydlige
tyske ﬂanke.
• En luftbåren invasion af Holland støttet af en armé som opfølgningsenhed.
• Et stærkt fremstød gennem det centrale Belgien af en armé, som skulle
overbevise de allierede om at det var
hovedfremstødet.
• Et hovedfremstød gennem Luxembourg og det sydlige Belgien med en
armégruppe, som skulle opnå et gennembrud hvorfra man kunne omringe
de allierede styrker.

Slaget ved Hannut udsprang som et
resultat af punkt 3 i denne liste og vi skal
derfor fokusere udelukkende på dette.

Den tyske plan
Planen her var at angribe de belgiske
forsvarsværker langs floden Maas med
fem infanterikorps og en luftbåren enhed
for at neutralisere Fort Eben Emael. Når
denne ”dør” var blevet slået ind skulle et
motoriseret armékorps angribe dybt ind i
det centrale Belgien, imellem ﬂoderne Dyle
og Meuse, et område kendt som ”hullet ved
Gembloux”.
Hvis de allierede hoppede på det,
ville kampvognene og de efterfølgende
infanterienheder blive mødt af de bedste
og stærkeste allierede mobile enheder, de
engelske British Expeditionary Forces og
den franske 1ère Armée – og derved binde
disse, så de ikke kunne gribe ind imod hovedfremstødet igennem Luxembourg og
det sydlige Belgien via Ardennerne.

Den allierede plan
Den allierede plan var baseret på en viden
om den foretrukne belgiske forsvarslinje
langs Albert-kanalen og ﬂoden Maas, en
viden man havde opbygget allerede inden
krigen brød ud.
Den allierede øverstbefalende, den
franske general Gamelin, var klar over
at hans mobile enheder ikke ville kunne
nå frem til den nævnte linje inden at de
angribende tyske styrker ville have besejret
de belgiske forsvarere. Gamelin besluttede

derfor, at satse på at nå frem til en anden
og kortere defensiv linje, der skulle gå fra
Antwerpen gennem Louvain og Wavre til
Namur og Sedan.
Gamelins beregning var, at to ud af
hans tre motoriserede armeer, BEF og
1ère Armée, ville kunne nå frem til denne
linje under forudsætning af at belgierne
ville kunne opholde de tyske styrker i ﬁre
til syv dage. Dele af denne defensive linje
var forankret ved åen Dyle, som eftertiden
har ”forstørret” til at være en ﬂod. Vi taler
om et vandløb på 5-10 meters bredde, så
det er i hvert fald ikke nogen imponerende
ﬂod. Den franske plan hed derfor Plan D.
De allierede havde ifølge deres Plan D
yderligere en motoriseret armé i reserve,
som kunne indsættes både mod nord bag
Dyle-Meuse linjen eller bag Maginot-linjen.
Desværre for de allierede kom Gamelin i
det tidlige forår til at tænke på, at de allierede også skulle tænke på at beskytte
Holland.
Han lavede derfor om i planen og
planlagde for at indsætte hans strategiske
reserve, den franske 7e Armée, allerlængst
mod nord i den allierede linje, hvorfra den
skulle skynde sig frem og forbinde sig med
de hollandske styrker i nærheden af Breda.
Denne modiﬁcerede plan er kendt som
Plan D-Breda variant.
Historien viser at netop denne beslutning kom til at besegle skæbnen for både
de to franske armeer og for BEF – og
som konsekvens heraf også skæbnen for
Frankrig, Belgien og til en vis grad Holland.

Den franske hovedlinje

Fremskudt fransk
kamplinje

Kampområdet omkring Hannut
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De tyske styrker
De tyske styrker i den del af Fall
Gelb vi beskæftiger os med bestod af Armee Oberkommando
6 (AOK), der som tidligere
nævnt bestod af fem infanterikorps. I disse var der i alt to panzer og atten infanteri divisioner.
Panserdivisionerne bestod hver
af to panserregimenter plus to
motoriserede infanteriregimenter
og et artilleriregiment. Disse panserdivisioner var blandt de første
som var blevet opstillet, men de
var blandt de sidste som ﬁk nyt
materiel. På det tidspunkt vi taler
om havde hvert af de ﬁre panserregimenter ca. 20 stk. Pz. III, 12
Pz.IV, 60 Pz. I og 60 Pz. II.
Set fra luften har disse to
panserdivisioner været et særdeles imponerende syn med ca.
600 kampvogne, kommandokøretøjer, panservogne og halvbælte køretøjer til det motoriserede infanteri, hvilket betød
at de var særdeles egnede til at
skabe indtrykket af at dette var
hovedfremstødet.

Panhard 178 indgik i de franske
opklaringsenheder under slaget.
Billedet her er fra senere under
krigen, hvor tyskerne brugte typen
Foto: Via Internettet

De franske styrker
De to franske armeer, der stod over for de sen at det var en velafbalanceret og meget
tyske enheder, var primært infanteri enhe- mobil enhed. Hver af de to divisioner
der. Deres 1ère Armée bestod af syv infan- bestod af to kampvognsregimenter og et
teridivisioner, hvoraf tre var motoriserede, motoriseret infanteriregiment plus et artilmens de sidste ﬁre baserede deres transport leriregiment, diverse opklaringsstyrker og
på jernbanenettet. Tre af de sidste ﬁre var de ”sædvanlige” støtteenheder i form af
kolonidivisioner, dvs. at det var soldater ingeniør-, signal-, sanitets-, forsynings- og
fra de forskellige franske kolonier. Foran transportkompagnier.
I et fransk kampvognsregiment i en
de syv divisioner befandt sig en eliteenhed
i form af Corps de Cavalerie. Dette korps DLM var der 84 kampvogne, ligeligt
bestod af to pansrede kavaleridivisioner, 2e fordelt mellem Somua S35 og Hotchkiss
og 3e Division Légère Mécanique (DLM). H35/39. Hver DLM havde derfor i alt 88
Da vores
historie omhandler disse
t o k ava l e r i divisioner, så
er det måske
værd lig e at
kigge nærmere
på deres opbygning.
Man skal
ikke lade sig
narre af betegnelsen Légère,
der oversat
betyder ”let”.
Ifølge den daværende franHotchkiss H-35 kampvogne
ske doktrin bepå et fransk torv inden krigen
tød betegnelFoto: Via Internettet

