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Nordiske Airshows 2015
Fotos/Photos:
Per Voetmann

Øverst og nederst er det to eksempler på svenske fly fra
showet i Såtenäs, øverst en SK-35C Draken og nederst den
fantastiske J-29 Tunnan fra Swedish Air Force Historic
Flight. Til højre er det en af de efterhånden noget aldrende
NF-5A der stadig performer fint i Turkish Stars, som laver et
fint show.

Some of the stars from
the Nordic Airshows
2015.
Swedish SK-35C Draken
and J-29 Flying Barrel
at the Såtenäs show and
a Turkish NF-5A from
Turkish Stars that
performed at the
Turku show
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LEDER
DM i Modelbygning er blevet aflyst, læs meget mere om dette i formandens side på side 4 i dette blad. Det er selvfølgelig altid trist
når det er nødvendigt at aflyse et arrangement, men uden tilmeldinger så går den ikke.
Jeg vil personligt komme til at savne at møde Jer alle sammen, men jeg håber da at I vil støtte op om den udstilling som kommer til
at afløse DM. Jeg har i hvert fald tænkt mig at komme forbi og se på alle de flotte modeller og også deltage i den middag, som kommer
til at finde sted i forbindelse med Hobbymessen 31/10-1/11. Invitationen til middagen finder du på side 38.
Sommeren har i år været en typisk dansk sommer med vejr, som i lange perioder fortrinsvis har egnet sig til indendørs sysler og i lidt
kortere perioder til udendørs aktivitet. Jeg håber at I hver især har fået det ud af sommeren som I gerne ville, om det så har været at
bygge modeller eller være ude og indhente referencemateriale.
For mit eget vedkommende har det været referencematerialet, der har været i højsædet. Især i form af det svenske Flygvapens
årlige air show, der i år fandt sted på Såtenäs. Vejret var pragtfuldt, men da "crowd line" var nærmest uendeligt langt væk fra "centre
line" for opvisningerne var der svært, meget svært, at få nogle ordentlige billeder af flyene i luften.
Men der var store oplevelser i luften, bl.a. en formationsflyvning med fire stk. C-130 Hercules, det ser man altså ikke hver dag.
Næste nummer er vores jubilæumsnummer, nummer 150 i rækken af IPMS-Nyt og når vi nu ikke kommer til at have en masse billeder
fra DM i Modelbygning i bladet, bliver der plads til netop din artikel.
Der er allerede et par stykker, som har lovet at levere stof til bladet, men vi skal nok også hitte plads til dit indlæg.
Det leder mig frem til den diskussion, som i skrivende stund kører ude på vores forum under IPMS-emner. Her bliver det flittigt
diskuteret, hvordan fremtiden skal se ud for vores blad, set i lyset af en tilbagegang i antallet af medlemmer og nødvendigheden af
at begrænse kontingentets størrelse.
Skal det være et blad som det vi kender i dag? Skal det være et tyndere blad for at spare på portoen? Skal vi kun udkomme tre gange
om året? Skal vi over til at bladet bliver i pdf-format som du selv kan downloade fra hjemmesiden? Eller skal det være...?
Det bliver en af de ting, som vi skal beslutte i fællesskab på generalforsamlingen i januar 2016. Den er på nuværende tidspunkt
planlagt til at finde sted d. 13. januar på Nyboder Skole. Den endelige indkaldelse til generalforsamlingen kommer i næste nummer.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 23. august. Deadline til næste nummer: 01. november.
Forsiden: Tager os til det finske Air Show i Turku i begyndelsen af
juni 2015, hvor Ilmavoimat fremviste denne NH90 helikopter
Foto: Per Voetmann

Front cover: Shows an Ilmavoimat NH90
at the Finnish Air Show in Turku in the beginning of June
Photo: Per Voetmann

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side
BREAKING NEWS
DM i modelbygning 2015 tages af plakaten
Et flertal i bestyrelsen vælger at stoppe, inden vi kører over kanten
med dette arrangement. DM 2015 ligner et sisyfosarbejde, som
et flertal i bestyrelsen må erkende, der ikke er kræfter til at løse.
Til gengæld har der vist sig vilje til at bruge Hobbymessen til at
lave et stort hygge-bygge-møde og en modeludstilling. Således at
modelbygning alligevel vil være markant til stede på Hobbymessen
og festligholde vores 50 års jubilæum. Ligesom der også vil blive
mulighed for lidt fællesspisning lørdag aften.

Hvorfor ikke noget DM?
Vi oplever det som ”larmende tavshed” omkring deltagelse, og på
nuværende tidspunkt ligger vi på det halve antal tilmeldte i forhold
til 2013. At vi skulle opleve en tsunami af tilmeldinger de næste
par måneder anses for mindre sandsynligt.
• Hvorefter vi vil ende med et DM med et noget slattent fremmøde.
• Hvilket er et problem for IPMS, men også for vores samarbejdspartner Hobbymessen.
Jeg har gladelig gået ud og påstået at ”vi gør bare som sidste år”,
hvilket blev mødt en vis (og berettiget har det vist sig) skepsis fra
Hobbymessens side. Jeg gik i min naivitet ud fra, at borde var til
fri afbenyttelse, når man havde lejet Valbyhallen. Det er de ikke.
Hvert bord skal lejes og betales. Hvilket betyder, at IPMS-Danmark
kan sidde og disponere over tom bordplads, som andre skal betale
for. Det er man fuldt forståeligt ikke begejstret for.
I 2013 havde vi ledig plads her og der. Hvis vi ukritisk bare
kræver ind igen, så bliver det sandsynligvis endnu værre i 2015.
Men når Hobbymessen så spørger til antallet af modeller, så
er den kedelige sandhed, at det kan IPMS ikke svare fornuftigt på.
Bordsituationen kan derfor ikke afklares rettidigt på seriøs måde.
Hobbymessen stiller plads til rådighed, og de fortjener (ligesom
vores hobby fortjener det) en udstilling af kvalitet, så det er et
aktiv for Hobbymessen. Vi vil også gerne selv præsentere vores
hobby på bedste måde. Ender vi med et fremmøde, der ligner en
forvokset ¼-års konkurrence, så brister alle de forudsætninger.
Derfor skylder vi fra IPMS’ side at melde ud nu, så Hobbymessen
kan spare overflødig bordplads og bruge vores kvadratmetre til
noget mere konstruktivt.
Det vil være meget svært at skrive begejstrede pressemeddelelser om ”kom og se, hvad modelbygning har udviklet sig til gennem
50 år”. Man skal strække sig langt for at lave vores 50 års jubilæum
om til et succeshistorie. Det kan jeg ikke finde ud af. Er det noget
møg, så er det noget møg. Det kan jeg ikke sælge som guld.
Bestyrelsens oplevelse er, at DM 2015 er udsat for en blanding af ligegyldighed og boykot fra modelverdenen. På ”Danske
Model Byggere” hersker der larmende tavshed. Men i provinsen
har man også fået andre muligheder end at skulle tage over broen
til hovedstaden. Med etableret mødeaktivitet i Jylland og på Fyn
er der ikke nogen grund til at tage til København for at snakke
modelsnak. Samtidig er DMBs udstillergruppe inviteret til udstilling i Tyskland i medio oktober. Det er ikke sikkert, man orker 2
weekender i samme måned.
Desuden ligger DM lige i halen af C4. Måske er det også
for mange weekender med så kort interval? Vi har også hørt
argumenter om, at skulle man over broerne, så ville man faktisk
hellere tage til C4.
Der kan være mange gode grunde til, at provinsboere ikke har
hænderne oppe i begejstring over at skulle til DM.
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Jeg vil heller ikke udelukke, at tilmeldingerne lider under dramatikken i bestyrelsen hos IPMS. Jeg er ikke i tvivl om, at
der nu er mange, der snakker rigtig grimt
om IPMS-Danmark. Hvilket sagtens kan
resultere i, at IPMS bliver personificeret i
Flemming og Torben. ”Når de to er onde
ved Bjørn, så fortjener de heller ikke, at
jeg kommer til DM!”.
I afdelingen af ”hvad nu hvis” så
havde det set anderledes ud, hvis vi havde
stået med DM i en lokal gymnastiksal i eget regi. Så havde vi levet
med at lave DM for dem, der nu engang havde lyst til at kikke forbi.
Men nu er vi i samarbejde med andre og vil gerne have det
som showcase ud til verden. Den forudsætning ser ud til at være
bristet og der er ikke energi i formand og kasserer til at hive den
opgave over mållinien.

Modeludstilling som erstatning
Til gengæld var det rigtig fedt at høre medlemmernes interesse for,
alligevel at fremvise modeller på Hobbymessen. Rygtet vil vide,
at vores byggestand ”drukner i succes” her til efteråret, hvor det
trækker op til en rigtig stor byggestand.
Samtidig vil IPMS Danmark også have en mængde borde til
en dedikeret udstilling af færdige modeller. De byggere, der havde
tilmeldt sig DM, vil heldigvis stadig gerne vise deres værker frem.
Hvilket også gør det nemmere at lave en aftale med Hobbymessen, for nu får vi overblik over, hvem og hvad der møder op og
hvor meget bordplads, det vil kræve. I betragtning af, at det vil
spare på omkostningerne til DM, så afsætter vi lidt kroner til leje
borde til Hobbymessen.
Dermed er der stadig basis for en god pressemeddelelse om
”kom og se modelbygning gennem 50 år”. Dan Seifert er vores
sædvanlige kontakt til Hobbymessen omkring IPMS-standen.
Check hjemmesiden for datoer for tilmelding til bygning, udstilling
og middag. Og sådan blev dagen pludselig meget bedre.

Ny besætning ved roret
Men det er stadig klart, at IPMS Danmark trænger til en bestyrelse
uden belastende historik og med mere positiv indfaldsvinkel til
bestyrelsesarbejdet.
Vi betaler en dyr pris for at have haft vores bestyrelse siddende
alt for lang tid. Tiden er inde til at relancere IPMS Danmark med
nye kræfter. 2015 bliver en alvorlig lektion i ”det er sådan det går,
når en bestyrelse sidder for længe”. Enhedslistens 7 års rotationsregel giver i den forbindelse rent faktisk god mening.
Dermed modtager formanden og kassereren ikke genvalg
her til januar 2016. Vi skal ud nu. Det gør sekretæren (desværre)
heller ikke. IPMS-Danmark står i den lidt ubehagelige situation,
at vi skal have en helt ny bestyrelse på plads. Hvilket til gengæld
giver mulighed for komplet nytænkning. Denne gang vil vi imidlertid gerne lave et lidt bedre generationsskifte end sidste gang, vi
skiftede ud i bestyrelsen(!) Netop derfor får I det at vide allerede
nu. Skulle der sidde nogle ude i medlemsskaren, der skulle have
bare minimal lyst til at overtage stafetten, så træd frejdigt frem.
Bestyrelsen fortsætter (naturligvis) perioden ud og står så klar
til en fornuftig overleveringsforretning og mulighed for at hjælpe
den nye bestyrelse med løsning af opgaver, i det omfang, man har
brug for det. Vi har ikke tænkt os at smække med døren og lade 5
og 7 være lige. IPMS Danmark skal videre på en fornuftig måde,
og jeg kan love, at der ikke fra Brøndby kommer spørgsmål til
den nye bestyrelse som f.eks. ”hvem er ikke sin opgave voksen?”
Vi skal gøre det ordentligt og i samarbejde.

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.

IPMS MEMBERS SAVE ON A
SUBSCRIPTION TO
To pay (Payments in £ Sterling),
call: +44 1780 480 404 and SAVE £5.
Simply quote the code and your IPMS membership number to the operator to
receive your discounted price. Lines open 9.00-5.30pm GMT Monday-Friday

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.

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

£53.00

£5.00

£48.00

2 Year (24 issues)

£97.49

£5.00

£92.49

Alternatively, order online (payments in £sterling) and save £5!

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

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: 31 December 2015

www.keypublishing.com/shop

874/15
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Nordiske Air Shows 2015
Jeg har i år haft mulighed for at dække et par nordiske shows i Turku (Åbo) i starten af
juni og i Såtenäs i starten af juli.
Tekst og fotos: Per Voetmann

B

egge shows var ret gode, selv om
showet i Såtenäs var meget svensk
domineret.
Turkus Air Show 2015 havde en stor
international flade. Bl.a. med deltagelse
af Turkish Stars, Baltic Bees, det norske
flyvevåbens ”Baby Blue” pendant og en
lang række fly fra USAF, Tjekkiet, Tyskland
osv. Af lokale finske islæt sås bl.a. Midnight
Hawks i deres fire Hawks og den altid
spektakulære F-18 solo.
Et særligt islæt i årets show, var en MiG
15UTI, norsk ejet, registreret i USA, men
til lejligheden iført finske mærker.
I Såtenäs i Sverige var deltagelsen som
nævnt mere lokal. Men det er jo altid dejligt
at se alle de klassiske SAAB fly fra B-17 til
Viggen. Årets show var også en markering
af, at Hercules havde tjent 50 år i Flygvapnet. Det gav anledning til flere fine indslag
med formationer osv. Sverige anvender et
mix af C-130E og C-130H. E’erne er dog
nu stillet i mølpose i UK, så dagen bød kun
på H-modellen.
Den nyere C-130J var der dog også i
form af en dansk og en norsk. Den danske
med nymonteret FLIR udstyr, som letter
eftersøgning af bl.a. personer en stor del.

Gripen take off i Turku.
Meget passende med krapt drej lige
foran fotograferne, så vi kunne få
en fin vinkel på undersiden.

Finsk Hawk fra teamet Midnights Hawks under start i Turku 2015.
De fire Hawks laver meget klassisk luftakrobatik. Men de er dygtige
og absolut seværdige.
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MiG 15UTI, norsk ejet, men i finsk bemaling til Air Showet i Turku 2015.
I Finland blev typen brugt som indskoling til MiG 21.
Det finske flyvevåben havde i alt 4 af dem i operativ tjeneste.

C-53 fra de finske veteranvenner. Still flying strong.

Finsk F-18C. Stadig kernen i det finske luftforsvar.
Her set i Turku.
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Finland har selv en meget omfattende militær flyveuddannelse.
Som alliancefri sender man ikke sine piloter til fx USA eller Canada til skoling.
For at opretholde flyuddannelsen har Finland indkøbt et antal
brugte Hawks fra Schweiz. De flyver stadig i klassisk schweizisk bemaling.
Og med stencils på fransk og tysk!

Norsk T-17 Supporter fra det norske flyvevåbens flyveskole.
Fem styk havde begivet sig til Turku. En relativt lang rejse
på nogle hundrede kilometer. Fire af dem gav opvisning.
Bemalingen er et attraktivt skema i gult med rød underside
af næsen og rødt sideror
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Det svenske forsvars nye UH-60M Blackhawk, eller HKP 16 som den hedder i Sverige,
set i Såtenäs. En imponerende maskine.

Swedish Air Force Historic Flight har i nogle år fløjet med denne
SAAB AJS-37 Viggen med den civile registrering SE-DXN.
Den lavede et godt show på Såtenäs, bl.a. med demonstration af
kort start og landing, som blev anvendt på vejbaserne
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SAAB J-39D Gripen tosæder med Såtenäs
karakteristiske tårn i baggrunden.

