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Bornholm for
modelbyggere
På Bornholms Tekniske Samling finder man bl.a. en
bus fra De Bornholmske Jernbaner, der ses øverst.
I midten er det en Mercedes, der har været brugt til
afisning af fly i Rønne Lufthavn. Den står lige foran
bussen øverst.
Nederst er et billede fra Bornholms Bilmuseum i
Åkirkeby, hvor der står en sneplov monteret på en
IFA lastbil, bygget i DDR
Three different vehicles that can been seen on the
island of Bornholm.
Top is a bus from Bornholm’s Railways,
in the middle a Mercedes that was used as a de-icing
truck in the airport on the island and bottom a snow
plough mounted on a DDR-built IFA truck.
The two first are at the
Technical Collection in Allinge and
the last is at the Car Museum in Åkirkeby

Fotos/Photos:
Morten Grim Pliniussen
2

IPMS-Nyt
ISSN-Nr. 0106-6447
IPMS-Nyt er medlemsblad for International Plastic Modellers’ Society
Danmark. IPMS-Nyt udkommer 4 gange om året.
Four issues per year. Provided proper credit to author and source is
given, reprinting for non-profit purposes is allowed,
except where stated with copyright mark ©.
Annoncepriser vedr. erhvervsannoncer oplyses ved henvendelse til redaktøren.

Redaktionen
Ansvarshavende
redaktør

I redaktionen:

Editorial Staff
Lars Seifert-Thorsen
Editor
Guldregnvej 4, 4600 Køge
Tlf. 56 63 93 00
e-mail: editor@ipms.dk
Flemming Hansen
Carsten Bentzien
Henrik Stormer
Per Tardum

Staff
Staff
Staff
Staff

Bestyrelsen for
IPMS-Danmark:
Formand Flemming Hansen
(President) Bringebakken 29
Jonstrup
3500 Værløse
Tlf. 44 68 66 18
e-mail:
president@ipms.dk
Kasserer
Bjørn Jensen
(Treasurer) Triumfvej 21
2800 Lyngby
Tlf. 44 44 38 33
e-mail:
treasurer@ipms.dk

Sekretær
Torben Klein
(Secretary) Espedammen 52
2605 Brøndby
Abonnementsprisen = årskontingentet (2014) er 250 Kr.
Tlf. 36 47 29 59
(adress above) accepts subscriptions to IPMS-Nyt at 250 Kr. for 2014.
secretary@ipms.dk
You may also pay by Postal Money Order. Use of Bank Money Order or e-mail:
foreign cash requires a bank charge of 30 DKr.
Outside Denmark, but within EU 290 DKr. Outside EU 350 DKr.
Internet: http://www.IPMS.dk/

LEDER
I sidste nummer var jeg begejstret fordi der var overskudsstof. Det var så meget heldigt, for det viste sig at holde hårdt at få fyldt dette
nummer ud. Vi havde planlagt at dele den store artikel om Bornholm op på to numre, men når der nu ikke kom noget andet ind, så
får I den hele i dette nummer.
Ellers er det et nummer, som I kender det. Fyldt med en masse artikler om noget ﬂy-relateret. Er der virkelig ingen som orker at
skrive om noget panser-relateret?
Når I modtager dette blad er der ikke ret lang tid til at sommerferien indtræffer. Og det betyder også, at der er ”runde” dage som
skal fejres. Her skal først og fremmest nævnes at det i år er 70 år siden de allierede tropper gik i land i Normandiet på D-Dag d. 6.
juni. Der bliver en hel del festivitas dernede, med besøg af kongelige, præsidenter og andet godtfolk. Spørgsmålet er hvor meget den
almindelige borger kan komme til at se.
Lidt senere på året, i august måned, bliver det sikkert holdt forskellige højtidelige arrangementer rundt omkring for at markere at
det i år er 100 år siden Første Verdenskrig brød ud. Mon ikke det vil kaste nogle modeller af sig af ting fra den periode? Foreløbigt
er der i hvert fald annonceret adskillige sæt af engelske Mk.IV kampvogne fra både Takom og Tamiya. Førstnævnte annoncerer både
en Male og en Female, sidstnævnte en Male.
Der er også en del ganske interessante arrangementer rundt om i Danmark, hvor de forskellige regimenter markerer Hærens 400
års fødselsdag på forskellig vis med bl.a. Åbent Hus arrangementer, hvor der i hvert fald i Slagelse d. 23. august blive lejlighed til at få
set nærmere på Gardehusarregimentets veteranpanser. Måske kan det lokke nogle af panser-folkene udendørs. Eller er de for optaget
af byggebordenes glæder?
I skrivende stund har jeg netop modtaget akkreditering fra F17 Open Day på Ronneby d. 1. juni. Jeg har tilmeldt mig som spotter
sammen med Per Voetmann, så jeg tør allerede nu godt love, at der i næste nummer kommer noget fra dette ﬂystævne. Per og Flemming skal også til Tiger Meet i Schleswig og vi har alle tre meldt os som spotters til Åbent Hus på Karup.
Alt i alt indikerer dette, at også september nummeret kommer til at være koncentreret om ﬂystoffet, med mindre at der er nogle
af Jer andre, som kaster sig ud i at forfatte en artikel om andre emner. Husk at det som altid er Jer medlemmer, der skal sørge for at
der er artikler, som vi i redaktionen kan stykke sammen til et blad som vi alle sammen gider at læse. Kontingentet dækker kun lige
udgifterne til IPMS-Nyt, så I kan selv være med at sikre at der er god værdi i at betale kontingentet.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 01. maj. Deadline til næste nummer: 01. august.
Forsiden: Mens vi venter på Åbent Hus på Flyvestation Karup i
juni, så får I her et billede fra sidst Red Arrows besøgte Danmark.
Vi håber på at det bliver meget bedre vejr i Karup.
Foto: Flemming Hansen

Front cover: The Red Arrows will visit Denmark at the RDAF Air
Show in June. We hope for much better weather than last time.
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side

Vi har i bestyrelsen haft ekstraordinært bestyrelsesmøde og har
besluttet en del tiltag, der har til formål at åbne mere op for IPMS
end vi nok hidtil har været kendt for. Det kan måske i sidste ende
føre til ﬂere medlemmer, der i bund og grund er basis for vore
kerneydelser.
Hold da op – kerneydelser – hvad er nu det for noget moderne
lingo? Den helt grundlæggende kerneydelse der udgør nærmest
98% af kontingentet er og bliver IPMS-Nyt. Det fortsætter fuldkommen uændret med en frekvens på 4 stk. om året, som det har
været kendt de sidste mange år.
DM er sådan set også en kerneydelse i og med at vi gennem
vore medlemmers frivillige og uvurderlige indsats leverer varen for
at holde gryden i kog. Med DM’s indtog på Hobbymessen har vi en
forhåbentlig stabil platform vi kan arbejde videre med i mange år
fremover. DM arrangementet ﬁnansieres af vor kassebeholdning
og de penge vi får ind på deltagergebyrer.
Sidste kerneydelse er afholdelse af møder og gerne så mange
spredt ud over landet som muligt. Pt. har vi et møde i København
for medlemmer på Sjælland (med mulige lokalafdelinger på spring).
Dette møde er ikke ﬁnansieret af kontingentet på nogen måde i
og med, at lokalet er gratis. Evt. indkøb foregår via overskuddet
fra sodavandskassen.
Alt hvad der så ikke er kerneydelser vil vi åbne op for.

Forum
Det må erkendes at det eksklusive medlemsforum har udlevet
sin rolle. Det er aldrig på tilfredsstillende måde blevet favnet af
medlemmerne i og med at kun ca. 50% eller færre rent faktisk har
meldt sig på. At der er en større interesse end dette kan ses på den
åbne Facebook proﬁl, der har 235 likes lige pt.
Derfor vil der nu blive åbnet op for generel adgang for alle til
forum uanset medlemskab af IPMS Danmark eller ej. Forum bliver
ﬂersprogligt i og med at indekset får tilført engelske overskrifter.
Det er ikke meningen at du skal skrive på engelsk – men hvis der
er folk udefra der melder sig på, så kan de orientere sig.
Det er klart at det sikkert vil afstedkomme andre ”udfordringer” – men forum skal være mere aktivt, hvis der skal
være nogen mening med at have det. Adgangskravet er dog
fortsat at man bruger sit eget navn og ikke et ”nickname”.

anfordring lynhurtigt kan levere
en liste over IPMS medlemmer i
dit område.

Talsmand
Som mange – inklusive undertegnede – har erfaret i disse sociale
mediers tider, kan det være svært
altid at formulere et svar eller et
indlæg på en sådan måde, at det er
klart for alle, at det der står, er det
pålydende og ikke andet.
Bestyrelsen har derfor valgt
IPMS’ modsvar til legendariske Henry Kissinger til at være IPMS
Danmarks mund ud ad til: Torben Klein. Det er dermed kun
Torben der udtaler sig om IPMS relaterede emner fremover på
de sociale medier.
Vi håber at I tager imod disse nye tiltag og bruger IPMS på
bedst mulige måde – uanset hvor I bor.

Nye møder i juni og august
Nye tider og nye traditioner. Efter at Bjørn er blevet frastjålet kontanter på novembermødet, har han ikke lyst til at have en masse
medlemmer rendende rundt i sit hjem, hvilket er forståeligt nok.
Vort medlem Søren ”Danscale” har meldt ind med et mødested for de to møder i en ufarlig motorcykelklub – dvs. ikke noget
banderelateret!
Adressen er Lyshøjgårdsvej 80, 2500 Valby lige ved Valby
station og Toftegårds Plads.

Vi har modtaget et gækkebrev
Vi har et påskeæg vi meget gerne vil af med! Som du kan se andetsteds i bladet (si.27) har vi modtaget noget som vi i bestyrelsen
nærmest må betegne som en fejlplaceret aprilsnar eller måske
endda et gækkebrev underskrevet af den mystiske XX.
Okay – vi giver op – det er utroligt humoristisk og du fortjener naturligvis et påskeæg, da vi simpelthen ikke kan gætte hvem
det er fra. Er der nogen der kan genkende skriften? Afsendt fra
Østjyllands postcenter den 13. marts – endda underfrankeret.
DET er humor!
En fin Mercedes brandbil på Bornholms Bilmuseum

Lokalafdelinger af IPMS
Det har jo været diskuteret til hudløshed gennem årene – men nu
er tiden moden til at slippe dette løs.
Er I 3 medlemmer af IPMS, der i et område gerne vil arbejde
med at udbrede IPMS så er der frit slag til at kalde sig IPMS-[et
eller andet]. Der er frit slag til at få en hjemmeside under IPMS
Danmarks og hvad der ellers måtte komme af ideer.
Der er ingen betingelser ud over at I mindst én gang om året
skriver om jeres aktiviteter på forum og /eller i IPMS-Nyt. Lokale
medlemmer bestemmer selv om de vil være med i IPMS – men
der skal være 3 af jer der skal være medlemmer for at opretholde
lokalafdelingen. Vi håber naturligvis på, at I arbejder for at jeres
medlemmer også bliver medlemmer af IPMS Danmark.
Hvad I måtte opkræve lokalt til dækning af jeres udgifter er
ikke noget der vedkommer IPMS Danmark. Men I bedes huske
på, at det der opkræves i kontingent til IPMS Danmark kun lige
dækker omkostninger til bladet plus porto, så derfor skal jeres
aktiviteter være økonomisk selvbærende.
Hvordan I vil organisere jer spiller ingen rolle så længe I husker
på at 3 medlemmer (mindst!) er grundstenen i jeres IPMS afdeling.
Men naturligvis mange ﬂere er ønskelige! Husk på at vi stadig på
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The official
Airfix Model World
magazine is your
complete guide to
the world of scale
modelling, making it
essential reading for
modellers with all levels
of experience.
Focusing on
model aircraft,
Airfix Model World
also features cars,
ships, sci-fi and space,
armour and figures.

Each issue features:
E
ON SAL
NOW
DKK
93.50

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

Painting Secrets
The make-or-break skill for the perfectionist
model maker – this section offers advice on
how to make the dark art of painting a little
bit easier!

You can purchase your copy from Global Press,
DSB, Kort & Gods and leading independents

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

IPMS MEMBERS SAVE ON A SUBSCRIPTION TO
To pay in Euros, call: +44 1780 480 404 and SAVE €5.

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

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

€62.00

€5

€57.00

2 Year (24 issues)

€113.49

€5

€108.49

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

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

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

News, shows and events

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.

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

£52.00

£5

£47.00

2 Year (24 issues)

£93.00

£5

£88.00

Closing date: 31 December 2014
264/14

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

Term

www.keypublishing.com/shop
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Bornholm for IPMS’ere
Vi kender alle Bornholm som solskinsøen.
Og det er med rette, for rigtig mange danskere har holdt sommerferie på den smukke ø.
Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

Ø

ens ry som solskinsøen er ikke
grebet ud af luften, fordi øen har
i gennemsnit ﬂere solskinstimer
end nogen anden landsdel.
Det er ikke svært at komme dertil, for
der afgår ﬂy fra Kastrup til Arnager Lufthavn ved Rønne regelmæssigt, og Rønne
havn er forbundet med færger til Ystad,
Kołobzreg og Køge.
BAT (Bornholms Andels Trafikselskab) klarer den lokale busdrift, og det gør
BAT lige så godt som andre busselskaber
gør det ”ovre”, som de lokale siger om
rest-Danmark. Der er mange overnatningsmuligheder, og øen er vant til at tage
imod turister.
Det lokale køkken er godt! Især ﬁskene
er gode. Mange restauranter har lækre
ﬁskebuffetter. Her kan man prøve de lokale
marinerede sild, eller pighvar (som hedder
”botta” på bornholmsk).
Noget unikt er den Gudhjemske
specialitet ”Sol over Gudhjem”, som er
røget sild på rugbrød, krydret med purløg,
radiser, løgringe og rå æggeblomme... Men
pas på, for bestiller man samme ret i fx.
Svaneke, så kalder de lokale den for ”Sol
over Svaneke”! Hvis man så skyller denne
ret ned med Bornholmer Akvavit og en
Svaneke Bryg, er det en vederkvægelse for
mave og sjæl.
Men prøv også at gå på opdagelse i
de lokale supermarkeder. I ethvert større
supermarked med respekt for selv er der
en stor hylde kun med bornholmske produkter. Her er alt, hvad hjertet kan begære
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af Nykerbrød, Bornholmersennep, lokale
akvavitter og bittere samt syltetøj, småkager, krydderier, bolsjer og meget andet. I
kølediskene ﬁnder du Bornholmeræg samt
mælk og ost fra Klemensker Mejeri og kød
fra Bornholmergrisen. Alle de lokale varer
er af prima kvalitet, så overlevelsesmulighederne for enhver IPMS’er er absolut
til stede.
Øen har haft en omtumlet historie
lige fra oldtiden til i dag, som jeg kun kan
opfordre folk til at læse mere om. Dette
vidner talrige steder på øen om, så der er
nok at se på for enhver IPMS’er.
I 1658 måtte Danmark afstå hele Østdanmark (heriblandt Bornholm) ved Roskildefreden, men allerede i 1658 kæmpede
Bornholm sig tilbage til Danmark. Før og
ISÆR siden da, har der aldrig været diskussion om øens nationalitet!
Det betyder at, øen og dens befolkning altid har sluttet op om kongeriget i
farefulde stunder, hvad enten fjenden var
England, Tyskland eller Sverige. Dette vidner mange steder på Solskinsøen om. Men
dette betyder også at øens vilkår var og til
tider er meget anderledes end det øvrige
Danmark. Og det er både geograﬁsk, politisk, socialt, sprogligt, mentalt og militært
set. Dette er en reminder om at øen er den
sidste del af Østdanmark, der er tilbage i
Kongeriget Danmark!

