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Forsvarets Flysamling Gardermoen

Fotos/Photos:
Flemming Hansen

Øverst en NF-5A Freedom Fighter i
Tiger Meet bemaling

I midten en UH-1, der i fl ere år
blev brugt til forskellige taktiske
missioner

Nederst en rigtig fl ot C-47 i næsten 
naturlig metal bemaling

Top is a NF-5A Freedom Fighter in 
full Tiger Meet scheme

In the middle an UH-1 that was used 
for various missions for some years

Bottom is a beautiful C-47 in almost 
full natural metal scheme
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LEDER
I sidste nummer skrev jeg, at vi havde stof  i overskud til bladet. Det skulle jeg aldrig have gjort, for det var godt nok ikke meget I 
medlemmer bidrog med til dette nummer.

Bortset fra et par anmeldelser, så er dette nummer præget af  dels det overskydende materiale vi havde liggende, dels redaktionens 
arbejde. Tak til de af  Jer, der trods alt bidrog med noget og selvfølgelig også til de som havde sendt stof  ind tidligere, hvor vi havde 
noget at vælge imellem. Endelig en tak til redaktionen, der hastigt leverede de artikler der skulle til for at vi også denne gang udkom-
mer med 40 sider.

Det betyder, at lageret er tomt og at det nu er op til Jer medlemmer at fylde det igen, så vi til september igen kan udgive 40 sider 
med det stof  som I synes er interessant. Bladet er som altid skrevet af  medlemmerne for medlemmerne.

Forhåbentligt bliver det en god sommer i år, en af  dem med sol og varme, så modelbygningen kommer til at være lidt i baggrunden 
og I i stedet kan bruge sommeren på at indhente referencemateriale.

I dette nummer er der i hvert fald et par artikler om ture og museer, som I kan besøge hvis ikke sommerferien allerede er planlagt. 
Skulle I falde over noget, som kan være interessant for andre på Jeres vej rundt i verden er vi som altid interesseret i at høre fra Jer, 
små bidrag modtages med taknemmelighed, store med begærlighed.

Af  store begivenheder som nok trækker mange af  huse kan nævnes Flyvevåbnets Air Show, der løber af  stabelen i Aalborg den 10. 
juni. Der kommer mindst tre opvisningshold: Patrouille Suisse (F-5E), Patrouille de France (Alpha Jet) og Turkish Stars (F-5A). Dertil 
kommer hollændernes F-16 solo display og en schweizisk Super Puma display. Static ser til gengæld ikke helt så spændende ud endnu.

Programmet ligger ikke helt klart endnu, men jeg kommer ikke derop. Til gengæld har vi i redaktionen fået lovning på en beretning 
og en håndfuld billeder fra Per Voetmann der skal derop.

Er der nogle af  Jer som skal til Air Show, så er I selvfølgelig også velkomne til at skrive om Jeres oplevelser. Begivenheden er jo 
så stor, at der helt sikkert vil være forskellige opfattelser af  hvordan det er gået.

I år er jo ikke et DM-år, så vi har ikke det at se frem mod til efteråret. Det betyder at det modelkonkurrencemæssigt bliver et år, hvor 
man skal væk fra Sjælland for at deltage, selv om der selvfølgelig stadig er konkurrencer i resten af  Danmark. En liste over nogle af  
de vigtigste konkurrencer i efteråret fi nder du i kalenderen på si.38. Vi bringer meget gerne reportager fra disse konkurrencer i bladet.

Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 25. april. Deadline til næste nummer: 01. august.
Forsiden. Denne Ju 52 er blevet fi sket op af en norsk sø og
efterfølgende restaureret til perfektion.
Foto: Flemming Hansen

Front cover: This Ju 52 was fi shed out of a Norwegian lake
and then gently restored to near perfection.

Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafi sk ApS
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Formandens side
Når du nu sidder med dette blad er det i hvert fald som et tegn 
på, at du har betalt dit kontingent og det kan vi, der forsøger at 
få enderne til at nå sammen, kun takke dig højt for. Det betyder 
nemlig også, at du – som os – stadig synes, at der er noget ved 
at være sammen om hobbyen på om hvad man må sige er den 
klassiske måde. Det vil sige med en forening, et medlemsblad og 
hvad der nu måtte komme ud af  dette.

Men forening eller ej så kræver enhver form for aktivitet, der 
er mere og andet end bare at sidde og kaste formålsløse fornær-
melser eller intetsigende ”også mig” efter hinanden på et eller 
andet ligegyldigt internet baseret ”sammenhold”, der bevares kan 
trække mange folk til – men så bliver det heller ikke til så meget 
andet. Som bekendt er det kun lommeuld der opstår af  sig selv.

Konkurrencer, møder, tuskhandels arrangementer og meget 
andet kræver et netværk af  personer der gider stå tidligt op, slå 
borde op, slå bannere op og meget andet diverse op, så almen-
vældet kan få fornøjelse af  vores aktiviteter. Uden disse personer 
der utrætteligt bliver ved år efter år, så var der sgu’tte noget Esbjerg 
Open, Østjysk Open eller DM!

Så næste gang du overvejer om du vil støtte IPMS med beta-
ling af  kontingent – eller for den sags skyld enhver anden lokal 
forening – som du eventuelt kan drage nytte af  – så tænk på, at 
din støtte er lige så meget værd som de mange andre. Også din 
bestyrelse betaler (med glæde) sit kontingent og du kan være sikker 
på at der ikke går DONG i budgettet… I hvert fald hos IPMS.

Så endnu en gang tak for din indbetaling af  kontingent.

”Ich bin ein Berliner”
Som så efterhånden mange andre IPMS’ere fi k jeg endelig lejlighed 
til at besøge denne fantastisk spændende by. Jeg har været forbi 
Berlin masser af  gange, men bortset fra en rigtig god tur i 1995 til 
DTM løb på Avus, havde jeg aldrig været i selve Berlin. Avus ligger 
i den sydvestlig udkant af  Berlin og er sådan set bare starten på en 
motorvej, der til lejligheden var lukket af  for med det fornuftige 
formål at anvende den til motorløb! Men nok om Avus.

Der er jo nok ikke et sted i verden – ja det skulle da lige være 
i Korea, hvor grænsen mellem øst og vest efter den 2. verdenskrig 
var mere tydelig. Arbejder- og bondestaten DDR med en ”ø” i 
midten kaldet Berlin, der efter 2. verdenskrig afslutning var delt op 
i zoner efter deling mellem de vindende parter af  2. verdenskrig, 
hvor tyskerne jo som bekendt kom ind på en sidsteplads!

Dette skete således at Franskmændene tog den nordlige del, 
Englænderne den vestlige del, USA den sydlige del og endelig rus-
serne den østlige del – men i princippet endte det jo ud i at Berlin 
blev delt i to. Vest og Øst. Det fungerede jo sådan set i mange år, 
men sjovt nok så kunne befolkningen i den østlige del ikke rigtig 
komme overens med at man så ud til at have det bedre i den 
vestlige del. Det afstedkom at fl ere millioner ”fl ygtede” til vesten 
inden man den 13. august 1961 begyndte at omkranse Vestberlin 
med en ca. 160 km lang mur hele vejen rundt.

Det var der sådan set ikke rigtig en forudgående debat om så 
med et var boligkarreer, familier og veje pludselig adskilt og lukket 
af, ude af  stand til at passere en i starten forholdsvis primitiv gas-
beton væg med lidt pigtråd, der dog helt op til murens fald i 1989 
stadig blev ”videreudviklet” og ”forbedret”. Man skal jo forestille 
sig, at der kan være mange huller gennem kældre, kloakker og ikke 
mindst U-bane tunneller, der kan fungere som veje mod Vest.

På trods af  at man i tidens løb har hørt folk påstå at Berlin-
muren blev bygget for at holde folk ude, så var det jo i sandhedens 
tjeneste en blokade mod at komme den anden vej – mod Vest.

Når man tager til Berlin er man næsten også nødt til at opsøge 
de steder hvor historien blev skrevet og der nok ikke noget mere 
historisk end det berømte ”Checkpoint Charlie” i Friedrichstrasse 
hvor amerikanerne havde deres post, hvor udvekslingen af  diplo-
mater og militærfolk skete. Det var også der, at der den 27.10.61 
var et slags ”Mexican standoff ”, efter de østtyske grænsevagter 
pludselig begyndte at tjekke de allieredes vagter, hvilket var en 
overtrædelse af  de allieredes rettigheder i Berlin.

Det fi k den daværende general Lucius D. Clay til at rasle med 
sablen og line amerikanske kampvogne op foran checkpointet, 
med det indlysende resultat at russerne gjorde det samme. John F. 
Kennedy fi k gydet olie på de oprørte vande, men i 16 timer stod 
kampvogne på hver sin side og pegede mod hinanden. Det kunne 
OGSÅ være endt galt. Faktisk en indlysende diorama mulighed, 
hvis jeg ellers byggede sådan noget krible-krable noget.

Murens fald i 1989 og efterfølgende sammenlægning af  Tysk-
land var med vanlig tysk effektivitet. For muren er næsten totalt 
udraderet hele vejen rundt.

Godt det samme, men mange føler i dag at der nok burde være 
bevaret mere af  muren af  historiske årsager end der rent faktisk 
er tilbage. Men man kan se den og med et kort i hånden kan man 
tage en cykel eller gåtur på ”Mauerweg”, der som en dyster Mar-
guriterute snor sig igennem Berlin på kryds og tværs. Det er jo 
ikke sådan at det er en lige linie. Niksen – der er hjørner og blinde 
halvøer ind i kvarterer, der har omkranset byen.

Man kan den dag i dag ikke fatte hvordan pokker det har 
kunnet lade sig gøre, fordi det hele er væk og det er svært ikke at 
lade sig påvirke af  de skræmmende historier når man som f.eks. 
i Bernauerstrasse kan se muren og det bagvedliggende ”no mans 
land” med vagttårn og hele molevitten.

Rystende, skræmmende og heldigvis nu kun en del af  historien. 
Men det er jo en historie dem af  os der er født i efterkrigsårene 
har kunnet følge, så derfor synes jeg at det er interessant at se den 
slags på stedet hvor det hele skete.

At det så i dag er en topmoderne by og du kan købe en Bugatti 
Veyron i Friedrichstrasse på den tidligere Østberlin side gør ikke 
det hele mindre surrealistisk og at du kan købe al verdens mere 
eller mindre ”helt ægte” souvenirs får det hele i dag til mere at 
minde om et hysterisk cirkus – men sådan er der jo så meget!

Det er jo heldigvis nemt at komme rundt i Berlin, for der er 
nemlig offentlig transport der virker og kører hele tiden! Når man 
er vant til busser der her i lokalområdet hvor jeg selv bor kun kører 
ved særlige festlige lejligheder, ja så var det jo en fornøjelse at køre 
ud til Berlin Gatow museet der ligger vel som en slags Hedehusene 
i forhold til København. Det var med busser i 20 minutters drift 
en søndag eftermiddag…! Tag den HT, Movia, HUR eller hva’ 
faen det hedder for tiden!

Nåh men det var jo ikke så meget modelagtigt i denne for-
mands side – men hva’ pokker, nu er det snart sommer og så må 
modelbygningen ligge lidt på den lade side. For i år bliver det 
nemlig sommer til sommer – det har jeg bestilt!
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Each issue features: 
Modelling Hints and Tips 

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

Painting Secrets 

The make-or-break skill for the perfectionist 

model maker – this section offers advice on 

how to make the dark art of painting a little 

bit easier!

Advanced Modeller 

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

New Builds 

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

Battle and Build 

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

News, shows and events 

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

You can purchase your copy from Global Press, 

DSB, Kort & Gods and leading independents

IPMS MEMBERS SAVE ON A SUBSCRIPTION TO

To pay in Euros, call: +44 1780 480 404 and SAVE  €5.

 

Simply quote the code and your IPMS membership number to the operator to 

receive your discounted price. Lines open 9.00-5.30pm Monday-Friday

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

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

Term Normal price Discount You pay

1 Year (12 issues) €59 €5 €54

2 Year (24 issues) €109 €5 €104

Term Normal price Discount You pay

1 Year (12 issues) £49 £5 £44

2 Year (24 issues) £89 £5 £84

Closing date: 31 December 2011

The official 
Airfix Model World 
magazine is your 

complete guide to 
the world of scale 

modelling, making it 
essential reading for 

modellers with all levels 
of experience. 

Focusing on 
model aircraft, 

Airfix Model World 
also features cars, 

ships, sci-fi and space, 
armour and figures.

www.keypublishing.com/shop

ON SALE 

NOW 

DKK

93.50
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Sherman Crab Mk.I i 1:48
Efter mit første forsøg med panser 1:48, Tamiya’s Cromwell, må jeg indrømme at jeg 

blev en smule bidt af  den skala, i hvert fald så meget at jeg umiddelbart gik i gang med 

en nummer to.

Tekst og modelfotos: Per Tardum

Min Cromwell var i alt væsentlig 
”ud af  æsken”, så denne gang 
syntes jeg at der skulle lidt mere 

udfordring til.
Det blev en Sherman Crab I kon-

vertering, baseret på Tamiya’s Sherman 
M4A1. De øvrige komponenter var et 
M4A4 konverteringssæt og et Sherman 
Crab I ditto fra Figthing48th, et sæt resin 
bælter fra Track48 samt et ark decals fra 
Bison Decals. Sidstnævnte blev dog sidst i 
processen suppleret med et alternativt sæt 
fra Figthing48th som gav lidt fl ere valgmu-
ligheder. Efter at stumperne var kommet i 
hjem, stod det klart at udfordringerne, dem 
ville der blive nok af.

Sherman Crab ganske kort
Sherman Crab bliver ofte nævnt som en af  
Hobarts funnies, i lighed med de forskellige 
Churchill Avres, Arks o.s.v. Men Crab’en 
repræsenterede mere en logisk efterfølger 
for de tidlige minerydningskamp vogne 
som f.eks. Baron, som var bygget op 
omkring Matilda II eller de forskellige 
Scorpions som anvendte både Valentine 
og Grant som platform.

De første mineryddere baseret på 
Shermans, under betegnelserne Pram og 
Lobster, viste sig grundlæggende utilfreds-
stillende. Først da man baserede sig på en 
Sherman M4A4 eller Sherman V, som var 
den britiske betegnelse, lykkedes det at 
skabe et godt og pålideligt design.

Sherman Crab var grundlæggende ba-
seret på en Sherman V, hvorpå man havde 
monteret to arme som bar en roterende 
tromle monteret med 43 kæder, altså en 
plejl.

Tromlen blev drevet igennem et kraft-
udtag direkte fra gearkassen, dette var ført 
ud igennem en åbning i panseret på højre 
side af  vognen, og som via et reduktions-
gear og en kardanaksel monteret på den 
højre bærearm drev tromlen rundt med 
ca. 140 omdrejninger i minuttet.

På begge sider af  tromlen var der mon-
teret skær til at klippe pigtråd over, primært 
for at forhindre at Crab’en blev fi ltret ind i 
tråden og evt. bragt til standsning, men det 
gjorde også Crab’en til en meget effektiv 
pigtrådsrydder. Foran på vognen var der 
monteret et skjold som beskyttede imod 
eventuelle detonerende miner. Arme og 

tromle kunne hæves og sænkes ved hjælp 
af  hydraulik.

På Crab I anvendte man en cylinder 
i hver side, som sikrede at tromlen blev 
holdt i en konstant højde i forhold til vog-
nen, men i erkendelse af  at man dermed 
ikke ramte eventuelle miner som var lagt i 
fordybninger i terrænet blev efterfølgeren 
Crab II monteret med kun én cylinder, 
og en kontravægt erstattede den venstre 
cylinder. Dette arrangement holdt tromlen 
i en konstant højde over jorden og sikrede 
en mere effektiv rydning i ujævnt terræn.

Crab’en var særdeles effektiv, statistik-
ken viser at en eskadron Crabs i gennem-
snit ryddede 440 miner under 8 timers 
indsats, mens man ”kun” mistede 15 
Shermans. Sherman Crab forblev i tjeneste 
i efter krigen og blev først i 1954 erstattet 
af  Churchill Toad.

Bygning
Byggeprocessen var i alt væsentlig opdelt 
i fi re. Undervognen fra Figthing48th som 
monteres med Tamiya bogies og Track48 
resinbælter samt lidt fi ttings, overdelen 
fra Figthing48th med en smule Tamiya 

Dette billede viser en Sherman Crab
i amerikansk tjeneste.

739th Tank Bn T2 Flail (Crab I),
Vicht, Tyskland, 21 feb 1945.

Foto ©: Tank Museum Bovington



7

stumper, Crab konverteringsdelene inkl. 
tromle og kæder som efterfølgende mon-
teres på overdelen og tårnet, som samles 
pr. Tamiya’s byggevejledning og monteres 
med diverse fi ttings.

Først startede jeg med Tamiya’s M4A1. 
Det er lidt en skam, man anvender stort 
set kun bogier, driv og justerhjul, tårn 
plus lidt af  fi ttings. Resten inklusive den 
nydelige undervogn i metal endte i reser-
vedelskassen.

Tamiya sættet er umiddelbart et fi nt 
og fl ot sæt, med en rimelig god kvalitet 
af  støbninger, ingen fl ash eller lignende, 
men alligevel ikke helt på højde med deres 
Cromwell, som havde givet mig blod på 
tanden med hensyn til 1.48 panser. Især 
delene til bogier og vejhjul havde meget 
tydelige ”støbegrater” som skulle fjernes. 
Endvidere sad disse dele på støberam-
merne med uforholdsmæssig store ”gates” 
som det kostede en del tid at få slebet af.

I øvrigt indeholder Tamiya sættet både 
åbne og lukkede vejhjul, og ikke mindre 
end tre forskellige typer drivhjul eller 
rettere drivkranse. Efter en hurtig gen-
nemgang af  det billedmateriale jeg havde 
til rådighed besluttede jeg mig for lukkede 
vejhjul. Spørgsmålet om drivkranse plagede 
mig en hel del, men jeg konkluderede at 
imens Sherman kanonvognene kørte med 
næsten hvad som helst, fandt jeg, at på 
alle de billeder af  Crabs jeg havde adgang 
til at disse kørte med drivhjul med åbne 
tandkranse, som for størstedelens vedkom-
mende så ud til at ligne Tamiya-delene R2 
og R3, om end A11 og A12 formodentlig 
også kunne anvendes.

Jeg kunne såmænd godt have anvendt 
de bælter som følger med Tamiya’s Sher-
man, Type 48 Chevron. Figthing48th 
leverer nemlig de nødvendige ekstra led 
som skal bruges til at bygge den længere 

M4A4 udgave. Men på alle de forskellige 
billeder som jeg havde til rådighed var 
Crab udgaven monteret med T62 bælter. 
Så sammen med de forskellige konverte-
ringssæt fra Figthing48th fi k jeg anskaffet 
mig et sæt af  deres T62 bælter (reelt hedder 
brand’et Track48 men er altså identisk med 
førnævnte fi rma). Sættet er link and length, 
rimelig pænt støbte om end alle mine læng-
der var en smule ude af  form. Men efter et 
hurtigt bad i meget varmt vand kunne de 
rettes ud uden problemer.

Disse bælter krævede en smule omhu, 
sættet passer ikke kun til M4A4, men sådan 
set alle andre Sherman varianter, så man 
skal holde tungen lige i munden for at få 
monteret de forskellige længder og stykker 
i rigtig rækkefølge og i korrekte længder. 

Fra nettet fi k jeg et lille fi f. Man kan med 
fordel undlade at lime de to halvdele til 
drivhjulene sammen, og bruge dem som 
skabelon for de 4 bælteled som skal sidde 
på justerhjulene. Det var lidt udfordrende 
at få det hele til at passe, og jeg endte med 
at skære justerhjulets aksel af  monterings-
pladen, således at det ville ”svæve” frit. Det 
gav en vis fl eksibilitet da bælterne skulle 
monteres.

Figthing48’s M4A4 underdel var vredet 
en smule og krævede en tur i meget varmt 
vand før det kunne passe sammen med 
overdelen. Jeg burde selvfølgelig have lavet 
et dry run, med undervognen færdigmon-
teret var det lidt af  et kunststykke at vride 
undervognen i form uden at feje bælterne 
af  i processen.

Arbejdsredskabet på en Crab er denne tromle,
det giver en ide om arbejdet med at tilpasse kæderne

Selv om billedet er i sort/hvid, kan man godt fornemme,
at der ikke er ret meget af Tamiyas sæt (mørke dele),

der skal anvendes
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Jeg vil lige bruge et par ord på de udfor-
dringer man møder når man bygger Sher-
man. Der er rigtig mange kombinations-
muligheder, så man bør checke sine refe-
rencer mere end én gang undervejs. Mine 
udfordringer omfattede bl.a. spørgsmål 
om monteringsskinner til skærme, træk-
krog og røgdispenser. Monteringsskinner 
til skærme er meget markante (når de er 
monteret). De leveres med M4A4 konver-
teringskit’et, men spørgsmålet var om de 
også havde en funktion på en Crab.

Efter grundig gennemgang af  forskel-
ligt billedmateriale var konklusionen at 
imens nogle få Crabs havde skinnerne 
monteret (måske et levn fra et tidligere liv 
som kanonvogn?), havde det store fl ertal 
dem ikke. Så stumperne røg over i reser-
vedelskassen, og heldigvis for det, de ville 
have givet en del udfordringer når Crab 
konverteringsdelene skulle monteres. I det 
materiale jeg havde til rådighed, fandt jeg 
kun én Crab som havde trækkrog monteret. 
Og ingen som havde røgpottedispenser 
eller ”smoke candle dispenser”. Så begge 
blev fravalgt (selvom delene er særdeles 
fl otte, og jeg næsten ikke nænnede at de 
skulle ende i reservedelskassen).

Næste skridt var at samle overdelen. 
Den er lige ud af  landevejen, her skal 
man bruge Tamiya’s pionerværktøj sam-
men med kridt dispensere og andre Crab 
specifi kke dele.

Et enkelt spændingsmoment opstod 
i forbindelse med udluftning/Grouser 
box grille. På Shermans er der placeret en 
udluftning/dæksel i hver side bagerst over 
rummene hvor grousers (forlængelser til 

montering på bælteleddene) opbevares. 
Jeg glemte at montere de ætsede riste som 
fulgte med konverteringssættet, og måtte 
fedte lidt rundt med en 99,9% færdig mo-
del for at montere dem. Og i samme øjeblik 
sekundlimen var tør konstaterede jeg til 
min skræk at de pågældende dæksler var 
støbt omvendt, således at risten vendte 
fremad. Det er korrekt for alle Shermans 
med undtagelse af  Sherman V, hvor risten 
vender bagud. Øv, havde jeg bemærket det 
tidligere i projektet ville det have været en 
smal sag at skære dem af  og vende dem.

En anden udfordring opstod omkring 
ekstra panser. En standard M4A4/Sher-
man V kanonvogn havde sædvanligvis 
ekstra panser på siderne og tårnet, ganske 
enkelt plader af  panser som var svejset 
udenpå skrog og tårn, dér hvor ammunitio-
nen var placeret eller hvor man (på tårnet) 
havde konstateret at det støbte panser var 
for tyndt (ikke fordi det gjorde den helt 
store forskel, der er mange billeder af  
Shermans med nydelige huller præcis midt 
i det ekstra panser, og der er beretninger 
om tilfælde hvor tyske granater har passeret 
ind igennem panseret på den ene side og 
ud igennem på den anden, i øvrigt uden 
at gøre anden skade end at kappe hoved 
eller en anden legemsdel af  et stakkels 
besætningsmedlem som tilfældigvis måtte 
være i vejen for førnævnte granat).

Efter en time på nettet blev konklu-
sionen at fl ertallet af  Crab II havde ekstra 
panser på skroget, mens ingen af  de Crab 
I jeg fandt (og som jeg positivt kunne iden-
tifi cere som en sådan) havde. Note: Det er 
stor set umuligt at skelne imellem Crab I 

og II, med mindre man ser venstre side af  
køretøjet hvor det hydrauliske stempel er 
erstattet at en kontravægt (denne sikrede at 
plejlen altid var i samme højde over jorden 
og dermed fi k man også ryddet i grøfter 
og lavninger). Altsooo, nul ekstra panser 
på krabben.

Og så var der spørgsmålet om maskin-
geværet i boven. Selvom fl ere af  mine kil-
der hævdede at man bibeholdt bovgeværet 
på Crabs, kunne jeg ikke på ét eneste af  de 
relativ mange billeder jeg havde til rådighed 
bekræfte/afkræfte at dette var tilfældet. 
Men den endelige kvalifi cerede beslutning 
blev dog at montere maskingeværet. Fak-
tisk kunne hele Crab udstyret, arme, tromle 
og hele molevitten teoretisk demonteres i 
tilfælde af  alvorlige skader på udstyret, og 
vognen kunne så fortsætte kampen som 
almindelig kanonvogn. Derfor forekom 
det mig logisk at have maskingeværet 
monteret. Umiddelbart opstod så en krise, 
eftersom maskingeværets løb stak for langt 
frem og konfl iktede med Crab udstyret. 
Lidt ”kunstnerisk frihed” kan man vel til-
lade sig så jeg kappede 3mm af  løbet og 
vupti så var der plads til det hele.