S35 kampvogne og 87 H35/39 kampvogne
når vi tæller føringskøretøjer med. Dertil
kommer 40 Panhard 178 panservogne i et
opklaringsregiment og yderligere kampvogne i det motoriserede infanteriregiment,
nemlig 63 Renault AMR 33/35 i 2e DLM
og 69 Hotchkiss H35/39 i 3e DLM.
Alt i alt når man kigger på styrkeforholdet mellem de franske og tyske
styrker står det klart, at franskmændene
ville være en særdeles hård nød at knække
for de to tyske panserdivisioner.
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To forladte franske Somua S35 kampvogne og en fransk 105 mm kanon bliver inspiceret af tyske soldater
Foto: Bundesarchiv via Internettet

Indledningen
Fall Gelb blev iværksat d. 10. maj 1940,
hvor tyske luftstyrker angreb Holland og
Belgien. Samtidigt med bombeangreb mod
ﬂyvepladser osv. blev tyske faldskærmstropper ﬂøjet ind i DFS 230 svæveﬂy mod
tre belgiske broer over Albertkanalen vest
for Maastricht og mod Fort Eben Emael,
der kunne beskyde tyskerne når de forsøgte
at krydse Albertkanalen.

For at komme ind i Belgien og over
Albertkanalen gik den tyske fremrykkevej
igennem den hollandske by Maastricht,
hvor der ligeledes var tre broer over Maas
ﬂoden.
Her var det tyske ”kommando” soldater, som havde opgaven med at erobre
broerne, men deres angreb mislykkedes og
de tre broer blev sprængt i luften for næsen
af de fremrykkende tyske divisioner.

Denne Somua S35 blev ødelagt under slaget ved Hannut
Foto: Via Internettet
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Selve luftlandsætningen falder langt
uden for denne historie og det skal blot
konstateres at tyskerne var i stand til at
erobre to af de tre belgiske broer uskadte
og indtage Fort Eben Emael.
Luftwaffes angreb på de hollandske
og belgiske ﬂyvepladser betød også, at
tyskerne opnåede luftherredømmet og at
de allierede luftangreb mod de fremrykkende tyske styrker, især mod de belgiske

broer, medførte meget store
tab uden nogle betydende
resultater.
De tyske angreb fik
garnisonskommandanten
i Maastricht til at overgive
sig kl. 11 om formiddagen,
efter at de hollandske styrker havde lidt svære tab
under kampe med de tyske
”kommando” soldater og
de opklaringsenheder som
fulgte tæt efter dem. Det
betød at tyskerne meget
hurtigt kunne gå i gang med
at bygge pontonbroer over
Maas. Allerede ved middagstid kunne infanteri gå
tørskoet over ﬂoden og da
man samtidigt gik i gang med
at sejle deres lette køretøjer over ﬂoden på
pontoner, kunne de fortsætte fremrykningen mod Albertkanalen og de broer som
faldskærmsjægerne havde erobret der – om
end det var uden støtte af kampvogne.
Ingeniørerne fortsatte arbejdet med at
bygge pontonbroer og kl. 04.30 d. 11. maj
kunne de tyske kampvogne komme over
Maas og frem mod Albertkanalen. Denne
nåede de frem til ud på formiddagen og de
tyske panserdivisioner var fuldt udfoldet
omkring kl. 13.15, hvorefter fremrykningen fortsatte mod byen Tongeren.
På vej mod Tongeren blev de tyske
divisioner angrebet af allierede bombeﬂy,
men selv om angrebene forårsagede betydelig forsinkelse i den tyske fremrykning,
så var de ikke i stand til at stoppe tyskerne.

Optakten
Enhver forsinkelse af den tyske fremrykning var noget som passede ind i den

AMC35 let kampvogn i "bølgende" bemaling
Foto: Via Internettet

allierede plan. Englænderne skulle nå frem
til Dyle ﬂoden og de franske styrker skulle
stoppe tyskerne i det som blev benævnt
”hullet ved Gembloux”. Det sidstnævnte
var en linje, der groft set gik fra Wavre via
Gembloux til Namur og som var en naturlig mulighed for tyskerne for at komme om
bag ved de allierede tropper.
Det franske Corps de Cavalerie blev
alarmeret kl. 07.45 d. 10. maj og ﬁre timer
senere rykkede de forreste enheder ind
i Belgien. Samme aften begyndte de tre
motoriserede franske infanteridivisioner
at rykke frem. Meget klogt valgte chefen
for 1ère Armée, at hans enheder kun
skulle bevæge sig om natten da Luftwaffe
havde luftherredømmet over Belgien. De
tre fodbårne infanteridivisioner måtte
vente til næste dag før de var i stand til at
komme ombord i tog der kunne føre dem
ind i Belgien.
Chefen for Corps de Cavalerie var
blevet klar over at det gjaldt om at skynde

sig, så han sendte derfor sine to opklaringsregimenter, delt op i ﬁre enheder, frem
så hurtigt som muligt for at søge kontakt
med de fremrykkende tyske enheder. Ved
midnatstid d. 10. maj havde de tilbagelagt
omkring 300 km fra deres udgangspunkter
i Valenciennes og Maubeuge.
Tyskerne nåede frem til Tongeren ud
på eftermiddagen d. 11. maj efter at have
fejet modstand fra et belgisk armekorps til
side, men det var nu nødvendigt for dem
at omgruppere.
Chefen for det tyske armekorps sendte
sine motoriserede rekognosceringsbataljoner og en motorcykel-infanteri (Kradschützen) bataljon frem, støttet af bl.a. Henschel
Hs 126 rekognosceringsﬂy, mens de to
panserdivisioner deployerede i ﬁre kampgrupper, der rykkede frem mod de franske
enheder.
Hver af de ﬁre kampgrupper bestod
af et panserregiment, efterfulgt af en
motoriseret infanteribataljon og en artil-

Desværre ikke det mest skarpe foto, men det er alligevel
interessant, da det viser en Somua S35 på en 20-ton Titan
trailer med massive hjul, der bliver trukket af en Somua
MCL5 halvbæltetraktor. Både traktor og trailer kan fås
som 1/35 resin sæt fra DES.
Foto: Via Internettet
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En Somua S35 og en Hotchkiss H35 er
blevet nedkæmpet i nærheden af Hannut
Foto: Via Internettet

leribataljon. Deres deployering var fuldstændigt ifølge reglementet med to panserbataljoner på linje og infanteri/artilleri tæt
bagefter. Hver bataljon sendte deres Pz.III
kompagni (10 stk. Pz.III) forrest støttet
af deres Pz.IV (6 stk.), mens de to lette
kompagnier (hver med 24 stk. Pz.I/II) var
indsat på ﬂankerne. Fremrykningen skete
i en panser-”kile” på ca. 10 km i bredden.
De franske og tyske opklaringsenheder
var kommet i føling med hinanden og de
franske vendte ret hurtigt om for at rapportere til cheferne i Corps de Cavalerie.
Mens denne ”sparring” fandt sted var de
to franske DLM nået frem til byen Hannut,
der ligger i et bølgende landskab ca. 30 km
fra ﬂoden Dyle. Her blev de indsat i en tynd
linje, spredt ud over en front på ca. 35 km.