kale måtte søge tilﬂugt på sikre steder for
hærgende vendiske pirater. Men de vidner
også om Kongeriget Danmark-Norge, der
som Østersøens stormagt, tog afsæt fra
blandt andet Bornholm, på korstog over
havet mod kysterne i Baltikum og imod
de vendiske folkeslag, der beboede store
dele af Østersøkysten syd for Danmark.
En interessant ting ved alle 4 rundkirker, er at klokketårnet står for sig selv.
Klokketårnene havde den funktion, at de
var en slags ”ydre forsvar” idet at alle 4
klokketårne er placeret overfor rundkirkens
indgang.
Fra klokketårnet kunne bue- og armbrøstskytter meje de fjender ned, som
prøvede at bryde indgangsporten til kirken
op. Forsvarerne i klokketårnet blev understøttet af forsvarerne på den pågældende
rundkirkes tag, og derved kom fjenden
under en dødelig krydsild.
På klokketårnene er indgangen altid
placeret ca. 2½ meter over jorden. Det
var fordi at indgangsstigen kunne trækkes
op af forsvarerne, hvilket besværliggjorde
fjendens mulighed for at trænge ind i klokketårnet. Klokketårnets indgang ligger
lige overfor rundkirken, således at fjenden
også her kom under krydsild af pile fra
armbrøst og bue, hvis han ville trænge ind
i klokketårnet.
Ovenpå rundkirkernes tag, var brystværnet hvor forsvarerne kæmpede fra, og
Befæstede kirker
på Østerlars Rundkirke var der endda et
Rundkirkerne i Nyker, Olsker, Nylars og lille observationstårn på midten af taget.
Østerlars vidner om en tid, hvor de lo- Den nuværende spidse tagkonstruktion på
rundkirkerne er bygget til efter de mistede
deres militære værdi.
Aa kirke, beliggende i Aaker sogn, har samme funktion
som rundkirkerne, selvom
den ikke er rund. Den blev
senere også anvendt til krudtdepot af Bornholms Milice
under krigene mod englænderne. Her opbevarede man
1/3 af øens krudtbeholdning.
Derudover var den nærmest
som en slags domkirke i
”svensketiden” da svenskerne
i 1658 brugte den som talerstol til at forkynde deres nye
Det er pjecer som denne man
love overfor bornholmerne.
finder i Reedts Batteri, eller
Alle 5 kirker er nu stærkt
Kanondalen, i Rønne
bygget om, men deres mili-

På Kastelsmuseet i Rønne kan man bl.a. se denne 40 mm Bofors kanon
med den danske betegnelse M36/L60

tære fortid kan stadig anes, når man ser på
skydeskårene, der er overmuret i dag. Alle
kirker har faste åbningstider, som kan ses
på nettet.
Er man til vandreture i de bornholmske
skove, er der mange borganlæg og -ruiner
fra oldtiden og middelalderen at kigge
på. Men husk på, at de er i dag fredede
mindesmærker!

Hammershus
Middelalderborgen Hammershus er et af
Nordeuropas bedst bevarede borganlæg.
Borgen blev grundlagt i 1158 af kong
Valdemar I for at markere sin magt overfor biskoppen i Lund i landsdelen Skåne.
Desuden skulle Bornholm administreres
herfra, og i ufredstider og ved vendiske
angreb, var borgen et tilﬂugtssted for lokalbefolkningen.
I 1200 tallet overgik borgen til biskoppen i Lund, der derved de facto havde
magten over Bornholm.
Borgen blev udbygget, og de næste 500
år blev den brugt af danskere, svenskere
og lübeckere. Udover de ovennævnte funktioner blev Hammershus også brugt som
fængsel for folk, der ikke kunne betale
skat, kriminelle og prominente personer
som Leonora Christine og hendes mand
Corﬁtz Ulfeldt.

I 1743 forlod man borgen for stedse,
og derpå brugte de lokale borgen som stenbrud. I Allinge, Rønne og på Christiansø
kan man se mursten og tømmer fra Hammershus. Ved fredningen i 1844 stoppede
disse aktiviteter, og Hammershus blev
derefter et ﬂot, nationalt mindesmærke.
To bizarre kapitler i borgruinens historie blev skrevet i tiden efter maj 1945 og
frem til den kolde krigs afslutning: Blanchs
hotel lå kun et stenkast fra Hammershus,
og blev i 1944 rekvireret af tyskerne til
pasning og genoptræning af svært tilskadekomne soldater fra fronten. I maj 1945
overtog russerne og tømte hotellet for
patienter. De blev simpelthen slæbt op i
skoven bagved (hvor Danland Sandvig nu
er) og skudt!
I midten af maj 1945, hvor de ﬂeste
af tyskerne var transporteret bort, fandt
bornholmske frihedskæmpere to tyske ofﬁcerer (en oberst og en kaptajn). De blev
taget til fange, men prøvede under det
følgende forhør, hele tiden at overbevise
frihedskæmperne, om at de var blevet
lovet af Modstandsbevægelsen at kunne
tage vestpå. Hvad de ellers havde lavet, var
nærmest umuligt at ﬁnde ud af, da deres
forklaringer ikke lød helt ok. Da frihedskæmperne kørte dem til russisk afhøring,
dukkede de sig, bare de så skyggen af en

russisk soldat, hvilket bornholmerne fandt
meget mistænkeligt!
Derpå overlod man dem til russerne
på Blanchs Hotel, som også blev mistænksomme. De mente, at tyskerne havde noget
at skjule, så de blev efter endt forhør, trukket op i skoven, skudt og hastigt begravet.
Vi vil nok kalde dette en krigsforbrydelse,
men dette var normal praksis på Østfronten, og den praksis holdt russerne på
Blanchs Hotel i hævd.
I årene 1977-78 blev skeletterne af
ca. 25-30 tyskere fundet af arkæologer,
der var ved at lede efter oldtidsfund. De
tilkaldte Rønne politi, da de kunne se at
skeletresterne var mindre end 50 år gamle
og så skal politiet varsles! Arkæologerne
udgravede dem derpå i fællesskab med det
lokale politi. Derpå blev de transporteret til
Rønne Politistation og opbevaret i kælderen på stationen, mens sagen blev undersøgt, inden skeletresterne blev kremeret.
En sjov krølle på halen af denne historie var, at mens alle skeletresterne blev
opbevaret i kælderen på stationen, lå de i
hver deres respektive kasse med hovedet
øverst ovenpå knoglerne.
Mens de lå der, afstedkom de en del
moro på stationen: Der skulle udskiftes
noget af tømmeret i kælderloftet pga. råddenskab i plankerne. Tømrersvenden, der
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skulle lave arbejdet gik ned i kælderen for
at ﬁxe arbejdet, men kom hurtigt op igen.
”Der ligger en masse døde mennesker i
kælderen” råbte han oprevet. ”Ja” svarede
en vittig politibetjent fnisende, ”Det er alle
dem, der ikke svarede rigtigt under vores
forhør”. Derpå forsvandt tømrersvenden
hastigt og betjentene så ham aldrig igen.
Arbejdet blev derpå klaret af en ældre og
lidt mere modig tømrer.
Senere under Den Kolde Krig brugte
de sovjetiske kommandosoldater ”Spetznaz” Hammershus som træningsplads.
De landsatte frømænd fra ubåde, og de
roede ind til kysten i oppustelige gummibåde. Som en prøve på deres mod skulle
de gå i land og hakke en mursten løs fra
Hammershus ruin og derpå vende tilbage
til ubåden med den. Der er efterfølgende
fundet en del krigsmateriel af sovjetisk
oprindelse for foden af klipperne af Hammershus, og det er for tungt til, at det kunne
være skyllet ind.
Et ungt par, bestående af en soldat
og hans lokale kæreste, der spadserede
deroppe ved nattetid, forsvandt på mystisk vis. Lokalbefolkningen mener, at
de er bortført, da de sikkert ”har set for
meget” og været på det forkerte sted på
det forkerte tidspunkt og derpå rendt ind
i ”Spetznaz”-frømænd.
I dag kan man gå rundt på borgruinen
og kigge ind i samtlige ruiner og ane hvordan man levede på den tid.
Skiltningen ved de forskellige sites
er god, og besøgscentret ”HammershusUdstillingen” er også godt. Udstillingen
rummer mange arkæologiske effekter fra

På Bornholms Bilmuseum i
Åkirkeby finder man denne fine
gule SAAB Sonett sportsvogn
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Hammershus, der beskriver livet i borgen
i krig og fred. Skeletterne fra borgens henrettelsesplads (fra middelalderen) skaber
lidt ekstra drama.
Der er en ﬂot model af borgen i diorama i skala 1:200 i udstillingen. Og som
et ekstra clou, er der en ﬂot rekonstruktion
af Manteltårnet i 1:10 med ”indmad” og
dukker i tidstypisk tøj. Det er ikke underligt, at både børn og voksne stopper op og
nærstuderer denne ﬂotte model.
Hammershus-udstillingen har adressen: Slotsgården 128, 3770 Allinge. Tjek
nettet for billetpriser, da adgangsbilletten
også kan bruges på Bornholms Middelaldercenter. Netop disse 2 attraktioner
har et godt samarbejde, så det kan betale
sig at undersøge dette. Stedet er meget
anbefalelsesværdigt.

Kanonstillinger
Langs hele Bornholms kyst er der bygget
kanonstillinger til datidens forladekanoner.
De blev ﬂittigt brugt under krigene mod
svenskerne og englænderne.
I 1808 var der kanonstillinger med ca.
400 meters mellemrum, da ﬁlosoﬁen var,
at fjenden skulle hindres i at komme i land,
fordi Bornholms Milice ikke var stærk nok
til egentlige feltslag. Derfor skulle fjenden
knuses, mens de var mest sårbare, og det
var i deres både, hvor de jo var lette mål.
Eftersom kanonerne ﬁk bedre gennemtrængningskraft og større skudvidde, blev
stillingerne konstant udbygget.
Den bedst bevarede kanonstilling er
Reedts Batteri i Rønne. Reedts batteri er
bedst kendt som Kanondalen, og den ligger

bag Kastelmuseet lige ned til Rønne havn.
Der er i øvrigt et ﬁnt foto fra starten af
1900-tallet af Reedts batteri på forsiden
af IPMS-Nyt nr. 19.
Normalt havde kanonerne i de ﬂeste
stillinger et underlag af klipper, men i
Kanondalen havde kanonerne rammer af
egetræ, som de kunne rulle frem og tilbage
på under skudafgivelse. I dag er det lidt
svært at forstille sig kanonernes frie skudfelt, da Østkraft (som producerer øens el)
og en ﬁskefabrik er opført på en kunstig
landtange foran stillingen siden Reedts batteri var i tjeneste. Men kan man abstrahere,
så går det nok med at forstille sig det.
Bag kanonerne var der en tysk bunker
fra besættelsen, hvor der var en pejlestation
for Luftwaffe. Udover denne havde tyskerne rejst et udsigtstårn i selve Kanondalen.
Den var en del af et stort radarsystem, som
blev ryddet efter krigen. Kun bunkeren
blev tilbage, men den blev fjernet i 1972.
Herved blev Kanondalen ført tilbage til sit
oprindelige udseende.

Ertholmene (Christiansø
og Frederiksø)
20 km nordøst for Bornholm beﬁnder
øgruppen Ertholmene sig. Øgruppen
består af hovedøerne Frederiksø og Christiansø og nogle ubeboede skær, der nu er
fuglereservater.
Indtil 1684 var der en god naturhavn
mellem de 2 hovedøer, som lokale ﬁskere
og den danske ﬂåde ofte benyttede, når der
skulle søges ly for uvejr. I 1684 besluttede
Christian V at udbygge havnen og gøre
den til en permanent ﬂådebase, hvor hans
krigsskibe kunne få forsyninger og blive
repareret.
Han ﬁk den kendte arkitekt Anthon
Coucherou til at lede arbejdet og snart
var fæstningstårne og skanser en realitet.
Samtidig lod Christian V den ene ø opkalde
efter sig selv og den anden efter Frederik
IV. Øerne blev forbundet med en gangbro
og der blev bygget særlige huse til gifte
soldater og andet tjenestegørende personel.
Derudover blev der indført særregler,
således at det blev attraktivt at gøre tjeneste på den nyetablerede base. Nogle af
disse særrettigheder er endnu i kraft, da
øgruppen sorterer direkte under forsvarsministeriet.
Nu kunne Danmark vise svenskernes
ﬂåde trods, for nu var ﬂådens operative
vilkår klart forbedret efter tabet af Skåne,
Halland og Blegind! I 1805 blev Danmarks
første spejlfyr installeret på øen i Store
Tårn.
Det var ikke kun svenskerne, der ﬁk
øernes trods at mærke. Under englænder-

krigene gjorde danske kapere
hyppige udfald mod den engelske ﬂåde fra Ertholmene.
Til sidst besluttede englænderne at prøve at bombe
basen, for at sætte en stopper
for kapervirksomheden. Den
24. oktober 1805 linede en
masse engelske krigsskibe
op uden for Ertholmene.
Da var havnen fyldt med 24
erobrede engelske skibe, og
bombardementet af dem og
basen varede 5 timer.
Ødelæggelserne var store
og tabene var på 7 døde og
10 sårede. Da øens kanoner
ikke kunne nå de engelske
krigsskibe på grund af deres
mindre kaliber, tav de. Men
da englænderne derefter
prøvede at sejle væk, blæste
vinden dem tæt forbi øens
forsvarsværker og da skød
forsvarerne hidsigt tilbage.
Mens de danske kanonkugler fløjtede om ørerne på
englænderne, forstod de at denne bases
forsvarsvilje ikke kunne knækkes og at den
ikke kunne bombes til overgivelse.
En sjov krølle på halen til dette bombardement af Ertholmene, var at de
engelske kanonkugler ikke kunne bruges
af øernes eget skyts, da englændernes
kanoner havde en anden kaliber end de
danske kanoner.
Derimod fandt de lokale kvinder på
øerne på at bruge de engelske kanonkugler
til at knuse peber med. Så når der skulle marineres sild, så var peberet, der blev brugt
til marineringen knust af de engelske kanonkugler. Dette kom til at indgå i samtlige
opskrifter på Ertholmene og Bornholm, at
det bedste resultat med marinering af sild,
kun kunne fås med brug af peber knust af
kanonkugler fra bombardementet anno
1805! Siden da, havde enhver bornholmsk
familie, med respekt for sig selv, en engelsk
kanonkugle blandt køkkenredskaberne!
Da kanonkugler blev generelt forældede i brug, solgte Bornholms Milice
ud af sine beholdninger, men de vandt
ikke den samme respekt som de engelske
ditto fra bombardementet anno 1805. De
smagte simpelthen bare anderledes syntes
de lokale!
Så det største resultat af bombardementet i 1805 var ikke, at basen midlertidigt blev sat ud af funktion i et par dage,
men derimod at den dag i dag, så er de
bedste marinerede sild fra øen marineret
med peber i marinaden, som er knust af
kanonkugler fra 1805.

Siger det noget om ens alder, når man kan huske denne Lloyd kørende rundt i gadebilledet?