Pionerværktøjet skulle afrenses og 
monteres. Heldigvis var mit donor sæt T’s 
M4A1, så det var på en separat støberamme 
(på andre versioner, bl.a. M4’eren, er de 
støbt på overdelen..!). Referencerne skulle 
lige konsulteres før de kunne placeres kor-
rekt. Samtidig blev de forskellige lygter og 
løfteøjer placeret, sammen med ”Firefl y-
kassen” og diverse beslag til bl.a. ekstra 
kæder. Crab I anvendte kridt dispensers 
til at markere det ryddede spor igennem 

Her har Per fået grundet kampvognen med Olive Drab og er 
klar til at arbejde videre med bemalingen
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et minefelt. Disse, en på hver side af  over-
delen bagerst, blev monteret med de dertil 
hørende beslag, og der blev boret huller 
til lys-/positionsmasterne. Sidstnævnte 
skulle hjælpe en eventuelt efterfølgende 
Crab med at placere sig i forhold til den 
forankørende så det korrekte overlap i ryd-
ningen blev opnået. Masterne er meget fi ne 
støbninger, men ikke egnet til montering 
før man er helt (!) færdig med at håndtere 
resten af  modellen.

Jeg har nogenlunde styr på forskellige 
medier og de nødvendige teknikker, men 
jeg blev godt og grundig udfordret da jeg 
skulle montere kæderne på plejlen/trom-
len. Kæderne er nydelige små resin støb-
ninger, og kommer helt lige. Hver enkelt 
af  de 43 kæder som skal sidde på tromlen, 
skal formes alt efter hvor på tromlen den 
skal sidde. Efter en del pjasken rundt med 
kogende vand var jeg ved at springe en 
sikring. Kæderne blev bløde som overkogte 
spagettier, men i det korte tidsrum det tog 
at tage dem op og placere dem på tromlen, 
kølede de så meget, at de ikke lod sig forme.

Til sidst fandt jeg den gode gamle hår-
tørrer frem. På lave omdrejninger gjorde 
den kæderne præcis så bløde at de kunne 
formes, én af  gangen, og et hurtigt dyp i 
koldt vand fi kserede dem så de passede 
præcis på tromlen. Der var altså plads til 
en vis kunstnerisk frihed her, formålet med 
krabben var at detonere miner, og sådan 
en ville med sikkerhed ødelægge en eller 
fl ere af  kæderne. Figthing48th leverer i alt 
48 kæder med sættet, så der er ikke megen 
plads til fejl.

Videre til tårnet
Tamiya leverer både M34 og M34A1 blen-
deringen (smal og bred). Begge er brugbare 
på en Crab, men der var lige en detalje.

Under indsats slyngede en Crab enor-
me mængder af  skidt og møg omkring 
sig, for slet ikke at nævne de mængder af  
jord, sten og støv som detonerende miner 
slyngede op. De fl este Crabs havde derfor 
et cover monteret over blenderingen. Det 
er én ting som jeg aldrig har haft det store 
held med at lave. Jeg viger sædvanligvis 
også tilbage fra at lave tæpper og presninger 
af  papir eller putty, jeg er kort og godt ikke 
god til det. Men jeg viger også tilbage fra 
at bygge noget som ikke er i overensstem-
melse med virkeligheden.

Så jeg gik i gang med at bladre min 
bogsamling igennem og trawle nettet for 
at fi nde beviser på at Crabs kørte uden 
cover… en øvelse som sikkert har taget 
mig længere tid end hvis jeg bare havde 
lavet det pokkers cover med det samme, ja, 
jeg kunne såmænd have nået at køre ud og 
købe indtil fl ere tårne hvis det var gået galt. 

Anyway, der var indtil fl ere gode billeder at 
Crabs uden cover, men det helt store fl ertal 
viste sig at være med cover.

Beslutningen blev… tra..daaa.. at lave 
et cover i Milleput. Jeg rullede et stykke 
helt tyndt ud, på silikonepapir, og endte 
med at kunne montere det næsten som 
originalen. Desværre havde jeg allerede 
valgt at montere den brede blendering, 
M34A1, så det hele endte med at se en 
smule oversized ud. Men med en ramme 
i æts og lidt folder de rigtige steder syntes 
jeg at mit cover kunne gå an (det lod sig 
i alle tilfælde ikke lave om!) Tårnet skulle 
også forsynes med diverse fi ttings, herun-
der blade vane sight og de der irriterende 
beskyttelses-tråd-gitter-fnidder som var 
beregnet til at beskytte periskoperne mod 
tilfældige besætningsmedlemmer som 
måtte jokke rundt ovenpå.

Yderligere udfordringer
En Crab I havde et kompas (betegnet 
”binnacle compass”) monteret dér hvor 
kanonvognene sædvanligvis havde den 
primære antenne placeret (betegnet A). 
Figthing48th leverer dette i form af  et lille 
cover. Selve A-antennen var fl yttet til en 
placering på højre side af  tårnet, lige bag 
kommandørlugen.

Desuden havde Crabs en sekundær 
radio med tilhørende antenne, mine refe-
rencer viste placeringen af  den tilhørende 
antenne oven på tårnet, bagved komman-
dørlugen. Det er jo lige til, men da jeg så 
kom til at montere førnævnte komman-
dørluge med tilhørende krans og 12.7’er 
blev det tydeligt at stort set alle nævnte dele 
ville komme i karambolage med hinanden.

Stort set alle afbillede Shermans har 
kommandørlugen/kransen drejet for/bag, 
altså med 12.7’eren foran eller bag lugen, 
med de to lugedele (split hatches) ude til 
siderne. At dreje den så maskingeværet pe-
gede lige frem virkede forkert, og jeg havde 
svært ved at fi nde billeder med affutagen 
til en af  siderne. Til sidst lykkedes det at 
fi nde et par stykker, fl ertallet dog uden 
maskingeværet monteret. Anyway, enden 
blev at kransen blev drejet så affutagen 
pegede imod midten af  tårnet, og 12.7’eren 
lige frem. Der ser ret business-like ud…

Med vognen næsten færdig syntes jeg 
alligevel at den så en smule bar ud. Jeg 
anskaffede et oppakningssæt fra Black 
Dog, egentlig til en Firefl y, men en stor 
del af  stumperne kunne anvendes direkte 
på min Crab.

Kort om de ætsede dele. Både M4A4 og 
Crab konverteringerne omfattende udmær-
kede og komplekse ætsark. Indledningsvis 
var jeg lidt intimideret over delene i 1.48 
skala, sikke noget småt fnidder. Men det 

viste sig at delene var særdeles fornuftigt 
monteret på rammerne og at selve arket 
var lige så robust som et tilsvarende i 1:35.

I modsætning til mine sædvanlige mø-
der med æts mistede/kvadrede jeg ikke én 
eneste del. Selv beskytterne over perisko-
perne var enkle og nemme at bøje med en 
pincet, og de lidt større dele kunne snildt 
bøjes i en Etchmate.

Der var dog en enkelt del eller ret-
tere enkelte dele, som skulle bygges til en 
ramme med gitterrist i bunden. Denne 
skulle bruges til at opbevare et sæt reser-
vekæder til plejlen/tærskeren. Det var lige 
før at det var det mest udfordrende ved 
hele processen, lige netop disse stumper 
var rigtig tynde, og knækkede hvis man kig-
gede hårdt på dem. Jeg endte med at bruge 
gitterristen sammen med noget Evergreen 
profi l. Endte ikke helt i skalatykkelse, men 
det går an.

Bemalingen
A shade of  green… Efter en grundig af-
rensning fi k hele modellen et par lag sort 
Warhammer fra spraydåse, som basis for 
hvad der skulle følge. Modellen fi k et par 
gode lag Tamiya Olive Drab (XF62), som 
efter behørig tørretid blev lysnet med en 
blanding af  Olive Drab og Dark Yellow 
(XF60).

I et forsøg på farvemodulation, lysnede 
jeg blandingen yderligere, og forsøgte at 
skabe lys/skygge effekter, med udgangs-
punkt i at lyset faldt forfra, på fronten og 
tårnet. Min plan var at efterfølgende at 
bruge et par af  MIGs fi ltre, og eftersom 
disse sædvanligvis gør modellen en del 
mørkere, skulle blandingen holdes ret lys.

I næste fase fi k vognen et par lag af  
MIGs fi ltre, Green for Light Green og 
Brown for Dark Green. Jeg har arbejdet 
med dem et par gange, og har grundlæg-
gende været tilfreds, men denne gang lod 
resultatet vente på sig, og efter 3. omgang 
var modellen blevet så meget mørkere at 
jeg stoppede uden at have fået det resultat 
jeg havde håbet på.

Herefter fi k modellen et par lag Future 
som bund for decals, washes og anden 
weathering. Oprindelig havde jeg tænkt mig 
at anvende mine dyrt anskaffede mærker 
fra Bison, men ud af  de 11 objekter på 
det fl otte ark var der kun én Crab, nemlig 
”87 Goose Giblets” fra 1st Lothians and 
Border Horse Yeomanry. Men jeg brød 
mig ikke rigtig om mærkerne, mest fordi 
navnet var i en særdeles iøjefaldende lys 
grøn farve som bare ikke harmonerede 
med det generelle indtryk.

Så jeg anskaffede et sæt fra Figthing-
48th med mærker til tre forskellige Crabs, 
bl.a. ”60 Mellerstang” og ”City of  Glou-
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cester”, begge vogne som jeg har billeder af  
i mit materiale og jeg valgte indledningsvis 
”60 Mellerstang” også fra 1st Lothian and 
Border. Så var det at jeg nærstuderede mit 
billedmateriale. Netop Mellerstang havde 
sin ramme til reservekæder placeret på 
højre side, imens fl ertallet af  Crabs havde 
den på venstre, også min... Der var bare 
zip chance for at jeg gad lave det om, så 
ny plan!

Mulighederne omfattede som sagt 
”City of  Gloucester”, yderligere en vogn 
fra samme ark ”74 youve had it” og så 
som sagt ”87 Goose Giblets”. Der var et 
tidspunkt var jeg ved at beslutte mig for 
at vælge ”Goose Giblets”, lysegrøn eller 
ej. Ud over stjerner og vognens navn, 
havde jeg dens wo nummer og et vade-/
vandstandsmærke, altså et ret komplet sæt 
mærker. Goose Giblets, egentlig betyder 
navnet indmad fra gås, hvordan det så 
harmonerer med en minerydningskamp-
vogn må guderne vide. Men det staves 
giblets, altså med ét b! Da jeg kontrollerede 
mærket opdagede jeg at de havde stavet det 
med to b’ere, øv. Man kunne måske med 
et fi nkirurgisk indgreb have fjernet det ene 
b fra mærket, men det blev farven jo ikke 
pænere af, så nok var nok.

Førerbeslutning, føromtalte ramme 
blev forsigtigt, meeeget forsigtigt, fjernet 
og genplaceret på højre side, efter at en 
formastelig kasse som allerede sad der var 
fjernet, og så var vognen godt på vej til at 
hedde Mellerstang. Men jeg var alligevel 
lidt nysgerrig, alt imens malingen tørrede 
prøvede jeg at google navnet. Det skulle jeg 

bare ikke have gjort. Der er fl ere diskus-
sioner på nettet omkring navnet og dets 
anvendelse på den pågældende Crab.

Grundlæggende må man antage at 
såfremt en kampvogn i et regiment fra 
Borders var navngivet efter et sted, ville 
dette sted sandsynligvis være et sted i det 
pågældende område. Men Mellerstang 
fi ndes ikke i Borders (ej heller i Lothian 
for den sags skyld), til gengæld fi ndes en 
lokation med det navn i Westmorland i 
Lake district, England. Den holdt bare ikke.

Mere googleri, men ingen formel 
konklusion. Jeg har set to billeder at den 
pågældende kampvogn, ingen af  dem viser 
hele ordet, kun Mellersta_. Og tilfældigvis 
er der et sted i Borders som hedder Mel-
lerstain Castle. Måske er der smuttet noget 
da man fortolkede på billedet?

Anyway, man skal videre med livet, 
malingen var ved at være tør, no way den 
kunne hedde Mellerstang. Eftersom jeg 
havde klistret tårnet til med tæppebylter 
og anden oppakning var tårn numre uden 
interesse. Enden på historien blev, mine 
damer og herrer, jeg giver jer ”City of  
Gloucester”, fra Westminster Dragoons, 
79th Armoured Division.

Så var det til bælterne. Jeg er ikke 
tilhænger af  alt for megen rust på bælter, 
så min foretrukne metode er at lave en 
meget tynd blanding af  sort og en smule 
rust, begge dele Humbrol, som så males på 
bælterne. Herefter fi k styrehorn og driv-
hjulenes tænder en lille smule alu.

Med bælterne klar, malede jeg alle 
detaljerne, pionerværktøj, oppakning m.v. 

Næste fase var at give modellen en gang 
Dark Wash, igen fra MIG, hvorefter diverse 
pigmenter, ja, igen fra MIG, blev børstet 
rundhåndet rundt omkring, men med 
hovedvægten på fronten og Crab grejet.

Lærepunkter
Når man bygger Sherman skal man have 
sine referencer i orden, kombinations-
muligheder er uendelige. Eller måske skal 
man bare konstatere at man har en del 
kunstnerisk frihedsgrad med hensyn til 
fi ttings og andet grej. 

Sæt ambitionsniveauet realistisk. Jeg 
kan lide at tingene ligner originalen, men 
ligefrem at køre stavekontrol på decals 
arket er nok at trække den for langt, med 
mindre man går målrettet efter guldet i 
Klasse M og selv dér kommer Gyldendals 
røde sjældent i anvendelse under bedøm-
melsen. Ej heller oplever man Google maps 
i brug ved disse lejligheder.

Der er altid en risiko for at man bliver 
så glad for resultatet af  et projekt, at man 
vil lave et til, eller noget i samme stil. 
Tanken om at lave en Sherman V Firefl y 
i 1:48 var fristende, ligeledes andre M4A4 
baserede objekter. Nu er det bare at mine 
Figthing48th sæt har stået på hylden i snart 
to år, og det viser sig at begge er ude af  
produktion. Suk, lektien er, køb altid to 
når du er i gang, hellere det end at miste 
chancen senere.

Den færdige model
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Isonzo tur-retur
Et af  Cultours nye tiltag er en tur til fronten, hvor Italien og Østrig-Ungarn kæmpede 

fra 1915 til 1918.

Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

De 12 offensiver, der blev udkæmpet 
på denne front i årerne 1915 til 1918 

er meget lidt kendt for os heroppe nordpå. 
Og det på trods at den unge offi cer Rom-
mel, som senere skulle give de allierede 
alvorlige problemer under 2VK, fi k sin 
Pour le Merite-orden og sit ry som god 
soldat og feltherre netop her!

Sidst i april rejste vi afsted med Cul-
tours mod Ljubljana International Airport. 
Efter landingen kørte vi mod fronten fra 
dengang, alt imens Torsten Granov ori-
enterede os om 1.VKs årsager og udbrud 
og Italiens stilling, der slutteligt førte til 
krigserklæringen i 1915.

Derpå kom vi til det første stop på 
turen, mindesmærket ved Redipuglia. Dette 
krigsmindesmærke består af  22 enorme 
trappetrin, der går op af  et højdedrag og 
et museum med en mindepark med rester 
af  skyttegrave, mindesmærker over faldne 
fra diverse våbenarter og en hel del artil-
leripjecer.

Jeg sprang de 22 trappetrin over og 
koncentrerede mig om museet, der rum-
mede en fi n samling våben, uniformer, 
hovedbeklædninger (heraf  en del sjælden-
heder!) og en rekonstruktion af  en italiensk 
skyttegrav. Forklaringerne var mest på ita-
liensk, men billederne (og der var mange!) 
behøvede ingen forklaringer.

Selvom museet var lidt gammeldags 
og støvet, var det ok, og vi måtte tage alle 
de fotos, vi ville. Artilleripjecerne i minde-
parken var mange og eksotiske, men de var 
desværre ikke særlig godt bevaret. Blandt 
dem var artilleri fra den italienske fl åde, og 
da de italienske søfolk tog del i kampene 
sammen med ”landkrabbberne”, var det 
dejligt også at se deres skyts her. Men der 
var dog kanoner i fi n stand foran museet, 
og disse var fl ot bevaret. Derpå besøgte 
vi en Østrig-ungarsk kirkegård for deres 
faldne, hvorpå vi gjorde stop i Gorizia.

Dagen efter besøgte vi Gorizias muse-
um, hvor vi så deres udstilling om kampene 
set fra italiensk side. Museet var interessant, 
men fotografering var ikke tilladt. Dog 
havde museet et godt bogudsalg.

Derpå gik det videre langs Isonzo-
fl oden, hvor vi gjorde holdt og kravlede 
op i højdedragene og kiggede på østrig-
ungarske stillinger, hvor artilleri, lyskastere 
og meget andet var gemt i dertil udhug-
gede huler i klipperne. Vi gik på de gamle 

forbindelsesstier mellem positionerne fra 
”dengang”, hvilket kun gjorde det hele 
mere interessant. Efter en del kørsel kom 
vi til Bovec, hvor vi blev 3 dage.

På 3. dagen gik vi i terrænet ved Ra-
venlink, hvor skyttegravene i landskabet 
stadig kunne ses. Vi gik rundt i restaurerede 
skytte grave, tilfl ugtshuler og forbindel-
sesgange udhugget i klipperne og hørte 
om de østrig-ungarske soldaters liv og 
besværligheder ved fronten. Dernæst tog 
vi til fortet ved Kluzé, som ligger fl ot i 
landskabet, men udstillingen i fortet kan 
ikke anbefales, da der kun var lidt udstillet 
om fortets historie og om 1.VK.

På klippeplateauet oven over fortet 
var der en østrig-ungarsk position, der var 
blevet helt ødelagt af  italiensk artilleriild. 
Trinene, som sattes fast i klippen, således 
at folkene kunne klatre op, var bevaret 
og transportvejen derop gik ligeså fra 
Kluzéfortet, men udstillingen herom var 
kun sparsom. Dette var faktisk den eneste 
”fuser” på turen. Vi så også et af  stederne, 
hvor selveste Napoleon havde passeret hele 
3 gange under sine utallige felttog, hvilket 
var ganske interessant.

Om eftermiddagen besøgte vi en lokal 
samler, som havde samlet efterladenskaber 
fra 1.VK siden 1977. Han fortalte levende 
om kampene dengang og kunne fremvise 
utallige effekter fra dengang. Af  rariteterne, 
havde han en komplet samling af  ølfl asker 
fra den østrig-ungarske hær. Så nu kunne 
vi se, hvilke øl folkene drak på den side.

Om eftermiddagen koncentrerede vi os 
om det kendte gasangreb ved Flitch (som 
Bovec hed dengang), som indledte den 12. 
offensiv, der sendte italienerne på fl ugt næ-
sten helt til Venedig. Gasangrebet gik helt 
efter tekstbogen og blev et skoleeksempel i 
de tyske styrker efter den 1.VK på, hvordan 
et gasangreb skal udføres.

Ejeren af  det private museum førte os 
ud til der hvor gasgranaterne blev afskudt 
fra store rør fremstillet specielt til opgaven. 
Afskydningsstedet er i dag en campingplads, 
men da den blev anlagt, fandt arbejderne 3 
rør som havde ligget der siden 1917! Derpå 
tog vi ud til nedslagsstedet, hvor italienerne 
havde deres fremskudte skyttegrave og en 
mine, hvor de ville grave skakter under 
modpartens skyttegrave. Her var der fl ere 
mindesmærker over de mange italienske 
soldater, der døde under dette gasangreb. 

En af artilleripjecerne 
i Redipuglia

Artilleri i Redipuglia
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KUN takket være samarbejdet med lokale 
kunne vi få denne oplevelse i hus!

På dag 4 besøgte vi Kolovrat-bjergene. 
I 1.014 meters højde beså vi italienske stil-
linger. Her hørte vi om Rommels angreb, 
som fandt sted lige her, og som gjorde, 
at han fi l sin høje orden og sit gode ry 
som soldat og feltherre. Vi hørte også 
om den lokale, slovenske organisation 
”Fredsstien”s arbejde med at bevare og 
restaurere efterladenskaber fra 1.VK.

Mange af  tingene i landskabet er beva-
ret netop på grund af  denne organisation, 
og deres arbejde er prisværdigt, for nu er 
der kommet fokus på at bevare resterne 
fra 1.VK, der befi nder sig i det slovenske 
landskab. Stillingerne lå (og ligger) så tæt 
på Italien, at man kunne følge trafi kken på 

landevejen på den anden side af  grænsen 
fra ruinen af  grænsevagtstårnet ved stil-
lingerne. Så vi gik faktisk lige midt i det 
hedengangne jerntæppe.

Vi tog videre til Caporetto (som nu 
hedder Kobarid) og besøgte deres mu-
seum. Museet er særdeles anbefalelses-
værdigt. Her så vi en fi lm, som bestod 
af  sammenstykkede stumfi lmstrimler fra 
dengang, tilsat farver, lyd og andre effek-
ter, og resultatet var godt og informativt. 
Udstillingen var fantastisk, og som en lille 
specialitet, havde man fået fremskaffet 
store plancher af  Ernest Hemingway til 
udstillingen, som viste ham som han så ud 
under hans tjeneste på dette frontafsnit.

Inden jeg tog af  sted, havde jeg læst 
bogen ”Farvel til våbnene”, og store dele 

omhandler netop hans tjeneste og oplevel-
ser ved fronten i italiensk tjeneste. Museets 
bogbutik var også god, men de havde kun 
én eneste titel på engelsk, men da kunne 
jeg oplyse, at Osprey Publishing har en del 
titler om netop Isonzo-kampene. (Se under 
boganmeldelser i dette blad).

Vi drog videre og besøgte blandt an-
det det tyske monument for deres faldne 
tropper, der døde under kampene i den 
12. offensiv i 1917-18. Monumentet blev 
bygget i 1936 i typisk ”arisk” stil som 
Hitler-regeringen elskede, og det bar det 
tydeligvis præg af!

5. dagen gik med at besøge mine-
gangen ved Log pod Mangorton, hvor 
Østrig-Ungarn førte forsyninger og friske 
tropper gennem minen og til fronten. 
Syge, sårede og andet blev ført den anden 
vej, så da denne mine var udenfor det 
italienske artilleris rækkevidde, blev det en 
af  østrig-ungarernes livliner, især om vin-
teren. Transportmateriellet var der endnu, 
og der var fi ne plancher, der berettede om 
lokalitetens historie på fl ere sprog.

Dernæst kørte vi til en kirkegård, hvor 
især muslimer fra den østrig-ungarske hær 
ligger begravet. Ganske interessant endda! 
Men disse grave fra den 1.VK var ikke de 
eneste på kirkegården. En del af  Titos par-
tisaner fra den 2.VK lå der også, og det var 
lige så interessant at se. Inden lufthavnen 
og vores afgang derfra, havde vi lidt ekstra 
tid, og vore lokale slovenske guider fore-
slog, at vi kunne køre til Østrig, en times 

Bunkermuseet i Würzenpass indeholder denne kanonstilling

Østrigerne har anvendt denne Jagdpanzer 
Kürassier med et AMX 13 tårn, som kan 
ses på Bunkermuseet i Würzenpass
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kørsel derfra. Her ligger der nemlig et fort 
fra den kolde krig, som var helt nyåbnet.

Bunkermuseet ved Würzenpass i 
Kärnten er en typisk stilling fra Den Kolde 
Krig. Museets initiativtager og daglige 
leder, orienterede os om Østrigs forsvar, 
efter at alle de allierede tropper forlod 
landet i 1955. Russerne, franskmændene, 
amerikanerne og englænderne efterlod 
en masse krigsmateriel til det nydannede 
østrigske forsvar, evt. i det fromme håb, at 
østrigerne ville købe mere hos dem, må-
ske… Men når 4 vidt forskellige systemer 
skal vedligeholdes, blev reservedele et stort 
problem for østrigerne. Så da alle de fi ne 
allierede KVGer var slidt op, kunne deres 
tårne bruges som kanonstillinger, når de 
blev sat oven på en bunker. Da Østrig 
skulle opføre hele 55 sådanne forter, var 
dette jo løsningen!

Herudover var der ¼ del af  Østrigs 
fl åde på display. Efter 1.VK mistede man 
hele kyststrækningen, så man havde kun 
4 både tilbage på Donau, og den ene var 
nu en del af  udstillingen. Vi gik i beton-
støbte løbegrave, tilfl ugtsrum, toiletter og 
skyttegrave til den store guldmedalje! Vi 
så køretøjer, alle mulige kanoner, dummy 
positioner og kampvogne, mens vi fi k en 
fi n information om Østrigs situation under 
Den Kolde Krig.

