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Spitfi re i Danmark

Øverst er det et sjældent farvebillede af en RDAF Spitfi re
med piloten poserende foran.
Dette fl y danner forbilledet for Flemmings 1/32 model

Nederst ses Biltemas Spitfi re med e-vinge, som den var ved Flyvnin-
gens Dag i Roskilde i 2003
Foto: Flemming Hansen

Top is a very rare colour photo of a RDAF Spitfi re IX
with the pilot posing in front of it. Flemming is building his 1/32 

Tamiya kit into a model of this particular plane.

Bottom is the Swedish Biltema Spitfi re with an e-wing,
the photo was taken back in 2003.

Photo: Flemming Hansen
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LEDER
Vejret fra udgivelsen af  maj-nummeret og frem til deadline var præget af  solskin og meget varme, det må være årsagen til at der ikke 
indkom ret mange artikler fra medlemmernes hænder, gad vide om den megen regn i begyndelsen af  august så kan betyde, at der 
kommer nogle artikler fra Jer til december-nummeret?

Men det er alligevel lykkedes Tordenskjolds soldater at få udfyldt et helt blad med artikler og især med billeder. Om det så er med 
emner der interesserer dig ved vi ikke i redaktionen, men vi kan da håbe.

Sommeren er måske gået med at få samlet referencer sammen til efterårets og vinterens byggeprojekter, personligt var jeg i Skrydstrup 
til Flyvevåbnets 60-års jubilæum, en weekend i solskin som du kan læse meget mere om inde i bladet.

Glædeligt var det, at der også var modelbygning på programmet derovre, om end det var lidt gemt af  vejen i et shelter som der 
dog var mange der kom forbi. De mere hardcore fl y-spottere brugte tiden ude ved publikumsafspærringerne mod startbanen for at få 
noget „jet-nøjs“, men folkene fra Esbjerg Modelbyggeforening brugte en solskinsdag indendørs for at vise hobbyen frem til publikum. 
Well done som det hedder i fl yvesproget og tak for artiklen der fandt vej til bladets spalter.

I skrivende stund har jeg netop erfaret at den ene af  de to svenske Spitfi res der var til stede og gav en rigtig fi n opvisning på 
Skrydstrup er forulykket under landing et sted i Norge. Trist at tænke på, en ting er fl yet men at en dygtig pilot er omkommet er tragisk.

I den sidste leder skrev jeg og gjorde lidt reklame for fl ådens 500 års jubilæum. Selv om der var meget regn mens jubilæet blev fejret 
i København, så var der trods alt så meget opholdsvejr, at der har været muligheder for at få taget et par billeder af  skibene i havnen. 
Amerikanerne var der skam, men de var blevet parkeret ude ved Amagerværket ved en kaj der absolut ikke var offentlig adgang til, så 
derfra var det svært at få nogle billeder.

Personligt nåede jeg aldrig ind forbi på grund af  en stædig gang sommerforkølelse, men hvis du har fået taget nogle billeder derfra, 
så husk at bagsiden almindeligvis er reserveret til læsernes egne billeder. Emnet er op til dig, så du må gerne sende os 4-6 billeder som 
vi kan vælge imellem.

Der er selvfølgelig også plads til andet end billeder af  skibe, vi tager gerne imod billeder af  fl y og militære køretøjer samt ikke 
mindst billeder fra modelkonkurrencer, som der jo er en del af  her i efteråret. DM i Modelbygning er dog først til næste år, men med 
den byggehastighed der kendetegner mange, er det ikke for tidligt at gå i gang!

Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 22. august. Deadline til næste nummer: 01. november.

Forsiden viser to tredjedele af det engelske Team Viper,
der havde deres danske debut på Airshow 2010
Foto: Flemming Hansen

Front cover: Two thirds of the British Team Viper that had their fi rst 
appearance in Denmark at the RDAF Airshow in June 

Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafi sk ApS
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Formandens 
side
Det er i skrivende stund højsommer. Antageligvis også i Danmark, 
men lige i øjeblikket sidder jeg i nogle og 30 graders tør varme – 
ikke det der sveddryppende fugtige danske – men tør varme - mens 
cikaderne tonser løs i baggrunden. En verden til forskel fra for et 
par år siden, hvor det eneste der var udsigt til var regn, mere regn 
og knap 10 graders varme i de østrigske alper! Skal man have sol 
og sommer og ikke orker lange ture til Østen, så er Middelhavet 
stadig at foretrække. Ganske få timer i et fl y og så er man der. 
That’s the way I like it.

Nogen vil sikkert indvende at man da sagtens kan køre i bil dertil. 
Jo da, det kan man, hvis man har en ubændig trang til at studere 
baglygter på andre ligesindede på vej ned igennem Europa.

Jeg er IKKE til bilferie, da jeg slet ikke kan betragte bilturen 
som en del af  ferien. Det er kun en forhindring for at komme 
frem til det, det handler om. Desuden har jeg fundet ud af  at jeg 
må kontakte min læge… Jeg må have mig en lægeerklæring på, at 
jeg ikke er egnet til at holde eller stå i kø. Jeg SKAL forrest. Sådan 
er det og det vil jeg gerne have en lægeerklæring på! Den skal så 
kunne fremdrages i alle situationer lige fra Føtex til Autobahn! 
Det er da derfor også med moro jeg har betragtet „rædselsberet-
ningerne” om kilometerlange bilkøer ned igennem Europa, da der 
jo som regel er andre der har fået samme gode idé med at tage på 
sommerferie i juli… sjovt nok!

Der må man sige at Københavns lufthavn og visse luftfarts-
selskaber for alvor har fået styr på sagerne omkring indtjekning 
og sikkerhedstjek, så de alenlange køer, der for alvor dominerede 
nyhedsbilledet for nogle år siden – de er pist væk. Bare det at 
kunne tjekke ind hjemmefra og selv udskrive bagagelabels og 
boardingkort i lufthavnen uden at en eller anden „konfi rmand” 
skal bruge 10 minutter på det samme er da en herlig ting?

I den forbindelse kan jeg så heller ikke andet end glæde mig over 
at det ser ud til at SAS er ved at komme ud på den anden side af  
de voldsomt røde tal, så vi fortsat har den stabilitetsvare som SAS 
markedsfører til rådighed.

Det vil ikke være godt for Københavns Lufthavn, hvis SAS 
blev sat ud af  spillet på den ene eller anden måde. Ud over arbejds-
pladserne naturligvis ville vi også miste Københavns Lufthavn som 
et knudepunkt, hvorved man sikkert skulle tilføje et „altid” med 
mellemlanding i Hamborg eller Frankfurt, hver gang man skulle 
et eller andet sted hen.

Jeg er en af  sikkert mange der håber på SAS’ overlevelse. Og 
det ER altså ikke dyrere at fl yve med SAS, hvis man i god tid ved 
hvor man skal hen. Jeg har en bekendt der skulle med Easyjet og 
mødte op i lufthavnen. Da var fl yet afl yst uden nærmere angivelse 
af  grund – og så står man der. Men billetten var sikkert billig!

Det modelrelevante indslag!
På den modelbyggemæssige scene er den sidste periode ikke en 
af  de mest aktive i min karriere! Det er faktisk ikke blevet til ret 
meget andet end at „indsamle referencer”… Altså tage en masse 
billeder af  diverse hardware i ind- og udland.

Her er i den grad grund til at nævne årets store event for fl yv-
ning – nemlig det store Airshow på Skrydstrup, der bød på masser 
af  fl yvning og heldigvis den første „rigtige” sommerweekend i 
2010, hvor vejret for alvor var med masserne. Masserne var der 
i så rigelig grad at trafi kken omkring Skrydstrup brød fuldstæn-

dig sammen i mange timer, så der var mange der kun så dele af  
showet fra en bilkø.

Men hvordan man kan tro at man kan komme „dalrende” op 
af  formiddagen til et arrangement der vil tiltrække mange tilsku-
ere på en jævn dag og når så solen skinner fra en skyfri himmel 
trækker endnu fl ere er ud over min fatteevne. Det samme skete 
jo ved Roskilde Airshow i 2009! Der gælder altid én hovedregel: 
Kom tidligt. Hvis du vil slippe for kø på vej ud, så kører du tid-
ligt ELLER sent. Kører du med de andre sidder du bare i kø. Er 
muligheden der, så tag cyklen!

Hvad kan vi så forvente os af  efteråret?
Ja, vi er jo heldigvis forskånet for at afholde DM, da dette jo kun 
sker hvert andet år – tak for det! Men til gengæld må man så også 
konstatere at der så dermed kun er ét år til. Det trækker sgu søm 
ud når man laver et arrangement, der ikke bare skal snige sig langs 
væggene og derfor må jeg da atter engang uddele roser til dem der 
orker dette hvert eneste år.

Om det så er det hjemlige Esbjerg og Randers eller det mere 
udlandsagtige i Sverige med C-4, og konkurrencer i Stockholm og 
Gøteborg samt ikke at forglemme Norge. Godt gået. Og mon ikke 
vi endnu engang tager turen til Malmø den 30. eller 31. oktober 
i 2010? Jeg tror det.

På det hjemlige plan vil der atter engang være hobbymesse 
i Valby og Esbjerg Open i november – men desværre i samme 
weekend den 6. og 7.

IPMS Danmark vil som sædvanlig være på plads i Valbyhallen 
den 6. og 7. november og der er stadig rig lejlighed til at få en plads 
ved bordet, hvis man melder sig som frivillig – så husk på det!

NYT 1/35 TILBEHØR FRA ARMORSCALE
B35-101:  57mm ZiS-4 Gun Barrel for Soviet Tank T-34
K35-001: 2pdr Early Model, Gun Barrel for Anti-Tank Gun
  OQF 2pdr (Vulcan)
K35-002: 2pdr Early Model, Gun Barrel for Matilda II (Tamiya)
K35-003: 2pdr Late Model, Gun Barrel for Matilda II (Tamiya)
K35-004: 2pdr Early Model, Gun Barrel for A13 MkII
  Cruiser Tank MkIV (Bronco)
K35-005: 2pdr Late Model, Gun Barrel for A13 MkII
  Cruiser Tank MkIV (Bronco)
A35-029: 50mm KwK39 L/42, German 50mm Ammo for
  Tank Gun KwK39 L/42
R35-078:  Cart Wheels for Flak 36/37 and PaK43/3
  L/71 Behelfslafette (Dragon)
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.
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Tamiya’s 1/32 Spitfi re IX i danske klæder
Del 1: Krympefoliebrydningen og lidt mere.

Tekst og modelfotos: Flemming Hansen

Hvis der var et sæt jeg MÅTTE have, 
 da jeg hørte om det, var „Big T’s“ 
 nye 1/32 Spitfi re. Spitfi re er det 

mest legendariske fl y fra 2. verdenskrig 
og fl yet der var med til at vinde Slaget om 
England der blev udødeliggjort i Winston 
Churchills berømte ord: „Never in the fi eld 
of  human confl ict was so much owed by 
so many to so few.“

Forhistorie
Kurt Tank’s mesterværk: Focke-Wulf  Fw 
190 viste sin overlegenhed over den En-
gelske kanal i september 1941. Den var så 
klart overlegen i forhold til Spitfi re Mk.V 
at RAF Fighter Command måtte indstille 
mis sio ner ne to gange - fra november 1941 
til marts 1942 og igen fra den 13. juni 1942 
- på grund af  uacceptabelt store tab mod 
Luftwaffes „Butcher Bird“.

En ny udgave af  Spitfi re var undervejs 
med en Rolls-Royce Merlin 60 motor der 
ville give Spitfi re den styrke der var nød-
vendig for at kunne matche denne nye 
fjende. Men de nye „high altitude“ versio-
ner af  Spitfi re, nemlig Mk.VII og Mk.VIII 
var stadig mange måneder ude i fremtiden.

En nødløsning var derfor at tilpasse 

eksisterende Mk.V’ere med en ny og kraf-
tigere motor: Merlin 61, der kunne matche 
Fw 190‘ernes ydeevne ved mellemstore 
og store højder. Dette fl y blev kendt som 
Spitfi re F.Mk.IX, Type No.361.

Den „nye“ Spitfi re beholdt de samme 
linjer som tidligere udgaver, dog med en 
længere og ændret krop til at rumme den 
større motor, revideret luftindtag, radiato-
rer og oliekølere, og en fi re-bladet propel 
til at håndtere fl ere kræfter.

Selv om den oprindeligt blev udtænkt 
som en nødløsningsforanstaltning blev 
Spitfi re Mk.IX og den tilsvarende Mk.XVI 
(drevet af  en Packard Merlin motor) i sidste 
ende den mest udbredte af  alle Spitfi re 
varianter med mere end 7.000 leveret til 
RAF m.fl .

Spitfi re Mk.IX fortsatte i forreste linje 
indtil udgangen af  2. Verdenskrig.

Tamiyas model i 1/32
Mange modelbyggere har ventet længe på 
en 1/32 skala Spitfi re Mk.IX. Indtil nu har 
vores eneste valgmuligheder været dyre 
resin eller vacform konverteringer, eller 
den pæne, men „limited run“ sæt fra Pacifi c 
Coast Models udgivet i 2008. Den har jeg 

også, men der er meget langt op til denne 
juvel af  et sæt.

Men nu har Tamiya altså efterkommet 
mange modelbyggeres varmeste ønske. 
Det første sprøjtestøbte sæt af  en sen 
Merlin Spitfi re i 1/32 skala. Mums!

Altså bare det at åbne æsken med de 
luksuriøse guldbogstaver kræver næsten 
zen agtig andægtighed og absolut ro med 
ungerne tøjret til en reol og konen sendt 
i byen!

Tamiya’s 1/32 Spitfi re Mk.IXc består 
af  mere end 360 dele i grå plast, 17 klare 
dele, fotoæts, seks dele i fl eksibel sort vinyl, 
otte stålpinde, syv miniaturemagneter, 
forskellige små skruer og metaldele, kabuki 
tape forskåret til cockpittet, to metalliske 
selvklæbende navneplader og to decalark 
med mærker til tre fl y.

Overfladedetaljerne er nogle af  de 
bedste jeg nogensinde har set på en plastik-
model. De diskrete panellinier suppleres 
med nitter der er så nydeligt udført at det 
er en fornøjelse at kigge på.

Dog må man konstatere at der virke-
lig skal spares på malingen, da disse fi ne 
detaljer hurtigt vil kunne dækkes af  selv 
det tyndeste lag maling. Men lad os nu se.

Cockpittet er særdeles detaljeret
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De klare dele er tynde og helt fri for 
forvrængning. De klare dele omfatter smart 
de klippede vingespidser, således, at man 
opnår en fi n glat overfl ade uden at skulle 
bakse med udskæringer, polering osv. Fin 
detalje.

Instrumenternes linser er også som 
klare dele. På bagsiden af  disse påsættes 
decals, der er trykt omvendt således at mo-
tivet ligger på bagsiden. Det er derfor der er 
nogle underlige sorte prikker på decalarket. 
Men de bliver altså til instrumenter. Man 
kan så diskutere tykkelsen af  dette glas der 
ligger hen over mærkerne. Men alternativet 
er at fedte med hvert enkelt instrument, 
så Ta mi yas løsning er igen elegant og den 
virker faktisk ganske godt.

Foto-ætset leverer instrumentpanel i 
to versioner, seler og små detaljedele til 
forskellige områder af  fl yet.

Fuselagen er naturligt opdelt i to halv-
dele af  en med separate motordæksler og 

diverse paneler, haler og rorfl ader. Derved 
opnås muligheden for at lave fl ere versio-
ner, hvad der så også er sket da Tamiya nu 
udgiver sættet i Spitfi re Mk.VII og VIII 
version.

Mange ekstra dele er inkluderet i sættet. 
De fl este er nævnt i vejledningen, men 
nogle er ikke. Disse omfatter:
• udstødninger i to versioner;
• to typer kompressor luftindtag;
• to typer af  øverste motordæksel;
• to typer vingespidser (standard og klip-

pet);
• to versioner af  kanondæksler i vingen;
• drop tank;
• to vinge-monterede 250 punds bomber 

med pyloner;
• begge typer højderor - den tidlige med 

enkelt vinkel og den sene dobbelt vink-
lede version. Tidlig (afrundet) og sen 
(spids) sideror er også inkluderet.
Alle disse muligheder betyder, at 

modelbyggeren kan bygge stort set alle 
produk tions varianter af  Spitfi re Mk.IXc 
eller Mk.XVIc med den høje ryg, bortset 
fra højtfl yvningsudgaverne med de spidse 
vingespidser.

Alle kontrolfl ader er separate. Kræn-
geror, højderor og sideror er monteret 
med metalhængsler, mens fl aps kan vises 
i åben eller lukket tilstand. Landingsstellet 
kan være slået ned eller slået op. Disse dele 
skrues fast på sindrig vis og kan skiftes selv 
når modellen er færdig. Dog er det ikke 
sådan at understellet kan nedfældes! Det 
er jo ikke et stykke legetøj. Der er tale om 
forskellige dele der påsættes.

En smukt detaljeret Rolls-Royce Merlin 
motor er en stor del af  modellen. Et af  
problemerne med tidligere modeller med 
detaljerede motorer var, at tykkelsen af  
moto rens paneler i plast betød, at motoren 
nød vendigvis måtte blive i understørrelse 
for at passe ind i modellen. Som et abso-
lut „fi rst“ er panelerne på denne model 
en brøkdel af  en millimeter i tykkelsen. 
Der kunne man godt frygte lidt at de ville 
være for sarte og knække let. Men nu er 
det jo Tamiya det her og ikke en eller den 
sekundafabrikant der producerer modeller 
støbt af  gamle op vaskebaljer! Plastikken i 
det her tilfælde føles nemlig blødere uden 
at være gummi agtig. Så det er jo antageligvis 
polystyren, men tilsat et blødgøringsmiddel 
så man ikke risikerer at delene knækker 
eller fl ækker.

En anden nyskabelse er brugen af  små 
magneter til at fastgøre panelerne så de 
kan monteres og fjernes med lethed. Jeg 
troede at sådan noget med magneter var 
nogle kraftige bavianer, der ville trække det 
hele skævt. Men nej, det er ganske svage 
magneter, der lige akkurat har nok styrke 
til sammen med små dele fra ætsarket at få 
paneler mm. til at hænge fast. Det samme 
princip bliver i øvrigt brugt på Tamiyas 
ligeledes nye klassiske Honda motorcykel.