I 1855 blev det besluttet at ophøre med
at bruge Ertholmene som base, og derpå
efterlod man dem med en besætning på en
ofﬁcer, 2 underofﬁcerer og 20 mand til at
holde bygningerne på øerne vedlige. Dette
blev grundlaget til det civile samfund, der
eksisterer på øerne i dag. Derudover ﬂyttede en del tidligere soldater med familier
til øerne, og disses efterkommere bebor
øerne i dag.
I 1725 blev øerne tillige et fængsel for
livstidsfanger, da det ansås for umuligt at
ﬂygte derfra. Fangerne, der på øerne blev
kaldt alt fra slaver til jernfanger, brød sten
til udbygning af basen, så dette var gratis
arbejdskraft!
Den mest berømte fange var Dr.
Dampe, hvis celle i dag er åben for offentligheden. Den sidste jernfange døde
i 1782 efter 40 års fangenskab i lænker i
øens fangehul.
Under besættelsen 1940-1945, blev der
udstationeret en håndfuld tyskere på øen
og de betjente en 20 mm luftværnskanon,
der i dag er udstillet på Nexø museum.
Under den russiske besættelse anløb
russiske motortorpedobåde Ertholmene
og en del af landsætningerne af agenter i
Baltikum, som bliver omtalt på Kastelmuseet, startede fra Ertholmene. Så selvom
at basen ikke var up to date, kunne den
sagtens bruges i moderne tid.
Ertholmene er et populært udﬂugtsmål
i dag og øerne har alt, bare i miniformat!
Her er havnekontor, lystbådehavn, skole,

kro, bibliotek, posthus, ishus og museum,
der belyser Ertholmenes historie.
Man kan nå Ertholmene fra Allinge
med Bornholm Ekspress, og fra Gudhjem
går der bådene Ertholm og postbåden
Peter.
Skal man derud, så skal det ske i sommerhalvåret, ellers er det for koldt at tage
derud. I sommerhalvåret er det ﬁnt om
vejret er med en. Det var det ikke de sidste
de sidste 5 år, hvor Tina og jeg ville derud.
Så jeg håber at jeg kan gense Ertholmene i
2014, det er mit nytårsforsæt!

Den sovjetiske Kirkegård i
Allinge
Under Sovjetunionens besættelse af øen i
årerne 1945-1946 døde der en del sovjetsoldater på øen. Nogle hårdt sårede soldater
blev overført fra fronten i Polen og Østtyskland til civile bornholmske sygehuse
eller sovjetiske feltlazaretter på øen. En
del af dem kunne ikke reddes, da de var
for ilde tilredte. Andre var døde på grund
af henrettelser.
Da de sovjetiske myndigheder tilstræbte et godt forhold til de lokale, blev
soldaterne henrettet for alt lige fra voldtægt
til cykeltyverier. Resultatet var, at der blev
gravet en del grave forskellige steder på
øen. Efter ordre fra de lokale myndigheder
blev alle grave samlet på Allinge kirkegård.
Da sovjetstyret var et ateistisk styre,
kunne de døde ikke begraves på selve
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kirkegården i indviet jord. Derfor lod man opføre en ekstra
gravplads uden for den egentlige
kirkegård. Her hviler soldaterne i
en fællesgrav.
Der er en mindemur med deres
navne, titler mv., og i centrum af
kirkegården er der en sort obelisk
med inskriptionen ”Evig berømmelse for de russiske helte, som
ofrede livet i kampen mod tyske
okkupanter. Fædrelandet”.
Obelisken er dekoreret med
det sovjetiske statsvåben, og på
toppen er der en rød stjerne. Om
sommeren er blomster bedene
plantet til med røde roser arrangeret som røde stjerner. Ganske
interessant. Allinge er i øvrigt
kendt for at huse Folkemødet hver
sommer. Folkemødet ﬁnder i øvrigt sted i naturskønne omgivelser
ikke langt fra Den sovjetiske Kirkegård.

Bornholms Tekniske
Samling
I den gamle landbrugsejendom ”Østre
Borregård” (Borrelyngvej 48, 3770 Allinge)
har ildsjæle indrettet Bornholms største
museum. Dette er Bornholms Tekniske
Samling.
Her er der alt fra havefræsere, symaskiner, radioer, mobiltelefoner, ølﬂasker
og meget, meget mere! Museet har stor
lokal opbakning, så i dag donerer folk
hele samlinger til museet. En dame har
foræret 219 salt og pebersæt, en anden
7.200 engangslightere og en ældre dame
fra Snogebæk har foræret museet hele sin
samling på 6.200 kaffekopper!
I hallerne er der mange sjove overraskelser, som for eksempel et helt el-værk fra
Poulsker sogn, en Draken jager i ﬁn stand,
foruden et væld af traktorer samt et utal af
udtjente brandbiler fra øens brandstationer.

På Bornholms Tekniske Samling
finder du vejtromlen ”Eva Braun”,
som tyskerne efterlod på øen

Bornholms Radio har doneret en hel mixerpult, og der er masser af teknik at se på.
Blandt overraskelserne er vejtromlen
”Eva Braun” som i sin tid blev efterladt
af tyskerne i deres lejr på Galløkken lige
uden for Rønne. Den blev repareret af
lokale og har tromlet veje indtil 1996. Da
Rønne Lufthavn blev udvidet i 1956 var
den i gang med at tromle startbanen, da et
af de polske MIG-15 ﬂy landede, så den
har været vidne til noget verdenshistorisk!
En hel del militære effekter har også fundet
vej til museet, og det var en fornøjelse at
se motorcykler, lastbiler, radiostationer og
meget andet fra Bornholms Værn.
Museet har indrettet en hyggelig spisekrog, hvor man kan nyde sin medbragte
madpakke og derudover er der en hyggelig
separat kaffekrog, hvor museet serverer
gratis kaffe. Mens man nyder sin kaffe, kan
man kigge på de ca. 6.200 kaffekopper, der
hænger ned fra loftet eller står sirligt på
række på hylder omkring én. Så kan kaffe
kun smage godt!

En af kanonstillingerne ved Dueodde, der har haft besøg af graffitimaleren
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Museet er særdeles anbefalelsesværdigt
for hele familien.
Åbningstiderne er fra kl. 10.00-17.00,
og der er åbent alle dage fra maj til og med
efterårsferien. Entréen koster 60,- kr. pr.
person. Børn under 2 alens højde, er gratis
at tage med og grupperabat gives til grupper på 15 personer eller mere.

Kanonstillingerne
på Dueodde
Ved Dueodde ligger der 2 kanonstillinger fra den 2. VK. Det drejer sig om
2 enorme bunkeranlæg, som aldrig blev
bygget færdig.
Forhistorien til disse anlæg er meget
speciel: Ved et møde i Seekriegsleitung i
Berlin den 28. september 1940 blev det besluttet efter Hitlers ønske at bygge en række
store kanonstillinger på Hela Halvøen i det
besatte Polen og et overfor på Bornholm.
Ydermere skulle lignende stillinger i Pillau
ved Königsberg bibeholdes, og der skulle
bygges et anlæg i Hanstholm.
Årsagen til anlæggene i Østersøen var,
at Hitler ikke stolede på sin nye ”allierede”,
USSR. Med disse stillinger kunne Tyskland
standse USSR’s krigsskibe med kanonild.
Derpå rekognoscerede tyskerne uden de
danske myndigheders vidende, og valget
faldt på Dueodde.
Den 4. oktober 1940 befalede Føreren,
at der skulle opstilles 2 kanonstillinger på
Bornholm, og straks derefter gik arbejdet
i gang. Det var et stort projekt, som ville
koste 20 mio. kroner, som tyskerne hentede
fra clearingkontoen i Nationalbanken.
Projektet kunne mærkes på hele Bornholm, idet der dagligt afgik 4 togstammer
med byggemateriale fra stenbruddene i

Hammeren over stationen i Rønne og videre
til Balka station. Fra
Balka station havde tyskerne bygget en ny vej
til formålet, og herfra
blev alle materialerne
transporteret til byggepladsen.
Til hver t anlæg
skulle der bruges 6.560
kubikmeter jernbeton,
9.000 kubikmeter grus,
2.550 tons cement og
480 tons rundjern. Bestykningen skulle bestå
af en 38 cm skibskanon i et ”landtårn”, og
herfra kunne batteriet
beskyde mål i Sverige,
Pommern og helt til
Rügen. I april 1941 kom
der et signal til ”Baustab Bornholm” om, at
arbejdet skulle neddrosles og til sidst indstilles.
Historien har vist
os, at det var fordi at
Tyskland ville angribe
USSR i sommeren samme år, og da man
forventede en hurtig nedkæmpelse af
modstanderen, fandt Føreren stillingerne
på Bornholm overﬂødige. De danske arbejdere og store mængder af byggematerialer
blev derefter transporteret til lignende
projekter i det besatte Norge.
I dag står stillingerne, som da de blev
forladt: kun mos og grafﬁti der viser at det
er mange årtier siden, at tyskerne og deres
danske arbejdere forlod stedet. Selvom stillingerne nu ligger i et sommerhusområde,
er de nemme at komme til.
På Dueodde er der en vej der hedder
Skrokkegårdsvejen. Kører man fra landevejen og ca. 400 meter ned af Skrokkegårdsvejen, kommer man til en klynge træskilte på højre side af vejen ved et vejkryds.
Det det ene skilt peger mod ”Bunkers”.
Går man i den viste retning, kommer man
til den ene af kolosserne. Går man tilbage
og krydser Skrokkegårdsvejen og fortsætter
ad ”Østre Fort Alle” og går ca. 300 meter,
kommer man til et gråt sommerhus på
venstre hånd, som bærer nummeret 15 og
har blå kanter. Efter af have passeret dette
sommerhus, går man ind i buskadset, og
dér er det andet bunkeranlæg. Begge bunkeranlæggene er et besøg værd, og det kan
sagtens være mål for en hyggelig familieudﬂugt. Der er nævnt ﬂere bunkeranlæg i bogen ”Bornholms Militære Domiciler”, der
blev udgivet af Østre Landsdelskommando
i 1985. (se bogliste bagerst i artiklen).

På Bornholms Tekniske Samling i Allinge
finder man denne Nimbus motocykel med
en fortid ved Bornholms Værn

Jernbanemuseet i Nexø
På Nexø havn er der en rød lagerbygning
med et skilt foran, som proklamerer ”De
bornholmske jernbaner, Museum”. Her
er de bornholmske jernbaners korte, men
farverige liv beskrevet og udstillet. Ved
entréen får man en billet, ikke en almindelig
billet, men én, der minder om en gammel
togbillet. Derpå bliver den klippet akkurat
som dengang, hvorpå vejen til slaraffenland
er åben!
Men inden jeg fortsætter min anmeldelse af museet, så lige lidt baggrundsinformation: Jernbanerne kom først meget
sent til Bornholm. I år 1900 blev den første
strækning lagt, men hurtigt kom der ﬂere
strækninger til. Den første gik fra Rønne
til Nexø. I 1913 blev strækningen RønneAllinge taget i brug, og i 1916 blev strækningen Almindingen-Gudhjem taget i brug.
På den sidste bane var der forbindelse
med Rønne-Nexø banen, så nu kunne
bornholmerne rejse rundt på øen med
tog. Hver strækning blev drevet af sit eget
selskab, men som tiden gik, samordnede
man kørslen.
I 1934 blev de lagt sammen til et selskab: DBJ, De Bornholmske Jernbaner.
Bornholmerne tog hurtigt det nye transportmiddel i brug. Aviser fra Rønne blev
sendt med DBJ og kunne derpå læses i
fjerne ender af øen som Allinge og Nexø
allerede samme dag.
Bønderne sendte svin og kreaturer
til slagtning med jernbanen. På perronen

blev svinene talt og ført til liste og derpå
”stemplet” med grisestempler. For enden
af disse stempler, var der pigge, der når
de pressedes mod huden, dannede et tegn,
og hver bonde havde sit stempel. Da jeg
så piggene, kunne jeg sagtens forstille mig
grisenes hyleri!
DBJ var en aktiv del af samfundet:
Når bornholmerne holdt svømmestævner
i Rønne havn, stillede DBJ vogne gratis
til rådighed, som folk kunne klæde om i.
DBJ var med andre ord en del af lokalsamfundet!
Da jeg gik rundt i museet, kunne jeg
kun glæde mig over det ﬁnt restaurerede
materiel, ﬂotte fotokollager og alle de interessante ting, som museet har bevaret. Alle
vogne kunne man gå op i og bese indeni.
En af fotokollagerne omhandlede en
dramatisk ulykke som skete i 1936: En
vognstamme var sendt til Nykjær Mejeri
lige uden for Nyker Station.
Selvom vognene var bremset, svigtede
disse og vognene begyndte at rulle tilbage
og snart havde vognstammen nået en hastighed på ca. 80 km/t, alt imens at de
rullede ind mod Rønne.
Takket være en hurtig indsats fra personalets side, blev vognene dirigeret ind på
et område på Rønne Havn hvor der ikke
var nogen mennesker.
Her blev vognene knust mod nogle
bygninger og nogle holdende vogne, da
de ikke kunne stoppes på en anden måde.
Ødelæggelserne var enorme.
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En Fiat 500 Topolino findes også på Bilmuseet.
Den kan fås i modelform i skala 1:35 i
militærudgave, så kan modelbyggeren
konvertere sig frem til en bornholmsk civil vogn

Tiden under besættelserne 1940-1946
blev også berørt. Her var rejsepapirer på
dansk og russisk til den sovjetiske garnison
fra 1945-1946, plakater og en ﬂot videoinfo
om tiden ”dengang”.
Derudover var der også mange billeder,
som viste, hvad der foregik dengang. De
daglige transporter fra Hammeren til Balka
Station med byggematerialer til det tyske
bunkerbyggeri var vist med gode fotos.
Fotoet af Nexø station, beskadiget efter
bombardementet i 1945, gjorde et stort
indtryk på mig.
Efter krigen kom der gang i turismen
igen, og alle turisterne tog med jernbanen.
Bornholm var dengang i 1930erne og
1940erne mange danskeres ferieparadis,
og især Gudhjem var ”in” blandt overklassen, mens Hasle og Balka var ”stedet”
for resten af de rejsende. Men i 1960erne
kom turisterne i egen bil og overhalede i
bogstavelig stand jernbanen, både teknisk
og mentalt. Derpå blev den ene strækning
efter den anden nedlagt, og i 1968 blev der
lukket og slukket for et kort, men farverigt
kapitel i Bornholms traﬁkhistorie, da toget
kørte til perronen for sidste gang.
Museet er ﬂot, interessant og særdeles
anbefalelsesværdigt! Entréen koster 30,- kr.
og børn i alderen 0-10 år er gratis. Børn i
alderen 11-14 år koster 20,- kr. og der kan
arrangeres grupperundvisning. Bornholms
Jernbanemuseum, Nordre Strandvej 8,
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3730 Nexø. Åbent i sommerhalvåret fra
klokken 10.00 til 16.00 .