Museets historie var temmelig dra-
matisk: Første gang, da man var i krigs-
beredskab var ved den sovjetiske indmarch 
i Tjekkoslovakiet i 1968. Derpå ved Jugo-

slaviens borgerkrige i 1990erne, hvor bl.a. 
serbiske fl y fl øj langt inde i Østrigs luftrum 
for at angribe slovenske oprørere bagfra. 
Derudover har Warszawa-pagt landet 
Ungarn haft spioner inde på fortet for at 
registrere alt derinde. Årsagen til dette var, 
at fortet lå på Ungarns angrebsrute imod 
NATO-landet Italien. Så der var en hel del 
at fortælle om fortets historie.

Som en ekstra gimmick, havde fortet 
fået fat i en T-34/85, der nu står langs 
landevejen, der førte mod museet. Den er 
placeret lige i den skudbane, som fortets 
anti-tank kanoner skulle skyde, hvis det 
hele altså blev alvor! Dette museum var 
ikke relateret til 1.VK, men det var alligevel 
et forfriskende og meget interessant ind-
slag. Museet kan varmt anbefales og det er 
mit håb, at Cultours besøger dette museum 
igen og gør noget mere ud af  det!

Konklusion
Cultours har med denne tur gjort det 
igen: Her er en god og informativ tur om 
kampene ved Isonzo. Der blev lagt vægt 
på at se stederne fra DENGANG, besøge 
relaterede museer m.m. Vi boede på gode 
hoteller og blev beværtet fi nt. Slovensk 
cuisine og drikkevarer var i top!

Cultours leder Torsten Granov og de 
lokale slovenske guider fra ”Fredsstien” 
var gode til at vise rundt og informere. Det 
eneste ”ØF!”, som jeg vil sige, er, at det 
er irriterende, at vi kun kunne fotografere 
i Redipuglia og i Bunkermuseet. Gamle 

militære efterladenskaber og fotos tager 
ikke skade af  et par blitz med et kamera! 
Men alt i alt: Cultours tur var vellykket og 
kan kun varmt anbefales!

Slovenien blev besøgt i april 2011.
OBS: Det kan anbefales at læse Ernest 

Hemingways roman ”Farvel til våbnene” 
før afrejsen, da den giver en fi n beskrivelse 
af  fronten og kampene.

Bladet ”Militær Historie” nr. 7/2011 
har en fi n artikel om Rommels angreb på 
de italienske stillinger ved Caporetto.

Desuden er der 4 boganmeldelser ba-
gerst i dette blad på gode bøger, der giver 
en fi n baggrundsviden om kombattanterne 
ved Isonzo-fronten.

Vi slutter med endnu et billede fra Bunkermuseet i 
Würzenpass, hvor en 10,5 lFH 18/40 er opstillet

NYT FRA ICM i 1/35
35412: Ford V3000s/ss M Maultier
35462: Krupp L3H163 Kfz. 72 Funkw.
35467: Henschel 33 D1 103
 Kfz. 72 Funkw.
35478: Opel Kadett K38 Saloon
35482: Soviet Divisional Artillery
 Horse Transport 1943-45
35533: Mercedes-Benz Typ 770K (W150)
35535: Packard Twelve Model 1926
35537: Mercedes-Benz Type 320 Saloon
35601: Soviet Tank Crew 1979-88
35611: German Staff, 4 fi g.
35613: Stalin & Co., 4 fi g.
35621: Soviet Military Women, 4 fi g.
35631: Soviet Partisans, 4 fi g.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Kyunana-shiki chu-sensha chiha
Hvis du ikke er japansk kyndig, så handler denne artikel om den japanske

Type 97 Chi-Ha kampvogn, der i disse dage har sin 75 års fødselsdag.

Af Lars Seifert-Thorsen

En historisk artikel som denne tager 
altid sin begyndelse før den histo-
riske dato, denne artikel er selvføl-

gelig ikke en undtagelse og spørgsmålet 
er i virkeligheden, hvor meget tidligere vi 
skal begynde.

Lad os bare begynde ved begyndelsen, 
nemlig umiddelbart efter 1. Verdenskrig, 
hvor kampvognen jo for første gang var 
i aktion. I 1918 importerede Japan en en-
gelsk Mk.IV kampvogn og kort tid efter 
endnu et par forskellige kampvognstyper. 
Japanerne anede ikke hvordan de virkede, 
så det var de europæiske ingeniører der 
foretog demonstrationerne, mens japa-
nerne gik i gang med at lære noget mere 
om kampvogne.

Den japanske hær besluttede i 1925 
at man ville oprette en kampvognsenhed 
og man sendte derfor folk til Europa for 
at indkøbe kampvogne. Desværre for 
japanerne var der ikke nogle nye typer til 
salg i hverken England eller Frankrig. Det 
bedste der var til salg var gamle Renault FT 
17 vogne, som man trods alt ikke ønskede 
at købe.

Japansk design
I stedet tog man hjem og vendte situatio-
nen en ekstra gang. Og så besluttede man 
simpelthen selv at lave kampvogne! Let-
tere sagt end gjort, for på dette tidspunkt 
var japanerne ikke kommet ret langt med 
motoriseringen og kendskabet til biler og 
lastbiler kunne ligge et meget lille sted. 

Der var ingen civile fabrikker der byggede 
hverken biler eller lastbiler i Japan, alting 
blev importeret.

Derfor var det noget af  en udfordring 
den japanske hærs tekniske korps fi k givet 
sig selv. Nemlig at designe og bygge en 
kampvogn. For at gøre det lidt sværere fi k 
de kun et budget til to år. Hvis ingeniørerne 
ikke blev færdige indenfor to år ville det 
hele blive stoppet. Designet var klart i maj 
1926 og derfra var det et spørgsmål om 
endnu mere hårdt arbejde og mange pro-
blemløsninger undervejs inden den første 
japanske kampvogn var færdig i februar 
1927. De japanske generaler ville alle gerne 
se kampvognen køre og i slutningen af  
juni 1927 fi k de så lov til at se den første 
”offentlige” prøvekørsel. Den gik uden 
problemer og de efterfølgende dage viste 
den også at den fungerede i terræn.

Herefter gik det stille og roligt fremad 
med at udvikle nye kampvognstyper. Den 
allerførste vurderede man nemlig var for 
tung (18 tons) og man ville hellere have 
nogle lettere vogne. I april 1929 havde 
man lavet en kampvogn på knapt 10 tons, 
Type 89 Chi-Ro.

Nomenklatur og doktrin
Vi tager lige et meget kort sidespring for 
at forklare hvorfor japanske kampvogne 
hedder Type 89, Type 94, Type 95 osv. Det 
skyldes at man refererer til de to sidste cifre 
i det årstal vognen er udviklet i. Og her 
skal man så bemærke at japanerne brugte 

en noget anden kalender end vi idet der 
er tale om den kejserlige kalender (Kōki), 
hvor år nul svarer til 660 f.kr. Altså var 
vores 1929 lig med år 2589 ifølge den da-
værende japanske kalender og deraf  følger 
betegnelsen Type 89.

Den japanske kampvognsdoktrin i 
1930erne betød, at kampvognene først 
og fremmest skulle anvendes som direkte 
støtte til infanteriet, meget lig den engel-
ske Infantry Tank doktrin. Normalt blev 
kampvognsregimentet ”spredt ud” blandt 
infanteridivisionens enheder, så hvert 
infanteriregiment fi k tildelt et kampvogns-
kompagni til støtte. De få undtagelser 
herfra gik på at have nogle mere ”kavaleri”-
agtige typer, altså noget hurtigere og endnu 
lettere pansret. Denne doktrin betød også, 
at bevæbningen var optimeret til at være 
støttevåben og ikke fokuseret på evnen til 
at nedkæmpe andre kampvogne, et faktum 
som vi ser nærmere på konsekvenserne af  
senere i artiklen.

Selv om man ændrede doktrinen, ba-
seret på de tyske erfaringer fra 1939-40 og 
reorganiserede kampvognene i deciderede 
panserdivisioner, så betød det terræn der 
blev kæmpet i, at kampvognene det meste 
af  tiden alligevel kom til at fungere som 
støtte for infanteriet.

Flere typer
Op gennem begyndelsen af  1930erne ud-
viklede japanerne nogle tanketter til brug 
for dels kavalerienheder (Type 92) og til 
støtte for infanteriet (Type 94).

Den sidstnævnte var inspireret af  et 
par engelske Carden Loyd Mk.VI som man 
importerede i 1930. Type 94 var en billig 
vogn og man investerede derfor i mange af  
dem, i alt 746 stk., der blev bygget mellem 
1935 og 1937. De opererede i uafhængige 
kompagnier direkte under kommando 
af  den opstillende infanteridivision, der 
kunne anvende kompagniet efter forgodt-
befi ndende.

Efter at have udviklet Type 94 gik 
japanerne over til at fokusere på anvendel-
sen af  dieselmotorer i deres kampvogne. 
Grunden hertil var at man havde indset 
at det ville være en stor fordel hvis man 
kunne reducere brandfaren i forhold til 
benzin samt at brændstofforbruget pr. km 
ville være betragteligt mindre end med en 
tilsvarende benzinmotor. Det sidste gav 

En Chi-Ha i Kina, med en 
japansk offi cer foran den.
Bemærk radioantennen
(ringen på tårnet) og det 
meget store svaj på bæltet
Foto: Via Internettet
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rigtig god mening idet alt brændstof  i Japan 
var importeret.

Udviklingen af  dieselmotorer var ret 
ny i verden og den japanske hær tilføjede 
lige et ekstra krav, idet man specifi kt bad 
om luftkølede motorer.

Grunden hertil var, at man forudså 
at skulle operere i Manchuriet, hvor der 
dels er meget ørken uden vand og hvor 
det om vinteren er meget koldt og man 
derfor skulle bruge dyr antifrostvæske i en 
vandkølet motor.

Type 95 Ha-Go
I begyndelsen af  1930erne var man i 
gang med at udvikle mekaniserede enhe-
der, altså enheder med både infanteri og 
kampvogne i.

Det viste sig at de eksisterende Type 
89 vogne ikke kunne følge med det mo-
toriserede infanteri og man udviklede 
derfor Type 95, der var en let kampvogn 
med let pansring og høj fart, tilsvarende de 
engelske Cruiser modeller og de russiske 
BT modeller.

Type 95 var den japanske kampvogns-
type, der blev produceret fl est af, 2.300 stk. 
og den optrådte alene og sammen med bl.a. 
Chi-Ha på alle slagmarker i Stillehavskri-
gen. Men de japanske kampvognsfolk tog 
kun modvilligt imod den, idet de mente at 
pansringen var for tynd til at den kunne 
bruges som støtte for infanteriet.

Type 97 Chi-Ha
Her er vi så kommet frem til den kampvogn 
som har fødselsdag i disse dage. Bag-
grunden for udviklingen af  Type 97 skal 
fi ndes i to af  de forhold som vi allerede 
har kigget på.

Dels at den japanske hær havde konsta-
teret at deres Type 89 kampvogne var for 
langsomme til at følge med infanteriet og 
dels at de japanske kampvognsfolk ville have 
noget der var bedre pansret end Type 95.

Man udlagde nogle specifi kationer: Det 
skulle være en ”forstørret” udgave af  Type 
95, med fi re mands besætning, to-mands 
tårn, kraftigere pansring og kraftigere mo-
tor. Nu skulle man så tro at det ville være 
nemt, men her gik der så politik i sagen.

Forsvarsministeriet ville have en lavpris 
kampvogn pga. et begrænset budget og 
generalstaben støttede dette fordi de prio-
riterede kvantitet. På den anden side stod 
så kampvognsfolkene, der prioriterede kva-
litet og ikke ønskede en lavpris kampvogn.

Uenigheden var så stor, at man bestilte 
to prototyper. Mitsubishi byggede en Chi-
Ha prototype der vejede 13,5 tons, kunne 
køre 35 km/t og havde et to-mands tårn. 
Hærens Osaka Arsenal byggede en Chi-
Ni prototype der vejede 9,8 tons, kunne 
køre 30 km/t og havde et en-mands tårn. 
Bevæbningen var den samme, nemlig den 
57 mm kanon som var genbrug fra Type 

89 kampvognen plus to stk. 7,7 mm ma-
skingeværer.

Afgørelsen blev truffet, efter den 
japansk-kinesiske krig brød ud i juli 1937 og 
budgetrestriktionerne blev fjernet. Hermed 
var vejen banet for Type 97 Chi-Ha.

Konstruktionen var at panserpladerne 
var nittet sammen, en metode som var vidt 
udbredt på dette tidspunkt, selvom der er 
svagheder forbundet med den er det en bil-
ligere og nemmere konstruktions metode. 
Motoren var placeret bag i vognen, men 
drivhjulene var placeret forrest. Man havde 
valgt at lade affjedringen være den samme 
som på Type 95, men havde tilføjet to 
ekstra vejhjul.

Den fire mand store besætning var 
placeret med køreren forrest til højre og 
MG-skytten forrest til venstre. I tårnet var 
der vognkommandøren og skytten/lade-
ren, der udover den omtalte 57 mm kanon 
havde en 7,7 mm maskingevær monteret 
bagerst i tårnet, så det kunne skyde modsat 
kanonens retning.

Kommandørlugen var af  en noget 
speciel konstruktion, idet den bestod af  to 
dele, en større U-formet, der var hængslet 
til venstre, mens en mindre I-formet var 
hængslet til højre. Kommandøren kunne 
så nøjes med at åbne den lille for at bruge 
sit periskop, hvis der var fjender i nærhe-
den og derved minimere risikoen for at få 
håndgranater og granatsplinter indenfor.

På dette billede af en Chi-Ha kan man fornemme camoufl agen og se et eksempel på de markeringer der blev anvendt
Foto: Via Internettet
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Produktionen begyndte i 1938 og det 
varede ikke længe inden de første Chi-Ha 
blev sendt til Manchuriet.

Radioer blev først standard i alle vogne 
i 1943, indtil da var det kun delingsførere 
og derover som havde radioer, mens at de-
lingsføreren brugte signalfl ag til at videre-
give ordrer til de øvrige vogne i delingen.

Tidlig aktiv tjeneste
Da den japansk-kinesiske krig brød ud i 
juli 1937 var det i virkeligheden blot en 
videreførelse af  den krig som havde kørt 
på lavt blus siden 1931, hvor Japan indtog 
Manchuriet. Krigen udviklede sig som en 
meget bevægelig krig, hvor de motorise-
rede japanske styrker bevægede sig mod 
syd fra Manchuriet med retning mod de 
store kinesiske byer.

De japanske kampvogne som fortrins-
vis var Type 89 kampvogne og Type 94 
tanketter havde ret let spil mod de kinesiske 
infanterister og de japanske kampvogne 
udførte rollen som støtte til infanteriet med 
stor succes. De meget store afstande og de 
meget små kinesiske kampvognsstyrker 
gjorde, at der ikke fandt noget slag sted 
mellem de to landes kampvogne. Krigen 
trak ud og faktisk blev den først afsluttet 
med afslutningen af  2. Verdenskrig i 1945.

Vi skal frem til det som i dag er kendt 
som slaget ved Khalkin Gol eller No-
monhan episoden før vi første gang for 

alvor ser Type 97 Chi-Ha i aktion. Her 
ved denne grænsefl od mellem Manchuriet 
og Sovjetunionen var de to lande uenige 
om grænsedragningen og da begge parter 
havde meget store militære interesser i 
området var der optræk til konfl ikt.

Konflikten brød ud i lys lue i maj 
1939, hvor kavalerienheder fra begge sider 
tørnede sammen og hvor japanerne tabte.

Siden byggede begge sider deres styrker 
op og tilførte motoriserede og pansrede 
styrker fra andre områder.

Russerne sendte flere styrker over 
Khalkin Gol fl oden og japanerne beslut-
tede sig for at angribe dem. Japanerne 
havde 73 kampvogne, heriblandt 4 Chi-Ha, 
mens russerne havde langt fl ere.

Til at begynde med gik det japanske 
angreb godt, men et modangreb blev 
begyndelsen til enden og da de russiske 
kampvogne var i stand til at ødelægge de 
japanske på 1.000 meters afstand, mens 
den effektive skudvidde for den japanske 
57 mm kanon var 700 meter endte det med 
at 42 af  de japanske kampvogne blev sat 
ud af  spillet. På den positive side, set med 
japanske øjne, var der dog kun 13 af  dem, 
der ikke kunne repareres.

De få Chi-Ha kampvogne spillede ikke 
nogen større rolle i disse kampe, så man 
kan sige at deres debut på slagmarken var 
nærmest intetsigende og mindst en af  dem 
endte som totalskadet.

Udvikling
På baggrund af  slaget ved Khalkin Gol 
besluttede den japanske hær at der måtte 
gøres noget, både på det doktrinmæssige 
og det udrustningsmæssige område.

Doktrinmæssigt gik man i gang med 
at samle de spredte kampvognsstyrker i 
et antal panserdivisioner og samtidigt øge 
produktionen af  kampvogne betragteligt. 
Vedrørende materiellet gik man i gang 
med at udvikle en kanon, som også kunne 
bruges mod fjendtligt panser. Nærmere 
betegnet var det en 47 mm kanon, der 
havde en meget højere mundingshastighed 
end den tidligere 57 mm kanon.

Shinhoto Chi-Ha
Den 47 mm kanon som man fi k udviklet 
valgte man at indbygge i et nyt tårn, som 
blev monteret på Chi-Ha vognene. Pro-
duktionen af  disse kom dog først i gang 
i 1942. Samtidigt ombyggede man ca. 300 
ældre Chi-Ha med det nye tårn, som var 
en hel del større og lidt mere kantet at se 
på. De eksisterende tårne brugte man så 
til at bygge en Type 4 Ke-Nu let kamp-
vogn, men det er et sidespring i forhold til 
historien her.

Da japanerne invaderede Filippinerne 
rendte man ind i amerikanske M3 Stu-
art kampvogne og da disse ikke kunne 
nedkæmpes af  den gamle 57 mm kanon 

Denne Chi-Ha er blevet fotograferet ved indtoget i Singapore i februar 1942. Her er der måske inspiration til et lille diorama?
Foto: Via Internettet
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fragtede man i al hast en håndfuld Shin-
hoto Chi-Ha til Filippinerne og havde der 
lejlighed til at afprøve 47 mm kanonen mod 
en erobret M3 Stuart med godt resultat. 
Til gengæld afsluttedes kampene på Filip-
pinerne inden en Shinhoto Chi-Ha mødte 
en M3, om end to Shinhoto Chi-Ha var 
med på Corregidor da denne sidste ameri-
kanske bastion på Filippinerne overgav sig 
d. 6. maj 1942.

Chi-Ha i 2.VK
Her vælger jeg at betragte 2. Verdenskrig i 
Stillehavet som værende perioden mellem 
angrebet på Pearl Harbor og den japanske 
kapitulation efter atombomberne over Hi-
roshima og Nagasaki, idet den fortsatte krig 
i Kina var knapt så spektakulær og i hvert 
fald mindre vigtig set med japanske øjne.

Chi-Ha var med hele vejen. Ganske vist 
med varierende succes, måske især fordi 
dels terrænet og dels taktikken betød at 
den blev anvendt på meget forskellig måde 
afhængig af  tidspunktet i krigens forløb.

Malaya, Burma og Filip-

pinerne
Den første operation som Chi-Ha tog aktiv 
del i begyndte d. 8. december 1941, da 
japanske styrker gik i land på den nordlige 
del af  Malaya halvøen ved Kota Bahru. 
Samtidigt gik japanerne i land i Thailand og 
kunne ad den vej sende deres panserstyrker 
ind i Malaya.

Historien viser at japanerne rykkede 
frem af  landevejene, men dog visse steder 
måtte ind igennem junglen for at omgå 

engelske og indiske støttepunkter. De 
japanske kampvogne var forrest og når de 
blev midlertidigt stoppet af  englænderne 
gik det japanske infanteri udenom støt-
tepunkterne, så englænderne blev tvunget 
til at trække sig tilbage. Chi-Ha vogne var 
et af  de vigtigste våben i gennembruddet 
ved Jitra d. 13. december. For englænderne 
var det hele en katastrofe og den kulmine-
rede, da Singapore blev erobret i midten 
af  februar 1942.

Chi-Ha’s fra det japanske 14. kamp-
vognsregiment deltog i hele felttoget gen-
nem Burma, hvor hovedmodstanderen var 
den engelske 7th Armoured Brigade der 
havde erfaringer fra Nordafrika.

Det betød at englænderne, selvom 
terrænet var væsentligt anderledes end i 
ørkenen, havde bedre muligheder for at 
kæmpe det vi i dag ville kalde udvigende 
kamp og derved ikke trak sig lige så ho-
vedkulds tilbage som tilfældet var i Malaya. 
Englændernes mål med at standse den 
japanske fremrykning inden de trængte ind 
i det nordlige Indien lykkedes.

Filippinerne har vi allerede kort berørt 
i forbindelse med udviklingen af  Shinhoto 
Chi-Ha og det må være tilstrækkeligt at 
sige at Chi-Ha blev brugt som støtte til 
infanteriet i forbindelse med kampene frem 
til maj 1942.

Guadalcanal
I løbet af  maj og juni måned 1942 var ja-
panerne nået frem til Solomonøerne i det 
sydvestlige Stillehav.

Herfra ville de kunne true forsynings-
linierne mellem USA og det østlige Austra-

lien og derfor besluttede amerikanerne at 
sætte et angreb ind her, efter at japanerne 
på dette tidspunkt havde mistet det strategi-
ske initiativ som følge af  søslagene vi i dag 
kender som Coral Sea og Midway.

Uden at gå i dybden med slaget på 
Guadalcanal, så må det siges at være et 
terræn som ikke egnede sig til kampvogns-
operationer i stor skala. Amerikanerne 
brugte nogle få og japanerne indsatte ni 
Chi-Ha i et angreb over Matanikau fl oden 
om aftenen d. 23. oktober. Ikke en eneste 
kampvogn kom over fl oden, idet de alle 
blev ødelagt af  enten artilleri eller 37 mm 
panserværnskanoner mens de stadig var i 
færd med at vade over fl oden.

Saipan og Guam
Disse to øer i Marianerne var potentielle 
luftbaser for de amerikanske bombefl y, der 
herfra ville kunne nå mål i selve Japan. Det 
9. kampvognsregiment var delt ud på disse 
to øer og var udstyret med Chi-Ha vogne. 
Det var dog kun på Saipan, at der var et 
mindre antal Shinhoto Chi-Ha.

Da amerikanerne gik i land 15. juni 
1944 var det med ca. 100 kampvogne i 
spidsen. Da det amerikanske angreb gik 
støt fremad besluttede den japanske gar-
nison at udføre et modangreb med alle til 
rådighed stående styrker i løbet af  natten 
mellem 16. og 17. juni.

De amerikanske tropper hørte lyden af  
kampvogne da de samledes omkring byen 
Garapan og tilkaldte forstærkninger i form 
af  en M4 Sherman kampvognsdeling og 
en håndfuld M3 halvbæltekøretøjer med 
75 mm kanoner.

En Shinhoto Chi-Ha set fra siden. Bemærk det større og mere kantede tårn, hvor det er tydeligt at 
der er et bagudpegende MG, den længere og slankere kanon samt betydeligt mindre svaj i bæltet.
Foto: Via Internettet
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Det største japanske kampvognsangreb 
i hele Stillehavskrigen begyndte efter mid-
nat d. 17. juni og mens de 44 kampvogne 
var på vej over et åbent område blev de 
oplyst af  lysgranater fra krigsskibene ud for 
Saipan. De amerikanske kampvogne, tank 
destroyers, 37 mm panserværnskanoner og 
bazookaer gjorde ret kort proces med de 
japanske kampvogne. Det var ikke mere 
end godt et dusin der undslap slagteriet, 
men for de fl este af  disse var det en kort 
frist, idet de fl este af  de tilbageværende 
blev ødelagt af  amerikanske kampvogne 
d. 24. juni nær Garapan.

På Guam var situationen nogenlunde 
den samme og de fl este japanske kamp-
vogne blev ødelagt under en serie desperate 
modangreb i løbet af  de første dage efter 
at amerikanerne var gået i land.

Amerikanerne havde en lang række 
våben, der kunne ødelægge de japanske 
kampvogne, fra bazookaer til panserværns-
kanoner og kampvogne, mens det kun var 
Shinhoto Chi-Ha, der havde en chance 
mod amerikanerne.

Luzon
Da amerikanerne gik i gang med at gen-
erobre Filippinerne var et af  målene 
Luzon, hvor man gik i land 15. december 
1944. Her havde japanerne placeret deres 
2. panserdivision, som var særdeles godt 
udstyret set med japanske øjne, bl.a. havde 
man over 200 Chi-Ha og Shinhoto Chi-Ha. 
Den japanske chef  på Luzon havde indset 
at de japanske kampvogne ikke kunne klare 
sig mod de amerikanske og han gav derfor 

ordre til at der ikke måtte gennemføres 
de ”banzai”-angreb, som havde vist sig så 
kostbare på Saipan.

