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Kvartårskonkurrencen i februar 2006
Til venstre er det en 1:35 model af en JS-2, 
bygget af Ole Østergaard.
Den endte uden for top 3 i konkurrencen.

On the left is a 1:35 scale JS-2 tank
built by Ole Østergaard.

It ended up outside Top 3. 

Herunder er det en anden af Ole Østergaards 
modeller, en SU-85  i 1:35.
Denne model tog andenpladsen i panser- og 
diorama klassen

Below is the runner-up
in the armour and diorama class.

This 1:35 scale SU-85 is built
by Ole Østergaard

Herunder fortsætter vi i 1:35. Det er et 
fi gurdiorama fra den fransk-tyske krig 
1870-71. Byggeren er Lasse Hyllemose og 
dioramaet blev faktisk nr. 2 i panser- og 
diorama klassen, men da Lasse blev bedre 
placeret i fl yklassen så blev denne model 
deklasseret. Man kan kun opnå et resultat i 
denne konkurrence.

On the left is a 1:35 scale diorama from the 
French-German war in 1870-71.

The modeller is Lasse Hyllemose. It placed 
second in the armour and diorama class, 
but since Lasse also took home fi rst place 
in the aircraft class, this diorama was de-

classed. You‘re only allowed one result per 
modeller in our quarterly competition

Til højre ses det at vores formand, 
Flemming Hansen, er trofast mod 
Flyvevåbnet.
Her er hans 1:48 Meteor Mk.IV fra 
Classic Airframes, modellen tog 
2.pladsen på fl y/bil siden

On the right is the proof that our pre-
sident, Flemming Hansen, is faithful 

to the RDAF.
Here is his 1:48 Meteor Mk.IV

from Classic Airframes,
the model took home 2nd place

in the aircraft and cars class

Fotos/Photos:

Flemming Hansen
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LEDER
Som i februar kan vi også i maj præsentere et blad med en stor spændvidde indenfor emner med relation til modelbygning. Vi skal 
rundt om fl y, kampvogne og skibe. På en måde er det samtidigt næsten blevet et rejsemagasin, hvilket vel falder godt i tråd med at de 
fl este er begyndt at glæde sig til sommerferien. I dette nummer skal vi via Afghanistan og Albanien til to forskellige steder i Tyskland.

Det er især glædeligt, at vi denne gang kan sige goddag til adskillige nye skribenter, der har debut i dette nummer. Som altid sørges 
der for, at artikler fra 1.gangs bidragsydere får plads i bladet. Jeg håber at vi hermed får dels lokket disse nye til at bidrage igen, dels at 
de kan inspirere andre nye til at bidrage til bladet. Som alt andet i denne forening er vi baseret på frivilligt og ganske ulønnet arbejde.

Årets fl ystævne i Danmark er udset til at fi nde sted på Flyvestation Skrydstrup d. 11. juni. I skrivende stund er der ikke offentliggjort 
andet end at der bliver udstillet Gripen samt mock-ups af  JSF og Eurofi ghter. Formentlig kan vi se frem til den nye EH-101 i dansk 
bemaling og så selvfølgelig resten af  Flyvevåbnets typer på jorden og i luften.

Til gengæld tror jeg ikke rigtigt på at vi kommer til at se nogle af  de store udenlandske opvisningshold. Det ser ud til at de kon-
centrerer sig om at være i Holland ugen efter, hvor også Blue Angels kommer på det eneste besøg i år i Europa. (Nej, der er ingen 
chance for at de lige kommer over en uge for tidligt! De er i Quebec d. 11. juni).

Med dette i tankerne, sammen med oplevelsen i Karup i 2005, så tror jeg at Skrydstrup kommer til at klare sig uden mig, men jeg 
håber da alligevel at der er en af  Jer, der besøger Skrydstrup og forfatter en lille artikel om emnet til bladet.

Personligt går jeg og spekulerer på at tage til Såtenäs i Sverige d. 18. juni. Deres airshow indeholder jetlarm, selvom der ikke er 
andre hold end deres eget Team 60 og det schweiziske PC-7 team der kigger forbi. Nåh jo, der kommer F-16 fra både Danmark og 
Norge og F-18 fra Finland. Og så er der hele striben af  fl y som svenskerne selv har brugt, fra propeldrevne skolefl y over Vampire, 
J-29 Tunnan, Hunter, J-32 Lansen og J-35 Draken til JAS-39 Gripen.

Så er der vist bare tilbage at ønske Jer alle en rigtig god sommer, nyd den. Skulle der blive en museumsartikel ud af  jeres ferie, så 
modtager vi meget gerne sådanne. Husk også at der er mindre end 1½   år til DM i Modelbygning 2007.

Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 27. april. Deadline til næste nummer: 01. august.

Forsiden viser juleaften i Kabul,hvor den afghanske hær luftede
deres T-62 kampvogne. Noget af en julegave for fotografen!
Foto: Bjørn Clausen

Front cover: Christmas Eve in Kabul. The Afghan army was out dri-
ving their T-62 tanks around a bit. Our member had a fi eld day!

Photo: Bjørn Clausen

Tryk: Sats-o-Grafi k, Frederiksværk
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Formandens 
side
Det er nu forår og sommeren venter i al sin fugtige og mudrede 
fryd. Hobbymæssigt er det jo den døde tid, hvor der skal samles 
forråd ind til vinteren. Eller som modelbyg…  øhh samler gør 
man vel det hele året? 

I takt med at udgivelserne af  automotive emner af  Formel 1-agtig 
karakter er helt og aldeles komplet stagneret fra den hidtidige 
megapusher Tamiya, har jeg vovet mig ud i at fi nde sjældenheder 
på ebay i almindelighed og internettet i særdeleshed. Det er jo 
“desværre” muligt nu til dags!

Jeg kan mindes med en let gysen når Dennis Holmberg via sin 
japanske forbindelse havde fået et nyt nummer af  Hobby Japan 
ind ad døren, og vi med slet skjult misundelse, så på alle disse 
ting og sager, der var tilgængelige “derude”. Men det var dengang 
i midten af  90’erne, hvor internettet stadig var nyt, spændende 
og meget uprøvet. Disse varer var derfor på det nærmeste totalt 
utilgængelige, medmindre man havde en rigtig god bekendt i Japan. 
Uanset, hvordan man end vender og drejer det, er det stadig i Japan 
tingene sker, når vi snakker små produktioner af  1:20 Formel 1 
sæt i resin og metal.

I starten var disse sæt ganske primitive. Det var tydeligt at 
producenterne i stor stil kopierede dele fra Tamiyas sæt, således 
at “standardiserede” dele som bremser, fælge og andet småt 
ikke skulle fremstilles i hånden. “Resinklumpen” mellem hjulene 
udviste også megen forskellig kvalitet. Fra det gode til det måske 
knap så gode. 

I de senere år er der i takt med at Tamiya ikke længere udgiver 
F1’ere opstået et større marked for den slags sæt. Ikke et større 
marked så vi taler i oplag af  tusinder – men kun ganske få hundrede 
enheder. En af  de ypperste i øjeblikket hedder Model Factory Hiro. 
Her snakker vi om kvalitet i detaljer der langt overgår standardsæt 
fra Tamiya i samme skala. Det er derfor i realiteten kun muligt at 
købe den slags på nettet, mere eller mindre direkte fra producenten. 

Jeg ser også en trend på andre områder – hvor producenter 
fabrikerer sæt, der kun kan købes på nettet eller andre, hvor alt i 
tilbehør er vedlagt. (Æts, special decals osv.)

Dette er bare nogle få eksempler, hvor man kan se at den 
traditionelle forhandler må komme til kort. Ikke nok med at der 
springes et grossistled over – nej der springes også et butiksled 
over. Og hvad mon det kommer af? Et bud vil være, at der laves 
kortere produktioner, med færre styktal over kortere tid.

Se bare på gode gamle Airfi x, der begynder at producere sæt 
der skal forudbestilles. (TSR2). Producenterne er presset for ikke 
at hænge på en masse dødvægt i form af  et kæmpe varelager. De 
tider, hvor et sæt kunne købes i næsten al evighed er eviggyldigt 
forbi. Hvis du vil have et givet produkt/sæt og det er her nu – ja 
så skal du købe det nu – i morgen er det væk!

Det er i sandhed nye tider på et marked der bugner af  mange 
forskellige produkter. Men hvor skal de nye kunder/ modelbyggere 
komme fra? Hvordan bliver man modelbygger i dag, hvis man 
ikke lige kender andre?

Er de gamle dyder i forfald?
Jeg ser lidt med uro på, at der indenfor den sidste tid er dukket 
medlemsblade op fra vore nordiske brødreorganisationer, hvor 
numre er “slået sammen”.

Det vil sige at man har sprunget et nummer over – og i hvert 
fald i forbindelse med det svenske “Scala” er der rent tale om 

artikelmangel. Men også Norge og Finland har præsenteret “dob-
beltnumre” inden for det sidste halve år. Er det bare et tilfælde 
eller er der en dårlig trend i gang?

Sveriges IPMS kører eksempelvis noget anderledes end her i lille 
Danmark. Der kører det mere i lokalforeninger – f.eks. Gøteborg 
og Stockholm, hvor formandskabet om man så må sige, for IPMS 
Sverige, “går på omgang”.

I øjeblikket er formandskabet i Gøteborgs hænder og det be-
tyder jo at hele staben omkring foreningen skifter hænder antager 
jeg? Om det er det, der skaber vanskeligheder med at skaffe stof  
ved jeg ikke – men jeg kan se, at formanden Jan Forsgren stort 
set egenhændigt står for størstedelen af  Scala nr. 1 – 2006. Ikke 
en situation jeg misunder Jan – der er det godt at have gode folk 
at trække på.

Egentlig er tanken om et foreningsblad vel i realiteten ved at 
være forældet? Folk er efterhånden vant til at nyheder skal læses 
inden for de første få minutter – så derfor er det lidt vanskeligt 
for IPMS-Nyt at være “kioskbasker” på den front. Derfor satser 
vi på mere tidsuafhængige artikler.

Selve konceptet omkring IPMS-Nyt har været til debat mange 
gange i det nye forum. Forslag om PDF udgaver der kan downloa-
des fl orerer heftigt – men når vi ser realiteten i øjnene, er det kun 
lige knap halvdelen af  foreningens medlemmer, der overhovedet 
er meldt på forum, så derfor er potentialet for sådan en løsning 
begrænset, idet der under alle omstændigheder alligevel skal laves 
et trykt blad.

Vi sparer intet på at lave oplaget mindre idet opstartsomkost-
ningerne er de største – ikke prisen pr. enhed.

Så foreløbig er IPMS-Nyt på papir i lang tid fremover.

Har du meldt dig på forum?
Har du bestilt foreningsbeklædning?

Kan du så komme ind på hjemmesiden!

God sommer!
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”Panserfreak” i Afghanistan
I første omgang havde jeg tænkt mig at overskriften på denne artikel skulle lyde:

”Panserfreak i himlen”.

Tekst og billeder: Bjørn Clausen

Men nu er Afghanistan ikke just 
 ”himlen” – hverken for afgha-
 nerne eller de internationale 

styrker i landet, som jeg var en del af  fra 
juli 2005 til januar 2006.

Jeg vil starte med en kort introduktion 
af  hvad jeg egentlig lavede i Afghanistan.

Jeg gjorde tjeneste på et dansk for-
bindelseshold, som bestod af  tre per soner, 
en Forbindelsesofficer, For bindel ses-
befalingsmand (mig) og en kører.

De danske forbindelseshold i Afgha-
nistan havde forskellige arbejdsområder, 
og vores hovedansvarsområde, var forbin-
delsen mellem Kabul City Police og ISAF 
(International Security and Assistan ce 
Forces), helt præcis den multinationale 
brigade i Kabul (KMNB).

Arbejdet bestod for det meste i at over-
våge det lokale politi i deres operationer 
og indsættelser, skaffe efterretninger og 
så ellers opretholde døgnbe manding på 
politihovedkvarteret midt i Kabul centrum.

Her var vi på vagt hver 2.-3. dag, og 
modtog så oplysninger fra brigaden eller 
det lokale politi, om alt fra færdselsuheld, 
raketangreb, selvmordsbom ber, eksplo-
sioner, ammunitions- og våbenfund, til 

optøjer, ballade, skyderier, trafi kpropper 
og demonstrationer.

De modtagne oplysninger meldte vi så 
videre den ene eller anden vej, og sørgede 
for at det berørte politidistrikt blev alar-
meret og sendt ud når det var nødvendigt.

Ved alle hændelser som på den ene 
eller anden måde berørte ISAF’s virke i 
operationsområdet, rykkede vi ud til stedet 
og overvågede politiets indsats, og optog 
selv rapport. Derfor oplevede vi mildest 
talt lidt af  hvert på vores vagter, og var pga. 
det lokale politis langsomme reaktion, ofte 
de første på stedet.

Det siger sig selv at vi med vores ar-
bejdsområde kom lidt omkring – hvilket 
var fantastisk for en ”panserfreak” som jeg 
selv. Det meste af  området omkring Kabul 
er oversået med forskellige pan ser vrag fra 
de tidligere konfl ikter – og man kan fi nde 
lidt af  hvert, dog primært russisk materiel. 

Mit kamera kom på overarbejde, og 
jeg fi k sat mine holdkammeraters tålmo-
dighed på prøve adskillige gange, når jeg 
lige havde set et eller andet vrag jeg skulle 
have et billede af.

Ulempen ved Afghanistan er, at man 
aldrig ved hvor der er mineret og om de 

ødelagte vrag skulle være blevet ødelagt 
med ”forarmet uran” ammunition. Så der 
var ikke noget med at forlade vejen for 
at tage billeder, eller kravle på eller pille 
ved vragene. De fl este fotos blev taget fra 
vores køretøj.

Et af  de mest fantastiske områder for 
en inkarneret panserfreak som jeg selv, 
var når vi på vej ud til vores skyde baner 
ved Pol-E-Charki, kom gennem en enorm 
panserkirkegård fyldt med alt hvad hjertet 
kan begære – T-34, T-54/55, T-62, BMP, 
BRDM osv.

Man kan se en hel del gode billeder 
fra området, kaldet ”Kabul Tank Yard”, 
taget af  Pascal Blanc for et par år siden, 
på denne side: 

http://www.blast-models.com/page_
boutique/wakabul1.html

Det var samtidig et sikkert område, så 
min meget tålmodige og til tider fortviv-
lede kører måtte ofte, når vi skulle til og 
fra skydebanen, fi nde sig i langsom kørsel 
med mange små stop - med undertegnede 
hængende ud af  vinduet.

Ellers vil jeg fortælle om en af  de 
bedste dage jeg havde dernede. Hvis ikke 
det var fordi det rent faktisk var juleaften, 

Juleaften i Kabul. Denne BTS-4A blev brugt til at give starthjælp til rækken af T-62 kampvogne
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ville jeg have troet, at det var det alligevel…
Juleaftensdag havde jeg fri og havde 

derfor tiltusket mig en plads på et af  de 
andre danske forbindelseshold, som havde 
den nye afghanske hær som hovedansvars-
område. De skulle ud til et par møder på et 
af  de store kaserneom råder øst for Kabul.

Så imens holdet var optaget af  de før-
omtalte møder, gik jeg ned til et område 
på kasernen hvor afghanerne parkerede 
alt deres tungere materiel. Spændingen 
var næsten uudholdelig på vej derned…  
Juleaftensdag var åbenbart dagen hvor alle 
deres gamle T-62 kampvogne skulle luftes. 

Så det første der mødte mig, var de enorme 
røgskyer fra de nystartede kampvognsmo-
torer og lyden af  knirkene bælter. 

De afghanske soldater startede alle 
deres mere eller mindre slidte og krigs-
arrede T-62’ere en efter en, ved at træk ke 
dem i gang!

De afghanske T-62‘ere ser udefra ud til være i god stand

MTU-20 brolæggerne er på en T-54/55 undervogn
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De brugte en anden T-62 og en BTS-
4A til at trække de tunge køretøjer i gang. 
Der var en vældig larm og røgudviklingen 
var enorm – en dejlig lyd og et smuk syn 
for en ”panserfreak”.

Til højre for ”kampvognsområdet” 
opmagasinerede afghanerne deres missil- 
og raketsystemer. Jeg ved ikke så meget om 
den slags, men jeg fi k da hurtigt øje på et 
par SCUD-B, som ud over at være punk-
teret, så ud til at være ganske brugbare. 

Foran SCUD-B’erne, et par Frog-7 
og nogle Uragan raketsystemer, stod en 
imponerende samling af  russisk artilleri. 
Der var adskillige versioner fra forskellige 
perioder, i meget svingende stand.

På den modsatte side var der en plads 
med adskillige BMP-1 og BMP-2. Desvær-
re var de meget tæt parkerede, og de var 
fl este tildækkede, så det var svært at få taget 
nogle gode billeder. 

En anden plads var fyldt med tidli-
gere amerikanske M-113 og M-577, en 
gave fra USA, som nu var ved at blive 
im plementeret i den afghanske hær (Det 
danske forsvar stod i øvrigt for leveringen 
af  telehjelme til disse køretøjer – Afgha-
nerne modtog hjelmene med kyshånd, da 
de godt kunne se fordelen i at kører og 
vognkommandør kunne kommunikere 
under kørslen).

De afghanske soldater undrede sig over 
den danske fotograf, som tilsyneladende 
fandt deres gamle ragelse særdeles interes-
sant. Et fotografi apparat har en fantastisk 
tiltrækningsevne på afghanere. Derfor 
blev min tur rundt mellem metalkæm-
perne ofte afbrudt, når jeg blev antastet 
af  de par afghanske soldater, som stolt 
stillede sig op for at få taget de sædvanlige 
”hero-shots”. For at være høfl ig, tog jeg 

selvfølgelig billeder af  dem, imens jeg ud 
af  øjenkrogen søgte efter det næste emne 
at tage billeder af.  