Tre forskellige bemalingsmuligheder 
leveres på de to decal ark:
• JE J, den tilsyneladende allestedsnær-

værende Johnny Johnson’s Spitfire i 
standard RAF Day Fighter camoufl age 
af  Ocean Grey og Dark Green over 
Medium Sea Grey. 

• En ørkencamoufl eret Spitfi re IXc knyt-
tet til 145 (polsk) Sqn, Tunesien 1943. 

• En fransk Air Force Spitfi re baseret på 
Nha-Trang, Indokina i 1948.
Decals er fremragende trykt og er per-

fekt centrerede.
Ud over instruktionsvejledningen og 

et separat ark for mærkerne, er der også 
et A5 størrelse, 16 siders hæfte i fuld farve 
der indeholder bl.a. referencefotos. På 
grund af  størrelsen er billederne ganske 

Her ses sideror og højderor, der foreløbigt er meget løst monteret

Her er der lavet en løs montering af den meget fi nt detaljerede motor i fuselagen
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små og hvis man virkelig skal slå sig løs i 
superdetaljering skal man have noget større 
på byggebordet. Men en god tanke er det.

Opsummering
Det er ikke verdens billigste sæt, lad det 
være sagt med det samme. Men den kvalitet 
og den byggevenlighed der som standard 
bare ligger i æsken tilføjet både æts og jeg 
ved ikke hvad, sætter dette sæt i en helt ny 
kategori. Jeg vil faktisk gå så langt som at 
sige at det er et af  verdens mest gennem-
førte byggesæt til dato.

Der er ingen tvivl om at Tamiya er un-
der pres fra Kina fabrikanterne der blæser 
sæt ud i stride strømme, der for Trumpeters 
vedkommende bliver bedre og bedre. Men 
der er alligevel langt op til denne perle af  
et sæt. Er du til store Spitfi re modeller er 
denne model et must-have. Og nej – jeg er 

ikke blevet betalt, bestukket eller på anden 
måde påvirket til en endeløs strøm af  roser. 
Sættet er indkøbt for egne midler! Men der 
er faktisk ikke noget negativt at sige om 
det sæt. Intet.

Men dansk…
Ja naturligvis! Det var det fl otte farvebillede 
af  MØR fra Eskadrille 725 foran sin Mk. 
IXe med klippede vingespidser og en tilpas 
mængde weathering, der bare sagde „byg 
mig“. (Se billedet på si.2 Red.bem.)

Heldigvis er det således at Tamiya 
sættet giver mulighed for at lave en model 
med klippede vingespidser og der er også 
både spidse og runde haler og begge slags 
højderor, så det er ikke lige det der giver 
problemer.

Men derimod er det første problem 

man støder, at Tamiyas sæt er en IXc. Det 
lille „c“ angiver hvilken type vinge der er 
tale om. Men en dansk har altså en „e“ vin-
ge og bliver derfor kaldt IXe. Men også der 
kan Tamiya hjælpe dig noget af  vejen. På 
side 7 i det lille vedlagte detailhæfte er der 
en skematisk oversigt over de forskellige 
vingetyper, hvor „c“ vingen har to yderli-
gere maskingeværer yderst, udover pladsen 
til to maskinkanoner. Der har „e“ vingen 
kun plads til en Hispano 20 mm kanon og 
en 12.7 Browning. I hver side naturligvis.

Dette afstedkommer lidt snedkeri 
på vingerne. Jeg er ærligt talt i tvivl om 
paneler er så meget forskellige mellem de 
to versioner, så jeg har bibeholdt alle pa-
nellinier som de er, men naturligvis lukket 
udkasterhuller og mundingshuller for de 
yderste kanoner. Det er så straks en anden 
affære med dækpladerne for Hispano 20 

Scan fra Tamiyas instruktionshæfte,
der viser forskellen på en c- og en e-vinge

Her ses cockpitdetaljerne og også ka-
nondækslerne på vingerne,

inden Flemming fandt ud af,
at de skulle fl yttes længere bagud
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mm kanonen. Forskellen er blisteret og 
hvor den er placeret. På en c-vinge sidder 
blisteret på inder siden, mens den på e-vin-
gen sidder på ydersiden. Så langt så godt.

I den første udgave af  min konver-
tering af  disse dæksler lavede jeg så en 

fejl, idet jeg antog (fejlagtigt) at blisterets 
forkant lå nogenlunde som på c-udgaven. 
Dette viste sig at være forkert så derfor 
måtte jeg ud i en lille ombygning, hvor jeg 
med noget plastikplade måtte indsætte en 
front på dækslerne (det hvide område på 

billederne) således at det hele kunne kom-
me til at se lidt rigtigere ud.

Desværre må jeg så sige at den fi ne 
nitning der er på de originale urørte dele 
er gået fl øjten og da de er så ufatteligt små 
er det bare ikke til at gøre efter manuelt. 

Vingen på Flemmings Spitfi re, efter at kanonblisteren er fl yttet bagud. Den nye front på dækslet er lavet i hvid plasticcard

På vingernes underside er der nogle udkasterhuller der skal 
afdækkes, her de to hvide områder foran krængeroret
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Ja, i det mindste ikke for mig!

Byggevejledning til dansk 

udgave
(Her er man nødt til at have sættets vejled-
ning i hånden også!)
1. Fuselage. Da antallet af  interiørbilleder 
af  danske Spitfi res er ganske lille, nærmest 
i retning af  0 har jeg været nødt til at gøre 
nogle antagelser ud fra, hvornår Flyvevåb-

net har fået fl yene. Dette afstedkommer 
ingen ændringer til step 1, hverken angår 
farver eller dele.
2. Mere Fuselage. Helt generelt vælger 
jeg at lave modellen ud fra C – den franske 
udgave. Dvs. at jeg påsætter del F40 her. 
Ellers ingen andre ændringer
3. Forreste brandskot. Som beskrevet.
4. Instrumentpanel og rorpedaler. Som 
beskrevet.
5. Styrepind. Som beskrevet.

6. Instrumetpanel. Her bruger jeg den 
ætsede del a-33 med den buede overkant. 
Ellers som beskrevet.
7. Sæde. Jeg undlader at bruge del F48 – 
holder til patroner, som jeg vistnok fandt 
ud af  ikke blev brugt.
8. Sædets montering. Som beskrevet. 
Dog bør man bore hullerne i del F19 for 
et bedre udseende.
9. Cockpit. Som beskrevet. Dog bør man 
bore hullerne i del F11 ganske som i F19. 

Her ses undersiden i tørsamlet udgave, 
bemærk de mange fi ne detailler

Motor og motordæksler er fantastisk 
lavet fra Tamiyas side
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Du er ikke i tvivl når du ser delene.
10. Sikkerhedsseler og pilot. Som beskre-
vet – jeg springer dog piloten over.
11. Flere sikkerhedsseler. Som beskrevet.
12. Sigte. Her vælger jeg delene til C mo-
dellen. Dvs. F54, F55, L12, L15 og L16.
13. Cockpittets sidevægge. Her er der 
lidt. Der er lidt diskussion om luftfl asker-
ne F14, hvilken farve de skal have. De er 
angivet til grå – nogle maler dem grønne. 
Jeg ved det ikke, da jeg ikke har fundet en 
Spitfi re Mk. IXe RDAF walkaround i farver 
– endsige i sort/ hvid! Men for C udgaven 
skal der fjernes lidt materiale på F12 og der 
skal påsættes F23 + A22 (ætsdel). Ellers 

som beskrevet.
14. Sammenbygning af  cockpit. Som 
beskrevet.
15. Fuselage sammenbygning. Som 
beskrevet.
16. Sideror. Her bruger jeg D1 og D2 til 
min version med den spidse top.
17. Højderor. For min udgave skal B18, 
B19, B20 og B21 tilpasses som det er vist 
som for version C.
18. Højderorfl ader. Her bruges C versi-
onens dele.
19. Højderor sammenbygning. Som 
beskrevet.
20. Halehjul. Som beskrevet.

21. Hovedplan oven og neden. Her er det 
så at den store del af  konverteringen ses. 
På dette punkt skal hullerne for version C 
ikke åbnes. Det er til noget bombeværk der 
ikke er brug for. Men ellers kan C punkter 
godt tages med.
22. Understelsbrønd. Som beskrevet
23. Landingsstelfæste. Som beskrevet
24. Samling af  hovedplan og under-
stelsbrønde. Som beskrevet
25. Overside af  hovedplan. Dæksler BB5 
og BB10 påsættes. Dæksler BB13 og BB12 
skal modifi ceres. Dette gøres nemmest ved 
at bytte dem om, så BB12 bruges på venstre 
side og BB13 bruge på højre side. Du vil 

Her er dækslerne så tørsamlet med resten af fuselagen.
Bare rolig, de store gab kommer med garanti ikke til at 
være der når først der bruges lim til samlingerne

NYE TILBEHØRSSÆT FRA 
BLACK DOG 1:35

T35007: Staghound
T35008: Staghound snow wheels
T35009: Stug III C\D
T35010: Canvas for Stug III C\D
T35011: German sidecar
T35012: Schwimmwagen
T35013: Pattern 1920\sand tyres
T35014: British SAS Jeep Africa
T35015: British SAS Chevrolet Africa
T35016: British SAS Jeep -Chevrolet Africa
T35017: Canvas for Sdkfz251 C
T35018: Sdkfz 251 C accessories set
T35019: Bren carrier accesories set
T35020: Churchill MK VII
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

KOMMER FRA BRONCO 
MODELS i 1:35

CB35024: UK 17pdr Anti-Tank gun 
Mk.I
CB35031: LWS Early
CB35037: WWII Allied Female Soldiers
CB35038: Sd.Kfz. 6, 7,62 cm (r) Diana
CB35045: Soviet 76.2mm M1936 (F22)
  Divisional Gun
CB35052: Opel Olympia modello 1937
  (Saloon) „Stabswagen“ w/2 
fi g.
CB35053: German Seehund XXVIIB/
  B5 Midget Submarine
CB35057: German 2cm Flakvierling 38
  w/Sd.Ah 52 carriage trailer
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

LINSER TIL LYGTER
K l a r e  l i n s e r  m e d  s ø l v b a g s i d e . 
1/1,5/2/2,5/3/3,5/4/4,5/5 mm.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
NYT FRA SPECIAL HOBBY

1:72
SH72200: F-82G Twin Mustang
SH72198: Nakajima Ki-115 Tsurugi
SH72199: Nakajima Ki-115
  „Battle of  Tokio 1946“
SH72126: F2A-3 Buffalo
  „Battle of  Midway“
1:48
SH48089: Heinkel He 51B-2
  „Float Fighter“
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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så bemærke at de ikke passer! Der må du 
skære den nederste del af  dækslerne til, så 
den skrå del nu vender den anden vej. Den 
bageste del af  blisteret skal være ca. 2 mm 
fra bagkanten. Forrest må delene så for-
længes med noget plastikplade. Se billeder.
26. Underside af  hovedplan. Om det er 
rigtigt ved jeg ikke 100%, der er lidt sjus 
her. På dele BB2, BB16, BB15 og BB1 
fylder jeg udkasterhuller og fjerner buler, 
således at panelerne er helt glatte. A5 på-
sættes også. A1 og A2 vender som de skal.
27. Radiator. Som beskrevet.
28. Vingetipper. Her bruger jeg de klip-
pede for version C
29. Højre vingetip. Påsættes sammen med 
radiator og dæksler for Browning. Der skal 
hullerne lukkes, da der ikke er armering på 
dansk udgave der.
30. Venstre vingetip. Samme som 29, 
bare omvendt.
31. Rorfl ade. Som beskrevet
32. Bomber. Bruges ikke.
33. Flaps. Som beskrevet.
34. Påsæt fl aps. Som beskrevet – bortset 
fra bombe.
35. Påsæt fl aps – anden side. Som ovenfor.
36. Påsæt fl ap klap. Som beskrevet.
37. Sammenbygning af  fuselage og 

I skal ikke snydes for et totalbillede af hvordan projektet ser ud på 
nuværende tidspunkt, så her er det

hovedplan. Som beskrevet.
38. Understel. C versionen anvendes.
39. Understel – anden side. C versionen 
bruges.
40. Hjul. C versionen bruges.
41. Påsæt hjul. C versionen bruges.
42. Påsæt understel. Som beskrevet.
43. Motor. En fantastisk detaljeret enhed 
fra Tamiyas side. Jeg har intet at tilføje til 
dette punkt andet end at følge byggevej-
ledningen frem til punkt 55.
56. Motordæksler. Her skal man igen 
bruge C versionen
57. Påsæt motordæksler. Som beskrevet.
58. Påsæt undersidedæksel. Dækker 
kun for de andre versioner med et kort 
luftindtag til oliekøler. Bruges altså ikke.
59. Påsæt undersidedæksel. Dette er så 
for C versionen, med det lange luftindtag. 
Man kan vælge enten at have dækslet på el-
ler selve rørføringen der sidder inde under, 
men altså ikke begge dele på samme tid.
60. Bemaling af  canopy. Som beskrevet.
61. Påsæt canopy. Som beskrevet
62. Påsæt den bevægelige del af  canopy 
og dørpanel. Som beskrevet.
63. Propel. Som beskrevet.
64. Påsæt propel. Som beskrevet. For 
kanonerne skal de lange løb påsættes 

modsat det viste, idet de skal sidde på 
ydersiden. (Matchende blisterets placering). 
Blændingen del CC16 sidder så inderst. 
På mange billeder af  danske Spitfi res er 
begge rør blevet blændet, så den mulighed 
foreligger også.
65. Droptank. En mulighed men ikke 
brugt på min.
66. Display fod. Arhhh, det er sgu lidt for 
meget Airfi x for mig.

Resten af  punkterne vedrører kun 
hvordan man monterer et optrukket un-
derstel eller ej. Det kan man jo vælge som 
man behager.

I næste del kommer jeg ind på bema-
ling af  camoufl age og hvilke mærker der 
skal på.

NYT FRA MIG
P 223: Cold Grey Wash
P 224: Winter Camoufl age Wash
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Cuba for IPMS’ere
Syd for USA svømmer der en krokodille rundt i det Caribiske hav.
Hovedet vender ud mod Atlanten og dens kraftfulde hale slynger sig ind
mod Mexico og Mellemamerika.

Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

Krokodillen hedder Cuba og i de sid-
 ste 50 år har den vist sig at være et 
 ret bidsk bekendtskab for USA. 

Og derhen gik ferien denne gang og Cuba 
var godt nok et spændende, men anderle-
des bekendtskab!

At rejse på Cuba er helt sikkert i mod-
sætning til resten af  Latinamerika, uanset 
om man er rygsækturist eller rejsende 
på anden måde. Selvom at Cuba er et 
mangelsamfund efter over 50 års ameri-
kansk blokade, så er befolkningen sikret 
basisnød ven digheder såsom mad, husly, 
lægehjælp, skolegang mm. Så grundlaget 
for den kriminalitet, som man ser i resten 
af  Latinamerika fi ndes ikke på Cuba.

Ydermere er der en streng lov der straf-
fet cubanerne hårdt hvis de forulemper ud-
lændinge, så bortset fra lidt plattenslageri, 
lommetyveri m.m., så er kriminaliteten til 
at overse.

I øvrigt, så er det lokale politi ganske 
effektivt. Et ældre medlem af  vores rejse-
gruppe blev pludselig bor te fra resten af  
os, men efter at have efterlyst ham, fandt 
politiet ham inden for en time. Sådan!

Når man tager af  sted, så tag endelig 
masser af  kuglepenne (vi havde ca. 150 stk. 
med), gratispostkort fra cafeerne herhjem-

me og masser af  falmede T-shirts. Årsagen 
til dette er at de er gode at give som gave 
til børn, vagter m.m… og T-shirts, kort og 
kuglepenne vækker altid begejstring da det 
er en mangelvare.

I øvrigt skal det siges at cubanerne 
er ikke som folk var i den hedengangne 
østblok; da de kunne se at man kom fra 
Vesten, surmulede de og vi blev ikke altid 
betjent ordentligt. Men det er ikke tilfældet 
på Cuba. Her bliver man mødt med smil, 
interesse, venlighed og en ordentlig betje-
ning overalt. Alt i alt, så er befolkningen 
bare helt kanon! Og lad det være sagt med 
det samme, så vil de gerne snakke med tu-
risterne, og de diskuterer alt muligt mellem 
himmel og jord… dvs. også politik!

At gå på indkøb i cubanske supermar-
keder eller at gå på museum er ét fedt: for 
man skal gemme alle boner og kvitteringer, 
da der er kontrol på hele tiden. Uden ens 
bon eller kvittering kommer man ikke 
langt. Derfor hav dem på et aftalt sted i din 
lomme, i din taske eller pung, så du ikke 
glemmer hvor de er.

Boner, billetter m.m. er essentielle i det 
cubanske samfund. Tøm først om aftenen 
efter din hjemkomst på hotellet din lomme 
for billetter og aldrig før!

Når man skal rejse til Cuba skal man 
have et visum og det fås tjept på Cubas 
ambassade i København. Mht. penge så 
siger vore lokale banker at det er bedst at 
have US$ med, men glem det, da disse er 
gode til hele Latinamerika undtagen Cuba!

Årsagen til dette er den at Cuba har væ-
ret under en USA-anført blokade længere 
end jeg har levet (jeg er 46 år nu!) så US$ 
og kreditkort til USA baserede banker får 
en strafrate på 10% oven i vekselgebyret. 
Så uanset hvad min lokale bank sagde, tog 
vi Euro med i stedet, for de er i meget høj 
kurs på Cuba.

På Cuba er der pga. den nuværende 
økonomiske situation 2 slags valutaer. 
Der er den almindelige Peso Cubano og 
El Peso Convertible. Peso Cubano’en er 
den de almindelige borgere bliver afl ønnet 
med og turisterne ser den kun sjældent. 
Den konvertible Peso er den vi veksler til 
og den er ca. 25 gange så meget værd som 
den anden. Med den kan man købe alle 
luksustingene, så det er den alle cubanerne 
drømmer om.