Slaget ved Hannut
Den tyske fremrykning løb tør for benzin,
helt bogstaveligt, tidligt d. 12. maj, da den
nåede frem til området omkring Waremme.
Det betød at enhederne blev tvunget til at
gøre holdt og afvente at Ju 52/3m transportﬂy nåede frem med 20.000 liter benzin.
Et af panserregimenterne havde dog
sparet mere på brændstoffet end de andre
og fortsatte, mens de andre regimenter tankede, at rykke frem mod Avennes og Braives. Her stødte de ind i 2e DLM og blev
involveret i kampe mod franskmændene,
der var deployeret langs åen Méhaigne.
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Kl. 09.20 om morgenen ﬁk dette tyske
panserregiment ordre om at erobre Hannut. Chefen sendte et enkelt panserkompagni (24 stk. Pz.I og II) til at løse opgaven,
men efter en lille times tid kom kompagniet
under ﬂankerende beskydning fra en eskadron Hotchkiss H39 fra 2e Cuirassiers ved
landsbyen Crehen.
Den tyske chef sendte øjeblikkeligt
resten af den bataljon som det tyske kompagni tilhørte frem for at støtte.
Tyskernes taktik viste sig at slå fejl, de
kørte direkte frem, uden at søge at udnytte
terrænet til at maskere deres fremrykning,
for først at søge ud mod ﬂankerne da de
var meget tæt på franskmændene.
Denne taktik, sammenholdt med at de
franske 37 mm og 47 mm kanoner ikke
havde problemer med pansringen på Pz.I
og II, betød at ødelagte og brændende
tyske kampvogne hurtigt blev strøet rundt
på kamppladsen ved Crehen. Tyskerne var
dog relativt hurtige til at sætte endnu en
bataljon ind i kampen og ved at udnytte
deres talmæssige overlegenhed kunne de
trænge frem mod landsbyen.
Omkring middagstid trak de ti overlevende H39 kampvogne sig ud af Crehen
og søgte mod Thisnes, mens deres infanteri
(11e Régiment de Dragon Portés) trak sig
mod Merdrop.
Mens den ene tyske bataljon sikrede Crehen så rykkede den anden

panser bataljon, forstærket med en
infanteribataljon frem mod Thisnes, hvor
de nedkæmpede 13 H39 kampvogne
fra en anden eskadron af 2e Cuirassiers.
Franskmændene lavede et modangreb ud
fra Merdorp kl. 17.30 med dels infanteriet,
dels ni Somua S35. I løbet af tre timers
hårde kampe lykkedes det dem at generobre Crehen, ganske vist for tabet af ﬁre S35
kampvogne. På dette tidspunkt frigjorde
tyskerne sig fra kampen og placerede sig
med tre panzerregimenter, der nu havde
fået tanket op, på hver side af Hannut for
at kunne fortsætte fremrykningen på en
snæver front d. 13. maj.
Den franske 2e DLM division var
placeret bag den lille å Petite Gette, idet
de også havde indrettet en stribe små bebyggelser vest for Hannut til forsvar mens
deres pansrede reserve med 87 S35 og H39
var placeret nær Jauche. Yderligere 40 H39
og 38 S35 var placeret ved Merdorp og
Jandrenouille. På den tyske side indsatte
4. Panzerdivision 36 Pz.III, 20 Pz.IV og
200 Pz.I/II mens 3. Panzerdivision var
på fuld styrke med 42 Pz.III, 26 Pz.IV og
240 Pz.I/II.
Tyskerne brugte deres artilleri til at
bombardere de franske stillinger bag
den nævnte å, en Ju 87 Stuka eskadrille
leverede et 30 minutters bombardement
mod Thisnes og Crehen inden de tyske
panserstyrker rykkede frem kl. 12.30 d. 13.

maj, hvor panserenhederne
rykkede frem syd for Hannut. At erobre broerne over
Petite Gette blev en kostbar
affære for tyskerne, men det
lykkedes ved 15.30 tiden
hvorefter de fortsatte mod
Jauche.
Her blev de mødt af
voldsomme pansrede franske modangreb og det udviklede sig til sande panserslag
hvor masser af kampvogne
manøvrerede frem mod og
ind imellem hinanden.
Ved Merdorp blev tyskerne i første omgang afvist
på grund af det franske
artilleri og et modangreb
med S35 kampvogne, men
tyskerne var i stand til i
løbet af eftermiddagen at
få infanteri ind i Merdorp, hvorefter de
overlevende franske kampvogne, ti S35 og
to H39, trak sig tilbage til Jandrenouille.
Tyskerne fulgte tæt efter franskmændene og angreb dem i Jandrenouille sent
på eftermiddagen samtidigt med at andre
tyske angreb gik ind mod Jandrain og
Jauche. Her lykkedes det endeligt tyskerne
at bryde den franske linje og den franske
general Prioux beordrede en generel
retræte tilbage til den forberedte stilling
ved Gembloux, hvor de befandt sig om
morgenen d. 14. maj.
Tyskerne afbrød kampen omkring kl.
21.00 d. 13. maj hvor 3. PzDiv var placeret
omkring Huppaye og 4. PzDiv omkring
Ramillies-Offus.
Kampvognsslaget fortsatte d. 14. maj,
hvor tyskerne fortsatte deres fremrykning
kl. 06.00. Deres artilleri gennembrød en
svag stål-barriere som belgierne havde sat
op og kunne rykke frem igennem dette
hul ved Perwez omkring kl. 10.30. Selve
barrieren var ubemandet, men franskmændene var i stand til at beskyde tyskerne da
de rykkede frem igennem barrieren. Igen
ydede de franske styrker indædt modstand
og ﬂere steder blev tyskerne tvunget til
at stoppe op og ﬁnde steder hvor det var
nemmere at rykke frem. Bl.a. blev de tyske
enheder effektivt stoppet ved både Ernage,
lige nord for Gembloux og ved Walhain.
Om aftenen d. 14. maj havde de to
franske DLM gennemført deres mission,
at sinke den tyske fremrykning, og de frigjorde sig for at trække sig tilbage gennem
de franske linjer ved Gembloux med et
tab på 40 S35 og 94 H35/H39 efter de tre
dages kampe.
I de følgende dage udspillede sig slaget ved Gembloux, som vi ikke kommer