I stedet spredte han sine kampvogne 
ud til vigtige byer og landsbyer, hvor der 
blev gravet stillinger og skiftestillinger til 
kampvognene og kampvognene kunne 
støtte hinanden. Denne taktik betød at de 
japanske kampvogne holdt lidt længere, 
men udfaldet var alligevel aldrig i tvivl pga. 
det amerikanske materiels overlegenhed.

Iwo Jima og Okinawa
Disse to øer var der, hvor de japanske 
kampvogne sidste gang var i aktion. På 
Iwo Jima blev Shinhoto Chi-Ha vogne 
brugt primært som nedgravede bunkers, 
men et kompagni forblev gemt i huler i 
den nordlige ende af  øen og udførte en 
modangreb d. 28. februar, hvor kompag-
niet blev udslettet.

På Okinawa var der kun 27 japanske 
kampvogne, 13 Type 95 Ha-Go og 14 Shin-
hoto Chi-Ha. Amerikanerne landsatte mere 
end 800 kampvogne og igen endte det med 
at de japanske kampvogne blev udslettet.

Sidste aktion
Interessant nok så foregik den sidste aktion 
som Chi-Ha tog del i nogle dage efter den 
japanske kapitulation 15. august 1945!

Den røde hær gik i land på Shumshu 
øen i Kurilerne d. 18. august. Den japanske 
garnison på øen, der bl.a. inkluderede 39 
Chi-Ha var bekendt med kapitulationen, 
men havde fået tilladelse fra Tokyo til 
at måtte forsvare sig selv hvis den blev 

angrebet, besluttede sig til at angribe det 
sovjetiske brohoved. Kampen var forvirret 
idet vejret var meget tåget og varede knapt 
to timer. De sovjetiske panserværnskano-
ner ødelagde 21 af  de japanske kampvogne 
og de resterende trak sig tilbage.

Efter krigen
Et ret stort antal japanske kampvogne blev 
erobret af  Sovjetunionen da 2. Verdenskrig 
sluttede. Disse blev givet videre til Sovjets 
allierede i regionen og derfor endte en hel 
del Chi-Ha i Kina, som en del af  den kom-
munistiske hær, hvor de bl.a. blev brugt 
i den kinesiske borgerkrig frem til 1949.

Bevarede Chi-Ha
Sådan en må jeg se, hvor skal jeg tage hen? 
Her er der faktisk ret mange muligheder.

Du kan tage til Tokyo, hvor der er en 
Chi-Ha i Yushukan museet, der er placeret 
i Yasukuni helligdommen. Når du nu er i 
Japan kan du også tage til Shizuoka, hvor 
der er et godt rustent vrag af  en Chi-Ha i 
Wakajishi helligdommen.

Et andet sted er det kinesiske mili-
tærmuseum i Beijing, hvor der er både en 
Chi-Ha og en Shinhoto Chi-Ha. Begge 
typer kan også ses i Moskva, hvor de er i et 
museum der hedder Victory Park og som 
ligger ved Poklonnaya Gora.

Der er en Shinhoto Chi-Ha på Aber-
deen Proving Grounds i Maryland i USA, 
i Kubinka museet i Rusland, i det austral-
ske pansermuseum i Puckapunyal, i det 
indiske pansermuseum i Ahmednagar, 
Maharashtra, på et museum i Malang i 

Dette billede af en Shinhoto Chi-Ha er efter sigende taget på Corregidor, hvilket daterer billedet til maj 1942
Foto: Via Internettet
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Indonesien og på yderligere et par ameri-
kanske museer. Endelig kan man tage til 
Saipan eller til Shumshu og kigge på vrag.

En liste over bevarede japanske kamp-
vogne og hvor de er placeret kan fi ndes her: 
http://the.shadock.free.fr/Surviving_Ja-
panese_Medium_Tanks.pdf

Det er i øvrigt en glimrende hjem-
meside, hvor der også er oversigter over 
alle mulige andre bevarede kampvogne fra 
andre nationer.

Chi-ha i byggesæt
Selvfølgelig er der adskillige fabrikanter, 
der har set at der kunne sælges modeller 
af  denne kampvogn. Både i den ”almin-

delige” 1/35 skala og i de små 1/72 og 
1/76 skalaer.

Hvis vi først kigger ser på hvad der er 
af  Chi-Ha byggesæt, så er der i 1/76 mo-
deller fra Airfi x (fra 1974) og Fujimi. Går vi 
lidt op i størrelse, så har Dragon lavet den 
i 1/72 og endelig er der en ældre udgave 
fra Tamiya i 1/35 der daterer sig tilbage til 
1975 samt ikke mindre end to forskellige 
varianter fra Fine Molds.

Shinhoto Chi-Ha er lavet i 1/76 af  
Fujimi og i 1/72 af  Dragon og et resin 
fi rma der hedder Armo. I skala 1/35 er 
der udgaver fra Tamiya og Fine Molds, 
der har den med både en tidlig og en sen 
undervogn.

Dette billede er af Type 97 Chi-Ha kampvogne, der er blevet erobret af russerne i enten Manchuriet eller på Shumshu. 
Bemærk den utraditionelle deling af tårnlugen. Billedet er taget i Moskva i det sene efterår 1945

Foto: Via Internettet

Det gode ved dette er, at alle de nævnte 
sæt faktisk er i produktion og derfor umid-
delbart til at anskaffe – uden at man skal 
ud på sætsamlernes jagtmarker.
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35121: British Tank Crew
 in Winter Uniforms
35126: US Tank Crew
35128: Japanese Tank Crew
35135: Close Combat, US Tank Crew
35136: GAZ-AAA 1940.Cargo Truck
35138: Soviet 76-mm Regimental Gun
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35148: Market Garden, Holland 1944
35553: European Cart
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35133: SS Panzer Crew Kursk #1
35134: SS Panzer Crew Kursk #2
35135: SS Panzer Crew Kursk Set 2 fi g.
35136: Pz. Offi cer 1 Pz.Div. i frakke #1
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16016: Totenkopf  Grenadier
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A094: Bloch MB.152C1
 ”Red & Yellow Stripes”
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A065: Caproni Ca.310 in Peru
 “Ecuadorian-Peruvian War”
A102: PZL.24A/C Turkish AF
A103: Caproni Ca.310
 “Norwegian Service”
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.



20

Vestfronten efteråret ’44-’45
En indholds- og udbytterig historisk ferietur til Tyskland og Benelux landene, oktober 

2011.

Tekst og fotos: Niels Helge Rønkjær

Turens emner var fl ere af  de forskel-
lige luftlandssætninger og arme-
korps fremstød som de allierede 

satte sig for at gennemføre, efter man 
havde presset tyskerne tilbage gennem 
meget af  Belgien og Holland. Men også 
1. SS PD ”LAH”’s rute for at nå frem til 
Antwerpen - som englænderne erobrede 
4/9-44 - under tyskernes Ardenner offensiv, 
var en del af  turens højdepunkter.

Som det dog erfaringsmæssigt er med 
Cultours rejser, havde de ifh. til 2009, lavet 
lidt ændringer på programmet, såsom at vi 
i højere grad kom til at følge 30. britiske 
korps rute mod Arnhem, frem for US 82. 
Airborne’s, da deres er mere besværlig at 
køre i en turistbus (en masse kringlede 
småveje).

Selve Arnhem by var heller ikke en del 
af  turen, men derimod de kampe der fandt 
sted på vejen til Arnhem; fra krydsningen 
af  Meuse-Escaut kanalen til Njimegen. Af  
indlysende årsager kørte vi så også ruten 
fra nord mod syd. Undervejs fi k vi alle en 
gennemgang af  de forskellige hændelses-
forløb - de forskellige steder, kampe og 
hærenheders skæbne, efterhånden som vi 
nåede frem til de områder og museer, der 
var med i turen.

Til at holde styr på alt dette, fi k alle 
deltagere udleveret en kronologisk rejse-
mappe med 20 sider fotokopierede kort 
m.m. Foruden Arnhem-Njimegen slagene 
og Ardennerslaget, var kampene i Holland 
ved Scheldemundingens vestlige og østlige 
bredder af  vigtig betydning.

Herunder Operation Switchback: 2. 
Can. Div. angreb fra Antwerpen mod 
Woensdrecht 2/10-20/10 ’44 og 3. Can. 
Div. nedkæmpelse af  Breskens lommen, ud 
mod nordsøen 6/10-3/11 ’44. Operation 
Suitcase: 4. armd. C.D.’s fremstød nordpå 
fra Antwerpen mod Bergen-op-Zoom ved 
Øst-Schelde, for at sikre 2. C.D.’s ryg og 
fl anke 20/10 1944.

Dernæst Operation Vitality: Erobrin-
gen af  halvøen Sydlige Beveland 24/10 
- 31/10 ’44. Med 2. C.D. vestfra og dele 
af  52. UK (Lowland) div. sydfra, i et am-
fi bieangreb med Water Buffalo’s (LVT-4). 
Samt Operation Infatuate: Amfi bieangreb 
fra syd og vest mod Walcheren af  3. C.D. 
1/11-8/11 ’44. Først derefter kunne man 
koncentrere sig om overgangen af  Rhinen 
og kampene op til Rhinens vestlige bredder 

feb. - marts ’45, med hovedvægt på Ope-
ration Varsity: 6. UK og 17. US Airborne 
nedkastning mellem Hamminkeln og We-
sel med støtte i ryggen fra 51. Highland 
Div. overgang ved Rees og 15. Scottish 
Div. overgang ved Bislich + Operation 
Flashpoint: 30. US og 79. UK divisioners 
overgange 6 steder syd for Wesel.

2. dagen
På turens 2. dag gennemgik oberstløjt-
nant H.J. Jürgensen så kampene i store 
træk - hvad der gik godt og hvad der ikke 
lykkedes. Bl.a. var kampene ved Schelde-
mundingen meget hårde i et vanskeligt ter-
ræn, mens en enhed fra 17. US AB. sprang 
på et forkert tidspunkt og landede lige midt 
mellem 2 tyske artilleribatterier, som de dog 
trods svære kampe fi k nedkæmpet.

Hovedtemaet denne dag var dog først 
og fremmest amerikanernes luftbårne 
landinger ved Njimegen og Grave broerne, 
over Maas og Waal.

Broen ved Waal gjorde vi holdt ved. 
Her er en mindeplade over de 15 mand fra 
E-kompagni, 2 batt. 501. reg. 82 AB, der 
erobrede broen intakt 17/9-’44. Resten af  
kompagniet sprang for tidligt over byen 
Velp. Her er også en MG bunker på den 
nordlige brink et stykke ude i terrænet, 
sandsynligvis til sikring mod forsøg på 
sabotage og overgang af  Waal, da skyde-
skåret vender mod broens fundament. På 
nordsiden, op mod vejen, ligger en større 
hollandsk bygget 3 lags bunker (hvis jeg 
tydede den fl amske tekst korrekt). Beregnet 
til ammolager for MG’s med 5.000 skud og 
en 50 mm A/T kanon med ca. 450 grana-
ter. Blev erobret af  tyskerne 10/5 1940 kl. 
06.45 om morgenen og taget fra dem igen 
17/9 1944 af  amerikanerne, der sprængte 
døren med bazookagranater. Indvendig 
besigtigelse af  den i dag, kræver velvillighed 
fra de lokale myndigheders side.

Undervejs besøgtes også Groesbeek 
Canadian War Cementary. Her ligger 2.617 
mand fra alle 3 værn + ca. 80 andre Com-
monwealth soldater, som faldt i Tyskland 
og sydlige Holland. Stedets War Memorial 
hylder 1.062 andre Commonwealth solda-
ter, faldet mellem overgangen af  Seinen, 
august ’44 til krigens slutning.

Første museum på turen var militær-
museet i Best, nord for Eindhoven, som var 
ganske fl ot. Mindst 2 timers gennemgang 

bør afsættes for at se mest muligt. Jeg nåede 
dog det meste på 1½. De bedste objekter 
er en restaureret 88 mm fl akkanon. En 
fotocollage af  arbejdet er ophængt ved 
udgangen af  den bygning, hvor kanonen 
står. Restaureringen er sket fra år 1999-
2000. Kun ophængsgondolen og dele af  
løbet skal være originalt.

Derudover er der en Flakabwehrka-
none M36(f) - en fransk 75 mm AA kanon, 
som tyskerne også brugte bl.a. d. 19/9 -’44 
mod britiske luftforstærkninger. Andre 
godbidder er en 37 mm Flakzwilling M43 
- dobbeltløbet AA kanon. Der blev kun 
fremstillet 128 stk. af  Rheinmetall-Börsig 
’44-’45. Af  amerikansk materiel ses bl.a. 
et L-4 Piper Cub rekognosceringsfl y og 
udenfor er der en M4 High Speed Tractor 
med en 203 mm haubits på slæb.

Ellers er museet helliget Hollands 
mobilisering før krigen, kampene maj 
1940, landets modstandsgrupper, pro-tyske 
sympatisører og SS frivillige i store billed-
plancher og 1:1 scenarier. Selvfølgelig også 
Operation Market Garden og civilbefolk-
ningens hungervinter ’44-’45 + Operation 
Manna - de allieredes nedkastninger af  
nødhjælpspakker.

Tilfældigvis havde museets salgsbutik 
et banner siddende for at deres 5th Scale 
Modelling Contest havde været afholdt 
der d. 2/10 2011. Med gæstevisit af  blandt 
andre Mig Jimenez! ØV - sort uheld! Selve 
salgsbutikken er værdiløs; kun billigt plast-
legetøj til børn. En lille fi ks ting, var dog 
nogle boxed dioramaer af  pansermodel-
ler, udstillet i gamle ammotrækasser med 
indbygget lys og plexiglasfacader. Ideel 
udnyttelse.

Vejen til næste hotel kørte vi af  samme 
rute som Kampfgruppe Peiper kørte 
den december ’44: Via monumentet for 
Malmedy massakren (som reelt skete i 
landsbyen Baugnez) - Stavelot, hvis ame-
rikanske brændstofdepot på 7 millioner 
liter, de ikke fi k fat på og som en del af  gik 
op i fl ammer. Dernæst jernbanebroen ved 
Trois Ponts, der også var sprængt i luften, 
da Peiper nåede dertil.

Vi sluttede med et besøg på det lille 
museum i La Gleize, med deres berømte 
Königstiger stående udenfor.

Selve museet er mere en samling af  
mange s/h billeder af  personligheder og 
begivenheder fra kampene, samt udstilling 
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af  kombatanternes uniformer. En meget 
fi n samling på en meget begrænset plads.

3. dagen
Kørte vi til Bastogne, hvor der på Place 
Macauliffe står en M4A3 Sherman fra 11 
AD. 41 AR. B kompagni, med granathuller 
i hæk og venstre side. Her endte den i dec. 
44. Selvom man på den måde kan se ind i 
den, er den desværre rippet for alt interiør. 
Utroligt nok sidder 12,7’eren stadig på 
tårnet, omend i en sølle forfatning - men 
mærkeligt nok halvvejs nede på tårnhæk-
ken. Et meget ubrugeligt sted!

I byens udkant befi nder sig både det 
store mindemonument samt Bastogne 
Visitation Center/Victory Museum, som 
dog var lukket pga. udgravninger til nye 
bygninger. Det åbner først igen engang i 
2012, med et nyere look. Havde selv be-
søgt museet ved en tidligere lejlighed - fi n 
samling af  uniformer og køretøjer - så 
lukningen var ikke den store ulykke. Men 
deres Hetzer stod nok så nydeligt parkeret 
på P-pladsen. Så den fi k jeg nogle fi ne 
billeder af.

Efter Bastogne var der et kort ophold i 
Recogne, ved den tyske krigskirkegård med 
6.807 faldne, fra både Bastogne og rundt 
omkring i Tyskland.

Næste stop - Diekirch; Luxembourgs 
nationale militærmuseum. Også besøgt tid-
ligere på et kort visit og stadig et brandgodt 
museum: rigeligt med våben, udrustning, 
scenarier i 1:1, køretøjer/køretøjsdele. Bl.a. 
en Tiger værktøjskasse med Zimmerit, man 
kan komme helt tæt på og røre ved!

Fokus er specielt på krigsvinteren ’44-
’45, hvor navnlig et autentisk 1:1 scenarie 
med US GI’s, der slæber forsyninger hen 
over knæhøj sne, i deres sammenklappelige 
stormbåde, lavet efter en original foto serie, 
er bare sublimt!

Blandt våbensamlingen lagde jeg mær-
ke til en MP 35 Erma med et 5-10 grader 
vinklet siddende magasin??? - Aldrig set det 
før. Franskmændene købte et mindre parti 
Erma‘s før krigen. Så måske et eksemplar 
herfra lettere ændret?

Et særligt afsnit af  museet er akvarel-
tegnede begivenheder om de i Wehrmacht 
tvangsindrullerede luxemburgere. Alle 
røg til østfronten, hvor de blev isoleret 
blandt de tyske enheder, formodentlig 
pga. deres modvilje. De der fi k mulighed 
for det, gik over til russerne, eller lod sig 
tage til fange. På nær et par stykker, som 
russerne mente de kunne få gavn af, røg 
hele banden i krigsfangelejren Tambov, øst 
for Moskva, hvor de blev sat til hårdt fysisk 
tømmerarbejde.

Mens museet i mindre grad beskæftiger 
sig med Luxembourgs hær op til og under 
1.VK., er der til gengæld gjort meget mere 
ud af  deres deltagelse i FN operationer 
efter ’45. Navnlig Korea, hvor ca. 200 mand 
var en del af  de belgiske styrker underlagt 
3. US. ID., samt i Vukovar, Kroatien i 
1990‘erne, som en del af  ISOR/IFOR 
styrkerne.

Vi fortsatte atter ind i Tyskland for at se 
det indvendige af  en af  de større bevarede 
og renoverede bunkere fra Vestvolden: 
„Panzerwerk Katzenkopf“ ved Irrel (nord 
for Trier). Sammen med tvillingeanlægget 
„Nimsberg“, blev de i 1937-39, bygget 
til at sikre hovedforbindelsesruten Køln-
Luxembourg.

I 1947 sprængte de daværende franske 
besættelsesstyrker overbygningen og for-
seglede derved adgangsmulighederne. På 
en rest af  den sprængte overbygning, er 
der i dag en mindeplade over Düsseldorfs 
39. fusillierregiments 4.000 faldne og sav-
nede 39-45, hvis soldater i sin tid udgjorde 
bunkerens besætning.

Ifølge den tyske guide, sluttede bun-
keren krigen med en besætning på 8 
mand + 45 HJ drenge, i alderen 14-16 år 
(bunkeren var oprindeligt bygget til en 84 
mands besætning), som efter et 10 uger 
svært artilleri- og luftbombardement fra 
amerikanerne, besluttede at nu var det nok 
og deserterede alle via div. nødudgange. 
Alle slap de med livet i behold og ameri-
kanerne kunne indtage fæstningsanlægget 
uden egne tab.

I 1976 blev Irrels frivillige brandværn 
og det daværende 39. IR. fra Düsseldorf  så 
enige om at udgrave og klargøre bunkeren 
til offentlig fremvisning.

Det er i dag naturligt nok hovedsa-
geligt de nedre anlæg, som kan ses, hvor 
der er ophængt en stor samling plancher, 
skitsetegninger og billeder af  Vestvoldens 
opbygning og Katzenkopfs indretning med 
45 rum i forskellige størrelser, hvoraf  de 
fl este stadig kan beses. En god oplevelse og 
da temperaturen indenfor aldrig overstiger 
10 grader, får man en ægte fornemmelse af  
hvor trøstesløs dagligdagen har været sent 
i ’45 for besætningen. Åbningssæsonen er 
fra april til ultimo september, søn - og hel-
ligdage 14 - 17. Rundvisningen varetages 
af  Irrels frivillige brandværn. De har ca. 
7-8.000 besøgende på en sæson. (www.
westmuseum-irrel.de).

4. dagen
Startede i Koblenz på det berømte Koblenz 
Wehrtechnische Studiensamlung, som jeg 
havde hørt så meget om. Der blev desværre 
ikke afsat tid nok til at se det hele, men jeg 
fi k alligevel et godt indtryk af  samlingen i 
de store haller; ganske fl ot - men for mange 
bizarre panserprototyper og for meget 
Bundeswaffe efter min smag. Desuden 
har de fået så meget under tag, at alt for 
meget står så tæt sammen, at det er svært at 

JgPz Hetzer på P-pladsen ved 
Bastogne Visitation Center
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fotografere de lækre detaljer. Betræde kø-
retøjer og kanoner (dem man kan komme 
tæt på) er ikke tilladt. Til gengæld er fl ere 
udstillet som „cut-through“ eksemplarer, 
så div. interiør kan ses og på andre er døre 
og luger åbnet for publikum.

Et rigt udvalg fra både hær og luftvå-
ben, inkl. div. våbensystemer er repræsen-
teret. En mindre samling pænt bemalede 
plastmodeller er der også fundet plads til i 
nogle glasmontrer.

Herfra gik det nordpå til Remagen for 
at se resterne af  den berømte bro som 
blev erobret 7/3-45 af  enheder fra 9. 
US AD. Bortset fra de 2 adgangstårne på 
begge sider af  Rhinen, er der ikke mange 
stumper tilbage.

På sydsiden er der indrettet et freds-
museum i tårnene, med en masse fotos. 
Mange blev taget af  en vis Hilmar Pabel, 
som under krigen var tilknyttet en tysk pro-
pagandaenhed og som i 1952 opsporede 
mange af  de civile tyskere som overlevede 
og som han havde taget billeder af  7 år 
tidligere.

Pabel blev senere on location konsu-
lent på Warner Bros. Studios spillefi lm 
„The bridge at Remagen“ som i 1968 blev 
indspillet i Davla, Tjekkoslovakiet med 
soldater fra den tjekkoslovakiske hær, som 
spillede både de gode og de onde. Da så 
russerne invaderede for at knuse ”det 
tjekkiske forår”, blev optagelserne stoppet 

midlertidigt, da russerne (læs: KGB) påstod 
at de i fi lmen medvirkende M24 Chaffee 
kampvogne, var blevet indført i landet af  
CIA for at støtte oprøret(!)

Fra Remagen kørte vi til Ahrtal (20 
km fra Bonn), som huser en stor kold-
krigs regeringsbunker, beregnet for for-
bundspræsidenten - og do. kansleren, div. 
politikere og embedsmænd, samt udvalgte 
enkeltpersoner.

I alt ca.1.000 mennesker som i tilfælde 
af  en A-krig, ville kunne overleve herinde i 
30 dage. Bygget 1959-71 på fundamenterne 
af  en aldrig færdiggjort militærstrategisk 
jernbanetunnel fra starten af  1900-tallet. I 
1934-42 brugt til champignonproduktion 
og i aug.- dec. ’44 midlertidigt brugt til pro-
duktion af  de mobile V2 affyringsramper, 
tvangsbygget af  udekommandoer fra KZ 
Buchenwald.

I krigens slutning brugte civilbefolk-
ningen i og omkring Ahrweiler tunnellen 
som beskyttelse mod luftbombardementer. 
Fotografering ifb. med bunkerens opførsel 
var strengt forbudt, men en stedfortræ-
dende ingeniør, Herbert Hennig, tog med 
en særtilladelse og udstyret med skjult 
kamera de første af  en større billedsamling 
af  bunkerens ind- og udvendige rammer.

Efter brug af  bunkeren defi nitivt blev 
droppet pr. dec. 1997 og alt interiør der 
kunne sælges eller genbruges var fjernet, 
har man siden 2006 bevaret de første 203 m 

i 2 etager som et dokumentationsmuseum. 
De resterende 17,1 km lange gange, i 5 
selvstændige sektioner, er i dag en nøgen 
betonlabyrint, henlagt i evigt mørke.

Pr. maj 2011 har over 1/4 million besø-
gende været igennem udstillingen.

Det mest slående af  det interiør der 
trods alt er blevet bevaret, er dets næ-
sten primitive udseende: hvad siger I til 
et tandlægebor, drevet manuelt af  nogle 
drivremme, aktiveret ved at pumpe på en 
fodpedal - ligesom en gammeldags spin-
derok??? JEG SKULLE IKKE NYDE 
NOGET!

Som besøgende følte man sig nærmere 
hensat til DDR! Trods mere tidssvarende 
computeres udvikling, blev disse heller ikke 
løbende indført i kommandocentralerne, 
fordi det eksisterende udstyr fungerede 
tilfredsstillende til formålet.

5. dagen
Startede ved Ordensburg Vogelsang i Na-
tionalpark Eifel, ved Urftsee. Ordensburg 
Vogelsang var 1 af  3 planlagte læreanstalter, 
til oplæring af  NSDAP medlemmer med 
den rette lederånd, pga. en akut mangel 
af  sådanne lige efter at Hitler var blevet 
rigskansler i ’33.