Nexø Museum
På Nexø havn er der et gammelt, gult
pakhus, som blev indrettet som museum
i 1970.
Museet er på 4 etager, og selvom forholdene på museet er lidt trange, så er det
både hyggeligt og informativt.
På 1. etage er der en ﬁn udstilling om
Bornholms besættelse, og hvad besættelsen
betød for Nexø.
Her er 20 mm luftværnskanonen, som
stod opstillet på Christiansø, hagekorsfane,
våben og efterladenskaber efter tyskerne,
som lokale har fundet efter tyskerlejren i
Nexø Lystskov.
Bombardementet af byen i 1945 er en
uadskillelig del af udstillingen. Her vises
fragmenter af bomber, fotos af ruiner og
meget mere. Russernes tid på øen berøres
også, foruden byens genopbygning, så her
er noget for enhver IPMSer.
Hvis familien keder sig, mens du kigger
på udstillingen, så er der er 3 andre etager
med alt andet, som familien kan kigge på,
mens at du koncentrerer dig om 1. etage.
Så er alle glade! Entreen er på 30,- kr. så
med al den info, som museet rummer, er de
penge givet godt ud. Kan kraftigt anbefales.
Billetpriser: 30,- kr. for en voksen og
25,- kr. for pensionister og studerende.

Børn mellem 7 og 10 år koster 10,- kr. i
entré.
Man kan købe en fællesbillet til museet
og Martin Andersen-Nexøs hus, hvilket
kan anbefales, da han var en af vores lands
store forfattere. Nexø Museum, Havnen 3,
3730 Nexø.

Bornholms Bilmuseum
Siden 1989 har Åkirkeby kunnet bryste
sig af et automobilmuseum, og det er ikke
uden grund.
Her er der et museum, der sagtens kan
give bilmuseer ”ovre” kraftig konkurrence.
Der er mere end 80 top-restaurerede biler,
foruden damptromler, lastbiler, cykler, motorcykler, knallerter, traktorer, brandbiler,
el-biler og meget, meget andet.
Bilerne er stillet på rad og række med
info foran hvert køretøj, og der er mange
sjældenheder imellem dem.
Væggene er pyntet med vejskilte,
gamle bilreklamer og meget andet relevant.
Desuden var der gamle radioer, legetøj og
en kopi af et bilværksted i skala 1/1 fra
1930erne. Her er så meget at kigge på, at
timerne bare stryger afsted! Der var også
en hyggelig museumsbutik. Museet kan
anbefales på det kraftigste.
Bornholms Bilmuseum, Grammegårdsvej 1, Åkirkeby. Entré: voksne 50,- kr.,
børn fra 4 – 13 år: 25,- kr. og der gives
grupperabat.

Rønne
Kastelmuseet
Kastelmuseet kaldes også Forsvarsmuseet
blandt bornholmerne, og museet skilter
også med dette navn. Museet ligger ved
siden af Rønne Kirkegård ved Kasteltårnet. I de gamle gule magasinbygninger
har lokale indrettet et ﬁnt museum, der
illustrerer øens militærhistorie.
Inden man kommer ind i museet, skal
man igennem gården, der er fyldt med
mange effekter. Her er en statue af Kong
Christian IV, som grundlagde Bornholms
Milice, der siden blev til det Bornholms
Værn vi kender i dag. Her er også et skilderhus, et luftmeldetårn, 3 propeller fra
et nedskudt Halifax-bombeﬂy, en Eagle
opklaringsvogn og en KVG med en usædvanlig historie.
KVGen er en M-24 Chaffee, som
egentlig skulle skydes i stykker på øvelsesterrænerne i Oksbøl. Da KVG-eskadronen
ved Bornholms Værn i slutningen af
1970erne skulle til Oksbøl og øve skydefærdighederne, ﬁk de selskab af en amerikansk
KVG-enhed.
De havde medbragt en del M-24
Chaffees, der skulle være ”målskiver”.
Bornholmerne syntes, det var synd at
skyde dem alle i stykker, så de overtalte
amerikanerne til at give dem en af dem.
M-24eren blev medbragt, da de vendte
hjem fra øvelsen, og den stod i mange år
til pynt på Almegårds Kaserne i Rønne i
vinterhalvåret, når kastelmuseet var lukket.
Den blev ydermere sat i stand til operativt

brug og indgik i resten af den kolde krig i
Bornholms Værns styrkeliste.
Som en sjov detalje kan jeg nævne, at
da jeg gjorde tjeneste i Konstabelgrunduddannelses Kompagniet ved Bornholms
Værn (KSGRU-KMP/BV) demonstrerede
vort kompagnis næstkommanderende, som
gammel KVG-mand, køretøjets egenskaber. M-24eren kørte fremragende! Efter
at have kigget på alle disse ting, gik jeg
ind i museet og op på første sal, hvor billetsalget var.
Udstillingen startede i kronologisk orden med lidt om middelalderen og forsatte
med den svenske besættelse i 1658, som der
var gjort meget ud af.
Herefter var der en fin samling fra
alle tidsepoker efter hændelserne i 1658.
Uniformer, sabler, riﬂer og meget andet
var ﬂot og illustrativt sat op. Lokalt fremstillede effekter indgik i samlingen og var
meget interessante.
Derefter var der en ”legestue” med
legebord og uniformsgenstande, som børn
kunne lege med. Ganske godt til børnefamilier, hvis ”farmand” vil have en chance
for at koncentrere sig om udstillingen!
Herefter var der en udstilling om besættelsen 1940-1945 med en del rariteter,
bl.a. søsportsﬂag (Wassersportﬂagge) med
anker og hagekors og personlige effekter,
der har tilhørt øens sidste tyske kommandant Von Kamptz.
Herudover, er der en del efterladenskaber efter den V-1 bombe, der faldt ned
på Bornholm. Netop rapporter fra Bornholm til de Allierede, gav de Allierede en

idé om hvad tyskerne havde gang i. Dette
var medvirkende til at udviklingen kunne
vendes til de Allieredes fordel.
Herefter ser vi ting fra ”russertiden”
hvor uniformer, våben, fotos og meget
andet fra tiden 1945-1946 vises frem.
Plancherne omhandlende tiden 1940-1946
er gode og informative.
En overraskelse er, at en væg, nedtaget på Almegårds Kaserne, rent faktisk
stammer fra en barak, som var opført af
russerne. Det er almindelig viden blandt
bornholmere, at kasernerne i Allinge og
Rønne er opført af tømmeret fra tyske
og russiske militærlejre, men det var nu
sjovt at se russernes vægdekorationer alligevel. Væggen var for nylig nedtaget på
Almegårds Kaserne under en ombygning.
Herefter fulgte der en del plancher
fra Den Kolde Krig. Her var der ikke kun
effekter og plancher omhandlende øens
eget forsvar, herunder Bornholms Værns
organisation og bevæbning, men også en
del ting, der er ret ukendte for ﬂertallet af
danskerne.
Historien om de 3 polske MiG-15 ﬂy
fra basen i Słupsk (som ligger lige syd
for Bornholm), der hoppede af til øen i
1960erne er med, og det er med interessante fotos og meget andet (IPMS-Nyt
bragte historien i nr. 96).
En anden ukendt historie er, at den
engelske efterretningstjeneste MI6 brugte
Gotland og Bornholm som base til at landsætte agenter i Baltikum og Polen. De blev
sejlet dertil fra Rønne og steder på Gotland
i gamle erobrede tyske motortorpedobåde

På Kastelsmuseet i Rønne står denne M24 Chaffee kampvogn.
Typen har været brugt af Bornholms Værn
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En herlig før-krigs BMW på bilmuseet.
Lidt undersøgelser på nettet indikerer at
det er en BMW 329 cabriolet fra 1938

(de såkaldte E-både), som briterne havde
ombygget til formålet. Bevæbningen (kanon og torpedorør) var fjernet, og man
havde udstyret den med en større brændstoftank og en ekstra støjsvag motor,
således at den kunne ”snige” sig ind til
kysten uden at den kunne høres. Agenterne
skulle hjælpe og træne anti-kommunistiske
modstandsfolk til at kunne spionere, lave
sabotage mm.
Dette gjorde man for at irritere Sovjetunionen mest muligt, men også for at få
viden om hvad der foregik bag Jerntæppet.
Det forgik i årerne 1948-1955 i starten af
Den Kolde Krig.
Grunden til at det neutrale Sverige
var med til disse aktioner var, at Sverige
ligesom NATO havde en interesse i at
stikke en kæp i hjulet for russerne, der
havde angrebet Finland (og annekteret
dele af Finland) og besat de baltiske lande.
Disse hændelser var imod de svenske sikkerhedsinteresser.
Agenterne, der blev landsat i Polen,
blev hurtigt elimineret af den nyetablerede
kommunistiske kontraspionage og Sovjets
sikkerhedstjeneste NKVD fik hurtigt
uskadeliggjort de agenter, der blev landsat
i Estland.
Det gik lidt bedre i Letland og især i
Litauen. Her var de nationalistiske partisaner, kaldet ”skovbrødrene”, stærke og var i
årerne 1945-1955 en alvorlig trussel imod
sovjetmagten. Men som de blev gradvist
nedkæmpet blev agenterne enten dræbt
eller fanget, hvis de ikke blev hentet ud.
De overlevende, der ikke blev hentet ud,
blev taget til fange, ”vendt om” og brugt
aktivt imod vestlige interesser.
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Spionbåden, som landsatte agenterne,
var i begyndelsen anonym, men senere
indregistreret som britisk ﬁskeriinspektionsfartøj, under dække af at beskytte
ﬁskere fra vestzonen imod østmagternes
provokationer mod fredelige ﬁskere fra
vestzonen. Fartøjet blev det første, som
blev indregistreret i denne tjeneste, og
kunne derfor under dække af dette fortsætte sine missioner.
Besætningen havde MI6 håndplukket
blandt tyske Kriegsmarine søfolk, som
havde sejlet i Østersøen under 2.VK,
hvilket betød, at de kendte Østersøen
særdeles godt!
Museet har laver modeller af både
polske MIG-15 ﬂy og spionfartøjet i skala
1/72. Herudover fortæller plancherne også
om den lokale lyttetjeneste, der på grund
af øens beliggenhed langt bag Jerntæppet
nærmest sad på 1. parket. Lyttetjenestens
folk høstede stor anerkendelse i NATO
for deres indsamling og tydning af signaler
under Den Kolde Krig.
Udstillingen i underetagen består af
alle typer håndvåben, artilleri på Bornholm
gennem 400 år, signal materiel, feltkøkken
og en del granater af forskellig kaliber.
Blandt kanonerne er der en engelsk 88
mm (25 pdr) kanon og en amerikansk 105
mm haubitz. Begge typer har gjort tjeneste
ved Bornholms Værn. På væggene var der
ﬁne plancher, der omhandler en del søslag
under svenskekrigene. I museets garage er
der udstillet ﬂere effekter, heriblandt et
trykkammer, en tysk sennepsgasbombe
og en jeep.
Bag ved museet er selve kasteltårnet, og
billetten gælder også til dette tårn. Tårnet

skulle indgå som en del af
Rønnes befæstning, men planerne blev opgivet.
Pengene slap op, og der var
lokal modstand mod projektet, så derfor blev kun tårnet
bygget.
Meningen med tårnet var
at kanoner skulle kunne beskytte havnen med kanonild
og derved kunne stoppe en
angriber, inden han nærmede
sig havneindløbet. En prøveskydning viste, at det kunne
konstruktionen ikke holde til,
da tårnet vaklede under kanonernes rekyle. Derfor opførte
man stillingen i Kanondalen.
Tårnet blev derefter brugt
som fængsel, magasin og meget andet siden hen. Her er der
udstillet en del tyske senge med
hagekors, her er plancher om
bornholmske soldaters indsats
i Afghanistan og endelig kanonerne fra tiden, hvor tårnet skulle være
kanonstilling. Særdeles interessant!
Entréen er på 50,- kr. for voksne. Pensionister 40,- kr. børn fra 4 til 16 år 30,- kr.
Åbningstiderne i sommersæsonen er
fra kl. 10.00 til kl. 16.00. Der er lukket i
vinterhalvåret.

Bornholms Museum i
Rønne
I Sankt Mortens Gade nummer 29 i det
indre af Rønne er der et hyggeligt lokalt
museum.
Her bliver forskellige tidsperioder
belyst godt på den lidt trange plads. Der
er en ﬁn udstilling om livet på øen i årene
1940-1945. Her ser man rationeringskort
mm., og museet gør også lidt ud af, at øen
var under administration af den tyske ﬂåde
under krigen.
I udstillingen bliver det også nævnt,
at en V-1 bombe fra forsøgsstationen
Peenemünde nødlandede på øen og blev
tegnet af en lokal betjent, som videregav
informationen til de Allierede. Dette
gjorde, at de Allierede ﬁk en idé om, hvad
tyskerne var ved at udvikle.
I udstillingen er der også en ueksploderet russisk ﬂyvebombe fra bombardementet af Rønne i maj 1945 og en ﬁn samling
af tyske gravkors i træ, som er de bedst
bevarede, jeg har set med tyske og lettiske
navne fra SS, Wehrmacht og Kriegsmarine.
De var ﬁnt bevarede.
Museet kan anbefales, idet det giver
en god generel viden om øens historie.
Entréen er på 50.- kr.

Slentretur i Rønne
Når man slentrer gennem gaderne i Rønne,
kan man ikke undgå at falde over byens
dramatiske militære fortid.
Langs Søndergade ved Hovedvagtstorvet ligger Hovedvagten. Den blev opført
i årerne 1743-44, og herfra gik milicens
patruljer rundt i byen, især under genindkaldelser, hvor det ekstra mandskab var
indkvarteret hos byens civile borgerskab.
Bemandingen var på en underofﬁcer og 9
menige. Den blev også brugt til arrest af
både militære og civile myndigheder.
Under den 2.VK blev bygningerne
overtaget af tyskerne, og efter befrielsen
ﬂyttede russerne ind. Over døren opsatte
de en rød stjerne, men da befrielsesregeringen skulle besøge Bornholm i juni 1945,
blev den pillet ned igen. Årsagen til dette
var, at den konservative politiker Christmas Møller skulle overnatte i bygningen
overfor, og ham ville de ikke provokere.
De satte ikke stjernen op igen efter hans
afrejse.
Under Den Kolde Krig holdt bl.a. luftmeldetjenesten til i bygningen, men siden
overgik den til civilt brug og bygningen har
bl.a. siden været café.
På det gamle rådhus på hjørnet af Sankt
Mortens gade/Store Torv er der et relief
med inskriptionen ”Rønne fornyet/Krigsarret lægt/trygt gå mod gryet/Fremtidens
slægt/Bornholmere byggede byen/Krigen
knuste den/hele Danmark hjalp at genrejse
den”. Figuren på relieffet viser en kvinde,
der med sit barn i favnen, løber i sikkerhed
for bombardementet i 1945. Denne er sat
til minde om bornholmernes taknemmelighed for hjælpen til genopbyggelsen af
byen. En lignende sten er opsat i Nexø.
På hjørnet af Store Torv og Antoniestræde er der et fragment af Sparekassens
indgangsparti muret ind. Fragmentet er de
få rester af indgangspartiet, der var tilbage
efter bombardementet i 1945. Dette er
opsat til minde om de svære ødelæggelser
dengang.
Over porten på ejendommen Nørregade 18, er der en inskription, som
forkynder ”1945. Dette hus blev staaende”
og over inskriptionen ser man en dramatisk
afbildning af byens bombardement. Relieffet er lavet af kunsthåndværkeren Kofoed.
Rundt om hjørnet på ejendommen har han
afbildet en bjørn på en søjle med teksten
”Her standsede den russiske Bjørn 1945”,
hvilket vidner om hans humor midt i al
alvoren dengang.
I Storegade er der tre store brosten,
hvoraf den ene bærer årstallet 1658. Det
var her, den bornholmske frihedskæmper
Jens Kofoed skød den svenske kommandant Printzensköld og derved indledte

øens befrielse fra det svenske herredømme
i 1658.
Men disse nævnte steder er kun et lille
udsnit af alle de små mindesmærker, der
ﬁndes rundt om i byen.
Både i Rønne og Nexø er der hele
kvarterer med en masse ensartet byggede,
men forskelligtfarvede træhuse. Disse var
en gave fra Sverige til de bomberamte
Bornholmere. Da byerne blev bygget op
igen efter bombardementet, boede de
udbombede husvilde i disse huse.
Selvom husene kun var ment som en
midlertidig løsning på husvilde-problemet,
blev de hurtigt accepteret af befolkningen. De bornholmere, som skulle tilbage
til deres genopbyggede huse, nægtede
simpelthen af forlade træhusene, så gode
var husene!!! Derpå blev de overdraget til
andre husvilde bornholmere, og derpå blev
husvildeproblemet, som havde eksisteret
siden 1930erne løst.
I dag er de både en historisk, attraktiv
og farverig del af både Rønne og Nexø.
Prøv at tage en slentretur i disse kvarterer,
det er rigtig hyggeligt.
I bogen ”Bornholms Militære Domiciler” er der nævnt et væld af ﬂere sights
og mindesmærker fra alle de konﬂikter, der
har haft indﬂydelse på øens historie. (Se
bogliste til sidst i artiklen).