Alt som vi turister behøver, skal betales 
med den konvertible peso. Bortset fra den 
pragtfulde rom og de gode cigarer som er 
billige, så er priserne lidt dyre, men det er 

Som turist kan man følges rundt med rejseselskabet i moderne turistbusser,
eller man kan prøve denne slags taxi, et lyserødt og hvidt dollargrin af ældre model
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ikke så slemt i længden.
Restauranterne, som er ejet af  staten, 

serverer næsten altid Comida Criolla (kre-
oler mad) af  en eller anden form. Kreoler 
mad består af  ris, sorte bønner, sovs og 
kød (kylling eller gris), mens de privatejede 
restauranter er betydeligt mere opfi ndsom-
me. Her bliver man inviteret indenfor 
i folks private hjem og her er køkkenet 
betydeligt mere eksperimenterende om 
end lidt dyrere. Prøv begge dele, det er alle 
pengene værd.

Cuba blev opdaget af  Christoffer 
Columbus i 1492 og snart kom spanierne 
til i stort tal. Der var indiansk modstand, 
men den udryddedes af  spanierne og de-
res ildvåben, og resten tog de europæiske 
sygdomme sig af  foruden det hårde hoveri-
arbejde i spaniernes marker.

Cuba havde ikke en nem tid som 
spansk koloni, da der til stadighed kom 
pirater og Spaniens fjender gjorde også 
landgang på øen adskillige gange. Det 
bærer lokalhisto rien tydeligt præg af. Især 
englænderne skriver sig med fl ammeskrift 
ind i Cubas historie med stor ihærdighed 
som fjender af  Spa nien.

I 1868 indleder cubaneren og friheds-
helten Carlos Mañuel de Céspedes den 
første frihedskrig mod spanierne ved at 
frigive sine slaver og erobre byerne Holguín 
og Bayamo.

Hermed starter Cubas vanskelige vej 
mod frihed. Mambí-hæren, som oprørene 
kaldes, kæmpede i 10 år, men snydes ved 
fredslutningen.

Krigen ændrede intet og atter i 1895 
prøver man igen fra cubansk side at frigøre 
sig. Digteren og frihedshelten José Martí 
(kendt fra sangen ”Guanta da mera”) falder i 
kamp for Cuba, men spanierne besejres af  
Mambí-hæren under ledelse af  generalerne 
Antonio Marceo og Máximo Gómez.

Da det amerikanske krigsskib USS Mai-
ne af  ukendte grunde imidlertid sprænges 
i luften ud for Havana, bruger USA dette 
som et påskud til at intervenere i krigen og 
kæmpe imod spanierne. Ved krigsafslutnin-
gen forhandler Spanien og USA sig frem 
til en fredsaftale i Paris uden at cubanerne 
inviteres indenfor.

Den 10. december 1898 blev cubaner-
ne spanierne kvit og den 20. maj 1902 får 
Cuba sin selvstændighed fra USA, men 
USA sikrer sig store interesser i Cuba, både 
økonomisk såvel som militært. Guantana-
mo-basen oprettes af  USA som strategisk 
støttepunkt for US Navy.

Cubas demokrati og økonomi havde 
trange kår og politisk vold, kup og korrup-
tion var hyppigt forekommende.

Desuden intervenerede USA i tide og 
utide i Cuba for at sikre sig at de regerende 

cubanske politikere var pro-amerikanske 
nok. Der var militære landsætninger i 
årerne 1906, 1913, 1917 og 1933 hvilket 
provokerede både nationalistiske og ven-
streorienterede kredse. Og det er kun en af  
årsagerne til at Fidel Castro kan få folkelig 
opbakning når han taler USA midt imod!

Der var tilløb til demokrati, men det 
endte altid med at korruption og nepo-
tisme tog overhånd. Befolkningen gjorde 
modstand og demonstrerede og blandt 
anførerne var der en ung student ved navn 
Fidel Castro. Han mobiliserede studenterne 
på Havanas Universitet gentagne gange, 
men demonstrationerne som lavedes, blev 
druknet i blod og vold.

Fidel Castro gik med i Cubas Orto-
dokse Parti som lededes af  politikeren 
Eduardo Chibás, men da netop Chibás i 
1950 sovses ind i onde rygter og anklager 
om korruption, føler han sig tvunget til 
at begå selvmord. I 1952 i sit ugentlige 
radioprogram ”En el Aire” (= on the air), 
medbringer han en pistol og efter at have 
forsvaret sig foran mikrofonen, retter han 
pistolen mod tindingen og skyder sig mens 
at hele befolkningen hører på!

I 1952 tager Fulgencio Batista magten 
og Fidel Castro tvinges til at tage den 
beslutning at væbnet kamp er den eneste 
vej frem.

Fidel og hans støtter køber en del 
håndvåben i butikken ”La Armería” i Cal-
le de los Mercaderes-gaden i det centrale 
Havana, hvor kommunisterne nærmest 
var stamkunder, og planlægger at indtage 
Moncada kasernen i byen Santiago de 
Cuba d. 26. juli lige efter at karnevallet er 
ovre og soldaterne har tømmermænd og 
er trætte. Alt forløber godt og oprørerne 
kommer ind på selve kasernen, men da en 

træt korporal ser at oprørerne, der er klædt 
i militæruniformer, ikke bærer de regle-
menterede sko og bælter, går det galt. Det 
kommer til skyderier og en del oprørere og 
soldater dræbes og såres.

Følgende herpå torteres ihjel eller om-
kommer mange af  oprørerne af  deres sår, 
mens Fidel og hans bror Raoúl slipper bort. 
Da de fanges, stilles de for en dommer og 
Fidel tager beslutningen om at forsvare sig 
selv. Hans tale ”Historien vil frikende mig” 
bliver skelsættende for hele Cubas historie, 
da den smugles ud af  fængslet og distribu-
eres illegalt blandt cubanerne. Fidel, Raoúl 
og resten af  de overlevende løslades til sidst 
og går i eksil i Mexico.

I 1956 går det løs igen. Fidel har 
købt luksus-motorbåden Granma af  en 
amerikansk rigmand og på den er der ca. 
80 oprørere, der tager af  sted for at gøre 
landgang på østkysten i nærheden af  Sierra 
Maestra-bjergene.

Meixcos fl åde får nys om sejladsen og 
advarer Cubas hær og fl åde, som herefter 
tager affære. Ved landgangen går oprører-
ne i en fælde og kun få slipper op i Sierra 
Maestra-bjergene. Herfra kæmper de med 
vekslende held imod Batistas styrker, men 
da befolkningen i stigende grad bakker 
op, går det bedre for oprørshæren, der 
kalder sig ”El Ejercito Rebelde” (”Op-
rørshæren”).

Som månederne går, bliver det mere 
og mere tydeligt at se hvem der tegner op-
rørshærens politik. Det er brødrene Castro, 
Camilio Cienfuegos, Ernesto ”Che” Gue-
vara og Celia Sanchez. Sidstnævnte var den 
eneste kvinde der var ligeså intelligent og 
litterær som Fidel, så hun fascinerede ham 
både litterært, mentalt såvel som på andre 
måder, hvilket dobbeltsengen i partisanlej-

En lys-metallicblå Chevrolet fra slutningen af 1950‘erne.
Cuba er et refugium for mange dollargrin fra før revolutionen
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ren vidnede om (den er der endnu og beses 
i dag af  besøgende turister).

Efter en del sejre, var det kun et spørgs-
mål for oprørshæren om at rykke ind i by 
efter by og modtage politiets og lokale 
offi cials overgivelse. Årsagen var den at 
Batista var så upopulær, at befolkningen 
stod langs fremrykkeruten og hyldede 
oprørshærens enheder under deres frem-
rykning. Oprørshæren, der i øvrigt var 
inddelt i ”columnas” (= kolonner), som er 
en gammel spansk militær enhedsopdeling, 
kæmpede temmelig effektivt og ved Santa 
Clara vandt de en vigtig sejr under ledelse 

af  Che Guevara.
Batistas styrker var ellers godt forberedt 

ved netop Santa Clara, men oprørernes 
mod og snarrådighed reddede situationen 
igen og igen og til sidst kapitulerede de 
sidste modløse soldater, mens en del af  
deres offi cerer forsvandt klædt i civilt tøj. 
Herefter rykkede oprørerne frem imod 
Santiago de Cuba og Havana som de indtog 
under befolkningens jubel.

Batista gik i eksil i Francos Spanien og 
Fidel Castro kunne herefter danne regering. 
Der blev foretaget en hel del ændringer 
af  det cubanske samfund, alt imens at ek-

silcubanerne og amerikanerne surmulede 
og amerikanerne iværksatte en blokade. 
At netop disse 2 grupper kunne fi nde på 
noget for at styrte den nye regering og 
annullere dens politik var åbenbart for alle, 
men hvordan og hvorledes vidste man ikke.

I 1961 gik amerikansk-trænede eksilcu-
banere i land på 2 steder i Svinebugten 
samtidig mens at der nedkastedes fl ere 
tropper med faldskærm inde i landet for at 
støtte invasionen. Da det gik op for Cubas 
militær at det ikke var en afl edningsmanøv-
re for andre landsætninger, sendte man alt 
ind imod eksilcubanerne på strandene og 
efter 3 dages hårde kampe fl ygtede en del 
eksilcubanere og resten blev taget til fange.

Herefter fortsatte Castro og co. deres 
forandringer af  det cubanske samfund og 
tilnærmelserne til østblokken intensivere-
des, hvilket tydeligt sås på det krigsmate-
riel der anskaffedes. Således sås nu både 
T-34/85, SU-122, lastvogne fra Østtysk-
land og USSR foruden en masse andet. 
Herudover var hele østblokken repræsen-
teret med ambassader, militærrådgivere 
m.m. Og i 1962 var det åbenbart at USSR 
havde placeret en del atomraketter på Cuba 
og anlægsarbejder til fl ere var gået i gang.

USA og NATO reagerede og en bloka-
de iværksattes, og til sidst bøjede USSR af  
og trak raketterne hjem imod at USA trak 
deres raketter i Tyrkiet bort. Først da kunne 
verden ånde lettet op, for vi slap med nød 
og næppe for en 3. Verdenskrig.

Cuba orienterede sig mere og mere 
mod østblokken og engagerede sig mere og 
mere på at sprede Cubas revolution. Snart 
sås cubanske tropper i Afrika og Caribien 
og under resten af  den kolde krig stod 
Cuba fast på vagt for sin egen socialisme.

Da USSR og østblokken braste sam-
men i 1989-90 ændredes Cubas situation 
drastisk. Størstedelen af  eksporten og 
importen svandt ind til næsten ingenting 
og så skulle der nytænkes hvis man skulle 
overleve, og det blev der. I dag har Cuba 
mere eller mindre brudt USA’s blokade og 
varer og turister i massevis strømmer ind 
på Cuba.

Cuba har en masse museer, der har 
enhver IPMS’ers interesse og jeg anmelder 
6 af  dem i dette blad, men da min hustru 
og jeg har svoret at rejse dertil igen inden 
længe, kan læserne af  IPMS-Nyt sagtens 
forvente fl ere anmeldelser af  cubanske 
museer. Museerne og sights’ene, som vi 
besøgte lå i Santiago De Cuba og Havana 
og de er som følger:

Santiago de Cuba
”Santiago de Cuba; Rebelde ayer, ho-
spetalería hoy y heroic siempre.” Sådan 
præsenterer Santiago de Cuba sig og det 

Denne T-34/85 kampvogn deltog i kampen mod invasionen i Svinebugten.
I dag står den på Museo De La Revolución i Havana

Noget lidt ældre krigsmateriel i form af en gammel rambuk,
som står i Fortaleza De San Carlos De La Cabaña i Havana



15

betyder; ”Før oprørsk, i dag gæstfri og altid 
heltemodig!” Og der er noget om snakken.

Størstedelen af  Cubas nationalhelte 
kommer herfra eller fra omegnen. Og Sier-
ra Maestra bjergene udenfor byen var et af  
oprørenes permanente tilholdssteder. Plad-
sen i centrum af  byen og byens lufthavn 
er f.eks. opkaldt efter Antonio Marceo, 
general for Mambí hæren, der gjorde oprør 
imod spanierne. Byen var også hovedstad 
inden Havana så tag endelig en slentretur 
i byen, her er masser at se på!

Moncada kasernen
eller Museo 26 de julio, som det nu kaldes. 
Her fortælles historien om selve militær-
lejren først og dernæst om den cubanske 
revolution. Her er der en del sale der 

fortæller om den 26. juli 1953 og hvem 
oprørerne var. Dernæst følger vi dem i 
fængsel, frigivelse, landfl ygtighed og derpå 
landsætningen fra Granma og derpå den 
succesfulde guerillakrig der sikrede oprørs-
hæren sejren. Flere slag skildres minutiøst.

Batista-regimet og dets brutalitet udstil-
les også med både torturredskaber, celler, 
forhørskamre m.m. Der er masser af  fotos 
og plancher og til sidst er der en del effek-
ter, våben og andet udstyr som brugtes 
dengang. Alle oprørernes våbentyper ud-
stilles, heriblandt antitankgranater som Che 
Guevara lod producere ude i vildnisset.

Blandt overraskelserne var der et Mad-
sen maskingevær som oprørshæren havde 
fået fat i fra Brasilien. Derfor havde museet 
fremført at det produceredes i Brasilien, 

men da jeg gjorde museet opmærksom på 
dette kom direktøren ud og lyttede nøje til 
mig. Så nu må vi se om det er rettet til næste 
gang. Museet er et must for enhver der 
har almindelig interesse i Cubas historie. 
Museet har adressen: General Portuondo, 
mellem Moncada y Av. De los Libertadores. 
Santiago de Cuba.

Cementario De San Ifi ge-

nia
Dette er en af  Santiago de Cubas store 
seværdigheder. Her ligger alle oprørshel-
tenes gravsteder, men også kulturelle per-
sonligheder ligger her. Således kan nævnes 
Compay Segundo, der er kendt fra fi lmen 
”Buena Vista Social Club” og familien 

På Museo De La Revolución i Havana fi nder du også denne Vought OS2U Kingfi sher

Blandt de russiskbyggede missiler i Fortaleza De San Carlos De La Cabaña i Havana er dette AS-1 „KENNEL“
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Barcardi, der destillerede rommen til den 
frydefulde drik som den er i dag!

Flag med oprørsfarverne fra den 26. 
juli bevægelsen pryder mange grave og 
her ligger også nationens store helt, Carlos 
Mañuel de Cespedes begravet. Udover alt 
dette, så er der også et mausoleum for 
frihedshelten José Martí med æresgarde 
og det hele. Vi overværede vagtskiftet, der 
fi nder sted hvert 30. minut. En slentretur 
her på denne kirkegård er som at spadsere 
gennem Cubas historie. Kirkegården ligger 
3 km vest for byen ved Calzada Crombet.

Castillo De San Pedro Del 

Morro
Her er lige et udfl ugtsmål, det passer til 
enhver IPMSer og hans familie, for her er 
alt hvad hjertet kan begære af  drama og 
fl ot udsigt.

Her beherskedes indsejlingen til San-
tiago de Cuba, og selvom at sørøvere skød 
borgen til ruiner i 1662, så genopbyggedes 
den og brugtes senere til fængsel for cu-
banske patrioter.

Her skildres livet i en borg og der er 
indgang til alle kasematterne og der er 
særudstillinger om f.eks. den gang at den 
spanske fl åde sejlede ud for at møde USA’s 
fl åde i åben kamp under den cubanske 
frihedskrig. Det endte med at de spanske 
krigsskibe mødte deres endeligt og det 

illustreres tydeligt. Borgen er nu også på 
UNESCOS liste over verdens kulturarv. 
Borgen befi nder sig ca. 8 km udenfor byen.

Havana
I Havana besøgte vi 3 lokaliteter der har 
relevans for enhver IPMS’er.

Museo De La Revolución
Her i det gamle præsidentpalads er der 
nu indrettet et museum, der fortæller hele 
historien om de cubanske kommunisters 
kamp for at ændre landets politiske for-
hold. Her et alt fra gamle skrivemaskiner, 
politiske løbesedler, våben der blev brugt 
af  kommunistiske ”pistoleros” imod politi-
et, og meget andet. Men der er også meget 
om hvad diktatorer og korrupte politikere 
lavede imod befolkningen.

Partisankrigen 1956-59 nævnes også, 
for at slutte med samfundsændringerne 
efter 1959. (Her er der f.eks. en skalamodel 
i skala 1/1 af  Che Guevara og Camilio 
Cienfuegos i vildnisset. Ved siden af  mo-
dellerne er deres hovedbeklædninger og 
håndvåben udstillet). Vi får hele historien 
frem til i dag.

Udstillingen er god til at introducere os 
til styrets udlægning af  begivenhedernes 
gang. Foran museet står der en ISU-122 
som Fidel Castro var med til at bruge imod 
landsætningen i Svinebugten. Herfra affy-
rede han et par skud mod forsyningsskibet 

Hou ston.
En speciel ting ved museet er Me-

morial Granma, som er et kæmpestort 
halvtag hvor båden Granma er udstillet 
i et glasbur og rundt om under halvtaget 
er der placeret mange ting der er relateret 
til Den cubanske Revolution. Her er der 
hjemmelavede tanks som brugtes imod 
Batista-soldaterne (de produceredes af  
Camilio Cienfuegos og Che Guevara). Her 
er nedskudte USA-fl y fra Svinebugts-kam-
pene (U-2 og B-26) og missilramperne der 
skød dem ned. Her er en T-34/85 KVG og 
et Sea Fury jagerfl y der gik til modangreb 
på landsætningen i Svinebugten foruden en 
båd med dødninge hoved på. Den tilhørte 
eksilcubanernes ”special forces”. Ud over 
dette, var der en del køretøjer udstillet der 
har betydning for den cubanske revolution.

Blandt overraskelserne var der et 
Kingfi sher fl y fra Batistas fl åde uden pon-
toner. Det landede i oprørernes område 
og istandsattes af  oprørerne til brug imod 
Batista-styret. Jeg har aldrig set en Kingfi s-
her uden pontoner, så dette var nyt for mig.

Her er der rigeligt at kigge på for en-
hver IPMS’er og det skal siges at tingene 
er i perfekt stand! Museet er meget anbe-
fa lel ses værdigt og jeg brugte mange timer 
dér. Museet befi nder sig i Refugio 1 mellem 
Av. de las Misiones og Zulueta.