Halvanden time og 170 billeder senere 
var mødet slut og det var tid til at komme 
tilbage til den danske lejr. På vejen gennem 
kaserneområdet kom vi forbi en udstillet 
italiensk T3 Tankette, i en ganske rædsels-
fuld bemaling - man kan undre sig over 
hvordan den er havnet i Afghanistan.

Jeg kom hjem fra Afghanistan i januar, 
mange oplevelser og minder rigere. 

Billederne fra panserkirkegården 
ved Pol-E-Charki, kampvognspladsen 
juleaftensdag og af  de adskillige andre af  
ISAF-køretøjer er så småt blevet up loaded 
på min hjemmeside. De kan fi ndes på:  
http://www.howitzer.dk/
Bjørn Clausen
Forbindelsesbefalingsmand
ISAF/DANCON 8, Kabul/Afghanistan

Lidt fl ad i dækkene står denne FROG-7 og håber på bedre dage

Også denne SCUD-B ser lidt træt ud. Den kører bestemt ikke hver dag

NYT FRA AFV CLUB
AF-35100: Centurion Mk. V
  RAAC Vietnamudgave
AF-35101: Centurion ophæng og hjul
AF-35102: Centurion
  bevægelige bælter
AF-35S32: M548 Gun Tractor,
  Vietnam
Importeres af  SMT Hobby der kan hen-
vise til nærmeste forhandler.
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(Ain‘t) Miss Behavin
Da vi i september 2000 købte ”Nyledhus” fortalte de daværende ejere

historien om den amerikanske bombemaskine, der var styrtet ned

på marken kun få hundrede meter fra gården.

Af Per Kristensen

Det var derfor med spænding, 
 jeg gik den første tur ud på 
 marken efter at den var høstet 

og pløjet. Jeg havde fået at vide, at der ind 
imellem stadig dukker ting frem af  jorden, 
og jeg fandt da også allerede på den første 
tur resterne af  en patron.

Jeg har siden hen fundet adskillige, men 
perlen i samlingen er en lille mes singplade 
hvor ordene U.S. Air Force, tydeligt kan 
læses. Som ”gammel” mo del bygger var 
interessen for at bygge en model af  maski-
nen vakt, en ting som senere skulle blive 
den væsentligste årsag til at jeg nu, efter en 
pause på godt 20 år igen bygger på livet 
løs. Men nok om det, her følger historien.

Missionen
Mandag den 20. februar 1944 gennemførte 
de allierede deres, til dato, mest succesfulde 
bombetogt mod tyskerne. Det hidtil største 
antal tunge bombefl y, over 900, blev fulgt 

af  fl ere hundrede jagere på den operation, 
som skulle blive kendt under navnet: ”Big 
Week”.

Målet for operationen var de tyske 
fl yfabrikker og fl yvepladser i Tyskland og 
Polen.

3. Division bestående af  300 B-17 
lettede først 30-40 minutter efter de andre. 
Målet var Focke Wulf  fabrikkerne i Posen. 
3. division havde ingen jagerbeskyttelse. 
Man forventede at når tyskerne på deres 
radarer så de enorme mængder af  fl y som 
var på vej mod det centrale og sydlige 
Tyskland, ville de dirigere størstedelen af  
deres jagere i den retning.

Det er som bekendt de færreste planer 
der er fejlfri, og de tyske jagere angreb 
allerede da de amerikanske fl y var på vej 
over Nordsøen. Det var et mægtigt luftslag, 
hvor de tyske fl y fulgte med hele vejen til 
målområdet og tilbage igen. 

Af  de mange fl y som var på vingerne 

den dag, styrtede 3 af  dem ned på Fyn. 

Boeing B-17G 42-39894

Styrtede ned ved Brahesholm nord for 
Assens, mindesten på nedstyrtningstedet. 
9 dræbte og en overlevende som endte i 
fangelejr.

Boeing B-17G 42-31126

Styrtede ned ved Bellinge, her blev 2 dræbt 
og 6 taget til fange.

Boeing B-17G 42-37790

(Ain’t) Miss Behavin

Styrtede klokken 14.56 ned ved Ny led hus 
på Hårslev Mark, syd for Bogense. Hele 
besætningen på 10 overlevede, de 9 blev 
taget af  tyskerne, mens en slap til Sverige.

Styrtet
2.piloten Orlin Markussen fra Miss Be-
havin beretter:

Denne scannede fotokopi er måske ikke verdens bedste billede, men det viser (Ain‘t) Miss Behavin‘ kort tid efter nedstyrtningen
Foto: Via Per Kristensen
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”Vi slap helskindet frem til målet, men 
blot for at konstatere at der var overskyet. 
Vi havde helt klare ordrer til ikke at angribe 
når sigtbarheden ikke var i orden. Vi begav 
os derfor mod vores sekundære mål, som 
var Stettin, her blev vi mødt af  kraftigt 
antiluftskyts. Vi blev ramt i motor 2 og var 
nødt til at droppe ud af  formationen. Vi 
kaldte op til vor leder og bad om at de an-
dre skulle vente på os, men vi fi k besked på 
at klare os selv og forsøge at nå til Sverige. 
Herefter blev vi angrebet af  8 Fw-190 som 
hurtigt bragte os i en situation der gjorde 
at vi ikke længere var i stand til at kontrol-
lere fl yet, det lykkedes dog vore skytter at 
uskadeliggøre et par tyske fl y inden vi alle 
sprang ud i faldskærm over Fyn”.

Inden Miss Behavin styrtede ned var 
det lykkedes alle besætningsmedlemmer at 
springe ud i faldskærm. Efter besætningen 
havde forladt fl yet, fortsatte det ”pilotløse” 
fl y adskillige kilometer før det, efter at have 
ramt jorden en enkelt gang, kurede det 
sidste stykke for til slut at lægge sig til hvile 
på marken kun nogle få hundrede meter fra 
Nyledhus, en mindre landejendom. Styrtet 
var blev observeret fra den tyske lejr ved 
Skovby, som kun ligger få kilometer væk, 
og der var derfor hurtigt tyskere ved fl yet.

Ejeren af  Nyledhus blev straks forvist 
til soveværelset og tyskerne rykkede ind i 

resten af  huset, hvor de blev til vraget var 
fjernet ca. 3 uger senere. I den tid var der 
konstant vagt ved fl yet. Dog er der fl ere 
lokale som beretter at have været både tæt 
ved og helt inde i fl yet.

Besætningen
For 2 af  besætningsmedlemmerne, sluttede 
friheden dog hurtigt! Allerede ved 17.00 
tiden, blev tårnskytten Thomas Egan og 
andenpiloten Orlin Markussen fanget af  
tyskene og bragt til Skovbylejren. Her 
overnattede de, indtil de næste dag blev 
ført til Odense. Jeg vil senere vende tilbage 
til andenpilot Orlin Markussen.

Fem af  fl yverne: Ernest Cribbs, Ed-
ward Dyblie, Edward Britko, Robert 
Dunbar og Michael Udick, fi k kontakt til 
gårdejer Rasmus Thrane som tog dem med 
hjem på sin gård. Her blev der sendt bud 
efter provst Faurskov Laur sen, han ankom 
ved spisetid og forsøgte at overtale fl yverne 
til at skjule sig i sognet, hvor der var fl ere 
som var villige til at hjælpe. Men de fem 
besætningsmedlemmer ville ikke vente! De 
ville ud til kysten for at fi nde en båd så de 
kunne komme til Sverige. Tyskerne fangede 
dem dog alle i nærheden af  Båring vig, den 
næste morgen ca. 7.30.

To af  flyverne, Reginald Smith og 
Gerald Scott, dalede ned ved Nymarks-

gården. Ifølge Anders Bjørnvigs bog: ”De 
fandt en vej” blev de fundet af  to brødre 
som kunne fortælle dem at de var landet i 
Danmark og ikke i Sverige som de troede, 
hvilket gjorde dem nervøse. Der kom 
hurtigt fl ere til stede bl.a. Ida og Morten 
fra Nymark St., hvor deres far var stati-
onsforstander.

Ida Petersen fortæller i Bjørnvigs bog 
følgende om hvad der videre skete: ”Min 
bror Morten og jeg kunne lidt engelsk, så vi 
fulgte med dem, da nogle folk som boede i 
Harndrupskov, fi k dem med hjem. Konen 
i det hus ville ikke have dem, men ringede 
straks til politiet. Min bror og jeg søgte at 
få hende fra det, men da vore bønner og 
vrede var spildt, fi k vi fl yverne i tøjet igen 
og løb bort. Vi kunne ikke få dem nogen 
steder hen ved højlys dag, så vi gemte 
dem i en jordhule i skoven. Da det blev 
nat hentede vi dem hjem, vi skulle straks 
have dem længere bort, da alle jo havde 
set os sammen med dem. Vi havde derfor 
ringet til en anden bror Valde, som boede 
i Odense. Han kom hjem og fulgtes med 
dem i tog til Odense. De havde fået noget 
andet tøj på… Valde havde nogle bekendte 
i Odense, som han håbede ville tage sig af  
fl yverne, men der var ingen hjemme, så 
han måtte tage dem med sig hjem. Næste 
dag blev de taget, han ved ikke hvem der 

Endnu et billede af nedstyrtningsstedet på dagen hvor styrtet fandt sted. Tyskerne vrimler rundt om vraget
Foto: Via Per Kristensen
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angav ham…”
Efter krigen er der blevet frigivet en del 

dokumenter, og af  rigspolitichefens fortro-
lige rapport for dagen fremgår  føl gende: 
”Den 21 februar 1944 indfandt arbejds-
mand Valde Mortensen, Trøstrup sig hos 
sikkerhedspolitiet i Odense og meddelte, 
at han natten i forvejen var blevet banket 
op. Da han kom op, stod der uden for hans 
bopæl to mænd i mangelfuld påklædning. 
De var meget forkomne. Han tog dem ind, 
og det viste sig at være engelske fl yvere. De 
havde fået noget mad hos ham og havde 
derefter lagt sig til at sove. Han turde 
derefter ikke undlade at meddele deres 
tilstedeværelse. Det tyske feltgendarmeri 
blev underrettet og tog Mortensen med til 
hans bopæl og har senere meddelt, at de to 
fl yvere var fundet”.

Radiotelegrafi sten Ira Gordon Ewans 
var dog mere heldig. Efter at have gemt 
sig i de Harndrupske skove fi k han kon-
takt med nogle lokale, blandt dem var 
hjemmesygeplejerske Inger Nøsted. Hos 
hende blev han forsynet med civilt tøj og 
det var hende som fi k ham først med tog 
til Odense og derefter med taxa til Fåborg. 
Her blev han afl everet til lærer Junker. 
Inger Nøsted kendte familien Junker fra 
tidligere. Hun havde arbejdet som afl øser 
for en syge plejerske i Fåborg og havde i 
den forbindelse passet en ældre dame som 
var underbo til Junker. Hun vidste herfra, 
at fru Junker var englænder og formodede 
at familien måtte have forbindelse til mod-
standsbevægelsen.

Ewans var ikke alene rystet over at være 
landet i Danmark, men samtidig også slemt 
forkølet. Kombinationen af  disse ting 
gjorde at han ikke var særlig meddelsom, 
og Junker frygtede derfor en overgang at 
det ikke var en amerikansk fl yver han havde 
fået inden for døren, men en tysk spion. 

Tyskerne var begyndt at bruge Gestapofolk 
til at agere nedstyrtede fl yvere. Den 29/2 
lykkedes det dog en modstandsmand med 
dæknavnet ”Knud” at fastslå flyverens 
identitet og erklære ham for god nok.

Om aftenen d. 3 marts blev Ewans 
transporteret til Dyreborg v. Fåborg. Her 
ventede fisker Peter Christensen på at 
kunne sejle Ewans til Sjælland. Af  Dansk/
Svensk fl ygtningetjenestes arkiver fremgår 
det at båden Hans Steensen d. 7/3 1944 
overførte Cand. Pharm. Ira Gordon Ewans 
til Sverige.

Ewans var den eneste af  besætningen 
der slap til Sverige, resten af  besætningen 
blev overført til fangelejren Stalag Luft I i 
Pommern, hvor de var, indtil de i slutnin-
gen af  april 1945 blev befriet af  russerne.

Efter krigen
Nu tilbage til Orlin Markussen. Dagen efter 
nedstyrtningen blev Markussen, sammen 
med de øvrige tilfangetagne besætnings-
medlemmer ført til Odense, for at blive 
afhørt af  Gestapo. Her mødte han nogle 
tyske piloter.

En af  dem var Heinz ”Heino” Hanke, 
en tysk jagerpilot, som også var blevet 
skudt ned dagen før. Hanke og Markussen 
faldt i snak og det endte med at Hanke fi k 
Markussens fl yverjakke.

På det tidspunkt har ingen af  dem 
sandsynligvis vidst hvor mange fl y der blev 
skudt ned dagen før, så det var derfor helt 
forståeligt at de var overbeviste om, at have 
skudt hinanden ned.

Hanke var dog allerede blevet skudt 
ned ca. kl. 12.20, mere end 2½   time før 
Miss Behavin. Hanke fortæller i en beret-
ning om luftkampen, at han efter at have 
nedskudt en B-17, selv styrtede ned få mi-
nutter efter. Det tidspunkt passer da også 
med nedskydningen ved Bellinge.

Heinz Hankes datter Eva Golz fortæl-
ler i en brevveksling med artiklens forfatter: 
Hele tiden, siden krigen talte hendes far 
om ”this nice American guy” han mødte 
i Odense. Hanke gjorde fl ere forsøg på at 
fi nde ham, men først i midten af  70’erne, 
efter en artikel i det amerikanske ”Veterans 
of  the Foreign War” magasin, lykkedes det 
at få kontakt.

Den 20. februar 1976 landede Orlin 
Markussen i München lufthavn og de to 
tidligere ”kollegaer” blev endelig genfor-
enet.

De nåede at udvikle et varmt venskab 
inden Hanke døde i 1979. Og efter Mar-
kussens død i 1999, holder Han kes datter 
og Markussens enke stadig kontakt.

På hjemmesiden www.behavin.dk fi n-
des fl ere oplysninger og billeder af  bl.a. 
mødet mellem Hanke og Markussen.

Kilder:
Jean Markussen (Orlin Markussens enke)
Niel Markussen (Orlin Markussens søn)
Mark Britko (Edward Britkos søn)
Johs Dunbar (Robert Dunbar’s barnebarn) 
Eva Golz (Heinz Hanke’s datter)
Mike Faley (100th Bomb Group Photo 
Archives)
Historiecenter Beldringe
Nordfyns Museum
Uddrag fra: De fandt en vej, brugt med 
tilladelse fra Anders Bjørnvad
Gösta Vædeled
Søren Flensted
Carsten Petersen
Finn Buch

„Nose art“ personen på billedet er: 2nd Lt Reginald A. Smith
Foto: Via Per Kristensen
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Albanien for IPMS’ere
Albanien har altid været et ret ukendt land for fl ertallet af  europæere.

Og det med god grund, for indtil år 1912 var landet under streng kontrol

af  det Tyrkiske Osmannerrige.

Tekst, fotos og tegninger: Morten Grim Pliniussen

Efter at have opnået sin selvstæn-
 dighed i 1912 kom Albanien ufri-
 villigt i klemme mellem græske, 

italienske og jugoslaviske interesser. År-
sagen var at landet lå strategisk godt og 
fattigdommen var stor, så stor at det var 
svært at udvikle landet og føre det ind i det 
20. århundrede.

På Langfredag den 7. april 1939 an-
greb Italien og indlemmede landet i en 
militæroperation der varede 2 dage! Kong 
Zog flygtede med landets sparsomme 
guldbeholdning og gik i exil i London med 
sin regering.

Helt uden sværdslag gik det dog ikke. 
En ung albansk hæroffi cer, en hånd fuld 
mænd og 2 lette feltkanoner holdt en hel 
italiensk fl ådeeskadre stangen i timevis, 
så de ikke turde anløbe Dur res havn for 
at landsætte tropper. Men ammunitionen 
slap op så til sidst måt te selv de opgive. 
Denne besættel se mindede meget om 
vores 9. april!

I 1940 brugte Italien Albanien som 
base i deres angreb på nabolandet Græken-
land, hvilket skabte stor frustration blandt 
albanerne. Der var illegale demonstrationer 
i fl ere albanske byer imod italienernes be-
sættelse og imod angrebet på Grækenland.

Krigen mod Grækenland gik der imod 
i skuddermudder og snart gik de græske 
tropper til modangreb og de træng te itali-
enerne tilbage langt ind i Al banien. Da var 
begge parter så udmattede at ingen kunne 
fremtvinge den anden parts nederlag, 
hvorpå krigen gik i ”stand-by”.

D. 6. april 1941 startede Tyskland sit 
felttog imod Balkanlandene og snart var 
det slut med den græske og jugoslaviske 
modstand!

Tyskland, Bulgarien og Italien stod 
tilbage som vindere og tog godt for sig af  
de erobrede landområder. Italien oprettede 
”albanske” enheder i sine styrker, men 
oppe i de mange og meget uvejsomme 
bjerge begyndte der at dannes forskellige 

partisangrupper. Nogle var kommunister, 
nogle var monarkister, andre var bare imod 
italiener ne.

Deres aktiviteter irriterede både tysker-
ne og italienerne, og især kommunisterne, 
som var ledet af  den unge skolelærer 
Enver Hoxha (udtales Hodja), optrådte 
ret aggressivt overfor besæt telsesstyrkerne.