Almegårds Kaserne
Almegårds Kaserne er et militært område,
hvor der normalt ikke er adgang. Men ved
”åbent hus”-arrangementer er der meget at
se på, for da er porten åben for besøgende.
Barakkerne er opført af tømmer fra tyske

og russiske militærlejre, der blev tilovers
efter besættelserne 1940-1945/1945-1946,
så her er der virkelig tale om genbrug!
Barakkerne er røde med hvide vinduer,
akkurat efter de retningslinjer som Kong
Christian IV udstak for hærens bygninger.
I midten er der gården Store Almegård,
der er fødehjem for Kommandør Johan
Andreas Ancher, der ledte forsvaret af
Skanse II under slaget ved Dybbøl i 1864.
Gården har i mange år været kontor for
Bornholms Værns Kommandant.

Credits
1.000 tak for hjælp og opbakning til Kai
Willadsen, Tina Pliniussen, og mine bornholmske venner Mikael Kofoed, Linda
Bettina Andersen, Henrik Poulsen og
Lotte Harild.
Uden jeres hjælp, info og opbakning,
var denne artikel kun en skygge af det
den er i dag!

Litteratur
Hvis man vil vide mere om bornholmske
forhold, vil jeg anbefale at læse bogen
”Bornholms Militære Domiciler” udgivet
af Østre Landsdelskommando, Ringsted
1985, ISBN 87-87971-06-2 .
Derudover IPMS-Nyt nr. 51-55 om
Bornholms besættelse 1940-1946 og
IPMS-Nyt nr. 96 om de polske ﬂys ﬂugt
til Bornholm.
Endvidere, så er der i de sidste 15 år
udgivet et utal af bøger om bornholmske
forhold i 1940-1946. Her er gennemgang
af alt og her er offentliggjort mange billeder, kendte såvel som ukendte.

Vi slutter med denne svenskbyggede Bolinder-Munktell 425 Terrier traktor
fra slutningen af 1950erne, der kan findes på Bornholms Tekniske Samling.
Firmaet er i dag en del af Volvo koncernen
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Der geflügelte Büchsenöffner 75 år
Overskriften betyder den flyvende dåseåbner og det er netop det som Henschel Hs 129
var. I disse dage er det 75 år siden, at den første gang gik i luften.
Af Lars Seifert-Thorsen

S

elve ideen om at anvende ﬂy til at
støtte infanteriet var ikke nogen
nyhed. Den havde tyskerne allerede
fået i løbet af 1. Verdenskrig, hvor man
fra slaget ved Somme i den sidste halvdel
af 1916 indsatte ﬂy til at angribe mål på
jorden.
Det var dog lidt tilfældigt på dette tidspunkt, men taktikken blev videreudviklet
og de kejserlige ﬂyvertropper brugte en
dedikeret eskadrille til at angribe jordmål
som nærstøtte til infanteriet fra juli 1917
ved Passchendaele. Flere og ﬂere eskadriller blev opbygget og der blev såmænd også
bygget ﬂere ﬂytyper, der var specielt egnede
til opgaven.
Tabene blandt flyene i slutningen
af krigen medførte dog, at da tyskerne
begyndte at opbygge Luftwaffe i 1935
spekulerede de ikke på at lave deciderede
enheder til at angribe jordmål. Tankerne
omkring Blitzkrieg taktikken var at enhver
ﬂyenhed skulle kunne bruges midlertidigt
til formålet. Der var dog ikke enighed i de
højere Luftwaffe cirkler, men man udskød
en beslutning til efter at Luftwaffe var
blevet opbygget.

Taktikken udvikles
Den spanske borgerkrig gav en hel del svar,
bl.a. viste det sig at den tyske standardjager,
Heinkel He 51, ikke kunne hamle op med

de sovjetiske jagere og i stedet for at trække
typen væk fra Spanien blev den brugt til
at angribe mål på jorden og efter kort tid
kunne Francos styrker gennemføre både
offensive og defensive operationer uden
anden luftstøtte end disse enheder.
Til at begynde med uden de store tab,
men efterhånden som republikanerne
ﬁk forbedret deres antiluftskyts voksede
tabene. I slutningen af den spanske borgerkrig brugte man også andre typer, som
f.eks. Henschel Hs 123.
I forbindelse med okkupationen af
Sudetenland i oktober 1938 havde man fem
specielle enheder, Schlachtfliegergruppen, til
angreb mod jordmål, men kort tid herefter
blev ﬁre af disse ændret til at anvende Junkers Ju 87, der havde sin helt egen placering
i Luftwaffe. Ju 87 enhederne skulle bruges
til at angribe strategiske mål indenfor deres
rækkevidde, dvs. små militære mål umiddelbart bag fjendens linjer. Derfor var disse
hverken at betegne som bombestyrker eller
som styrker beregnet til nærstøtte.
Felttogene i Polen og Frankrig viste,
at der var behov for et ﬂy til at aﬂøse det
forældede Hs 123 biplan og også til at supplere Ju 87, der var tvunget til at opgive
dykbombeangrebet, hvis modstanderen
havde for meget antiluftskyts. Efter invasionen af Sovjetunionen blev det endnu
mere påtrængende at få ﬂy, som havde

kapacitet til at nedkæmpe kampvogne
fra luften. Styrtbomberen havde vist sig
at være det rigtige våben mod store eller
langsomme mål, som f.eks. skibe, men var
næsten virkningsløs når det gjaldt bekæmpelsen af små og meget bevægelige mål
som f.eks. kampvogne.
I slutningen af 1941 brugte tyskerne
stort set alle deres bombeﬂy i en taktisk
rolle for at støtte hærens fremrykning og
for at frigøre disse til angreb på strategiske
mål besluttede man at oprette specielle
nærstøtte enheder. Men man missede muligheden for at skabe en stærk organisation
med stort fokus på opgaven, da man fortsat
lod Ju 87 enhederne høre under bomberstyrken mens nærstøtte enhederne kom til
at høre under jagerstyrken. Ingen af disse
to styrker bekymrede sig ret meget om
nærstøtten og det var først i september
1943 at man endelig oprettede en speciel
kommando, der udelukkende beskæftigede
sig med nærstøtte. Men på dette tidspunkt
var det for sent i forhold til krigens udfald.

Udviklingen af Hs 129
Tidligt i foråret 1937 kom der en speciﬁkation fra Reichsluftfahrtsministerium
(RLM) på et Schlachtflugzeug, et ﬂy specielt
beregnet til at kunne indsættes til angreb
på jordmål. Flyet skulle være pansret og

Et Hs 129A fly, kendetegnet ved Argus motorerne,
står her på en feltflyveplads et sted på Østfronten
Foto: Via Internettet
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bevæbnet med min. 2 stk. 20 mm kanoner
og 2 stk. 7,9 mm MG.
Fire fabrikker modtog speciﬁkationen;
Gotha, Blohm & Voss, Focke Wulf og
Henschel. Af disse vendte Gotha aldrig
tilbage med et forslag og Blohm & Voss
foreslog en udvikling af deres BV 141
asymmetriske recce-ﬂy. Focke Wulf foreslog en videreudvikling af Fw 189 Uhu
recce-ﬂyet med en svært pansret cockpitsektion med plads til pilot og agterskytte.
Dette ﬂy skulle have 2 stk. 20 mm MG/FF
og 2 stk. fremadrettede 7,9 mm MG plus
to stk. 7,9 mm MG til agterskytten. Det
viste sig dog, at RLM ønskede et et-sædet
ﬂy, men ikke havde fået gjort opmærksom
på dette i speciﬁkationen og man besluttede på et tidspunkt ikke at gå videre med
denne type.
Henschel fabrikkerne havde lavet lokomotiver, lastbiler, busser og maskindele
siden 1848, men var først gået ind i ﬂyindustrien i 1933 og havde især beskæftiget
sig med at licensbygge andre fabrikkers
designs. Deres første selvstændigt designede ﬂy var Henschel Hs 123, som gik i
luften i 1935.
Henschel påbegyndte deres foreløbige
design i januar 1938 og førte en løbende
dialog med RLM frem gennem februar
og marts. Det endelige design blev påbegyndt i april 1938 og man havde den
første mock-up klar i maj måned samme
år. RLM besigtigede denne og foreslog
nogle ændringer, som blev indbygget i den
endelige mock-up, der var klar i juli. Herfra
gik det hurtigt med at lægge designet helt
fast, hvilket skete i løbet af august 1938.
Flyet var et en-sædet lavvinget monoplan med 2 stk. Argus As 410 12-cyl. luftkølede rækkemotorer på hver 430 hk. RLM
sørgede for at levere byggematerialer til
Henschel fra juli til november 1938, hvor
arbejdet på at bygge den første prototype
gik i gang. Da arbejdet gik i gang planlagde
man for at kunne tage ﬂyet i luften i april
1939. Selve bygningen gik planmæssigt
fremad, men forsinkelser i leveringen af
motorerne gjorde at ﬂyet først stod klart
på fabrikken i Berlin i maj 1939.

Jomfru- og testflyvninger
Den første ﬂyvning med prototypen Henschel Hs 129 V1 fandt sted den 26. maj
1939 fra fabrikkens ﬂyveplads i Berlin. I
løbet af de første testﬂyvninger viste der
sig et behov for at foretage forskellige
ændringer. Herefter var ﬂyet klar til yderligere testﬂyvninger fra d. 20. juni, men
kun ﬁre dage senere forårsagede en fejl på
propellermekanismen, at prototypen blev
nødlandet i forbindelse med en testﬂyvning
fra Berlin-Schönefeld.

Dette billede illustrerer at cockpittet var temmeligt forkrampet.
Klumpen foran vindspejlet er sigtet til kanonerne
Foto: Via Internettet

Reparationerne gik hurtigt for sig og
allerede d. 3. juli viste man ﬂyet frem for
bl.a. Hitler på Erprobungsstelle Rechlin
ved en demonstration, hvor også typer
som He 100, Bf 109, He 176 og He 111
blev vist frem sammen med den nye Mk
101 kanon, som senere blev en væsentlig
del af Hs 129 historien.
Efter denne fremvisning blev motorerne hovedrepareret og re-installeret i ﬂyet.
Mens motorerne var ved Argus fabrikken
foretog Henschel fabrikken forskellige
ændringer på bl.a. ror og vingeklapper. D.
19. juli var man atter klar til at fortsætte
med testﬂyvninger. Disse testﬂyvninger
fortsatte igennem resten af 1939 og man
foretog løbende forbedringer, men hele
vejen igennem var det klart, at det især
var på motorsiden der skulle foretages
forbedringer.
I løbet af september 1939 stod det
klart, at Fw 189 forslaget ikke levede op
til RLMs forventninger. I virkeligheden
var der ikke ret meget der skilte de to
typer ad, men det var både nemmere og
ikke mindst billigere at forbedre på Hs
129 og i slutningen af september 1939 ﬁk
Henschel en kontrakt på at bygge 12 stk.
Hs 129 A-0 pre-produktionsserie ﬂy. I A-0
serien blev de to 20 mm MG/FF kanoner
udskiftet med de betydeligt mere moderne
MG 151/20 kanoner.
Det var planlagt, at testprogrammet
skulle fortsætte i september ’39 med V2
og V3 prototyperne, men fortsatte motorproblemer forsinkede dette. V2 prototypen
kom først i luften 30. november. Argusmotorerne var for svage og det krævede
meget af piloten at trække ﬂyet ud af et
dyk. De aerodynamiske kræfter nærmest
”låste” rorene fast. Netop dette problem

var årsagen til at V2 prototypen styrtede
ned d. 5. januar 1940, hvor testpiloten ikke
kunne trække ﬂyet ud af et dyk.
V3 prototypen blev så forsinket, at
man installerede forbedrede As 410A-1
motorer på 465 hk inden den første gang
gik i luften d. 2. april 1940. Testﬂyvningen
var kortvarig og fortsatte problemer holdt
V3 ﬂyet på jorden frem til maj 1940. I juni
1940 blev den beskadiget i understellet og
den kom først i luften igen i marts 1941.

Tidlige modeller
Mens man testede prototyperne byggede
man videre på A-0 pre-prodserien. Den var
klar til levering i juni 1940 og fabrikken var
allerede i gang med den A-1 produktionsserie på 16 ﬂy, som Henschel havde fået en
kontrakt på at bygge.
Der dukkede dog yderligere problemer
op omkring udformningen af canopy og
hydrauliksystemerne. Dette udskød leverancen af A-0 serien til december 1940,
men det var tydeligt at motorerne fortsat
ikke var kraftige nok. De meget kritiske
rapporter fra alle piloter der var involveret i typen betød at Luftwaffe nægtede at
acceptere A-1 serien. Heldigvis for typen
havde Henschel forudset dette og havde
forberedt et lidt større design, som kunne
udstyres med franske Gnôme-Rhône 14M
stjernemotorer, der var blevet tilgængelige
efter Frankrigs-felttoget.
For at undgå alt for alvorlige forsinkelser bad RLM Henschel-fabrikken om at
undersøge muligheden for at sætte G&R
motorer på A1-serien. Man igangsatte
undersøgelserne i september 1940 og besluttede i givet fald at benævne disse ﬂy
som B-0. Disse franske motorer fandtes i
både en højre- og en venstredrejende ud17

Dette billede illustrerer de franske stjernemotorer ganske godt,
bemærk hvor tæt ”cowlings” sidder
Foto: Via Internettet

gave, så man ikke havde problemer med at
skulle tage hensyn til motorernes drejningsmoment. Installationen af de franske
motorer gik uden de store problemer og
hermed var B-0 udgaven født.
Oprindeligt var det meningen at de
franske motorer skulle være en midlertidig
løsning, men der kom aldrig nogle tyske
motorer til, så bortset fra nogle få forsøg
med italienske og andre franske motorer i
forbindelse med C-modellen (som aldrig
kom i serieproduktion), fortsatte typen
med disse Gnôme-Rhône motorer igennem hele karrieren.
Den seriemæssige ombygning af ﬂyene
til at bruge de franske motorer varede fra
oktober 1940 helt frem til december 1941.
I løbet af denne periode lavede man også
nogle forbedringer ved især vindspejlet,
så man forbedrede pilotens udsyn meget.
Disse ombygninger og forbedringer betød
at betegnelsen på ﬂyet igen blev ændret,
denne gang til B-1.