RDAF C-130J reg. B-583
En helt ny FLIR installation på den danske Hercules kunne
også ses i Såtenäs. Udstyret gør eftersøgninger efter
bl.a. personer meget lettere. Foreløbigt er der kun indkøbt
en enkelt af disse FLIR, som er monteret på B-583.
Man kan læne sig utroligt langt ud i plexiglasboblen
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National Museum of Flight — RAF East Fortune
En museumsanmeldelse af et skotsk flymuseum.
Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

I

juni 2014 var jeg atter i Edinburgh/
Skotland sammen med min kone og
en veninde. En dag fandt de på, at de
ville have en pigetur, hvilket jeg kun kunne
bakke op om, for så kunne jeg besøge
museet RAF East Fortune og tage mig
god tid til dette.
At komme dertil er nemt. Man tager
lokaltoget fra Edinburgh mod North Berwick, og efter 50 minutters kørsel er man
ved endestationen. Derpå tager man en
taxi mod RAF East Fortune. Turen varer
15 minutter og koster £12. Hvor svært kan
det være! (Busforbindelserne til RAF East
Fortune er mildest talt uregelmæssige, så
taxi er at foretrække!)
Taxien satte mig af foran hovedindgangen og efter at have betalt £10, var døren
til slaraffenland åben.
Jeg gik hen til den nærmeste hangar,
som var Hangar 4, og der startede jeg rundgangen: Indenfor var der en Concorde med
registeringen G-BOAA. Concorden var i
flot stand og det viste sig, at det var den
første britiske Concorde, som blev taget i
brug i 1976. Den første tur gik til Bahrain,
og som årene skred frem blev den lidt af en
legende i britiske flyvekredse, fordi en lang
række berømtheder fløj med lige dette fly.
Udover Concorden var der også frontsektionen af en Boeing 707-436, som var
den sidste af sin art i UK.
Derudover var der cockpittet fra en
De Havilland Trident, flere motorer og
et brandkøretøj. Alle flyene kunne man
gå ind i, og der var et utal af informative
plancher og en fin biograf, så allerede nu
var den høje standard sat.

Da jeg gik hen mod næste hangar, passerede jeg ting og sager fra 2.VK og Den
kolde Krig: Der var Bomb Shelters, garager
med biler fra disse perioder og masser af
Nissen Huts og andre typiske gamle RAFbygninger. Ganske interessant og velholdt.
Hangar 2 indeholdt fly og effekter fra
britisk civilflyvning. Her var: De Havilland
Dragon, Beech E-18s, De Havilland Dove,
BAE Jetstream, Twin Pioneer, Britten Norman Islander, Avro Anson, vraget af en
Spartan Cruiser der styrtede i 1938 og det
eneste militære fly; kroppen af en Hawker
Siddeley Nimrod. Derudover en del velbevaret jordmateriel og slukningskøretøjer.
Som jeg gik videre blandt barakkerne
så jeg et skilt, der nærmest inviterede de
besøgende indenfor til et nyt projekt. Her
var pensionister med en RAF-fortid ved at
lave en flyvende replica af en Sopwith 1½
Strutter i fuld størrelse.
De gamle gutter, som hyggede sig med
at bygge en 1:1 skala replica af en Strutter,
var helt fine, humoristiske, og jeg fik ALT
at vide om deres projekt. Efter mere end en
halv time gik jeg dog videre på opdagelse,
blot for at blive konfronteret med noget
andet, som jeg ikke var forberedt på…
Over for værkstedet med Strutteren var
der et eksperimentarium, hvor man kunne
flyve et luftskib i en simulator. Jeg kan kun
sige, at hvis jeg skulle flyve et luftskib i
virkeligheden, så var jeg forulykket som
de andre luftskibe dengang.
Derudover var der materialer og udstillinger til undervisningsbrug og endelig
vraget af flyvepioneren Sheila Scotts Piper
Comanche-fly.

Med dette fløj hun i 1966 41.890 km
på 33 dage og havde da fløjet jorden rundt
uden ekstra hjælpemidler. Hun klarede det
på de fra fabrikken installerede instrumenter. Med sit fly ”Myth too” satte hun 104
rekorder for udholdenhed, langdistancer
og fart i 1960erne og 1970erne, hvorpå
hun fik tilnavnet: ”Britain’s Queen of the
Air”. ”Myth too” fik en trist ende i luften,
for da det blev solgt til en privat køber,
styrtede han ned med det. Hele vraget er
dog bevaret for eftertiden.
Som jeg gik videre ad den anviste rute,
passerede jeg en Vulcan-bombeflyver B2A
(registreret som XM597) som havde en
særlig historie.
Den var med på ”Black Buck” missionerne mod Argentina i Falklandskrigen
i 1982. Den bombede mål i Port Stanley 2
gange, men fordi den ikke kunne genoptanke på hjemvejen, måtte flyet nødlande
i Brasilien. Her blev flyet og besætningen
interneret i en uge, inden at fly/besætning
blev løsladt mod, at den britiske regering
lovede at det ikke blev indsat i krigen igen.
Her kan man nemt lave en ”walkaround”
med sit kamera.
Ved siden af den, var der et Blue Steelmissil, som var en del af flyets bevæbning
i starten af dets tjenestetid i RAF. Efter
alt dette passerede jeg et Thunderbird
antiluftmissil og et De Havilland Comet
DH 106 passagerfly, hvor der var fri adgang
i kabinen.
Herefter kom jeg til Hangar 1: Her
var der en fin samling militærfly som tog
mig med storm. Her var English Electric
Lightning, Tornado, Spitfire LF XVIe, Me

Avro Vulcan B.2A er placeret udendørs på museet.
Der er fri adgang hele vejen rundt om flyet
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Dette er et Thunderbird I missil.
Nogle vil sikkert kalde det for
Bloodhound, men et Bloodhound missil
er 2 meter længere end dette.
Det blev brugt af Royal Army
fra 1959 til 1977

163, en tjekkiskbygget MiG 15bis (Letov
S-103), Harrier, Sea Hawk, Buccaneer, F-4J
Phantom, Jaguar (Golf-krigs bemaling), en
DB601 motor fra flyet, som topnazisten
Rudolf Hess fløj, da han ville forhandle
med den britiske regering foruden en
Jeep, andre motorer og effekter foruden
en replica af en modelforretning i UK i
1950erne. Alt var i fineste stand.

Derefter var der barakker fyldt med
historie fra de 2 verdenskrige, mellemkrigstiden og den kolde krig.
Mængden af plancher, effekter og udstillinger var enorm, og man kan gå rundt
i timevis og bare kigge…!
Til eksempel var der billeder af samtlige fly og luftskibe, der har landet på East
Fortune.

Herefter kom jeg til Hangar 3: Denne
var til fly, der skulle repareres eller stod til
opbevaring. Her var der parkeret mange
rariteter side om side: Miles M18mk2, DH
80A Puss Moth, Cygnet, MS-505A Criquet
(fransk kopi af Fieseler Storch med stjernemotor). Netop denne vakte en del moro,
da den var malet i korrekte tyske farver,
men motoren var ikke som den skulle være

Denne SEPECAT Jaguar er i Golf-krigs bemaling
med Desert Pink og tilhørende pin-up pige på næsen
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Klemt inde mellem Jaguaren og en F-4J Phantom står
denne Buccaneer. Det er heldigt at vingerne kan foldes

på en Storch. Maskinen havde tjent i det
franske luftvåben under Frankrigs krige i
Indokina indtil at Frankrig måtte trække
sig ud af Vietnam, Cambodja og Laos. Jeg
kunne godt tænke mig at have set maskinen
i dén bemaling.
Netop Frankrig producerede og brugte
en del tyske flytyper efter den 2.VK, både
civilt og militært. Derudover var der en
Percival Provost, DH Sea Venom, Saunders-Roe Skeeter og mange flere eksotiske
flytyper.
Blandt vragene var der en Vickers
Viscount, Beaufighter og endelig en Bristol
Bolingbroke under restaurering. Netop

dette fly vakte min interesse, da det er en
canadisk kopi af en Bristol Blenheim. Arbejdet skred fint frem, og om nogle år er
den endnu en stjerne i RAF East Fortunes
samling.
Ude af Hangar 3 gik jeg videre forbi
et BAC 1-11 passagerfly (hvor der var fri
adgang til), hvorpå jeg kom til startpunktet
på min tur. Her var der en lille hyggelig
café ”The Aviators Café”, hvor drikke og
sandwiches mm. kunne købes til rimelige
priser, foruden en velassorteret souvenirshop med Dvd’er, bøger, modelbyggesæt
(Airfix/Revell) og en masse andet.
Meget anbefalelsesværdigt.

Åbningstider og priser:
April - oktober: dagligt 10-17.
November - marts:
kun i weekenden 10-16.
Priser
Voksne:
Børn 0-4 år:
Børn 5-15 år:
Pensionister:
Familier/2+2:

£ 10,gratis
£ 5,£ 8,£ 26,-

Museet har også en Harrier,
det er en pre-production udgave,
udvendigt modificeret til GR.3 standard.
Royal Navy markeringen skyldes at dette fly
blev brugt til instruktionsbrug af netop RN

13

Intet engelsk flymuseum uden en Spitfire,
det gælder også for National Museum of Flight

Englænderne er nærmest berømte for deres
lidt underlige fly. Her er det den eneste tilbageværende
General Aircraft GAL.42 Cygnet II.
Der blev kun bygget 10 af disse træningsfly 1939-41

Vi slutter med endnu et billede af Vulcan B.2A og
Blue Steel missilet der er udstillet sammen med flyet

14

En viking fylder 75 i september
Nu er der tale om et tysk fly, så det er i virkeligheden en Wiking som vi taler om,
nærmere betegnet flyvebåden Blohm & Voss Bv 222 Wiking.
Af Lars Seifert-Thorsen

D

et kan ikke undre læseren, at vi
skal begynde vores historie lidt
tidligere end for 75 år siden.
Helt som sædvanligt er der jo en fase man
skal igennem, inden man kommer frem til
den jomfruflyvning som vi betegner som
”fødselsdagen” for et fly.
Efter at have haft en vis succes med
Dornier Do X fra 1929 og frem, hvor
man i hvert fald nåede at bevise at sådanne
meget store flyvebåde var en teknisk mulighed, fortsatte Lufthansa med at tro på
at flyvebåden var vejen frem, sikkert godt
hjulpet på vej af ulykken med luftskibet
Hindenburg d. 6. maj 1937. En anden
fordel ved flyvebåden, som man allerede
havde set inden Hindenburg-katastrofen,
var at rejsetiden mellem New York og
Tyskland ville blive halveret til ca. 20 timer.
Lufthansa bad derfor i begyndelsen af
1937 en stribe flyfabrikanter om at komme
med forslag til en ny flyvebåd som skulle
kunne transportere 24 siddende eller 16
liggende passagerer tværs over Atlanterhavet uden at skulle mellemlande. Der kom
forslag fra Heinkel, Dornier og Blohm &
Voss og efter en grundig vurdering nåede
Lufthansa frem til at forslaget fra Blohm
& Voss var det, som så mest lovende ud.
Lufthansa indgav derfor d. 19. august en
ordre på tre af disse flyvebåde med betegnelsen Ha 222.
Jamen, i indledningen hedder flyet
Bv 222. Helt korrekt; Blohm & Voss hed
nemlig oprindelig Hamburger Flugzeugbau
og så bliver betegnelsen Ha jo noget mere
logisk. At man så i september 1937 omdøbte Hamburger Flugzeugbau til Abteilung Flugzeugbau der Schiffswerft Blohm
& Voss gjorde så at betegnelsen
skiftede til Bv.

Designet

flyvebåde med lægtere ned til et sted, hvor
man kunne løfte flyvebådene ned i vandet.
I begyndelsen af 1937 gik man i gang
med at anlægge en ny fabrik i Finkenwerder, der ligger i den del af Hamburg som
ligger på sydsiden af Elben. Fabrikken stod
dog først helt klar i marts 1940, så bygningen af fabrikken fandt sted samtidigt med
at bygningen af Bv 222 gik i gang.
Selve designet af flyvebåden var et ganske konservativt layout, som meget lignede
de tilsvarende flyvebåde som var under
udvikling i bl.a. England, et skrog med
et tydeligt ”step” på undersiden, skuldermonterede vinger og ikke mindre end seks
motorer. Udformningen af skroget kom
man frem til efter at have gennemført utallige forsøg med at slæbe forskellige skrogformer i en speciel vandtank, ligesom der
fandt omfattende aerodynamiske forsøg
sted i en vindtunnel.
Selve udviklingen af flyet begyndte i
januar 1938 og alene flyets størrelse gav
fabrikken nogle udfordringer. Vi taler om
en spændvidde på 46 meter, en længde på
36,5 meter, en højde på 11 meter og en
startvægt på mellem 46 og 49 tons. Det
var et af verdens største og tungeste fly
da det blev bygget, selv om det ikke havde
nogen prestigemæssig betydning på dette
tidspunkt.
Tegningerne til flyet, hvoraf en hel del
var lavet i skala 1:1 på transparent folie,
lige til at lægge ud på metallet der skulle
bearbejdes, var færdige i løbet af sommeren 1938 og man begyndte i august måned
at bygge den første prototype. Efter blot
nogle få uger gik man i gang med prototype

nummer to og tre, så man kunne konstruere disse næsten parallelt.
Karakteristisk for alle Blohm & Voss
flyvebåde var, at man byggede vingerne i
et stykke med en gennemgående rørkonstruktion og efterfølgende monterede dem
i flyskroget. I det 1,45 meter i diameter
rør, der udgjorde hovedbjælken i denne
vingekonstruktion, var der så plads til seks
adskilte tanke på hver 3.450 l kapacitet
til brændstoffet. Motorerne var seks stk.
Bramo 323-R Fafnir 9-cylindrede stjernemotorer, der hver især ydede 1.200 hk.
En anden karakteristisk ting for Blohm &
Voss flyvebåde var at der var monteret en
støtteponton under hver vinge. I Bv 222s
tilfælde var disse todelte og kunne trækkes
op i undersiden af vingerne for at mindske
luftmodstanden.

Jomfruflyvningen
Da 2. verdenskrig var brudt ud blev Blohm
& Voss beordret til at prioritere produktionen af Bv 138 flyvebåde til Luftwaffe
og man manglede derfor den nødvendige
arbejdskraft til at kunne arbejde koncentreret på Bv 222.
For at afhjælpe noget af dette havde
man parallelt med færdiggørelsen af den
rigtige prototype bygget en mock-up i
fuld størrelse og det var denne mock-up
som blev inspiceret af nogle Lufthansa
ansatte i juli 1940. De forlangte at der blev
foretaget en del ændringer, men på grund
af krigen var det indlysende at Lufthansa
aldrig nogensinde ville få leveret en eneste
Bv 222, idet Luftwaffe havde et skrigende
behov for transportfly. Alt i alt betød det,

Prototypen D-ANTE ses her på rampen i Finkenwerder.
De farvede bånd på næsen blev først påmalet efter den
første flyvning og var kun påmalet et kort stykke tid
Foto: Via Internettet

Blohm & Voss havde
i slutningen af 1936
besluttet, at de var
nødt til at lave en ny
fabrik til at bygge flyvebåde i, idet de to eksisterende i Hamburg
ikke havde direkte
forbindelse til Elben
og at det derfor var
nødvendigt at transportere de færdige
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Man får et godt indtryk af flyets
størrelse når man sammenligner
med de to herrer på cykler og
traktoren foran næsen
Foto: Via Internettet

at Bv 222 V1, den første prototype, først
stod klar i slutningen af august 1940.
D. 7. september satte Blohm & Voss’
chefpilot, Helmut Rodig sig efter grundige
forberedelser bag styrepinden på Bv 222
V1, med de civile kendingsbogstaver DANTE og startede fra Elben meget tæt
på Finkenwerder på det som blev til en 16
minutter lang jomfruflyvning.
Den forløb ikke helt tilfredsstillende,
idet flyet viste sig at være ustabilt og
slingrede fra sideponton til sideponton på
vandet. Denne ustabilitet fortsatte i luften
og selv om landingen gik uden problemer,

så betød det at resten af 1940 gik med
ombygninger og fornyede prøveflyvninger
indtil voldsom isdannelse i Elben satte en
stopper for disse i december måned.