I 1944 trak Aksemagterne sig ud af  Al-
banien og kommunisterne, der havde den 
stærkeste partisanbevægelse tog magten i 
landet. Albanien lukkede sig helt af  og læ-
nede sig kraftigt op ad Stalins Sovjetunion 
og det fandt kommunistpartiet nødvendigt 
da man mente at Tito’s Jugoslavien ville 
kunne opsluge landet akkurart som Koso-
vo allerede var blevet det.

I slutningen af  1940’erne forsøgte 
Vestmagterne at infi ltrere Albanien med 
anti-kommunistiske faldskærmsagenter, 
men de var i forvejen blevet forrådt af  sov-
jetiske agenter i Storbritannien, så det var 
en smal sag at optrævle hele opera tionen 

Ved borgen i Gjirokastra står denne T-33, der landede i Albanien ved en fejltagelse en gang i 1960‘erne.
Den har absolut set bedre dage
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og fange agenterne.
De blev alle kastet ud med faldskærm 

fra fl y over aftalte dropzoner og der stod 
det kommunistiske sikkerhedspoliti og 
ventede på dem og deres udstyr. Herefter 
blev de alle dømt til lange ophold i fængsler 
og KZ-lejre, domme der siden blev trans-
mitteret i ”Radio Tirana”.

Herefter kom der ikke meget nyt fra 
Albanien. Bortset fra alt det som Radio 
Tirana udsendte i deres propagandaudsen-
delser, men det var ikke nyheder, men en 
ret enøjet propaganda som styret syntes, at 
folk ude i verden skulle høre!

Først i starten af  1990’erne åbnede 
landet sig for omverdenen. Men inden da 
måtte Albanien igennem revolution, bor-
gerkrig og et økonomisk kaos forårsaget af  
nogle fupmageres pyramidespil. Egentlig 
turisme er først nu kommet til landet, da 
tiden siden åbningen har været utroligt 
kaotisk, hvis noget så dant skal siges mildt!

Turist i

Albanien
I september 2005 besøgte min kone, Tina, 
og jeg Albanien. Og det var en uforglem-
melig positiv oplevelse!

Inden jeg anmelder nogle ting, som sik-

kert vil have relevans 
for IPMS medlem-
mer, så vil jeg lige give 
nogle basis infor ma-
tioner om det at rejse 
i landet.

Tag hellere en or-
ganiseret tur rundt 
i landet, da der kun 
afgår få tog og det 
meste af  den kol-
lektive trafik består 
af  gamle overfyldte 
busser proppet med 
folk, kasser, kufferter, 
høns, geder og andre 
husdyr. Information 
ved busstationerne 
foregår kun på al-
bansk.

Priserne er billige, 
men komfort er et 
begreb, der kun ek-
sisterer i Vesten! Be-
folkningen er gene-
relt venlig og hjælp-
som og normalt er 
problemer noget der 
kan løses, men HAV 
TÅLMODIGHED! 
Vi mødte dog kun 

smil og åbenhed og hjælpsomhed dernede.
Tina og jeg havde også terpet et par 

albanske sætninger og ord som vi kunne 
føre en primitiv samtale med, og det var et 
godt træk. Det åbnede en hel del ”ekstra 
døre”, mere end normalt!

Den lokale mad og drikke er god og 
billig og vestlige fastfood-kæder kan slet 
ikke etableres, da den lokale mad kan kon-
kurrere på både pris og kvalitet. Så Tirana 
er Europas eneste McDo nalds fri hoved-
stad! Jeg kan også anbefale Tirana-øllen, 
men også resten af  de lokale drikkevarer 
kan sagtens kon su meres. Loppemarkeder 
rummer tit antikviteter der tiltaler en IP-
MS’er, så hold øje med priser og kvalitet.

Entreer til museer er billige, så billige 
at de ikke er værd at skrive om!

Sov på 4. eller 5. stjernede hoteller, så 
er komforten i top! Hoteller med færre 
stjerner er ikke værd at bruge tid på da man 
risikerer at sove på sovesale.

Gjirokastra
Byen Gjirokastra i Sydalbanien er kendt 
som byen med de 1000 trappetrin, og der 
er noget om det. Byen nærmest kryber op 
af  det bjerg hvor den er bygget.

På toppen af  bjerget og byen er der en 
stor og gammel borg, der er blevet brugt til 
mange ting, såsom at holde politiske fanger 
indespærret, kaserne for det stedlige mili-

tær (også okkupan ter nes militær iøvrigt), 
kontor for de lokale kommunister og nu er 
den altså blevet indrettet som et museum.

I kælderne er linet op med alle de typer 
skyts (tungt som let) der er blevet brugt i 
Albanien siden 1912. Foruden en italiensk 
Carro Armato L6/40 kampvogn altså. 
Ovenpå er der fæng selsceller og torturkam-
re (fl ittigt brugt af  italienerne, tyskerne og 
kommunisterne) og en udstilling om parti-
sankrigen imod tyskerne og især italienerne 
set ud fra kommunistisk synsvinkel.

En del af  udstillingen var særdeles 
interessant idet at den viste hvordan 
partisanerne kom forbi fjendens pigtråd 
og kunne angribe og komme derfra igen. 
Partisanerne spændte simpelthen skind og 
tøj på pigtråden, så skar og larmede den 
ikke med sine alarmmekanismer.

Her var også våben og udstyr, som blev 
brugt af  partisanerne og en hel del der var 
erobret i felten. Plancher, billeder og lign. 
var meget illustrative på trods af  sproget. 
For at gøre det hele ekstra illustrativt, så 
havde man lavet statuer og dioramaer i 
skala 1/1 for at anskue liggøre det hele 
ekstra godt for de besøgende.

Udenfor var der en amerikansk T-33 
som landede i Albanien ved en fejl i starten 
af  1960’erne. Piloten fl øj forkert da han 
var på vej til Grækenland og de han så den 
primitive luftbase troede han at de græske 
landingsbaner skulle se sådan ud, så han 
landede sit fl y og blev taget til fange. Og 
siden da, så har fl yet været splittet ad og 
undersøgt indtil sidste nitte, først af  rus-
serne og senere af  kineserne og nu er den 
bare splittet ad og ribbet totalt af  vandaler.

Men man kan dog se dets kendetegn og 
fl yets ydre er stort set intakt. Ved siden af  
fl yet er der en droptank. Indmaden er som 
sagt pist væk. Men fl yet er da et interessant 
kapitel fra den kolde krigs historie…

Konklusion: Museet er meget anbefa-
lelsværdigt.

Nationalmuseet Tirana
I Nationalmuseet i Tirana (som er bygget 
af  kommunisterne, hvad det bærer stærkt 
præg af) er der også noget for sådan nogen 
som os. Ud over resten af  Albaniens histo-
rie (meget interessant endda!) så er der også 
en afdeling om albanske enheder i De In-
ternationale Brigader under Den Spanske 
Borgerkrig, samt noget om partisankrigen 
imod italienerne/tyskerne. Det hele er 
illustreret ganske godt og udbuddet af  
udstillede effekter og deres kvalitet er i top.

Det eneste der tilføjet siden kom mu-
nismens fald er en afdeling om den bru tale 
undertrykkelse i årene 1944-1992. Her er 
alt om KZ-lejre, fængsler, for følgelser af  
politiske modstandere og meget andet. 

Bunkers er der nok af rundt i landskabet. 
Redaktøren kom til at tænke på champignon 
da han så dette foto
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Man kan ikke undgå at blive dybt påvirket 
af  denne udstilling.

Konklusion: Museet er meget an be-
falelsværdigt!

Rundt om i landet
Mange steder i Albanien er militære po-
sitioner simpelthen opgivet og de tidligere 
ejere af  landstederne har fået landstederne 
tilbageleveret. En del er også blevet solgt 
på auktion af  myndighederne til interes-
serede opkøbere. Det betyder at der ligger 
en hel del gammelt krigsmateriel og fl yder 
i landskabet.

Den første aften i Albanien tilbragte vi 
i havnebyen Saranda hvor vi blev inviteret 
op i en restaurant, der var blevet indrettet 
i et gammelt landsted. Landstedet var 
overtaget af  kommunisterne under styret 
og gjort til en observations post og an-
tiluftskytstilling. Utallige bunkers vidnede 
herom!

Efter styrets fald blev det forladt og 
senere overladt til de tidligere ejere, der nu 
har lavet det til en restaurant med den fl ot-
teste udsigt som jeg kun sjældent har set.

Rundt om restauranten var der fl ere 
typer skyts såsom en tysk 88mm kanon, 
tysk 20 mm antiluftkanon og fl ere forskel-
lige italienske pjecer. De var rustne, men 
interessante!

Bunkers
Rundt omkring i det albanske landskab 
er der også UTALLIGE betonbunkers i 
forskellige størrelser og typer. Efter kom-
muniststyrets fald blev de fl este forladt af  
brugerne.

Kun enkelte bunkers bruges forsat 
af  myndighederne rundt om kaserner og 
lignende. (Andre bruges som hønsehuse, 
kostalde og lign. af  de lokale!) Disse blev 
bygget da Albaniens regering følte sig (til 
dels med rette) omringet af  fjender. Til vest 
var NATO landet Italien, hvem man ikke 
havde de bedste minder om. I syd var der 
NATO landet Grækenland, der krævede 
en bid af  det sydlige Albanien. Og i øst og 
nord havde man så Jugoslavien, der gerne 
så Albanien indlemmet som en ekstra ju-
goslavisk provins.

Følgen af  det var at man fra Albansk 
side allierede sig først med USSR, og efter 
1956-ændringerne i USSR, så fulgte Albani-
en trofast trop ad den stalinistiske vej sam-
men med kommunist Kina. Der blev lagt 
an på selvforsvar og selvforsyning, således 
at HELE landet skulle tages med maksima-
le tab fra en eventuel fjendens side.

I tilgift hermed, så kunne de beman-
dede bunkers bruges til at overvåge be-
folkningen som en integreret del af  den 
interne undertrykkelse i landet under 

kommunisttiden.
5 arkitekter blev beordret til at komme 

med forslag til bunkerspro jekter. Da deres 
bunkers var blevet færdiggjort på et mili-
tært skydeterræn, beordredes de ind i hver 
deres egen bunkers hvorpå de blev bom-
barderet voldsomt med alle typer skyts, 
som man havde i tjeneste dengang. Den 
arkitekt som overlevede havde ”vundet” 
konkurrencen og hans forslag accepteredes 
herefter! Snart bredte betonbunkers sig 
overalt i landskabet og de var meget for-
skellige, men tilsyneladende ret effektive.

Ved storbyerne (som f.eks. i byen Fier) 
var der anlagt hele forter, i byerne var der 
beskyttelsesrum og overalt i landskabet var 
der kuplede bunkers i forskellige størrelser, 
foruden artilleristillinger i bjergsiderne og 
bunkers til køretøjer og materiel. I tilgift 
byggedes der et net af  skyttegrave og volde. 
Rester af  disse kan stadig ses i ubeboede 
områder, mens de inde ved byerne er mere 

eller mindre sløjfet. Også på markerne er 
volde og skyttegrave sløjfet, men bunkers 
står der stadig, da der ikke er penge nok til 
at fjerne dem.

Konstruktioner
Jeg vil komme nærmere ind på de kuplede 
bunkers konstruktion på de nedenstående 
linier.

Den mest sete bunkerstype er 2-mands 
typen. Den er bygget op af  sektioner, der 
gør at den kan varieres i det uendelige.

Sektionerne er akkurart som Le-
go-klodser. Selve kuplen er med 1 eller 2 
skydeskår (den med 2 skydeskår ses i fl ere 
variationer alt efter den skudvinkel som 
skulle dækkes) og den kan så rumme et let 
maskingevær og som sagt 2 mand og hele 
deres udrustning.

”Byggesættet” til denne bunkertype 
gør, at den kan forbindes med løbegan-
ge til andre bunkers eller underjordiske 

En to-mands bunker med indgang i midten og opholdsrum i hver side

Her er den store type af bunkers.
Dr. Oetker‘s vanillebudding ud fra formen at dømme

- undskyld Morten, redaktøren skal nok blive seriøs herefter
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opholdsrum. Udadtil kan den forstærkes 
med ”beton-sideskørter” akkurat som en 
kampvogn, hvis den ligger meget udsat.

Løftekrogene på kuplen som brugtes 
til bygningen af  den, blev også brugt som 
holdepunkter til sløringsnet efter færdig-
gørelsen og ibrugtagningen.

Det er nemt at komme til at inspicere 
denne type bunkers, da der er så mange af  
dem i landskabet!

En anden større kuppel bunkertype er 
en til let artilleri, dysekanon eller lignende. 
Den havde en besætning på en 10-12 mand. 
Her var plads til under bringelse af  folkene, 
forsyninger og lignende. Foran skydeskåret 
og bagved var der stærke ståldøre.

Mange af  disse bruges i dag til kostalde 
idet de er ude i landskabet og de er meget 
rummelige. De er iøvrigt nemme at komme 
til, da ejerne som of test er meget venlige 
overfor turister.

Denne type er også meget repræsenta-
tiv i det albanske landskab om end ikke i 
samme antal som 2-mands bunkeren.

Fælles for begge typer bunkers var at de 
byggedes i hele linier i landskabet, således 
at de kunne understøtte hin anden og at 
de derfor var forbundet af  løbegrave og 
underjordiske mellemgange.

Afslutning
Ja det var så Albanien for IPMS’ere. Jeg kan 
kun her til sidst i denne artikel ønske folk 
med mod på at prøve at rejse i Albanien 
en god tur. Og husk endelig vandreskoene 
og det gode humør. Så går alt vel, det er 
jeg sikker på. Jeg nød ihvertfald min tur 
dernede!

Litteratur
Litteratur der kan anbefales for IPMS’ere 
inden afrejse er som følger:

Man kan læse mere om kampene i Al-
banien i Osprey-bogen ”Partisan Warfare 

1941-45” som er nr. 142 i Men at Arms 
serien.

Og der er nogle gode fotos og infor-
mationer i Squadron/Signal-bogen ”British 
Commandos” i serien Combat Troops nr.8 
om fælles aktioner med partisanerne imod 
de tyske og italienske tropper.

Credits
Tak for fuld opbakning og assistance til 
min kone Tina. Også en varm tak til mine 
albanske venner her i landet for deres op-
bakning og informationer. Uden alt dette 
var der ingen artikel! Tak til Jer!

Kanten af volden
de er bygget ind i

Grundbredde: ca. 3,5 meter
Kuppelbredde: ca. 2,75 meter
Indvendig højde i mandskabsrum: ca. 1,75 meter

Bunden af bunkeren udgøres af en beton“-
bakke“, som også fungerer som
underdel af mandskabsrummet

Øjer til at løften kuplen med og til at fastgø-
re sløringsnet i

Fronten af 2-mands bunkers Not to scale

Alle typer af skydeskår er kantet med stål

NYT FRA LEGEND
LF1123: Merkava Mk. 4. Komplet sæt
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA VERLINDEN
1:35

2263: To tyskere siddende på tank
2264: Italiensk ruin
2266: Jagdpanther interiør
2270: To faldne russere
2275: Store og små brosten
2277: US tankbesætning i Irak,
 3 halvfi gurer
2278: US tankbesætning stående,
 2 fi gurer
2279: To tyskere bytter souvenirs
2280: To SAS folk VK2
2282: Japansk kampvogn af  sten
2283: US infanteri i vintertøj, 2 fi g.
2287: Tysk offi cer skyder russer,
 Stalingrad
1:48

2265: Interiør t. kamprum på StuG III
2267: Tiger I motorrum
2268: Stillehavsdioramabase m. palmer
2269: Tyske tankfolk holder hvil,
 4.fi g.
2271: US tankbesætning holder hvil,
 2 fi g.
2272: Tysk bindingsværkshus, facade
2273: Pz IV interiør (delvist)
2274: Bren Carrier oppakning
2281: M10 oppakning og
 interiørdetaljer
2284: Tysk bindingsværkslade
2285: Tysk bindingsværkslade
 med dioramaplade
2286: 2 US tankers med forsyninger
1:200

2276: USS Keokuk, The Ironclads
0011: Katalog nr. 21
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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NYT FRA ALPINE
35036: Winter Panzer Offi cer
35037: Winter Panzer Crew
35038: Winter Panzer Crew Set (35036 & 35037)
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.

NYT FRA CMK
1:35

3026: M4 Sherman kørersæt
3027: M4 Sherman interiør
3030: Pz.V Panther tårninteriør
3050: Pz 38(t) interiør til Tamiya
3053: StuG 42 interiør
3059: M-1A2 Abrams, motorsæt
3060: LVT-4 Water Buffalo, kørersæt
3061: Wespe, kørersæt
3062: King Tiger, kørersæt
3063: King Tiger (Henschel), interør
3064: King Tiger, motorsæt
3065: Tiger I, kørersæt
3066: Tiger I, motorsæt
3067: Tiger I, interiør
3069: T-34/76 model 1943 Chtz,
 nyt tårn & drejet metalløb
3070: T-34/85 model 1943, nyt tårn & drejet metalløb
RA 032: Kriegslokomotive BR 52, 2´2´32 Vanderbildt
1:72

7075: B-17F/G - engine set for ACA (Wright 1820)
7077: Wright 1820 - US engine of  WWII
7105: Mosquito PRMk.XVI - conversion set
7106: F-117A - interior set
7107: F-117A - armament set
7108: F-117A - undercarriage set
7118: Lancaster Mk. I/III interiør
7119: Lancaster Mk. I/III detaljeret motor
7120: Lancaster Mk. I/III rorfl ader
7121: Lancaster Mk. I/III bomberum
7122: Lancaster Mk. I/III understel med belastede hjul
7123: Hawker Hunter interiør med resin og æts
7124: Hawker Hunter exteriør med resin og æts
7125: Hawker Hunter understel med resin og æts
1:48

4151: Hawker Typhoon Mk.Ib - interior set
4152: Hawker Typhoon Mk.Ib - engine set
4169: Buffalo F2A-1/2/3 , understel
4170: Buffalo F2A-1/2/3 , interiør
1:72 U-Boot VII

N72004: Exterior set 1: Turret and a 8,8 gun and 4 sailors
N72006: Exterior set 2: Depth charge projector
N72007: Winch for loading torpedos on sea,
 a loading bay and a torpedo
N72009: Torpedo med losseaggregat
Figurer:

F35168:  Russiske helikopterpiloter,2 stående fi g.
F35182:  US tankmekanikere, 2 fi g
F35183:  US helikopterpiloter. 2 stående fi g.
F48148:  RAF Aces O. Smik (1.fi g for Spitfi re Mk.IX)
F48149:  Luftwaffe Aces W. Novotnv (1.fi g for Me 262A)
F48150:  Japanese Aces S. Sakai (1.fi g for A6M2 Zero)
F48151:  RAF Aces P. Clostermann (1.fi g for Tempest)
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.
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Kingtiger ”222”
Ardenner front Kingtiger detaljeret efter alle kunstens regler – del 2

eller at komme i gang efter 7 år. (Fortsat fra sidste nummer).