Byggeriet påbegyndtes 15/3-34 og un-
dervisningen startede i ’36. 1940 stoppede 
det meste af  yderligere planlagt byggeri, 
grundet krigens større ressourcebehov. 

Endnu et foto af Hetzer’en fra museet i Bastogne
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Som f.eks „Haus des Wissens“ – et andet 
kompleks på 100x300 m, med en kæmpe-
katedral til hyldest af  de faldne... Fra 1942 
til efteråret ’44 brugt af  kostskoleelever 
fra de i 1937 oprettede „Adolf  Hitler 
Schulen“. Desuden brugt til troppeind-
kvartering, foråret 1940 og vinteren ’44.

Dagligdagen på Vogelsang havde klare 
paralleller til militærtræning med faneappel 
og sportsøvelser, med vægt på elitære disci-
pliner som ridning, fægtning og fl yvning.

I løbet af  1944 blev de østlige og 
sydlige fl øje delvis ødelagt ved luftbom-
bardementer. I februar ’45 okkuperer US 
Army stedet, i vinteren 45/46 overdrager 
de det til briterne, som kunne konstatere 
at alt inventar var blevet ribbet af  lokalbe-
folkningen, mens det havde stået forladt.

Efter at have droppet ideen om at 
sprænge hele dynen væk, valgte de at om-
danne stedet til militært træningsområde 
og i forbindelse hermed inddroges 42 
kvadratkilometer af  det omkringliggende 
naturområde. Det kom meget direkte til at 
berøre 550 indbyggere i landsbyen Woll-
seifen, som fi k 3 uger til at rømme deres 
hjem for stedse! 

Camp Vogelsang var dermed skabt og 
pr. april 1950 overtog den belgiske hær 
stedet, frem til slutningen af  2005.

De nuværende offentlige myndigheder 
har siden da været i gang med fl ere nye pro-
jekter, tidsberammet til 2013, som vil sam-
menkoble de historiske bygninger med nye 
do. til Forum Vogelsang - et internationalt 
samlingssted for udstillinger af  forskellig 
art, foruden muligheden for rundvisning 
på det historiske sted.

Dagen sluttede med at vi kørte over 
broen ved Rees, som var et af  de over-
gangssteder Montgomery’s styrker brugte 
ved overgangen af  Rhinen (broen ved 
Wesel var selvfølgelig lukket, pga. repara-
tioner!) Dengang stod vandet op til digerne, 

på begge bredder, så vi snakker om en ca. 
75-100 m bred fl od at forcere.

Overgangen skete 23/3 - ’45, kl. 2100 
om aftenen med 3 brigader fra 51. High-
land Div. i Sherman Duplex Drive‘s og 
Water Buffalos. Brohovedet var etableret 
næste morgen kl. 0600 og tyskerne i Rees 
overgav sig efter 1½ døgns kamp.

Selve Wesel by var i krigens løb blevet 
bombet utallige gange og til støtte for de 
4 kommandobataljoner, der gik over her, 
smed RAF yderligere 1.100 tons bomber, 
der pulveriserede de sørgelige rester.

Blandt de faldne tyskere, fandt kom-
mandoerne også en offi cer med kort over 
samtlige skjulte tyske fl akstillinger. Det 
blev en god hjælp for Royal Artillery, som 
forhindrede yderligere tab blandt de senere 
indfl øjne forstærkninger i svæveplaner.

Sidste dag
Den sidste dag besøgtes på hjemturen 
ubådsbunkeren Valentin ved Bremerhaven. 
Rundturen blev ført af  en meget åbenhjer-
tig og velinformeret tysk guide fra Bremen 
Kulturverwaltung.

Byggeriet blev påbegyndt i marts 1943, 
til brug for færdiggørelsen af  Mk. XXI 
modellen. Men ingen af  typen blev nogen-
sinde færdigbygget herfra! Bunkerbyggeriet 
krævede ca. 10-12.000 tvangsarbejdere; KZ 
fanger, russiske POW’s, øst - og vesteuro-
pæiske civile, italienske militærinternerede, 
straffefanger fra Gestapos fængsler, ja sågar 
søfolk fra neutrale landes opankrede han-
delsskibe. Heraf  kendes navnene på 1.300 
døde. Beliggenheden var bl.a. valgt pga. et 
nærliggende brændstofdepot med en pro-
duktionskapacitet på 1/4 milliard liter (som 
aldrig nåede at blive fyldt mere end 3% op!)

Desuden havde man planer om byg-
ning af  yderligere anlæg, som skulle rumme 
18 milliarder liter brændstof. Bunkeren 
måler 420mx140mx25m - enkelte steder 

højere, hvor periskoperne skulle instal-
leres. Ubådsproduktionskravet var aldeles 
urealistisk, på det tidspunkt af  krigen: 150 
stk. pro anno eller 1 færdigbygget hver 
56. time. Det krævede en arbejdsstyrke på 
4.500 mand, hver med en arbejdsdag på 10 
timer. Helt frem til 9/4 - ’45, blev der byg-
get på bunkeren. I den sidste tid endog med 
en udekommando fra KZ Neuengamme, 
hvor man med sikkerhed ved, at der har 
været nogle få danskere iblandt.

Indvendigt kunne jeg konstatere at 
der intet er tilbage af  de daværende instal-
lationer, bortset fra de i væggene indstøbte 
jernophæng til gangbroer, som tydeligt sås. 
Også de afsatser i centerpillerne, der bar 
jerndragerne med hejsespil på tværs af  
bunkeren, eksisterer stadigvæk.

Derimod er den del af  bunkeren, som 
indeholdt en 10 m bassinforsænkning, til 
test af  ubådenes dykkeevne og funktion af  
periskop, ror og skrue, stadigvæk afspærret 
pga. nedstyrtningsfare af  loftsdele (efter 
krigen havde de allierede brugt bunkeren 
som øvelsesbombemål). Faktisk havde der 
ganske for nyligt drattet et fl ere tons tungt 
stykke ned. Hullet sås tydeligt på sikker 
afstand i halvmørket.

Bunkerens mure er 4 m tykke, loftet 
ca. 7,5 m. Og hver enkelt af  de indstøbte 
spændbuer som bærer loftet, vejer 47 tons 
- sætter ligesom tingene i rette perspektiv! 
En lille, men vigtig detalje guiden kom ind 
på og som alle i ’43 åbenbart overså, var 
at Weserende som ubådene skulle sættes 
ud i, ikke var dyb nok til at en ubåd ville 
kunne sejle ud til Nordsøen hele vejen i 
neddykket tilstand.

Post-45 og efter bortsprængning af  
bunkeren var droppet, fi k den først rolle 
som legeplads for omegnens børn. Og fra 
1960-2010 har den været i Bundesmarines 
ejendom og brugt som materieldepot.

Fra og med 2011 har private interes-
seforeninger og Bremens regionalstyre 
besluttet at gøre den til et mindesmærke 
(„Denkort Bunker Valentin“). Man plan-
lægger med tiden at få mere af  stedet gjort 
offentligt tilgængeligt for besøgende, da 
meget af  området stadig er indhegnet og 
Bundesmarines ejendom. Der satses på at 
gøre den til et udfl ugtsmål om fortiden med 
div. tidssvarende indre udstillinger. Hertil 
har forbundsregeringen og Bremens sik-
ringsstyrelse sikret fi nansieringen 5 år frem.

En lignende ubådsbunker i Europa, 
man kan besøge, ligger i Bordeaux. De 
øvrige i Lorient, Brest og St.Nazaire, er des-
værre ikke muligt og vil også kræve særdeles 
gode forbindelser, da de i dag er fransk 
militærområde, til deres atom-ubådsfl åde.

Til venstre er det ubådsbunkeren Valentin i 
Bremen. Det er et stort byggeri.
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Det polske jager-es Stanislav Skalski
Hans fl y 1939-1945 i skala 1/72.

Tekst og modelfotos: Morten Grim Pliniussen

Det var med stor glæde og for-
ventning, at jeg åbnede nummer 
nr. 134 af  IPMS-Nyt og jeg blev 

bestemt ikke skuffet. En af  artiklerne, som 
jeg hæftede mig ved, var Christian Alexan-
dersens artikel om Gabreskis Thunderbolt, 
der blev skudt ned af  tyskerne i juni 1944.

Gabreski, der var polsk-amerikaner 
af  afstamning gjorde bl.a. tjeneste i en af  
RAF’s eksilpolske jagereskadriller foruden 
i 56th FG i det amerikanske 8th Air Force, 
bedre kendt som ”The Mighty 8th”. God 
artikel, både m.h.t. baggrund såvel som 
bygning.

Men Christian Alexandersen tager 
også et emne op, som kun er kendt af  de 
færreste, og det er en skam, da Polen var 
det første land, der kæmpede hårdt imod 
Hitlers ekspansionsplaner om Lebensraum. 
Polens indsats i 2.VK er som sagt et meget 
overset emne, både i historiebogen såvel 
som på modelbyggebordet, så det vil jeg 
råde lidt bod på her.

Men først en lille intro: I tiden op til 
2.VK indså det polske militær, at man var 
elendigt forberedt til en moderne konfl ikt. 
Den eneste våbentype, hvor polakkerne 
overgik tyskerne var i antallet af  sabler! 
Produktionen, udviklingen og nye indkøb 
af  nye våbentyper fi k høj prioritet, men 
tiden løb fra polakkerne, og da tyskerne 
angreb polakkerne havde de mere end 
2.000 moderne fl y af  alle typer mens Polen 
bare kunne mønstre 128 PZL P11 og P11c 
jagerfl y, 30 PZL P7a jagerfl y, 154 PZL P23 
Karas-fl y, 36 PZL P37 Los bombefl y og en 
blandet samling, der var på 196 observati-
onsfl y, forbindelsesfl y og hydroplaner m.m. 
(heriblandt mange ubevæbnede).

Ikke desto mindre, bed polakkerne godt 
fra sig og noterede sig, at tyskerne mistede 
fl ere fl y end de selv gjorde. Men tyskerne 

kunne erstatte deres tab og det kunne 
polakkerne ikke. At tyskerne bombede det 
polske luftvåben på deres start baner er en 
gammel tysk propagandahistorie. Faktisk 
havde polakkerne i hemmelighed spredt 
deres krigsfl y rundt omkring i det polske 
landskab og placeret forsyninger ved dem. 
Derfor kunne polakkerne lette i deres fl y og 
tage ”varmt” imod tyskerne om morgenen 
den 1. september, da tyskerne angreb over 
den polske grænse.

En af  de polske piloter, der denne 
morgen lettede med sit fl y for at forsvare sit 
fædreland, skulle blive de allieredes første 
jager-es og han hed Stanislav Skalski. Han 
blev født i den lille by Kodyma nær Odessa 
i det kejserlige Rusland i 1915. Han gik ind 
i Polens luftvåben som kadet i 1938, og da 
han var færdig med sin pilotuddannelse 
blev han tildelt den 142. Torunska jager-
eskadrille, som lå nær byen Torun.

Ret hurtigt efter start om morgnen 
den 1. september fi k Skalski øje på et tysk 
observationsfl y af  typen Hs 126, og derpå 
gik han til angreb. Sammen med sin kol-
lega Marian Pisarek skød han det ned og 
Skalski fulgte på afstand Hs 126’eren, mens 
det styrtede ned, mens Pisarek forsatte sin 
patrulje. Skalski landede sit PZL P11c fl y 
ved siden af  det forulykkede tyske fl y og fi k 
de sårede piloter ud. Han ydede førstehjælp 
og forbandt den ene tysker og prajede en 
patrulje fra det polske kavaleri til at tage 
de 2 sårede og tilfangetagne tyskere til det 
nærmeste hospital. Derpå lettede han igen 
for at gøre sin pligt.

Da kampene om Polen var forbi, havde 
Skalski skudt 1 Ju 86, 2 Do 17, 1 Ju 87A, 2 
Hs 126 og yderligere en delt nedskydning 
af  Hs 126’eren hvor han hev piloterne ud 
og ydede førstehjælp. Skalski fl ygtede til 
Rumænien ved Polens kapitulation og kom 

via Beirut til England, hvor han og andre 
polakker formerede deres egne enheder for 
at kæmpe sammen med briterne og andre 
allierede imod tyskerne. Her fl øj Skalski 
både Hurricane Mk I, 6 forskellige typer 
Spitfi res og P-51 Mustang Mk III alt imens 
at han steg til tops i graderne.

Skalski fl øj over både Vesteuropa og i 
Middelhavsområdet og gjorde tjeneste på 
et utal af  poster og baser under hele krigen. 
Han var kendt for sin ildhu, kompetence 
som leder og sine mange nedskydninger 
af  fjendtlige fl y.

I 1947 vendte han tilbage til sit elskede 
Polen og gik ind i det nye polske luftvåben. 
Men allerede året efter blev han arresteret 
på falske anklager om forræderi og spio-
nage. Det var normen, at de kommunistiske 
myndigheder i Polen og Tjekkoslovakiet 
fængslede folk, der havde kæmpet mod 
tyskerne i vestlige enheder under 2.VK på 
falske anklager. Årsagen var at de lokale, 
kommunistiske myndigheder ønskede at 
ensrette samfundet, og derfor kunne disse 
folk ikke ”passes ind” i den nye samfunds-
orden.

Skalski blev dømt til døden, men straf-
fen ændredes senere til livsvarigt fængsel. I 
1956 gjorde generalsekretæren i det sovjeti-
ske kommunistparti, Khrustjov, imidlertid 
op med stalintidens politik og terror-
metoder. Dette gjorde at mange uskyldige 
fanger blev løsladt fra de polske fængsler, 
heriblandt Skalski. Skalski rehabiliteredes 
og han blev opfordret til at genindtræde i 
Det Polske Luftvåben, hvor han blev i tje-
neste til sin pensionering i 1972. Men han 
var stadig i Aeroklub Polski, hvor han blev 
generalsekretær i 1968, og i 1988 blev han 
forfremmet til brigadegeneral i luftvåbnet, 
selv om han var pensionist.

Efter jerntæppets fald i 1990 mødtes 
han tilmed med den tyske pilot, som han 
ydede førstehjælp til og forbandt om mor-
genen den 1. september. De drak snaps 
og hyggede sig sammen i dennes hjem i 
Tyskland. I 2004 gik Stanislav Skalski bort 
efter et langt og begivenhedsrigt liv, og han 
ligger begravet i Warszawa i dag.

Stanislaw Skalskis fl y
Jeg fi k engang et dejligt byggesæt af  min 
tjekkiske penneven fra Prag. Det var en 
1/72 skala Spitfi re Mk Vb som var en kopi 
af  Hellers ditto. Det var en kendt sag den-
gang, at Heller og tjekkiske Smer havde et 
tæt samarbejde som bl.a. betød at Hellers 

Skalski fl øj bl.a. denne Mustang III med 
koden SS på siden
Foto: Via Internettet
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sæt udkom øst for Jerntæppet hvilket var 
meget usædvanligt på det tidspunkt.

Sættet består af  42 velformede dele 
hvoraf  de 3 er i klar plast. Flere af  delene 
er så fl ot støbt på støberammen, at jeg blev 
oven ud begejstret! Udstødningsrørene 
med de karakteristiske 3 rør er fl otte, og 
der er 2 forskellige propelnavcovers, og 
man kan lave det med spidse eller ”klip-
pede” bæreplaner, så sættet er særdeles 
anbefalelsesværdigt. Jeg hyggede mig med 
at bygge det, da det på trods af  sin sim-
pelthed, gengiver Spitfi ren særdeles godt!

Kun sættets decals er elendige, så jeg 
beklagede mig til Bjørn fra SMT-hobby, 
men bare rolig: han havde svaret på alle 
mine bønner. Han foreslog at jeg kunne 
købe et decalark med Stanislav Skalskis 
fl y fra fi rmaet MPD fra Tjekkiet. De var i 
1/72 og gode. Som sagt, så gjort, jeg købte 
dem og VUPTI, havde jeg en fl ot Spitfi re 
Mk Vb i min samling. Hellers/Smers byg-
gesæt af  Spitfi re Mk Vb i 1/72 er velstøbt 
og særdeles anbefalelsesværdigt.

Men da jeg gravede et gammelt Heller-
sæt af  en PZL P11c i skala 1/72 ud af  mine 
gemmer, besluttede jeg at bygge endnu et 
af  Skalskis fl y, og det var der 2 årsager til. 
Den ene var, at jeg har bygget sættet ud 
af  æsken med decals tilhørende sættet før 
(men modellen gik til de evige modelmar-
ker for 2 årtier siden). Den anden årsag var, 
at jeg syntes, at MPD’s decals var så fl otte, 
at jeg absolut måtte bygge deres version af  
Skalskis PZL P11c.

Så nu gik jeg i gang med at bygge det 
fl y, som Skalski fl øj om morgenen den 1. 
september, hvor han og Pisarek skød Hs 
126’eren ned. Men inden jeg fortsætter på 
bygningen af  PZL P11c’eren, så er det vist 
på sin plads at komme med lidt baggrunds-
information omkring fl ytypen.

I slutningen af  1920’rne fi k den polske 
ingeniør Zygmunt Pulawski på den frem-
ragende idé, at jagerfl y kunne laves helt 
af  metal. Han konstruerede et fl y, der var 
et monoplan, og bærerplanet var formet 
som en mågevinge for at forbedre pilotens 
udsyn. Understellets ben var stankelbens-
tynde, men Zygmunt Pulawski havde 
udtænkt et sindrigt snoretræk, der var stød-
absorberende, og det tog han patent på.

Motoren var en polskproduceret Bri-
stol Mercury VI, og bevæbningen bestod 
af  4 stk. 7,9 mm maskingeværer; 2 i bære-
planerne og 2 indbygget i siden af  fl yet. I 
en tid hvor andre landes luftvåben bestod 
af  biplaner konstrueret af  træ, tog Polen 
disse moderne fl y i brug. Flere lande viste 
stor interesse for designet, og snart kom 
køberne og bestilte forskellige typer af  
PZL-fabrikkernes designs. PZL-P7 var ved 
krigsudbruddet taget ud af  aktiv tjeneste og 

blev for det meste brugt til træning. PZL-
P11a og den moderniserede PZL P11c 
(med sin nydesignede hale og motoren 
sænket for at give piloten et bedre udsyn) 
var typerne i første linje. På trods af  alle 
odds, så klarede typen sig godt i kamp mod 
tyskernes fl y. 

Flere firmaer har lavet P11c’eren 
som model. Mikro har lavet en ubrugelig 
model i 1/160 (ca.), og PL har lavet en 
ditto model i 1/72, som jeg fi k foræret for 
mange år siden, og den har jeg brugt til 
malingseksperimenter. Der er også senere 
blevet udgivet nogle særdeles gode sæt af  
den i 1/48, som jeg påtænker at anskaffe. 

Men klassikeren af  modeller af  
P11c’eren er nu Hellers i skala 1/72, og 
dette sæt vil jeg anmelde bygningen af  her 
i bladet. Sættet består af  31 velformede dele 
på 4 rammer. Ramme 4 er vinduesglasset 
til kalorius. Delene passer godt sammen 
og til trods for den lille skala er motoren 
ganske fl ot og rillerne på bæreplanerne og 
kroppen er fl ot gengivet.

Farvereferencerne er på fransk, men 
Google kan bruges til oversættelsen, 
hvis man ikke har en fransk ordbog. Den 
eneste unøjagtighed i malingsanvisningen, 
er at propellen skal være træfarvet, men 
eksemplaret af  P11c’eren, som jeg så på fl y-
vemuseet i Krakow, havde en sort propel. 
Via internettet blev dette bekræftet via en 
hel masse fotos, så pas på! Mal den sort!!!  

Bemalingen er nem for MPD angi-
ver, hvilke farver Skalskis fl y var malet i. 
Humbrol 26 eller 142 er god, (jeg brugte 
sidstnævnte), men Lifecolour UA016/
FS 30116 kan sagtens bruges, hvis man 
er til akrylfarver. Undersiden kan males 
i Humbrol 65 eller 78 (der er en lille nu-
anceforskel, så jeg brugte 65’eren). Pas på 
oversiden: set ovenfra var ALLE polske 
fl y markeret med deres nationale ”skak-
bræts-insignia” på en sjov forskudt måde. 
Dette var for at forvirre fjenden til ikke at 
have et fast mål at sigte efter. Derfor har 
venstre bæreplan sit insignia ved spidsen 
af  bæreplanet, mens højre bæreplan har sit 
inde midt på bæreplanet. De skal placeres 

forskudt, ellers er modellen ikke nøjagtig, 
så her har MPD fi rmaet lavet en graverende 
fejl, desværre!

Når modellen er færdig, er den charme-
rende på sin egen måde. Og en samling af  
fl y fra den 2VK er ikke fuldstændig uden 
en PZL P11c’er.

Hvis du vil læse videre om Polens 
kamp under den 2VK, så kan jeg anbefale 
følgende bøger:

“The Polish Army 1939-45” af  Steven 
J. Zaloga og illustrationer af  Richard Hook. 
Osprey publishing 1982.  ISBN 0-85045-
417-4. Bogen gennemgår polske enheder 
på alle fronter i hele den 2VK.

“Poland 1939.The Birth of  Blitzkrieg” 
af  Steven J. Zaloga og illustrationer af  
Howard Gerrad. Osprey Publishing 2002. 
ISBN-13: 978-1-84176-408-5. Her gen-
nemgås hele forløbet hvor Polen løbes over 
ende af  Tyskland og USSR.

”Polish Air Force 1939-1945” af  
Jan Koniarek, Squadron Signal Publica-
tions 1994. ISBN 0-89747-324-8. Bogen 
omhandler hele perioden fra 1918, hvor 
Polens luftvåben blev til indtil Tysklands 
overgivelse i 1945.

”Polish Wings” af  Andrzej Glass. 
Interpress Publishers 1985. ISBN 83-223-
2062-0. Her gennemgås polsk fl yvning fra 
året 1896, hvor Czeslaw Tanski fl øj i sine 
svævefl y indtil 1985, hvor bogen blev trykt. 
Den er illustreret fra A til Z med illustra-
tioner, som jeg ikke har set andetsteds! 
Efter gennemgangen er der farveplancher 
af  udvalgte fl y i polsk civil eller militær 
tjeneste fra 1918 til 1985. 

Alle bøger kan varmt anbefales.
Credits/tak til Bjørn Jensen-SMT 

Hobby og Christian Alexandersen.
PS: Under bygningen af  PZL-P11c’eren 

og skrivningen af  denne artikel, fi k jeg for-
æret hele 2 decalhæfter lavet af  Meteor i 
Polen. Der er i alt decals til 14 forskellige 
PZL P11c’ere. Og desuden har jeg fået et 
sæt af  kalorius foræret for nylig. Sættet er 
Revells PZL P11c i 1/72, så jeg vender 
frygteligt tilbage med atter en artikel om 
bygningen af  en PZL P11c.

Den færdige model af Skalskis PZL P11c
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Forsvarets fl ysamling på Gardermoen
Hvis man af  den ene eller anden grund skulle komme forbi Gardermoen og har nogle 

timer til overs, så vil et besøg på Forsvarets Flysamling være et velkomment afbræk inden 

den videre rejse eller hjemturen til Kastrup.

Tekst og fotos: Flemming Hansen

Nu har jeg været fl ere gange i Gar-
dermoen i embeds medfør end 
jeg orker at tælle, men en aparte 

åbningstid mellem 12 og 16 og så den lille 
fi nte at jeg jo sådan set er på arbejde har 
gjort det lidt vanskeligt at få enderne til at 
nå sammen.

Der kunne jeg jo godt have tænkt mig 
lidt bedre åbningstider, men på den anden 
side kan jeg heller ikke forestille mig at et 
fl ymuseum i et relativt øde område 50 km 
fra Oslo vil trække horder af  folk af  huse!

Det sjove med dette museum er at dets 
forhistorie minder helt i nogen grad om 
det sagnomspundne fl ymuseum i Billund. 
Nemlig ”hvor skal det ligge?” Det er jo 
snart mange år siden, men diskussionen 
i Danmark gik på, at det helt klart skulle 
ligge på Kløvermarken, som nogle måske 
lidt blåøjede fl yentusiaster betegnede som 
dansk fl yvnings vugge. Man ville have den 
fordel at det lå tæt på Hovedstaden og 
kunne derved nyde godt af  de mange turis-
ter. Men som med så meget andet var der 
nogle dygtige jyder, der fi k det til at ligge i 
Billund i det der blev kaldt Center Mobi-
lium, der åbnede i 1990 – et fælles Falck og 
fl ymuseum og med en beliggenhed lige op 
af  Legoland skulle det naturligvis tilkalde 
besøgende i hobetal…? Svaret var nej og 
museet lukkede efter relativt kort tid i 1997.

Det helt igennem dominerende pro-
blem var naturligvis penge. Museet blev 

drevet af  private midler, som ikke gad se 
pengene forsvinde i et sort hul. Jeg nåede at 
komme forbi to gange inden det lukkede og 
det var tydeligt at selv på en fi n sommerdag, 
hvor Legoland var proppet til sidste klods, 
så var der kun 2 ludere og en lommetyv – 
og ja så altså mig – på Center Mobilium.