Prøveflyvninger
Da man nu var bundet af is og ikke kunne
fortsætte med prøveflyvningerne og da
Luftwaffe samtidigt havde et meget stort
behov for at få tilført ekstra transportkapacitet kom Blohm & Voss med et forslag om
at fortsætte prøveflyvningerne ved at indsætte prototypen i det som på tysk hedder
et ”Langstreckentransportflugprogramm”

Her er en Bv 222 fotograferet i luften fra en anden Bv 222
Foto: Bundesarchiv Bild_146-1978-061-09
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mellem Hamburg og Kirkenes i Norge.
Vinteren
gik dog med
at der også lige
var en diskussion mellem
Luftwaffe og
Kriegsmarine,
idet sidstnævnte
gerne ville have
indsat Bv 222 i
rollen som langdistance maritimt opklaringsfly, men det blev
Luftwaffe som
trak sig sejrrigt
ud af den diskussion.
For at for
alvor kunne
bruges som
transportfly, så
indbyggede man
en stor lastedør
i højre side bag
vingen. Døren
var 2,30 x 2,10 m. Mens man alligevel var
i gang med ombygning m.v. valgte man
også at male flyet om, så det fik standardbemalingen for tyske søfly, nemlig RLM 72
(Grün) og RLM 73 (Grün) på oversiden
samt RLM 65 (Hellblau) på undersiden plus
at man sløjfede de civile kendingsbogstaver
og i stedet malede kendingsbogstaverne
CC+EQ på flyet. Bevæbning valgte man
dog at undlade på dette tidspunkt. D. 14.
maj 1941 fløj flyet første gang i camouflagebemaling, denne flyvning varede 17
minutter.
Man udarbejdede også retningslinjer
for forskellige kombinationer af nyttelast
og rækkevidde, alle pegede på en maksimal
startvægt på 45.500 kg og en maksimal
rækkevidde (uden nyttelast) på 6.500 km.
Den første transportflyvning var dog
ikke en tur til Kirkenes, men i stedet en
noget kortere tur d. 10-12. juni 1941 fra
Schaalsee, øst for Hamburg til Friedrichshafen ved Bodensøen, hvor man lastede
reservedele til kampvogne, inden man d.
11. juni fløj til Lago di Bracciano nord
for Rom inden man dagen efter fortsatte
til Augusta på Sicilien. Her lossede man
reservedelene, tankede og satte hurtigst
muligt kursen hjem til Schaalsee.
Ud over at høste værdifuld erfaring
med hensyn til benzinforbrug og marchhastighed lærte man også at anvendelsen af
både til at flytte last fra land til flyvebåden
var en dårlig ide.

Måske en dioramaidé?
Det giver i hvert fald et indtryk af hvad der skal til
af kraner for at løfte flyet ud af vandet.
Foto: Via Internettet

I stedet kom man frem til, at der skulle
laves en pontonbro ud til flyet, hvorfra lasten kunne flyttes over i flyet via en rampe.
Fra d. 3. til d. 20. august 1941 gennemførte man syv flyvninger mellem Hamburg
og Kirkenes. Det betød at flyet på 120
timers ren flyvetid tilbagelagde ca. 30.000
km og flyttede ca. 65.000 kg forsyninger til
nord-Norge mens at man fløj 221 sårede
retur til Tyskland.
Denne indsats i Norge, hvor der er
meget saltholdigt vand nødvendiggjorde,
at flyet måtte igennem en grundig overhaling. Efter overhalingen af Bv 222 V1
genoptog den sine langdistanceflyvninger
igen d. 10. september 1941, hvor den fløj
til Athen, men man var nødt til at sende
flyet tilbage til Hamburg for at få fjernet
et tykt lag af rurer, som havde sat sig fast
på undersiden af flyet.

Prototype nr. 2
Mens V1 flyet var indsat på HamburgKirkenes missionerne blev Bv 222 V2 færdig og begyndte sit testprogram fra Elben.
Den første flyvning med kendingsbogstaverne CC+ER fandt sted d. 7. august 1941.
Man havde besluttet at dette fly skulle
stå til rådighed for Kriegsmarines Fliegerführer Atlantik og at det skulle anvendes
som fjernopklaringsfly og i denne rolle
samarbejde med ubåde.
Bv 222 V2 havde derfor fået den fulde
defensive bevæbning bestående af et 7,9

mm MG 81 i næsen, fire MG 81 i sidevinduer i skroget, to rygtårne med hvert sit
13 mm MG 131 og endelig to ”gondoler”
under vingerne mellem de yderste motorer,
hvor der i hver gondol var et fremadrettet
og et bagudrettet MG 131.
Prøveflyvningerne, som man ret hurtigt
forlagde til Travemünde, viste at luftmodstanden fra gondolerne var uacceptabelt
stor og man fjernede dem derfor skyndsomst igen. Prøveflyvningerne viste også
at det var nødvendigt med nogle ændringer
på selve skroget, for at gøre det nemmere
at lette med flyet.

Yderligere operationer
Efter bundrensningen af Bv 222 V1 blev
flyet igen sendt til Athen, hvorfra det blev
indsat i pendulfart til Derna i Libyen. Mellem 16. oktober '40 og 6. november '41 fløj
man 17 tur-retur flyvninger, leverede i alt 30
tons forsyninger og bragte 515 sårede retur.
Man fandt i forbindelse med disse
flyvninger ud af at flyet kunne medføre 92
fuldt udrustede soldater eller 72 bårer, så
man kan sige at der var tale om ”operative
eksperimenter”.
I november 1941 vendte V1 tilbage til
Hamburg for at få monteret den samme
defensive bevæbning som V2 havde og det
var d. 28. november at den tredje Bv 222,
V3 med kendingsbogstaverne DM+SD
foretog sin første prøveflyvning. V3 var
kun udstyret med næsetårnet med et enkelt

MG 81 og skulle anvendes som et rent
transportfly.
D. 20. januar 1942 fik typen et officiet
navn, idet Reichsminister der Luftfahrt
Erhard Milch navngav type Wiking.
På dette tidspunkt var en forserie på
fem fly i færd med at blive produceret og
befandt sig i forskellige stadier af færdiggørelse på samlebåndet i Finkenwerder.
Disse fem fly, betegnet V4 til og med V8
betragtede man faktisk som fly i A-serien,
om end at V7 senere blev ombygget til at få
monteret Junkers Jumo 207 dieselmotorer
som en prototype i C-serien.
I løbet af vinteren 1941-42 oprettede
man en speciel eskadrille, Lufttransportstaffel-See 222 (LTS 222), som i første
omgang fik tildelt V3 flyet, som var blevet
omregistreret til X4+CH.
Dette fly blev sendt til Middelhavet og
fløj 21 transportmissioner mellem italienske baser og Tripoli i perioden januar-marts
1942. LTS 222s bestand af fly blev fordoblet d. 20. april, da V4 med kendingsbogstaverne X4+DH tilgik eskadrillen.
V1, omregistreret til X4+AH, blev
overført til eskadrillen d. 10. maj efter at
have fået diverse modifikationer monteret,
men samtidigt blev V3 overført til 3./
Kü.Fl.Gr.406 (Küstenfliegergruppe), baseret i Biscarosse ved Biscayen.
Yderligere fly tilgik LTS 222 i august
idet både V2 (X4+BH) og V6 (X4+FH)
kom til.
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Endnu et godt eksempel på flyets størrelse.
Læg mærke til den lavteknologiske stige
Foto: Via Internettet

De fire fly (V1, V2, V4 og V6) blev
indsat til at flyve forsyninger fra italienske
og græske baser til henholdsvis Tobruk og
Derna og d. 26. oktober kom yderligere et
fly (V8 X4+HH) til.
Det skulle dog snart vise sig, at Middelhavet ikke længere var helt så sikkert at
flyve over. D. 24. november blev Bv 222
V6 skudt ned, da den fløj uden eskorte syd
for Pantelleria.
LTS 222 modtræk var at flyene skulle
flyve i ultra lav højde og altid i formation,
så man kunne yde hinanden beskyttelse.
Men d. 10. december blev V1, V4 og V8
Her er det en Bv 222 med dieselmotorer,
bemærk forskellen på motorernes udseende
Foto: Via Internettet
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interceptet af tre Beaufighter Mk.VI fra
227 Sqn på Malta, mens de var på vej til
Tripoli. Resultatet blev at V8 blev skudt
ned og V4 alvorligt beskadiget, men den
sidstnævnte kom dog frem til Tripoli og
landede uden alvorlige problemer. V1 blev
ikke ramt og fortsatte ligeledes til Tripoli.
Herefter overgik man til udelukkende at
flyve missioner om natten, men da havnene
i Nordafrika blev bombet af englænderne
stort set hver nat kunne man ikke lave
nogen form for belysning for at hjælpe
de store flyvebåde når de skulle lande eller starte.

Det betød selvfølgelig at risikoen
for at ramme noget
flydende vraggods
blev væsentligt
større og det var da
også i forbindelse
med en landing i
mørke, at V1 i februar 1943 ramte
en bøje i havnen i
Piræus og næsten
sank.
LTS 222 blev
herefter tr ukket
ud af Middelhavet og forlagde til
Travemünde for
re parationer og
modifikationer i
bevæbningen.
Den nye bevæbning bestod af
en 20 mm MG 151
kanon i det forreste
rygtårn og tilsvarende våben i tårne
øverst på vingerne
lige bag de yderste
motorer. Dertil kom et 13 mm MG 131 i
hver side af den forreste del af fuselagen
og yderligere et 7,9 mm MG 81 i hver side
af den bagerste del af fuselagen.

C-serien med dieselmotorer
Fra starten af designforløbet havde Blohn
& Voss ønsket at flyet skulle udstyres med
dieselmotorer, da disse var væsentligt mere
økonomiske i brug end de tilsvarende
benzinmotorer. Efter diverse skæve tilløb
endte det med at den tekniske afdeling i
Reichsluftfahrtsministerium godkendte at

der skulle installeres Junkers Jumo 207C
dieselmotorer i det fjerde fly i A-serien
(V7). Dette fly var helt fra begyndelsen
beregnet som et fjernopklaringsfly.
Det viste sig dog at dieselmotorerne havde svært ved at få flyet i luften
uden at bruge uforholdsmæssige lange
startstrækninger. Det problem løste
man ved at montere fire startraketter
under vingerne, som blev aktiveret efter
at flyet havde haft fuld gas på motorerne
i 10 sekunder, raketternes brændetid var
30 sekunder.
V7 gik i luften første gang d. 1.
april 1943 som prototypen af C-serien
(B-serien var betegnelsen for de civile
udgaver, som aldrig kom videre end
tegnebrættet). Allerede inden V7 var
kommet i luften for første gang var man
i gang med at serieproducere flere fly i
C-serien og det første af disse, C-09 gik
faktisk i aktiv tjeneste før V7, eller C-07
som den senere blev betegnet.
Selv om alle C-seriens fly var beregnet
som fjernopklaringsfly fastholdt man
stadigt, at de skulle kunne bruges til transportopgaver og man indførte en meget
stor lasteluge i næsen på disse, en luge der
i virkeligheden var en hængsling af næsen,
tilbage til midtvejs mellem spidsen af
næsen og cockpittet, således at hele denne
del af næsen kunne svinges mere end 90o
til venstre.
Man skal i øvrigt lige bemærke, at bevæbningen i vingerne på C-serien var flyttet
i forhold til A-serien. V7 havde tårnene i
den bagerste del af de midterste motorer på
hver vinge, mens de øvrige i C-serien havde
tårnene placeret umiddelbart indvendigt
for den yderste motor.

Efter Middelhavet
Inden LTS 22 fik sine fly tilbage efter endt
ombygning og reparation stod det klart
for Luftwaffe at slaget om Nordafrika var
tabt og LTS 222 blev derfor nedlagt. Det
betød at fremtiden for alle Bv 222 ville
ligge i opklaringsrollen og i forbindelse
med ombygning og reparation af de overlevende fly fik disse monteret forskellige
radar- og navigationssystemer, bl.a. FuG
200 Hohentwiel søgeradar.
I en ganske kort periode i foråret
1943 fløj man et antal transportmissioner
i Sortehavet til halvøen Kertsch på Krim.
I marts 1943 var Bv 222 V5 i Petsamo i
Finland, hvor det ikke er helt klart om flyet
kun beskæftigede sig med transportopgaver eller om det også fløj recce-missioner
mod konvojerne til Murmansk. Det er dog
hævet over enhver tvivl at netop dette fly,
som det eneste Bv 222 fly, fik en midlertidig
vinterbemaling mens det var i Petsamo.

Her ser vi Bv 222 V5 i vinterbemaling. Billedet er taget i Finland i marts 1943
Foto: Via Internettet

Man oprettede i maj 1943 Aufklärungsstaffel See 222 og baserede den med V2,
V3, V4 og V5 flyene som en del af eskadrillen i Biscarosse, men Royal Air Force
fandt ret hurtigt ud af at tyskerne havde en
operativ Bv 222 enhed og angreb allerede
d. 20. juni den tyske base med Mosquitoes
fra 264 Sqn. Resultatet af angrebet var at to
af Bv 222 flyene, V3 og V5, blev ødelagt
sammen med en Bv 138 flyveåd.
Der var ikke andet at gøre for tyskerne
end at grave nogle kanaler ved Biscarosse
søen, så det blev nemmere at camouflere de
store flyvebåde. I slutningen af juli 1943 fik
enheden tilført C-09 (TB+QM) og i midten
af august kom V7 til (TB+QL).
Selv om Blohm & Voss fabrikken var
blevet hårdt ramt af allierede luftangreb,
så var man fortsat i gang med serieproduktionen af Bv 222, om end ikke i det
tempo som man ønskede. Heldigvis for
tyskerne var man tidligt gået i gang med
produktionen og det lykkedes at få gjort
C-010 (TB+QN) operativ fra Biscarosse i
oktober ’43 og i løbet af det sene efterår
’43 kom også C-011 (TB+QO) og C-012
(DL+TX) i operativ tjeneste.
Royal Air Force gjorde fortsat deres
bedste for at forhindre samarbejdet mellem
ubådene og Bv 222 flyene og det lykkedes
d. 8. februar 1944 for en Mosquito fra
157 Sqn at skyde C-010 ned i nærheden
af Biscarosse.
I mellemtiden var den tyske forsyningssituation blevet støt forværret og det blev
C-013, som blev den sidste Bv 222 som
blev færdigbygget. Den fløj første gang d.
18. april 1944 med kendingsbogstaverne
DL+TY. Yderligere fire styks som var i
forskellige stadier af konstruktionen blev
skrottet i løbet af 1944.