Tekst og fotos: Thomas Nielsen

Bemaling
Inden jeg gik i gang med at male havde 
jeg samlet så meget som muligt, d.v.s. at 
jeg havde samlet undervognen minus ud-
stødninger, forreste MG og de 4 shackles. 
De pansrede skærme, som sidder omkring 
bunden af  udstødningerne, var sat fast med 
et minimum af  lim så de let kunne fjernes 
igen, når udstød ningerne skulle monteres.

Tårnet var fuldstændig samlet med 
undtagelse af  de løse bælteled på siden.

Vejhjul, drivhjul, justerhjul og bælter 
var også for sig selv.

Det første jeg gjorde var at jeg forsigtigt 
vaskede modellen i lidt lunt sæbevand med 
en gammel blød tandbørste, herefter sprøj-
tede jeg den med no get isopropylalkohol 
så den var helt fedt fri.

Inden jeg påførte grundfarven, malede 
jeg med Model Master metalizer nr. 1405 på 
de steder hvor jeg ville have noget maling 
der var skallet af. Efter det var tørt påførte 
jeg noget ganske almindeligt salt med en 
fugtig pensel på de steder hvor jeg ønskede 
afskalningen. Pas på her!! Lad være med at 
bruge for meget salt, det vil bare komme til 
at se overdrevet ud, og undgå at penslen er 
alt for våd når I samler saltet op…  ellers 
skal I bruge en mejsel for at få det af  igen.

Grundfarven skulle være rød oxid 
primer, jeg havde fået en opskrift på den 
originale farve, fra en gut i Australien, som 

var noget kompliceret, men den blev kogt 
ned til noget der ligner:

10 dele chokoladebrun
4 dele hvid 
2 dele rød (her menes skrigrød)
1 del gul (her menes skriggul)
Ja den blev egentlig ok, men var dog 

en smule for mørk, men jeg var nu nået 
til et punkt hvor denne model bare skulle 
være færdig, og det at blande en ny farve 
og male det hele en gang til var bare ikke 
en mulighed i min lille hjerne.

Nu afdækkede jeg de steder, der skul le 
forblive i grundfarven, med modellervoks. 
Så fi k den med den oliven grønne. Her 
brugte jeg Extra Colors oli ven grønne.

Så på med mere modellervoks og til 
sidst sprøjte den gule farve. Her brug te jeg 
ligeledes Extra Colors farve.

Finishing
Det var nu tid til at afprøve en ny teknik. 
Jeg ville prøve at lave fi ltre. Ideen er at man 
tager noget kunstner oliemaling og påfører 
i ganske små mængder, herefter trækker 
man det ud over hele overfl aden, og man 
bliver ved med at kører rundt i det til man 
ikke kan se noget af  oliemalingen mere.

Det fungerede fint, men det er en 
teknik jeg skal arbejde mere med, og det 
er ikke en fordel at have samlet så meget 
som jeg havde inden man gør dette fandt 

jeg ud af.
Noget jeg hurtigt erfarede var, at jeg 

skal arbejde noget mere med dry-brushing, 
jeg opnåede ikke helt det spil i farverne 
som jeg gerne ville, især ville jeg gerne have 
farverne lidt lysere jo tættere på kanterne 
jeg kom, men det lykkedes altså ikke helt.

Nu var det tid til at fjerne de saltkorn 
jeg havde påført tidligere. Det er en teknik 
der især er velegnet til skærmkanter fandt 
jeg ud af.

Den er knap så god på Aber’s foto-
æts, her havde Model Masters metalizer 
simpelthen ikke nok vedhæftning til 
overfl aden, så da jeg fjernede saltkornene 
var der bare rå messing inden under. Det 
fungerede også godt på skinnen til MG’et 
på kommandørkuplen og krogene til de 
løse bælteled.

Det er en teknik jeg bestemt vil arbejde 
videre med på mine næste projekter.

Inden jeg gik videre gav jeg modellen 
en omgang klar lak. Efter at lakken var 
blevet tør, påførte jeg tårnnumrene. Disse 
var fra Archer fi ne transfers, og her er de 
korrekte gule tårnnumre med. De er lige 
til at gå til, man skærer dem ud af  arket, 
sætter et stykke Tamiya afdækningstape i 
hver ende og hæfter dem fast, så gnider 
man oven på med en fast genstand. Jeg 
brugte en lille aluminiumsstang jeg har, og 
vupti et styk perfekt tårnnummer. Selve 
tårnnumrene fi k et tyndt lag lak hen over 

Her er den „rå“ model klar til at blive bemalet
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sig for at forsegle dem.
Og så var det ellers om at komme i gang 

med en omgang washes.
Til dem der ikke ved hvad washes er, 

så er det stærkt fortyndet maling man lader 
løbe rundt i kanter og fordybninger for at 
give noget mere dybde i modellen.

Og her begik jeg en fejl, jeg brugte en 
enamel lak fra Model Master og brugte 
akrylfarver til at lave washes med, men 
akrylfarverne tørrede for hurtigt og de sad 
dæleme godt fast bagefter. Næste gang vil 
jeg bruge en akryllak og så lave washes med 
kunstner oliemaling, det har jeg haft gode 
erfaringer med før.

Belært af  erfaringerne fra undervogn 
og tårn, angreb jeg vejhjul, drivhjul og 
justerehjul på en anden måde. Efter at jeg 
havde malet dem rød oxid primer på inder-
siden og gul på ydersiden af  vejhjulene, gav 
jeg dem klar akryllak.

De washes jeg gav herefter med kunst-
ner oliemaling fortyndet med terpentin, 
fungerede rigtig godt, de fl ød godt og lagde 
sig de helt rigtige steder.

Jeg lavede ekstra afskalling af  malingen 
ved at tage noget af  Model Masters metali-

zer og male det på med en pensel.
Da det hele var tørt, maskerede jeg 

for- og bagside af  vejhjulene og malede de 
fl ader af  vejhjulene der er i kontakt med 
bælterne med Model Master Metalizer nr. 
1405. Efter en halv time polerede jeg me-
talizeren med en vatpind og drybrushede 
kanterne af  vejhjulene med chrome silver.

Justerhjulene fi k nøjagtig samme be-
handling.

Drivhjulene var lidt anderledes, de fi k 
samme grundbehandling, de blev malet 
gule, fi k lavet skrammer med metalizer, 
men der var ikke nogen fl ader der skulle 
have metalizer. I stedet var der tænderne 
som skulle drybrushes med chrome silver.

Slutbehandlingen af  alle hjulene bestod 
i at duste dem med en meget for tyndet 
jordfarve der blev hældt i air brush en. Med 
et lavt tryk, omkring 8 psi, og med nålen 
trukket meget lidt tilbage, sprøjtede jeg 
jordfarven fra midten af  hjulene og ud mod 
kanterne. Man skal være forsigtig her, hvis 
man går for hårdt til den dækker man alt 
det fi ne forarbejde til og kan starte forfra, 
hellere få for lidt på første gang og så skulle 
over det igen.

Inden jeg kunne give den nederste del 
af  undervognen samme behandling med 
den fortyndede jordfarve, skulle jeg have 
færdiggjort værktøjer og andet løst udstyr.

Alt løst udstyr var allerede monteret 
inden jeg gik i gang med at male. For at 
undgå maling ud over det hele klippede 
jeg nogle stykker bagepapir til og stak ind 
under de forskellige genstande, så var det 
lige til at gå til uden at bekymre sig om, om 
penslen ramte ved siden af.

Trækkablerne blev først malet mat sort, 
farven var fortyndet ca. 50% for at den 
kunne trænge godt ind i wiren. Efter den 
var blevet tør, fortyndede jeg 2 jordfarver 
på vandbasis og lod dem løbe ind i alle 
kroge af  wiren, da de var tørre gned jeg 
en grafi tpen hen over wiren for at få et 
metallisk udseende. Indersiden af  øjet og 
det faste stykke mellem øjet og wiren blev 
drybrushed med noget chrome silver.

Øksehovedet og starterhåndtaget blev 
også malet mat sort og herefter dry brushed 
med chrome silver.

Skafterne, kanonrensestængerne og 
grebet på starterhåndtaget blev malet med 
Humbrol nr. 62 og så drybrushed med 

Så er der sprøjtet med grundfarve, grøn og gul, der mangler fortsat al fi nish af kampvognen

Her er højre side inden der laves fi nish
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Humbrol nr. 93. Grebet på starterhånd-
taget blev også drybrushed med lidt sort, 
da det ville have været igennem mange 
snavsede hænder selv i den korte levetid 
som 222 fi k.

Som noget nyt ville jeg prøve at give 
halvblank lak inden jeg gik videre, jeg har 
aldrig brudt mig om helt matte modeller, 
og jeg håbede at det kunne give lidt liv til 
modellen. Men som nogen har kommente-
ret, så kom det ikke helt til at fungere, den 
kom til at skinne lidt for meget.

Næste gang tror jeg at jeg vil prøve at 
give mat lak og så forsigtigt give lidt halv-
blank på kanterne og fl ader med meget slid.

Udstødningerne blev malet med me-
talizer nr. 1405 og behandlet med MIG 
pigments, standard rust, light rust og 
black smoke. De pansrede skærme der var 
påhæftet med en smule lim blev vippet af  
og udstødningerne limet på plads, derefter 
blev de pansrede skær me limet endelig på 
plads.

Til sidst lavede jeg nogle, ja lad os kalde 
dem regnstriber ned af  siderne og front og 
bag. Det viste sig at være ret nemt.

Det jeg gjorde var, at jeg tog lidt af  
det tykke kunstner oliemaling, MEGET 
lidt, og placerede der hvor jeg ville have 
striben til at begynde, så lod jeg det sidde i 
4-5 minutter. Herefter tog jeg en bred, blød 
pensel og fugtede med noget terpentin, alt 
overskydende terpentin blev presset ud i 
et stykke køkkenrulle, så talte jeg til 10 og 
trak penslen ned over oliemalingen et par 
gange, nogle steder måtte jeg gøre det om, 
men det var faktisk ikke svært.

Hvis I er nødt til at gøre det om så sørg 
for at al oliemaling er væk og vent en halv 
time inden I gør et forsøg igen, så er alt 
terpentin fordampet, hvis I bare forsætter 
risikerer I at lakken begynder at blive opløst 
af  terpentinen.

Nu kunne jeg give de nederste dele 

af  undervognen en tur med den meget 
tynde jordfarve, jeg koncentrerede mig 
om den nederste del af  fronten, bagenden, 
skærmkanter og om at komme op under 
bælteoverhænget.

Da det var tørt fi k skærmkanter og 
stænklapper en behandling med Vietnam 
earth pigment fra MIG pigments, og så 
monterede jeg alle vejhjul, drivhjul og 
justerehjul.

Som noget af  det sidste satte jeg shack-
les og trækkroge på. På billederne af  den 
rigtige 222 kan man se at træk krogene er 
monteret på de bagerste shackles.

Jeg tog trækkrogene fra sættet, skar de 
påstøbte monteringer væk og sleb dem 
pæne. Så tog jeg de 2 shackles de skulle 
monteres på og skar dem midt over, ind-
satte trækkrogene og limede de 2 shackles 
sammen igen, sleb samlingen pæn og ma-
lede både kroge og shackles med metalizer 
og drybrushede med chrome silver. MIG 
pigments light rust og Europe dust færdig 
gjorde de 4 shackles og de 2 trækkroge som 
så blev monteret.

Anskydning
På modellen er der en anskydning på front-
pladen. Det har affødt en del spørgs mål om 
hvordan jeg har gjort det, derfor får det lige 
et lille afsnit for sig selv.

Det var egentlig ikke så svært, men 
sådan er det jo ofte med de simple ting, 
man skal lige have ideen først.

På billederne af  den rigtige 222 kan 
man se et skudmærke på frontpladen, 
og det kunne se ud som om det er dette 
skud der kan være årsag til den manglende 
forlygte.

For at lave skudmærket vente jeg tilbage 
til mit trofaste elektriker skruetrækker sæt. 
Her fandt jeg en stjerneskruetrækker med 
en diameter på 3,0mm.

Den varmede jeg over et fyrfadslys, den 

skal ikke være rødglødende bare varm. Så 
trykkede jeg den forsigtigt ind i plastikken 
og drejede den rundt samtidig.

Jeg gentog seancen et par gange ind til 
jeg var tilfreds med resultatet. Efter at al 
malearbejdet var færdigt blev hullet malet 
med Model master metalizer nr. 1405 og 
der blev lavet nogle regnstriber med olie-
maling og en terpentin vædet pensel som 
beskrevet tidligere.

Bælter
Bælterne er fra Modelkasten, hvilket er 
mit fortrukne mærke når jeg skal have nye 
bælter til mine kampvogne.

Nogle bryder sig ikke om Modelkas ten, 
især synes mange at de er for svage, men 
min erfaring er at hvis man er om hyg gelig 
i samleprocessen så kan de fak tisk tåle en 
hel del.

Med i sættet er der en hulens masse 
rammer med 2 trædeled, 2 forbindelses-
led, 4 pins af  hver slags, og 2 nye be fæs-
tigelsespunkter til sideskørterne. Der ud 
over er der 2 ringe til drivhjule ne, en sam-
le-„jig“ og naturligvis en byg ge vejledning.

Samlingen er rimelig ligetil, man starter 
ganske simpelt med at klippe alle leddene 
fri af  rammerne og rense dem for oversky-
dende plastik, rigtigt samlebåndsarbejde! 
Jeg klipper også de to forskellige typer 
samlepins fri og deler dem op i de to typer i 
hver sin lille beholder. Og så er man faktisk 
klar til at gå i gang.

Nu tager man jig’en og lægger 4 
trædeled op i den, og 3 forbindelsesled 
imellem dem. Den ene side af  bæltet skal 
samles med lange pins og den anden med 
korte pins.

Jeg tager en pin og påfører lidt lim, her 
bruger jeg en lidt tyk lim, med en gammel 
malepensel størrelse 000. Limen påføres 
helt inde ved roden af  pin’en, hvis man 
giver lim på hele pin’en øger man risikoen 

Den færdige Kongetiger med tårnnumre, „ambush scheme“ og masser af detailler
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for at bælterne bliver svage. Når pins’ene 
har siddet et minut eller to klipper jeg det 
overskydende stykke plastik af. Her er det 
vigtigt at man lige trykker en ekstra gang 
på enden af  pin’en og sikrer sig at de er 
helt i bund.

Efter at man har samlet 11½   sæt af  
disse små stykker bælte og de har tørret i 
en halv til en hel time kan man gå i gang 
med at føje dem sammen så man til sidst 
har 92 led pr. side (46 trædeled og 46 for-
bindelsesled).

Næste dag vaskede jeg dem forsigtigt i 
lidt lunt sæbevand og sprøjtede dem med 
lidt isopropylalkohol. De blev malet med 
metalizer nr. 1405, og efter at det var tørt 
blev forsiden eller trædesiden af  bæltet be-
handlet med MIG pigments. Jeg lavede en 
blanding af  Vietnam earth, Europe dust og 
Gulf  War sand i lige mængder og så tilsatte 
jeg kun en smule Brick dust. Jeg tilsatte 
noget sprit og påførte blandingen med en 
pensel. Efter at spritten var tørret ud tog jeg 
lidt mere Vietnam earth i en spritblanding 
og påførte sådan lidt hist og pist.

Så tog jeg en lidt stiv svinehårspensel 
og fjernede det pigment der var på træde-
fl aderne, herefter drybrushede jeg trædefl a-
derne og guidehornene med chrome silver.

Så var bælterne klar, de blev monteret 
på modellen og samlet med 2 pins og mo-
dellen var færdig.

Afslutning
At bygge Kongetiger 222 har været en 
meget lærerig oplevelse. Det er den første 
jeg har gjort færdig i snart 7 år, og det er 
den første model hvor jeg har prøvet så 
mange nye teknikker på.

Det jeg lærte var, at hvis man har læst 
en masse om en ny teknik, men er bange 
for at prøve den, så lad være med at tøve, 
bare kom i gang! Det er ofte ikke så svært 
som det ser ud, og hvis det er svært... ja der 
er kun en måde at lære det på.

Referencer
Thomas L. Jentz & Hilary Doyle:
”V.K 40.02 to Tiger II, Design, Production 
& Modifi cations”.
Thomas L. Jentz: “Tigers at the front”.
Wolfgang Schneider:
“Tigers in combat” Vol. 2.
Waldemar Trojca:
“Sd.Kfz.182 Pz.Kpfw. VI Tiger Ausf. B 
Königstiger” Vol. 1 & 2.
Patrick A. Stansell:
”The Modeller’s guide to the Tiger tank”.