Produktionsproblemer
På grund af manglende kapaciteter i den
tyske ﬂyindustri blev det besluttet at Henschel skulle stå for den endelige samling af
ﬂyets dele, dele som ellers skulle leveres af
forskellige underleverandører. Det var især
franske underleverandører, idet bl.a. motorerne skulle laves på SNCA-fabrikken i Paris, men igennem hele krigen var der store
problemer med at få leveret tilstrækkelig
stor mængde motorer i rette tid. Årsagen
hertil skal bl.a. ses i lyset af, at store mængder af kvaliﬁceret fransk arbejdskraft blev
tvangsudskrevet til at arbejde i Tyskland.
RLM havde en ambitiøs plan om at få
leveret 50 stk. B-1 modeller ved udgangen
af april ’42 og yderligere 200 stk. af den
forbedrede B-2 model inden udgangen af
april ’43, men ikke nok med at der ikke var
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tilstrækkeligt med råmaterialer til rådighed
var der en del ﬂy som gik på tabt pga. støv
og sand som trængte ind i motorerne og
brændstofsystemet. Det var derfor nødvendigt med yderligere forbedringer undervejs.
Samtidigt var det heller ikke muligt at få
leveret de nye MK 101 kanoner.
De første B-1 ﬂy blev leveret i januar
’42, disse blev gradvist udskiftet med leverancer af B-2 modellen og ved udgangen af
1942 var der blevet leveret i alt 221 stk. Hs
129, hvilket faktisk dækkede behovet ude
ved de operative enheder. Da man nåede
juni 1943 var der i alt blevet fremstillet 440
stk., hvoraf de 253 var gået tabt som følge
af kamphandlinger og uheld. Tallet var
vokset til 664 stk. ved udgangen af 1943
og da man endelig indstillede produktionen af Hs 129 i september 1944 var der
i alt blevet bygget 1.278 stk., hvoraf langt
hovedparten var B-2 modeller.

Fronttjeneste
Den første dedikerede Geschwader til angreb mod jordmål var Schlachtgeschwader
1 (Sch.G 1), der ﬁk leveret de første Hs 129
i januar 1942.
Hele II. Gruppe, i alt ﬁre Staffeln, blev
udstyret med Hs 129 og man brugte de
første måneder af 1942 til at uddanne sig
på typen og klarlægge den taktik som man
ville anvende. Uddannelsen skete i området omkring Lippstadt, der ligger mellem
Dortmund og Paderborn.
I slutningen af april 1942 blev enheden
forlagt til baser i Rusland, for at støtte den
tyske forårsoffensiv. En af forudsætningerne for at kunne opfylde offensivens mål
var at erobre hele Krim-halvøen og dele af
Sch.G 1 blev allokeret til dette, mens andre
dele skulle støtte offensiven i retning mod
Kaukasus. Mens operationen på Krim var
i gang begyndte en sovjetisk modoffensiv,

som gjorde det nødvendigt at ﬂytte Hs
129 ﬂyene væk fra Krim og indsætte dem
længere mod nordøst i området omkring
Izyum. Det hele døde ud omkring udgangen af maj ’42 da de sovjetiske styrker trak
sig tilbage.

Bedre bevæbning
Det viste sig tidligt i Ruslandsfelttoget at
de tyske styrker ikke rigtigt havde panserværnsvåben, der kunne ødelægge de sovjetiske T-34 og KV-1/KV-2 kampvogne,
deres pansring var simpelthen for god.
For at afhjælpe dette fandt man ret
hurtigt ud af at bruge ﬂy i rollen som ﬂyvende panserværn. I begyndelsen brugte
man primært bomber og her var den bedste metode at lave en ultra lav anﬂyvning
og så sørge for at ramme plet i siden af
kampvognen. Dette var selvfølgelig ikke
nogen nem opgave og for at forbedre
mulighederne gav man sig til at kigge på
hvilke kanoner der kunne indbygges i bl.a.
Hs 129 ﬂyene.
Her kommer den tidligere nævnte MK
101 kanon ind i billedet. Som sagt var man
allerede i gang med udviklingen af kanonen
i midten af 1939, men kanonen var aldrig
blevet sat i massproduktion og den blev
stort set individuelt håndbygget fordi man
havde kig på at lave en forbedret udgave,
kaldet MK 103. Derfor var der ikke ret
mange MK 101 til rådighed, da man var
klar til at installere våbnet i Hs 129 ﬂyene
fra maj 1942. Så gik der højere politik i
sagen og både Göring og Feldmarschall
Milch pressede på for at få leveret kanonerne til fronten. Disse to herrer var også
meget interesserede i at få mulighed for at
få monteret større magasiner på MK 101,
idet der kun var plads til seks granater i
magasinet. Af andre muligheder som kom
frem på et møde i midten af maj 1942 med

bl.a. de to nævnte herrer som deltagere var
at få undersøgt om der kunne monteres 50
mm kanoner i Hs 129.
Nogle gange er det en fordel, at der
går chefer i tingene, for med udgangen
af juli havde man kigget på mulighederne
for at installere ikke bare 30 mm MK 103
kanoner, men også 37 mm Flak 18 og 50
mm Pak 38 med henholdsvis 12 skud og
40-50 skud i magasinerne.
De første MK 101 kanoner nåede ud
til 4. Staffel/Sch.G 1 i juni 1942 sammen
med et hold teknikere som kunne installere dem i ﬂyene som en felt-modiﬁkation.
De var udstyret med et 30-skuds magasin
og kunne skyde både enkeltskud og automatisk afhængigt af hvad piloten valgte.
Resultaterne udeblev ikke, idet krigsfanger
rapporterede at de tyske Hs 129 ﬂy var
frygtede blandt de sovjetiske kampvognsbesætninger. Dog var de tyske piloter mere
skeptiske, idet at de tyske landtropper ikke
fandt sovjetiske kampvogne der var blevet
ødelagt af den panserbrydende ammunition og derfor var der mange som ﬁk fjernet MK 101 kanonen og i stedet monteret
bombeholdere. Andre årsager som bl.a.
manglende teknisk viden blandt jordpersonellet og deraf følgende problemer med
funktioneringsfejl var også medvirkende til
beslutningerne.
Igen skulle der højere instanser ind
over, og i slutningen af november ’42
blev der givet ordre til at kanonerne skulle
geninstalleres. Den sovjetiske vinter viste
sig at være skyld i yderligere problemer
med kanonerne, idet løs sne og slud blev
slynget op på fuselagen af de modsat roterende propeller, trængte ind i ammunitionstilførslen og stoppede denne. Til gengæld
var de meget succesfulde når der ikke var

disse problemer. Mange sovjetiske kampvogne blev ødelagt med ganske få træffere
og Hs 129 ﬂyene viste sig også i stand til at
absorbere meget store beskadigelser uden
at blive skudt ned. Det var helt almindeligt,
at ﬂy med masser af små huller fra f.eks.
håndvåben blev indsat igen og igen fordi
man ikke havde tid til at reparere ﬂyene.

Afrika
Kort efter den engelske offensiv ved El
Alamein var blevet sat ind overførte Luftwaffe i november 1942 4. Staffel fra den
nyoprettede Sch.G 2 til Nordafrika for at
kunne levere luftstøtte til Afrikakorpset.
Den blev til at begynde med baseret ved El
Adem, der ligger ca. 25 km syd for Tobruk.
Afrikakorpset var under særdeles
hårdt pres og især forsyningssituationen
var nærmest håbløs. Man manglede især
den panserbrydende ammunition og uden
den var det fornuftigt at eskadrillechefen
nægtede at ﬂyve missioner mod de britiske
kampvogne. Samtidigt viste det sig at de
sandﬁltre som man havde monteret på
motorerne ikke virkede godt nok og deres
ydeevne faldt dramatisk samtidigt med at
olieforbruget voksede enormt.
Hs 129 eskadrillen måtte, som resten af
Afrikakorpset trække sig tilbage, og efter
at have været fanget i to forskellige sandstorme blev det nødvendigt at afmontere
MK 101 kanonerne, da ﬂyene ikke længere
kunne komme i luften med dem ombord.
Det hele måtte læsses på lastvogne og
ﬂyttes bagud fra ﬂyveplads til ﬂyveplads
og med udgangen af 1942 var resterne af
eskadrillen placeret nær Tripoli uden et
eneste luftdygtigt ﬂy. Eskadrillen forlod
Afrika midt i januar og blev efterfølgende
sendt tilbage til Østfronten.

Også 5./Sch.G 2 blev sendt til Nordafrika, om end det var til Tunesien for at
imødegå de allierede styrker der var gået i
land i forbindelse med Operation Torch,
hvor eskadrillen ankom d. 30 november.
Selv om man havde bedre forhold i Tunesien end i Libyen var der masser af problemer med vejret, hvor store mængder regn
betød masser af mudder på ﬂyvepladserne.
Eskadrillen opererede med ganske stor
succes og moderate egne tab, indtil den
allierede overvægt af mænd og materiel
tvang tyskerne ud af Nordafrika i begyndelsen af maj 1943.

Østfronten 1943
I februar 1943 blev alle Luftwaffes
Schlachtgeschwader reorganiseret. Samtidigt ændrede man på taktikken, idet man
simpelthen forbød at bruge flyene på
recce-missioner og også at holde dem fra at
iværksætte panserværnsmissioner på egen
hånd, undtaget hvis russerne skulle lave et
pludseligt pansret gennembrud af fronten.
Det var yderst vigtigt at foretage missionerne i samarbejde med hæren og man
brugte Hs 129 ﬂyene udelukkende som
støtte til at nedkæmpe sovjetisk panser på
hærens anmodning.
Fronten blev stabiliseret i marts ’43
da tyskerne generobrede Kharkov og kort
tid derefter blev Hs 129 ﬂyene indsat i
Kuban-brohovedet. Det var omkring dette
tidspunkt at man begyndte at påmale Infanteriesturmabzeichen på Hs 129 ﬂyene
for at markere, at man primært støttede
det tyske infanteri. Når der var sovjetiske
kampvogne i området ﬁk de tyske infanterister stor moralsk hjælp når Hs 129 ﬂyene
kom og angreb kampvognene inden de
nåede frem til de tyske linjer.

Denne Hs 129 fra 5./Sch.G 2 var ikke flyvedygtig da tyskerne forlod Nordafrika.
Her er det amerikanere som inspicerer maskinen et sted i Tunesien i maj 1943
Foto: Via Internettet
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Hs 129 flyene fløj med hvid camouflagebemaling
når det var vinter i Rusland. Her arbejdes der på kanonerne,
så billedet fortæller hvor lugerne indtil dem var placeret
Foto: Via Internettet

Russerne var dog hurtige til at komme
på modtræk, idet kampvognsbesætningerne, når de genkendte Hs 129 ﬂyene,
kravlede ud af kampvognene og beskød
de tyske ﬂy når de gennemførte angrebet
på kampvognen. Hvis tyskeren ramte
kampvognen, hvad de som oftest gjorde,
sørgede panseret for at der ”kun” skete
skade indvendigt i kampvognen mens at
besætningen kunne åbne ild mod ﬂyet med
alt fra geværer og pistoler til MG’er når
ﬂyet trak ud af angrebsdykket.. Heldigvis
for tyskerne var ﬂyet godt pansret, men
motorerne var ret sårbare og Hs 129 ﬂyene
led ret store tab.
Hs 129 eskadrillerne tog del i Operation Zitadelle, angrebet ved Kursk i juli ’43
og var ved ﬂere tilfælde direkte udslagsgivende i forhold til taktiske sejre for de
tyske styrker. Efterhånden som den tyske
offensiv løb tør for kræfter og russerne gik
over til en modoffensiv blev Hs 129 eskadrillerne brugt som en slags brandkorps og
indsat her, der og allevegne i områderne
omkring Dnepropetrovsk, Dniepr og
Smolensk. Tabene voksede idet også det
sovjetiske luftvåben nu var klar over hvor
vigtigt det var at nedkæmpe Hs 129 ﬂyene,
så kampvognene kunne få mere frit spil.

1944
Året 1943 sluttede med mørke udsigter for
tyskerne da den sovjetiske vinteroffensiv
begyndte juleaftensdag. Snart trængte de
igennem de tyndt besatte tyske linjer og
selv om Hs 129 eskadrillerne var godt
trætte blev de indsat for at forsøge at
stoppe de sovjetiske kampvogne.
Der er en historie om at de sovjetiske
kampvogne trængte ind på en Hs 129 base
i begyndelsen af januar ’44 og at tyskerne
ﬁk stablet ﬂyenes haler op på tomme benzintønder og derved kunne bruge deres
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kanoner mod kampvognene. Inden det
kom så langt trak russerne sig dog tilbage,
formentlig pga. benzinmangel.
På trods af store problemer med den
russiske vinter og masser af problemer
med de nye MK 103 kanoner der var kommet i tjeneste i sommeren ’43, men som
ikke kunne klare de ekstreme temperaturer,
var Hs 129 ﬂyene igen og igen med til at
stoppe sovjetiske fremstød.
Foråret 1944 betød at Hs 129 enhederne var blevet tvunget ud af Ukraine
og nu var baseret i Rumænien, sammen
med bl.a. rumænske enheder der også var
udstyret med Hs 129. De tog del i de bitre
kampe omkring Jassy og Carbiti. Senere
på sommeren 1944, betød den sovjetiske
offensiv at stort set alle Luftwaffe enheder
blev indsat, herunder også Hs 129 eskadrillerne, som blev ﬂyttet rundt mellem de forskellige frontafsnit, hvor der var behov for
dem. Dette betød enorme besværligheder
for vedligeholdelsen af ﬂyene og der blev
færre og færre som var i ﬂyvedygtig stand.
Samtidigt betød luftværnsild at ﬂere
og ﬂere erfarne piloter blev skudt ned og
selv om man ikke led af mangel på piloter,
led man af mangel på erfaring i angreb i
ultra lav højde.
Da den sovjetiske offensiv endelig gik
i stå i slutningen af august var tyskerne
trængt langt tilbage i Polen og frontlinjen
gik meget tæt på den polsk-tyske grænse.
Her var Luftwaffe heldige, for det var på
dette tidspunkt at de for alvor mærkede at
der ikke var benzin nok. Nogle af eskadrillerne kom stort set ikke i luften fra
september ’44 til januar ’45.

Afslutningen
Da russerne iværksatte deres nye offensiv
i midten af januar 1945 betød det, at de
tyske Hs 129 styrker igen måtte træde til

og agere brandslukning for at forsøge at
stoppe de sovjetiske panserkolonner. Det
skete i Østprøjsen, i den vestlige del af
Polen, i Tjekkoslovakiet og også i Østrig.
Her og der forårsagede de tab for
russerne, men krigens gang betød selvfølgelig at deres aktioner kun var myggestik
i forhold til de allieredes fremrykning.
De ﬂeste piloter og teknikere fra Hs 129
eskadrillerne endte i sovjetiske fangelejre
og blev først returneret til Tyskland i 1949.