Afslutningen
Da de allierede gik i land i Normandiet d.
6. juni 1944 betød det at tyskerne meget
hurtigt fik problemer med at fortsætte

deres operationer fra Biscarosse. Ikke ret
lang tid efter invasionen trak man Bv 222
flyene væk fra Frankrig og stationerede
dem i stedet i Tyskland og i Norge.
Efterhånden som krigen stadig gik
imod tyskerne blev Bv 222 flyene mere
og mere brugt til transportopgaver og
undervejs mod krigsslutningen i maj 1945
blev C-09 ødelagt af engelske jagerfly i
begyndelsen af 1945 i Travemünde.
Da krigen sluttede, var der seks Bv 222
tilbage. V2 blev fundet af englænderne i
Sørreisa nord for Narvik i Norge. Det fik
påmalet en RAF rondel på bagkroppen og
hagekorset på halen blev overmalet. Flyet
blev kort herefter overgivet til amerikanerne, der malede et stort Stars & Stripes
på kroppen umiddelbart bag cockpittet.
Flyet kom aldrig i luften og til sidst fyldte
man det med Bv 222 reservedele, slæbte
det ud fra Fagervika i det nordlige Norge
og sænkede det.
V4 blev sprængt af tyskerne i KielHoltenau, V7 blev ødelagt af sin egen
besætning i Travemünde, mens C-011, 012
og 013 blev erobret intakte af de allierede
i Norge.
RAF overtog C-012 i Sørreisa og evaluerede typen på stedet, inden man d. 14. juli
fløj flyet til København, hvor man landede
på Kastrup-See.
Dagen efter foretog man en lokal
prøveflyvning efter at have repareret en
defekt motor og d. 16. juli gik turen videre
til Travemünde og d. 17. juli igen videre
til Calshot i England. I England foretog
man kun ganske få prøveflyvninger med
flyet, der undervejs i forløbet blev malet
om til engelsk hvid standardbemaling for
flyvebåde og forsynet med serienummeret
VP501.
Efter flere problemer med især motorerne endte det med at man ophuggede
flyet i juni 1947.
C-011 og C-013 blev overtaget af
amerikanerne, der i alt fløj 38 minutter med
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dem på to dage i august 1945. I løbet af de
38 minutter var der ikke mindre end fire
motorbrande, så selv om der var motorer
nok at tage af, var disse af så ringe kvalitet
at man til sidst slæbte de to fly ud på åbent
vand og sænkede dem. Der er visse historier om at flyene skulle være blevet transporteret til USA, så Convair fik lejlighed til
at evaluere dem inden man byggede R3Y
Tradewind (se IPMS-Nyt nr.143). Disse
historier kan dog ikke bekræftes.
Det korte og lange er i hvert fald, at
der i dag ikke findes et bevaret Bv 222 fly
nogetsteds i verden.

Den danske forbindelse
Det er måske lidt søgt at kalde det for en
dansk forbindelse, men Bv 222 havde i
hvert fald lidt med Danmark at gøre under
besættelsen.
Udover det nævnte kortvarige besøg
i juli 1945 foregik en del af turene på
forsyningsmissionerne fra Tyskland til
Nordnorge over Danmark. Men nok så
interessant er det, at Bv 222 C-09 var
involveret i Operation Bassgeiger. Denne
operation gik i korte træk ud på at placere
en vejrstation på Østgrønland.
I midten af august 1943 sejlede et tysk
skib, Coburg, fra Rostock til Narvik og
derfra videre til Østgrønland, hvor man

etablerede en vejrstation på pakisen ud for
Kap Sussi på Shannon-øen. Bv 222 C-09
blev afsat til at flyve en forsyningsmission
til vejrstationen og forlod d. 17. november
1943 Tromsø med kurs mod vejrstationen.
Undervejs til Grønland knækkede en kølerslange til en motor, men det lykkedes for
en mekaniker at reparere denne mens flyet
fortsat var i luften.
Da man endelig nåede frem til Kap
Sussi var der uvejr over området og sigtbarheden var nul. Derfor kunne man ikke
nedkaste forsyningerne med faldskærm
som planlagt og da det på grund af den
ringe sigtbarhed og drivis i området heller
ikke var muligt at lande måtte den frustrerede besætning på flyet vende om og flyve
tilbage til Tromsø. Efter en mission på
mere end 12 timer i luften og på lige over
3.000 km kunne man lande flyet uskadt.
Forholdene gjorde, at man ikke gennemførte et yderligere forsøg og folkene
på vejrstationen måtte klare sig igennem
vinteren uden forsyninger fra luften. Man
gjorde ikke flere forsøg på at forsyne dem
med Bv 222, så hermed slutter den danske
forbindelse.

Bv 222 i model
Selvfølgelig findes typen som model og
man behøver ikke en gang at lede højt og

lavt efter dem, de er alle fortsat i produktion. Det eneste sæt som jeg ved man kan
hitte her i landet er Revells.
Revell udgav i 2003 et sæt i 1/72 som
forestiller Bv 222 V1/V2 og derfor har
stjernemotorer.
Der er tale om en fiks lille sag med
en længde på 50 cm og et vingespænd på
63 cm, så man skal lige tænke sig til hvor
man vil anbringe det inden man anskaffer
sig sættet.
Anmeldelserne på internettet taler om
et særdeles godt sæt, så det er bare med at
komme i gang. Sættet er set i Danmark til
kr. 425 og på nettet til £40. I begge tilfælde
kommer evt. forsendelse oveni.
Czech Master Resin har lavet en
”Dockwagen” i 1/72, så man trække Revell
sættet på land. Prisen er ca. £25.
Vil man bygge en af dieseludgaverne,
så er der kun en mulighed, nemlig Anigrand, der har lavet en 1/144 model af V7
i deres ”Huge Bird Collection”. Dette sæt
kan fås for £75.

Kilder
Nowarra, Heinz J.: Blohm & Voss Bv 222
Höfling, Rudolf: Blohm & Voss Bv 222
„Wiking“
Brown, Eric: Das Grossflugboot Wiking i
Air International April 1981

Her ses Bv 222 C-012 i
Sørreisa inden det blev fløjet til
England via Kastrup.
Bemærk at hagekorset er malet
over og at der er malet en
engelsk rondel på bagkroppen
Foto: Via Internettet
Et af Bv 222 flyene med dieselmotorer. Bemærk bevæbningens
placering lige indenfor den yderste motor
Foto: Via Internettet
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Washington for modelbygggere…
En odyssé i luft- og rumfartens historie.
Tekst og fotos: Flemming Hansen

H

vis du bare har den mindste perifere interesse for fly (og/eller
raketter) så er der to museer i og
omkring Washington DC, der er et must
see. Det er:
National Air & Space Museum (NASM)
i Washington DC
&
Steven F. Udvar-Hazy Center

NASM er stedet med amerikanske
relikvier, her er det Mercury
Friendship 7 rumkapslen

NASM i Washington DC
Nærmest fuldstændigt i centrum af Washington DC. Et omend langt stenkast
fra Kongressen på Capitol Hill og den
langstrakte park, der dominerer DC med
Lincoln Memorial i den ene ende, den
store ”bautasten” i midten og Kongressen
i den anden ende ligger der en lang række
museer drevet af Smithsonian med ganske
gratis adgang.
Nu er jeg ikke til potteskår og kunst, så
jeg ”nøjedes” med National Air & Space
Museum. En solfyldt dag i slutningen af
marts, hvor den værste kulde var drevet
over og kirsebærtræerne begyndte at
blomstre, kunne jeg så endelig træde ind i
de hellige haller.
Nu var det sidst i marts. Det var ”spring
break” for poderne og det betød åbenbart,
at der var et utal af skoleelever i de mindre
klasser, der var blevet tvangsindlagt til en
tur på museum! Så det var lidt et irritationsmoment, da man absolut ikke havde museet for sig selv på nogen måde. Der var
faktisk sort af mennesker (og dette var ikke
en hentydning til hudfarve!)
Som det er blevet standard i USA
– hvilket vi kan takke diverse tosser for
(ingen nævnt - ingen glemt) – så kommer
man ikke ind nogen steder uden at blive
sikkerhedstjekket og ens tasker gennemlyst.
Det skal man også her, men som sædvanlig
er det fint organiseret og det går rimeligt
hurtigt.
Det første relikvie man støder ind i
er så Apollo 11 rumkapslen indkapslet i
beskyttende plastik. Ikke en eller anden
latterlig mock-up – men the real thing. Så
er man vel ligesom i gang!
Hvad der er den/de mest interessante
udstillingsgenstande er naturligvis op til
den enkelte. Mine favoritter ligger helt klart
i den del af udstillingen der har noget med
rumfart at gøre. F.eks. er der et af de månelandingsfartøjer, der ikke kom i anvendelse
da Apollo missionerne blev sparet væk.
Den står nu i fuldt flor – men dog gemt lidt

væk i en ende af bygningen. Dog kan du
få mange forskellige billeder af den skulle
dette være et ønske, da du kan betragte den
fra afsatser og trapper. At der så også hænger en X-1 og en X-15 i loftet gør absolut
intet. Der kunne jeg dog godt ønske at de
var lidt mere tilgængelige. X-1’eren hænger
nærmest som en plastikmodel i loftet. Den
kan man næsten ikke se. X-15 hænger lidt
bedre. Men dem kunne jeg godt have tænkt
mig at se på ”gulvet” i stedet for.
Museet har også sin egen rocket garden a la Kennedy Space Center – dog i
meget mindre skala. Der kan man se en
”behagelig” reminder fra den kolde krig
i form af ICBM – altså interkontinentale
atombevæbnede missiler. Sjovt nok også
en grøn russisk udgave. Men ellers kan

man se en virkelig skønsom blanding af
både V1 og V2, den første raket der kunne
skyde en amerikansk satellit op og så den
helt store Skylab. Det første amerikanske
forsøg på en rumstation bygget af et kasseret 3. trin fra en Saturn V. Den kunne
man minsandten gå ind i og se de trange
forhold med egne øjne. Hurtigt set – men
langsommelig kø!
Igen – lidt gemt væk finder man Mercury Friendship 7. Det er John Glenns
rumkapsel anvendt ved den første amerikanske opsendelse af en bemandet kapsel
der kom i kredsløb om jorden. Se filmen
”Right Stuff ” eller måske bedre kendt
som ”Mænd af den rette støbning” (min
absolutte favorit film). Der har både John
Glenn og kapslen en hovedrolle.

Endnu et relikvie, Ryan NYP
alias Spirit of St. Louis,
det fly som Charles Lindbergh fløj
non-stop fra New York til Paris
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På Udvar-Hazy kan man se
dette JB-2 Loon missil —
og ja, der er tale om en kopi
af et tysk V-1 missil

Der er også mindre ting udstillet. Igen
er det the real thing. F.eks. Eugene Cernans
beskidte støvler og handsker… De blev
beskidte på månen vel at mærke. Eugene
Cernan – den SIDSTE mand på månen.
Den er meget god at kunne!
Sådan kunne man blive ved. Det er så
gennemført og velplejet som kun amerikanerne kan lave det. Men cool-o-metret
skulle højere op!

Steven F. Udvar-Hazy
Center
Dette museum ligger ved den internationale lufthavn Dulles, et temmelig godt

stykke uden for Washington DC. Da der
ikke var bil til rådighed på det tidspunkt var
det så et spørgsmål om at frekventere den
offentlige transport!
Der er Google og andres oplevelser
med at komme dertil altid et godt udgangspunkt og i princippet var det ikke særligt
svært. Det var sådan set bare at finde Metro
linien der slutter i Wiehle Reston. Der er så
en bus der kører derfra direkte til museet –
men dog forbi lufthavnen også.
Det var tydeligt at Metro linien og stationerne var ret nye, så det varer nok ikke
så mange år før man kan tage metroen hele
vejen til lufthavnen. Der er dog den lille
finte med de busser man skal transportere

Endnu et relikvie, eller i hvert fald et fly med stor historisk
betydning. Her er det B-29 Superfortress "Enola Gay",
der var det fly som d. 6. august 1945 nedkastede verdens
første atombombe over Hiroshima
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sig med, at man skal have lige penge i
kontanter! Nærmere præcist $2,75 hver vej.
Ikke noget med kreditkortpjat her. Næh
kun hvis du har et lokalt ”rejsekort” kan
du komme med på kort. Så husk ”small
change”.
Udefra ligner bygningerne sådan set
bare en station i beton eller noget i den stil
– men når du kommer ind – efter at have
passeret det obligatoriske sikkerhedstjek,
så åbner der sig noget af et syn for guder.
Det er jo USA det her, så vi snakker stor
– større – størst. Udstillingen, der er delt
op i et par flyafdelinger og naturligvis en
rumfartsafdeling, hvor prikken over i’et –
flødeskummet på det hele – er rumfærgen
Discovery, der står på sine hjul i et flot
oplyst lokale.
På min tur rundt i det østlige USA så jeg
tre af de fire overlevende rumfærger. I New
Yorks havn på dækket af hangarskibet USS
Intrepid står Enterprise. Men det er næsten
synd at den står der, for det er simpelthen i
et så mørkt ”lagerlokale”, at de skulle have
tæsk med en våd søndagsberlinger. Det er
på det nærmeste umuligt at få ordentlige
billeder af den. På Kennedy Space Center
står så Atlantis i en til lejligheden (og tæt
på en milliard kroner dyrt…) bygget oplevelsesudstilling, hvor den ikke får for lidt
på ”Stars & Stripes”. Det er flot og fedt
– men stadig lidt mørkt. Men nu her på
Udvar Hazy står svinet bare på sine hjul
i et flot oplyst lokale. Der er afsatser man
kan gå op på for at få overblikket. Sikkert

I enden af en af bygningerne på Udvar-Hazy
er der en flot Curtiss SB2C Helldiver

den mindst dyre løsning – men for mig den
absolut ypperste oplevelse af rumfærgen.
Du kommer simpelthen ikke tættere på!
Nr. 2 på listen over oplevelser på Udvar
Hazy er det ”behind the scenes” blik du
har fra en hævet gang, hvor du har udsigt
til de emner, der nu er under behandling
og restaurering.
Skal lige nævne, at der var bl.a. en
B-26 Marauder ”Flak Bait”. Men igen slår
amerikanerne lige stikket hjem eller langer
4 esser på bordet på samme tid. Der står
så lige den eneste tilbageværende flyvende

nazi vinge (Horten Ho-229) der eksisterer i
dag. Den står så lige der og bliver nænsomt
restaureret. Cool-o-metret banker altså lige
op i max!
Nr. 3 på listen bliver ikke en enkelt ting
– men nærmest den samlede bestand af fly
der kan ses og nydes. Det er et overflødighedshorn, der på toppen igen lige banker
op i max med at præsentere ”Enola Gay”,
der for nogen vil kunne genkendes som
navnet på den B-29, der droppede den
første atombombe over Hiroshima. Om
det er ”tilfældigt”, at den er hævet op på

nogle piedestaler og der nedenfor og under
står en række japanske jagerfly, vil jeg lade
være op til den enkelte at vurdere!
Det kommer næsten for vidt at nævne
alle de spændende fly du kan kigge på.
Der er jo en del der siger ”krigsbytte fra 2.
verdenskrig”. En UHU f.eks. Ikke komplet
endnu – men under opbygning. En Me-163
Komet der står som urestaureret og en
Do-335 Pfeil som taget ud af æsken på et
Tamiya sæt. Det er ikke svært at gætte, hvor
Tamiyas teknikere får deres inspiration fra.
Det er også her.

På Steven F. Udvar-Hazy Center er man i øjeblikket i
gang med at restaurere denne B-26 Marauder.
"Flak Bait" er det amerikanske bombefly som har fløjet
flest missioner, 207 blev det til i løbet af karrieren
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Du har jo nok gættet at jeg er rimeligt
begejstret for disse to museer…? Under
alle omstændigheder synes jeg, at det er to
gange must-see, hvis man skulle være så
heldig at være i byen fra ”House of Cards”!
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At der er gratis adgang gør intet. Men jeg
havde gerne givet 25 dollar for at komme
ind – det skulle ikke skille os ad.
De absolut varmeste anbefalinger
herfra.