En tysk kolonne passerer et fransk trafikuheld
med en væltet Hotchkiss H35
Foto: Via Internettet

yderligere ind på i denne artikel, det må
være nok at sige, at de tyske divisioner
forgæves forsøgte at komme igennem de
franske linjer og at det tyske armekorps vi
har fulgt blev trukket ud af kampene d.
16. maj efter at have mistet 36 Pz.I/II, 6
Pz.III og 6 Pz.IV, mens yderligere 174 tyske
kampvogne var blevet beskadiget så meget
at de var ukampdygtige.
I mellemtiden var tyskerne rykket frem
gennem Ardennerne og havde fuldstændigt
overrasket franskmændene.
De to franske divisioner vi har fulgt
gennem slaget ved Hannut blev overført til
en fransk arme der var i vild retræte og blev
nedkæmpet ved henholdsvis Dinant og
Sedan uden at have været i stand til at gøre
en forskel mod det tyske hovedfremstød.

Hvem vandt?
Her har de forskellige historikere som har
analyseret slaget ved Hannut været særdeles
uenige og har tildelt sejren til begge sider,
afhængigt af den enkelte historikers
tilhørsforhold. I virkeligheden kan man
nok dele det op i tre forskellige måder at
anskue det på.
På det rent taktiske niveau kan det
siges, at det var tyskerne som trak det
længste strå.
De reducerede 3e DLM til en meget
lille enhed og formåede at tvinge franskmændene til at trække sig tilbage i ﬂere
omgange, hvilket gjorde at det var tyskerne
som satte sig i besiddelse af slagmarken (og
dermed gav dem muligheden for at bjærge
og reparere deres efterladte kampvogne).

Måske en dioramaidé med en Somua S35 og et par tyske soldater?
Billedet giver en ide om størrelsen på en Somua S35
Foto: Via Internettet
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På det operative niveau må det siges
at det var franskmændene som vandt. Det
lykkedes for general Prioux at sinke den
tyske fremrykning i tre dage, hvilket gjorde
det muligt for den franske 1e Armée at
etablere en sammenhængende forsvarslinje
som de facto stoppede den tyske fremrykning. At den efterfølgende måtte trække sig
tilbage skyldtes primært, at den var i fare
for at blive omringet af de tyske enheder
som var kommet gennem Ardennerne.
På det større strategiske niveau var det
klart tyskerne som vandt, idet det lykkedes
for dem at fastholde det størst mulige antal
franske og engelske enheder i Belgien,
hvorved de effektivt blev holdt ude af
kampen om Frankrig, inden de til sidst blev
omringet og enten nedkæmpet (franskmændene) eller evakueret (englænderne).

Slagmarken i dag
De forskellige forfattere som har beskrevet
slaget er stort set enige om, at hvis man ønsker at forstå slaget, så bør man begynde sin
rejse i Maastricht ved Wilhelmina broen,
der stort set ligner sig selv, bortset fra at
broklappen ikke længere ligger i vandet.
Herfra kan man følge den tyske fremrykning over Albertkanalen ved Vroenhoven og videre via Tongeren og Waremme
til Hannut.
Fra Hannut kan man køre gennem de
små landsbyer, som ikke har ændret sig
alverden siden dengang. I Jandrain ﬁnder
man et lille museum til minde om det
franske Corps de Cavalerie. Der er også
museer i Chaumont og Cortil-Noirmont,
som dækker perioden.
Det som måske er det mest berømte
mindesmærke er det vandtårn som beﬁnder sig mellem Jandrain og Jandrenouille.
Det er fuldt af mærker fra skud fra både
håndvåben, 20 og 37 mm granater.
Hvis man er heldig kan man komme
op på dette tårn, hvorfra man kan se hele
kamppladsen og få et godt indtryk af hvor
overfyldt dette lille (10 km2) område må
Et par AMR35 er efterladt
Foto: Via Internettet

have været når 256 tyske og 165 franske
kampvogne manøvrerede rundt i det.

Hvilke modeller er der?
Tyske
De få Pz.IV som var ved Hannut var formentlig Ausf.C el. Ausf.D. Disse varianter
kan fås i 1/35 fra Tamiya (D) og TriStar
(C&D) og i 1/72 fra Armourfast (D) og
Mirage (C&D).
Der var lidt ﬂere Pz.III ved Hannut.
Her var det Ausf.D el. E der var repræsenteret. En Ausf.D fås i 1/35 fra Miniart og i
resin fra det japanske ﬁrma Atelier Inﬁnite.
Ausf.E fås i 1/35 som sprøjtestøbt fra
Dragon og i resin fra MB Models. I 1/72
ser det tyndt ud med hensyn til en Ausf.D,
men en Ausf.E kan fås fra det polske ﬁrma
First to Fight.
Pz.II kan fås i 1/35 fra bl.a. Tamiya,
Dragon og Alan og i 1/72 fra Attack,
Italeri, Revell og Ace.
Pz.I er til at ﬁnde i 1/35 fra Italeri og
Dragon, mens den i 1/72 fås fra Attack og
Special Armour.
Franske
Hotchkiss H35/H39: I 1/35 er der ﬂere
muligheder, bl.a. Bronco, Trumpeter og
Heller. I 1/48 kan man ﬁnde et resinsæt fra
Gaso.line. I de små skalaer er der 1/72 sæt
fra RPM og i 1/87 er der et sæt fra Wespe.
Somua S35: I 1/35 findes den fra
Tamiya, Heller og Gunze Sangyo. Tamiya
sættet er helt nyt, de to andre har en del
år på bagen. I 1/72 er der igen et sæt fra
Heller.
Renault AMR 33 er en noget anden
ﬁsk, idet de store ﬁrmaer endnu ikke har
fået øjnene op for denne type, men med
den udvikling der er i øjeblikket, så kan vi
måske håbe på at den kommer. Mens vi
venter, er der nogle 1/72 modeller i resin
fra Wespe og fra United Fun / Fine Cast
Models. Insisterer du på at det skal være
i 1/35, så bliver det et resinsæt fra wswmodellbau eller et ditto fra Blitz. Renault
AMR 35 er endnu sværere, idet vi her taler