Fronten af Kongetigeren med anskydningsmærket.
Redaktøren legede lidt med Photoshop for at få selve mærket tydeligere, håber I kan bruge det
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Fra Jyllandsslaget til Danmarksstrædet
Historien om et skib, der i år kan fejre ikke mindre end to jubilæer, dels er det 90 år 

siden det blev køllagt, dels er det 65 år siden det blev sænket af  fjenden. Skibets navn: 

HMS Hood.

Af Lars Seifert-Thorsen

Som altid er det vigtigt at få sat per-
 spektiv på hvad der gjorde HMS 
 Hood til et specielt skib som stadig 

huskes den dag i dag. Baggrunden ligger 
tilbage i de første år af  det forrige århund-
rede, hvor den engelske admiral Sir John 
Fisher sørgede for at Royal Navy blev til 
en moderne fl åde.

Slagkrydseren
Han begyndte med at modernisere slag-
skibene. Hans første initiativ var HMS 
Dreadnought, der blev søsat i 1906. Det 
var et skib, der var så revolutionerende, 
at det i lang tid fremover satte standarden 
for slagskibe i form af  en kombination af  
tungt skyts, tykt panser og høj fart. Et skib 
der faktisk medførte at alle de slagskibe i 
hele verden, som var inspireret af  det blev 
kaldt for dread  noughts.

En anden af  hans kongstanker var at 
modernisere den engelske fl åde og slippe 
af  med alle de gamle og ineffek tive skibe.

I Royal Navy var det således at fl ertal-
let af  disse tilhørte forskellige klasser af  
krydsere og admiral Fisher mente ikke der 
var plads til disse i en moderne fl åde. De 
opgaver de løste mente han kunne klares 
bedre af  en kombination af  dreadnoughts, 
destroyere og ubåde.

Til gengæld var han også klar over at 
de fl este andre landes fl åder fortsat ville 
have krydsere, det var trods alt billigere at 
bygge krydsere end at bygge dread noughts. 
Trusselsbilledet indikerede også, at en evt. 
fjende nok ikke vil le kaste sig ud i en direkte 

konfronta tion med Royal Navys slagskibe, 
men i stedet anvende sine krydsere til at 
angribe de engelske forsyningslinier.

Med dette in mente og visheden om at 
det ville være nødvendigt at kunne modgå 
en sådan fjendtlig strategi kom admiral 
Fisher op med ideen om en slagkrydser.

Det skulle være en type skib, der var 
lig med slagskibene i både størrelse og 
ildkraft, men til gengæld skulle de være 
betydeligt hurtigere. For at få denne ekstra 
fart skulle der større maski neri til, dette var 
både pladskrævende og tungt og derfor 
måtte der skæres ned andre steder. Det 
sted hvor en nedskæring gav størst effekt 
var i pansringen.

Ideen var at slagkrydseren skulle kunne 
modstå ilden fra fjendens krydsere og have 
valget mellem enten at bringe sin tungere 
bevæbning i spil eller bruge sin høje fart 
til at undslippe. Skulle man rende ind i 
fjendens dread noughts, så kunne man sejle 
fra dem uden store vanskeligheder.

Ideen var god på papir, men der var en-
kelte ting der ikke var gennemtænkt, f.eks. 
hvad hvis man besluttede sig for at bruge 
dem i samme rolle som dread noughts? 
Eller hvad nu hvis fjenden skulle fi nde på 
at bygge slagkrydsere? Hvor ville fordelen 
så være for Royal Navy?

De første slagkrydsere
I marts 1908 blev den første slagkrydser, 
HMS Invincible, søsat. De tre skibe i denne 
klasse vejede ca. 17.000 tons, var bevæbnet 
med 8 stk. 12” kanoner og kunne sejle 

hurtigere end 25 knob.
Men Tyskland, der tilstræbte at have en 

fl åde der var af  samme kvalitet som Royal 
Navy, fulgte hurtigt trop med SMS Von 
der Tann. Hun havde en vægt på ca. 20.000 
tons, var bevæbnet med 8 stk. 11” kanoner 
og sejlede 27 knob. Tyskerne valgte meget 
bevidst at give afkald på noget af  farten og 
have en lettere bevæbning for til gengæld 
at have noget mere pansring.

Den tids våbenkapløb fortsatte frem 
til udbruddet af  1. Verdenskrig og både 
England og Tyskland byggede en stribe 
slagkrydsere.

Tilstedeværelsen af  tyske slagkryd sere 
gjorde at det engelske admira li tet kom op 
med nye taktikker omkring an vendelsen af  
slagkrydseren.

De blev samlet i eskadrer der fortsat 
skulle fungere som opklaring for slagski-
bene, men også enten optage kam pen med 
fjendens slagkrydsere eller endog anvende 
deres hastighed til at kunne beskyde fjen-
dens slagskibe og derefter holde sig på 
afstand til en ny mulighed viste sig.

I august 1914 brød 1. Verdenskrig ud 
og det varede ikke længe inden de engelske 
slagkrydsere var i aktion. Til en begyndelse 
med en del succes, men senere i krigen 
viste deres mangler sig med al ønskelig 
tydelighed.

Successer
Helgoland 28. august 1914.

Her blev en tysk styrke af  lette krydsere og 
destroyere effektivt slået.

Tegning © KBismarck.com

Drawing © KBismarck.com
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Falklandsøerne 08. december 1914.

Igen blev slagkrydserne anvendt korrekt, 
idet de fangede en tysk krydserstyrke og 
sænkede Scharnhorst og Gneise nau.

Fiaskoer
Doggerbanken 24. januar 1915.

Fem engelske slagkrydsere angreb en lige 
så stor tysk eskadre af  slagkrydsere.

Ganske vist gik ingen engelske ski be 
tabt, men der var fl ere af  dem der blev 
svært beskadiget. Takket være en kom-
bination af  dårlig skydning, dårlig kom-
munikation og forkert taktik undslap den 
tyske eskadre, bortset fra pan serkrydseren 
Blücher, der blev sænket.

Jyllandsslaget 31. maj 1916.

På trods af  at det vel må betegnes som en 
engelsk sejr idet den tyske fl åde aldrig mere 
stak til søs i samlet fl ok, gik det hårdt ud 
over englænderne.

Tre slagkrydsere blev sænket, adskillige 
mindre skibe gik samme vej og yderligere 
en slagkrydser blev meget alvorligt beska-
diget. Årsagen til den sidstnævnte fi asko lå 
primært i den taktisk forkerte anvendelse 
af  slagkryd serne, hvor de blev udsat for 
fjendens tunge kanoner.

Alle tre der blev sænket, blev det på 
grund af  granater, der trængte ned gennem 
den tynde pansring af  dæk og tårne og der-
ved forårsagede eksplosioner i magasiner 
og maskineri.

De sidste slagkrydsere
Efter Jyllandsslaget viste det sig at det en-
gelske admiralitet ikke havde lært lektien. 
De fortsatte med den fejlagtige taktiske 
anvendelse af  slagkrydseren og byggede 
endog tre mere af  dem.

Disse var to af  den samme klasse, 
nemlig Renown og Repulse og en enkelt 
af  en helt ny klasse der repræsenterede det 

ypperste i slagkrydsere; nemlig HMS Hood.

Design og bygning
I efteråret 1915 var man begyndt at se på 
at konstruere den næste generation skibe.

Årsagen lå bl.a. i at de fl este slagskibe, 
hvor deres sekundære bevæbning var 
”skåret” ind i siden på skibet, efterhånden 
var blevet så tungt lastede med mandskab 
og ammunition, at de lå så dybt i vandet 
at denne sekundære bevæbning befandt 
sig under vandoverfl aden en del af  tiden.

Det betød selvfølgelig at den ikke kun-
ne bruges og da de samtidigt stak meget 
dybt kunne disse skibe heller ikke bruges 
på lavt vand.

Designkravene var derfor at der dels 
skulle anvendes de nye 15” kanoner, den 
sekundære bevæbning skulle være placeret 
højt på skibet, der skulle være højt fribord 
(afstand fra vandoverflade til dæk) og 
samtidigt skulle det kunne sejle hurtigere 
end 30 knob.

Dette var noget af  en mundfuld, men 
efter at der var blevet lavet en hel stribe 
designforslag traf  man beslutning om et 
design i april 1916 og der blev placeret or-
drer på fi re skibe af  denne nye ”Admiral” 
klasse. Efter Jyllandsslaget stod det dog 
klart, at de ville komme til at lide af  de sam-
me mangler som de tidligere slagkrydsere 
og man tilføjede derfor mere pansring og 
en del ændringer i bevæbningen.

Kølen til HMS Hood blev lagt d. 1. 
september 1916 på John Brown & Co. 
skibsværftet i Clydebank i Skotland. Dette 
værft havde et rigtigt godt rygte i skibsbyg-
gerkredse og havde tidligere bygget alskens 
forskellige skibe, herunder passagerskibene 
Lusitania og Aquitania, slagskibet Barham 
samt slagkrydserne Inflexible, Tiger, 
Australia og Repulse.

Til at begynde med gik det langsomt 
fremad, idet der hele tiden skete ændringer 
til designet, men efterhånden kom der mere 

fart på. 1. Verdenskrig nåede dog næsten at 
slutte inden skibet blev søsat d. 22. august 
1918. Herefter skulle hun udstyres med 
maskineri, kanoner og alt det andet som 
hører sig til og det var derfor først i marts 
1920 at hun gennemgik de sidste prøver 
inden hun blev afl everet til Royal Navy d. 
15. maj 1920.

Fredstid
Når man læser den meget detaljerede 
tidslinie over skibets karriere som fi ndes 
på hjemmesiden:
www.hmshood.com kan man se at meget 
af  tiden er gået med ganske dagligdags 
øvelser, vedligeholdelser og forlægninger 
fra en engelsk fl ådehavn til en anden. Det 
man nok især bider mærke i, er de større 
togter til udlandet som Hood var en del af  
igennem hele sin aktive karriere.

En lidt interessant ting, set med dan-
ske øjne, er at Hood’s allerførste togt gik 
til skandinaviske farvande. Sammen med 
to andre slagkrydsere og otte destroyere 
forlod hun Plymouth d. 29. maj 1920 for 
at disse skibe i tiden frem til 1. juli dels var 
i danske og svenske farvande, dels foretog 
fl ådebesøg i Kalmar, Nynäshamn, Åbenrå, 
København og Oslo. I København blev 
skibet besøgt af  Kong Christian X.

I foråret i både 1921 og 1922 gik turen 
til Middelhavet hvor det var spanske byer 
og Gibraltar der fi k besøg, mens efteråret 
1922 gik med en større tur til Brasilien og 
de Vestindiske øer.

I 1923 var skibet først i Middelhavet, 
siden i Skandinavien, før det i slutningen 
af  november drog ud på en jord omsejling 
sammen med HMS Repulse og fem lette 
krydsere.

De fl este daværende og tidligere en-
gelske kolonier fi k besøg på dette såkaldte 
„Empire Cruise“.

Fra Devonport gik turen via Sierra 
Leone til Sydafrika og videre til Zanzibar 

Denne fi ne tegning af HMS Hood,
som hun så ud i 1941, bringes med
venlig tilladelse fra KBismarck.com.

Tak til Jose M. Rico, der er webmaster på 
denne rigtigt gode hjemmeside

This excellent drawing of HMS Hood
as she appeared in 1941 is reproduced

with kind permission of KBismarck.com.

Thanks to Jose M. Rico,
webmaster of this excellent homepage
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på Afrikas østkyst. Herfra sejledes over 
det Indiske Ocean til Ceylon, Malaysia, 
Singapore og videre til Perth på syd-
vestkysten af  Australien. Videre syd om 
Australien med besøg i de fl este storbyer, 
over til New Zealand inden Stillehavet 
blev krydset via Fiji og der atter var stop i 
Honolulu på Hawaii.

Herfra gik turen til Vancouver i Canada 

og ned langs den amerikanske vestkyst til 
San Francisco. Igennem Panamakanalen 
til Jamaica og så direkte til Nova Scotia og 
Quebec i Canada inden det sidste ”ben” 
gik tværs over Atlanten. Hjemmehavnen 
Devonport blev nået d. 29. september 1924 
efter et togt på 10 måneder.

Fra 1925 fortsatte rutinen med et togt 
til Middelhavet hvert forår og resten af  

året i hjemlige farvande frem til juni 1929, 
hvor Hood blev lagt i dok i Ports mouth 
for en større ombygning der varede frem 
til juni 1931.

I 1932 gik forårstogtet til Caribien, men 
i årene herefter var det igen Middelhavet 
der lagde vand til de store togter og med 
denne baggrund var det vel logisk at Hood 
blev overført til Middel havsfl åden i sep-

HMS Hood i farvandet omkring Hawaii under The Empire Cruise 1924. Bemærk solsejlet over agterdækket
Foto: US Naval Historical Center

Luftfoto af HMS Hood‘s styrbord side midtskibs.
Billedet er taget af et fl y fra NAS Pearl Harbor d. 12. juni 1924 mens Hood var tæt på Honolulu.
Bemærk afstandsmålerne oven på broen og i formasten. Oven på B-tårnet er en delvis adskilt fl yplatform
Foto: US Naval Historical Center
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tember 1936 i forbindelse med den spanske 
borgerkrig. Hood forblev i Middelhavet 
frem til januar 1939, hvor hun igen var i 
dok i Portsmouth frem til 12. august 1939.

2. Verdenskrig
Allerede før krigsudbruddet var Hood 
stukket til søs sammen med slagkryd serne 
Repulse og Renown samt tre destroyere 
for at afpatruljere farvandet mellem Island 
og Færøerne.

D. 5. september undgår hun med nød 
og næppe at blive ramt af  en tysk torpedo 
mens hun er på vej tilbage til Scapa Flow 
og under endnu en tur til søs bliver hun 
d. 26. september ramt af  en tysk 250 kg 
bombe, kastet fra en Ju 88. Der sker mindre 
skader idet bomben rammer bagbord side 
midtskibs, men eksploderer i havet.

Resten af  1939 og foråret 1940 bru-
ger hun på forskellige opgaver i nordlige 
farvande mellem Skotland og Island/
Færøerne/Norge uden at møde fjenden.

I slutningen af  juni 1940 går turen til 
Gibraltar for siden at deltage i neutralise-
ringen af  den franske fl åde i Oran d. 3. 
juli. Frem til 4. august er Hood fl ere gange 
i aktion i Middelhavet, hvor de engelske 
hangarskibe fra Force H angriber italienske 
havne og italienerne svarer med virknings-
løse luftangreb.

Herefter bliver Hood forlagt til Skot-
land og deltager fl ere gange i diverse forsøg 
på at fi nde tyske skibe i farvandet mellem 
Skotland og Norge.

Hoods endeligt
I foråret 1941 var England i alvorlige pro-
blemer. Landet var meget afhængigt af  de 
varer, som blev importeret via søvejen og 
de tyske ubåde opererede med stor succes 
mod de engelske konvojer.

Samtidigt havde det vist sig nødvendigt 
at holde skarpt øje med de tyske overfl a-
deenheder, f.eks. havde Scharn horst og 

Gneisenau  foretaget et togt i januar 1941 
og på dette togt sænket ca. 116.000 tons 
allierede skibe.

I den anden uge af  maj 1941 for-
stærkede tyskerne deres rekog nosce-
ringsfl yvninger mellem Grønland og Jan 
Mayen. Englænderne så dette som is rekog-
nosceringer forud for enten et angreb på 
Island eller et togt ud i Atlanten med svære 
overfl adeskibe. D. 14. maj nåede man til 
den konklusion at det sandsynligvis var 
forberedelserne til et togt med den nye 
tyske slagskib Bis marck.

I virkeligheden forlod Bismarck og 
den tunge krydser Prinz Eugen havnen i 
Gotenhafen (Gdynia i Polen) d. 18. maj 
om aftenen. Turen gik gennem Storebælt 
og videre mod nord. D. 20. maj omkring 
frokosttid blev skibene opdaget af  den 
svenske krydser Gotland da de var på højde 
med Göteborg. Svenskerne sejlede parallelt 
med de tyske skibe i fl ere timer og det stod 
hurtigt klart for tyskerne at englænderne 
ville få deres kurs og fart at vide. Derfor 
besluttede tyskerne at lave et stop i Bergen 
inden turen gik videre ud i Atlanten.

Chefen for den engelske Home Fle-
et fi k informationen d. 21. maj og gav 
sig straks til at omdisponere sine skibe, 
således at krydserne Suffolk og Norfolk 

afpatruljerede Danmarksstrædet mellem 
Island og Grønland. To andre krydsere; 
Birmingham og Manchester patruljerede 
mellem Island og Færøerne og Hood samt 
det nye slagskib Prince of  Wales skulle 
forlægge til Island for at kunne gribe ind i 
begge farvande.

Om aftenen d. 23. maj blev Bis marck 
og Prinz Eugen set af  en udkigsmand på 
HMS Suffolk og et signal blev afsendt om-
gående. På dette tids punkt var der ca. 500 
km mellem Hood og Bismarck. Afstanden 
formindskedes hurtigt da de begge sejlede 
ca. 25 knob.

Englænderne brugte natten på at forbe-
rede sig på at opnå kontakt med fjenden og 
kl. 05.35 lykkedes det. Efter et par minutter 
var man sikker på at skibene var tyske og 
fjendemeldingen gik afsted fra Prince of  
Wales kl. 05.37. Tyskerne opdagede de 
engelske skibe omkring samme tid, men var 
ikke umiddelbart klar over at de to skibe de 
så var et slagskib og en slagkrydser.