Der var nu heller ikke ret mange på 
fl ymuseet i Gardermoen, men til forskel 
fra Center Mobilium så har penge ikke 
været problemet i Norge, hvor Stortinget 
har været ude med den store pengepung. 
Men diskussionen om hvor museet skulle 
ligge har ikke været mindre intens.

Siden slutningen af  60’erne havde der 
på Gardermoen været samlet fl ere og fl ere 
fl y og en nedlagt hangar blev taget i brug. 
Fra 1984 blev der holdt et fl ystævne hvor 
kollektionen blev fremvist og efterfølgende 
blev der holdt åbent på lørdage og søndage 
i sommerhalvåret på baggrund af  frivillig 
indsats af  entusiaster. Fra 1989 blev der 
udvidet med pensionerede og lønnede 
offi cerer fra Luftforsvaret! (Uhørt i DK!)

Men på trods af  dette og at alle med 
fornuften i behold mente at et reelt muse-
um burde ligge i Østlandet, hvilket i meget 

store træskolængder er Oslo og omegn, 
ja så var der en ivrig Bodø kommune der 
kom på banen. Det skal lige siges at Bodø 
ligger meget langt oppe i Norge og dermed 
langt væk fra de potentielle besøgende. 
Men dette til trods vedtog Stortinget i 1992 

at alt habenguttet skulle sendes til Bodø. 
Protesterne føg i luften og kampen gik i 
gang om effekterne samlet i den gamle 
hangar i Gardermoen. Men i 1997 sejrede 
fornuften og Stortinget bevilgede 73 mil-
lioner til et fl ymuseum i Gardermoen og 
det blev åbnet i 2000 i helt nye bygninger.

Hvor?
Gardermoen er et lige så vidt begreb som 
hvis man siger at ”noget” ligger ved luft-
havnen i Kastrup. For i hvilken retning? 
Men det er nu meget ligetil. Er man frisk 
til bens kan man sagtens gå dertil.

På Google Maps kan man se museet 
som det halve ”O” i venstre side vest for 
lufthavnen (markeret med ballonen A på 

kortet. Red.bem.) Der er busser i lufthavnen 
der kører derud, da der også ligger en del 
hoteller – men da jeg havde liiiiidt travlt 
måtte jeg tage en taxa derud og som så 
meget andet i Norge kostede det en her-
regård med portnerbolig. Aldrig har jeg 
brugt 134 kr så hurtigt – altså bortset fra 
til modelindkøb naturligvis!

Så er man der så og udenfor står en gan-
ske fi n F-86 foran det fi ne museum, hvor 
det er tydeligt at se, at der ikke er sparet 
på ret meget. Noget misundelsesværdigt i 
forhold til danske forhold. Jo, det er da fi nt 
det der ligger i Stauning og fuld respekt for 
det kæmpe arbejde der lægges i det – men 
i Stauning…!

Træd indenfor og du kan i to etager 
se på mange spændende og rigtigt fl ot 
vedligeholdte/restaurerede fl y. Okay det 
er så ikke helt to etager. Det er nærmest et 
stort rum med en mezzanin, hvorpå der 
også står (små) fl y, mens de største står i 
grundplanet. Men det er fi nt for så kan man 
også få billeder oppefra!

Næsten som dansk
Nu er jeg ikke lige så velinformeret om 
Norge også har været en del af  Marshall 
planen efter 2. verdenskrig, men man kan 
da sige at de to landes fl yvevåbners udstyr 
minder meget om hinanden: Starfi ghter; 
Thunderjet, Thunderfl ash osv. har Norge 
også haft i tjeneste og meget kan man 
anklage nordmændene for, men passe på 
deres ting det gør de! I hvert fald dem der 
er udstillet.
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Jeg kan stadig i svage øjeblikke tænke 
tilbage på det navnkundige ”Nordsjællands 
Flyvemuseum”, der i vanvare havde malet 
en F-84G hvid – fordi sådan så den ud på 
de sort/hvide fotos de havde(!) Jeg erindrer 
at Ole Rossel havde et harmdirrende indlæg 
i Politiken, hvor han i meget utvetydige 
vendinger redegjorde for at man heller ikke 
lod en fl ok EFG elever male løs på solvog-
nen eller andet Danefæ… eller noget i den 
stil. Han var harm – så meget kan siges!

Det første ”fl y” jeg lige faldt over var 
en Bell 47G, der bortset fra farven var 
fuldstændig magen til den type der blev an-
vendt i det danske Flyvevåben for omkring 
60 år siden. Mig bekendt er der ikke nogen 
tilbage af  de vistnok 3 der var i tjeneste. 
De havde det med at falde ned for et godt 
ord, hvilket nordmændenes også gjorde. 
Så udstillingseksemplaret er vist noget der 
kan kaldes en ”partsbin special”. Men hvad 
pokker. Gode referencer på Bell 47G er der 
ikke mange gode af, så kameraet glødede!

De nok største trækplastre på museet 
på siges at være de helt perfekt opbyggede 
fl y der blev anvendt under besættelsen 
– nemlig He-111 og Ju-52. Igen må det 
tilføjes at der ikke gås på kompromis her. 
He-111’eren der er udstillet med kode 
5J+CN er netop dette fly med werke 
nummer 1526, der den 26. april 1940 blev 
skudt ned af  to Blackburn Skua fra Ark 
Royal. He-111’eren nødlandede i sneen 
ved Digervarden syd for Lesjaskog. Der lå 

vraget frem til 1976, hvor Kaptajn Øystein 
Mølmen fi k det bjerget og genopbygget 
til så tæt på oprindelig stand som muligt!

Lige så er Ju-52’eren hevet op af  en sø 
og genopbygget til oprindelig stand med 
folk fra Lufthansa, der har brugt deres 
ferier i Gardermoen for at genopbygge en 
gammel tante Ju til CA+JY. Jeg ved ikke lige 
med Ju-52’eren, men He-111’eren er blevet 
anvendt af  Revell til kreation af  deres ud-
sendte skalamodel – med netop den kode 
den har på fl yvemuseet i Gardermoen. 
Imponerende og misundelsesværdige res-
sourcer der er til stede. Minder faktisk en 
del om Duxford, bare mindre naturligvis.

Efterfølgende føles det næsten lige-
gyldigt at kravle rundt under F-84, RF-84, 
F-86, F-104, F-5 osv., der også bare står 
som en luder i en gadedør. Flere af  de 
senere fl y er jo taget direkte fra tjeneste og 
ind på museet. F.eks. den F-5 der tydeligvis 
har været på Tiger Meet en gang midt i 
90’erne. Det er den norske 338 Skvadron 
der er Tiger eskadrille og de deltager også 
i de årlige Tiger Meets og vil afholde dette 
i år på Ørland Hovedfl ystasjon ved Trond-
heim. Gæt hvem der skal dertil!

Så kan Gardermoen anbefales? Så 
absolut – men du skal ikke tage til Norge 
bare for dette. Så meget er der heller ikke 
at se og museet er ikke særligt stort. Hvis 
du er i Oslo og ikke er forbi Gardermoen 
lufthavnen, du er måske med færgen, så kan 
du tage toget til Gardermoen. Der er vist to 

måder. Den langsomme og relativt billige 
og så er der fl ytoget, hvor man er derude 
i løbet af  25 minutter. Gardermoen ligger 
ca. 50 km fra Oslo, så det går stærkt! Men 
alting har sin pris. Det koster 170,- hver vej 
med dette futtog! Men du kan lige så godt 
vænne dig til det. Der er ikke meget der er 
billigt i Norge! Flytoget – og de andre tog 
afgår fra Oslo Centralstasjon ikke langt fra 
Oslo-båden og lige overfor operaen, der er 
dækket af  hvid marmor

Udover billederne i nærværende blad 
kan du se på IPMS forum, hvor jeg også 
har lagt nogle udvalgte.

NYT FRA BRONCO i 1:35
CB35036: Ungarsk 40/43M Zrinyi
  Stormkanon
CB35067: 8,8 cm Flak 41
CB35073: US M1A1 155mm Howitzer
CB35085: British Humber Armoured
  Car Mk.II
CB35088: YW-701 Armoured Command
  & Control Vehicle
CB35094: PLA YW-531B Armoured
  Personnel Carrier
CB35100: Buffalo MPCV
CB35108: 25 pdr. Gun Crew Set
  (Europe)
CB35109: SU-152 (KV-14)
CB35111: OQF 40 mm Bofors,
  British Version
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

En Twin Otter fra 719 Skvadron med skiunderstel 
er en del af udstillingen
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Første solofl yvning over Atlanten
Overskriften får dig nok til at tro at det skal handle om Charles Lindbergh, men vi kigger 

i stedet på den første solofl yvning over Atlanten foretaget af  en kvinde, Amelia Earhart.

Af Lars Seifert-Thorsen

Det er i disse dage 80 år siden at en 
kvinde første gang fl øj solo over 
Atlanten, men vi skal helt efter 

traditionen en del længere tilbage i histo-
rien for at fi nde baggrunden for bedriften. 
Nærmere betegnet skal vi tilbage til d. 24. 
juli 1897, hvor Amelia Earhart blev født i 
den lille by Atchison, Kansas.

Barndom og tidlig ungdom
Amelia var noget af  en ”drengepige”, så 
det var ikke legen med dukker der stod 
øverst på hitlisten.

En af  de første ting man bemærker 
sig er, at hun som syv-årig, med hjælp 
fra en onkel, byggede en rampe der var 
modelleret efter en rutsjebane hun havde 
set i St. Louis og fastgjorde den til taget af  
familiens udhus. Den første fl yvetur hun fi k 
med den er veldokumenteret og gik kun en 
vej, nemlig ned.

Trækassen der fungerede som slæde 
blev knust og selv kravlede hun ud der-
fra med lidt knubs i ansigtet, en ødelagt 
kjole og en fantastisk lykkefølelse. Til lille-
søsteren udbrød hun: ”Det var lige som 
at fl yve”.

Som ti-årig så hun sin første fl yve-
maskine ved et stort dyrskue i Des Moines, 
Iowa hvor familien var fl yttet til. Hendes 
far forsøgte at gøre hende og lillesøsteren 
interesseret i den, men efter kort at have 
kigget på ”en samling rustne wirer og lidt 
træ” erklærede hun, at hun hellere ville 
tilbage til karusellen!

Familien fl yttede en del rundt og endte 
i Chicago, hvor Amelia gjorde sig bemær-
ket ved at shoppe rundt efter den high 
school, der havde det bedste fysiklokale. 
Hun begyndte godt nok på college, men  
fuldførte det ikke.

I stedet besøgte hun sin søster i Toron-
to i julen 1917, hvor hun så en del af  de 
sårede soldater, der kom hjem fra krigen 
på Vestfronten. Det fi k hende til at blive 
sygehjælper på et militærhospital i Toronto. 
Her var hun frem til at hun selv fi k lunge- 
og bihulebetændelse i forbindelse med den 
spanske syge epidemien i november 1918.

Tændt på fl yvning
I august 1918 havde Amelia besøgt en fl y-
veopvisning i forbindelse med en stor ud-
stilling i Toronto. Her var et af  højdepunk-
terne en opvisning af  et af  verdenskrigens 

”esser”. Piloten der lavede opvisningen fi k 
øje på Amelia og hendes veninde, der stod 
for sig selv i en lysning og for at skræmme 
dem dykkede han ned mod dem. Amelia 
blev stående og på en eller anden måde fi k 
dette hende til at begynde at interesserede 
sig for fl yvning.

I 1920 boede Amelia sammen med sine 
forældre i Long Beach og der var her at hun 
i december 1920 for alvor fi k fl yvningen i 
blodet. Amelia og hendes far besøgte en 
lokal fl yveplads, hvor en af  tidens berømte 
piloter gav hende en ti minutters tur, der 
ændrede hendes liv for bestandigt. Hun 
indså at hun måtte blive pilot.

Ved at have en stribe forskellige jobs 
skrabede hun penge sammen til at komme 
i gang med pilotuddannelsen hos en kvin-
delig fl yvelærer!

For at gøre det lidt billigere for sig 
selv endte Amelia med at købe en brugt 
fl yver som hun kunne blive uddannet på, 
en Kinner Airster der var malet gul. I det 
fl y fl øj hun i oktober 1922 op til 4.300 m 
højde, hvilket var højderekord for kvinder 
dengang. Det hele endte med at Amelia 
Earhart som den sekstende kvinde fik 
pilotcertifi kat i maj 1923.

Igennem lang tid havde Amelia døjet 
med eftervirkningerne af  nogle fejlslagne 
bihuleoperationer (det var før antibioti-
kaens tid), men til sidst lykkedes en ny 
operation i 1924, hvor hun havde kørt 
landet tyndt sammen med sin mor efter 
forældrenes skilsmisse.

Flyet var blevet solgt efter at hun 
manglede penge og nogle af  pengene fra 
salget gik til at fi nansiere den bil som hun 
og moderen kørte rundt i. Efter rundturen 
og en rekonvalescensperiode vendte hun 
tilbage til universitetet, men ret hurtigt var 
hun nødt til at opgive denne drøm pga. 
pengemangel og hun blev først lærer og 
sidenhen socialarbejder i Massachusetts.

Mens hun boede i Massachusetts fort-
satte hun med interessere sig for fl yvning 
og i 1927 havde hun nået 500 timer solo 
uden nævneværdige hændelser samtidigt 
med at hun blev næstformand i Boston af-
delingen af  American Aeronautical Society. 
Hun involverede sig i en lokal fl yveplads, 
var salgsagent for Kinner flyfabrikken, 
skrev avisartiklen hvor hun promoverede 
fl yvningen og lagde planer for en organi-
sation af  kvindelige piloter.

Over Atlanten i 1928
Efter at Charles Lindbergh havde fl øjet 
solo over Atlanten i maj 1927 havde en 
anden kvinde, Amy Phipps Guest, udtrykt 
ønske om at blive den første kvinde der 
fl øj, eller blev fl øjet over Atlanten. Amy 
bestemte sig dog for at det var for farligt, 
men besluttede også at hun gerne ville 
sponsorere en anden kvinde med det rette 
image.

Dette førte frem til at Amelia Earhart 
en dag i april 1928 blev kaldt til telefonen 
mens hun var på arbejde. Det var en H.H. 
Railey, der efter først at have overbevist 
Amelia om at det ikke var en spøg, stillede 
hende spørgsmålet om hun ville være den 
første kvinde der fl øj over Atlanten. Det 
simple svar var: Ja! Folkene bag projektet 
interviewede Amelia og bad hende om at 
ledsage piloten Wilmer Stultz og mekani-
keren Louis Gordon på fl yvningen, hvor 
hun bl.a. skulle føre fl yets log.

Turen udgik fra Newfoundland i en 
Fokker F.VIIb/3m d. 17. juni 1928 og de 
landede i Wales 20 timer og 40 minutter 
senere. Da Amelia efterfølgende blev 
interviewet sagde hun, at hun blot havde 
været bagage, men at hun måske ville prøve 
turen alene en dag.

De tre fi k en stor modtagelse i Eng-
land, men det var ingenting i forhold til 
den modtagelse de fi k i USA, hvor de blev 
fejret med en ticker-tape parade i New York 
og modtaget i det hvide hus af  præsident 
Coolidge.

Pressen gik amok og i løbet af  meget 
kort tid var Amelia blevet en rigtig stjerne. 
Hun skrev en bog, afholdt foredrag over 
hele USA og blev også brugt intensivt af  
reklameindustrien. Hele dette virak gav 
Amelia en mulighed for at fi nansiere hen-
des fl yvning. Hun blev en af  redaktørerne 
på Cosmopolitan og brugte denne plat-
form til at agitere for større udbredelse af  
fl yvning, især med fokus på det kvindelige 
islæt i fl yvningen. I 1929 blev hun også 
involveret i trafi kfl yvningen hvor hun bl.a. 
var en af  bagmændene bag det senere TWA 
og Vice President i det som senere blev til 
Northeast Airlines.

Videre karriere
Kort tid efter at være kommet retur til USA 
efter turen over Atlanten fl øj Amelia tværs 
over USA både mod vest og mod øst og 
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derved begyndte hun at gøre sig selv kendt 
som pilot.

Hun deltog i et kapløb for kvindelige 
piloter fra Santa Monica til Cleveland i 
1929 og lå inden sidste etape på en delt 
førsteplads. Da konkurrenten skulle starte 
havarerede hendes fl y og i stedet for selv 
at starte (og derved kunne sikre sig første-
pladsen) løb Amelia over til det havarerede 
fl y og trak konkurrenten ud af  vraget.

Først da hun havde sikret sig at der ikke 
var sket noget alvorligt ved ulykken startede 
Amelia, men tidstabet betød at hun blev 
nummer to i løbet.

I 1930 blev Amelia offi ciel repræsen-
tant for National Aeronautic Association, 
hvor hun især arbejdede for at få anerkendt 
separate kvindelige rekorder, hvilket lyk-
kedes. Kort tid efter, i 1931, lånte hun en 
Pitcairn PCA-2 autogyro og satte højde-
rekord for kvinder, ved at komme op i 
5.613 meters højde.

En af  de ting som lå Amelia meget på 
sinde var at få gjort det amerikanske folk og 
især kvinderne opmærksomme på fl yvning 
og at få gjort op med myten om at fl yvning 
kun var for vovehalse og supermænd.

Hun fandt også tid til i 1931 at blive gift 
med George Putnam, der havde været en 
af  hovedmændene bag ved hendes første 
fl yvning over Atlanten, så de havde i hvert 
fald fælles interesser.

Solo over Atlanten
De gik kort tid efter brylluppet i gang med 
en hemmelig plan om at Amelia skulle være 
den første kvinde (og den anden person i 
verden) der fl øj solo over Atlanten. Planen 
skred frem uden de store problemer og 
de valgte at fl yet skulle være en Lockheed 
Vega 5b.

Vega var et fly der både var meget 
stabilt og hårdført samt havde en meget 
stor rækkevidde. 5b-udgaven var designet 
til 7 passagerer og var især beregnet til 
kommercielle selskaber. Amelias Vega 5b 
fi k indbygget nogle ekstra brændstoftanke 
for at øge rækkevidden yderligere og i maj 
1932 var hun klar.

Præcis 5 år efter Charles Lindbergh, d. 
20. maj 1932 startede Amelia fra Harbor 
Grace, Newfoundland for at fl yve til Paris, 
men efter næsten 15 timers fl yvning, hvor 
hun var handicappet af  både kraftig nor-
denvind, is og div. mekaniske problemer 
valgte hun at lande på en mark i Culmore, 
Nordirland. Tililende landmænd spurgte 
hende om hun havde fl øjet langt, hvortil 
hun lakonisk svarede: Fra Amerika!

Bedriften fi k den amerikanske kongres 
til at tildele hende et Distinguished Flying 
Cross som den første kvinde nogensinde, 
franskmændene gjorde hende til ridder 

af  Légion d’honneur og hun fi k National 
Geographic Societys guldmedalje af  præsi-
dent Hoover. Selv udtrykte Amelia at hun 
mente at det betød at mænd og kvinder 
var jævnbyrdige i jobs, der handlede om 
intelligens, koordination, hastighed, kold-
blodighed og viljestyrke.

Som en parentes kan det bemærkes at 
med solofl yvningen blev Amelia Earhart 
den første person der to gange er fl øjet 
over Atlanten.

Flere rekorder
I årene efter solofl yvningen over Atlanten 
fortsatte Amelia med at foretage lang-
distancerekordflyvninger. Hun var den 
første person der fl øj solo fra Honolulu 
til Californien, en så begivenhedsløs tur 
at hun både havde tid til at drikke varm 
chokolade og lytte til en radiotransmission 
af  en opera.

Listen over non-stop fl yvninger in-
kluderer Los Angeles til Mexico City og 
Mexico City til New York, men hun indså 
også at hendes røde Vega havde sine be-
grænsninger.

Jordomfl yvning – første 

forsøg
Efter at Amelia og hendes mand var fl yt-
tet til Californien i 1935 begyndte de at 
planlægge en jordomfl yvning så tæt på 
Ækvator som muligt. I juli 1936 fi k hun 
bygget en Lockheed Electra 10E, som 
blev væsentligt ombygget i forhold til den 
almindelige udgave. Den fi k bl.a. en ekstra 
brændstoftank i fuselagen og de fl este af  
vinduerne i kroppen blev afdækket.

Med så krævende en fl yvning forude 
var det vigtigt at Amelia ikke også skulle 
tage sig af  navigationen hele vejen. Be-
slutningen blev, at Fred Noonan, der 

havde været chefi nstruktør for Pan Am’s 
navigatører, skulle være ansvarlig for na-
vigationen fra Hawaii til Howland Island i 
Stillehavet, hvorefter Harry Manning, som 
hun havde mødt i 1928, skulle fl yve med 
til Australien og derfra skulle Amelia fl yve 
solo resten af  vejen.

D. 17. marts 1937 startede de fra 
Californien og fl øj til Hawaii. Undervejs 
var der problemer med propellerne og de 
måtte derfor få dem repareret på Hawaii. 
Efter tre dage var de klar, men ved starten 
eksploderede et dæk og fl yet blev svært 
beskadiget. Herefter blev forsøget afl yst 
og fl yet returneret til Californien for at 
blive repareret.

Jordomfl yvning – andet 

forsøg
Efter at Electraen var blevet repareret var 
det tid til det andet forsøg. Denne gang 
gik ruten fra vest mod øst som følge af  
ændringer i vind- og vejrforhold. Denne 
gang havde man besluttet at Fred Noonan 
skulle med hele vejen rundt.

Starten gik fra Miami d. 1. juni 1937 
og med en lang række stop i Sydamerika, 
Afrika, Indien og Sydøstasien var de kom-
met frem til Lae, New Guinea d. 29. juni. 
Her havde de tilbagelagt ca. 35.000 km og 
de resterende 11.000 km ville være over 
Stillehavet.

D. 2. juli startede de fra Lae for at fl yve 
de lidt over 4.000 km til Howland Island, 
der er en lille stump land på ca. 2 km x 
500 m i Stillehavet. For at lette dem havde 
den amerikanske Coast Guard stationeret 
et skib ved øen for at guide dem frem via 
radiokommunikation.

Der gik meget galt, idet Coast Guard 
og Earhart havde problemer med at høre 
hinanden og for at gøre en lang historie 

Amelia Earhart siddende på hjulet af sin 
Lockheed Vega i England efter solofl yvningen 
over Atlanten
Foto: Via Internettet
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kort så fandt Earhart og Noonan aldrig 
frem til Howland Island.

Coast Guard og den amerikanske 
fl åde eftersøgte fl yet frem til d. 19. juli 
med hjælp af  et hangarskib, et slagskib, en 
stribe mindre fartøjer og selvfølgelig med 
hangarskibets fl y, men til sidst gav man op.

Amelias mand fortsatte med en privat 
eftersøgning ved adskillige øer i Stillehavet, 
men fandt intet spor af  hverken fl yet eller 
besætningen.

Det hele endte med at Amelia Earhart 
formelt blev erklæret død i januar 1939.

Teorier
Mange forskere tror på at fl yet løb tør for 
benzin og at Amelia nødlandede i havet. 
Der er faktisk foretaget et par ekspeditioner 
med dybhavsrobotter og sonar i et område 
som man mente kunne være der hvor fl yet 
var nødlandet, men ingen spor er fundet.

En anden interessant hypotese er, at 
Amelia er fl øjet videre fra Howland Island 
uden at bruge sin radio og er nødlandet ved 
Gardner Island.

Der er en del fakta, som understøtter 
denne teori og der er fundet nogle ting som 
kunne stamme fra fl yet. Der er i hvert fald 
fundet tilstrækkeligt mange ting, så der er 
planlagt en ekspedition til Gardner Island, 
der i dag hedder Nikumaroro. Ekspeditio-
nen løber af  stablen i juli 2012 og en så 
velrenommeret herre som Robert Ballard 
er med i planlægningen.

Konspirationsteorier
Blandt de mange, ofte temmelig fantasi-
fulde, teorier og myter der opstod efter 
Amelias forsvinden er, at hun og Fred 
Noonan spionerede mod Japan og at ja-
panerne var involveret i deres forsvinden. 
Bl.a. påstås det, at de nødlandede på Saipan, 

der dengang var under japansk kontrol og 
at de blev henrettet af  japanerne.

Et rygte placerer Amelia Earhart som 
en af  de engelsk-talende kvinder der lavede 
japansk propaganda under krigen, de som 
var kendt som ”Tokyo Rose”. Amelias 
mand brugte efter sigende lang tid efter 
krigen på at lytte på optagelser af  Tokyo 
Rose, men uden at genkende Amelias 
stemme iblandt dem.