om en enkelt fabrikant, nemlig Blitz, der
har udgivet den i resin i 1/35.
Panhard 178 opklaringsvognen er
straks en del nemmere. I 1/35 var der et
sæt fra Al-By, der senere blev genudsendt
af Dragon. Disse er vist ikke lige til at
ﬁnde mere, men til gengæld er der et sæt
fra Masterbox og ICM, den sidstnævnte
er spritny – idet den blev annonceret på
Nürnbergmessen i år. I 1/48 er den udgivet
af Gaso.line og i 1/72 kan man hitte den
fra RPM og i forskellige udgaver fra Al-By.

Bemalinger
De „nemme“ bemalinger er på de tyske
køretøjer. Her gælder det at de var panzergrå. Man skal huske at på dette tidspunkt,
med et overlegent Luftwaffe, bar de tyske
køretøjer tydelige identiﬁkationsmærker
på oversiden, i form af hvide rektangler, 1
x 0,5 m på motordækket og ofte suppleret
med et hvidt kors oven på tårnet.
De franske bemalinger er en del mere
besværlige at gå til. Grundlæggende var
der tale om en Vert Armée olivengrøn
bundfarve med uregelmæssige Ochre partier på. Ochre kunne i sig selv variere fra
en lys rød-brun farve og over til en farve
der ligner sennepspulver. Endvidere var
det også almindeligt at bruge en mørk kastanjebrun farve. For at gøre det lidt mere
farverigt brugte man meget ofte sort til at
markere overgangen mellem de tre farver.
Forvirringen bliver endnu større, når
man forstår, at der var stor forskel på bemalingerne på de forskellige kampvognstyper
og der hvor samme type blev brugt både i
en infanteri- og en panserdivision var der
også forskelle imellem disse.
F.eks. blev Hotchkiss H35/H39 efterladt primært ensfarvede grønne i infanteridivisionerne, mens de i panserdivisionerne
havde ﬂerfarvet bemaling. Somua S35 var
næsten alle i en tre-farvet camouﬂage med
sorte afgrænsninger mellem farverne. Her
var de enkelte farver malet på i horisontale
”bølger”. De små opklaringskampvogne,
AMR33/35 var som oftest i den trefarvede bemaling med sprøjtemalede sorte
overgange. Panhard 178 panservognene var
som hovedregel ikke camouﬂerede, men
var malet i ensfarvet Vert Armée.
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Bøger
Suomen Ilmavoimien Historia 19:
LeR 4 (Flyverregiment 4)
Af Kalevi Keskinen og Kari Stenman.
ISBN 951-98751-2-3. Udgivet 2002
Nummeret for Lentorykmentti 4 trækker
egentlig sin historie tilbage fra før regimentets oprettelse. Da der som begreb
blev oprettet ﬂyvestationer i 1933, blev
eskadrillerne nummereret, og den da med
Junkers K 43 udstyrede enhed blev betegnet Lentolaivue 44.
Pr. 1. januar 1938 blev Det finske
Flyvevåben omorganiseret, Flyvestation 6
blev til Flyverregiment 4 og ﬂyttede til Immola. Med de på det tidspunkt til rådighed
værende 18 Bristol Blenheim kunne der
oprettes to langdistance-eskadriller, nemlig
Lentolaivue 44 og 46. Det var da også de
enheder, som regimentet kunne gå i krig
med, da Sovjetunionen uprovokeret overfaldt sit naboland den 30. november 1939.
Ved Vinterkrigens begyndelse var
Blenheim-ﬂyene trukket tilbage fra frontens nærhed til Luonetjärvi midt i landet.
Det var da også herfra, de første missioner
udgik den 1. december, der var dels tale om
rekognoscering og dels om et modangreb
på en fremrykkende kolonne.
Virksomheden fortsatte med en blanding af rekognoscering og angreb mod
mål på jorden (både mod hærstyrker og
stillestående ﬂy). I januar 1940 modtog
Finland 10 langnæsede Blenheim IV fra
England, disse gik til LLv 46, mens de
tilbageværende Blenheim I blev samlet i
LLv 44. Efter en måneds omskoling (her
var også en dansk frivillig med) blev LLv
46 indsat operativt i februar. Samme måned kunne LLv 42 oprettes med et dusin
Blenheim I modtaget fra England, denne
enhed ﬁk sin ilddåb måneden efter. LLv 44
var også rammen om en speciel mission,
idet en enlig Douglas DC-2, som Finland
havde modtaget som gave, den 1. marts
ﬂøj et rekognoscerings- og bombetogt med
ﬂyets giver som pilot – en dansk frivillig var
her med som skytte!
Da Vinterkrigen sluttede den 13. marts
1940, havde regimentet 12 ﬂy til rådighed
i kampklar stand. Resten var til reparation
eller gået tabt. Der var i løbet af krigen
blevet ﬂøjet 423 sorties og kastet 131 tons
bomber, agterskytterne havde fået has på
5 fjendtlige jagere.
Da Sovjetunionen igen sendte sine
bombeﬂy mod Finland i juni 1941, havde
regimentet de samme Blenheim til rådighed
i tre eskadriller. LLv 46 havde dog også ﬁre
styk Ilyushin DB-3M til rådighed, disse