Øverst er det en Dornier 335 Pfeil,
det er det eneste eksisterende eksemplar af
denne type i verden.
Nederst er det en Messerschmitt
Me 163B-1a, som står ikke er restaureret

På Steven F. Udvar-Hazy Center er man
også i gang med at restaurere denne
Horten Ho 229. Det er den eneste
af sin slags i verden
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US Navy er bl.a. repræsenteret ved denne
F4U Corsair som er ophængt fra loftet
med fin mulighed for at se på den fra en gangbro

Kawanishi N1K-J Shiden "George" er flot restaureret
og ses her under vingen på Enola Gay
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En franskmand fylder 80 år
Vi skal se på et skib, nærmere betegnet et slagskib, med et typisk fransk udseende,
hvis man kan tale om noget sådant på slagskibe.
Af Lars Seifert-Thorsen

S

om sædvanligt i disse historiske artikler skal vi begynde nogle år tidligere
end det år som jeg regner jubilæet fra.
Denne gang skal vi tilbage til umiddelbart
efter 1. Verdenskrig, hvor vores historie
tager sin begyndelse.
Den franske flåde var særdeles nedslidt
efter 1. Verdenskrig. Krigen havde sat en
stopper for to klasser af slagskibe, som
skulle have været bygget fra 1913 og fremefter og efter krigen satte en skrantende
økonomi en effektiv stopper for planer om
at bygge nye slagskibe.
Washington-traktaten fra 1922, som
begrænsede størrelsen af de enkelte landes
flåder i et forsøg på at begrænse våbenkapløbet, var underskrevet af USA, England,
Japan, Italien og Frankrig. Traktatens
hovedindhold var at de enkelte lande kun
måtte have slagskibe på maksimalt 35.000
tons samt at kanonerne højest måtte have
en kaliber på 16 tommer (406 mm).
Endvidere var der en begrænsning på
den samlede tonnage af det enkelte lands
slagskibe. Tilsvarende begrænsninger var
lavet for hangarskibe, men det hører ikke
til i denne artikel. Traktaten nævnte ikke
noget om en samlet tonnage af krydsere
og andre skibe, men dog måtte en krydser
højest have et deplacement på 10.000 tons
og ikke større kanoner end 8 tommer (203
mm). Traktaten forbød også alle landene at
bygge nye slagskibe de næste 10 år.

Udvikling

klasse med 37.000 tons slagkrydsere blev
forkastet af økonomiske hensyn. Man
havde simpelthen ikke et fransk militært
skibsværft som ville kunne bygge et så stort
skib og at udvide kapaciteten ville koste det
samme som at bygge de to slagskibe. I 1929
nåede et nyt studie frem til en mellemting,
som havde et deplacement på 23.700 tons
bevæbnet med ti 12-tommers (305 mm)
kanoner i tre kanontårne.
Tyskland havde sat gang i bygningen af
lommeslagskibene af Deutschland-klassen
og det var efterhånden disse som de franske
designere fokuserede på at imødegå. Mens
dette var i gang var Washington-traktaten
blevet forlænget i London-traktaten og
Frankrig blev derfor begrænset til, frem
til 1936, at kunne bygge to slagskibe med
et maksimalt deplacement på 23.333 tons
pr. stk.
Med udgangspunkt i de tidligere udkast
blev tegningerne til et design på 23.333
tons, bevæbnet med otte stk. 305 mm
kanoner, pansret til at modstå de tyske
skibes 280 mm kanoner og med en fart på
30 knob fremstillet. Det var et fornuftigt
kompromis mellem et for lille skib på
17.500 tons og et alt for dyrt på 35.000
tons. Designet var 213 meter langt og 27,5
m bredt. 305 mm kanonerne var samlet i to
quadruple tårne foran og den sekundære
bevæbning bestod af tre tårne med hver
fire 130 mm kanoner agter.

Designet blev fremlagt for det franske
parlament i maj 1930, hvor man brugte
temmelig lang tid på at diskutere frem og
tilbage om det rimelige i at planlægge at
imødegå 10.000 tons krydsere med et dobbelt så stort skib. Enden blev at designet
blev forkastet og den franske flåde fik
besked på at revidere det.
Stabschefen for den franske flåde gav
ordre om at revisionen skulle omfatte en
ændring af bevæbningen til at bestå af
330 mm kanoner, så man var overlegen
overfor de gamle italienske slagskibe.
Der blev også tilføjet to ekstra tårne med
sekundær bevæbning, idet hvert af disse
dog kun havde to 130 mm kanoner plus
lidt ekstra pansring. Resultatet var at det
blev et lidt større skib. Deplacementet gik
op til 26.500 tons, længden øgedes til 215
meter og bredden til 30 meter, mens farten
faldt til 29,5 knob.
Nogle gange skal der ikke så store
forandringer til før politikere ændrer deres
beslutninger og parlamentet godkendte det
nye design i begyndelsen af 1932. Den
endelige ordre på skibet blev placeret d.
26. oktober 1932 og juleaften 1932 blev
skibet køllagt.

Innovativt design
Dunkerque var et innovativt design, idet
man samlede al hovedbevæbningen foran
overbygningen. Dette var inspireret af

Her er man ved at montere en kanon i det forreste kanontårn, bemærk opdelingen af tårnet
Foto: Via Internettet, jeanr.skyrock.com

At man ikke måtte bygge slagskibe, forhindrede jo ikke nogen i at lave studier og på
alle måder, at se på hvad det var for skibe
man ønskede sig når traktaten igen tillod
at man byggede slagskibe. Frankrig måtte
lave nybygninger på i alt 70.000 tons når
traktatens 10 års byggestop udløb og man
tog selvfølgelig stort hensyn til de skibe,
som de omkringliggende lande havde bygget i mellemtiden.
De første skibe som Frankrig ville
lave et svar på var de italienske krydsere
af Trento-klassen, som blev søsat i 1926.
Her kiggede man på en mulig løsning med
en klasse med fire store krydsere på 17.500
tons, bevæbnet med otte stk. 12-tommers
kanoner samlet i to quadruple tårne foran.
Denne ide blev hurtigt forkastet da typen
ville være underlegen overfor de gamle
italienske slagskibe. Et alternativ med en
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Dunkerque ses her ved den engelske flåderevy ved Spithead i 1937.
Man ser tydeligt, at al hovedbevæbning er samlet foran
Foto: Via Internettet, dennilfloss.blogspot.dk

især de engelske slagskibe HMS Nelson og
Rodney fra 1927 (se IPMS-Nyt nr.130), der
også havde al deres hovebevæbning foran
overbygningen. Denne opbygning gjorde
det muligt at flytte maskineri og skrueaksler
længere bagud og derved spare en hel del
vægt på disse. Den sparede vægt kunne
så udnyttes til at forbedre pansringen. De
engelske skibe fokuserede mere på ildkraft
og pansring, mens franskmændene udnyttede besparelsen til at give skibet mere fart.
Når man som her vælger at samle al
bevæbningen i bare to kanontårne sikrer
man, at man kan udnytte al sin ildkraft
mens man sejler hen imod fjenden og
derfor præsenterer det mindst mulige mål
for fjenden. Men man skal tænke på at en
enkelt heldig fuldtræffer i et tårn vil kunne
halvere ens egen ildkraft. For at imødegå

denne mulighed lavede man en opdeling
indvendigt i tårnene, så det kun ville være
et halvt tårn der ville blive sat ud af spillet.
Denne opdeling skulle vise sig virksom da
Dunkerque blev beskudt af englænderne
ved Mers-el-Kebir, mere om dette senere
i artiklen.
Størrelsen på tårnkransen afhænger af
to ting, antallet af kanoner i tårnet og disses
kaliber. Kort sagt, jo flere kanoner og jo
større kanoner, jo større tårnkrans skal der
til. For at holde diameteren på tårnkransen
nede på en fornuftig størrelse valgte man at
lave konstruktionen således at de to kanoner i hver halvdel af tårnene var monteret
i den samme lavet. Konsekvensen af dette
var, at hvis man affyrede begge kanoner i
samme side af et tårn på samme side opstod der en ”bølgeeffekt”, hvor lufttrykket

fra de to granater påvirkede granaterne
temmelig meget og der opstod derved en
ret stor spredning på skydningen.
Som et lille kuriosum kan det nævnes
at de 1,65 meter lange og 570 kg tunge
granater som 330 mm kanonerne skød med
indeholdt en farvepose og en lille sprængladning i denne, således at nedslag i vandet
og træffere på målet nemmere kunne ses.
De to skibe i klassen, Dunkerque og Strasbourg havde granater med henholdsvis rød
og grøn farve, så man kunne observere
nedslag fra det enkelte skib, selv om de
begge engagerede det samme mål.

Observationsfly
På den tid hvor man designede dette
skib, var stort set alle moderne slagskibe
forsynet med en katapult og et antal ob-

Dunkerque var udstyret med Loire 130 flyvebåde
som observationsfly. Her ses både flyet,
kranen til at hejse det ombord og hangaren, som ligger
i forlængelse af det bagerste 130 mm kanontårn
Foto: Via Internettet, atf40.forumculture.net
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Her er det hækken af Dunkerque med skibets navn og hækanker.
Man ser katapulten, hangarens rullelåge og placeringen af de
bagerste 130 mm kanontårne
Foto: Via Internettet, wall.alphacoders.com

servationsfly. Dunkerque var bestemt ikke fødselsdag fra den dato som det bliver
nogen undtagelse og skibets konstruktion søsat, så er datoen som vi regner med d. 2.
med kanontårnene forrest muliggjorde et oktober 1935, hvor hun for første gang fik
vand under kølen. Det er her på sin plads
særdeles vellykket arrangement.
Man byggede en 22 meter lang katapult at nævne, at da hun blev søsat manglede
på centerlinjen på agterdækket. Denne hun 17 meter af stævnen, idet dokken
katapult kunne drejes mere end 90 grader i Brest kun var 200 meter lang. Skroget
blev slæbt til en anden dok og her påsatte
til hver side.
Katapulten brugte trykluft og kunne man stævnen.
Hun påbegyndte sine prøvesejladser i
sende et 3,5 tons fly i luften med en hastighed på lige over 100 km/t. Der var en april 1936 og disse varede frem til d. 15.
hangar lige foran katapulten, med plads til april 1937, hvor skibet officielt blev indsat
to flyvebåde af typen Loire 130. Den mak- i tjeneste i den franske flåde.
simale flykapacitet
var på fire af disse Dunkerque ligger her til kaj i Brest.
fly, idet der kunne Billedet er taget på et tidspunkt mellem
placeres et fly oven- februar 1939 og januar 1940
Foto: Via Internettet, atf40.forumculture.net
på hangaren og et på
katapulten foruden
de to i hangaren.
Selvfølgelig var der
også en kran, så man
kunne hejse flyene
ombord når de var
landet på vandet ved
siden af skibet.

Som noget af det første i hendes tjeneste deltog hun i midten af maj 1937 i
den store engelske flåderevy ved Spithead
for at være med til at markere kroningen
af George VI.
Her lå hun for anker sammen med stort
set hele den engelske flåde, det amerikanske
slagskib USS New York, det sovjetiske slagskib Marat, den japanske krydser Ashigara
og ikke mindst det tyske lomme-slagskib
Admiral Graf Spee. Netop det sidste var
som nævnt et af de skibe som Dunkerque
var designet til at imødegå.

Skibets karriere
Dunkerque fik kølen lagt på det militære værft i Brest d.
24. december 1932.
Men da man som
regel regner et skibs
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Italien var i foråret 1940 begyndt at
optræde truende og Dunkerque blev sendt
til Middelhavet d. 2. april for at kunne
imødegå en trussel fra italienerne. Den
tyske invasion af Danmark og Norge fik
franskmændene til at kalde hende tilbage
til Brest, inden man endelig besluttede sig
for at sende hende til flådehavnen Mersel-Kébir ved Oran i Algeriet, hvortil hun
ankom d. 27. april.
Herfra var hun beskæftiget i nogle forgæves jagter på tyske skibe, som fejlagtigt
blev rapporteret som værende i området
og efter at Italien havde erklæret Frankrig
og England krig d. 10. juni fulgte yderligere
en forgæves jagt på skibe, der ikke var der.
Da Frankrig kapitulerede d. 22. juni
1940 lå Dunkerque i havnen i Mers-el-Kébir og i de efterfølgende fredsforhandlinger
foreslog den franske flåde at skibet skulle
sendes til Toulon og demilitariseres der.
Der kom ikke noget konkret ud af disse
forhandlinger for så vidt angår Dunkerque.

Ren søndagsstemning på fordækket
af Dunkerque,
de franske "matelots" nyder solen
på trædækket
Foto: Via Internettet,
dennilfloss.blogspot.dk

Mers-el-Kébir

I september 1937 tilgik Dunkerque
den franske atlanterhavsflåde, her var hun
i tjeneste frem til krigsudbruddet. Omkring
april 1938 blev hun modificeret, og fik
tilføjet en ”cap” på skorstenen, da man
havde konstateret at røgen fra skorstenen
gjorde det svært at bruge den bagerste afstandsmåler. Atlanterhavsflåden fik tilgang
af søsterskibet Strasbourg i april 1939 og
de to slagskibe blev tilsammen til 1ère Division de Ligne (1. Linieeskadre). På dette
tidspunkt fik Dunkerque tilføjet et hvidt
bånd på skorstenen, mens Strasbourg fik
to hvide bånd. De to skibe var på officielt
besøg i Lissabon i begyndelsen af maj 1939
og i slutningen af maj og begyndelsen af
juni stod den på besøg rundt på forskellige
engelske flådebaser.

Under 2. Verdenskrig
Da 2. Verdenskrig brød ud var 1ère Division de Ligne baseret i Brest og man stak
øjeblikkeligt til søs, da man fik rapporter
om at de tyske lommeslagskibe var på vej
ud i Atlanten. Rapporterne viste sig at være
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falske og skibene vendte tilbage til Brest
efter blot fire dage i søen.
I slutningen af november 1939 stak
Dunkerque, en håndfuld franske krydsere
og HMS Hood ud for at forsøge at fange
de to tyske slagskibe Gneisenau og Scharnhorst, der havde sunket en engelsk hjælpekrydser nord for Færøerne, men tyskerne
vendte om i stedet for at forsøge at komme
længere ud i Atlanten. Det eneste resultat
af dette togt var, at Dunkerques bov blev
beskadiget, så hun lige måtte en tur i dok
for at blive repareret. Reparationerne gik
hurtigt og allerede d. 11. december var
Dunkerque, sammen med krydseren Gloire
igen på vej ud i Atlanterhavet, denne gang
medbringende en del af den franske guldreserve, som skulle opbevares i Canada.
Rejsen tog blot seks dage og da de to
skibe returnerede til Frankrig var det som
eskorte for en troppekonvoj, hun ankom
til Brest d. 4. januar 1940 og undergik
diverse vedligeholdelsesarbejder frem til
6. februar, hvorefter dagligdagen gik med
diverse øvelsessejladser i februar og marts.