Rumænsk tjeneste
Det eneste andet ﬂyvevåben som benyttede
Hs 129 under krigen var det rumænske,
dette på trods af et større antal lande
var interesserede i typen. Allerede i maj
1942 overvejede tyskerne at levere typen
til Rumænien, men det var først i august
1943 at de første ﬁre styks blev leveret til
Budapest. Rumænerne kom med tiden op
på at modtage op mod 65 stk. Hs 129.
Deres første indsats mod russerne
skete d. 16. august 1943 i området ved
Izyum. Det russiske luftværn forårsagede
også store tab for rumænerne og med
udgangen af oktober var styrken blevet
mere end halveret til ca. 25 luftdygtige
fly. De rumænske enheder fortsatte at
gøre god fyldest, især foran de rumænske
hær-enheder helt frem til statskuppet mod
Marskal Antonescu i august 1944.
Det er lidt interessant at se, at selv om
det var sjældent at Luftwaffe og andre aksestyrker var baseret på de samme baser, så
var der i sommeren 1944 et særdeles godt
forhold mellem tyske og rumænske Hs
129 piloter på basen i Bacau i Rumænien.
Da Rumænien erklærede krig mod
Tyskland d. 25. august 1944 havde rumænere 32 stk. Hs 129 i tjeneste. Ved at tage et
antal tyske maskiner, som Luftwaffe havde
efterladt på en rumænsk base i besiddelse

kom tallet op på 54 stk. Selv om en del
af de tyske ﬂy var udstyret med MK 101
og MK 103 kanoner havde rumænerne
hverken erfaring med disse og heller ikke
den specielle ammunition. Derfor blev de
i rumænsk tjeneste udstyret med bomber
og indsat i angreb mod tyske styrker i
Transsylvanien og senere i Slovakiet. De
fortsatte med at operere mod tyskerne frem
til krigens slutning, deres sidste missioner
var d. 11. maj 1945, hvor de angreb tropper fra Vlassov-hæren i nærheden af den
tjekkiske by Uherské Brod.
Typen fortsatte i rumænsk tjeneste
frem til slutningen af 1940’erne, hvor de
sidste tre blev skrottet.

Andre bevæbninger
Tyskerne eksperimenterede en hel del med
forskellige bevæbninger af Hs 129. Disse
er kendt som forskellige Rüstsätze.
Blandt andet lavede man et Rüstsätz
med ﬁre stk. 7,9 mm MG 17 maskingeværer. Andre interessante forsøg var med 3,7
cm Flak 18, 5 cm BK 5 (der var en udvikling af 50 mm KwK 39) og ikke mindst
7,5 cm BK 7,5 der var en automatkanon
udviklet fra en Pak 40.
I den lidt mere bizarre afdeling var et
forsøg med en morter, som var monteret
øverst på fuselagen og som blev affyret
automatisk af en elektromagnetisk sensor
når ﬂyet ﬂøj henover et stort metalobjekt,
som f.eks. en fjendtlig kampvogn. I samme
kategori kan nævnes et forsøg med en
bagudskydende ﬂammekaster.

Bevarede Hs 129
Selv om alle tre allierede nationer erobrede
Hs 129 ﬂy i forskellig stand, så er de alle
gået tabt efter krigen. Dog er cockpit-

sektionen af det ﬂy som amerikanerne
satte i luftdygtig stand i løbet af 1944 blevet
bevaret. Efter krigen blev ﬂyet, med nummeret FE-4600, fremvist ved et airshow i
Seymour, Indiana. Det skulle have været
sendt til Davis-Monthan AFB i Arizona,
men måtte nødlande i Tennessee på vejen.
Herfra endte det på en skrotplads, hvor en
privat mand købte den ukomplette næsesektion, som så siden er blevet solgt til en
australsk samler. I dag ﬁndes den hos en
privatmand i Sydney, Australien.

Bemalinger
Som udgangspunkt var Hs 129 bemalet i
standard splinter-camouﬂage i RLM 70/71
overside og RLM 65 underside. Men livet
på østfronten var hårdt og slitagen på camouﬂagen ligeså.
Endvidere var det almindeligt at pladre
noget hvid maling ovenpå når det var vinter
og det var ikke altid at man havde tid og
mulighed for at få det hele fjernet igen når
det blev forår.
Flyene i Nordafrika var i de almindelige bemalingsskemaer som Luftwaffe
brugte dernede, men sandstorme har
uden tvivl fungeret som sandblæsning og
det er næppe sandsynligt at man har brugt
specielt meget tid på at male dem, når det
mere har handlet om at få dem sat i stand
til at komme i luften igen og deltage i
kamphandlinger.
Mit råd til modelbyggeren er derfor at
man skal have fat i nogle referencefotos,
der er masser af dem i de bøger som
udgør litteraturlisten. Derfra kan man
så tilføje weathering efter egen smag og
medmindre man ønsker at deltage i Dokumentationsklassen ved et DM, slippe godt
fra det meste.

Hs 129 i model
Der findes en stribe forskellige sæt af
Henschel Hs 129.
Herunder er der en kort liste med angivelse af skala, version og modelfabrikatet,
et spørgsmålstegn angiver at jeg ikke har
fundet ud af hvilken version som sættet
forestiller.
Listen er næppe udtømmende, det er
et usædvanligt ﬂy som har appelleret til
mange fabrikanter.
1/72:
B-2 Italeri
B-2/R-2 Revell
A-? Pavla
B-? Lindberg
B-? Airﬁx (med BK 7,5)
1/48:
B-2 Revell (ex-Hasegawa)
B-3 Hasegawa
B-? AMT (æsketegningen viser en BK 7,5)
B-1/B-2/B-3 Esci.
1/32:
B-2 Grey Matter Figures (resin)
?? Combat Models (vac-form)
Hvilket af disse sæt du foretrækker, må
være helt op til dit forhold til de enkelte
fabrikanter. Der er sikkert både fordele og
ulemper ved dem alle.

Litteratur
Pegg, Martin: Hs 129 Panzerjäger
Bernád, Dénes: Henschel Hs 129
Bernád, Dénes: Henschel Hs 129 in Action
Air International December 1980

Udgivet fra Special Hobby
1:48
1:72
1:72

Heinkel He 115 i svensk tj.
De Havilland Vampire FB.5
i norsk tj.
Hawker Sea Fury Mk.11 (cubansk)

Her er tre teknikere ved at lade MK 101 kanonen op med ny
ammunition. Flyet er en Hs 129C, bemærk de anderledes
indsugninger i forhold til billedet på side 18.
Foto: Via Internettet
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Royal Air Force’s Bomber Command fra dens
begyndelse til og med 9. april 1940
Et overblik. Del 2.
Af Jørgen Seit Jespersen

Mellem krigsudbruddet og
9. april 1940
I dette tidsrum havde Bomber Command
to hovedopgaver. Det var selve bombetogterne og desuden nedkastning af ﬂyveblade, der skulle få den tyske befolkning til
at vende sig mod Hitlers regime og krigsførelse. De såkaldte Nickels operationer.
Bombetogterne blev ﬂøjet efter den
fastlagte taktik, dvs. tætte formationer i
fuldt dagslys og uden jagereskorte, og tyske
skibe var højt prioriteret.
F.eks. den 29. sep. 1939, da 11 Hampdens fra 144 eskadrille kom i luftkamp
med Messerschmitt Bf. 109ere. Alle ﬂyene
i den første gruppe på 5 Hampdens blev
skudt ned, mens den anden gruppe på 6
ﬂy returnerede til basen.
Den 14. dec. 1939 blev 23 Hampdens,
12 Wellingtons og 7 Whitleys sendt ud
over Nordsøen for at lede efter skibe der.
Wellington formationen mistede 5 ﬂy til
det tyske antiluftskyts og de tyske jagere.
Den 18. dec. 1939 blev 24 Wellington
bombere sendt på togt mod Wilhelmshafen. Den tyske radar på øen Wangerooge
opdagede formationen, og den blev angrebet af 32 Messerschmitt Bf. 109 og 16
Messerschmitt Bf. 110 jagere.

Da der ﬁndes en øjenvidneberetning,
gengives den her. Staffel Hauptmann
Wolfgang Falck fra II Gruppe/Zerstörer
Geschwader 76 fortæller. Han ﬂøj en Messerschmitt 110:1
“Vi fløj i retning mod Helgoland, og da vi så
fjenden, begyndte vi at stige. Bombemaskinerne var
et godt stykke vej borte, da vi begyndte at stige,
og vi kunne se de små røgskyer fra antiluftskytset
over Wilhelmshafen, da ”Tommyerne” vendte om
mod England. I angrebets dyk fik jeg ram på en
Wellington, og min wingman, Feldwebel Fresia, fik
ram på to, førend vi var nødt til at afbryde angrebet,
blev Falck ramt fra et haletårn på en Wellington.
Med begge motorer ude af drift, svævede jeg til
flyvepladsen på øen Wangerooge – det var første
og sidste gang, jeg var svæveflyverpilot”
Bomber Command tabte 12 Wellingtons i luftkampen. De voldsomme tab ﬁk
forunderligt nok ikke Royal Air Force til at
ændre Bomber Commands taktik, derimod
fik Bomber Command en reprimande.
Tabene, især de den 18. december, skyldtes
dårlig formationsﬂyvning og lederskab.
Der blev ikke ændret på taktikken, det var
bomberbesætningerne, der ﬁk skylden!
Den anden hovedopgave, nedkastningen af ﬂyveblade foregik over selve
Tyskland og om natten. Nedkastningerne
1 Campbell, J.L. 1977 p. 13.

En Whitley fra 58 Sqn baseret på Linton-on-Ouse basen
bliver lastet med bomber
Foto: © IWM (CH226)
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var et forsøg på at få den tyske befolkning
til at vende sig mod naziregimet. Nedkastningerne havde den gavnlige virkning,
at bombebesætningerne blev trænet i at
ﬂyve natﬂyvning, og at navigationsudstyret skulle forbedres. Desuden krævede en
nedkastning af ﬂyveblade ikke den samme
akkuratesse som en egentlig bombning.
Natbombningen ramte også Danmark.
Det skete natten mellem den 9. og 10. januar 1940. En gruppe Whitley bomber var på
patrulje over de nordfriske øer og Hornum
på øen Sild, hvor der var en vandﬂyverbase.
Togtet ramte også dansk territorium, idet
et af ﬂyene bombede den danske ø Rømø,
der ligger lige nord for Sild.
Klokken 01:00 om natten ramte 3 bomber øen, det skete kun materiel skade, men
den danske neutralitet var blevet krænket
igen, og den danske regering protesterede
igen. Den 10. januar erkendte englænderne
fejlen, og de var villige til at udbetale erstatning. Samtidig rettede englænderne kritik
af den danske neutralitetsafmærkning på
Rømø, som de mente var dårligt belyst og
vanskelig at se.
Fra lokal side, politimesteren, blev det
bekræftet, at belysningen ikke havde været i
orden. Helt tilbage fra november 1939 havde der været en konﬂikt mellem Danmark
og Tyskland om de belyste
neutralitetsmærker. Tyskerne
var ikke glade for dem, fordi
de engelske flyvere kunne
bruge dem som navigationsmærker. Endvidere må det
huskes, at på dette tidspunkt
frem til den 9. april 1940, var
Tyskland mørkelagt, mens
lyset var tændt i Danmark. Sagen endte med at belysningen
i Danmark skulle fortsætte, og
neutralitetsmærkerne skulle
være i orden.
Erfaringerne med natﬂyvning blev brugt den 19.
marts 1940. Efter Luftwaffe
havde bombet den engelske
ﬂådebase Scapa Flow, skulle
der rettes et hævntogt mod de
tyske vandﬂyvebaser på øen
Sild. Togtet skulle gennemføres natten mellem den 19. og
20.marts, men der måtte ikke

En Whitley med det tidlige næsetårn,
sammenlign med fotoet nederst på si.22
Foto: Via Internettet

bombes, hvis der var civile bebyggelser i
nærheden. Angrebet blev foretaget af ﬂy
fra Group IV og Group V. De 30 Whitley
ﬂy fra Group IV ﬁk tildelt 4 timer over
målet, mens de 20 Hampdens fra Group
V ﬁk 2 timer. Da de engelske besætninger
hævdede, at 26 Whitleys og 15 Hampdens
havde ramt målet.
Under angrebet blev Danmark også
ramt:
Kl. 19:20 ﬂøj et eller ﬂere ﬂy over Esbjerg. Der blev affyret varselsskud fra et
batteri ved Sæden Strand mod et af ﬂyene.
Flyet, som blev fastholdt af en lyskaster,
affyrede maskingeværsalver uden dog at
forårsage skade.
Kl. 20:40 fløj 2 eller flere fly over
Rømø, og der blev kastet bomber på Fanø
og sandsynligvis i vandet ud for Fanø. Ved
midnat og derefter ﬂøj et antal ﬂy over
dansk territorium ved Hvide Sande og
Ringkøbing og kastede her bomber, som
forårsagede skader på ﬂere huse.
Kl. 01:30 ﬂøj et antal maskiner over
Esbjerg. Flådefartøjet ”Beskytteren”, som
er stationeret i Esbjerg affyrede varselsskud. På Vallund Hede ved Ølgod er der
kastet en bombe. Politimesteren i Esbjerg
rapporterede, at det var i klart vejr, og alle
neutralitetsmærker var oplyste… ”
Den danske konsekvens af bombenedkastningerne var, at der blev opstillet
neutralitetsmærker helt op til Hvide Sande,
og man indrettede et lazaret der. Endnu
engang havde Bomber Commands bombning været meget upræcis, og den danske
neutralitet var blevet krænket.2

Den 4. april 1940 opdagede Bomber
Command et stort antal tyske skibe efter
en rekognoscering over Cuxhafen. Den 7.
april opdagede en Lockheed Hudson fra
Coastal Command et stort antal tyske skibe
i Nordsøen. Det var Marine Gruppe 1 og 2,
der bl.a. indeholdt slagskibene Scharnhorst,
Gneisenau og krydseren Hipper.
Bomber Command angreb styrken om
formiddagen med 12 Blenheim og 24 Wellington ca. 50 km ud for Ringkøbing på Jyllands vestkyst. Ingen af skibene blev ramt,
skibene fortsatte mod nord og blev aldrig
observeret igen på grund af skydækket.
Det store antal af skibe var en del af
angrebsstyrken, der skulle indgå i angrebet
på Norge den 9. april 1940 – Operation
Weserübung.3

2 Skov Kristensen, H. & Kofoed, C &
Weber, F. 1988 p.19-28

3 Warner, G.2002. p. 179 and Dildy, D.C.
2007. map p. 31

Bomber Command i
Frankrig 1939 – 9.april 1940
Som nævnt tidligere blev Group I sendt til
Frankrig allerede den 2. september, dagen
efter Tyskland angreb Polen og dagen før
Englands og Frankrigs krigserklæring til
Hitlers Tyskland den 3. september 1939.
Langt størsteparten af Group Is ﬂy var
det lette bombeﬂy Fairey Battle. Et ﬂy der
allerede på dette tidspunkt var overhalet
af udviklingen inden for jagerﬂy, et ﬂy der
havde lagt fremtiden bag sig.
Dets farligste fjender i luften var Messerschmitt Bf. 109 og Messerschmitt Bf.
110, desuden havde tyskerne et hurtigt
skydende præcist antiluftsskyts, en del af
det var mobilt.