Anmeldelser
var krigsbytte fra Vinterkrigen og herefter
gjort ﬂyveklare.
I det første halve år af Fortsættelseskrigen modtog regimentet 15 kortnæsede
Blenheim, som var bygget i Finland på
grundlag af den før Vinterkrigen anskaffede licens. I januar 1942 modtog regimentet nyt materiel, idet den tyske Rigsmarskal
Göring besluttede at forære Finland 15 styk
Dornier Do 17Z-bombeﬂy. Efter behørig
omskoling var LLv 46 operationsklar på
typen i april.
Samme år blev der indkøbt ﬂere brugte
ﬂy i form af Petlyakov Pe-2, som var tysk
krigsbytte fra Ruslandsfelttoget. Disse ﬂy
anvendte den samme år oprettede LeLv 48
fortrinsvis til rekognoscering.
Besynderligt nok undlader bogen at
fortælle om anskaffelsen af de ﬁre Ilyushin
Il-4 (tidligere betegnet DB-3F), som blev
indkøbt fra tyske krigsbyttelagre sidst i
1942. Tre af disse nåede frem til Finland
og blev efter hovedreparation taget i brug
af LeLv 48 sommeren efter. De er dog
ikke helt glemt i bogen, idet de ﬁndes
nævnt under relevante bombetogter og er
gengivet på illustrationer.
I 1943 indkøbte Finland moderne
bombeﬂy i form af Junkers Ju 88A-4. Disse
blev af LLv 44 anvendt til dykbombning,
som de var konstrueret til, dette gav en
væsentligt forbedret præcision.
De nævnte ﬂytyper kom i hidsig anvendelse i sommeren 1944, da de sammen
med artilleriet ydede et væsentligt bidrag
til at få standset det sovjetiske storangreb
over Det karelske Næs og dermed hindre,
at Finland blev besat.
Bogens illustrationer giver også et
indtryk af de transport- og forbindelsesﬂy, som regimentet anvendte, herunder
Fokker C.V D, Douglas DC-2 og Fokker
F.VII, Airspeed Envoy, Junkers F.13 og K
43, Heinkel He 115 – nogle af disse ﬂy
blev anvendt til at forsyne fjernpatruljer,
der opererede langt inde i det sovjetiske
bagland.
Den efterfølgende Laplandskrig var en
barsk oplevelse – i løbet af det halve år, krigen varede, var der kun 43 dages ﬂyvevejr.
Undervejs blev eskadrillernes betegnelser også ændret. Allerede tidligt i
1944 begyndte man at bruge forkortelsen
PLeLv (Pommituslentolaivue = Bombereskadrille), og i december 1944 blev der
trukket 1 fra eskadrillenummeret, så PLeLv
42 blev til PLeLv 41 osv. Samtidig blev
PLeLv 48 nedlagt; det blev også PLeLv
6, der havde udført ubådseftersøgninger,
disse ﬂy blev en ﬂight i PLeLv 45. De tre

tilbageværende eskadriller blev regimentets
fredstidorganisation, som varede frem til
1947. Regimentet ﬁk en stor kompliment
for sin effektivitet igennem, at russerne
ved den ofﬁcielle fredsslutning forlangte,
at Finland ikke måtte besidde bombeﬂy.
Derefter blev Lentorykmentti 4 en jagerenhed med Messerschmitt Bf 109G-6
indtil afskaffelsen af ﬂyverregimenter i
1952. Efter ﬂere navneændringer fortsætter Lapin Lennosto (på svensk Laplands
Flygﬂottilj) regimentets traditioner i dag.
Og så er det bare med at komme afsted
til din lokale Airﬁx handel og indhandle de
helt nye 1/72 byggesæt af Blenheim og Do
17Z, hvis du ikke nænner at give dig i kast
med dine gamle byggesæt af de to ﬂytyper,
som utvivlsomt ligger og hygger sig et eller
andet sted i lageret af ubyggede modeller...
I målestok 1/72 ﬁndes den tidlige DB-3 fra
Maquette. Pe-2 er udsendt af ﬂere forskellige fabrikanter (hvoraf UM nok er det
bedste, sæt 102 passer præcis til den ﬁnsk
brugte version med mærker og det hele),
DB-3F også kaldet Il-4 af Revell og endelig
Ju 88A-4 af adskillige ﬁrmaer, herunder
Airﬁx, Frog, Revell, Italeri og Hasegawa.
Tally-Ho har sæt 7205 med ﬁnske mærker til alle disse typer. De bedste decals er
utvivlsomt sættene fra InScale 72, nemlig
sæt AC008 til Ju 88A-4, AC012 til Do 17Z,
AC016 til DB-3F, AC017 til Pe-2 & Pe-3,
AC014 & AC019 til Blenheim, AC033 til
DB-3M.
Tilbage til bogen: den gennemgår kronologisk organisation og kamphandlinger.
Det meste af bogens indhold udgøres af
vel gengivne fotograﬁer, desuden er der
tabeller over chefer ned til ﬂight niveau,
egne kamptab (52 ﬂy), luftsejre og ﬂybeholdninger samt linietegninger og 24
farve-sidetegninger af de i kamp og i større
antal anvendte typer.
Bogen er på 144 sider plus omslag,
trykt på førsteklasses papir. Formatet er
B5 (176x250 mm) med lamineret omslag.
Hovedteksten er på ﬁnsk, sidst i bogen er
der et ni siders sammendrag på engelsk.
Billedteksterne er på både ﬁnsk og engelsk.
Modelbyggeren ﬁnder baggrundsviden
og inspiration til sine projekter, både gennem beretningerne om kampene og fra
fotos og tegninger.
Eftersom forfatteren Kari Stenman er
gået på pension og har nedlagt sit forlag,
må bogen jagtes på internettet.
I skrivende stund tilbydes bogen eksempelvis hos Lela Presse i Frankrig, se
www.avions-bateaux.com.
Kai Willadsen
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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 2015!
Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse
Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 2,-. Antallet af sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „Farve“. Du kan naturligvis få kopier i
sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. august 2015
(Flot blad, med gode billeder.)
IPMS Magazine UK 06/2014
SMW 2104 Presidents review, art. m. fotos ............... –3 ”Farve”
Scale Model World, art. m. fotos ............................... –28 ”Farve”
Members model gallery, art. m. fotos ......................... –2 ”Farve”
Bomber Command SIG tale, art. m. få fotos ............ –3 ”Farve”
IPMS Magazine UK 01/2015
50 years of IPMS magazine, art. m. fotos .................. –2 ”Farve”
1/3 bust of Kyle Reese, art. m. fotos ......................... –5 ”Farve”
Yorkshire Model Show 2014, art. m. fotos ................ –1 ”Farve”
Airﬁx 1/48 Spitﬁre Mk Vb, art. m. få fotos ............... –6 ”Farve”
Belgian Air Force days, art. m. få fotos ...................... –1 ”Farve”
The Wright stuff – Wright engine kit,
art. m. få fotos ................................................................ –3 ”Farve”
Airﬁx’ Blenheim analysed, art. m. få fotos ................. –3 ”Farve”
Member models gallery, art. m. få fotos ..................... –2 ”Farve”
(IPMS Journal er et rigtigt ﬂot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 26 issue 6 2014 (USA)
Meng M2A3 Bradley with BUSK III,
art. m. fotos ..................................................................... –3 ”Farve”
Roscoe Browns jet killer 1:72 scale (P-51 Mustang),
art. m. fotos ..................................................................... –8 ”Farve”
Eduard 1:48 Spitﬁre Mk. IXc, art. m. fotos ............... –6 ”Farve”
Vintage Johan Plymouth Sport Fury,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Karaya 1:48 Ansaldo A.1 Balilla, art. m. fotos........... –2 ”Farve”
Seapower, 1600s style Revell 1:96 Man-o-war ship,
art. m. fotos ..................................................................... –8 ”Farve”
Deep Space Destroyer AMT conversion,
art. m. fotos ..................................................................... –3 ”Farve”
From Start Trek to Fast attack – scratch built space
attack craft, art. m. fotos ............................................... –3 ”Farve”
IPMS Journal volume 27 issue 1 2015 (USA)
Building Dekno’s Consolidated Fleetster,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Building GWH’s P-61A Glass nose, art. m. fotos..... –8 ”Farve”
Tamiyas 1:12 Panigale S, art. m. fotos ......................... –8 ”Farve”
Verlindens 15 inch Rodman Civil War Gun,
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
MFH Ferrari 156 in 1:20 build, art. m. fotos ............. –4 ”Farve”
X-wing diorama, art. m. fotos ...................................... –4 ”Farve”
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(Kit er et rigtigt ﬂot blad med mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 176 2014 (Belgien)
An Egg Japanese style, Hasegawas egg plane Zero,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Les Cameleons udstilling, art. m. fotos....................... –2 ”Farve”
JPK neu 90 del 3 i 1:35, art. m. fotos .......................... –8 ”Farve”
Spitﬁre Mk. 1 to Mk II, art. m. fotos .......................... –5 ”Farve”
280 mm K5 Leopold- Art. m. fotos ............................ –2 ”Farve”
(Det VAR ﬂot, men er nu reduceret til en A5 størrelse.)
IPMS Deutschland Journal nr. 47/3
Meng M2A3 Bradley with BUSK III,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
MSS Wolf MB 250GD Revell 1:35, art. m. fotos ... –12 ”Farve”
ZM Tank TA 152 H-1 1:32, art. m. fotos .................. –6 ”Farve”
Mitsubishi A6M5 Zero Tamiya 1:48,
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
Hawker Typhoon Mk. Ib Revell 1.32,
art. m. fotos ..................................................................... –3 ”Farve”