På Museu De La Revolución fi nder man også denne Hawker Sea Fury i meget fi n stand.
Man kan iøvrigt bemærke, at der ikke er noget med afspærringer rundt om de udstillede genstande
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Museo Del Automóvil
I Ofi cios-gaden nr 13 ligger der et lille 
museum der vil tiltrække enhver IPMS’er 
og det er et lille bilmuseum med en del 
rariteter. Her kan man f.eks. beundre Fidel 
Castros motorcykel og oprørslederen Ca-
milio Cienfuegos store grønne Olds mobile. 
Men Batista-politiet er også repræsenteret 
med en motorcykel og der er mange andre 
ting og køretøjer at kigge på.

I forhold til den lille entrépris som 
skulle betales, så er det bare et must at 
besøge, selvom at museet tydeligvis bærer 
præg af  at Cuba har været i isolation i over 
40 år (her er mørkt og væggene skriger på 
maling).

I øvrigt, så er Cubas trafi k et syn for 
guder, for her er biler fra 1950erne, kom-
mu nist tiden og fra Asien, da Cuba impor-
terer mange biler fra netop Asien i dag. Min 
kone, Tina, talte 65 Lada’er på 5 minutter!

Fortaleza De San Carlos 

De La Cabaña
Højt over Havana på en klippe overfor 
selve byen, ligger der et fort og beskytter 
indsejlingen til Havana havn. Fortet har en 
så omtumlet historie at jeg ikke skal komme 
nærmere ind på det her, men tro mig; Den 
er interessant!

Efter revolutionens sejr i 1959, brugtes 
fortet som fængsel for de nye magthaveres 
modstandere. Her ledte Che Guevara hen-
rettelserne af  en hel del af  modstanderne 
personligt, og hans arbejdsværelse fra den-
gang er bevaret urørt. Man har samlet en 
masse personlige effekter fra ham, både fra 
Cuba, Argentina, Angola og Bolivia hvor 
han mødte sit endeligt.

Ydermere er der bevaret en masse 
håndvåben, kanoner, 
resterne af  et nedskudt 
U-2 fl y og meget andet. 
Udenfor er der parkeret 
en del affy ringsramper 
med forskellige missiler 
som alle er i god stand.

Længere henne af  
vejen der fører forbi 
fortet, kommer vi til 
Che Guevaras privat-
villa. Her levede han 
og dette er i dag et 
museum over Che og 
hans liv. Hvis man har 
speciel interesse i hans 
person og liv, så er dette 
et must.

Vi brugte mange 
timer på Ches villa og 
Fortaleza De San Car-
los De La Cabaña og 

jeg vil kun anbefale det på de varmeste. 
Adressen er Carretera de la Cabaña. 
Øst-Havana. Man kommer nemmest derud 
med en taxi.

Bøger som jeg brugte som reference 
inden jeg tog af  sted var følgende:

Politikens ”Turen går til Cuba”. (Den 
ajourføres tit i nye udgaver).

Ospreys Men at Arms nr. 221 ”Central 
American Wars 1959-89” af  C. Caballero 
Jurado og N. Thomas med illustrationer 
af  S. McCouaig.

Ospreys Elite nr. 166 ”The Bay of  
Pigs” af  Alejandro de Quesada og illustra-
tioner af  Stephen Walsh.

Ospreys Warrior nr. 138 ”Roosevelt’s 
Rough Riders” af  Alejandro de Quesada 
og illustrationer af  Stephen Walsh.

På bilmuseet fi nder man bl.a. Camilio Cienfuegos grønne Oldsmobile,
bemærk de noget afskallede vægge

Ospreys Men at Arms nr. 437 ”The 
Spanish-American War and Phillipine 
Insurrection 1898-1902” af  Alejandro 
de Quesada og illustrationer af  Stephen 
Walsh.

Ospreys Campaign nr. 57 “San Juan 
Hill 1898” af  Angus Konstam og illustra-
tioner af  David Rickman.

Af  spansksprogede bøger kan følgende 
anbefales; Girón, Los días gloriosos de una 
batalla / The Glorious Days of  The Bay 
of  Pigs Battle af  fotografen Raúl Corales. 
Den er udgivet af  Ediciones Aurelia, Va-
lencia/Spanien i 2007. Den er på engelsk 
og spansk og er meget illustrativ. Man 
skal blot huske på at han ser Svinebugts 
kampene fra Castros side, men hans fotos 
er meget gode. Den har ISBN-nummeret 
978-84-611-7225-2.

Udsigt over Havanas havn fra Fortaleza De San Carlos De La Cabaña
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Airshow 2010
Flyvevåbnets 60 års jubilæum afholdt på en smuk sommerdag
den 6. juni i Skrydstrup.

Tekst og fotos: Flemming Hansen

Efter en overspringshandling i 2009 
 på grund af  manglende økonomi 
 blev det atter engang muligt at få 

noget jet larm i ørerne i forbindelse med 
Flyvevåbnets 60 års jubilæum på Flyvesta-
tion Skrydstrup.

Der var derfor forventninger om noget 
helt specielt i den forbindelse. Men allerede 
tidligt lå det klart at vi ikke ville få et af  de 
store opvisningshold at se – men ville det 
være en mangel? Læs videre og døm selv.

Spotterdag
Naturligvis er et arrangement som et Åbent 
Hus – eller Airshow som det hedder nu 
til dags – ikke komplet uden en mulighed 
for særligt fl ytossede eller på anden måde 
handicappede at komme inden for murene 
dagen før for at få et publikumsfrit udsyn 
til alt det spændende.

I løbet af  foråret blev dette slået op 
på showets hjemmeside og nærmest tra-
ditionen tro måtte undertegnede samt el 
Dak (den gamle redacteur) og Per Voet-
man (meget tidligere formand) melde os 
til dette. Således gjort og over en periode 
kommer der en masse korrespondance 
med Flyvevåbnet, hvor vi bliver godkendt 

blandt de omkring 200.
Den gamle redacteur påtager sig rol-

len at fi nde overnatning, da det jo næppe 
vil være særligt praktisk at køre hjem fra 
Skrydstrup sent lørdag for så at dukke 
op igen den næste morgen! Overnatning 
bliver fundet i en nærliggende by og tæt 
på motorvejen, så det kan jo næppe være 
meget bedre.

En hændelsesfri tur på tværs af  landet 
bringer os til Skrydstrup, hvor vi nu skal 
igennem den omfattende sikkerhedskon-
trol. Nå, det blev ikke så slemt denne gang. 
For to år siden skulle ”Fido” føre sin våde 
snude igennem tonsvis af  fotoudstyr. Men 
vi blev nok ikke opfattet helt så terroristisk 
udseende denne gang, så efter udlevering 
af  badge og den vigtige madbillet var der 
mulighed for at studere noget gammelt 
fl yskrot i et buskads, hvor nørderne hur-
tigt var ude med bedømmelse om at det 
er noget F-100 hovedhjul, en pylon osv. 
Kom ikke her og tro, at vi ikke ved noget!

Under briefi ngen fi nder vi ud af  at 
Bjørn (kassereren) må have haft sin fi nger 
med i arrangementet da vi får at vide at 
vi efter dagen skal afl evere den lille pla-
stikholder med papskiltet i… Ikke noget 

spild her. Jeg spørger om vi så også skal 
afl evere kuverten det hele lå i? Men det 
skulle den trods alt ikke. Så kom ikke og 
sig at Flyvevåbnet rutter med stakaterne. 
Man kunne jo også læse rundt omkring 
at der skam ikke spildes brændstof  på at 
”lege” under Airshowet. Det hele indgår i 
den daglige træning! 

Lidt bar røv
Spotterdagen var opdelt således at vi blev 
opdelt i hold og kørt rundt til de ca. 4 
hjørner af  fl yvestationen, hvorefter der 
var frokost og opstilling på sydsiden af  
runway…

Dette blev mødt af  begejstrede tilråb 
fra tilhørerne, da dem med en smule 
geografi sk indsigt vil vide at Skrydstrup 
ligger på samme måde som f.eks. Tune 
ved, at man som tilskuer står med solen 
lige i 5-øren, hvilket ikke er skidesmart set 
ud fra et fotosynspunkt. Derfor blev dette 
mødt med akklamation.

At spotterarrangørerne havde gjort sig 
de tanker viser at de også selv er entusiaster 
og det skal naturligvis bifaldes. At det så 
blev en bar røv kan kun tilkendes udefra-
kommende faktorer, som de ikke var herrer 

Armee de l‘Aire havde sendt en lille håndfuld Alpha Jet op til Airshow 2010.
Hvis man bygger en sådan, så skal man huske at afterlade decalfi lmen synlig! Det er den nemlig i virkeligheden!
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over. For alt imens at fl yene havde drønet 
os om ørerne mens vi blev kørt rundt i alle 
hjørner af  Skrydstrup, så blev det desværre 
sådan at fl yvningen stort set holdt op efter 
frokost, hvor kun Catalinaen lavede nogle 
fl yvninger frem og tilbage. Ærgerligt men 
sådan er der jo så meget.

Et af  de helt store trækplastre ved 
showet var den berømte B-17 ”Sally B”, der 
var på besøg i Danmark for første gang i 
mange år. Der må jeg indrømme at jeg hav-
de forventet som spotter at kunne komme 
NOGET tættere på den end tilfældet blev.

Jeg behøver ikke sidde ved styrepinden, 
men vil da gerne tage en tur rundt om fl yet. 
Men det kunne åbenbart ikke lade sig gøre, 
så det var sådan lidt det der med at forvente 

det nyeste Tamiya sæt i julegave og så få et 
par uldne sokker i stedet.

Airshow
Så oprandt dagen og vi vidste at vi skulle 
tidligt op for ikke at havne i køerne. Så da 
klokken var lidt over halv otte holdt vi ved 
indgangen sammen med mange andre. Hel-
digvis overholdt de åbningstiderne, for vi 
kunne allerede på det tidspunkt se hvordan 
køen formede sig – bag os!

Et forvarsel om solskin og en god 
sommerdag havde sikkert lokket ekstra 
mange ud af  søndagsdøsen og mod 
Skrydstrup. Med kun én indgang vil det 
give problemer og det skulle da også do-
minere nyhedsstrømmen de næste timer. 

Men vi var heldigvis ligeglade. Vi var inde 
og måtte fi nde en god plads i tide. Efter 
lidt vandring rundt på stedet fandt vi det 
østligste hjørne, med fri udsigt til diverse 
VIP’er, men desværre også inden for hø-
revidde af  et messingsuppe orkester, der 
desværre skulle spille det meste af  dagen 
mens Dronningen var på besøg!

Ganske som sædvanligt blev showet 
indledt ved at en F-16 gav den gas og 
en fi n opvisning med high speed pass, 
low pass, rul og det imponerende skue i 
at stige lodret op og nærmest forsvinde 
op i stratosfæren, mens lyden fjerner sig 
mere og mere. Må give noget af  et sug i 
mellemgulvet!

Alt imens F-16 fl øj rundt ankom en 

RAF medbragte to stk. Shorts Tucano i retro-bemaling, nemlig i farver kendt fra Slaget om England.
Den ene lavede et fi nt, stramt show i betragtning af at fl yet ikke giver piloten mulighed for at anvende G-dragt

Den belgiske F-16 demo bliver her forberedt 
til lørdagens prøve, måske er der inspiration 

til et diorama her?
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Den svenske Hunter er nu i bemalingen 
fra et hedengangent svensk show team

Flyvevåbnet havde lavet denne F-16 i specialbema-
ling for at markere 60-års jubilæet.
Mon ikke der snart kommer decals til den?

På static sås denne Eurofi ghter Typhoon fra Luftwaffe. 
Rygtet ville vide at den ikke fl øj for ikke at gøre F-16 
piloterne kede af det

Flemmings fortid som medlem i en kanonbesæt-
ning indhentede ham i Skrydstrup, derfor denne 
håndrettede 40 mm Bofors L/60.
Bagved ses en L/70, der er elektrisk rettet
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Denne F-86F har vi ikke tidligere 
set i Danmark, den må gerne kom-
me igen

Congo Queen kaldes denne svenske 
DC-3 i fl ot gul og alu bemaling

Sally B under taxiing ind til sin standplads langt pokker i vold væk fra alle tilskuerne. 
Heldigvis stod vi lige ved den taxiway alle fl yene brugte på vej væk fra startbanen.

Læg mærke til de håndholdte Dannebrog i sidevinduerne

De to svenske Spitfi res stod samlet på spotterdagen. Lyden - ... :-)
Flyet nærmest kameraet forulykkede d. 21. aug. i Norge, desværre omkom piloten
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Hercules med diverse honoratiores, der 
skulle deltage i afdelingen, hvor den almene 
pøbel var forment adgang.

Herefter kom Dronningen så i en 
Mer lin, der var den militære udgave, hvis 
man kan sige således, idet at det ikke var 
en af  dem med neongule markeringer og 
farven var også en anelse forskellig fra den 
normale Merlin farve. Det var altså en af  
de helt nye og den havde som forskrifterne 
dikterer Dronningens segl påsat. Sådan lidt 
Airforce One-agtigt, bare MEGET mindre!

Men Dronningen blev læsset af  og 
skridtede fronten af  anført af  trafi kminis-
ter Hans Christian Schmidt. Det vil 
naturligvis afføde spørgsmålet af  hvor 
Forsvarsministeren var henne – havde hun 
meldt afbud? Ja, det havde hun, men med 
en tragisk baggrund idet hun var i Roskilde 
for at tage imod kisten med den kun 22 
årige Sophia Bruun, der var blevet dræbt 
af  en vej sidebombe den 1. juni 2010. Så 
givetvis ville Gitte Lillelund Bech meget 
hellere have været i Skrydstrup.

Just like before…
Herefter var det lidt i samme stil som Tune, 
med lidt Harvards og de uundværlige og 
dygtige Chipmunks, men dog med den 

forskel at temaet blev udvidet med dejlige 
syn som Catalina og ikke mindst den med 
spænding ventede B-17, der mildest talt af  
uforklarlige årsager var parkeret så langt 
væk at absolut ingen kunne se den på 
nærmere hold???

Flyveopvisningen fejlede dog ikke 
noget og den fi k virkelig lejlighed til at 
trække igennem – henholdsvis som ”Sally 
B” på venstre side og ”Memphis Belle” 
på højre side!

En superfed oplevelse at se og høre 
på og da der så samtidig var opvarmning 
af  to Spitfi re fl y var der ikke mange tørre 
”spotter” underbukser tilbage!

Desværre var DC-3 vennernes fly 
stadig under reparation, så det kunne ikke 
som det ellers er sædvane deltage i show-
et. I stedet fi k vi en gul og blå version at 
se ”I’m here now”, der går under navnet 
Congo Queen og har da også registrerin-
gen 9Q-CUK, der siger Congo, men den 
fl yver fra Sverige. Der er sikkert en der 
kender baggrunden for dette. Men ejeren 
er Vallentuna Aviatörforening.

Senere på dagen dukkede endnu en 
C-47/DC-3 op i klassiske 2 VK. farver 
med britisk registrering.

Jet noise
Men det jeg kommer efter og sikkert mange 
andre også er at få duften af  jetfuel og lar-
men fra noget fornuftig jetmotor i ørerne. 
Der var virkelig noget for alle sanser den 
søndag i Skrydstrup.

Først og fremmest en suveræn F-86, jeg 
ikke har set tidligere, der lavede et forry-
gende show fl yets alder taget i betragtning.

Der var også en fransk Alpha Jet der 
var ok og en Harrier der larmede mere end 
den opviste. Men dagens lyspunkt, da der 
nu manglede et stort opvisningshold, var 
de tre Strikemaster i Team Viper, der gav 
opvisning i tæt og spændende fl yvning. 
Men også den svenske Hunter er altid et 
fl ot gensyn selv om den også er med hver 
gang i Roskilde.

Der var to udenlandske solo F-16’ere 
som krydderi. En belgisk (blå psykedelisk) 
og den hollandske (orange – og den er me-
tallic orange bemærk dette.) De laver lidt 
af  det samme slags show, men jeg synes nu 
at vinderen er den hollandske som leverer 
et show der er en lille vingebredde mere 
spektakulært. Dog må jeg sige at jeg synes 
at den ”gamle” udgave med sort-sølv og 
en anden pilot ved tidligere fl yshows var 
tanden bedre. Men sådan er der jo så meget!

Så var der ellers dømt powershow, hvor 
stort set alt hvad der kunne krybe og gå 
af  F-16 fl y blev kastet i luften i et næsten 
uendeligt fl ow. Meget imponerende. Til 
gengæld stod vi dårligt for det lille Taleban 
teater der blev opført, hvor det var lidt 
svært at se hvad der skete. Eksplosionerne 
ved ”luftangrebene” var dog langt mere 
spektakulære i Karup for to år siden. Men 
der skulle måske spares på krudtet?

Så var der ellers lagt op til afsluttende 
solo F-16 fl yvning. E-194 med den fl otte 
jubilæumshale bemaling går i luften og la-
ver et show der fi nt overgår indledningen. 
Super hele vejen og der blev også brugt 

fl ares, selvom der sik-
kert skulle spares!

Afrunding
Det blev en god week-
end i det Skrydstrupske 
som helt afgjort sag-
tens kan gentages næ-
ste gang flyveshowet 
lægger vejen der forbi.

Dog vil det være 
i Ålborg i 2012 at det 
sker næste gang er det 
allerede meldt ud. Det 
er nok lige ud over 
smertegrænsen at køre, 
men lad os se til den tid. 
Man ved jo aldrig hvad 

man fi nder på!

Flyvevåbnet benyttede lejligheden til at tage en værdig afsked med S-61 efter 40 års trofast 
tjeneste. U-279 havde fået Sleipner malet på begge sider, nydeligt håndarbejde

Luftwaffe deltog også denne gang, omend kun på static.
Rart med et gensyn med en Tornado
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Esbjerg Modelbyggerforening deltager i

Danish Airshow 2010
I år besluttede foreningen, at vi ville prøve om det kunne lade sig gøre, at komme til at 
udstille vores modeller til Flyvevåbnets Åbent Hus arrangement.