Englænderne kunne ikke tillade, at den
stærke franske flåde faldt i tyskernes hænder og sendte derfor deres Force H, bestående af bl.a. slagskibene HMS Revenge og
HMS Valiant, slagkrydseren HMS Hood
og hangarskibet HMS Ark Royal til Mersel-Kébir for at overtale franskmændene til
enten at fortsætte kampen mod Tyskland
på engelsk side eller sænke sig selv. Den
engelske styrke ankom allerede d. 3. juli,
meget tidligere end nogen i den franske
flåde havde kunnet forestille sig.
Franskmændene var bundet af våbenstilstandsaftalen med tyskerne og afslog
de engelske krav. Meget forudsigeligt blev
resultatet derfor at englænderne åbnede
ild. De franske skibe var fortøjet til kajerne
og det var de færreste som havde så meget
damp på kedlerne at de kunne sejle med
det samme. Dunkerque var et af de skibe
som var i stand til at kappe fortøjningerne
og begynde at sejle ud af havnen for at
forsøge at undslippe de engelske skibes
bombardement.
HMS Hood var det engelske skib
som tog Dunkerque under beskydning.
På meget kort tid ramte fire 15 tommers
(381 mm) granater Dunkerque. Den første
ramte toppen af det bagerste kanontårn,
hvor alle besætningsmedlemmer i højre
side af tårnet blev dræbt. Venstre side af
tårnet var fortsat operativt, så designet
med en opdeling af tårnene viste sig at
virke. Granat nummer to beskadigede
installationerne omkring hangaren, så der
ikke kunne opereres fly fra Dunkerque. De
to sidste granater gik igennem hovedpansringen, der ikke var designet til at kunne

modstå så store granater. De ødelagde
henholdsvis et turbinerum og et kedelrum,
hvilket tvang den franske besætning til at
sætte skibet på grund umiddelbart udenfor havneløbet. Den engelske beskydning
ophørte allerede efter 20 minutter, da den
franske admiral signalerede at han havde
beordret sine skibe til ikke at skyde tilbage
mod englænderne.
Franskmændene sendte et radiosignal
tilbage til deres flådehovedkvarter, hvoraf
det fremgik at Dunkerque kun havde lidt
moderat skade og at man forventede, at
hun snart ville kunne vende tilbage til Toulon for egen kraft. Englænderne opsnappede dette signal og chefen for Force H
blev derfor beordret til at sætte Dunkerque
permanent ud af spillet.
Da Dunkerque var blevet sat på grund
lige ud for en landsby besluttede den engelske chef at brugen af kanoner ville betyde
en for stor risiko for at forårsage skader på
civile og derfor gik opgaven til Swordfish
torpedobombere fra HMS Ark Royal.
De angreb d. 6. juli og ramte Dunkerque med en enkelt torpedo, der slog
hul i to rum i skibet. Den største skade
kom dog fra at en torpedo ramte det lille
patruljefartøj Terre-Neuve, der var fortøjet
på siden af Dunkerque. Terre-Neuve var
lastet med dybvandsbomber og 14 af disse
eksploderede og lavede et meget stort hul
i slagskibets side. Den eneste grund til at
hun ikke blev fuldstændigt ødelagt var
formentligt at hendes ammunitionsrum var
blevet sat under vand så snart de engelske
fly viste sig.
Det totale franske tabstal ombord på
Dunkerque efter de to engelske angreb var
på 210 mand.

Afslutningen
Midlertidige reparationer på Dunkerque
gik i gang med det samme, men det var
først i slutningen af september, at man fik
lappet skroget så meget sammen, at man
kunne få skibet bragt flot. Reparationen
blev yderligere forsinket af en brand d. 5.
december og man brugte hele 1941 til at
reparere på skibet. Efter endnu en brand
i januar 1942 kunne man endelig afslutte
de midlertidige reparationer d. 19. februar,
hvorefter hun forlod Mers-el-Kébir med
kurs mod Toulon. Hun ankom dagen efter
og blev straks sendt i tørdok for at modtage
meget omfattende reparationer.
Reparationerne gik meget langsomt,
dels manglede man mandskab og dels
manglede man materialer, så man var ikke
kommet ret langt da tyskerne overtog den
Vichy-franske zone d. 27. november 1942
efter den allierede landgang i Nordafrika
(Operation Torch).

Billedet her er taget i Mers-el-Kébir. Almindeligvis med en tekst om at skibet her undergår
reparationer efter det engelske bombardement, men der er ingen skader at se på skibet
Foto: Via Internettet, maritimequest.com

For at forhindre at tyskerne overtog
den franske flåde, valgte denne at sænke sig
selv, herunder også Dunkerque, der fortsat
lå i tørdok. Der blev placeret sprængladninger og hun blev også sat i brand. Det
blev italienerne som overtog Dunkerque,
men de indså med det samme, at det ville
være håbløst at forsøge at reparere skibet.
De gik i gang med at skære skibet op, bl.a.
skar de kanonerne over, så de ikke ville
kunne bruges, hvis franskmændene skulle
generobre hende.
Efter at italienerne havde kapituleret
i september 1943 overtog tyskerne skibet
og de fjernede hele boven, tilbage til lige
før det forreste kanontårn, for at kunne
komme til at bruge tørdokken. Mens italienerne og tyskerne var i besiddelse af
Dunkerque blev skibet flere gange bombet
af allierede fly.
De allierede invaderede Sydfrankrig i
august 1944 og efter få dage trængte amerikanske tropper ind i Toulon og satte sig
i besiddelse af vraget af Dunkerque. Hun
lå fortsat i Toulon efter krigen og det var
først i 1958, at hun endelig blev solgt til
ophugning.

Dunkerque i model
Selvfølgelig kan man finde byggesæt af
Dunkerque. Og de fleste af dem er endog
fortsat i produktion, så det er ikke udelukkende et spørgsmål om at hente dem på
sætsamlernes markeder.
I skala 1/400 er der et sæt fra Heller.
Det har efterhånden en del år på bagen,
det kom første gang i 1973, men er fortsat
et glimrende byggesæt, hvis man skal tro
på anmeldelserne ude på internettet. Hvis
man vil have en førsteudgave, så er det en
dyr fornøjelse, men hvis man kan nøjes
med det nyeste genoptryk, så taler vi ca.
400 kr. plus fragt.
Man skal nok lede lidt mere, og have
fat i en mere specialiseret forhandler for
at finde det 1/700 resinsæt, der er lavet af
Dunkerque. Det er fra det tjekkiske firma
ROP o.s. Samek Models, som har udgivet
skibet i 1938 udførelsen i 173 resin- og 58
ætsdele.
Alternativt kan man købe et 1/700 sæt
fra tyske HP-Models. Det kan fås direkte
fra dem til 100€ plus fragt.

Nyt fra Toro Model
Nyt fra Armor 35
Konflikten i Ukraine kommer nu i model.
ARM35141: Woman of Donbass (Set-1)
ARM35142: Woman of Donbass (Set-2)

35F71: Otter/C15TA crew
(decals & æts), 2 fig.
35F72: Polish Women's Auxiliary Service,
Middle East & Italy 1943-45
35F73: Civilian D7 Caterpillar operator
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ANMELDELSER
PANSER

Panhard 178 AMD-35
ICM. 1/35.
Endelig er der kommet en ny og bedre
udgave af den kendte franske panservogn
fra den 2. verdenskrig. Sættet er i en kraftig
papæske med indvendigt låg, indenunder
collagelåget. Sættet består af 153 dele.
Heraf er der 7 dele, som ikke er beregnet
til denne version, men skal i stedet bruges
ved bygning af 2. produktionsserie.
Hjulene er af kraftig sort vinyl og
som sådan udemærkede. Men for afficionados findes den samme type dæk i
resin fra Hussar, Canada og muligvis med
andet dækmønster fra U-Models, Frankrig.
Plastdelene er pæne og uden alt for mange
udkastningsmærker på de forkerte steder
og sider. Der er indvendige interiørdele til
tårn og undervogn, samt nistret dørkplade
i undervognen. Og så var jeg ikke klar over,
at denne Panhard også havde styresektion
både for og bag. Men det har åbenbart
været mere reglen end undtagelsen med
mange af tidsperiodens europæiske panservogne.
25 mm kanonen er støbt i 2 halvdele;
det havde været bedre med et drejet løb, for
sådan en let kaliber. Men det skal der nok
være et par garagefirmaer, som får rådet
bod på inden længe. Kanonens granater
er støbt samlet på en mindre afsats, på en
sådan måde at kun den yderste række er
gengivet som hele granathylstre, mens resten ses som bundstykker med plastmasse
imellem. I sig selv en ganske enkel måde
at lave dem på, men afslørende, hvis modellen bygges med højre sidedør åben, da
afsatsen er placeret lige indenfor op mod
skillevæggen til motoren. Motoren sidder
i øvrigt kun i hækkens højre side, hvorved
hækchaufføren - som sidder halvvejs inde
i hækpartiet - kun adskilt fra motoren med
en tynd jernvæg, sikkert har siddet i en
øredøvende larm fra den kraftige motor.
Hvis antallet af granater er korrekt,
har 25 mm kanonen kunnet afgive 35
skud og 7,5 mm Reibel MG’et 2.700 skud,
fordelt på 18 stk. 150 skuds tromler. Ret så
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usædvanligt, er køretøjets bladfjedre støbt
på skrogets sidelangstykker - et godt træk,
som sparer limning.
Kampvægten var 8,5 ton, med et
mandskab på 4. Pansring 13-16mm. Motor:
4-cylindret rækkemotor, ydende 105 hk.
Tophastighed: 72 km/t. Aktionsradius: 300
km på en fuld tank.
Der er enhedsmærker for 4 forskellige
køretøjer, alle i Frankrig, foråret 1940: 1., 2.
og 3. deling, 6. CUIR (cuiraisses regimént),
1. DLM (Division Légére Mechanique / 1.
lette mekaniserede division) og 3.deling 8.
CUIR, 2. DLM.
Beregnet til brug for hurtig observation
af kavaleriet, startede produktionen i foråret 1934 og op til september 1939, blev
551 produceret ud af en ordre på 657 stk.
Heraf var 24 stk. kommandørvogne og 52
nåede ikke at få deres tårn, før tyskerne
invaderede. 4 stk. blev sent til Indokina
i oktober ’39, i en ændret version med et
1-mands APX 5 tårn. Mindst en af dem
gjorde tjeneste hos fremmedlegionens
motoriserede afdeling, før den blev erobret
og brugt af japanerne. Andre brugere var
tyskerne, som overtog ca. 190 stk. af de
Panhards, som var produceret op til 1940.
Senere beslaglagte de endnu flere, ifb.
med okkuperingen af den ”frie” franske
zone i syd-Frankrig, november 1942. Ved
samme lejlighed nuppede italierne 2 stk.
fra zonestyrkerne til brug for deres egen
224. Kystdivision, som brugte dem frem
til september 1943.
Med begyndelsen af 1945 blev det
besluttet at give Panhard 178 nyt liv, idet
den franske hær ønskede at være selvforsynende fremfor at blive afhængig af
udenlandske leverancer. Som Panhard B
med et mindsket olieforbrug, en 47mm
SA35 kanon i et nyt cylindrisk FL 1 tårn
(med øgenavnet ”Camenbert”), ændret
dækmønster og med reservehjul siddende
på venstre side, genstartedes produktionen.
414 stk. blev lavet, som i første omgang
blev brugt af lette kavaleriregimenter i
Nordafrika. Senere sendtes et større antal
til Indokina, andre til Djibouti, Østafrika.
Efter udfasning fra de væbnede styrker,
blev et par stykker solgt til Syrien, som
brugte dem så sent som i februar 1964, ifb.
med optøjer i Damaskus.
Kildemateriale: FOCUS No.6: Panhard
178. Editions du Barbotin. ISBN: 978-2917661-09-3. Denne lille 2-sprogede bog
(fransk/engelsk) på 50 sider, lavet i samarbejde med Musée des Blindés Saumur,
indeholder også 27 walk around farvesider
af museets egen restaurerede Panhard -

udvendigt som indvendigt. Den er guld
værd ved bygning af dette sæt, som jeg
varmt kan anbefale. Købt ved fællesindkøb. 180 kr.
Niels Rønkjær

Befehlsfahrzeug
auf Fgst.Pz.Kpfw. 35R 731(f)
Hobby Boss. 1/35.
Sættet består af 467 dele, heraf de 20 i
æts. Decals er kun i form af 3 korsmærker
og forskellige tal til egne kombinationer.
Byggevejledningen er et hæfte på 16 sider,
pænt og overskueligt opbygget. Det er
også rart at opleve at HB benytter sig af en
æskeform af svært pap, med ruminddeling
mellem rammerne og de større separate køretøjsoverbygninger. Her kommer delene
ikke til at rasle rundt mellem hinanden, når
der ingen spildplads er. Herligt!
Delene er pæne og fri for grater, uden
pinmarks på forsiderne (på nær undervognens inderside), bælter er i enkelt- og
langstykker/”link and length” udgaven;
dermed tidsbesparende i samling. Skarpheden i støbningerne kunne måske hist
og her, godt have været lidt skarpere, men
er generelt ok. En enkelt ramme er blevet
delvist ekstra beskyttet med emballageplast
inde i plastfolien, selvom delene det dækker
over ikke umiddelbart er af en type (små
og flade) der signalerer et behov for en
sådan påpasselighed. Til gengæld burde
overbygningens front- og hæk-del der
ligger i den separate afdeling, efter min
mening, i højere grad have haft en sådan
indpakning, da de er støbt i en særdeles
fin og tynd skarp støbning - kun æts ville
være tyndere! Delene er af mig omgående
blevet beskyttet med samme type emballageplast, fra eget lager, indtil bygning bliver
påbegyndt. Der er også en enkelt lille del
i sættet, som er lavet forkert: gasmaskebeholderne har et rillemønster, der kun er
delvis gennemført på langs af beholderne.
Synd, fordi rammen de er spændt fast på
køretøjsvæggene med, er meget fint detaljerede med små spændehuller. Det virker
nærmest som om HB’s designere først
har troet at beholderne var fastspændte
både foroven og forneden og så har glemt
at rette mønstret til (eller har undladt at

lave helt nye forme?), da de opdagede at
beholderne kun var fastspændte med en
rem på midten...
Et lidt større minus er den manglende
MG ammunition, da køretøjet - ifølge
Waldemar Trojca - medførte 600 skud for
MG’et. Men om det har været i form af
MG tromler/lærredssække til 50 skud eller MG tasker til 250 skud, siger han intet
om. Så der er frit valg på flere hylder for
den enkelte modelbygger. Det mest sandsynlige sted for MG ammo opbevaring,
vil være i kamprummets hækparti, der kun
er okkuperet af radioen. Sættes frontpanserindersider har ikke plads, da de er for
overfyldte med periskoper, håndgranater,
signalpatrontaske og signalpistoltaske.
Denne kommandørpanser fremkom som
en del af de 200 ombyggede franske R35
kampvogne, som firmaet Alkett ændrede
til hhv. 174 panserjægere og 26 kommandørpansere. Formodentligt var det meningen at hver kommandørudgave skulle
koordinere indsatsen for hver sin deling på
6-7 panserjægere, da kommandørudgaven
var udstyret med 2 stk. Funksprechgerät,
hvor panserjægerne kun havde 1 stk. Men
de kan også have været indsat til andet
formål. Sættet købt ved fællesindkøb for
211 kr. Anbefales.
Kildemateriale: Trojca/Münich/
Jaugitz. Panzerjäger Technical and Operational History Vol. 2, på Trojcas eget PP
forlag. Bogen har lækre 2D skitsetegninger
og 3D farvegrafik.
Niels Rønkjær