En vidtløftig teori går på at hun beslut-
tede sig for at vende om midtvejs på turen 
til Howland Island. Hun skulle i så fald 
være styrtet ned i nærheden af  Rabual, 
New Britain, hvilket er omkring 3.500 km 
fra Howland Island. Denne teori mod-
siges af  de radiotransmissioner som Coast 
Guard skibet modtog (selv om disse var 
fyldt med ”static”).

Endelig har der verseret et rygte om 
at hun skulle have overlevet turen og være 
fl yttet til New Jersey under en anden iden-
titet. Damen, der efter rygtet skulle være 
Amelia, benægtede det og gik så langt som 
til at sagsøge det forlag der havde udgivet 
en bog med påstanden. Sagen endte med 
et forlig uden for retten og efterfølgende 
har en grundig undersøgelse vist at damen 
på ingen måde kunne være Amelia Earhart.

Film og TV m.v.
Når man opnår så meget kultstatus som 
Amelia Earhart, så kommer Hollywood 
og andre også på banen. Første gang var i 
1943, hvor fi lmen hed Flight for Freedom. 
Siden har der været en enkelt anden større 
fi lm om Amelia Earhart, den er fra 2009 
og hedder Amelia. Hovedrollen spilles 
af  Hilary Swank og Richard Gere spiller 
Amelias mand.

I den noget mere nørdede afdeling kan 
det nævnes at Amelia Earhart kommer ud 

af  rumskibet i slutscenen af  Nærkontakt 
af  Tredje Grad. Amelia er også en af  
hovedpersonerne i Nat på Museet 2, om 
end der her er tale om en mannequin, der 
bliver levende efter mørkets frembrud. 
Hun er også med i en episode af  Star Trek: 
Voyager, The 37’s, hvor hun sammen med 
Fred Noonan er blevet bortført fra jorden.

Bevarede fl y
Af  gode grunde er hendes Lockheed 
Electra ikke blevet bevaret, men det er 
hendes Lockheed Vega, der i dag kan ses 
på National Air and Space Museum i Wa-
shington DC.

Earharts fl y i model
Fokker F.VIIb/3m, som hun var ”pas-
sager” i da hun som den første kvinde fl øj 
over Atlanten i 1928 kan fås som model. 
Den er udgivet i 1/72, hvor der er fl ere 
muligheder. Det er det samme fl y som den 
berømte Southern Cross, og blandt udgi-
verne af  denne er Frog, Novo, Valom og 
Zvezda. Mht. bemalingen, så må jeg tilstå 
at jeg ikke tror der er lavet decals m.v. til 
det, men det må man kunne undersøge på 
Internettet. Endelig kan den fås i 1/144 
fra AZ Models.

Pitcairn PCA-2 autogyroen er også 
udgivet i byggesæt. I 1/48 fås den fra Wil-
liams Brothers, mens den i 1/72 er udgivet 
i resin af  LF Models. Igen er der behov for 
en del research for at kunne fi nde bemalin-
gen på Amelia Earharts, men det er jo en 
del af  arbejdet som modelbygger.

Lockheed Vega 5b er udgivet af  
MPM i 1/72 og af  Lindberg i 1/48. Sam-
menlign lige med et billede af  Amelia 
Earharts Vega inden du køber MPM-sættet. 
MPM har nemlig udgivet fl ere udgaver af  
Lockheed Vega og du vil ikke være inte-

resseret i at købe 
den forkerte, så du 
skal bøvle med at 
dække vinduer af  
eller scratche hjul-
afdækninger.

L o c k h e e d 

Electra 10 kan du 
også få i model. I 
1/72 er det udgivet 
af  Special Hobby 
og det fås også fra 
Williams Bros i den 
noget aparte skala 
1/53.

Til venstre ses
Earhart’s

Lockheed Electra
på Hawaii før det 

skæbnesvangre
startforsøg

Foto: Via Internettet
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Panser

IJN Type 2 (Ka-Mi) Amphibious Tank. 

Combat Version.

1/35. Dragon 6678 Smart Kit. 

Hvilken skøn overraskelse! I forbindelse 
med julegavekøb sidste år af  militær lekture 
hos Stoppel, fandt jeg dette sæt. Den havde 
jeg absolut ikke forventet at se hos en 
dansk byggesætforhandler. Og så til halv 
pris!!! - SÅDAN JACOB!

Sættet er på 240+ dele, heraf  de 24 i æts 
og med 2 hele bæltelængder af  Dragon’s 
karamelfarvede DS styren bælter med 
gennembrudte styretappe. Positivt: tårnet 
er med interiør, en lækkert detaljeret Type 
1 37 mm kanon og paralleltsiddende MG. 
Pæne svejsesømme - Ka-Mi’s var i forhold 
til andet japansk panser, fuldstændigt 
svejset. Mulighed for bygning af  tidlig 
eller sen udgave, med frontpontonens 
frigørelsesgreb. Detaljeret tårnkrans og 
gennembrudte ribber i motorristen.

Mindre positivt: Det er ikke til megen 
nytte med mulighed for åbne luger for 
chauffør, radiooperatør, motorrum (hvis 
luger i sig selv er af  en betragtelig stør-
relse på 6 cm x 3,4 cm) og drivaksel, når 
undervognen er næsten blottet for inte-
riør og der heller ingen motor er. En hel 
del udkastningsmærker på indersiden af  
undervognsoverdelen, bør nødvendigvis 
spartles, hvis luger skal laves åbne.

Decals er for 2 landbaserede fl åde-
enheder; 5th Naval Ground Base Guard, 
Saipan, June ’44 og 27th Naval Special 
Ground Base Guard, Aitape, New Guinea 
July-August ’44. Det var dog langt fra de 
eneste steder de blev brugt. Ilddåben skete 
allerede på Guadalcanal, selvom det her 
kun var prototyperne. Men senere også 
på Namur og Roi i Kwajalein atollen. Og 
på Phillipinerne; Ormoc Bay-Leyte Gulf  
og Luzon.

Inden en Ka-Mi var kampklar på 
landjorden, havde den været udrustet 
med metalpontoner, for og bag, som gav 
kampvognen en hydrodynamisk bådfacon, 
hvilket gjorde den i stand til at ligge stabilt 
i selv en rullende søgang. Udstyret med 
2 mindre skibsskruer og med en aktions-

Anmeldelser
radius på 100 km til søs, kunne den ind-
sættes langt fra land. Forendens fl ydeparti 
var bygget op i 2 symmetriske sektioner, 
som igen var opdelt i 3 vandtætte kamre, 
der sikrede fortsat fl ydeevne, selv hvis 
pontonen blev beskadiget af  ild fra kysten 
og delvis vandfyldt. Hækkens ponton var 
asymmetrisk U-formet og mindre end 
forendens. Opdelt i 5 vandtætte kamre og 
fastholdt med 4 klogreb, der hurtigt indefra 
kampvognen kunne frigøre pontonen. En 
gen-placering af  begge pontoner, kunne 
klares på 15 min. af  mandskabet selv, ved 
brug af  en sammenklappelig medtrans-
porteret hejsebom med talje. Pontonernes 
form krævede landgang på bredde, fl ade 
strande, hvilket der var rigeligt af  i Stille-
havet. Fronten var tilmed omhyggeligt lavet 
til at brække i 2 lige halve, så de ville falde 
ud til siderne og derved ikke blokere vejen 
frem for resten af  køretøjet.

En Ka-Mi vejede 12,5 ton med pon-
tonerne og 9,5 ton uden; pontonerne var 
lavet af  3,2 mm tykt stål. Og køretøjslæng-
den udgjorde 7,42 m med pontoner og 
4,83 m uden.

Foruden pontonerne brugtes også 
bølgebrydere på tårn og motorrist. Tårnets 
var reelt en tårnforhøjning med 6 små 
vinduer horisonten rundt og en tårnluge. 
Også denne kunne afstødes maskinelt 
på land. Motorristens var et 1 meter højt 
koniskformet tårn med et kvadratisk pad-
dehattelignende afdække over luftindtaget. 
Denne kunne kun aftages manuelt udefra, 
men da den på ingen måde begrænsede 
motorens ydeevne, lod mange besætninger 
den blive siddende på i forb. med kampene 
på land. Det var dog ikke altid lige smart, 
da den blokerede for udsynet agterud og 
kanonens 360°’s traversering.

Mandskabet var på 5(!) mand: chauffør, 
undervognsskytte, kanonér, kommandør 
og en mekaniker som havde fri adgang til 
motoren og øvrige arbejdende dele, da der 
ikke var nogen afskærmning mellem motor 
og kamprum. Dette medførte at Ka-Mis 
blev de første japanske kampvogne der fi k 
indført inter-coms, så besætningen kunne 
føre uhindret samtale, i et extremt højt 
støjmiljø. Tiltaget forøgede også køretøjets 
kampduelighed.

Motoren var en 6-cylindret luftkølet 
Type 100 dieselmotor på 115 HK ved 
1.800 o/min. Bestillingen fra fl åden til 
deres Naval Special Landing Forces (To-
kubitsu Rikusentai), lød i 1942 på 300 stk. 
Men kun ca. 184 stk. blev færdigbygget, da 
situationen undervejs blev til japanernes 
ugunst, for brug af  amfi biepanser til større 
operative invasioner. Ikke desto mindre im-

ponerede designet amerikanerne så meget 
at de forsøgte sig med en lignende variant 
med afstødelige pontoner på deres Stuart 
M5A1, i forberedelserne op til D-dag i 
Europa. Projektet viste sig dog at have så 
mange børnesygdomme at ideen blev helt 
droppet kort efter de indledende tests.

Det er dog et rigtigt fi nt projekt Dragon 
her er kommet op med - kun havde det 
været ønskeligt, at de havde gjort noget 
mere ud af  interiøret, da de, ud over en 
japansk supervisor, må have haft adgang til 
de orginale blåtryk og evt. et restaureret/
overlevende eksemplar? Men rart at de, 
fra tid til anden, kan afvige fra deres evig-
hedskarruseltur med „opdatering“ af  tysk 
panser og lave noget ganske andet!

Anbefales. Købt hos Stoppel Hobby: 
275 kr.

Kildemateriale: AJ Press. Tank Power 11. 

Andrzej M. Tomczyk. Japonska Bron Pancerna 

- Japanese Armor vol.3

Niels Helge Rønkjær

Panzerjäger Marder II (SdKfz 131)

1/72. MPK.

Historie

Under kampene på østfronten i sommeren 
1941 blev det klart, at den tyske hær akut 
havde brug for en mobil panserværns-
kanon, der var effektiv mod de russiske 
T34 og KV-1 kampvogne. En af  løsnin-
gerne på dette problem blev Marder serien.

En Marder bestod af  en undervogn 
fra en eksisterende kampvogn, som var 
ombygget med en overbygning af  tynde 
panserplader, hvori der var monteret en 
panserværnskanon. Der blev anvendt 
forskellige undervogne fra Pzkw II, Pzkw 
38T (tjekkisk) og Lorraine (fransk).

Marder serien var nem og billig at 
producere og tilvejebragte en effektiv 
mobil panserværnskanon. Omvendt gav 
de tynde panserplader omkring kanonen 
dog kun en meget begrænset beskyttelse af  
besætningen. Marder serien var tænkt som 
en midlertidig løsning, indtil bedre typer 
kunne produceres og sendes til fronten. 
Byggesættet

Der er ikke mange fi rmaer der udgiver 
samlesæt af  Marder II SdKfz 131 i skala 
1:72. 
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Sættet fra MPK indeholder 2 plastic 
støberammer, et instruktionshæfte, en 
malevejledning samt et ark med overfø-
ringsmærker.

Der er 84 enkeltdele i samlesættet, 
og alt i alt ser kvaliteten rigtig god ud. 
Dog er der enkelte steder med sugninger 
i støbningen samt mærker efter udstød-
ningsværktøjet specielt på de dele, der 
udgør panserpladerne til overbygningen, 
indvendigt på skjoldet til kanonen og ud-
vendigt på siderne til undervognen. Det 
kan dog nemt klares med lidt modelfi ller 
og efterfølgende pudsning.

Der er mange detaljer i sættet, bl.a. fi nt 
gengivet anti-skridmønster på skærmene, 
radiosæt, 2-delt skjold for PAK 40 kano-
nen, ja selv de to små periskoper monteret 
på toppen af  overbygningen er inkluderet. 
Sættet indeholder bælter i hård plast. Disse 
er dog ikke i form af  ”length and link”, 
men derimod 2 separate bæltelængder, 
som sammenlimes, bøjes over træk- og 
returhjulet og afskæres i korrekt længde.

Instruktionsvejledningen er logisk 
opbygget og nem at følge.  Der medfølger 
overføringsmærker (decals) samt male-
anvisning til 4 forskellige versioner, bl.a. 
den meget fotograferede ”Kohlenklau” 
fra 3/Pz. Jg. Abt 561 fra østfronten 1943. 

Alt i alt et glimrende 1:72 byggesæt.
Man kan fi nde mere info om sættet på 

www.mc-modellbau.de og www.mk72.ch.
Søren Leonhardt

Bøger

”The Italian Army of  World War I” af  

David Nicolle og illustreret af  Raffaele 

Ruggeri. Osprey 2003. ISBN nr. 1 84176 

398 5. 48 sider, rigt illustreret.

Italien erklærede ikke nogen krig, som 
(næsten) alle de andre nationer gjorde 
det i 1914. Selvom Italien var allieret med 
Tyskland og Østrig-Ungarn, sendte Italien 

ikke krigserklæringer til Serbien, Rusland, 
Frankrig eller England eller nogen anden, 
og det var der fl ere årsager til.

Italien ville gerne være med i forsvars-
alliancer, ikke angrebsalliancer, var den 
officielle forklaring! Men der var flere 
uoffi cielle forklaringer og det var bl.a., at 
man var udmattede efter kampene med Det 
osmanniske Tyrkiet få år forud. På trods af  
en relativ industrialisering i Norditalien, var 
Italien en tilbagestående landbrugsnation. 
Efter hemmelige forhandlinger med Eng-
land og Frankrig, hvor de lovede Italien 
store landområder, hvis Italien gik med på 
allieret side, erklærede Italien Centralmag-
terne krig! Det skete i 1915!

Italiens hær var en forholdsvis ung hær 
uden mange gamle traditioner, da Italien 
var blevet samlet af  Garibaldi få årtier før. 
Mange af  de værnepligtige var fra alle egne 
af  landet og talte fl ere forskellige sprog 
og utallige dialekter, så kommunikationen 
var aldeles ikke nogen let sag. Ledelsen var 
mere eller mindre inkompetent, så den reg-
nede den menige soldat ikke altid med. Al-
ligevel kæmpede de italienske soldater godt 
og Østrig-Ungarn måtte affi nde sig med, 
at Italien godt kunne true Østrig-Ungarn, 
selvom Italiens hær aldrig brød afgørende 
igennem Østrig-Ungarns frontlinjer.

I 1917 prøvede Østrig-Ungarn med 
tysk hjælp at knock-oute Italien med en 
12. offensiv som svar på 11 italienske of-
fensiver mod dem selv. Selvom offensiven 
var et stort tilbageslag for italienerne, så 
galvaniserede den blot italienerne til at yde 
en ekstra indsats, og det vanskeliggjorde 
den østrig-ungarske indsats. Så denne sejr 
bar nederlagets kim i sig selv. Italien var og 
blev ikke knock-outet!

Denne bog er en god gennemgang af  
begivenhederne, enhederne, soldaterne og 
deres overordnede. Men den tegner også 
et godt portræt af  en af  krigens mindre 
kendte allierede magter. Bogen anbefales 
på det kraftigste.

Morten Grim Pliniussen

”La Grande Guerra” med undertit-

len ”dall´archivo stori’co iconogra-

fi co dello Stato Maggoire dell’Esercito 

Italiano”(bogen er skrevet af  fl ere for-

fattere). Udgivet af  CRAF/Grafi che 

Tielle, Sequals (Pn), trykt i Italien i maj 

2005, intet ISBN nr. 178 sider og mange 

fl otte fotos!!

Her er intet mindre end en billedkrønike 
af  Italiens indsats i den 1.VK, set med 
italienske øjne.

Vi følger situationen fra krigserklærin-
gen, over marchen til fronten og videre til 
kampene, som så småt starter. Vi ser mas-
ser af  fotos af  soldater, materiel og situatio-

ner i alle slags vejr, klimaer og på alle tider 
på døgnet. Vi følger den italienske hær lige 
til sejren, og det var meget interessant! Her 
var kun fotos, som jeg aldrig har set før!

Jeg brugte dagevis på at kigge billeder, 
men der er jo også 144 siders fl otte illu-
strationer at boltre sig over. Med Googles 
hjælp kunne jeg tyde mig igennem bil-
ledteksterne, men fl ertallet af  billederne 
behøvede ingen forklaring. Flot udgivelse, 
som er et must som souvenir fra en rejse til 
stederne, hvor det hele foregik. Bogen blev 
købt i militærmuseet i Gorizia på min tur. 
En herlig billedkrønike, som kan anbefales 
på det varmeste.

Morten Grim Pliniussen

”The Austro-Hungarian Forces in 

World War I” (Part 1 og 2) af  Peter Jung 

og illustreret af  Darko Pavlovic. Osprey 

Publishing. Men At Arms-serien nr. 392 

og 397. ISBN numre 978 1 84176 595 2 

og 978 1 84176 594 5.

Da Østrig-Ungarn gik i krig i 1914, var det 
et samfund, der nærmest kunne sammen-
lignes med det bibelske udtryk ”kolossen 
på lerfødder”. Her var 2 overordnede 
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befolkningsgrupper (østrigerne og unga-
rerne) og så alle de andre… Hvilket gjorde 
at der skulle sys forskellige uniformer til 
(næsten) dem alle.

Der blev talt og kommanderet på 
fl ere sprog, og side om side med katolske 
feltpræster, virkede offi cielle imamer og 
rabbier også med religiøs opbakning til de 
kæmpende tropper, som var ortodokse, 
muslimer, katolikker og jøder.

Som krigen skred frem, kom fl ere fol-
keslag under Østrig-Ungarns fane, såsom 
albanere, ukrainere og polakker (med deres 
specielle 4-kantede hovedbeklædning). 
Andre gik derimod over til fjenden, som 
man bl.a. så det med tjekker og slovakker. 
Ikke desto mindre kæmpede hæren godt, 
takket være god organisation. Ved Isonzo, 
holdt hæren italienerne på stangen på trods 
af  11 voldsomme, italienske offensiver.

På Østfronten, Vestfronten og på Bal-
kan gik det lige så, men som krigen skred 
frem, begyndte problemerne at kunne 
mærkes.

Blokaden medførte vareknaphed på 
hjemmefronten, og erstatningsuniformer 
og andet var af  til stadighed ringere kvalitet, 
som begivenhederne skred frem.

Ikke desto mindre kæmpede den østrig-
ungarske hær videre til den bitre ende, på 
trods af  en enkelt fredsføler til de allierede.

Farveplancherne, fotos, forklaringerne 
og bøgernes handlinger, er gode, relevante 
og følger fi nt begivenhedernes gang, på 
trods af  emnets omfangsrighed. Bøgerne 
dækker et overset emne fra den 1.VK, og 
for os der interesserer os for den 1.VK, 
er de uundværlige. Kan anbefales på det 
kraftigste.

Morten Grim Pliniussen

Suomen Ilmavoimien Historia 25:

Hurricane & Gladiator

Af  Kalevi Keskinen og Kari Stenman. 

ISBN 952-99432-6-1. Udgivet 2005

England har en langvarig tradition som 
leverandør af  fl y til Finland – denne tradi-
tion opretholdes den dag i dag, hvor BAe 
Hawk er standard træningsfl y i Finlands 
fl yvevåben.

Nærværende bog gennemgår to be-
rømte jagerfl y, som Vinterkrigen bragte til 
Finland. Bogen er en opdatering og udvi-
delse af  de tilsvarende kapitler fra bind 12 
i samme serie (Englantilaiset Hävittäjät = 
Engelske jagere); man kan dog ikke sige, at 
den nye bog erstatter det gamle værk, som 
også dækkede Gloster Gamecock, Bristol 
Bulldog og Gloster Gauntlet.

Sovjetunionens brutale overfald på 
Finland den 30. november 1939 bragte 
øjeblikkelige sympatireaktioner, og mindre 
end to uger efter var der 30 jagerfl y af  ty-

pen Gloster Gladiator på vej fra England. 
10 af  disse blev givet som gave, de øvrige 
blev købt. En god måned senere var de 
første fi re af  fl yene i Finland, og den 2. 
februar kom de i kamp – det var ovenikø-
bet samtidig ilddåben for en dansk frivillig 
pilot, idet løjtnant Ulrich opnåede sin første 
nedskydning denne dag! Dette er tidligere 
blevet beskrevet nærmere i IPMS-Nyt, se 
foregående nummer og artiklen om danske 
frivillige fl yvere i Vinterkrigen i nummer 
100 – bogen supplerer denne artikels lit-
teraturliste.

Imens disse fl y var på vej, var svenske 
frivillige aktive i opstillingen af  deres hjælp 
til Finland. Med udlån af  operative fl y fra 
Flygvapnet kunne hjælpen herfra komme 
endnu hurtigere, og allerede 12. januar 
kunne de svenske frivillige ombygge de 
første af  de kommunistiske statsterrori-
sters I-15bis jagerfl y til skrot.

Selv om der blev opnået fi ne resultater 
med Gloster Gladiator, så var dette fl y al-
ligevel forældet i Vinterkrigen, så fl yverne 
var hårdt presset. Det lykkedes i januar 
1940 at få bestilt et dusin Hawker Hur-
ricane I fra England, disse fl y blev leveret 
sidst i februar ad luftvejen efter, at et hold 
fi nske piloter var blevet uddannet på fl yene 
i England. Efter mellemlandinger i Norge 
og Sverige nåede 10 fl y frem til Finland i 
marts (2 var havareret undervejs). Våben-
stilstanden den 13. marts 1940 medførte, 
at disse Hurricanes først kom i kamp året 

efter, da Sovjetunionen igen sendte sine 
bombefl y mod Finland.

I februar 1942 blev disse fl y suppleret 
med en Hurricane Mk IIA, som Storbri-
tannien havde sendt til Sovjetunionen som 
hjælp i krigen mod Tyskland, men som rus-
serne havde anvendt mod Finland i stedet. 
Flyet var efter nødlanding tilstrækkelig 
intakt til, at det kunne repareres – det blev 
dog først taget i brug i 1944 med det fi nske 
serienummer HC-465. Modelbyggeren skal 
være opmærksom på, at man ved reparatio-
nen tog reservedele fra et andet nødlandet 
fl y, en Mk IIB, så HC-465 endte med at 
have 12 maskingeværer som bevæbning.

Bogen gennemgår for hver af  typerne 
kort flyets udviklingshistorie, tekniske 
specifi kationer og bemaling, anskaffelsen 
til Finland og den operative anvendelse. 
Det meste af  bogens indhold udgøres af  
vel gengivne fotografi er, desuden er der 
treplanstegninger i 1/72 og farvetegninger 
af  begge typer.

Bogen er på 96 sider, trykt på første-
klasses papir. Formatet er B5 (176x250 
mm) med lamineret omslag. Al tekst er 
på både fi nsk og engelsk bortset fra de 
korte individuelle fl yhistorier, som kun er 
på fi nsk.

Der er materiale af  værdi at hente både 
for fl yhistorikeren (herunder den danske!) 
og især for modelbyggeren, som fi nder 
grund-farveskemaer fra tre forskellige 
lande (England, Sverige og Finlands egne 
standardfarver) undervejs igennem fl yenes 
historie.

Spørg efter bogen hos Nyboders 
Boghandel.

Kai Willadsen

Kübelwagen on all Frontlines

af  Jochen Vollert

På basis af  de overlevende dokumenter 
og en mængde ikke tidligere sete fotos, 
opstilles her variationerne for de forskel-
lige udgaver. Forfatteren skelner groft set 
mellem 3 forskellige typer af  Kübelwagen 
m.h.t. fremstillingstidspunktet.

Det bliver vist med fotos af  de forskel-
lige bespændinger, fælge, dæk, skærme, etc., 
så man får et indtryk af  på hvilke punkter 
der er forskelle og hvilke man kan tillade 
sig at sætte sammen.

En stor del af  de fotos der vises, er 
taget af  de soldater der brugte dem. Det 
er så lykkedes at samle dem sammen og 
de bliver i stor udstrækning kommenteret 
m.h.t. hvad type det er og hvilke afvigelser 
fra normen man kan se på de enkelte fotos.

Bogen er på engelsk og på 256 sider 
og er illustreret med 475 s/h fotos, 12 be-
malingsskemaer, 6 originale farvefotos og 
27 farvefotos af  restaurerede eksemplarer.
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Har man interesse i at lave en korrekt 
udgave af  en Kübelwagen eller bare almen 
interesse i køretøjet, kan bogen stærkt 
anbefales.

Kr. 415,00 hos SMT Hobby der impor-
terer Tankograd.

Bjørn Jensen

Pansar i Vinterkriget 1939-1940

af  Maksym Kolomyjec - på svensk ved 

Stefan Lindgren. Leandoer & Ekholm 

Förlag HB, Stockholm 2006.