Af Steffen Sørensen

Det lykkedes fi nt, og vi fi k tildelt en 
 plads i den første shelter man kom 
 forbi, når man kom fra parke-

ringsarealet.
Vi delte shelteren med en klub som 

byggede radiostyrede fl y, to forhandlere 
af  bøger, en esbjergensisk, meget kendt 
forhandler af, så godt som, komplette og 
tilnærmelsesvis ubyggede modeller samt 
en sælger af  udstyr til folk som ikke er 
soldater, men enormt gerne vil være det.

Vi havde hovedsageligt taget modeller 
af  lastbiler, militærkøretøjer og fl y med, 
desuden havde vi lavet en lille plads hvor 
der blev bygget lidt på nogle modeller. Vi 
var meget spændt på hvordan interessen 
for udstillingen ville være, der var jo tem-
melig meget andet at se på også.

Det viste sig hurtigt, at interessen for 
vores udstilling langt overgik vores vilde-
ste forventninger. Lige fra arrangementet 
startede kl. 10 til efter det sluttede kl.16.30 
var der folk, der kikkede på vores modeller.

De mange besøgende på vores udstil-
ling havde en vidt forskellig indfaldsvinkel 
til deres interesse for modellerne. Der var 
selvfølgelig modelbygnings-entusiaster, der 
interesserede sig for, hvordan modellerne 
var bygget og konverteret, det er dem vi 
også møder til konkur-
rencer rundt omkring.

Så var der utroligt 
mange modelbyggere 
som enten sad alene 
med bygningen der-
hjemme eller var gået 
mere eller mindre i stå, 
de ville mægtigt gerne 
tale om modelbygning 
generelt og var vældigt 
opmuntrede over, at 
der stadig er gang i 
modelbygning rundt 
omkring.

De fl este besøgen-
de var ikke model-
byg gere,  men var 
interesse rede i militært 
materiel og specielt fl y 
(hvilket nok ikke er så 
underligt, stedet taget 
i be tragtning), de ville 
meget gerne tale om 

de enkelte modellers historie og oprindelse 
og mange af  dem ville gerne dele deres 
oplevelser omkring det fl y eller køretøj, 
som havde været forlæg til modellen.

Det var fantastisk spændende at vise 
vores modeller frem for et helt andet 
publikum, end vi er vant til, det gav også 
nervøse trækninger og sved på panden fl ere 
gange hvor vi fandt ud af, at der er betydelig 
forskel på modelbyggere og ikke-do i deres 
måde at håndtere andres modeller på. Ud 
over disse småting, som holdt os vågne 

Holdet fra Esbjerg på plads i shelteren i Skrydstrup med Steffen på venstre fl øj

dagen igennem, var det en meget positiv 
oplevelse at deltage på fl yshowet og vi talte 
om, at der nok skulle være nogen stykker, 
som gik hjem og fandt deres byggesæt frem 
fra loftet igen.

Vi er generelt af  den holdning, at det 
er godt for hobbyen at blive vist frem i 
mange andre sammenhænge end decide-
rede modelbygger-arrangementer. Esbjerg 
Modelbyggerforening regner i hvert fald 
med at deltage næste gang, selv om der er 
et pænt stykke vej fra Esbjerg til Ålborg.

Nogle af de medbragte modeller
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Fra skrothandleren direkte til frontlinien
Noget i den retning beskriver denne 75 års jubilars indtræden i 2. Verdenskrig.
Flyet er det italienske Breda 65.

Af Lars Seifert-Thorsen

Helt som sædvanligt begynder hi-
 storien et stykke tid inden fl yet bli-
 ver sendt fra skrothandleren 

til frontlinien. For en gangs skyld er det 
måske lidt interessant også at kigge lidt på 
historien bag fabrikken der designede og 
byggede fl yet.

Fabrikken
Breda fabrikken var i virkeligheden en 
koncern, der bestod af  en del forskellige 
fabrikker og design kontorer. Hovedkonto-
ret lå i Milano og derfra kontrollerede man 
en stribe fabrikker, der dels producerede 
komplette fl y og dels alle mulige kompo-
nenter til andre fl yfabrikker.

Bortset fra selve Breda fabrikken, der 
også lå i Milano, så var den vigtigste del af  
koncernen I.M.A.M (Industrie Meccaniche 
e Aeronautiche Meridionali) fabrikken der 
byggede en lang stribe af  primært recce- og 
observationsfl y

Selve Breda fabrikken begyndte første 
gang at producere fl y i 1917, da den fi k 
en ordre på at bygge ikke mindre end 600 
Caproni tredækker bombefl y.

Ikke alle disse nåede at blive leveret 
inden 1. Verdenskrig var slut og Breda gik 
derefter i gang med at eksperimentere med 
egne designs og de første af  disse kom i 
produktion i 1922. Op gennem 1920’erne 
og den første halvdel af  1930’erne lavede 
fabrikken fl y til både det private og det 
militære marked, idet produktionen omfat-

tede to-sædede privatfl y, militære trænere, 
en enkeltsædet jager, et tre-motorers pas-
sagerfl y, et decideret racerfl y til datidens 
langdistance kapfl yvninger og endelig ikke 
mindre end to forskellige ”tre-i-en” typer, 
som er hovedpersonen i denne fortælling.

Også efter 2. Verdenskrig byggede man 
fl y helt frem til 1951, her skal blot nævnes 
den vigtigste, nemlig et 4-motorers pas-
sa gerfl y, Breda Zappata B.Z.308, der dog 
aldrig kunne klare sig i konkurrencen med 
de amerikanske fabrikker.

Breda var også kendt for at fremstille 
maskingeværer, maskinkanoner og luft-
værnskanoner. Stort set alle italienske fl y 
fra 2. Verdenskrig var udstyret med Breda 
maskingeværer. Siden er denne del af  
koncernen blevet en del af  Oto Melara 
koncernen, der fortsat fremstiller bl.a. 
skibskanoner.

Baggrunden
I 1933 havde Breda udviklet et fl y, som 
skulle bruges som både jager- og angrebs-
fl y, Breda Ba.64. Men det viste sig meget 
hurtigt, at da det kom i tjeneste mente 
piloterne at det hverken kunne bruges til 
det ene eller det andet.

Flyet manglede motorkraft og var 
meget svært at fl yve. Det havde derfor en 
meget kortvarig karriere og der blev kun 
produceret 42 stk.

På baggrund af  Breda Ba.64 besluttede 
man at forbedre egenskaberne og udvik-
lede derfor det nye fl y, Breda Ba.65, der 
godt nok var bygget op omkring de samme 
karakteristika, nemlig et tosædet, enmoto-
ret monoplan med optrækkeligt understel. 
Først og fremmest udskiftede man Ba.64’s 
Alfa Romeo motor på 650 hk med en 880 

Herover ses prototypen
Foto: Via Internettet

Her afprøves det optrækkelige understel
Foto: Via Internettet
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hk Gnome & Rhone og samtidigt gjorde 
man fl yet mere manøvredygtigt.

Den taktiske doktrin som man byggede 
begge fl y til at udfylde en rolle i, gik ud på at 
manøvredygtige taktiske fl y skulle bombe 
og beskyde jordmål i en afstand af  op til 
300 km bag frontlinien. Men doktrinen var 
ikke helt klar på hvad fl yet faktisk skulle 
kunne og hvilke præstationer det skulle 
have for at kunne udfylde rollen tilfredsstil-
lende. Faktisk havde skaberen af  doktrinen 
en ide om, at det ideelle militære fl y skulle 
kunne udfylde en lang række roller, bl.a. 
som jagerfl y, let bombefl y, foto-recce og 
til samarbejde med hæren.

Set fra fabrikkens side var der tale om 
”et tosædet kampfl y med fast fremadrettet 
bevæbning i vingerne og et tårn på ryggen 
som kunne bruges som et hurtigt bombefl y. 
Ved at fjerne det andet besætningsmedlem 
blev fl yet til et ensædet jagerfl y med meget 
gode fl yveegenskaber”.

Den opmærksomme læser vil være i 
stand til at regne ud at med den beskrivelse 
ville fl yet sætte sig mellem mindst to stole. 
Hvilket selvfølgelig var hvad der skete.

Første fl yvning
Den første fl yvning fandt sted i Milano i 
september 1935 og da der var tale om en 
videreudvikling af  et eksisterende fl y var 
det ikke nødvendigt med specielt mange 
testfl yvninger ved fabrikken inden man 
kunne overdrage prototypen til Regia 

Aeronautica på en luftbase ved Rom d. 27. 
oktober 1935.

Her ønskede man at undersøge om 
man faktisk kunne bruge fl yet som ja-
gerfl y og foretog derfor en lang række 
afprøvninger, hvor man sammenlignede 
fl yets egenskaber med Fiat CR.32 jagere. 
Det viste sig at Breda’en var hurtigere, 
men at Fiat bi planer ne var væsentligt 
mere manøvredygtige. Regia Aeronautica 
accepterede fl yet og man gik i gang med at 
seriefremstille typen.

Flyet fi k desværre meget hurtigt et rygte 
om at det var meget svært at fl yve og at det 
havde ”umulige” fl yveegenskaber fordi der 
opstod en hel del mere eller mindre alvorli-
ge uheld mens typen var under indfasning. 
Som en konsekvens heraf  valgte man at 
udstationere et antal af  Breda fabrikkens 
testpiloter rundt om ved de eskadriller der 
blev udstyret med typen, for at de kunne 
vise at fl yet absolut ikke var umuligt og at 
det kunne udføre alle mulige aerobatiske 
manøvrer.

I virkeligheden skyldtes disse uheld, at 
de italienske piloter havde meget svært ved 
at vænne sig til et tungt monoplan, idet de 
var vant til at fl yve meget lette biplaner, der 
havde væsentligt andre fl yveegenskaber. 
Når vi samtidigt tager en mangelfuld om-
sko lings uddannelse, en generel lav standard 
på piloterne og at disse yderligere ofte lod 
hånt om alle almindelige sikkerhedsfor-
skrifter, har vi her opskriften på at en ny 

fl ytype får et dårligt rygte uden selv at være 
skyld i det.

Fredstid
Den første Ba.65 kom i aktiv tjeneste i 
juni 1936, da prototypen blev overdraget 
til 160a Squadriglia. Kort tid efter kom 
den første produktionsmaskine, der blev 
tildelt 167a Sq, begge eskadriller var baseret 
ved Rom.

Regia Aeronautica var på dette tids-
punkt i færd med at samle alle deres 
Assalto (angrebs) enheder i to ”Stormi” 
(kan nærmest sammenlignes med det 
engelske begreb Wing), nemlig 5. Stormo 
og 50. Stormo, der tilsammen havde 12 
eskadriller. Desværre gik det kun langsomt 
fremad med at få fremstillet fl yene og det 
tog derfor meget lang tid inden man kun-
ne begynde at foretage nogen form for 
operativ træning med typen. I slutningen 
af  1937 havde de to Stormi tilsammen 20 
Breda 65 i tjeneste.

I begyndelsen af  1938 blev det be-
sluttet at overføre begge Stormi til baser 
på Po-sletten, nærmere betegnet Lonate 
Pozzolo og Treviso. Vel ankommet til de 
nye baser fortsatte man med de få fl y der 
var operative og man rendte fortsat ind i en 
lang række tekniske problemer, såvel som 
pilotfejl og i løbet af  de første ni måneder 
af  1938 mistede ikke mindre end 8 piloter 
livet mens de sad bag pinden i en Ba.65.

Det medførte at man groundede typen 
fra oktober 1938 til januar 1939 og herefter 
fortsatte man med et stærkt reduceret ak-
tivitetsniveau. Det betød, at man stort set 
ophørte med at træne angrebsmissioner og 
at den enkelte pilot ikke kunne få mere end 
7 fl yvetimer om måneden, hvilket ikke var 
tilstrækkeligt. De højere beslutningstagere 
i Regia Aeronautica gjorde ikke situationen 
bedre da de besluttede at standse produk-
tionen af  Ba.65, selv om eskadrillerne 
manglede at få leveret 33 fl y.

5. Stormo udfasede sine Ba.65 i løbet 
af  foråret og forsommeren 1939 til fordel 
for Breda Ba.88, mens typen fortsat var 
i begrænset brug i 50. Stormo. Der var 
fortsat problemer med dels fl yets teknik, 
men også med at der var et meget stort 
gennemtræk af  piloter, der ydermere ikke 
havde de nødvendige forudsætninger for at 
kunne fl yve og aktivt benytte et lavvinget 
monoplan.

Henover sommeren blev det beslut-
tet at overføre 50. Stormo til Benghazi i 
Libyen, hvilket gav yderligere et afbræk i 
træningen og da fl yenes Fiat A.80 motorer 
desuden ikke kunne klare hverken varmen 
eller sandet rendte man ind i en ny serie 
uheld der ikke ligefrem gjorde piloterne 
ultra trygge ved typen.

Tegning af Ba.65 med
Type M rygtårn
Tegn.: via Internettet

Not to scale
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Til sidst, lige inden 2. Verdenskrig brød 
ud besluttede man at nedlægge angrebs-
eskadrillerne, og pakke fl yene ned så de 
kunne sendes retur til Italien for at blive 
skrottet. Selv de få Ba.65 der var blevet 
brugt ved flyveskolen i Foggia (for at 
uddanne an grebspiloter) var blevet sat i 
mølpose da denne fl yveskole fl yttede til 
Rimini i november 1939. Kort sagt, Breda 
Ba.65s dage var talte, fl yene var på vej til 
skrothandleren.

Den spanske borgerkrig
I december 1936, mens kun ganske få 
Breda 65 var i tjeneste i Italien besluttede 
Mussolini at det var på tide at give en hånd-
fuld af  de italienske piloter muligheden for 
at deltage i en rigtig konfl ikt, nemlig den 
spanske borgerkrig. Planen var at støtte 
Franco med en fl ystyrke på 250 fl y, den 
såkaldte Aviazione Legionaria.

Fire Ba.65 blev losset fra et skib i Palma 
de Mallorcas havn d. 28. december 1936, 
hvor de blev fulgt af  yderligere 8 stk. d. 
8. januar 1937. I marts måned blev disse 
sammen med et læs Fiat C.R.32 jagere af-
skibet til Cadiz. De 12 Ba.65 blev tildelt 65a 
Squadriglia Autonoma di Assalto og man 
gik i gang med at få dem gjort operative. 
Der var mange problemer med dette og et 
af  fl yene gik tabt ved en ulykke i forbin-
delse med en landing. Det varede helt frem 
til august 1937 inden typen endelig blev 
indsat i aktiv tjeneste i det nordlige Spanien, 
hvorefter den meget hurtigt opnåede noget 

så sjældent som en nedskydning, idet et af  
fl yene nedskød en Tupolev SB-2 over Soria.

Typen blev i Spanien primært benyttet 
som interceptor, hvilket den absolut ikke 
var velegnet til, idet den slet ikke kunne 
stige hurtigt nok. Derfor blev der fl øjet 
mange missioner med patruljer i stor høj-
de, hvilket gav en meget stor belastning 
på piloterne pga. dels temperaturen oppe 
i de høje luftlag og dels det manglende 
iltsystem.

Adskillige af  fl yene blev ombygget i 
felten til to-sædere mens de opererede i 
nord-Spanien og i oktober blev de fl yttet 
til Tudela i Navarra provinsen, hvorfra de 
dels sloges med dårligt vintervejr og dels 
deltog i kampene om Teruel.

Efter at Francos styrker havde indtaget 
denne by tog eskadrillen, der i mellemtiden 
var blevet forstærket med yderligere 4 stk. 
Ba.65, del i Aragon-offensiven der i april 
1938 delte Spanien i to dele.

Eskadrillen deltog også i slaget om 
Ebro i juli 1938, hvor man for første gang 
brugte Ba.65 som styrtbomber mod nogle 
pon tonbroer der var blevet bygget over 
Ebro-fl oden. Man fi k dog ikke ram på 
disse pontonbroer, men høstede en del 
erfaringer. I september 1938 havde man 
mistet så mange Ba.65, primært ved uheld, 
at eskadrillen var nede på 8 luftdygtige fl y 
og det var heldigt at man fi k tilført yderli-
gere 6 stk. inden eskadrillen blev indsat i 
den afsluttende offensiv mod Catalonien. 
Den sidste mission blev fl øjet fra Olmedo 

d. 24. marts 1939.
Da den spanske borgerkrig sluttede 

d. 29. marts 1939 havde eskadrillen fl ø-
jet 1.921 missioner og mistet 12 ud af  
de i alt 23 Ba.65 der var blevet sendt til 
Spanien. Heraf  dog kun tre som følge af  
kamphandlinger. Da Aviazione Legionaria 
vendte tilbage til Italien i maj 1939 efterlod 
man de overlevende Ba.65 til det spanske 
fl yvevåben.

Eksport
Alt imens Ba.65 var indsat i aktiv kamp i 
Spanien gik man i gang med at udvikle en 
to-sædet version benævnt Ba.65bis. Man 
gik også i gang med et eksportfremstød 
og det lykkedes at få Irak til at bestille 15 
Ba.65 med Isotta Fraschini K 14 motorer. 
Af  disse 15 var de 13 to-sædede Ba.65bis 
med et hydraulisk styret Breda L rygtårn 
med et enkelt 12,7 mm Breda-SAFAT 
maskingevær.

Sovjetunionen købte ligeledes i 1937 
10 stk. en-sædede.

I 1938 leverede man 17 en-sædere og 
3 to-sædede trænere til Chile. Alle disse 
havde Piaggio P.XI C.40 motorer.

Og endelig i 1939 købte Portugal 12 
stk. Ba.65bis to-sædere med Fiat A.80 
motorer og Breda L rygtårne.

2. Verdenskrig
Da 2. Verdenskrig brød ud i september 
1939 var der blevet bygget i alt 210 stk. 
Ba.65 i de forskellige varianter. På det-

Her er en Breda Ba.65bis, hvor rygtårnet er fjernet for at give plads til et håndholdt maskingevær
Foto: Via Internettet
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te tidspunkt var ikke mindre end seks 
eskadriller udstyret med Ba.65. 

Regia Aeronautica havde 154 tilbage 
da Italien gik ind i krigen d. 10. juni 1940. 
Af  disse var 119 udstyret med Fiat A.80 
motorer og der var et mindre antal to-sæ-
dede hvor man havde fjernet rygtårnet og 
erstattet det med et manuelt betjent 12,7 
mm MG.