Sid ikke alene med din hobby.
Meld dig ind i fællesskabet.

(Modellen var “publikums favorit” ved DM 2013)

Dansk kvartalsblad om modelbygning
Møder om modelbygning
Egen hjemmeside og forum
Egen facebook side
Kærlighed til modelbygning i mere end
50 år i Danmark

Kvartårskonkurrencen
2015
Af Peter Kristiansen
En snes modelbyggere deltog i årets første
kvartårskonkurrence i februar. Otte modelbyggere havde medbragt i alt 18 modeller
til konkurrencen.

Nr.

Navn

Feb

Maj

Sep

Nov

Total

Plac. 2014

133

Per Nielsen

10

10

8

148

Peter Kristiansen

10

10

4

180

Peter Nellemann

10

10

6

32

Brian Petersen

9

9

2

57

Henrik Stormer

9

9

--

200

Lars Rabech

9

9

10

139

Kenneth Kerff

8

8

5

135

Roy Nielsen

7

7

11

Vinderne blev:
Klasse A: Militær og figurer
Per Nielsen: 1/35 Sturmtiger
Per Nielsen: 1/35 Carro Armato P40
Lars Rabech: 1/35 Sturmtiger
Klasse B: Fly, biler og andet
Peter Kristiansen: 1/32 Albatros D.Va
Henrik Stormer: 1/32 Me-262
Peter Nellemann: 1/32 Renault Caudron
C450 Racer
Klasse C: Dioramaer
Peter Nellemann: 1/35 Hey Kowalsky, ask
the tommies where that damned Rhine is
Peter Nellemann: 1/700 I400 ubåd og
depotskib
Brian Pedersen: 32 mm Give back my nanny
Februar var sæson for Sturmtigere i klasse
A. Vognen var i service i 1944-45 og den
ofﬁcielle tyske betegnelse var Sturmmörserwagen 606/4 mit 38 cm RW 61.
Per vandt 1. pladsen med Tamiyas
udgave med åbne luger og i gang med pålæsning af granat. Lars opnåede 3. pladsen
for AFV Clubs udgave i en spændende
bemaling og med kanonkonge. Per vandt
også 2. pladsen med en ﬁn model af den
tunge italienske kampvogn Carro Armato
P40 i tysk bemaling – et sæt fra Italeri.

Caudron C450 Racer fra Williams Brothers
med tilhørende tegneserie.
Og i kasse C tog Peter Nellemann både 1.
og 2. pladsen. 1. pladsen for et stort diorama med Tamiyas Dragon Wagon på jagt
efter Rhinen med en LCM på ladet. Det
var Peters anden 1. plads i træk.
2. pladsen ﬁk Peter for et rigtigt signaturdiorama med japansk ubåd og depotskib. Brian blev henvist til 3. pladsen for
en lille perle fra eventyrverdenen; en stor
fæl fætter har snuppet den lille fyrs velproportionerede nanny, og det tror jeg ikke, at
den fæle fætter slipper godt fra.
To modelbyggere måtte gå hjem uden et
af de eftertragtede jubilæumspræmieskilte,
som Torben Klein har lavet til jubilæumsårets kvartårskonkurrencer.

Kenneth Kerff blev nummer ﬁre i klasse B med Trumpeters HH-65A Dolphin i
1/48 i den ﬂotte røde U.S. Coast Guard
bemaling, mens Roy Nielsen blev nummer
fem med Airﬁx’ store og imponerende
Imperial Shuttle Tydirium fra Star Wars
universet.
Billeder af de deltagende modeller kan ses
på www.ipms.dk, hvor du også kan ﬁnde
indlæg og billeder af Lars om bygningen
af hans Sturmtiger.
Næste kvartårskonkurrence (nr. 3/2015)
er onsdag den 9. september på Nyboder
Skole, som er sidste chance for at få ﬁntunet konkurrenceformen inden C4-Open og
ikke mindst inden det 30. DM i modelbygning i Valbyhallen den 31. oktober.