De engelske skibe drejede ned mod de 
tyske i et forsøg på at formindske afstanden 
så hurtigt som muligt. Kl. 05.52 var afstan-
den ca. 12 sømil og beg ge de engelske skibe 
åbnede ild med deres forreste kanontårne. 
Det var først her at tyskerne opdagede 
hvem deres fjender var. Af  en eller anden 

Her er Hood fotograferet i 1930 eller 1931 med en fl ykatapult på agterdækket. Flyet er en Fairey IIIF
Foto: US Naval Historical Center

HMS Hood i midten af 1930‘erne, inden hun blev overført til Middelhavsfl åden
Foto: Via Internettet
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grund tøvede den tyske admiral Lütjens 
med at give ordre til at åbne ild og til sidst 
var det Bismarcks kaptajn Lindemann der 
gav ordren kl. 05.55.

I mellemtiden havde englænderne end-
nu ikke ramt nogle af  de tyske skibe, mens 
tyskerne allerede i deres tredie salve ramte 
Hood. Formentlig var det en 8” granat fra 
Prinz Eugen der ramte Hood tæt på den 
forreste mast og der antændte en større 
brand i nærheden af  en del ammunitions-
skabe. Ammunitionen i disse begyndte at 
eksplodere. Samtidigt er det sandsynligt at 
en 15” granat fra Bismarck på samme tid 
ramte artilleriobservationstårnet på Hood 
uden at eksplodere. Uanset om den eks-
ploderede eller ej gav det store problemer 
med at rette ilden mod Bismarck.

Viceadmiral Holland ombord på Hood 
gav nu ordre til begge de engelske skibe om 
at dreje 20 grader til bagbord for at kunne 
bringe de bagerste kanontårne med ind i 
kampen. Herefter var afstanden nede på ca. 
7 sømil og efter endnu et minut gav han 
ordre til igen at dreje 20 grader bagbord. 
Drejet blev påbegyndt kl. 05.59.

Kl. 06.00, mens Hood endnu drejede 
blev hun ramt af  en eller to granater fra 
Bismarcks 5. salve. De ramte midtskibs 
og må have ramt et svagt pansret område 
og detoneret i et af  Hoods magasiner. En 
kæmpe stikfl am me stod op midtskibs og i 
løbet af  få sekunder var skibet i gang med 
at synke. Boven skød opad i en vinkel på 
45 grader og gik derefter lige ned. Kun tre 

mand ud af  de 1.418 ombord overlevede.
Prince of  Wales havde i mellemtiden 

gennemført det sidste drej og måtte nu 
kaste sig ud i en undvigemanøvre for ikke 
at ramme ind i resterne af  Hood. Denne 
manøvre placerede hende direkte mellem 
resterne af  Hood og de tyske skibe, så 
det var nemt for tyskerne at skifte mål. 
Prince of  Wales blev ramt af  tre 15” og 
fi re 8” granater. To af  de tunge granater 
detonerede dog ikke, den ene mødte ikke 
modstand nok til at detonere, den anden 
der ramte under vandlinien var en fuser og 
blev først opdaget da Prince of  Wales gik 
i dok efter operationen.

Prince of  Wales fortsatte med at be-
skyde Bismarck, men var dog så alvorligt 
beskadiget, at hendes kaptajn besluttede 
sig for at afbryde kampen kl. 06.03 ved at 
udlægge et røgslør og trække sig tilbage.

Tyskerne havde fået andre ting at tænke 
på, idet at dels nogle af  salverne fra Prince 
of  Wales havde ramt Bismarck og beskadi-
get hende og dels at man opfangede lyde på 
hydrofonen som blev tolket som torpedoer 
(i virkeligheden var det lyde fra Hood, hvor 
skotter og andet gav efter mens skibet 
hastigt var på vej mod bunden af  havet).

Bismarck blev sænket d. 27. maj, men 
det er en helt anden historie og den bliver 
ikke fortalt her.

Hood og Bismarck i dag
I juli 2001 drog en ekspedition fi nan cieret 
af  det engelske TV-selskab Chan nel 4 ud 

for at fi nde vragene af  både Bismarck og 
Hood.

Bismarck, der første gang blev fundet 
af  Robert Ballard i 1989 blev fundet ved 
hjælp af  side scan sonar og der kom så gode 
billeder ud af  det, at det siden har givet 
anledning til nye spekulationer over hvad 
der fi k Bismarck til at synke. Hun ligger på 
ca. 4.800 meters dybde.

Hood blev også fundet, endda meget 
hurtigere end man havde regnet med. Hun 
ligger på 2.800 meters dybde ca. 400 km 
vest-sydvest for Reykjavik.

Modeller
Hood er et kendt skib og derfor fi ndes 
der en stor mængde af  modeller af  hende.

Langt de fl este forestiller Hood under 
2. Verdenskrig. Med hensyn til skalaer, så 
varierer de fra 1:72 og ned til 1:6000. Der 
er frit valg på alle hylder her.

I de mest almindelige skalaer vil jeg 
fremhæve:
1:350 Trumpeter

Et spritnyt sæt i denne skala og med 
Trumpeters forhold mellem pris og kva-
litet in mente er dette nok det bedste bud 
i denne skala.

Sættet skulle efter planen nå forhand-
lerne her i maj måned 2006. Prisen forven-
tes at ligge omkring 150 USD.

1:600 Airfi x

Her er Hood afbildet som hun så ud i 
midten af  1930’erne. Sættet blev første 

I tiden i Middelhavsfl åden var Hood malet i en lysere grå farve end i de hjemlige farvande.
Dette stemningsbillede af agterstavnens bagbords side er muligvis taget enten i Gibraltar eller i La Valetta på Malta
Foto: Via Internettet
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gang udgivet i 1960, så der mangler en del 
detaljering og nogle af  delene er lidt for 
tykke i det.

Det er det eneste af  de nævnte sæt som 
jeg selv har bygget en gang i fortiden.

1:700 Tamiya

Denne vandliniemodel udkom i 1978 og 
forestiller Hood under jagten på Bismarck. 
Der er dog en stribe mindre fejl ved sættet, 
men ikke noget som ikke kan rettes af  den 
tålmodige modelbygger.

1:720 Italeri

Her ses Hood som skibet så ud i 1933. Det 
er et meget detaljeret sæt, der anbefales 
varmt af  de som har bygget det. Det stør-
ste problem her er den lidt ”skæve” skala.

Bemaling
Hood havde igennem sin karriere tre 
forskellige bemalinger, hvoraf  hun var i 
samme bemalingsskema i to omgange med 
nogle år imellem.

I stedet for at komme med en længere 
udredning her, så vil jeg nøjes med at sige, 
at det vigtigste er at gøre sig klart hvilken 
årgang af  skibet du vil bygge.

Herefter går du på internettet og fi n-
der det absolut bedste referencemateriale 

til bemalingen af  Hood på denne URL: 
hmshood.com/models/tips/HoodPaint.
html

Kilder
Internettet, især:
www.hmshood.com. Denne hjemmeside er 
stedet at besøge hvis man vil bygge HMS 
Hood. Der er masser af  billeder, tegninger 
osv. foruden en fantastisk tekst om skibet 
og dets historie.

Desuden er der på hjemmesiden en 
rigtig god litteraturliste for den som vil læse 
mere om Hood.

Vi slutter med to detailfotos af Hood‘s bådedæk
Foto: Via Internettet
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Turen går til Berlin
Berlin er historisk set, specielt hvad angår 2. Verdenskrig og tiden derefter, en meget 

interessant by at besøge og med kun 6 timers transport

(inkl. færgeturen) fra København var det et oplagt mål for

en forlænget weekend med resten af  familien i vores vinterferie.

Tekst og fotos: Ole Østergaard

Vores program blev dog ændret 
 en del, da min datter lagde sig 
 med høj feber dagen efter at vi 

kom derned og konen tilsvarende 2 dage 
senere, men det er en helt anden historie, 
som betyder at der stadig er masser af  se 
på i Berlin for os i fremtiden.

Inden turen havde jeg brugt Inter nettet 
fl ittigt og søgt højt og lavt for at lave et 
turprogram, hvor både hobby og familie 
blev tilgodeset. Jeg plejer at søge på diverse 
modelbyggerhjemmesider og søge efter 
den by, som jeg skal besøge og derudfra få 
inspiration til turen. I dette tilfælde fandt 
jeg to modelbutikker samt et museum, som 
var must-see for mig.

Modelbutikker
Den ene modelbutik var Werken Spie len 
Denken lige ved station Schloss trasse 
(U-bahn nr. 9 mod Rat haus Steg litz), se på 
internettet: www.werken-spielen-schenken.
de/index.html, hvor hele kælderetagen er 
fyldt med hobbysager, dog overvejende 
et udvalg af  de større mærker, som f.eks. 
Revell, Dragon, Tamiya og Italeri.

Den anden modelbutik var Alex Lan-
ge‘s Modelstore på Bundesallee 91 lige ved 
siden af  station Walter Schreiber Platz (igen 
U-bahn nr. 9 mod Rathaus Steglitz, der er 

kun 1 station imellem de to butikker, så det 
kan ikke være nemmere).

Herrn Lange var iført ca mou flage-
bukser og havde affarvet hår, så jeg fryg-
tede det værste, da vi kom ind i butikken, 
men det viste sig at være en rigtig god 
butik med masser af  byggesæt fra de store 
producenter samt et solidt udvalg af  resin 
fi gurer, decals, fotoæts m.v.

Jeg fi k investeret i en Dragon Jagd-
panzer IV ”Johann Huber” til 36 Euro, om-
regnet til ca. 270 kr og prismæssigt var det 
også fornuftigt i forhold til danske priser.

Begge butikker er placeret i det sydvest-
lige hjørne af  Berlin og kan klart an befales, 
hvis man er på de kanter.

Museum Karlshorst
Udfra min søgning på nettet fandt jeg et 
museum med en lille, men god samling af  
russiske kampvogne fra 2. Verdenskrig. 
Museet hedder Det Tysk-Rus sis ke museum 
(se www.museum-karlshorst.de) og skal 
minde om den store Fædrelandskrig, som 
russerne kald te 2. Verdenskrig.

Museet ligger i den østlige ende af  
Berlin, og har til huse i et gammel tysk of-
fi cerskasino og stedet blev tillige valgt som 
russisk hovedkvarter i 1945, da Tyskland 
blev besejret.

Selve museet og den indendørsudstil-
ling er ikke så imponerende. Der er udstillet 
enkelte uniformsdele og håndvåben fra 
begge nationer samt breve fra soldater, 
plancher omkring nazismen og jødefor-
føl gelsen i 30’erne og der er mulighed for 
at følge de store slag på Østfronten på 
ophængte plancher.

Mest spændende er nok at se selve 
rummet, hvor den betingelsesløse overgi-
velse af  den tyske hær 08. maj 1945 blev 
underskrevet af  tyskerne og de allierede 
samt den russiske generaloberst Bersarin’s 
arbejdsværelse, som nærmest står uberørt 
fra 40’erne.

Rummet indeholder et stort massivt 
skrivebord og væggene er beklædt med 
mørke træpaneler, så rummet emmer af  
atmosfære fra den gang og man kan lige-
frem stadig høre lyden af  de tunge russiske 
støvler, der bevæger sig rundt derinde.

Modelmæssigt er det udenfor, det sker, 
for bagved museet holder der en nydelig 
samling af  russiske kampvogne, som blev 
brugt i 2. Verdenskrig.

Det underlige er, at museets hjem-
me side ikke gør noget særligt ud af  den 
samling, så man skal faktisk vide det på 
forhånd.

Kampvognene er ikke hegnet ind, så 

Her er et fi nt oversigtsbillede af museets T34/85
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man kan gå hele vejen rundt og virkelig få 
taget nogle gode referencebilleder. Selvom 
kampvognene har stået ude i mange år, 
virker de rimeligt vedligeholdt og malingen 
ser fi n ud.

Samlingen består af  IS-2, ISU-152, 
SU-100, T-34/85, et Stalinorgel og nogle 
kanoner. 

Generelt er museet et besøg værd, selv-
om det ikke virker særlig kendt. Vi mødte 
kun 2 andre ved vores besøg.

Det er tilsvarende historisk spænden-
de at opleve noget af  stemningen fra det 
tidligere Østberlin, for selv om muren er 
faldet for mange år siden, så er der stadig 
forskel på Øst- og Vestberlin.

Til højre er det en ISU-152 og herunder er 
det en IS-2

NYT FRA ABER NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:35

35185: Pz.Kpfw.IV, Ausf.D
 vol.1: Grundsæt
35186: Pz.Kpfw.IV, Ausf.D
 vol.2: Skærme
35189: Pz IV Ausf. C
35190: KV-1 nr. 1, grundsæt
35191: KV-2 nr. 1, grundsæt
35192: KV-1 nr. 2, skærme tidl. model
35A107: Skørter til Panther D & A
R-24: Trykluftsamlinger, ventiler, etc.
G18: Grilles for Sd.Kfz. 181 Tiger I

1:48

48001: Pz.Kpfw.VI Ausf.E Tiger I
 early production
48005: Skærme til StuG III Ausf.B/
 Pz. III Ausf.L
48006: Jagdpz Hetzer
48007: Skærme til Hetzer
48A01: Tiger I Grills
48A02: German clamps and clasps
 (1 choice)
48A03: Tiger I - Grills
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

1:48

SH48061: AradoAr 231 V-2
1:72

SH72090: Fw 58B kanontræner
  med svenske mærker
SH72113: Fokker XXI 4.sarja,
  vinger uden slots
SH72119: Lloyd C.V
SH72121: Sea Fury T.61
  “Bagdad Trainer Fury”
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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KV-2: En gigantisk legoklods på larvefødder
Den er stor, den er klodset, den er langsom.

Af Ole Østergaard

Men samtidigt er den frygtind-
 gydende pga. dens robuste, 
 nærmest stumpe udseende og 

dødbringende 152 mm haubits og med en 
højde på næsten 4 meter rager den godt op 
i landskabet sammenlignet med højden på 
en tysk Panzer IV på 2,8 meter.

Der er blandt mine referencer ikke 
fuldstændig enighed omkring højden på 
KV-2, en ting er dog sikkert, den var rigtig 
høj og nok den højeste kampvogn under 
2. Verdenskrig.

KV-2’en har en meget tydelig og let 
genkendelig silhuet og derfor et nemt mål 
for tyske kanoner og kampvogne.

Heldigvis for russerne sad de 6 mand 
inde i kampvognen beskyttet af  110 mm 
frontal stålplade og 75 mm stålplader på 
siderne og i 1941 havde tyskerne meget 
få kanoner, som kunne trænge igennem 
pelsen på denne russiske bjørn.

Der er beretninger om at en enkelt 
KV-2’er kunne holde hele tyske enheder 
i skak med sin massive kanon og selvom 

KV-2’en blev gjort immobil, fortsatte den 
som et stationært fort. Efterfølgende er 
der talt op til 70 træffere på kampvognen 
uden at den havde været påvirket, hvilket 
jo er temmelig imponeren de.

På trods af  dens gode kvaliteter havde 
den også nogle dårlige sider, da den kun 
kunne dreje tårnet, hvis den holdt på vand-
ret underlag. Tophastigheden i terræn var 
sølle 12 km/t, hvilket er resultatet, når man 
parrer 53 ton panserstål med en motor på 
500 HK, alene tårnet vejer hele 12 tons.

Størstedelen af  KV-2 tab i 1941 skyld-
tes dels mekanisk nedbrud el. mang lende 
benzin, som derefter tvang mand skabet 
til at forlade deres kampvogn, hvilket må 
have været temmelig ned  turs agtigt for dem.

Konstruktionen startede i 1938 som 
erstatning for T-35, som var en fl ertårns 
kampvogn og KV-1 blev designet på bag-
grund af  to prototyper T-100 og SMK 
og anvendt i den Finsk-Russiske krig i 
1939-1940.

Erfaring fra krigen samt venlig, men 

Prototypen af KV-2 (U-0) med den første type af bevæbning. Bemærk forskellen på blenderingen på denne vogn og vognene på næste side
Billedet er taget på fabrikken i februar 1940
Foto: Via Internettet

bestemt indflydelse fra Stalin ændrede 
designet af  T-100 og den blev herefter 
omdøbt til KV opkaldt efter Klementi Vo-
rishilov, som var en berømt russisk general.

KV-1 er en tung russisk kampvogn 
med 76,2 mm kanon, mens KV-2 deler 
undervogn med KV-1, men skal fungere 
som selvkørende artilleri med dens 152 
mm haubits.

Der blev bygget 334 af  dem og de 
havde deres storhedsperiode omkring 
1941-1942, hvor de særligt blev brugt 
som stationære forter i forbindelse med 
forsvaret af  Moskva i december 1941 og 
ved Stalingrad i 1942.

KV-2 blev produceret på fabrikker, 
som ikke nåede at blive fl yttet østpå, grun-
det tyskernes hastige fremrykning i 1941-42 
og dette var med til at kampvognen blev 
endelig udfaset i oktober 1941. Typisk 
for østfronten, hvor en hel del køretøjer 
skiftede ejer, blev en del erobrede KV-
2’ere også anvendt af  tys kerne mod deres 
tidligere ejere.
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Kilder
Tim Bean & Will Fowler: Russian Tanks 
of  World War II
Chris Ellis: Tanks
Chris Ellis: World War II
Referencebilleder på Internettet:
http://www.battlefi eld.ru/
http://tanxheaven.com/nic/KV-2/
KV-2moscow.htm
http://www.ww2mmrefphotos.com/pho-
tos/RUSSIA/RussiaMain.htm
http://crowland.uw.hu/images/haboru/
kv-2_02.jpg
http://www.tracks-n-troops.com/archive/
KV2%20Ostrow%201941.jpg
http://www.nemo.nu/ibisportal/5pansar/
index.htm

Øverst ses en KV-2 under et hvil i en skov

I midten er en KV-2 faldet i tyske hænder
og man er i gang med at gøre klar til at
anvende det erobrede køretøj mod russerne

Nederst er det den første udgave med det 
„reducerede“ tårn.
Billedet er taget på fabrikken
i september 1940 inden afprøvningerne
Alle fotos: Via Internettet
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Inbox review af KV-2 1/35 Trumpeter
Under et besøg hos Stoppel Hobby faldt jeg over denne KV-2.