En stor del af  disse var allerede pakket 
ned og stod for at skulle transporteres til-
bage til skrothandleren i Italien da krigen 
brød ud, men de kunne sættes tilbage til 

fl yvedygtig stand og derfor kan man sige, 
at krigen ”reddede” typen fra skrothandle-
ren. De fl y der var pakket ned og ventede 
i Nordafrika blev pakket ud igen og straks 
sendt ud til de fremskudte italienske baser 
i Libyen, altså direkte fra skrothandleren 
til frontlinien.

Det varede ikke længe inden de to 
eskadriller der var i Libyen blev forlagt fra 
Ben ghazi til en fremskudt fl yveplads ved 
To bruk, hvor de straks blev gjort ansvarlige 
for at modvirke ethvert engelsk forsøg på 
at invadere Libyen. Fiat motorerne var 

absolut ikke gode venner med klimaet i 
Libyen og ved udgangen af  juni 1940 var 
der kun 5 stk. der var i fl yvedygtig stand.

I løbet af  juli måned blev to andre 
eskadriller overført til Tobruk fra Italien 
med Ba.65 hentet på diverse depoter. De 
fl este af  disse havde de lidt svagere Isotta 
Fraschini K 14 motorer, der viste sig at 
være bedre i stand til at håndtere varmen 
og sandet.

Den typiske angrebsmission involvere-
de ca. 250 km fl yvning frem til et område 
hvor man angreb engelske kolonner fra 

Denne Breda 65 med Isotta Fraschini K 14 motor blev brugt af Aviazione Legionaria under den spanske borgerkrig
Foto: Via Internettet

Denne irakiske Breda 65 med individnummeret 118 har måttet nødlande. Læg iøvrigt mærke til, at motordækslet indikerer at den har fået 
eftermonteret en Fiat A80 motor. Sammenlign med motordækslet på fl yet fra den spanske borgerkrig.

Foto: Via Internettet
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1.000 fods højde inden man fl øj hjem igen. 
Da italienerne ikke havde tilstrækkeligt med 
sprængbomber brugte man som oftest 
brandbomber, der ikke var særligt effektive 
pga. ørkenlandskabet med sand og sten.

Da Italienerne indledte deres offensiv 
i september 1940 deltog eskadrillerne med 
alle de fl y de kunne få på vingerne, men en 
støt tabsrate pga. uheld og især tekniske 
problemer reducerede antallet af  rådige 
fl y, således at da offensiven sluttede efter 
en enkelt uge havde man kun 10 stk. Ba.65 
til rådighed.

Frem til den engelske modoffensiv i 
december lykkedes det dog italienerne at 
fastholde et vist pres mod englænderne og 
i både oktober og november deltog Ba.65 
maskiner i angreb på Siwa oasen langt inde 
i Egypten.

Den engelske modoffensiv var til at 
begynde med planlagt som et kortvarigt 
raid, men italienerne blev taget fuldstæn-
digt på sengen og i løbet af  ganske kort 
tid blev de italienske stillinger løbet over 
ende. Englænderne var ikke sene til at gribe 
chancen og fortsatte fremrykningen helt 
frem til Beda Fomm, hvor resterne af  den 
italienske hær blev udslettet i begyndelsen 
af  februar 1941.

Under hele den engelske fremrykning 
kæmpede Regia Aeronautica tappert, men 
forgæves mod de engelske styrker. Alle de 
Ba.65 der var i Libyen plus nogle stykker 
der kom til fra Italien gik til som følge af  
dårligt vejr og fjendtlige aktioner. Eng-
lænderne fandt de sidste 6 stk. forladt og i 
miserabel tilstand på en base ved Benghazi 
da offensiven nåede dertil i slutningen af  
januar.

De sidste kampe
De sidste kampe som Ba.65 deltog i var i 
forbindelse med den irakiske revolte mod 
englænderne i maj 1941, hvor et antal af  
de 13 Ba.65bis der var blevet leveret til 
Irak deltog i adskillige angreb mod RAF 
basen i Habbaniya. Men efter nogle få uger 
førte skader fra luftkampe og antiluftskyts, 
kombineret med manglende reservedele til 
at alle irakiske fl y måtte blive på jorden og 
englænderne kunne nedkæmpe oprøret i 
løbet af  ganske kort tid.

Det markerede afslutningen på en kort 
karriere som angrebsfl y for denne interes-
sante type, der beviste at det er uhyggeligt 
svært at lave et fl y der kan udfylde mange 
forskellige roller uden at risikere at sætte sig 
grundigt ned mellem fl ere stole.

Bemalinger
I Italien f løj typen oftest med en 
gul-grøn-mørkebrun bemaling på oversi-
den, mens undersiden var aluminium eller 
grå. De enkelte farver på oversiden var 
malet i et irregulært, trekantet mønster. 
En del fl øj med et mønster med en lidt 
anden farvesammensætning, nemlig med 
både lyse- og mørkegrøn foruden gul og 
kastanjebrun på oversiden.

I Nordafrika var de lysebrune med 
”grønne pletter” på oversiden og lys gråblå 
underside.

Uanset hvad, så vil jeg anbefale at man 
kigger på sine referencer inden man går i 
gang med italiensk camoufl age, de mønstre 
og skemaer er ikke lige at gå til og det er 
tydeligt at der har været stor individualisme 
fra enhed til enhed.

Det samme gælder i øvrigt for eskadril-

lemærker, våbenskjolde og tegneseriefi gu-
rer der har optrådt på denne type i løbet 
af  dens karriere.

Breda 65 i model
1/72: AZ Models
Her er der faktisk hele to sæt at vælge imel-
lem, idet man har udgivet det samme sæt, 
med to forskellige bemalingsmulig heder. 
Det ene sæt giver mulighed for et fl y fra 
den spanske borgerkrig og et fl y i Italien 
1940, mens det andet sæt giver mulighed 
for to forskellige fl y baseret i Nordafrika. 
Selve sættet er dog det samme, vi taler her 
om en blanding af  plastic, resin, fotoæts 
og med vacu-form cano py. Anmeldelserne 
siger, at dette er bedste bud på markedet i 
øjeblikket i denne skala.
1/72: Azur Models
Det er et af  de tidligste sæt fra Azur og det 
er også et multi-medie sæt som det fra AZ 
Models. Her er der en større udfordring i 
motoren, idet dennes cylindere ser alt for 
små ud i forhold til den cowling som den er 
støbt sammen med. Man skal altså skære/
bore motoren væk fra resin-cowlingen og 
derefter på jagt efter en ny motor der kan 
bruges, f.eks. fra en Airfi x SM.79.
1/48: Warrior
Et resinsæt med hvid metaldele og vacu-
form canopy. Det er ikke et sæt for nybe-
gyndere og der er nogle problemer med 
udformningen af  selve fuselagen.
1/48: Special Hobby
Sprøjtestøbt og så nyt, at det dårligt har 
ramt forretningerne endnu. Med dette 
sæts fremkomst er War riors nok ikke det 
alternativ jeg ville vælge.

Hektisk aktivitet omkring en Ba.65 et sted i Nordafrika, 
hvor den bliver klargjort til et togt mod englænderne.
En ide til et diorama.
Foto: Via Internettet
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Anmeldelser
Panser

Italian heavy tank P40.
1/35. Tamiya/Italeri limited edition.
Efter først at have måttet konstatere at min 
forhåndsbestilling i 2009 af  Italeris Carro 
Armato P40 hos Randers Hobby Import, 
var „smuttet“(?) for importøren, stødte jeg 
til min glæde alligevel på den tidligere i år 
hos Stoppel Hobby. Men i en noget ander-
ledes indpakning end jeg havde regnet med.

Tamiya og Italeri har gennem de sidste 
par år samarbejdet om fl ere af  deres pro-
jekter, hvor Italeri leverer køretøjer eller 
bygninger og Tamiya så ompakker dem, 
sammen med nogle af  deres egne fi gurer. 
Sikkert for at booste et fælles salg efter 
devisen „if  you can’t beat them - join ’em“.

Umiddelbart fi k jeg fornemmelsen af  
at det har medført en højere pris for dette 
sæt, i Tamiyas udgave, end det ellers ville 
have været i Italeris egen. Men efterføl-
gende ser det ud til at der alligevel ikke er 
nogen nævneværdig forskel. Til gengæld får 
man ikke helt det samme for pengene, da 
Italeri skal have vedlagt et drejet løb i deres 
udgave, mens det kun kan købes separat 
hos Tamiya - groft nok!

P (Pesante = tung) 40 kampvogn, var 
italiensk standard i den tunge klasse. Men 
hos tyskerne - som skulle ende med at blive 
de eneste der brugte den operativt - blev 
den kun klassificeret som middeltung, 
sammenlignelig med deres egen Pz IV med 
lang kanon (KwK 43).

Som med mange af  italienernes andre 
kampvognsudviklingsprojekter, blev også 
P40 først en realitet, fl ere år efter den 
skulle have været klar. Behovet for tunge 
kampvogne gav man allerede udtryk for i 
pansertroppernes regulativ i 1938. Men ud-
viklingen trak ud og andre projekter gjorde 
at en bestillingsordre på en prototype ikke 
var klar før juli 1940.

Både militæret selv og Ansaldo fabrik-
kerne, var i gang med forskellige designs 
og Mussolini kunne derfor pr. 7/8 1940 
give sin accept af  en kampvogn på 28 ton.

Bestykningen skulle være en Ansal-
do 75mm L/34 kanon med en parallelt 
siddende 20 mm Breda maskinkanon i et 

roterende tårn. Sekundær bestykning skulle 
være 3-4 MG’s, et mandskab på 5 og en 330 
HK Ansaldo diesel motor, der kunne give 
en topfart på 40 km/t. Prototypen, kaldet 
P75, skulle stå klar max. 1 år efter.

Krigens udvikling, løbende ændringer 
og det at hærens overkommmando var 
blevet stærkt interesseret i et tysk tilbud 
om licensproducere Pz. IV kampvogne i 
Italien pr. marts 1943, til en værdi af  300 
millioner rigsmark, satte leveringen af  den, 
på det tidspunkt igangværende produktion, 
på stand-by. Tyskernes tilbud endte dog 
med at løbe ud i sandet.

Undervejs i udviklingen havde man 
også fået mulighed for at studere russernes 
T-34 kampvogn og dette førte til en så 
radikal ændring af  den sluttelige prototype 
- P26 - ifh. til den originale 1:1 træmodel, 
at man ikke var klar til produktion, før 
primo 1943.

Alligevel bestilte overkommandoen i 
første omgang 500 stk. P40 i april ’42, som 
blev forøget til 579 stk. oktober samme år. 
Planerne var at have de første producerede 
kampvogne klar til en sluttelig inspektion 
pr. august ’43, hvorefter 1. svære panser-
battalion kunne opstilles 8/8 -43 og den 
2. 1/9 -43.

Protokoller fra Ansaldofabrikkerne 
testamenterer at kun 1(!) sølle P40 var 
færdiggjort og overdraget til sin italienske 
enhed blot 5 dage for våbenstilstanden 
8/9 1943. Tyskerne beordrede senere pro-
duktionen fortsat og bestilte 150 stk. - 75 
med motor og 75 uden. De sidste til brug 
for „ortsfeste panzerturmstellung“ i ty-
skernes Gotiske forsvarslinie SØ for Rom 
og i Nord-Italien. De fi k kun 101 i løbet 
af  1943-44. Heraf  var de 40 uden motor 
eller kraftoverføring. De køreduelige vides 
ikke at have deltaget i regulære panserslag, 
da tyskerne hovedsageligt brugte dem til 
partisanbekæmpelse.

Dog var en af  de beslaglagte P40 ble-
vet overført til Kummersdorf  øvelse- og 
testcenter i det østlige Tyskland. Herfra 
blev den sammen med en Königstiger, en 
Jagdtiger og 2 beute-Shermans dannet til 
et kompagni/kampfgruppe og indsat mod 
russiske pansertropper, tidligt april 1945. 
Heller ikke denne P40‘s kampduelighed 
mod fjendtligt panser, fi ndes der detaljeret 
dokumentation om.

De tekniske data for P40: længde 5,8m, 
højde 2,5m, bredde 2,8m. Kampvægt 
26.430 kg. Pansering fra 14-50mm. De 
tidligste producerede havde en SPA 8V 12 
cylindret væskekølet benzinmotor. Senere 
blev dette ændret til en 8 cylindret ditto. 
Primær bestykning: en 75mm L/34 kanon 

med 65 granater. Sekundær bestykning: 
en 8mm Breda model 38 MG med 576 
skud. Begge våbentyper siddende i tårnet. 
På senere udgaver kunne tårn MG alter-
nativt placeres på en AA tårnstand. Max. 
hastighed 42 km/t. Aktionradius 275 km. 
Mandskab: 4.
Selve sættet:
310 plastdele + 18 i æts (til holdere for 
jer rycans, dække for udstød ningerne, 
num mer pladeholder og værktøjsbeslag). 
Ud stød  ningsdækkene skal formes på en 
udposning, der sidder på støberamme A. 
Mens byggevejledningens anvisning af  
jerrycan hol der nes bukning, er mere forvir-
rende end hjælpsom. Jerrycans medfølger 
ikke i sættet.

Plastdelene er i top uden nogen krimi-
nelle synk. Det eneste lidt kritisable, er at 
man har valgt at støbe udstødningerne og 
bladfjedrene i fl ere halvdele. For udstød-
ningernes vedkommende gør det ikke det 
store, da de jo alligevel skal kapsles ind. 
Men bladfjedrene er en anden sag, da de 
ikke i virkelighedens verden, var to-delte 
på langs.

Det er forhåbenligt et emne, resin-
producenterne er blevet opmærksomme 
på, da disse dele ellers vil blive svære at 
fremstå overbevisende, trods en perfekt 
limning.

Bælter er i sprøjtestøbt plastik, opdelt 
i 2 10cm lange stykker og 40 enkeltled pr. 
ramme. Og da der skal bruges 37 enkeltled 
til hver side, er der således også 6 ekstra 
led til rådighed for reservebælter. Disse 
ville typisk være blevet placeret på hækken 
mellem motorristerne, som det kan ses i 
sættets medfølgende referencemateriale.

Alligevel kunne Italeri sagtens have 
valgt at udnytte pladsen på støberammerne, 
hvor bælterne sidder, da der er plads til 
yderligere mindst 30 led. Men da tyskerne 
åbenbart aldrig regnede med at indsætte 
P40‘en mod fjendtligt panser og dermed 
ikke behøvede yderligere forstærkning 
af  panseret, i form af  bælteled, kan det 
være en af  grundene. Mere nærliggende 
er selvfølgelig for at begrænse produkti-
onsomkostningerne og holde salgsprisen 
nede på byggesættet.

Et andet minus, er at der ikke med-
følger nogen motor i sættet, uagtet at 
motor ristenes ribber sidder med så store 
mellemrum, at en motor sagtens vil kunne 
ses. Problemet er her sandsynligvis mangel 
på autentiske referencer af  SPA motoren. 
Nødløsningen kan selvfølgelig blive at 
bygge sættet som en af  de 40 stationære 
pindsvinestillinger, P40‘en også blev brugt 
til. Ellers hedder det motor-scratchbygning 
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eller bed om et resinmirakel!
Italeri annoncerede selv sidste år 

et super detaljerings-og resinsæt i deres 
katalog. Men det ser ud til at være blevet 
droppet i år. Som et lille plaster på såret, 
medfølger der til gengæld i sættet 106 
koniske bolte, der sidder på de 2 rammer 
for bogieophænget, til fri af  benyttelse. En 
anden mulighed kunne selvfølgelig være 
at de er beregnet til fremtidige projekter.

Mit eget gæt kunne være en Semovente 
da 105/25 M43 Basotto/Dachshund og/
eller en Semovente da 75/46. 105/25 var en 
stormkanon, 75/46 en panserjæger. Begge 
havde identisk chassis og kendetegnede for 
deres ekstra svære bolte på overbygningens 
70mm front-og sidepanser. Men det ser nu 
ud til at have lange udsigter!

Trods alle minusser er Carro Armato 
P40 et fi nt lavet sæt. Decals er for 2 af  de 
enheder, der er gengivet som farveplancher 
i referencemanualen, nemlig 15. Polizei 
Panzer Kompagni, Novara april ’45 og 
panserkompagniet i 24. Waffen Gebirgs 
(Karstjäger) Brigade der SS, 1.Zug, Friuli 
regionen, april ’45.

Referencemanualen er som vanligt fyldt 
med gode walk-around billeder af  de 2 ene-
ste kendte tilbageværende eksemplarer på 
hhv. Museo Storico della Motorizzazione 
Militare i Rom, Cecchignola (uden motor) 
og kavaleriskolen i Lecce (uden original 
motor, men i køredygtig stand med en 
moderne 190 HK diesel motor - svarende 
til en Leopard 1).

Anbefales.
Pris hos Stoppel: 383 kr.
Kildemateriale: Sættets billede -og tekst 

referencemanual. Squadron/Signal 6089. 
Italian Armoured vehicles of  WWII by 
Nicola Pignota.

Niels Helge Rønkjær

Bøger
”I morgen angriber vi igen -
Danmarks krig i Afghanistan”
af  Kim Hundevadt
Jyllandspostens forlag 2008.
ISBN 978-87-7692-186-6
283 sider. Illustreret med fotos og 
kortskitser.

Siden 2001 har Danmark været i krig i 
Afghanistan mod Al-Queda og især Taliban 
og denne bog beskæftiger sig med nogle af  
kampene i 2008. Kampene er de hårdeste 
som dansk militær har været involveret i 
siden krigen i 1864.

Vi følger hold 4 og deres offensiv i 
den grønne Gereshk-dal imod Taliban 
positioner for at rense dalen for fjendtlig 
aktivitet, så genopbygningen kan tage fart. 
Hårde nærkampe følger og tit ligger tali-
banerne og de danske jenser kun få meter 

fra hinanden under kampene. Talibanerne 
lider en del tab og de danske jenser mister 
5 faldne og 10 sårede. Til sidst trækker 
talibanerne sig dog.