På den sidste Hobbymesse her i vinters 
2012, kom jeg forbi en stand hvor inde-
haverne var iført gamle togkonduktør-
kasketter og hvis stand udelukket var fag-
litteratur - hovedsageligt på svensk. Mest 
om tog, men sandelig også om militærfl y 
og sørme også noget om panser.

Blandt det mere kuriøse faldt jeg over 
denne, for mig, ukendte svenske bog til 
en røverpris. Bogen er løstindbundet, på 
størrelse med Osprey’s udgivelser på 128 
sider, med ca. 110 s/h billeder og 16 fl er-
farvede sider af  kort over kampområdet 
og de forskellige pansertyper som blev 

brugt på både fi nsk og russisk side, under 
vinterkrigen i grænseområderne og på fi nsk 
territorium, mellem de 2 lande fra 30/11 
1939 - 13/3 1940.

Det svenske forlag har ifølge deres 
hjemmeside - www.leforlag.se - eksisteret 
siden 2005 og hvis erklærede mål er ”at 
udgive kvalitative militærhistoriske bøger”. 
Bøger med titler man tidligere skulle til 
f.eks. London for at fi nde, er nu også at 
fi nde her i Norden. De udgives både på 
engelsk og svensk, mens de trykkes i Bal-
tikum. Tekst og billedmateriale skal være 
unikt, set udfra et vesteuropæisk synspunkt.

Hovedparten af  kildematerialet til 
denne udgivelse, skal stamme fra fjerne 
øststats arkiver og have ligge uberørt i mere 
end 50 år. Der samarbejdes bl.a. med fl ere 
højt anerkendte østeuropæiske historikere. 
Og selvom de pr. dags dato kun har 22 bog-
titler i deres sortiment - heraf  er de 4 under 
forberedelse - så er der fl ere spændende 
titler imellem, som kunne være rigtig inte-
ressante at læse mere om. Bl.a. om norske 
SS skijægere på østfronten 1941-1944.

Forlagets hovedgrupper er: Operatio-
ner (panser), Enheder, Teknik, Flyoperatio-
ner, Flyteknik og Fritstående titler. Ifølge 
dem selv, har de også fået foden indenfor 
på det amerikanske marked, samt dele af  
Asien og Afrika. Mens hele det nordiske 
marked distribueres fra Förlagssystem 
www.forlagssystem.se 

Som forlaget selv anfører bag på cove-
ret, er der skrevet masser af  hyldemeter om 
vinterkrigen, set fra det politiske synspunkt 
og om krigens overordnede forløb, men 
det er først her ved indgangen af  dette 
århundrede at der er blevet udvist interesse 
fra russiske historikeres side, om at belyse 
de sovjetiske panserenheder og deres ind-
sats. Og det er lykkedes særdeles grundigt.

Mange fi ne restaurerede billeder og 
omhyggelig gennemgang - lige fra bag-
grunden for optakten til russernes over-
fald på Finland, startende fra landets 
uafhængig hed 18/12 1917, til slutkampene 
hvor Finland måtte bøje sig for den svære 
overmagt, marts 1940.

Indenfor denne periode gennemgås 
krigens start, panserstyrkerne på begges 
side, kampene om det Karelske Næs, 
fronten nord for Ladoga, kampene ved 
den russsiske 9.arme’s sektor - hvis opga-
ve var at rykke frem til Uleåborg og reelt 
skære Finland midt over - og kampene 
ved Murmansksektoren, hvor formålet var 
at indtage Petsamo og derved forhindre 
finnerne i at modtage forsyninger, via 
Kirkenes i Norge.

I hvert kapitel bliver læseren ført godt 
igennem med hvad de enkelte russiske 
enheder havde at råde over materielmæs-

sigt, samt hvad der gik godt og hvad der 
gik galt - og det var faktisk ikke så lidt i 
starten. Styrkeforholdet var ellers til at tage 
at føle på: russerne invaderede Finland 
med 400.000 mand, 1.476 kampvogne, 
1.915 artilleripjecer og ca. 1.000 fl y. Yder-
ligere støtte kunne fås fra grænsetropper, 
NKVD -enheder og deres nordlige Ishavs 
og Østersøs fl otiller.

Finnerne mobiliserede i oktober ’39 og 
havde ved krigsudbruddet 265.000 mand, 
534 artilleripjecer, 64 kampvogne og 270 fl y 
at gøre godt med! Desuden havde en 1/2 
million af  befolkningen indtil da, modtaget 
en eller anden form for militærtræning.

Trods en markant overvægt i mænd 
og materiel, løb russerne i starten ind i en 
mængde problemer. Et af  dem var naturen, 
som i slutningen af  1939 viste tænder på 
fl ere af  frontafsnittene. Hvor sneen i star-
ten af  krigen kun lå i moderate mængder, 
faldt der i løbet af  nogle få dage mellem 
90 - 120 cm sne, som gjorde al fremrykning 
mere besværligt, navnligt for hjulkøretøj-
erne. Visse steder dykkede temperaturen 
samtidig også ned under minus 50°, hvilket 
ikke alle russiske troppeenheder var forbe-
redt på udrustningsmæssigt.

Hvert enkelt kapitel går også mere 
detaljeret i dybden med de enkelte russiske 
panserenheders sammensætning og deres 
fremstødsforløb. Et mindre kapitel er en 
oversigt over de kampvognsførere som 
blev dekoreret med udmærkelsen “Sov-
jetunionens Helte”, efter deres indsats i 
Vinterkrigen.

Min kompliment til et sjældent og læn-
ge manglende emne, samt mine varmeste 
anbefalinger.

Købt på Hobbymessen i Valby. Pris: 60 kr.

Niels Helge Rønkjær

NYT FRA AFV CLUB
AF-35042: M42A1 Duster, Late
AF-35170: Büssing L4500S
AF-35185: Valentine Mk. II
AF-35232: Sd.Kfz. 232 Early
AF-35***: AEC Dorchester ACV
AG-35034: UK 95mm Howitzer
  Ammo Set 
AG-35035: Sd.Kfz.231/232 Barrel
  & Clearance Poles
AG-35036: Russian 76,2mm Gun
  Ammo Set
AC-35016: Stickers for anti-refl ection
  lenses on Abrams M1A1/A2
AC-35017: Stickers for anti-refl ection
  lenses on Abrams M1A1A
  IM/A2 SEP
AC-35018: Stickers for anti-refl ection
  lenses on LAV family
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Værktøj
Nyt slibeværktøj

Flex-i-File slibeværktøjer.

Den første drejer sig om en type der minder 
om de allerede kendte slibestave. De nye er 
16x2 cm og 3 mm tykke og har forskellig 
fi nhed på hver side.

I modsætning til visse metalfi le, efter-
lader de ikke nogen slibespor. De er lette 
og deres bredde gør dem nemme at styre 
til en ensartet slibning. De er især gode til 
slibning af  indløbene, idet man får en stor 
slibefl ade der hurtigt giver en ensartet og 
jævn overfl ade. Man starter med en lidt 
grov og pudser efter med en af  de fi ne. 
Bliver de tilsmudset af  slibestøv, kan de 
nemt renses igen.

Den mørke har fi nhed 100 og 180. 
Den blå har 120 og 240 og den hvide har 
240 og 320.

De ligger i pakker med 3 stk. af  samme 
slags og koster 51,00 for hvid eller blå og 
37,00 for den mørke.

For mig har det i praksis været den 
hvide som har været mest i brug.

Den anden nyhed drejer sig om noget 
der ligner en lille blyant. Det er reelt sli-
bemateriale der er presset sammen til en 
pind. Den er god til at slibe rundinger og 

hulninger. Især på fi gurer med rundinger 
i tøjet kommer den til sin ret. Bliver den 
slidt, kan man spidse den.

Den grå er i kornstørrelse 150, den blå 
i 240 og den hvide i 320. En pakke med 7 
stk. koster 55,00.

Forhandles af  Risløv Hobby www.
risloev-hobby.dk

Bjørn Jensen

NYT FRA CMKNYT FRA EDUARD
Ætsninger

1:35

36186: BTR-60P APC
36195: sWS with 20mm Flakvierling
36199: Canadian AVGP Cougar
36201: BTR-40 APC
36203: British Light Tank Mark VIB
36206: Leaves Palm Washington Filifera,
 colour
36207: Leaves Palm Howea Belmoreana,
 colour
36210: Leaves Palm Cocos Nucifera,
 colour

Sæt

1:48

1168: Su-27UB
1171: MiG-21MF/BIS in Indian service
8469: I-16 type 10
8172: Fw 190A-7
8224: F6F-5 late
84131: MiG-21BIS
84144: Bf  110E
R0007: Bf  109E
1:72

7079: F6F-3/5N Nightfi ghter
7416: L-39ZO
7417: Ni 23
1:144

4427: MiG-21BIS DUAL COMBO
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MASTERBOX
3562: French Cart
3570: “Fraeulein, what are you doing
 today?” 6 fi g.
3574: Passengers for MB 170V
35101: MB 170V Staff  Car 1936.
 Åben uden døre
35105: Charlie on the left! Vietnam
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MIG
Pigmenter:

P051: Faded Bronze Green
P052: Bright Iron
Filters:

P420: Green for Khaki Green
P421: Neutral Grey for Panzer Grey
P422: Brown Dirt for White Camo
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

1:35

3050: Pz. 38(t) interiør til Tamiya
3060: LVT-4 Water Buffalo driver’s set
3063: King Tiger (Henschel) interior set
3137: Panther Ausf.G Driver’s set
 for Dragon
6006: UH-1D Cargo Bay set for Dragon
RA050: Steam Crane Germany. resin kit
B35088: M4A1 Sherman 75mm M3 gun –
 Metal barrel
B35089: Hetzer 75mm Pak 39 L/48 gun –
 Metal barrel
B35090: T-34/76 76,2mm F-34 gun –
 Metal barrel
1:72

7217: HVAR Rockets 5 inch x12
7218: WWII US General Purpose
 M43 HE Bombs 500 lb x6
Q72146: Boomerang/Wirraway wheels
Q72147: MD-312/315 Flamant
 Main wheels

F72226: German tank crew 1944
 (5 half  fi g.)
F72227: German tank crew 1944
 (3 standing fi g.)
1:48

4266: OH-6 Cayuse Engine set
4267: OH-6 Cayuse Exterior set
4268: OH-6 Cayuse Interior set
4269: WWII Soviet Bombs
 FAB 250 (250 kg) x4
4270: WWII Soviet Bombs
 FAB 100 (100 kg) x6
4271: Hughes MD-500D – interior set
 Police/Civil
PLT249:  XF10F-1 Jaguar
  ”Swing Wing” resin kit
1:32

Q32145:  Lockheed C-2 Ejection seat
  for F-104 C/D/G/J/DJ
Q32149:  F-104G Instrument panel
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 2012!

Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.

Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse

Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 2,-. Antallet af  sider står efter –.

NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine 

kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „Farve“. Du kan naturligvis få kopier i 

sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.

Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. september 2012

(IPMS Journal er et rigtigt fl ot blad hvor andre nu må bedøm-
mes ud fra.)
IPMS Journal volume 24 issue 1 2012 USA

Airborne Armor Oddity ITC 1:24 T92 -
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Enamel fi nishes and polishing lacquer -
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
A limited run T-bird - art. m. fotos ........................... –10 ”Farve”
Hobbyboss 1:32 F-84E - art. m. fotos ........................ –6 ”Farve”
BARDIA 2nd AIF Infantry Sergeant Libya 1941 -
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
GATO Revell 1:72 part 2 - art. m. fotos .................... –8 ”Farve”
AMPS 2011 International Convention -
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”

(Kit er et rigtigt fl ot blad med mange farvesider –
sproget er dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 164 2011 (Belgien)

IPMS News (diverse nyheder) - art. m. fotos ............ –6 ”Farve”
Italeri 1:72 M7-Priest - art. m. fotos ............................ –4 ”Farve”
Industri og luftforsvars museum - art. m. fotos ........ –4 ”Farve”
Morane-Saulnier MS.226 i 1/72 - art. m. fotos ......... –6 ”Farve”
Lets talk about paint - art. m. fotos ............................. –4 ”Farve”
Brobyggeri - art. m. fotos ............................................. –4 ”Farve”
P47D i 1:72 - art. m. fotos ............................................ –4 ”Farve”
Lockheed F80C i 1:72 - art. m. fotos .......................... –4 ”Farve”
Scale Model World 2011 - art. m. fotos ...................... –3 ”Farve”

(Flot blad, med gode billeder.)
IPMS Magazine UK 01/2012

Bell Airacobra I Special Hobby 1:32 -
art. m. fotos ..................................................................... –7 ”Farve”
UDES 19 What is it? - art. m. fotos ............................ –3 ”Farve”
Wonderfest 2011 - art. m. fotos ................................... –4 ”Farve”
IPMS Ireland Nationals 2011 - art. m. fotos ............. –2 ”Farve”
Mars Odessey - art. m. fotos ........................................ –6 ”Farve”
RIAT 2011 - art. m. fotos ............................................. –2 ”Farve”

(Flot blad med sort/hvide billeder)
öfh Nachrichten 2/06

Udvikling af  fi remotoret He 177 i Zwölfaxing .........................–8
Thöne & Fiala fl yfabrikken, Knoller B.I.....................................–5

(Nok Skandinaviens fl otteste blad,
med gode artikler og fl ere farveindslag)
Limtuben 2/ 2012 Norge

Maschinen Krieger Panzer aufklärungs ”GANS” -
art. m. fotos ..................................................................... –5 ”Farve”
Klassvinnere SKALA 2011 - art. m. fotos ................. –5 ”Farve”
Painters piece - art. m. fotos ......................................... –2 ”Farve”

APMA 3-11 Australien

The Consolidated Y-boats in the Netherlands East Indies -
art. m. fotos .....................................................................................–5
RAAF Catalina colours - art. m. fotos ........................................–9
USN Mid War Two tone grey PBY’s –
art. m. fotos .......................................................–11 “Delvis Farve”

APMA 4-11 Australien

Denel G6 Rhino SPH - art. m. fotos ..............–4 “Delvis Farve”
Armoured Trucks in Malaya - art. m. fotos ...............................–2
Airbus A330 MRTT - art. m. fotos ............................. –6 ”Farve”
The CV33/35 Tankette - art. m. fotos ....................... –4 ”Farve”
Dewoitine D.53 in the SCW - art. m. fotos ....–3 “Delvis Farve”
LIMA 2011 Malaysisk fl y show - fotos ....................... –6 ”Farve”

(Et fl ot blad, men hovedparten af  artiklerne handler om emner 
før 1. Verdenskrig)
Chakoten Nr.1 Marts 2012 (Danmark)

Nassauere i felttoget 1815, del. 2. -
Art. m. tegninger ............................................................ –6 ”Farve”

(Et meget fl ot blad, men sproget er svært tilgængeligt!)
Kne-Mida 56, december 2011 (Israel – hebraisk skrift)

Bygning af  Mirage IIIC i israelsk tjeneste -
byggeart. m. modelfotos ...............................................................–4
Curtiss C-46 Commando i israelsk tjeneste -
art. m. fotos og tegn..........................................–12 ”Delvis farve”
Fahd 4x4 APC, byggeart. (scratch) - modelfotos ......................–3
P-51D Mustang i israelsk tjeneste - art. m. detailfotos .............–4
Texan II i israelsk tjeneste - 1:48 byggeart. m. modelfotos .....–3

NYT FRA HORNET
HRH-7:  5 Heads with WW2 Soviet Offi cers’ Caps
HH-33:  5 Heads with ultra short haircuts
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.

NYT FRA IBG
35012: Büssing NAG Typ 4500S 4½ ton sen
35013: Büssing NAG Typ 4500A 4½ ton sen
Importeres af  SMT Hobby der henviser til nærmeste forhandler.
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Nr. Navn Feb Maj Sep Nov Total Plac. 2011

99 Ib Schmidt 10 10 5

31 Flemming Hansen 10 10 10

7 Dan Seifert 10 10 --

127 Lasse Hyllemose 9 9 2

86 Kjeld Pedersen 9 9 7

167 Jacob Teckemeier 9 9 9

109 Martin Røpke 8 8 4

148 Roy Nielsen 8 8 6

198 Peter Nellemann 8 8 13

6 Bjørn Jensen 7 7 8

4 Torben Klein 7 7 15

144 Bo Christensen 7 7 19

15 Ove Høeg Christensen 6 6 11

146 Per Nielsen 5 5 18

163 Peter Kristiansen 4 4 3

34 Torben Sørensen 3 3 --

149 Jan Bannebjerg 2 2 --

Kvartårskon-

kurrence 2012
Af Peter Kristiansen

Antal modelbyggere 2012: 17

Sådan en småkold onsdag aften i februar 
kan det varmt anbefales at møde op på 
Nyboder Skole til årets første kvartårs-
konkurrence.

Pointtavlen er visket blank og der er en 
vis spænding blandt de fremmødte model-
byggere, hvorvidt det skal lykkes at komme 
godt fra start i årets samlede konkurrence. 
Erfaring fra de tidligere år viser, at der skal 
fi re topplaceringer til, hvis man vil gøre 
sig håb om at stå med guld og hæder, når 
året er slut. Denne aften var små 30 mødt 
op, hvoraf  de 17 havde taget en eller fl ere 
modeller med.

Vinderne i den første kvartårskonkur-
rence i 2012 blev:

Klasse A: Militær og fi gurer

Dan Seifert: 1/35 Panzerjäger I 
Kjeld Pedersen: 1/35 T62 M
Martin Røpke: 1/35 Pz IV Kugelblitz

Klasse B: Fly, biler og andet

Flemming Hansen: 1/72 Avro Lancaster
Jacob Teckemeier: 1/72 Sikorsky H-19D
Roy Nielsen: 1/48 Moquito Mk. VI

Klasse C: Dioramaer

Ib Schmidt: 1/35 Giv’ us another cuppa 
Andy!
Lasse Hyllemose: 1/35 Skilteskoven
Lasse Hyllemose: 1/32 Slavejagt

Dan har holdt pause fra konkurrencen i 
1½ år. Det glædelige gensyn blev beløn-
net med 1. pladsen i klasse A for en fi n 
lille Panzerjäger I i tidlig udgave med tre 
mands besætning.

Nu bliver det spændende om det var 
en enkeltstående begivenhed, eller om 
Dan har mere på vej. Kjeld og Martin er 
heldigvis faste deltagere, og Kjeld vandt 
denne aften 2. pladsen med en nydelig 
T62 M, mens Martin blev nr. tre med en 
spændende Pz IV Kugelblitz.

I klasse B lykkedes det Flemming at kom-
me helt til tops med den Avro Lancaster, 
som han fi k 3. plads for ved DM sidste år.

Jacob er tilbage i top 3 med en 2. plads 
for en Sikorsky H-19D i en meget spæn-
dende bemaling fra Congo krisen i 60’erne. 
Roy blev belønnet med 3. pladsen for sin 
udgave af  Tamiyas Moquito Mk. VI – en 
rigtig klassiker.

I klasse C var det Ibs tur til at vinde 1. 
pladsen med et fi nt engelsk/fransk diorama 
- Giv’ us another cuppa Andy! - med en 
nydeligt bygget Humber Mk. IV.

Lasse fik til gengæld både 2. og 3. 
pladsen for sine dioramaer Skilteskoven 
og Slavejagt. Skilteskoven viser bl.a. Lasses 
stor glæde ved træer og en fi n lille Zündapp 
K800 motorcykel med sidevogn. ”Slave-
jagt” med tre fi gurer, heraf  en på hest, viser 
Lasses imponerende evner til at modellere 
egne fi gurer.

Per Nielsen stod for aftenen mest im-
ponerende modelopstilling med sit BR 52 
lokomotiv spændt foran en Mörser Karl-
Gerät på jernbanevogn og med en Panzer 
IV Munitionsträger ved siden af  – i skala 
1/35 naturligvis.

Jan Bannebjerg debuterede i konkur-
rencen med en Lynx i dansk bemaling, 
mens Torben Sørensen viste to styk fra sin 

store helikoptersamling; en Sikorsky CH-
53G i tysk bemaling og en Kamov Ka-29 
Helix. Bjørn Jensen fremviste denne gang 
en sen G udgave af  en StuH III, mens Bo 
Christensen havde medbragt både en F2A 
Buffalo og en fi n lille FS Kølevogn. Ove 
Høeg deltog med et af  sine mange fl otte 
biplaner, denne gang en Avro 504. Peter 
Nellemann havde søsat Revells DGzRS 
Hermann Marwede i dioramaet Frisk 
vejr, mens Torben Klein havde medbragt 
sørøverkaptajn Robertson Keitt i 1/12 og 
undertegnede havde bygget Tamiyas clear 
MIG-15.

Husk, at billeder af  de deltagende 
modeller kan ses på www.ipms.dk, hvor du 
også kan læse indlæg af  Lasse og Torben 
om bygningen af  deres modeller.

Næste kvartårskonkurrence (nr. 
3/2012) er onsdag den 12. september på 
Nyboder Skole.

NYT FRA TANKOGRAD
5036: ATF DINGO 1 - Protected Vehicle
7025: Vehicles of  the Modern Polish Army’s 10th Armoured Cavalry Brigade
8006: TAM - Tanque Argentino Mediano. History, Technology, Variants
9018: British Nuclear Artillery. 1957-93
Kübelwagen on all Frontlines. 256 s.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2012-13
10. juni ....................................... Danish Airshow 2012 ..................................Flyvestation Aalborg (www.danishairshow.dk)
13. juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
01. juli ........................................ Åben Hede .....................................................Oksbøllejren, 6840 Oksbøl
08. august .................................. IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
08.-11. august ............................ IPMS USA Nationals konkurrence ...........Lake Buena Vista, Florida, USA (www.ipms2012.org)
08.-09. september .................... Esbjerg Åben modelkonkurrence ..............Esbjerg (www.esbjergmodelbyggerforening.dk)
12. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
10. oktober ................................ IPMS-møde ...................................................Nyboder Skole, København
27.-28. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ......................Malmø, Sverige (www.c4-open.nu)
03.-04. november ..................... Hobbymesse i Valbyhallen ..........................Valbyhallen, Julius Andersens Vej 3, 2450 Kbh. SV.
10.-11. november ..................... Scale Model World........................................Telford, England (smwshow.com)
14. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
12. december ............................ IPMS-møde ...................................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
09. januar ................................... IPMS-Generalforsamling ............................Nyboder Skole, København
20. februar ................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
13. marts .................................... IPMS-møde ...................................................Nyboder Skole, København
10. april ...................................... IPMS-møde - Swap meet ............................Nyboder Skole, København
08. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
12. 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 venstre i gården!

Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYE MEDLEMMER
209.
René Thordrup Petersen 31418984
Ved Bellahøj 10, 8.tv.
2700 Brønshøj
desdichado@bellahoej.net

MEDLEMMER FLYTTET
26. Mikael Sams 98920043
Finlandsvej 10 G
9800 Hjørring

59. Mads Orkild 33910691
Bakkelien 16
7190 Billund

Vi tager lige et 
ekstra billede fra 
kvartårskonkur-
rencen i februar. 

Det er Ib Schmidts 
fi ne diorama med 

en Humber Mk.IV, 
der vandt klasse C

NYT FRA RESICAST i 1:35
1224: CONGER Mine clearing device
 1944. Conversion
1223: Light recovery trailer 7,5 ton.
 Full resin kit
2340: Burnt out and damaged UK
 jerrycans. (24 jerrycans)
5631: “Halte ... une fois”,
 Belgian soldier 1940

5636: Medic with stretcher.
 Optional head provided
5637: Offi cer leaning.
 Optional head and arm included
5638: “Come on”.
 Optional head included
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA PANZERWRECKS
Bind 13: Italy part 2
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Kvartårs-

konkurrencen

i februar 2012

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

Øverst er det Jacob Teckemeiers Sikorsky H-19D,
bemalet som den så ud under Congo-krisen i 1960erne.

Til venstre er det vinderen i klasse A, Dan Seiferts fi ne lille PzJg I

Nederst er det redningsskibet Hermann Marwede
bygget af Peter Nellemann

Top is a Sikorsky H-19D from the Congo crisis in the sixties
built by Jacob Teckemeier

At the left is the winner in class A, a PzJg I built by Dan Seifert

Bottom is the rescue ship Hermann Marwede
built by Peter Nellemann
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Returadresse:

Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby B

Læsernes egne fotos
Flere af  Flemming Hansens billeder fra fl ymuseet i Gardermoen ved Oslo

Øverst en F-84G Thunderjet, som også har været 
brugt i Danmark
I midten den eneste overlevende Northrop N-3PB, 
bjærget fra en islandsk fl odbred i 1979
Nederst en farverig F-86F Sabre

Top is an F-84G Thunderjet, that the RDAF also used.
Middle is the only surviving Northrop N-3PB,
salvaged from an Icelandic river bank in 1979

Bottom a colourful F-86F Sabre