Sexton II with CDP tracks
(Canadian Dry Pin Tracks)
Dragon 6793. 1/35.
Sættet består af 312 dele, heraf 10 ætsdele.
Delene er gennemgående skarpe i detaljerne og med flere af rammerne taget fra
bl.a. deres eget 25 pdr. MK.III Field Gun,
M4DV og M4PTO, er der for en gangs
skyld ikke nogen ”forkerte” unødvendige
dele, i forhold til hvad Dragon tit får på
nakken for.
Ophængets vejhjul er de tidlige med
åbent nav. De blev åbenbart brugt mest
på Sexton’s, sikkert for at undgå for hårdt
slid på gummibelægningen, i kraft af
metalbælterne, som var karakteristiske

for de sene udgaver, Bælterne var ellers
af manganstål, som kun vejer 2/3 dele af
alm. stål’s vægt. Desværre har Dragon valgt
at bruge deres karamelfarvede DS bælter
i stedet for Magic Tracks, da DS i dette
tilfælde er et rigtigt dårligt valg: bælternes
trædeflademønster er utilstrækkelig dybe og
selve mønstret - som læner sig meget op ad
tidlige Pz. IV bælter - er meget simplificeret
og en kedelig oplevelse.
Radioen (wireless set Mk.19) er et andet problem. Den er støbt sammen med
bagvæggen i det kabinetskab, den skal
være i. Det gør den svær at rette op på, da
den sammenlignet med Tamiya, Italeri og
Bronco’s fine udgaver, tydeligvis er for lille
på alle mål. Kabinettet har yderligere flere
detaljer, som en mindre boks/reservedelsæske og del af et (kabel?)rør, hvilket igen
vil kræve et helt nyt scratchet kabinet, hvis
man ønsker at korrigere det hele. Men da
kabinettet samtidigt er afblændet med en
gitterdør i æts, som slører detaljerne noget,
kan en total ændring evt. undlades.
CDP drivhjulet er korrekt udført, men
både drivhjul og bælter kan forbedres
med Friul’s metalbæltesæt som indeholder
begge emner. Desværre øges det samlede
antal dele som skal samles, derved til langt
over 500 dele. Og jeg er ikke specielt vild
med Friul’s trådsamlingssystem. Men da
alm. Sherman bælter ikke kan bruges
sammen med CDP drivhjulet - afstanden
mellem hjulets ”tænder” er for store - er
der ikke andet at gøre, hvis DS bælterne
ikke er gode nok. Og det synes jeg bestemt
IKKE de er!!
Decals giver mulighed for 4 forskellige enheder: 86th. Field Regiment (SP)
RA. (Hertfordshire Yeomanry) 2nd Army,
NWE 1944. 5th. Field Regiment (SP)
RHA. 7AD. NWE 1945. 1st. Artillery Regiment - Motorized. 1. Polish AD. France
1944. 23th. Field Regiment (SP) RCA. 4th.
Canadien AD. NWE 1945.
Sexton Mk.I var baseret på den canadiske kampvogn Ram Mk. II’s chassis,
som modsvarede den amerikanske M3
Lee/Grant med et 3-delt bugpanser, mens
Sexton Mk.II var baseret på de forskellige
Sherman/canadiske Grizzly bogieophæng
og støbt bugpanser. Af de 2.150 producerede Sexton’s, var kun de første 124 stk. en
Mk.I (S-159377 - CS204821). Resten var
Mk.II (S-233626 - ...). Hvor mange Mk.II
der havde CDP bælter og do. drivhjul, er
uvist, for undervejs gennemgik mange
også adskillige forbedringer, så det meget
nemt kunne være svært at skelne tidligere
udgaver fra sene.
Ændringer var de forskellige typer
bogieophæng med bærerullerne siddende
kl. 12, forskudt bagud og i en 15o vinkel

opefter. Derudover trækkrog til ammo.
anhænger, udrustning til en ekstern generator, beholdere for div. ekstra udstyr
og opsatser for 2 AA Bren guns (nogle
enheder forstærkede denne bevæbning
yderligere med en Browning 12,7 HMG i
forreste venstre hjørne af kamprummet).
Kanonen var placeret ca. 15 cm til venstre
for midten af frontpladens center og løbets
rekyl blev reduceret med ca. 41 cm for at
opnå maximal elevation, som var +40o /-9o.
Traversering var 25o til venstre/15o til højre.
Motoren: en Continental R-975 luftkølet
rækkemotor ydende 400 hk, senere øget til
484 hk. Granatbeholdning: 87 spræng - og
røggranater, 18 panserbrydende. 50 magasiner for Bren guns (1600 skud). Pansring:
12-25mm.
Frontlygterne sås skiftevis siddende på
bugpanseret eller sideskærmene. En markant detalje var den lille dør på alle Sexton’s
venstre side lige over bælterne, som var
beregnet til indladning af ammunitionen.
En variant var Sexton GPO (Gun Position
Officer) produceret fra sent 1943. Denne
var strippet for kanonen og erstattet med
ekstra radio, telefonkabler, kortborde og
et ekstra tannoy samtaleanlæg. Sextons
var meget populær blandt de engelske og
canadiske panserdivisioner som brugte
dem fra D-dag landingerne og til langt op
i 1960’erne. Andre brugere blev lande som
Portugal, Italien, Sydafrika og Indien. De 2
sidste pensionerede først deres operativt i
løbet af 1970’erne.
Konklusion: gennemgående et fint sæt.
Og når der ses bort fra de minusser, jeg har
anført, er det absolut et gode at der nu i
1/35 skala, kan fås 2 udgaver (Dragon 6760
og 6793) af Sexton SP i plastik. Købt for
350 kr. af DMB modelbygger. Anbefales.
Kildemateriale: Tanks of World War
II. Chris Ellis. Chancellor Press 1997. Research Data artikel i Fine Scale Modeler,
maj 1990 af George R. Bradford. Tanks
and other armored fighting vehicles of the
world. B.T.White. New Orchard Editions
1988. British and American tanks of
WWII. Peter Chamberlain and Chris Ellis.
Arco Publishing Company Inc. Second US
Edition 1975.
Niels Rønkjær
US Army. M-56 90mm SPG
Revell. 1/40.
Op til foreningens jubilæum, synes jeg at
det er på sin plads at anmelde byggesæt fra
hobbyens ungdom. Og da jeg her i år har
købt et par meget ældre sæt fra en privat
samling, er det oplagt.
Revell USA’s gamle sæt fra 1967, var
et af de sæt jeg i de tidlige 1970’ere, ikke
kunne beslutte mig for at købe, da min
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interesse for modelbygning endnu ikke var
stærk nok til at jeg ufortrødent kastede mig
over plastikken.
Mine egne referencer på M56 ”Scorpion”, er beskedne, men i kombination
med nettets oplysninger, var den beregnet
til indsættelse fra luften og tilknyttet luftbårne enheder som mobilt støttekøretøj
mod fjendtligt panser. Dens 90mm M54
kanon var meget sammenlignelig i styrke
med kampvogn M47’s 90mm bestykning.
Skudafstanden var effektiv ud til 1.500m,
beholdning var 29 skud, som lå i 3-lags
cylindercontainere, placeret lige under
kanonens bundstykke. Vægt: ca. 7,2 ton.
Motor: 6-cylindret Continental luftkølet
benzinmotor på 200 hk. Tophastighed 25
mph/45 km/t, rækkevidde på en fuld tank
140 miles/224 km. Produceret på GM’s
Cadillac Motorplant i Cleveland, Ohio
1953-1959 i 325 stk. Blev brugt operativt
af de berømte 82. og 101. ABD i Vietnam 1957-1970, i mindre omfang. Dens
svagheder var den manglende beskyttelse
af mandskabet og manglende pansring,
da chassiset var konstrueret af nittet og
svejset aluminium. Dette medførte at
køretøjet rystede voldsomt ved kanonens
rekyl, som ligefrem kunne skubbe M56 en
hel meter baglæns. En stor stressbelastning
for både køretøj og mandskab, som deslige
var meget ubeskyttet for naturens luner og
fjendens kugler. Samtidig hvirvledes røg og
støv op i tørt vejr, som både slørede målet
og samtidigt afslørede M56’s egen position.
Dette medførte at M56 senere hen kun
blev brugt som ren artilleristøtte, frem for
direkte ildstøtte for mindre specialenheder.
Alligevel aftog både Spanien, Marokko og
Syd-Korea et mindre antal M56 og modellens hjulophæng og bælter videreførtes i
andre lette SPG’s, som f.eks. M50 Ontos.
Selve sættet: Alle sættets 71 dele er i
mint condition. Et par af hjulene og sættets 4 figurer behøver dog spartling hist og
her. Nogle af delene er er selvfølgelig også
noget simplificeret, men gennemgående
er detaljerne fine og skarpe. Antallet af
pinmarks er til gengæld typisk for dengang;
talrige - selv på bælternes inder- og ydersider, som ellers er fint og korrekt detaljerede
på begge sider. Løbet er tydeligvis for kort,
set ud fra egne referencer og billeder på
nettet. Men hvor meget er svært at afgøre,
da oplysningerne af køretøjets længde på
5,84m, ikke siger noget om hvor meget
34

løbet udgjorde af den samlede længde.
Decals er i god stand, som viser et køretøj
tilhørende US 2.AD, 34. Regiment(?). Det
passer fint sammen med sættets figurer,
som illuderer US Army, tidligt i 1950’erne,
men passer dårligt med en af de luftbårne
enheder. Det kræver en gennemgang af
mit gamle decallager, for at kunne være
heldig med at finde nogle der kan passe i
størrelse og repræsentere 82. og 101. Jeg
overvejer også at bruge figurer fra Legend
og evt. ældre Tamiya, fra deres gamle sæt
US Officers med bord og stole (var også
med i M577 sættet), da disse ikke virker for
voldsomme i forhold til sættet. Byggesæt
i 1960’erne var sjældent særlige nøjagtige
i skalaforholdet, så disse 1/35 Legend/
Tamiya figurer skal prøves at virke sammen med Revell 1/40. Ekstra detaljering
kan fortrinsvis blive i form af ledninger
til frontlygterne og vinduesglas til førerens
udsynsvindue i kanonens frontplade.
Sjovt at se at et 48 årigt byggesæt stadig
kan gøre sig gældende. Købt for 50 kr. fra
privat samling.
Kildematerialer: Twentieth - Century
Artillery by Ian Hogg. Grange Books reprint 2011. www.militaryfactory.com
Niels Rønkjær

US Scout car M20 1943
UPC. 1/40.
UPC (Universal Powermaster Corperation)
var et amerikansk firma, der fra midten af
1960’erne til tidligt 1970’erne, forhandlede
og ompakkede andres sæt. Typisk var det
fra ophørte producenter eller blot andre,
der akut stod og manglede kontanter. Så
hvem der er den oprindelige producent af
dette sæt, er ikke godt at vide...
Sættets 55 dele er fine og skarpe i detaljerne. Pinmarks er der selvfølgelig en pæn
del af, men de sidder ikke værre end at de
er mulige at fjerne/fylde ud. Der medfølger 3 metalstænger til hjulakslerne. Disse
skal erstattes af plast. Sættets 12,7mm
Browning er temmelig meget forkert og
overdimensioneret, men heldigvis har jeg
blandt mine tilbehørsdele Legend LF1041
”Chained wheel and cal.50 set”, hvis Browning til gengæld er for lille til at være i 1/35
skala. Typisk for 1960’erne, var interiøret
meget nøgent. Der er kun en indikation af
panellugen, for hvor radioen var placeret.
Denne luge kunne dog lukkes, med radioen
indvendigt, så den kan blive som den er.

De 3 medfølgende M1A2 Winchester
karabiner med buede magasiner, ligner
en joke. Jeg overvejer at erstatte dem med
ældre Tamiya støbninger af den tidlige
M1 variant med lige magasin, da nogle af
dem er en anelse 1/35 underdimensionerede. Skumslukkeren som var placeret i
højre hjørne bagerst i kabinen, har jeg en
Academy 1/72 udgave af. Den kan måske
bruges? Jerrycans bliver svære, da jeg aldrig
er stødt på nogle underdimensionerede
1/35 udgaver. De 2 lange bænkpartier
for øvrigt mandskab er der, men det lille
bænkparti for MG skytten, samt sæder,
rat og pedaler for chauffør og co-driver,
mangler. Sidstnævnte sidder bogstaveligt
talt direkte på deres flade. Figurerne er ganske hæderlige, men kræver en del rensning
for grater, pinmarks og overskudsplast.
Og da de er før phatalaternes tid, skal der
bruges et frisk knivsblad i hobbykniven
for bedste resultat. Figurens anatomi har
været brugt af andre firmaer dengang, da
jeg har nogle af de samme figurer i 1/87
fra Roco. Igen kan Legend komme handy
som en acceptabel erstatning, da flere af
deres figurers størrelser ikke adskiller sig
alt for voldsomt fra sættets egne. Decals
er i rimelig stand, men enkelte har ikke
meget tilfælles med de enhedsmærker
som blev brugt på datidens M20 A/C’s,
sammenlignet med tilgængelige referencer.
Her bliver jeg nødt til endnu engang at gå
på jagt i min beholdning af ubrugte decals
og se om noget brugbart findes i samme
størrelser. 1/35 mærker fra f.eks. en jeep,
bør kunne bruges. En udfordring bliver
også i hvor høj grad sættets egne mærker
slipper papiret, da et par stykker bærer
præg af lettere beskadigelse. Men alt i alt
et pænt byggesæt fra hobbyens ungdom.
Købt for 50 kr. fra privat samling. En god
referencekilde er Squadron/Signal Number
37 - US Armored car in action, som på
siderne 11-18 har gode interiørbilleder af
en flot restaureret M20.
Niels Rønkjær

BØGER
Suomen Ilmavoimien Historia 28:
LeSK (Air Fighting School)
Af Kalevi Keskinen og Kari Stenman.
ISBN 978-952-99743-4-4. Udgivet 2008
I tidligere numre af IPMS-Nyt har vi
kigget på de enkelte typers indsats og på
enhederne. Grundlaget for alt dette er
dog uddannelse, og til dette formål blev
ISK (Ilmasotakoulu = Luftkrigsskolen)
oprettet pr. 1 JAN 1938 på grundlag af den
eksisterende Ilmailukoulu (Flyveskolen).
3 JAN 1941 blev skolen omdøbt til LeSK
(Lentosotakoulu = Krigsflyveskolen),
eftersom dette navn bedre afspejlede det

faktum, at skolen ikke underviste i luftværn
og luftrumsovervågning.
Ligesom Flyvevåbnet i sin tid havde
TRESK (Træningseskadrillen) til færdiggørelse af uddannelsen inden tjeneste i de
operative eskadriller, var der til de finske
flyvende enheder knyttet omskolingsenheder. Da de mørke skyer trak op i 1939, blev
der oprettet et suppleringsregiment (Täydennyslentorykmentti, T-LentoR) med én
flyvende eskadrille (Täydennyslentolaivue,
T-LLv) til hvert af flyverregimenterne.
Suppleringsregimenterne blev nedlagt
kort efter Vinterkrigens afslutning. I løbet
af Fortsættelseskrigen 1941-44 ændredes
organisationen flere gange. Indledningsvis
hørte alle T-LLv under et ved mobiliseringen oprettet suppleringsregiment, som blev
nedlagt i 1942. Derefter hørte de forskellige
T-LLv dels under det regiment, som de
skulle støtte, dels direkte under flyverstaben og dels under LeSK.
Ind imellem blev det anset for mere
formålstjenligt at have uddannelsen ved

flights under de operative eskadriller. Al
flyveuddannelse ophørte sidst i 1944 med
et flyveforbud udstedt af ”Den allierede
Kontrolkommission” (læs: russernes overvågning af Finland efter våbenstilstanden)
og kunne først genoptages i eftersommeren 1945.
Til uddannelsen anvendtes ud over
egentlige skolefly i vid udstrækning operativt forældede kampfly. Det afspejler bogen
også i sit billedmateriale, som typemæssigt
spænder meget vidt. Talrigst repræsenteret
var de enmotorede biplaner Letov Smolik,
VL Viima, Sääski og Tuisku samt fra sommeren 1940 Focke-Wulf FW 44 Stieglitz.
Fra 1941 begyndte det finskkonstruerede
lavvingede monoplan VL Pyry at blive
taget i brug i større antal.
Selv med det righoldige udbud af byggesæt i de senere år kan det blive svært af
finde modeller af alle træningsflyene – de
har jo aldrig i fabrikanternes øjne været
lige så populære som kampfly. Dermed
ligger der et par udfordringer og lurer på
modelbyggeren, selv om bogen giver meget
materiale.
Bogen gennemgår kronologisk organisationen for alle de omtalte enheder og giver data om, hvor mange man fik uddannet.
Det meste af bogens indhold udgøres også
her af vel gengivne fotografier, desuden er
der tabeller over chefer og kursusledere ned
til flight niveau (kun under krigen), skoleenhedernes nedstyrtninger (50 omkomne
fra 1939 til 1951), flybeholdninger under
krigen samt stregtegninger og 12 farvesidetegninger af udvalgte typer.
Bogen er på 128 sider plus omslag,
trykt på førsteklasses papir. Formatet er B5
(176x250 mm) med lamineret omslag. Både
brødtekst og billedtekster løber parallelt på
finsk og engelsk, kun tabellen over ulykker
er udelukkende på finsk.