Vi følger de danske soldater i kamp, 
på patrulje og i deres hverdag hjemme i 
lejren. Forfatterne trækker på en hel del 
interviews, øjenvidneberetninger og rap-
porter for at få et så nøjagtigt billede af  
begivenhederne og det er lykkedes godt. 
Vi får gode fotos og kortskitser for at få et 
bedre overblik over begivenhedernes gang 
(dejligt)! Og vi får et indblik i Afghanernes 
hverdag, samfund og vi bliver introduceret 
til deres stamme-/klan-mentalitet og tilsva-
rende deres rivaliseren!

Vi følger til sidst skabelsen af  Arma-
dillo som deres nye lejr, hvilket er vigtigt 
da det er danskernes lejr i dag.

Bogen slutter af  med ordliste for civile, 
så de kan forstå den militære terminologi 
og slang (godt)!

Forfatteren har selv været med da/hvor 
tingene skete, og det er bogens force. Det 
er en god og nærværende bog som bør 
læses. Jeg havde svært at lægge den fra mig. 
Jeg giver den mine allerbedste anbefalinger!

Morten Grim Pliniussen

SAAB 35 Draken in Finnish Air Force
af  Jyrki Laukkanen
Forlaget Apali, Tampere, Finland 2006.
ISBN 952-5026-55-8
Emnet er særlig interessant for en dansk 
læser, idet den giver et spejlbillede af  Dra-
kens tjeneste i Danmark: Sveriges naboland 
til den anden side havde også et tilsvarende 
antal Draken i tjeneste - 48 styk sammen-
lignet med de 51 hos Flyvevåbnet.

Bogen fortæller hele historien om Dra-
ken i Finland fra den politiske baggrund for 
anskaffelsen med kontraktunder skrivelse 

i 1970 og til udfasning i 2000 med efter-
følgende skrotning eller bevarelse af  de 
enkelte fl y. I Finland var fl yenes opgave det, 
som Draken oprindeligt var konstrueret til, 
nemlig luftforsvar.

I første omgang blev der indlejet seks J 
35B (fi nsk betegnelse 35BS) samtidig med, 
at der blev gjort klar til samling af  12 nye 
35S jagerfl y (svarende til J 35F) på Valmets 
fabrik i Finland. I 1975 købtes de lejede 
fl y sammen med tre brugte tosædere og 
seks J 35F1. Ni år senere var det tid til at 
udstyre endnu en fl yvestation med Draken, 
da blev der indkøbt yderligere 18 styk 35FS 
(J 35F1) og to tosædere.

Modelbyggeren fi nder masser af  foto-
grafi er, de fl este i farve, på de 192 sider. Og 
der er virkelig tale om mange – hvert eneste 
individ er dækket af  mindst to farvefotos 
fra hver sin epoke af  fl yets tjenestehisto-
rie. Et kapitel er viet til farveskemaer: de 
ensædede var i svensk standardbemaling, 
tosæderne i umalet metal. Flyene begynd-
te med store kokarder, som senere blev 
ændret til low-visibility kokarder med blot 
20 cm diameter. Serienumrene blev ved 
samme lejlighed krympet tilsvarende i 
størrelse. Samme serienumre er iøvrigt en 
besynderlighed for typen, idet de enkelte 
leveranceserier er „fl ettet sammen“: SAAB 
35BS fl yene bærer lige numre fra DK-202 
og fremefter, mens SAAB 35S fl yene bærer 
ulige numre fra DK-201 og fremefter!

Bogen er i A4 format, indbundet i stift 
bind. Alle billedtekster er på både fi nsk og 
engelsk. De indledende par kapitler om 
den generelle udvikling af  jetfl y i Sverige 
og Draken i særdeleshed er kun på fi nsk ud 
fra det faktum, at disse emner er vel dækket 
på engelsk andre steder. Resten af  bogen, 
det vil sige alle de kapitler, der refererer til 
fi nske forhold, løber parallelt på fi nsk og 
engelsk i venstre hhv. højre spalte. Det er 
dog stadig nyttigt at kende begge sprog, 
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idet der er enkelte indholdsmæssige for-
skelle imellem de to tekster.

Bogen vil utvivlsomt blive nydt både 
af  den pensionerede danske drakenpilot 
og lænestolspiloten, der gerne vil have sin 
Draken-samling komplet.

Bogen føres i Danmark af  Nyboder 
Boghandel.

Kai Willadsen

Film

Armadillo.
Lad mig starte lige på og hårdt; Dette er 
ikke fi lmen som du skal se mens at du 
fl etter fi ngre med din kone/kæreste, for 
det er den for brutal til.

Vi følger et par danske soldater fra de 
tager af  sted til Afghanistan til de er næsten 
færdige med deres turnus. Vi ser træningen, 
samtalerne med deres familier, afskeden 
og endelig deres ankomst til Afghanistan. 
Det der gør disse scener stærke er det at 
kameraet kommet tæt på og vi ser deres 
følelser og reaktioner. Derefter følger vi 
dem både når de går på patrulje, gør deres 
tjeneste og slapper af  med mandehørm, 
porno på dvd’en og diverse pc-spil hjemme 
i Armadillo som er basens navn. Heraf  
kommer fi lmens titel…!!

Vi følger dem på patrulje og vi ser dem 
snakke med de lokale, og ser at problemer 
kan klares selvom at der er krig. Og engang 
imellem er der lidt kontakt med Taliban, 
men det klares med mortér ild eller be-
skydning fra 105mm haubitzere.

Højdepunktet i fi lmen er når de atter 
kommer i kontakt med Taliban under en 
patrulje. Taliban sårer 2 danske jenser, 
hvor vi ser den ene gå i chok mens han 
forbindes. Derpå prøver Taliban at skjule 
sig i en grøft, der er overbevokset med 
krat, mens at de danske jenser passerer 
dem. De opdages imidlertid og der kastes 

en håndgranat hvorpå de uskadeliggøres 
med en byge af  bly. Derpå undersøger de 
danske soldater de faldne og beslaglægger 
deres våben som er 2 RPGer, en pistol, 2 
AK-47er og 2 russiske LMGer. Jeg kan kun 
sige at det er godt gået af  de danske jenser.

Vi ser derpå paraden hjemme i Arma-
dillo hvor soldaterne roses og får deres 
velfortjente udmærkelser mens at de står 
klædt i baseball-caps, badebukser, sandaler 
og enkelte militære beklædningstykker. De 
erobrede våben bæres som trofæer. Dette 
bevægede mig stærkt.

Siden den første fremvisning har fi lmen 
vakt debat, for krigens sande ansigt er ikke 
et særlig rart et. Men der er ikke noget at 
komme efter med. Janus Metz Pedersen og 
Ronnie Frithjof  har lavet en hamrende god 
dokumentarfi lm og de danske soldater kan 
heller ikke kritiseres da de leverer et godt 
soldaterhåndværk! At fi lmen også har vakt 
opsigt internationalt set er ikke et under. 
Årsagen til dette er at der er ikke mange 
fotografer der tør følges med soldaterne 
med ud i felten… også mens der skydes 
på dem!

Jeg sad limet fast til min biografstol 
under samtlige de 1 time og 40 minutter 
som fi lmen varede så fi lmen er absolut 
anbefalelsesværdig. Men lad det være sagt 
en gang mere; Dette er ikke fi lmen som 
du ser mens du fl etter fi ngre med konen/
kæresten, for det er den for brutal til!

Filmen er produceret herhjemme 
og den har fået stor ros herhjemme og i 
udlandet.

Morten Grim Pliniussen

”Libanon”.
Israel er ikke et land som man normalt 
ser film fra. Men netop den israelske 
fi lmindustri har oppet sig i de senere år og 
undertegnede har haft fornøjelsen af  have 
set fl ere fi lm herfra i den senere tid, hvoraf  
især ”Citronlunden” gjorde et stort indtryk 
på mig. Med ”Libanon” tager instruktøren 
og manuskriptforfatteren Samuel Maoz fat 
på invasionen af  Libanon i 1982.

Vi følger en israelsk Centurion KVG 
der kører ind i Libanon og støder til et par 
soldater undervejs som planlagt. Planen er 
at de sammen skal rense en lille libanesisk 
by og tage et vejkryds, hvorpå de senere 
skal yderligere mod nord til et hotel i en 
kristen falangistisk zone. Men en ting er 
planen og en anden er realiteterne.

KVGen og soldaterne kommer på 
afveje og ender i en syrisk kontrolleret 
zone. Men inden da kommer de i kamp 
med PLO-guerillaer. De slipper væk fordi 
KVGen ikke skyder på deres bil og inden 
at et par PLO folk er dræbt og resten er 
fl ygtet, mister de også selv en soldat.

Så er nerverne tyndslidte og næste gang 

bliver der ikke skudt med varselsskud… og 
da er det bare en fredelig hønseavler som 
rammes! Vejen overstrøs med bure, ild, 
bilvrag, høns og fjer foruden en hårdt såret 
libaneser. Byen tages men den må forlades 
igen… men det er ikke let. Soldaterne og 
KVGen involveres i kampe med PLO folk 
og syriske soldater. Hovedkvarteret sender 
2 kristne falangister, men de er ikke til 
megen hjælp. Først efter nattens frembrud 
kommer KVGen ud, men ikke uden tab.

Filmens kameravinkel fortælles igen-
nem sigtekornet på KVGens kanon og 
dette er mesterligt lavet. Man ser KUN 
verdenen ud gennem dette og via dette 
fornemmes det at man befi nder sig i en 
kæmpekasse af  en Centurion KVG. Vi 
følger de 4 besætningsmedlemmer tæt og vi 
ser kun sollyset når lugen åbnes ned til uhy-
ret. Foruden de 4 besætningsmedlemmer 
ser vi kun lejlighedsvis kommandøren for 
soldaterne udenfor, en syrisk krigsfange, 
som tages i den lille by og så en død israelsk 
soldat der senere evakueres. Man føler sig 
selv som siddende i KVGen.

Mange fi lmanmeldere har sammenlig-
net fi lmen med ”Das Boot”, som også er 
en mesterlig fi lm med næsten de samme 
vinkler. Men jeg tænker også på romanen 
”Kampvogn på afveje” som er et mester-
stykke af  en bog skrevet af  Colin Forbes. 
Her følger vi også besætningen i en engelsk 
KVG, som kommer bort fra hovedstyrken 
i Nordfrankrig under kampene i 1940. Beg-
ge kommer ret tæt på fi lmen ”Libanon” og 
dens intense stemning. Filmen kan varmt 
anbefales.

Nu mangler vi at israelerne tager fat på 
andre krige for der er jo nok af  dem, og 
ingen af  dem er portrætteret på et fi lmlær-
red med Entebbe-operationen som en klar 
undtagelse. Vi kan kun foreslå dem at gå i 
gang med krigene i 1956, 1967, 1973. Her 
skulle være rigeligt at lave fi lm om.

Morten Grim Pliniussen
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Modelkonkurrence i Karup
Konkurrencen fandt sted d. 22. maj 2010.

Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

Karup Modelbyggerlaug åbnede for 
 første gang op for en regional kon-
 kurrence i eget regi i bygningerne 

som tilhører Flyvevåbnets Historiske Sam-
ling tæt ved Gedhus plantage.

Her kunne vi udstille og snakke model-
ler og klasserne var noget á la andre kon-
kurrencer som jeg har deltaget i tidens løb. 
Vejret var med os den dag med bragende 
solskin, så det kunne ikke være bedre. Vi 
fra Fyenske Modelbyggere stillede med 2 
mand til dette dejlige initiativ.

Straks efter ankomsten kunne vi stille 
op med medbragte modeller og det var vi 
ca. 10 personer, heriblandt en kvindelig 
modelbygger, der gjorde. Og selvom at det 
ikke kan konkurrere med IPMS-DM og 
Esbjerg Åben, så er dette en god start, for 
det er første gang at dette sker i Karup og 
desuden var det fl otte solskin en alvorlig 
konkurrent. I løbet af  udstillingen kom der 
fl ere besøgende, så fremmødet var pænt.

Alt logistikken var klaret for der var 
masser af  p-pladser og der var mulighed Redaktionen ved ikke hvem der står bag disse to modeller der var blandt deltagerne i Karup



33

for at købe mad og drikke til rimelige pri-
ser, foruden en rar spisekrog hvor maden 
kunne indtages i.

Klasserne var næsten ligesom dem vi 
kender i IPMS, så her var der ikke megen 
forskel. Modellerne var af  høj kvalitet, så 
der var faktisk noget at kigge på.

Da præmierne var overrakt, kom vi 
på rundtur og beså Flyvevåbnets samling, 
som skal siges at den er righoldig af  alskens 
materiel, uniformer mm. Vi beså alt fra HM 
Dronningens uniformshuer fra hendes 

tid som lotte i Flyvevåbnet, over diverse 
fl yvebomber til vragene af  F-86 og F-84. 
Indenfor var der bevaret en Lynx (den 
mangler indmaden) og en Piper Cub i ok 
stand foruden alt det andet. Et spænden-
de projekt, som frivillige i Flyvevåbnets 
Samling er i gang med, er restaureringen 
af  en Fairey Firefl y til fl yvedygtig stand. 
Den frivillige, der viste rundt, lod os kigge 
ned i cockpittet og ind af  andre åbninger 
og det var spændende. Vi glæder os til at 
den bliver udstillet, for det er en alvorlig 

mangel at netop denne type endnu ikke er 
på noget museum hertillands.

Alt i alt, så var det en dejlig dag og vi 
ser frem til en gentagelse.

På denne side er der to billeder af den Fairey Firefl y som man er i gang med at restaurere ved Flyvevåbnets Historiske Samling

NYT FRA HORNET
HH 31:  5 various heads
HGH 22: 5 heads wearing Stahlhelm
HGH 23: 3 heads wearing German
  headphone & throat microp-
hone
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.



34

USS Enterprise, CVN-65
Et stort skib når et rundt hjørne og fylder 50 år i disse dage.

Af Lars Seifert-Thorsen

Som altid er der jo en vis fabrikations-
 tid og nok især på et skib af  denne 
 størrelse, så vi begynder historien i 

1954, hvor den amerikanske kongres sagde 
ja til at bygge verdens første atomdrevne 
hangarskib, USS Enterprise.

Designet var mildest talt revolutione-
rende, for det skulle drives af  ikke mindre 
end otte atomreaktorer, to for hver af  de 
fi re skruer. Man havde aldrig før koblet to 
atomreaktorer sammen, så skibet var på 
mange måder banebrydende.

Den endelige ordre blev udstedt 
til Newport News Shipbuilding i 1957 
og kølen blev strakt d. 4. februar 1958. 
Herefter gik der 2½ år inden man søsatte 
hende d. 24. september 1960 og yderligere 
et år inden hun kom i tjeneste i US Navy. 
Jomfrurejsen fandt sted i januar 1962 og 
bestod af  en tre måneder lang tur, hvor 
man testede skibet i alle ender og kanter.

Denne tur viste at skibet overgik alle 
de forventninger man havde, idet det kom 
over 40 knob og var i stand til at sejle fra sin 
destroyereskorte, der sendte et kort signal 
der meddelte at Enterprise havde vundet 
kapsejladsen og at de lykønskede hende.

Op gennem 1960’erne var USS Enter-
prise til stede her, der og alle vegne, idet 
hun fungerede som målestation ved 
opsendelsen af  den første amerikanske 
Mercury rumkapsel Friendship 7 i februar 
1962, deltog i blokaden af  Cuba under 
Cuba-krisen i oktober 1962 inden hun i 
1963-64 blev sendt til Middelhavet som en 
del af  6th Fleet.

Efter en planmæssig tur på værft blev 
hun i november 1965 sendt til Stillehavet, 
hvor hun blev indsat i angreb på Viet Cong 
forsyningslinier og dermed blev det første 
atomdrevne skib der deltog i krigsopera-

tioner.
Skibet var indsat i forbindelse med 

Vietnam-krigen frem til 1973 og oplevede 
et højdepunkt af  dramatik da et uheld med 
en Zuni raket der eksploderede efter den 
var blevet monteret på en F-4 Phantom. 
Den efterfølgende brand og fl ere eksplosi-
oner dræbte 15 mennesker og sårede yder-
ligere 314. 15 fl y blev ødelagt og dækket så 
voldsomt beskadiget at Enterprise forlagde 
til Pearl Harbor for at blive repareret, inden 
hun vendte tilbage til Yankee Station

Efter våbenstilstanden i Vietnam i 
1973 var det tilbage til USA for at blive 
ombygget så hun kunne anvende de nye 
F-14 Tomcat jagerfly, der første gang 
blev katapultstartet fra USS Enterprise i 
marts 1974 og hun blev derved det første 

hangarskib der kunne anvende dette nye 
fl y operativt.

I 1979 påbegyndtes en omfattende om-
bygning af  skibet, hvorunder bl.a. de meget 
karakteristiske ”phased array” radaranten-
ner på skibets overbygning blev fjernet.

I 1980’erne var der ikke helt så meget 
dramatik, men skibet gik to gange på grund 
og måtte på værft og have reparationer 
efter den anden gang. I 1986 blev hun 
det første atomdrevne hangarskib der gik 
igennem Suez-kanalen.

I begyndelsen af  1990’erne blev skibet 
igen underkastet en stor ombygning der 
varede lidt over fi re år og det var først i 
september 1994 at hun atter var tilbage i 
tjeneste. I forbindelse med ombygningen 
udførte man en hastighedsprøve, der viste 

USS Enterprise ses her d. 22. oktober 1962 mens skibet er på sit „shake down“ togt.
Bemærk de mange skråtstillede phased array radarantenner på overbygningen
Foto: US Navy via Internettet

Her er Enterprise fotograferet i april 2010, på vej ud til afprøvninger efter det seneste værftsophold
Sammenlign det øverste af overbygningen med billedet fra 1962 og bemærk forskellene
Foto: Grumman Newport News Shipbuilding via Internettet
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at hun var lige så hurtig som ved den første 
i 1962. Op gennem 90’erne deltog hun i at 
håndhæve fl yveforbudszonerne over både 
Bosnien og Irak inden hendes fl y deltog 
i Operation Desert Fox, luftudgaven af  
Desert Storm.

I april 2001 var hun så tæt på dansk 
farvand som aldrig før, idet hun deltog i en 
engelsk-amerikansk øvelse i Nordsøen og 
omkring Hebriderne. Skibet var undervejs 
fra den persiske golf  til USA, da angrebet 
på World Trade Center fandt sted og hun 
vendte omgående tilbage til golfen hvorfra 
hendes fl y deltog i angreb på Taliban i Af-
ghanistan i oktober 2001. Siden da har hun 
fl ere gange været stationeret i den persiske 
golf  for at støtte operationerne i Irak og 
Afghanistan.