Peter Nellemann er ofte manden som har de usædvanlige modeller med til
kvartårskonkurrencerne. Her er det en Breguet Deux-Ponts i skala 1/144

I klasse B var det sæson for skala 1/32.
Jeg havde medbragt min anden Albatros
D.V fra Wingnut Wings; denne gang en a
version. Mit første forsøg med ”træ-decals”
fra det tjekkiske ﬁrma HGW blev belønnet
med 1. pladsen.
Henrik Stormer var aftenens positive
overraskelse, det er ikke ofte, at Henrik deltager i konkurrencen. Hans ﬂot bemalede
Me-262 – begyndelsen til et spændende
diorama – opnåede en fortjent podieplads.
Peter Nellemann deltager ofte og altid
med mange modeller. Denne aften ﬁk han
fuldt hus med 3 podiepladser; 3. pladsen i
klasse B ﬁk han for en ﬂot lakeret Renault
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IPMS KALENDEREN 2015
06.-07. juni ................................ Modellbyggardagar - byggemøde ............... Flygvapenmuseum, Linköping, Sverige
10. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
04. juli ........................................ Air Show (F7 Flygdag - 75 års jubi.) .......... Såtenäs, Sverige
22.-25. juli.................................. IPMS USA Nationals ................................... Columbus, OH, USA (www.ipmsusa2015.com)
12. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
15.-16. august............................ Air Show ........................................................ Roskilde (www.airshow.dk)
09. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
07. oktober ................................ IPMS-møde (DM forberedelse) ................. Nyboder Skole, København
24.-25. oktober ......................... C4-Open modelkonkurrence ...................... Teknisk Museum, Malmø, Sverige (www.c4-open.nu)
31. oktober - 01. november .... DM i Modelbygning ..................................... Valbyhallen, København
07.-08. november ..................... Scale Model World - modelkonkurrence .. Telford, England (ipmsuk.co.uk)
11. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
09. december ............................ IPMS-julemøde ............................................. Jonstrup, Værløse (se www.ipms.dk under kalender)
Alle møder i København på Nyboder Skole, er i lokale 211 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.

IPMS møde april 2015
Tekst og fotos: Henrik Stormer

D

agen før årsdagen for tyskernes
besættelse af Danmark 9. april
1940, var små femten medlemmer af IPMS mødt op på Nyboder Skole
med forventningerne spændt til bristepunktet.
Hvorfor dog? Blev der serveret smørrebrød? Såmænd nej (kun den obligatoriske
kasse med ukurante sodavand), men vores
gamle redacteur Lars Seifert-Thorsen
havde fristet med et foredrag om 9. april set med en modelbyggers øjne.
Inden foredraget begyndte skulle vi
underskrive en tro- og love erklæring, hvor
vi højt helligt lovede ikke at udbryde: ”den
har aldrig kørt i Danmark i den bemaling
og lignende” ☺
Lars har som de fleste nok ved en
”ting” med det historiske. Han startede da
således også sit powerpoint foredrag med
en gennemgang af Operation Weserübung,
både til lands, til vands og i luften.
Vi var ikke nede i enkelte detaljer, men
ﬁk en bred redegørelse for de tyske planer,
godt krydret med ﬁne fotos fra diverse
arkiver.
Via nettet havde Lars fundet frem
til hvilke ﬁrmaer, der lavede de forskellige køretøjer/fartøjer i modelform i alle
gængse skalaer.
Det må nok konstateres at panzerfolket
ikke har grund til klage, for så vidt angår
det tyske materiel. Noget ringere må man
dog sige at det er, såfremt man ville bygge
noget dansk hærmateriel! Ja ja, jeg tror da
Tamiya har lavet et sæt med en herrecykel.
Flytosserne (!) har ligeledes trange kår,
når det kommer til det danske (set med
mine øjne skal man altså være lidt tosset,
hvis man har våde drømme om Fokker,
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Nimrod, Gauntlet og hvad de nu hed,
næææ så ved man da hvad en He 111, Ju
52 og en Bf 110 er).
Endnu mere sørgeligt ser det ud for
søens folk. Her er man henvist til smalle
resin produktioner i 1/700, 1/1250 eller
endnu værre: blot en stregtegning man selv
kan snitte efter! Sæt iværk!!
Personligt synes jeg, at den historiske
gennemgang var klart den mest interes-

sante del, og tydeligt også der Lars har sin
styrke. Tilbage sidder man så bare med et
spørgsmål: Hvorfor er det ikke så sjovt at
gå til IPMS møder hver gang?
Det her er i mine øjne vejen frem på
de ”tomme” møder, men det kræver jo, at
der er medlemmer, der tør tage chancen
foran et meget modtageligt og taknemmeligt publikum.
Stor tak til Lars for den ﬁne indsats.

Kvartårskonkurrencen
februar 2015

Øverst er det Peter Nellemanns vinder
i klasse C, en Dragon Wagon med en
LCM på ladet i skala 1/35.
I midten er det også Peter Nellemanns
model, den blev nummer 3 i klasse B.
Det er en Caudron C450 Racer fra
Williams Brothers i 1/32.
Nederst er det nummer 2 i klasse B,
Per Nielsen har bygget denne 1/35
Carro Armato P40 i tysk bemaling

At the top is the winner in class C.
A 1/35 scale Dragon Wagon
with an LCM.
The model is built by Peter Nellemann.
In the middle is another
Peter Nellemann model.
This 1/32 scale Caudron C450 Racer
from Williams Brothers gave him 3rd
place in class B.

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

At the bottom is the model that came
2nd in class B.
The 1/35 scale Carro Armato P40 in
German colours is built by Per Nielsen
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Returadresse:
Flemming Hansen
Bringebakken 29
3500 Værløse

B
Læsernes egne billeder

Her er der flere billeder fra Flemming Hansens tur til Titusville
Øverst en T-28 Trojan i syd-vietnamesisk bemaling.
Nederst er det cockpittet i en A-6 Intruder

At the top is a T-28 Trojan in South Vietnamese colours.
Bottom is the cockpit of an A-6 Intruder
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