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
http://www.avions-bateaux.com/produit/
suomen-ilmavoimien-historia/1211.
Hermed er vi nået til vejs ende i bogserien om Finlands Flyvevåbens historie
under 2. Verdenskrig.
Tidligere bøger i serien er beskrevet
således i IPMS-Nyt:
Nummer Emne
IPMS-Nyt nr.
1
Brewster 239
72
2
Do 17Z & Ju 88A-4
133
3
Fokker D.XX
138
4
M.S. 406
139
5
Curtiss Hawk75A
140
6A
Bf 109G-2
106
6B
Bf 109G-6
141
7
Russiske jagerfly
115
8
Fiat G.50
142
9
Russiske bombefly
132
10
Blenheim
143
11
Jageresser
67
12
Engelske jagerfly
144
13
Dykbombere
145
14
Finske jagerfly
61
15
Maritime fly
72
16
Tyske fly
80
17
LeR 2
146
18
LeR 3
147
19
LeR 4
148
20
LeR 1
100
21
Mannerheim-riddere
101
22
Skolefly
102
23
Krigsmaling
107
24
LeR 5
113
25
Hurricane & Gladiator
136
26
Luftsejre, piloter A-M
134
27
Luftsejre, piloter N-Y
134
Kai Willadsen

Der blev lige plads
til endnu et billede
fra Steven F. UdvarHazy Center.
En Concorde i
forgrunden, bagved
står en Boeing 707,
en Boeing 307
Stratoliner og en
lang række andre
fly.
Der er virkelig store
forhold på museet
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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. november 2015
IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.
IPMS Journal volume 27 issue 2 2015 USA
Moebius Models 1:8 scale Batman, art. m. fotos ...... –3 ”Farve”
1:25 1966 TV Batmobile, art. m. fotos ....................... –6 ”Farve”
1:48 scale Soviet 1½ ton truck, art. m. fotos ............. –3 ”Farve”
1:72 Italeri C-130 40th airlift sqn., art. m. fotos ......... –8 ”Farve”
What If collection of USGS vehicles,
art. m. fotos ..................................................................... –8 ”Farve”
1:700 USS Saratoga CV3 in training colours,
art. m. fotos ..................................................................... –5 ”Farve”
IPMS Journal volume 27 issue 3 2015 USA
Quest jet – 1-288 Dragonfly, art. m. fotos ................. –4 ”Farve”
Adding zimmerit to Tamiya 1:48 Tiger I,
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
Pink Pony for a granddaughter, art. m. fotos ............ –2 ”Farve”
Sherman Vc Firefly 1:35, art. m. fotos........................ –6 ”Farve”
Andrea Samurai bust, art. m. fotos.............................. –5 ”Farve”
Tamiya 1:48 F4D-1, art. m. fotos ................................ –8 ”Farve”
1:32 He-219 UHU ZM, art. m. fotos .......................... –8 ”Farve”
Kit er et rigtigt flot blad med mange farvesider – sproget er dog
vanskeligt tilgængeligt!
Kit 177 2015 (Belgien)
ASK 21 svævefly Revell 1:32, art. m. fotos ............... –8 ”Farve”
1:48 Fouga Magister, art. m. fotos ............................... –2 ”Farve”
How to Milliput, art. m. fotos ...................................... –8 ”Farve”
MCV happening 2015, art. m. fotos ........................... –2 ”Farve”
J.P.K. Neu 90 del 2, art. m. fotos ................................. –8 ”Farve”
IPMS Antwerpen Flanders Contest 2015,
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
Avia BH-21 i 1:72, art. m. fotos ................................... –6 ”Farve”
Flot blad, med gode billeder – (men sproget er MEGET svært
tilgængeligt - hebraisk)
Kne Mida nr.62 (december 2014)
M4 Sherman detaljer, art. m. detailfotos ....................................–4
Boeing 737 i Israel, art. m. fotos..................................................–4
Spitfire i israelsk tjeneste, art. m. fotos .................................... –13
Spitfire i israelsk tjeneste, tegninger ............................ –2 ”Farve”

På National Air and Space Museum hænger
denne Macchi C.202 i loftet over en P-51D Mustang
Foto: Flemming Hansen
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Flot blad, med gode billeder
Öfh nachrichten nr. 1/15
Zivilluftfahrt 1919/20, art. m. fotos ...........................................–8
Hansa Brandenburg C.I (Ph), art. m. fotos ................................–8
Polnischen Junkers F-13, art. m. få fotos ...................................–8
Luftfarhrzeugsregister, art. m. fotos............................................–2
Öfh nachrichten nr. 2/15
Luftraumüberwachung, art. m. fotos ....................................... –10
Tagebuch des Flugstützpunktes Durazzo, art. m. fotos........ –10
Thailändiches Luftwaffen museum, art. m. fotos .....................–6
Luftfarhrzeugsregister, art. m. fotos............................................–2
IPMS Magazine UK 02/2015
Scania Drawbar 1/50, art. m. fotos ............................. –5 ”Farve”
Valiant 1:72 conversion, art. m. fotos ......................... –6 ”Farve”
Moson Model Show 2015, art. m. fotos ..................... –2 ”Farve”
1932 Ford Pro Street pickup, art. m. fotos................. –6 ”Farve”
Airfix 1:48 Bedford MWD, art. m. fotos .................... –4 ”Farve”
Uruguayan Naval and Airforce museum,
art. m. fotos ..................................................................... –3 ”Farve”
IPMS Magazine UK 03/2015
Shipbuilding an introduction, art. m. fotos ................ –4 ”Farve”
A Czech Stuart, art. m. fotos ........................................ –5 ”Farve”
Modelling on a small scale, art. m. fotos .................... –2 ”Farve”
Scratch a 1:144 Zeppelin, art. m. fotos ....................... –7 ”Farve”
Tikkakoski Finnish AF museum, art. m. fotos .......... –4 ”Farve”
1:72 Hobby Boss Hind, art. m. fotos .......................... –4 ”Farve”
RAF Cosford Air Show 2015 preview,
art. m. fotos ..................................................................... –1 ”Farve”

Kvartårskonkurrencen
2015

Nr.

Navn

Feb

Maj

Sep

Nov

Total

Plac. 2014

167

Peter Nellemann

10

10

20

6

128

Per Nielsen

10

8

18

8

31

Brian Petersen

9

9

18

2

Af Peter Kristiansen

142

Peter Kristiansen

10

6

16

4

En snes modelbyggere deltog i årets anden
kvartårskonkurrence i maj. 14 modelbyggere havde medbragt i alt 29 modeller til
konkurrencen.

184

Lars Rabech

9

7

16

10

134

Kenneth Kerff

8

7

15

5

130

Roy Nielsen

7

8

15

11

57

Allan F1 Nielsen

-

10

10

18

76

Kjeld Pedersen

-

10

10

3

56

Henrik Stormer

9

-

9

--

65

Carsten Bentzien

-

9

9

--

28

Flemming Hansen

-

9

9

1

131

Jan Bannebjerg

-

8

8

-

111

Lasse Hyllemose

-

7

7

13

Torben Klein

-

6

6

12

Vinderne blev:
Klasse A: Militær og figurer
Kjeld Pedersen: 1/35 Tiran 5
Carsten Bentzien: 1/35 Elefant
Jan Bannebjerg: 1/72 Opel Blitz
Klasse B: Fly, biler og andet
Allan F1 Nielsen: 1/12 Porsche 956
Flemming Hansen: 1/24 Ferrari 412T2
Roy Nielsen: 1/48 AT-ST (Star Wars)
Klasse C: Dioramaer
Peter Nellemann: 1/144 Kawanishi H6K5-L
Brian Petersen: 1/32 Den lille rødhætte
og ”Ulven”
Per Nielsen: 1/35 21 cm Mörser 18 med
besætning
Klasse A
Efter 1½ år uden 1. pladser er Kjeld igen
tilbage i toppen af klasse A med en T-55
fra Tamiya i den israelske Tiran 5 udgave.
Israelerne erobrede et antal T-55 fra araberne i 6-dags krigen i 1967 og modificerede
dem med en ny kanon og nyt maskingevær.
Tiran 5 blev brugt i Yom Kippur krigen i
oktober 1973 og blev udfaset i 80’erne.
Aftenens glædelige overraskelse var
Carsten Bentzien, som ikke har deltaget
i konkurrencen i mange år. Carsten præsenterede os for en meget fint weathered
Elefant fra Tamiya.
Der var også et glædeligt gensyn med
Jan Bannebjerg, som viste os sine store
evner udi weatheringens svære kunst på en
Opel Blitz fra Italeri i skala 1/72.
Klasse B
I klasse B var det ikke weathering, men
polering og højglans, der dominerede. Det
kan godt være, at Allans måde at præsentere
sine modeller på deler vandene, men den
flotte finish og den store detaljering kan alle
få øje på. Denne gang havde Allan medbragt Porsches Le Mans racer fra 80’erne i
den blå og hvide Rothmans-lakering.
Flemming opnåede 2. pladsen med
model af en F1 racer fra Protar Models

4

i lydefri lakering. Ferraris 412T2 fra 1995
blev kørt af Jean Alesi (5) og Gerhard
Berger (6). I 2014 kørte Jan Magnussen
bilen ved en opvisning i Roskilde.
3. pladsen gik til Roy; dejligt at se ham
tilbage på podiet med et af hans yndlingsemner; en AT-ST fra Star Wars universet.
Modellen er fra Bandai.
Klasse C
Peter Nellemann er inde i en stime med tre
1. pladser i træk og har lagt sig suverænt
i spidsen af den samlede kvartårskonkurrence. Denne gang havde Peter medbragt
et flot diorama fra japansk farvand med
Trumpeters udgave af det 4-motorede
transportfly Kawanishi H6K5-L (Mavis).
Brian havde fundet inspiration fra
Grimms eventyr om Rødhætte. I Brians
version er ulven ikke forklædt som bedstemor, men som en fransk soldat fra napoleonstiden. Et imponerende diorama, hvor
man skifter mellem fascination over de
mange flotte detaljer og undren over, hvor
bedstemor og den anden soldat er blevet af.
Per er altid god for en podieplads,
denne gang en 3. plads med fin opstilling
med en ni mands besætning i gang med at
afskyde en 21 cm Mörser 18. 21 cm Mörser
18 blev produceret af Krupp i 1939-42,
vejede 16,7 tons og kunne afskyde 121 kg
granater med en hastighed af et skud pr.
minut. Sættet er fra Trumpeter.

Øvrige
Lars Rabech havde medbragt to Tiger 1,
en fra Tamiya og en fra Academy, begge i
1/35. Kenneth Kerff deltog med tre fly i
1/144, og blev bedst placeret med en flot
B-17G fra Minicraft.
Lasse Hyllemose har været imponerede
produktiv gennem vinteren og viste os
seks små vignetter. Jeg var mest imponeret
af en opstilling med en 37 mm Bofors
kanon, fem danske soldater og en civilist i
anledning af 75-året for 9. april 1940. Torben Klein havde medbragt tre dioramaer,
bl.a. en spændende opstilling af kaptajn
Sortskægs sidste kamp visualiseret i to
forskellige skalaer.
Undertegnede havde ikke fået en ny
model klar til maj konkurrence og måtte
støve en gamle Avro Vulcan fra Airfix af
for dog at kunne deltage.
Billeder af de deltagende modeller kan ses
på www.ipms.dk, hvor du også kan finde
indlæg og billeder af Allan, Lasse og Torben om deres projekter.
Næste kvartårskonkurrence (nr. 4/2015)
er onsdag den 11. november på Nyboder
Skole i lokale 4.03.
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IPMS KALENDEREN 2015–2016
21. oktober ................................ IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København - Bemærk datoen!
24.-25. oktober ......................... C4-Open modelkonkurrence ...................... Teknisk Museum, Malmø, Sverige (www.c4-open.nu)
31. oktober ................................ IPMS-DK 50 års jubilæumsmiddag ........... Allégade 10, 2000 Frederiksberg
31. okt. - 01. nov. ..................DM i Modelbygning - AFLYST...........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 ............................................. Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
13. januar ................................... IPMS Generalforsamling............................. Nyboder Skole, København
17. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København - Bemærk datoen!
09. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
06. april ...................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København - Bemærk datoen!
11. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
08. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
19. juni ....................................... Åbent Hus Airshow ..................................... Flyvestation Skrydstrup (www.danishairshow.dk)
Alle møder i København på Nyboder Skole, er i 2015 i lokale 4.03 på fjerde sal kl. 19.00 - 22.00. Indgang til venstre i gården!
I 2016 afholdes møderne i lokale 2.12 el. 2.11 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 Danmark 50-års jubilæumsmiddag
Foreningen fejrer sit 50-års jubilæum med en middag, kom og vær med til at fejre vort
jubilæum.
Dato og tid: Lørdag d 31. oktober kl. 19.00
Sted: Allégade 10, 2000 Frederiksberg
(www.allegade10.dk)
Menu og priser:
Burger med tilbehør: Kr. 129,Stegt flæsk og persillesovs: Kr. 149,NB! Mad og drikke er for egen regning!
BINDENDE tilmelding senest den 1. oktober,
enten på forum eller på mail ipms@ipms.dk.

To billeder mere fra kvartårskonkurrencen i maj.
Roy Nielsens AT-ST fra Star Wars og
Peter Kristiansens Avro Vulcan.
Two more photos from the quarterly competition in May
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Kvartårskonkurrencen
maj 2015

Øverst er det Peter Nellemanns
1/144 Kawanishi H6K5-L,
der vandt i klasse C
I midten er det nr. 2 i klasse C,
et 1/32 diorama Den lille rødhætte og
”Ulven” bygget af Brian Petersen
Nederst er det en model fra klasse A,
som ikke kom blandt de tre første.
Det er et Schwerer Spähzug i 1/35
bygget af Per Nielsen

At the top we have the winner from
class C. A 1/144 Kawanishi H6K5-L
built by Peter Nellemann

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

In the middle is the runner up in class
C, a 1/32 diorama titled Little Red Riding Hood and the Wolf built by Brian
Petersen
Bottom is one of the models that didn't
make it into top three. This Schwerer
Spähzug in 1/35 participated in class A
and it 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 museumsbesøg i Washington

Øverst er det rumfærgen Discovery og
nederst en P-40 hængende i loftet på
Steven F. Udvar-Hazy Center
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At the top is the space shuttle
Discovery and below a P-40 fighter
hanging from the ceiling at the
Steven F. Udvar-Hazy Center