I april 2008 gik hun atter på værft for 
at blive vedligeholdt, hvilket tog længere 
tid og blev dyrere end planlagt. Hun kom 
tilbage i tjeneste i april i år og det er i 
øjeblikket planlagt at hun skal udgå af  
US Navys tjeneste en gang i 2013 som 
det næstældste skib i fl ådens rækker (det 
ældste er sejlskibet USS Constitution) og 
fortsat som det hurtigste af  de amerikanske 
hangarskibe.

Enterprise i model
Det sæt som de fl este nævner som det 
første er Tamiyas i 1/350, som vist er et 
super sæt. Man kan få en sky af  fotoæts og 
andre detaljeringssæt til det, så der er rige 
muligheder her. Der er også et sæt i 1/350 
fra Trumpeter.

Ellers så er Enterprise bl.a. udgivet i
1/400 fra Otaki, 1/500 fra Nichimo, 1/600 
fra Kangnam, Revell i 1/720 og 1/800 fra 
Arii. Der er sikkert nogle stykker der er 
smuttet for mig her.

Vær blot opmærksom på, at sættene re-
præsenterer USS Enterprise på forskellige 
tidspunkter i karrieren og at det kan kræve 
en del ombygning at ændre udseendet på 
skibet.

Øverst: USS Enterprise ses her under gang på et tidspunkt omkring 2006
Nederst: Et „klassisk“ propagandabillede fra maj 2003, hvor der er godt med fart på mens 

fl yoperationer er i gang fra dækket
Fotos: US Navy via Internettet

NYT FRA EASY LINE i 1:35
EL004: Big fi re-extinguisher
EL008: M-16 Rifl e
EL014: German water can - 10 l
EL016: GB cans WWII
EL018: Tøj på tørresnor
EL020: German wireless station WWII
 with accumulator
EL024: Italian canister (jerrycan)
EL025: Upholstered chairs
EL027: Water hydrant
EL028: U.S. Thermos-Vietnam
EL029: U.S. ammunition case – modern
EL030: Small stove
EL035: U.S. can for vaseline – Vietnam
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek.

Bestillinger af  kopier sker ved at fremsende en til Storbrev frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier = porto op til 50 gr. Fra 7–15 kopier = porto op til 100 gr.

Fra 15 kopier = porto op til 250 gr.
Bemærk at der er portoforhøjelser i 2010!

Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse

Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 2,-. Antallet af  sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine 
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „FARVE“. Du kan naturligvis få kopi-

er i sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. december 2010

(IPMS Journal er et rigtigt fl ot blad hvor andre nu må bedøm-
mes ud fra.)
IPMS Journal volume 22 issue 2 2010 (USA)
Second hand Hummel (Syrisk udgave) – 
byggeartikel med billeder .............................................. –6 FARVE
Framing with fi berglass – artikel med billeder ........... –4 FARVE
USS Harry S. Truman i 1:350 – art. m. billeder ....... –14 FARVE
Featherweight fi ghter Bell XP-77 – art. m. billeder –10 FARVE

IPMS Journal volume 22 issue 3 2010 (USA)
Hungarian Howitzer 40/43 SP Assault –
byggeartikel med billeder .............................................. –4 FARVE
Swordfi sh i 1:32 Trumpeter – art. med billeder ........ –8 FARVE
Hasegawa 1:48 Rufe – artikel med billeder ................ –8 FARVE
Italeris 1:35 E-båd – artikel med billeder ................. –10 FARVE
Adding rigging to 1:72 biplanes – art. m. billeder ..... –5 FARVE

(APMA er blevet forbedret med farve på omslag og bedre tryk)
APMA 1-10 (Australien)
DHA-3 Drover – Artikel med billeder .......................................–4
Staghound Armoured car – Artikel med billeder ......................–6
Hollandske B-25’ere – Artikel med billeder ...............................–4
RAN Landing Craft in WWII – Artikel med billeder ..............–6
Northrop KD2-5 Shelduck – Artikel med billeder...................–2
(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget 
er mere tilgængeligt)

Öfh nachrichten nr. 2/10 (Østrig)
Zwölfaxing Fligerhorst und industrie-Flugplatz –
artikel med billeder ...................................................................... –10
DC-9-51 bei Austrian Airlines – artikel med få billeder ..........–6
Skyvan i østrigsk tjeneste – artikel med billeder ........................–3
Lloyd C.V. (W.K.F.) der bauserie 82 – art. med billeder ...........–8

(Kit er et rigtigt fl ot blad med mange farvesider – sproget er 
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 157 1/2010 (Belgien)
Eduard 1:32 Bf  109E-1 – artikel med billeder ..........................–8
Sava pantserwagen i 1:72 – artikel med billeder ........................–3
Hawker Hurricane Mk. 1 – artikel med billeder ........................–4
Schneider Grunau ”Baby” IIb – artikel med billeder ............ –16

Kit 158 2/2010 (Belgien)
BAC TSR.2 i what-if  belgisk bemaling – art. m. billeder .........–8
Da Vincis „skildpadde“ – artikel med billeder ..........................–4
Eben-Emael museum – artikel med billeder .............................–3
De Havilland DHC.1 Chipmunk – artikel m. billeder........... –14
Port-en-Bessin, 6. juni 1944 – artikel med billeder ...................–5

NYT FRA MINIART
35039: German Artillery Tractor T-70(r)
 & 76.2mm FK 288(r) w/crew
35042: Chauffører WWII
35045: Soviet GUN ZiS-3 w/horses
35047: U.S. Jeep Crew & MP
35048: Soviet Jeep Crew w/Bantam 40 BRC
35049: Soviet JeeepCrew
35050: British Bantam w/crew
35051: British Jeep Crew
35052: Soviet  Artillery Tractor YA-12
35055: Soviet Riding Soldiers
35056: Soviet T-70M & ZiS-3 w/crew
35057: Soviet Field Kitchen w/horses
35058: Soviet SPG Crew Riders
35059: SU-76 on march (Ukraine 1944)
35060: German Tank Crew (France 1944)
35061: Soviet Field Kitchen KP-42
35062: German Soldiers at Rest
35063: Soviet SU-76M Late Prod. w/crew
35064: Soviet Ammo Boxes

35065: German Soldiers at Work
35071: British Tank Riders
35080: U.S. WW II Motorcycle WLA
35083: Royal Engineers, minesøgning
35085: US MPs, 2 fi g. og 2 Harley WLA
35086: German civilians
35092: Valentine Mk.IV Red Army w/Crew
35096: Valentine Mk. 2
35100: Valentine Mk. III
35101: US Motorcycle Repair Crew
35103: Mercedes 170V Staff  Car
35106: Valentine Mk. V
35107: Mercedes 170V Cabriolet
35506: German City Building
35523: Tram Supports & Street Lamp kit
 incl. 60 plastic parts
35525: Metal Stair kit incl. 46 plastic parts
35529: Metal Telegraph Poles, 42 parts
35531: Metal Bridge kit incl. 40 parts
36011: European Street, diorama

NYT FRA PLUS i 1:35
306: In pilsen 1945. 3 fi g.
346: Pub
347: Mercedes L4500A Railway truck.
 Ombygning
356: Einheits cabine for L4500
357: M-18 57 mm Recoilless rifl e
359: Machine gun MG 37t
361: Cementblander

NYT FRA VALOM
1:72
72039: Avro 618 „Ten“. Australian Royal
 Air Mail + Imperial Airways mar-
king
1:48
48001: Antonov An-2 Colt (Military).
 Polish & Russia Air Force
48002: Antonov An-2 Colt
 (Civil aviation).
 Czech & German markings
Plus og Valom importeres af  SMT Hobby 
der kan henvise til nærmeste forhandler.
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Navn
To-

tal

Poul Østergaard 10 10 20 --

Lasse Hyllemose 10 9 19 2

Kjeld Pedersen 10 9 19 5

Ib Schmidt 9 10 19 4

Flemming Hansen 9 8 17 3

6 Bjørn Jensen 8 8 16 10

Martin Røpke 6 10 16 13

Peter Kristiansen 8 6 14 12

Roy Nielsen 7 7 14 8

Jes Touvdal 6 6 12 6

Kvartårs-
konkur-
rence 
2010
Af Peter Kristiansen

Antal modelbyggere 2010: 18

Den anden kvartårskonkurrence i 2010 
blev gennemført på årets første varme 
forårs aften på en ”skæv” onsdag i maj, hvil-
ket nok var medvirkende til et lidt mindre 
fremmøde end normalt. 14 modelbyggere 
deltog med 21 modeller. Specielt kvantite-
ten i klasse C var lav med kun 2 deltagere, 
til gengæld var kvaliteten og konkurrencen 
som altid i top hos Ib Schmidt og Lasse 
Hyllemose.

Vinderne blev:
Klasse A: Militær og fi gurer
Martin Røpke: Staghound AA
Kjeld Pedersen: T26E4 Super Pershing
Bjørn Jensen: StuH III ausf. F

Klasse B: Fly, biler og andet
Poul Østergaard: F-86 Sabre
Per Nielsen: BR-86
Flemming Hansen: Honda RC211V Repsol

Klasse C: Dioramaer
Ib Schmidt: Die Russen greifen das Dorf  
an!
Lasse Hyllemose: Waterloo 1815

En nydelig model af  en Staghound AA 
banede vejen for den velfortjente 1. plads, 
som Martin Røpke længe har luret på. 
Kjeld skød sig ind på 2. pladsen med en 
E4 version af  T26, mens Bjørn fortsat 
holder sit niveau i top 3 med en StuH i 
vinterbemaling.

I klasse B tog Poul Østergaard igen 
1. pladsen, denne gang med en F-86 og 
Poul er efter to konkurrencer den eneste 
med maksimum point 20. Aftenens store 
og glædelige overraskelse var Per Nielsen, 
som efter sin succes med jernbanekanonen 
Dora til DM nu debuterede i kvartårskon-
kur rencen med en imponerende model 
af  et BR-86 damplokomotiv og en fl ot 
2. plads.  El P placerede sig atter i top 3 
med en 1:12 Honda motorcykel, denne 
gang med Valentino Rossis farvestrålende 
RC211V Repsol.

I dioramaklassen var det denne gang 
Ib, der trak det længste strå med et klassisk 
Ib-orama; hvor russerne angriber midt i 
den tyske frokost. Lasse deltog igen med 
en situation fra Napoleonskrigen. Denne 
gang engelsk kavaleri der angriber en 
fransk kanonstilling ved Waterloo i 1815. 
Tilblivelsen af  Lasses diorama kan i øvrigt 
genfi ndes på ipms.dk/forum.

Uden for podiepladserne deltog Allan 
Petersen med en opklarings Leopard 1A5 
(den i ”sort” bemaling) – rart med noget 
dansk i 1:35, og Allan Nielsen viste en lille 

(1:48) Sherman i amerikansk bemaling.
Roy Nielsen havde bygget en flot 

model af  den japanske torpedobomber 
Naka jima B5N (Kate), mens Jes Touvdal 
- foruden en fortsat række af  imponerende 
eksempler af  sjældne tyske WW2 fl y - del-
tog med en spændende model af  Halifax 
II JB930, som blev skudt ned af  tysk fl ak 
ved Esbjerg i april 1943. Ove Høeg og un-
dertegnede deltog begge med fl y fra WWI 
i 1:72; Ove med en Albatros D.Va og jeg 
med en Nieport 17.

Her er Per Nielsens 1/35 BR-86 lokomotiv, der blev nr. 2 i klasse B
Foto: Flemming Hansen
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IPMS KALENDEREN 2010-2011
13. oktober ................................ IPMS-møde Swapmeet ................................Nyboder Skole, København
30.-31. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ......................Teknisk Museum, Malmø, Sverige (www.c4-open.nu)
06.-07. november ..................... Esbjerg Åben modelkonkurrence ..............Gammelby Fritidscenter, Esbjerg
 .............................................................................................................................. (www.esbjergmodelbyggerforening.dk)
06.-07. november ..................... Hobbymesse ..................................................Valbyhallen, København
10. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
13.-14. november ..................... Scale Model World modelkonkurrence .....Telford, England (www.ipms-uk.co.uk/smw_index.htm)
28. november ............................ Modelmesse 2010 .........................................Nordhallerne, Stadion Allé 3, 8800 Viborg
 ..............................................................................................................................Kontaktperson: jan@satstegn.dk
08. december ............................ IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
12. januar ................................... IPMS Generalforsamling .............................Nyboder Skole, København
09. februar ................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
09. marts .................................... IPMS-møde ...................................................Nyboder Skole, København
13. april ...................................... IPMS-møde Swapmeet ................................Nyboder Skole, København
11. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
08. juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby

Alle møder i København er på Nyboder Skole, i håndarbejdslokalet 005 i stuen kl. 19.00 - 22.00. Indgang til højre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYE MEDLEMMER

MEDLEMMER FLYTTET

224.
Bent Sehested Hansen 66161952
Orionvænget 10
5210 Odense NV.
tusebent@post3.tele.dk

225.

Claus Zimmermann
91/471 Maroondah Hwy
Lilydale, Vic 3140
Australien
claus_z@westnet.com.au

127.
Per Jensen 38809935
Stakledet 2, 2.th.
2500 Valby

134.
Kristoffer Åberg
Klangvägen 9
S-224 72 Lund
Sverige

NYT FRA AFV CLUB
AF-35132: M1132 Stryker
  Engineer Squad Vehicle
AF-35136: 2 cm ammunition og tilbehør
AF-35138: 17 pdr. ammunition
AF-35148: 15 cm s.I.G. 33
AF-35149: 2 cm Flakvierling 38
AF-35158: 20 pdr. ammunition, messing
AF-35160: M1A1 105 mm Howitzer
AF-35163: 40 mm Bofors AA
AF-35164: Nashorn
AF-35175: M1A1 75 mm Pack Howitzer
AF-35177: Churchill Mk. III (Dieppe)
AF-35180: M8 Howitzer Motor Carriage
AF-35183: B.T.S. 3 Heavy Built-up Tracks
  for Churchill, bevægelige
AF-35184: 10,5 cm ammo og tilbehør
AF-35193: 15 cm ammo og tilbehør
AG 35025: German 15cm SIG Ammo Set
AC 35010: EOD Tactical Robot 1
  (Rullemarie)

NYT FRA WWP
R049: 25pdr Field Gun in detail
R56: M51 Isherman in detail
R57: Sd.Kfz.10 in detail
G24: Japanese 4x4 LAV in detail
G25: Centurion variants 3/5/6 in detail
G26: M1117 Guardian in detail
G27: Stryker MGS in detail
AFV Club og WWP importeres af  SMT 
Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.

NYT FRA HUSSAR
1:16
16006: T-34/76 Half  Spider Early Whe-
els
16007: T-34/76 Half  Spider Late Wheels
16009: 3 x 200 L German Fuel Drums
16010: Jerry Cans (Set of  3)
1:35
35028: Half  Spider Early Wheels
35069: Mercedes L3000 Truck Wheels
35075: Pak 43
35080: Citroen 11CV
35081: URAL-375/4320
35082: BTR-70
35083: 105mm Howitzer M2A1 (Dragon)
35084: Daimler Dingo Type 1
35085: Daimler Dingo Type 2
35086: S.A.S. Land Rover (Pink Panther)
35087: Sd.Kfz.222 Type 1 (for Tristar)
35088: Sd.Kfz.222 Type 2 (for Tristar)
35089: Mercedes L4500 Maultier
35090: Sd.Kfz.231/263 8 Rad
35091: Kübelwagen Sand Tires
35093: 25 pdr. Gun & Limber
35096: Kübelwagen
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MPM
1:72
72533: Hawker Fury
72538: Breda Ba 88
72555: Wellington Mk.IV
 „R-1830 Engines“
72563: Gloster Meteor Mk.III
1:48
48055: Gloster Gladiator
48057: Avia B.534 III Serie
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA AJ PRESS
CP 31: Hetzer vol. 2. 216 sider.
 100 illustrationer i 3D.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA AZUR
A092: F-86K Sabre Dog „Armée de 
l´Air
 & Bundesluftwaffe“ 1:72
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Kvartårskonkurrencen i maj 2010
Øverst er det Martin Røpkes 
Staghound AA i 1/35,
der vandt i klasse A.

I midten er det en F-86D Sabre i 
1/48 bygget af Poul Østergaard, 
der fuldt fortjent hev 1. pladsen
i klasse B hjem.

Nederst er det så Flemming
Hansens meget farvestrålende
1/12 Honda RC211V Repsol, der 
hjembragte 3. pladsen i klasse C

Fotos/Photos:

Flemming Hansen

Top is a 1/35 scale Staghound AA 
that was class winner in Class A.

It is built by Martin Røpke.

In the middle is the 1/48 scale
F-86D that gave Poul Østergaard a 

well deserved class win
in Class B.

Bottom is a very colourful 1/12 
Honda RC211V Repsol that took 

home 3rd place in Class C for 
Flemming Hansen
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby B

Læsernes egne fotos
Igen er det Flemming Hansen der har leveret billederne,
denne gang fra Airshow 2010 i Skrydstrup.

Øverst er det en F-100D, som er sammensat af 
en dansk bagkrop og en fransk forkrop.
Der er et stort restaureringsarbejde forude før 
den er i prima stand

I midten er der en fransk Alpha Jet, der lavede 
et udmærket display. Bemærk iøvrigt decalfi l-
men under nummeret på halen!
Det samme var gældende ved alle mærker på 
allede franske Alpha Jets der var på besøg.

Harrier er en gammel kending ved airs-
hows i Danmark, hans display var ikke det 
mest ophidsende vi har set, men der var 
meget larm

At the top is an F-100D, that is a mix
of an ex-RDAF rear fuselage and

an ex-French AF forward fuselage.
The restoration project will take some time!

In the middle is a French Alpha Jet, please 
note the decal fi lm under the serial number. 

Everyone of the French Alpha Jets present had 
this under every stencil!

The RAF Harrier has been in Denmark
at many airshows. The display this year

was not the most exciting we‘ve seen,
but it had a lot of noise to it