Af Ole Østergaard

Den nærmest tiggede og bad om 
 at komme hjem i min samling 
 af  fyldte modelæsker og med en 

salgspris på 130 kr. ligner dette bestemt et 
yderst fordelagtigt tilbud, men hvad inde-
holder så kassen??

Kassen indeholder en sprit ny støbe-
form anno 2005 med masser af  detaljer. 
Undersiden er fuldt detaljeret, så den kan 
ligge med bunden opad, hvis det ønskes.

En sammenligning med Tamiya’s 
KV-serie fra 70’erne viser at kineserne har 
gjort deres hjemmearbejde til UG, samtidig 
med at plaststøbeteknologien nok også har 
forbedret sig igennem de sidste 30 år.

Detaljerne på f.eks. bolthovederne ved 
affjedringen på vejhjulene er forbedret fra 
Tamiya’s runde hoveder til de sekskantede 
hos Trumpeter.

Alle hjulene er lavet rigtig fl ot med 
masser af  detaljer.

Noget af  det bedste er nok muligheden 
for at vælge enten en gang gum mi bælter 
eller links’n’lengths. Jeg vil ubetinget vælge 
link’n’lengths, da Trum peter har sørget for 
et løsthængende bælte med et dejligt svaj 
mellem returhjulene.

Der medfølger metal trækkabel og 
dette er et stort plus og samtidig er 2 for-
skellige typer trækkroge med.

Løbet på kanonen er ifølge PMMS 3 
mm for kort, men hvem lægger mærke til 
det i kampens hede??

Så mener jeg at det er mere påfaldende 
med selve indersiden af  kanonløbet (ka-
liber er hele 152mm!!) hvor riffelgangen 
mangler hos Trumpeter, men heldigvis 
kommer f.eks. Aber og Lion Roar os til 
undsætning med et flot metalløb med 
riffelgang.

Ved en sammenligning med de nyes te 

standardsæt fra Dragon, savner jeg fotoæts 
i form af  motorgrill, for sættet indeholder 
„kun“ plastik motorgrill, men heldigvis står 
Aber, Eduard el. nogle af  de andre klar i 
kulissen med hjælp. Personligt mener jeg at 
fotoæts motorgrill er et must for køretøjer 
med den mulighed og det giver forskellen 
mellem legetøj og en realistisk model. 

En erobret KV-2 ved siden af en T-34
Foto: Via Internettet

Konklusionen er at dette er et rigtig 
godt sæt med detaljerne i orden til en 
særdeles attraktiv pris, eneste minus er den 
manglende riffelgang på løbet samt mang-
lende fotoæts motorgrill, men prisen taget 
i betragtning, så er der rigelig plads til den 
ekstra investering i form af  lidt fotoæts og 
måske et metalløb med riffelgang.

Sammenligningen
Er det retfærdigt at sammenligne Tami ya’s 
gamle sæt med dette nye sæt fra Trum-
peter?

Sikkert ikke, men det er meget bevidst, 
for Tamiya’s gamle sæt fi ndes stadig på 
hylderne i hobbybutikkerne og prisen er 
omkring de 200 kr. og det vurderer jeg til 
røveri ved højlys dag!!!

Bagenden af den vogn der ses nederst på si. 29
Foto: Via Internettet
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Dette er ikke verdens mest skarpe billede, men det er medtaget for at vise at mindst en KV-2 fandt vej til Tyskland. Butiksnavnet er tysk og 
herren i forgrunden (m. hovedet mellem trækkrogene) er iført en Schupohjelm. Propagandafotografen var der også og ses i baggrunden

Foto: Via Internettet

NYT RESIN FRA TANK 1:35
35041: Tysk tankoffi cer
 Afrika Korps 1941. 3 hoveder
35042: Russisk infanterist i frakke,
 1943
35043: To russere i hvid vinteruniform,
 1943
35044: Dmitriy Lavrinenko. Russisk
 offi cer i frakke, vinter 1941
35045: To russiske tankoffi cerer
 i frakker, 1941-42
35046: To russiske tankfolk, 1941-42
35047: Russisk kampvognsbesætning i
 frakker. Vinter ´41-42. nr.1, 2 fi g.
35048: Russisk kampvognsoffi cer i
 frakke. Vinter ´41-42. nr.1, 2 fi g.
35049: Russisk kampvognsbesætning i
 frakker. Vinter ´41-42. nr.2, 2 fi g.
35050: Russisk kampvognsoffi cer i
 frakke. Vinter ´41-42. nr.2, 2 fi g.
35051: Russisk infanterist i frakke m.
 gevær over skulderen.
 Efterår 1941
35052: Moderne russisk infanterist
 m. gevær om halsen.
 Nr.1. Tjetjenien 1994-2005
35053: Moderne russisk infanterist m.
 gevær i hånden.
 Nr.2. Tjetjenien 1994-2005
35054: Moderne russisk tankoffi cer.

 Tjetjenien 1994-2005
35055: Moderne russisk kampvogns-
 besætning. 3 fi g.
35056: Gående såret russisk infanterist,
 sommer 1941
35057: Gående såret russisk infanterist
 og tanksoldat, sommer 1941
35058: Gående russisk infanterist m.
 Degtyarev med tallerken-
 magasin, sommer 1941
35059: Gående russisk soldat
 med Maxim på hjul
35060: Gående russiske infanterister,
 sommeren 1941. 2 fi g.
A-65: Soviet 12,7 mm M.G.
 „DShKT“ (Tank)
A-66: Soviet 12,7 mm M.G.
 „DShKT“ (Tank) late
A-67: Soviet 12,7 mm M.G.
 „DShKMT“ (Tank)
A-68: Soviet 12,7 mm M.G.
 „DShK“ (Infantry)
A-69: Soviet 12,7 mm M.G.
 „DShK“ (Anti Aircraft)
A-70: Soviet 12,7 mm M.G.
 „DShKM“ (Infantry)
A-71: Soviet 12,7 mm M.G.
 „DShKM“ (Anti Aircraft)
A-72: Soviet ammo box 12,7 DShK

 & NSVT M.G.
A-73: German rifl e G-41 (w) (6 pcs.)
A-74: German Mauser 98k family.
 (6 types)
A-75: German Mauser 98k (6 pcs.)
A-76: Israel weapons family
A-77: Israel rifl e Galil ARM
A-78: Russian MP PPD-40 (6pcs.)
A-83: Russisk 7,62 mg SG-43 t. KVG
A-84: Russisk 7,62 mg SG-43 på
 hjullavette eller antiluftskyts
A-86: Tyske SS camoufl agehjelme
 med indmad. Sæt 1. 7 stk.
A-87: Tyske SS camoufl agehjelme
 med indmad. Sæt 2. 7 stk.
A-88: Tyske SS camoufl agehjelme.
 Sæt 1. 7 stk.
A-89: Tyske SS camoufl agehjelme.
 Sæt 2. 7 stk.
A-90: Tyske Wehrmacht camoufl age-
 hjelme med indmad. 7 stk.
A-91: Tyske hjelme m. improviseret
 camoufl age. 7 stk.
A-92: Russiske moderne hjelme. 7 stk.
A-93: Russiske moderne hjelme M68
 m. camoufl ageovertræk. 7 stk.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Dortmund maraton
Ganske som det sig hør og bør var en bestemt dag omkring midten af  april sat af  til et 

besøg i de hellige haller i Dortmund Westfalen Halle, velforsynet med Euro og masser 

af  mulighed for påvirkning.

Tekst og fotos: Flemming Hansen

Hvert år i april arrangeres der 
 “Intermodellbau” i Dortmund. 
 I takt med at udbuddet i Dan-

mark bliver mere og mere anstrengt og 
der bliver længere og længere mellem 
“vandhuller” er besøget en tiltrængt vita-
minindsprøjtning i et overfl ødighedshorn 
af  byggesæt og alskens tilbehør.

Det var dog tæt på at turen i år ikke var 
blevet til noget. Allan “F1” Nielsen, der 
har været drivkraften bag turen i mange år 
startede året rigtigt dårligt med en blodprop 
i hjernen.

Det er jo den slags ting der kan slå selv 
den mest ihærdige af  banen – men det viste 
sig heldigvis, at Allan slap fra “oplevelsen” 
med alle sanser i behold, selvom der kræ-
vedes ihærdig genoptræning.

Med den besked i livets “rygsæk” og et 
forbud mod at køre var gode dyr rådne, da 
en anden deltager også meldte fra. Men på 
frisk vis gennem foreningens “mødested” 
på nettet – forum - lykkedes det hurtigt at 
fi nde en kompetent erstatning til at sidde 
bag rattet udover undertegnede.

Det blev Ole Østergaard, der er et for-
holdsvis nyt medlem i foreningen. Da han 
samtidig også kunne stille bil til rådighed, 
blev glæden ikke mindre! Nu er der det med 
Ole, at han er velvoksen i højden – omkring 
15 cm højere end mig. Det vil sige, at bilen 
i hvert fald ikke skulle være en Punto!

Efter i mange år at have anvendt lørdag 
som besøgsdag, er det nu et fast punkt at 
anvende fredag i stedet. Problemet er til 
at overse… 

Flere gange har Dortmund haft 
hjemme banekamp i samme weekend som 
Intermodellbau, og da stadion og hal lerne 
deler samme parkeringspladser, kan køerne 
være alt fra enorme til gi gantiske.

Efter et skift til fredag er det stort set 
bare, at køre problemløst til par ke ringen 
udenfor.

Selve turen derned ligger snart dybt 
begravet i rygraden. Det er simpelthen 
“geradeaus” på autobahn fra Puttgarden 
og sydpå. Ved Hamborg “drejes” mod 
Bremen og så går det ellers derned af  på 
motorvej 1. Der er omkring fi re, fem timers 

kørsel fra Puttgarden, hvor man kan sejle 
over på en én dags billet, forudsat at man 
er tilbage samme døgn. 

Når man når Dortmund/Unna vejskil-
tene og afkørsel 82 er der på tide at skifte 
retning, hvis man ikke vil havne i Belgien!

Motorvejen ind mod centrum af  Dort-
mund stopper lidt a la Motorring 4 ved 
Ballerup, hvor man efter små 10 km er inde 
på en stor gennemgående hovedfærdsels-
åre. Westfalen Halle er placeret temmelig 
centralt. Man skal bare køre ligeud, til der 
kommer nogle skilte der peger mod stadion 
og West falen Halle. Hvis man kan se det 
høje tv-tårn er man på rette vej, da det hele 
ligger lige der i nærheden.

De effektive tyske parkeringsvagter får 
hurtigt gelejdet dig hen på en parkerings-
plads. Alle fyldte parkeringspladser spærres 
af, så man ikke skal bruge en masse tid på at 
fi nde sig en plads. For det vil man jo gerne 
betale 3 Euro!

Alt efter hvor man er havnet, skal 
man sådan set bare følge strømmen af  
mennesker.

En „Shadow-box“ med riddere og en ruin, imponerende håndværk
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Så vil du nærmest blive “båret” hen 
mod indgangen, hvor murmeldyret atter 
engang skal op af  lommen. I år skulle 
man af  med 10,50 Euro for at træde ind 
i hallerne.

I hal 1 er skibsbyggerne traditionelt 
samlet. Selve hallen er ganske enorm. 
Hvis man ser sportsstævner fra Dort-
mund – f.eks. seksdagesløb og indendørs 
motocross – jamen så er det der det fore-
går! Der er naturligvis et “badebassin” så 
bådfolket kan vises deres ting in action.

Hal 2 er for “os”. Der holder der en 
masse modelbyggeklubber til. Blandt andet 
Plastik Modell Club Dortmund e.V. Jeg 
aner ikke hvad “e.V.” står for, men de har 
en pænt stor stand med mange byggede 
modeller. Også brandvæsen og politi får 
opmærksomhed med mange udstillede 
modeller i denne hal.

Hal 3 er ren RC – dvs. fly og ikke 
mindst lynende hurtige RC biler. De er en 
del hurtigere end dem der kan købes (til 

I år skal I lige have oversigtskortet over hallerne, det er et stort udstillingsområde!

 Logo for Westfallen Halle, der også er på 
vejskilte i onrådet

sønnen naturligvis!) i Føtex!
Hal 4 er RC modeller samt tilbehør. 

Her er udstillet nogle seriøst store RC 
modeller skal jeg hilse og sige. Det er lige 
før de er større end et lille ultralet fl y. Det 
er nok ikke modellen man starter med at 
fl yve! En stand havde såmænd DVD’en til 
skræk og advarsel… Modelfl y der falder 
ned og går – meget – i stykker!

Hal 5 og hal 6 indeholder mere eller 
mindre de samme ting. Det er ét sam-
mensurium af  værktøj, byggesæt, togdele 
osv. Der er masser og atter mas ser af  
“goodies” at fi nde her!

Hal 7 er også lidt af  det samme som 

hal 5 og 6, men indeholder her yder ligere 
en stor sandkasse, hvor førende ølmave-
opdrættere iklædt Wrangler bukser med 
opsmøg og træsko svinger deres trucks og 
gravemaskiner rundt. Imponerende maski-
neri og endnu et bud på hvad forskellen er 
på drenge og mænd…? Prisen på legetøjet!

Hal 8 er modeljernbanefolkets våde 
drøm. Modeljernbane anlæg så langt øjet 
rækker. I alle størrelser (skalaer) og typer.

Mine egne “kup”
Den efterhånden sagnomspundne BAC 
TSR 2 fra Airfi x, der her i Danmark end-
nu ikke er ankommet, blev solgt i større 

„Blå stue leger i sandkassen i hal 7“. De store drenge er ude med det store legetøj
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mængder i Dortmund. Det kan vist desvær-
re mærkes at Wittrock ikke er det samme 
som det var…  øv.

Så sådan én måtte jeg naturligvis have. 
Kvaliteten? Forvent ikke noget der er i 
nærheden af  Hasegawa eller Tamiya. Un-
derlig blød plastik med detaljer der ikke 
er knivskarpe. Men det er the only one 
in town. Men man kunne da håbe på at 
Hasegawa så lyset!?

På Formel 1 siden kom der for snart et 
år siden en nydelig 1:18 model fra Heller 
af  Fernando Alonsos Renault fra 2004. 
Aldrig set i Danmark - købt! Jeg var også 
heldig at fi nde en 1:12 Revell/Protar Ferrari 

126C2 til beskedne 38 Euro (285,-) nu vi 
er under det emne.

Endelig blev det også til en 1:72 Halifax 
fra Revell, der er en genudsendelse af  det 
gamle Matchbox sæt. Den burde nok dukke 
op herhjemme snarest, men når man står 
foran den, så bliver man jo nødt til at hive 
murmeldyret frem!

Revells stand på udstillingen er i reglen 
også den største og mest imponerende set 
med plastikmodelbyggerøjne, hvor man 
kan se previews af  de sæt der kommer 
i nærmeste fremtid. 50 års jubilæums 
modellerne glæder jeg mig til samt ikke 
mindst den nye 1:72 ubåd – en amerikansk 

Gato-class. Hvor jeg skal opbevare dem…? 
Aner det ikke, den tid den glæde!

Dortmund Intermodellbau i 2007 af-
holdes for 29. gang mellem den 18. og 22. 
april. Just do it!

Airbus A380 i skala meget stor. Så vidt vides er der tale om 1:18. Vingespændet er 5 meter

Her er det skibsbygning i sværvægtsklassen.
På skiltet fremgår det at den sejlklare vægt er 
på 85 kilogram, men ikke noget om hvilken 
skala der er tale om
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek

Bestillinger af  kopier sker ved at fremsende en frankeret A4 kuvert med:

Op til 6 kopier – porto op til 50 gr. Storbrev.

Fra 7 – 15 kopier – porto op til 100 gr. Storbrev.

Fra 15 kopier – porto op til 250 gr. Storbrev.

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: 1,-. Antallet af  sider står efter –.

Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 1. august 2006

(Nok Skandinaviens fl otteste blad, med gode artikler og fl ere 
farveindslag)
Limtuben 4/ 2005 – 1/2006 Norge

Focke Wulf  FW 190D-13 Gelbe 10 –
konvertering fra Tamiya D-9 i 1:48
byggeart. m. tegninger og billeder ...............................................–4
Rosie the riveter – et lille værktøj til at lave
ensartede nitter på fl y – artikel med billeder ..............................–1
De Havilland Mosquito FB.VI i 1:48 – byggeart. m.
tegninger og billeder, Flot artikel! ................................................–8
Indtryk fra Euromilitaire 2005 – artikel m. billeder ..................–6
Autoblinda AB41 fra Italeri i 1:35
byggeart. m. tegninger og billeder ...............................................–4

(Et pænt blad med farve på omslag –
men som regel ikke mange artikler)
Scala 1 2006 IPMS Sverige (Ikke nogen 2005/5 udgave af  

Scala på grund af  artikelmangel)

Scale Model World i Telford – artikel med billeder ..................–4
Lockheed U-2 Dragon Lady. En Hawk (!!!!) model
får ”the works” af  Jan Forsgren - byggeart. m.
tegninger og billeder, Flot artikel! ................................................–7
C-4 Open i Malmø – artikel med billeder ..................................–3

(IPMS Mallari er et fl ot blad med gode billeder –
kun sproget er vanskeligt)
IPMS Mallari 160 5/2005 Finland

Hawker Hurricane i Finsk tjeneste –
byggeart. m. tegninger og billeder ...............................................–6
Nogle modeludstillinger/ konkurrencer –
artikel med billeder .........................................................................–4
Et militærmuseum af  en eller anden slags –
ser østeuropæisk ud – men jeg kan ikke se i teksten
hvor det er – artikel med billeder.................................................–4

(Kit er et rigtigt fl ot blad med mange farvesider –
sproget er dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 137 1/2005 Belgien

ES-3A Viking i 1:72 fra Hasegawa i modifi ceret udg. – byggear-
tikel med tegninger og billeder .....................................................–8
A homemade sprueholder – et alternativt værktøj -
artikel med tegninger og billeder .................................................–4
60 års jubilæum for Bastogne – artikel m. billeder....................–2
Avia S-199 fra Academy i 1:48 –
byggeartikel med tegninger og billeder .......................................–4
Sabena A330-301 i model og i virkeligheden –
byggeartikel med tegninger og billeder .................................... –12

Kit 138 2/2005 Belgien

Schreck FBA/H i 1:72 – et vandfl y biplan fra
tidligere tider – byggeart. m. tegninger og billeder ................ –10
Fujimi Ferrari 330 P4 –
byggeartikel med tegninger og billeder .......................................–6
M-10 Achilles fra Extratech i 1:72 med diorama –
byggeartikel med tegninger og billeder .......................................–8
Hvordan man laver diorama med fl y på og i vand –
byggeartikel med tegninger og billeder .......................................–7
Fokker D.VII –
byggeartikel med tegninger og billeder .......................................–5

Kit 139 3/2005 Belgien

Belgiske Fokker D-VII gennemgang.
Artikel med tegninger og billeder ............................................. –18
Europæisk SAS Jeep i 1:35 –
byggeartikel med tegninger og billeder .......................................–9
Pembroke i belgisk tjeneste –
byggeartikel med tegninger og billeder .......................................–7

Kit 140 4/2005 Belgien

Flere belgiske Pembrokes –
byggeartikel med tegninger og billeder .................................... –18
Dieppe 1943 mikrodiorama i 1/76 –
byggeartikel med tegninger og billeder .......................................–7
Renault FT17 Walk Around – billeder ........................................–4
C-130 Hercules fra det Israelske Flyvevåben –
byggeartikel med tegninger og billeder .......................................–5

(APMA er et lidt rustikt blad med meget få billeder –
dem der er, er som regel ret utydelige.)
APMA 4-05 Australien

American Civil War Naval Vessels. Artikel m. ret
primitive tegninger af  krigsfartøjer fra den
amerikanske borgerkrig .................................................................–6
BESA Tank Machine guns – Artikel m. tegninger ....................–1
Land Rover Freelander 5-door variants in 1:72
Artikel med tegninger ....................................................................–5
A model convict house. Artiklen vi har ventet på
i årevis – hvordan man laver en fangehytte
fra 1700-tallets Australien i 1:72. Art. m. tegninger ..................–4
SA.321 Super Frelon Colours pt.2 –
Artikel med tegninger ....................................................................–5
Modelling from photos – hvordan man fi nder mål
ud fra fotos. Artikel med tegninger .............................................–8
Gabonese Skyraiders. Artikel med tegninger .............................–2
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Navn
To-

tal

Henrik Nyland Knudsen 10 10

Peer Schmidt 10 10

Morten Houborg Ander-

sen
9 9

Kvartårskonkurrence Vest 2006
Af Lars Seifert-Thorsen

Vest for Storebælt er man også gået i gang med en kvartårskonkurrence. Reglerne er de 
samme som i København, idet dog ikke-IPMS medlemmer også kan deltage i konkur-
rencen. Til gengæld kommer de ikke „på tavlen“, idet de ikke får points.

Man vil afholde konkurrencen forskellige steder i det jysk/fynske område og konkur-
rencen i februar fandt sted hos Nikkeleg i Fredericia. Som det fremgår af  kalenderen er 
næste gang d. 14. maj, hvor konkurrencen afholdes hos Vestjysk Hobby, Kongensgade 
148, 6700 Esbjerg.

Fra redaktørens stol skal der lyde et „Godt gået“ til initiativtagerne. Det er dejligt at 
vide at aktiviteterne vest for Storebælt ikke kun er afgrænset til Randers Open og Esbjerg 
Åben. Vi glæder os til at præsentere fl ere resultater i årets løb.

Fra kvartårskonkurrencen i Vest har vi den-
ne gang valgt at bringe disse to fotos.

Øverst er det en lokalt indslag i form af et 
gammelt folkevognsrugbrød med reklame 
for Fynsk Mælk.

Nederst er det er russisk T-26 kampvogn, 
der er blevet erobret af tyskerne

Desværre kender redaktionen ikke navnene 
på byggerne af disse to modeller.

NYT FRA ARMORSCALE
Se evt. www.armorscale.com
1:35

35043: 7,5 cm KwK 40 L/48 til Pz.IV
  Ausf.H/J (Muzzle Brake Mid)
35044: 7,5 cm KwK 40 L/48 til Pz.IV
  Ausf.H/J (Muzzle Brake Late)
35045: 7,5 cm KwK 40 L/48 til Pz.IV
  Ausf.H/J (Muzzle Brake Final)
35046: 122mm D-25T for JS-2
  with the Mantlet Late Model
35047: 2 cm Flakrohr 1,3m for FlaK 38
  and Armoured Vehicles
35048: 2 cm Flakrohr 1,0m KwK 38
35049: 30mm L2A1 Rarden for
  British AFV Warrior
1:48

48001: 8,8 cm KwK 36 L/56 til Tiger I
  (Early model)
48002: 8,8 cm KwK 36 L/56 til Tiger I
  (Late model)
48003: 76,2mm F-34 Gun Barrel
  for T-34/76
48004: 7,5 cm PaK 39 L/48 Gun Barrel
  for“Hetzer“ - Late Model
48005: 7,5 cm M3 Gun Barrel for
  US Tank M4 Sherman
48006: 7,5 cm StuK 37 for
  StuG III Ausf.A-F
48008: 7,5 cm KwK 40 L/48 for Pz.IV
  Ausf.H/J w/Muzzle Brake Final
48009: 7,5 cm KwK 40 L/48 for Pz.IV
  Ausf.H/J w/Muzzle Brake Late
48010: 7,5 cm KwK 40 L/48 for Pz.IV
  Ausf.H/J w/Muzzle Brake Mid
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ATAK
35033: Zimmerit StuG III G
35034: Zimmerit Jgdpz. IV A-0
ACCESSORIES 1/35

35A07: Zimmerit sen StuG III vaffelmøn-
ster, sideskørter, Saukopf, rækværk
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Kvartårs-
konkur-
rence 
2006
Af Flemming Hansen

Antal modelbyggere 2006: 11

En ikke alt for overvældende start på 2006.
På trods af  det lille antal deltagere var 

der 16 modeller opstillet på bordet, der til 
lejligheden var dækket af  papir, så man 
ikke blev distraheret af  det maleplettede 
bord i det ikke særligt yndige lokale, der er 
stillet rådighed af  Københavns Kommune. 
Nuvel, det er gratis og man kan umuligt 
ødelægge noget der er ødelagt i forvejen!

På den militære side var det atter en-
gang Ib Scmidt der lagde hårdt ud med - 
gæt det - et diorama, men det næste gætter 
du ikke - hvori der ikke var særligt mange 
tyskere! Joda - Ib havde udskiftet den felt-
grå med khaki, for et nydeligt diorama med 
international smag.

På 2. pladsen var det faktisk Lasse Hyl-
lemose med et fi gurdiorama - men da han 
blev bedre placeret på den anden side af  
bordet, blev 2. pladsen i stedet givet til Ole 

Østergård der havde medbragt en SU-85. 
Det er kun den bedste model der får point, 
uanset hvor mange man har med. Derved 
får vi ikke tilfælde af  „clean sweep“, det er 
forbeholdt DM! 3. pladsen gik til Kenneth 
Folkmans diorama med titlen Kursk 43.

På fl y/bil siden var det et meget lille fl y 
fra Lasse Hyllemose, der tog øverste plads. 
Det var et lille mareridt af  en fotoætset 
Fokker Eindekker fra Eduard. På 2. pladsen 

kom formanden selv med sin Meteor IV 
fra Classic Airframes i 1:48 og på 3. plad-
sen noget så usædvanligt som en X-Wing 
Fighter fra Carsten Bentziens hånd.

 
Næste runde er afholdt i maj, netop som 
bladet udkommer. Se billeder og resultater 
på www.ipms.dk

Navn
To-

tal

Ib Schmidt 10 10

Lasse Hyllemose 10 10

Ole Østergaard 9 9

Flemming Hansen 9 9

Kenneth Folkmann 8 8

Carsten Bentzien 8 8

NYT FRA MR MODELS
Ombygningssættet til dansk M113 er nu færdiglavet, men produktionen er endnu ikke 
startet. SMT Hobby er lovet besked så snart en udgivelsesdato og pris er klar.

MR-59: Israelsk M60A3 Patton SABRA
MR-74: M1064A3, 120 mm morterkøretøj
MR-79: Pz II med 5 cm Pak 38 med fuldt interiør og drejet løb, ombygningssæt
MR-85: Tårn med 5 cm KwK 39 til Pz.Beobw. Panther
MRA-35167: Detaljeringssæt til M3 Stuart, luftfi lter, udstødning, kasser, etc.
MRA-35174: Motordæk til US M113A3
MRA-35178: Vejhjul og transmissionsdæksler til Marder 1A3/A5
MRA-35181: Detaljeringssæt til SPW 152 (tdl. BTR-152)
MRA-35183: IFF paneler til Abrams, Bradley, M113, Hummer
MRA-35184: Opdatering til M3/M3A1 Stuart mid/late
MRA-35185: Vej- og justerhjul til USMC M3/M3A1 Stuart
MRA-35186: M3 Stuart “Horseshoe” tårn med drejet løb
MRA-35187: Drejede granater, kasser, måtter, etc. til 10,5 cm le.FH 18
MRA-35188: Træegerhjul m. massive gummihjul t. 10,5 cm le.FH 18, motortrukken
MRA-35189: Træegerhjul med stålhjul til 10,5 cm le.FH 18, hestertrukken
MRA-35190: Britisk M3 Stuart Hybrid tårn med drejet løb
MRA-35191: M3 SATAN fl ammekaster tårn
MRA-35192: Deep Wading trunks M3/M3A1 Stuart
MRA-35193: Drivhjul og transmissionsdæksler til M48 Patton
MRA-35194: Detaljeringssæt til tysk M113GE EFT A0 artillerikommandokøretøj
MRA-35195: Detaljering af  tyske M113 1995-2004. Alle ydre ændringer
MRA-35196: Trækkæder, klamper og blokke for SLT Elefant
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

NYT FRA PLUS
186: Kfz. 11 cabriolet, ombygning
197: Fabrikshjørne, udvendig ståltrappe 
198: Fordson WOT 3D, 1½  ton LVG
201: Horch motor
202: Firkantet bybrønd
203: Bybrønd, rund
214: Legetøj: bil, dukker, dukkevogn etc.
215: Træhegn på murstensfundament
216: Træhegn med søjler
217: Træhegn
218: Kaninbure
219: Legetøj: bamser, gyngehest,
 lille vogn, etc.
220: Ølkrus, ølfl asker og ølkasser.
 Flasker og ølkrus støbt i klar resin.
225: Egeblade i fl ere størrelser.
 Løse m. bladstilk
226: Ahornblade i fl ere størrelser.
 Løse m. bladstilk
227: Lindeblade i fl ere størrelser.
 Løse m. bladstilk
228: Maxim på hjul
229: Maxim fi rling maskingevær
239: GAZ 61-73 4x4, komplet sæt
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2006
13. Maj ....................................... HBG-Open 2006 modelkonkurrence .......Helsingborg, Sverige (www.hmbf.org)
14. Maj ....................................... Kvartalskonkurrence - Vest .........................Hos Vestjysk Hobby,
 ..............................................................................................................................Kongensgade 148, 6700 Esbjerg
14. Juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
02.-05. August .......................... IPMS USA Nationals ...................................Kansas City, Missouri, USA
 .............................................................................................................................. (www.ipmsusa2006.org)
06. August ................................. Modelmøde i Jylland ....................................Hos Vestjysk Hobby,
 ..............................................................................................................................Kongensgade 148, 6700 Esbjerg
09. August ................................. IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
13. September ........................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ...........Nyboder Skole, København
11. Oktober............................... IPMS-møde - Swap-meet ............................Nyboder Skole, København
04.-05. November .................... Esbjerg Open modelkonkurrence ..............Gammelby Fritidscenter, 6700 Esbjerg
08. November ........................... IPMS-møde - 1/4-års konkurrence ...........Nyboder Skole, København
18.-19. November .................... Scale Modelworld konkurrence ..................Telford, England
 .............................................................................................................................. (www.ipms-uk.co.uk/scalemodelworld/index.htm)
13. December ........................... IPMS-møde - gløgg og æbleskiver .............Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby

Alle møder i København, på Nyboder Skole, er i Tegnelokalet på 4.sal (trappen t.h. for porten) kl. 19.00 - 22.00
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

MEDLEMMER FLYTTET

NYE MEDLEMMER
246.
Gunnar Rugaard
Græsbjergvej 6, Strands
8420 Knebel
gunnar-rugaard@get2net.dk

248.
Peter Kristiansen 33754575
Kløvervej 8
3500 Værløse
peter.kristiansen@post.dk

249.
Waleed Y. Majeed 86109347
Nedergårdsvej 40A, Gl. Skejby
8200 Århus N.
majeedlyth@privat.dk

250.
Michael Haugaard 86545069
Saloparken 302
8300 Odder
m.haugaard@mail.dk

251.
Danscale 36173638
v/Søren Pedersen
Gl. Køge Landevej 557
2650 Hvidovre

252.
Jens Lerager
Dannevirkegade 25, 2.th.
1763 Kbh. V.
jlh@dtl-dk.dk

253.
Mogens Vikman 75534560
Ålykkegade 10
6000 Kolding
mogens@cisko.dk

254.
Jens Peter Madsen  75331245
Fyrrevænget 415
7190 Billund
j.p.madsen@mail.dk

10.
Per Madsen 35856545
Saksen D 4, 2., dør 3
2630 Tåstrup
pmadsen@comxnet.dk

63.
Henrik Breiting 36161676
Bredahlsvej 9, 4.
2500 Valby
h.breiting@wanadoo.dk

92.
Vestjysk Hobby 75122306
Kongensgade 107
6700 Esbjerg
vj@hobby.dk

152.
Peter Olsen 54873096
Havnegade 2, st.tv.
4880 Nysted

NYT FRA AZUR
A045: Fransk Hawk H-75A-1/3,
 Hi-Tech
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MPM
1:72

72537: X-15A-2 Hi-Tech
72538: Wellington Mk. I/III
72540: Wellington Mk. IC/VIII
 Maritime Patrol
1:48

48058: Heinkel He 177 ”Greif ”
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA SPARTA MODELL-
BAU, resin 1:35

G-9103:  German MG 08/15,
  First World War
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Kvartårskonkurrencen i februar 2006

Fotos/Photos:

Flemming Hansen

Til venstre er det konkurrencens over-
raskelse! Kassereren Bjørn Jensen havde
bygget en model! En StuG III i 1:35.
De forbløffede medlemmer kvitterede med 
en 5. plads i panser- og diorama klassen

On the left is the big surprise of the com-
petition. Our treasurer, Bjørn Jensen, had 

actually fi nished a model!
His StuG III is in 1:35 scale.

The amazed members promptly made sure 
he ended at 5th place in the armour and 

diorama class

Til højre ses endnu en overraskelse. Carsten Bentzien hav-
de for en gangs skyld ikke bygget en Tiger kampvogn, men 
derimod denne X-Wing Fighter fra Star Wars.
Den indbragte ham trediepladsen i fl y og biler klassen

On the right is another surprise.
Carsten Bentzien had left his Tiger tanks behind

and built this X-Wing Fighter instead.
It took home 3rd place in the aircraft and cars class

Til venstre er det modelbyggernes svar på vis-
se muslimers selvpiskning!
Lasse Hyllemose med en Fokker Eindekker i 
æts og i 1:72. En lille sag! Den vandt fortjent i 
Fly og biler klassen

On the left is the modeller‘s
answer to fl ogging yourself.

A Fokker Eindekker in 1:72 scale photoetch.
This tiny model made a well deserved win in 

the aircraft and car class for Lasse Hyllemose

Nederst kan det ses at Ib Schmidt 
også kan bygge allierede køretøjer! 
Hans diorama, hvor der dog var nog-
le få tyskere på, vandt i panser- og 
diorama klassen

At the bottom is the proof that
Ib Schmidt also can build

allied vehicles.
His diorama, with only a few Ger-

mans in it, won in
the armour and diorama class
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Returadresse:

Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby B

Læsernes egne fotos
Kai Willadsen har været på jagt i gemmerne efter billeder fra den danske hærs fortid. 

Vi siger tak for at vi atter en gang har læsernes egne billeder på bagsiden af  IPMS-Nyt

Til venstre ses en GMC fra
Sjællandske Livregiment.
Billedet er taget ved Antvorskov kasernes 
indvielse d. 10 maj 1975

On the left is a GMC from the Zealand Life 
Regiment. The photo was taken on May 10th 

1975 at Antvorskov barracks near Slagelse

Til højre og nederst er det en 5t Reo 6x6 
M52 med registreringsnummer 28.465 
med sætteblokvogn 20t model Canada.
Modifi ceret med nye ramper model DK. 
Anhængeren har reg.nr. 31.693
Billederne er taget i Oksbøl Sydlejr
d. 4. april 1980

On the right and below is a
5t Reo 6x6 M52 with registration number 

28.465 and a 20 ton Canadian saddle
trailer modifi ed with new Danish loading 
ramps for transporting tracked vehicles.

The trailer has reg. number 31.693
The photos were taken at Oksbøl South 

Camp on May 4th 1980