Group I’s ﬂy blev forlagt til ﬂyvepladser nær Rheims. Group I’s opgave var at
rekognoscere, de tyske anlæg, Siegfried
linjen, og troppekoncentrationer og -bevægelser på grænsen op til Holland, Belgien
og Frankrig. Flyvningerne nåede sjældent
mere end 50 km ind over tysk territorium.
Togterne kunne godt planlægges uden
ordre fra højere sted og med eller uden
eskorte af franske jagere.
De første Battle ﬂy gik tabt den 19.
september 1939 da 3 Messerscmitt Bf. 109
fra Jagdgeschwader 2 nedskød 2 Battles fra
Squadron 88 under en rekognoscering af
Siegfried linje. Den 20. september 1939
blev en Messerschmitt Bf. 109 skudt ned af
observatøren i en Battle fra Squadron 226.
Allerede i løbet af september stod det
klart Battle ﬂyet var sårbart, Group I havde
store tab til Luftwaffe.
Til beskrivelse af situationens alvor har
jeg valgt at gå nærmere ind i en luftkamp
den 30. september 1939 mellem 5 Battles
fra squadron 150 og 15 Messerschmitt Bf.
109ere. De engelske ﬂy skulle observere
Siegfried Linjen, og efter de havde ﬁntet
det tyske antiluftskyts, blev de angebet af
9 Messerschmitt 109ere, der dykkede ned
efter dem fra oven og lige forfra. På RAF
jargon: ”Bandits twelve o´clock high”. Samtidig angreb 6 Messerschmitt Bf. 109ere fra
højre side. Den tyske taktik var, at fange
de engelske ﬂy i krydsild. Den tyske taktik er beskrevet af en af de overlevende
englændere:
”Deres metode var at dreje rundt, dykke og
komme ind under halerne på vores fly. Den intense luftkamp varede 35 minutter. Tre af vores
maskiner blev skudt ned og et andet nødlandede,
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Blenheim Mk.IV bombefly på
en base i England
Foto: Via Internettet

men af de 12 mænd, som udgjorde besætningerne,
kunne 8 ses dale ned i faldskærme.”
Det femte Battle ﬂy var bemandet af
pilot Squadron Leader W.M.L. MacDonald,
observatør Sergeant F. H. Gardiner og
skytte Aircraftman First Class Murcar. De
var nu alene i luftkamp med 15 Messerschmitter. Der ﬁndes en beretning om det:
”Squadron Leader var alene, men han fløj og
gjorde arbejdet færdigt. I flyets hale opretholdt skytten en konstant beskydning. En strøm af kugler
ramte den første Messerschmitt. Den fjendtlige
maskine rystede, og på et sekund brød det i brand
og faldt til jorden. Ved at opretholde skydningen
ramte han det andet fly. Med røg ud af næsen
faldt det til jorden i et spin. Rystet af skyttens
konstante og akkurate beskydning, opgav de 13
tilbage blevende tyskere kampen.”4
Forfatterens kommentar til beskrivelsen af MacDonalds/Murcars luftkamp er:
MacDonald må have dykket sin Battle ned
i meget lav højde, således at de tyske jagere
ikke har kunnet komme under dens hale,
hvilket har givet Murcar et skudfelt uden
blinde vinkler - et perfekt teamwork.
Det stod helt klart, at Battle ﬂyenes
tab var for store, og Bomber Command
mistede for mange førsteklasses besætninger. Battle eskadrillerne blev trukket ud af
4 Thorburn, G. 2013. p.68 & 69.

dagoperationerne og ﬂøj kun om natten.
Group I’s Blenheim eskadriller havde klaret
sig bedre, og kun de ﬂøj dagoperationer.
I løbet af de sidste måneder af 1939 og
de første af 1940 ﬁk nogle Battle eskadriller
deres ﬂy udskiftet med Blenheim bombeﬂy. Endvidere blev Bomber Command i
Frankrig forstærket med ﬂere Blenheims,
Wellingtons og Whitley eskadriller taget
ud af bombegrupperne i England. Indtil
den 9. april 1940 ﬂøj Bomber Command
i Frankrig rekognosceringer og Nickels
operationer.

Operation Weserübung
generelt
Til forståelsen af Operation Weserübung
er det vigtigt at huske på, at det primære
mål var Norge og Danmark indgik i planen
mest ud fra dets geograﬁske beliggenhed
som trædesten mellem Tyskland og Norge.
Både Danmark og Norge havde erklæret sig neutrale, da. 2 verdenskrig begyndte.
Til forskel fra Norge havde Danmark indgået en ikke-angrebspagt med Tyskland i
1939. En pagt man fra engelsk side havde
stor forståelse for, da Danmark havde fælles grænse og en betydelig samhandel med
Tyskland, men fra engelsk side var man

af den overbevisning, at det
kun var et spørgsmål om tid,
inden Tyskland ville angribe
Danmark.
Desuden var englænderne af den mening, at de
ikke kunne gribe militært i
situationen, man anså nærmest Danmark for umuligt
at forsvare, og økonomisk
set havde Danmark ikke
den store betydning. Samhandlen mellem England og
Danmark var i danske øjne
stor, mens englænderne anså
den for uvæsentlig i deres
krigsøkonomi.
Operation Weserübung
var slaget om Norge. Både
England og Tyskland havde
betydelige økonomiske og
strategiske interesser i landet. Begge de krigsførende
lande havde store økonomiske interesser i Norge.
Især de svenske forsyninger
af jernmalm der indgik i deres industrier.
Forsyningerne blev udskibet i de nordnorske havnebyer, særlig Narvik var vigtig.
De tyske jernmalmskibe sejlede ned langs
den norske kyst, og de engelske sejlede
direkte til England.
Neutralitetspolitikken både for Danmarks og Norges vedkommende medførte
diplomatiske problemer både med England
og Tyskland, dog var de danske problemer,
lidt overﬂyvninger og fejlbombninger, for
intet at regne i forhold til hvad nordmændene oplevede.
Det politiske spil mellem England og
Tyskland omkring Norge var at provokere den norske neutralitet, så et af de
krigsførende lande kunne hævde at Norge
i realiteten var på fjendens side. Englænderne udfordrede den norske neutralitet
kort før midnat den 16. februar 1940.
Destroyeren HMS Cossack brød dybt ind
i norsk national farvand i Jøssingfjorden
og angreb Altmark, der var forsyningsskib
for lommeslagsskibet Graf Spee. Det lå for
anker der med 299 engelske søfolk som
fanger. Der var også norske ﬂådefartøjer
i nærheden, men de forholdt sig passive,
og de engelske fanger blev befriet. Efter
denne aktion og ydmygelse af den tyske

Svensk eksport af jernmalm via Narvik i 1000 tons. Kilde: Haarr, G.H. 2009. Appendix A.
Total
Til Tyskland
Til England
Til andre
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1935
3.821
2.592
786
207

1936
5.530
3.843
998
319

1937
7.580
4.919
1.611
438

1938
6.844
4.771
1.222
349

1939
5.866
4.027
1.117
537

1940
1.266
504
524
189

ﬂåde besluttede en rasende Adolf Hitler,
at Norge ikke var interesseret i at forsvare
sin neutralitet og i realiteten var på engelsk
side. Derfor satte han planlægningen af
Operation Weserübung i gang med det
samme. På engelsk/fransk side havde man
længe haft planer om et fremstød mod
Norge og Sverige for at komme i besiddelse
af de svenske jernmalmsminer og Narvik.
Planen var at man ville sende engelske,
franske og polske styrker ind i Nordnorge
og Nordsverige under dække af den ﬁnsk/
sovjetiske vinterkrig.5 Desuden var man
bange for at blive udﬂanket i Nordatlanten,
hvis tyskerne kom i besiddelse af den norske kyst. Fjordene ville være ideelle gemmesteder og baser for togter ud i Atlanten.
Kapløbet om Norge var i fuld gang efter
16. februar 1940. Allerede den 26. februar
havde den tyske overkommando den første
plan parat. Den lød som følger:
”For at sikre forsyninger, især for luftvåbenet, må vi ad diplomatis vej af Danmark
forlange adgang til luftbaser i Nordjylland, ret til
at overflyvning af landet og dispositionsret over
visse havne. Om nødvendigt må vi true med en
invasion, for hvilken de nødvendige tropper må
holdes i beredskab. ”6
Det kan kaldes den ”lille” plan for angrebet på Danmark, hvor angrebet på landet er afhængig af, om man af diplomatisk
vej kan få sine krav opfyldt. Den 1. marts
1940 ændres planerne på Hitlers ordre til
følgende, og det kan kaldes den ”store”
plan, nu skulle hele Danmark invaderes:
”Udviklingen af situationen i Skandinavien
kræver, at alle forberedelser træffes til at besætte
Danmark og Norge med dele af værnemagten
(”Weserübung”). Herved skal et engelsk over5 Haarr, G.H. 2009. p. 25-45. & Clemmensen, M.H. 2010. P.523-537.
6 Lidegaard. B 2006. p.157.

greb på Skandinavien og Østersøen forebygges,
vor malmbase i Sverige sikres, og krigsmarinens
og luftvåbenets udgangsstilling mod England
udvides”.7
Nu var scenen sat for Operation Weserübung. Tyskerne havde beskrevet deres
målsætninger, og detaljeplanlægningen gik i
gang. En del af den tyske ﬂådestyrker blev
samlet i Wilhelmshafen og Cuxhafen, og
invasionstropperne blev indskibet.
Skibene blev opdaget af Bomber
Command og blev angrebet i rum sø den 7.
april ca. 50 km. vest for Ringkøbing. Ingen
af skibene blev ramt, og invasionsﬂåden
blev på grund af tykt skydække aldrig
observeret igen. Den kunne fortsætte mod
nord, og dens mål var Narvik i Norge.

Weserübung den 9. april i
Danmark
Den danske regering og militære ledelse var
vel vidende om, at tyskerne havde samlet
store militære styrker i deres Østersø havne
og syd for den dansk-tyske grænse, og for
ikke at provokere tyskerne var de danske
styrker ikke rykket ud i deres forsvarsstillinger.
Klokken 04:15 overskred de tyske styrker den danske grænse. De danske styrker i
Sønderjylland udkæmpede spredte forsinkelseskampe mod den overmægtige fjende.
Landet blev erobret i et lynangreb. Der var
kampe ved Amalienborg, hvor Livgarden
var i en heftig skudveksling med den tyske
hær. Mange af de danske kampﬂy, næsten
alle af ældre dato undtagen Fokker D. XXI
ﬂyene, blev udslettet på jorden på Værløse
Flyvestation.
Tyskerne nedkastede flyveblade det
kendte ”OPROB” til den danske befolk7 Lidegaard, B. 2006. p.157.

ning, og de tyske bombeﬂy ﬂøj truende
henover København. Klokken 07:34 overgav Kongen og regeringen sig til de tyske
styrker og Danmark var besat. Hele erobringen havde taget 3 timer og 19 minutter.
Tyskerne havde fuld kontrol over
landet. Flyvepladserne Rødslet og Rørdal
ved Ålborg var blevet erobret af tyske
faldskærmsjægere. Flyvepladserne var
vigtige punkter i operationen, da de skulle
bruges som transit luftbaser i de videre
kampe i Norge.
Hvordan var Bomber Commands
reaktion på angrebet på Danmark? Da
englænderne opdagede at Danmark og
Norge var under angreb, fandt de Western
Air Plans fra 1937 frem.
Da Danmark havde overgivet sig efter
3 timer og 19 minutter, nåede englænderne
slet ikke at reagere. Det hele var slut, inden
det var begyndt.
Senere rettede Bomber Command ﬂere
angreb mod danske ﬂyvepladser, men den
9. april var der ikke et eneste engelsk ﬂy i
luften over Danmark.8

Weserübung den 9. april i
Norge
Allerede fra krigens start havde engelske
ﬂy været på togt tæt på Norge9. Operationerne blev udført af Coastal Command i
samarbejde med den engelske ﬂåde og ikke
af Bomber Command. Coastal Commands
opgave var at observere og angribe den
tyske skibstraﬁk langs den norske kyst dog
uden for norsk nationalt farvand. Samtidig
med at den skulle beskytte og eskortere skibe, der sejlede råstoffer til allierede havne.
8 Skov Kristensen, H. & Kofoed, C. &
Weber, F. 2012. p. 45.
9 Haarr, G. H.2013. P. 224-243.

Disse Wellingtons er udstyret
med det tidlige næsetårn
Foto: Via Internettet
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RAF mekanikere er her i gang med at vedligeholde Whitley bombefly
Foto: © IWM (CH683)

Det kom af og til til træfninger mellem
engelske og tyske ﬂy.
Under denne patruljeviksomhed den
16. februar 1940 opdagede 3 Lockheed
Hudson fly fra Coastal Command det
tyske skib Altmark med mange engelske
fanger ombord. Lidt før midnat den 16.
februar, efter Winston Churchills ordre,
gennemførte destroyeren HMS Cossack en
befrielsesaktion i nationalt norsk farvand.
De engelske marinere entrede Altmark, og
8 tyske marinesoldater faldt i kamp. Fra
tysk side var denne engelske provokation
starten på slaget om Norge.
Bomber Command kom først i kamp
den 9. april, da angrebet på Norge var en
realitet. De første oplysninger tilgik Foreign
Ofﬁce kl. 03:25. Omkring kl. 05:30 ﬁk
Bomber Command ordre af Air Ministery
til, at den skulle gå til angreb på tyske skibe
i havnene Bergen og Trondheim. Klokken
08:00 begyndte Bomber Command Group
4 og Group 5 at forberede angrebene. Allerede kl. 09:20 kom der kontraordre, og
angrebene blev aﬂyst.
Senere om formiddagen kom der en ny
ordre fra Air Ministery. To lette tyske krydsere og et større antal marinefartøjer og
handelsskibe befandt sig i Bergen Havn, og
de skulle angribes. Angrebsstyrken bestod
af 12 Wellingtons fra 9. og 115. squadron
og 12 Hampdens fra squadron 50, og de
var på vingerne kl. 15:10.

Da bombestyrken nåede Bergen var
mørket ved sænke sig, og bombningen
var upræcis, og der skete ingen skade på
de tyske enheder.
Angrebet foregik ikke kun i stor højde.
F.eks. angreb Squadron Leader Peacock,
han ﬂøj Wellington, krydseren Köln i meget
lav højde. Han ﬂøj henover skibet, således
at agterskytten kunne nedkæmpe skibets
antiluftskytsbatterier, så de andre bombeﬂy
ikke blev beskudt derfra.10 Bombeﬂyene var
tilbage på deres engelske baser omkring
kl. 20:00.
Dermed var den 9. april 1940 afsluttet
for Bomber Commands vedkommende,
men Bomber Command ﬂøj senere mange
togter mod de tyske invasionsstyrker i
Norge.

det fastlagte mål, når man bombede vidt
og bredt omkring det i stor mængde. For
det andet lagde den engelske befolkning
og presse et politisk pres på beslutningstagerne. Der skulle hævnes! Hævntørsten
fremgår tydeligt af Daily Mail 10. september 1940, der stod.11
”Englands ødelagte hjem og knuste liv vil
blive hævnet. Når Hitler har opbrugt sit raseri i
et nytteløst forsøg på at tvinge dette land i knæ,
angrebets time vil komme. Så skal England
igangsætte mod Tyskland den mest ødelæggende
offensiv, som endnu er blevet set.”
Civilbefolkningerne i Europa led frygtelige tab og lidelser under de forskellige
bombeoffensiver senere hen i krigen. Tænk
på London, Coventry, Berlin og Dresden!

Konklusion

For en udtømmende litteraturliste se
IPMS-Nyt nr. 143 si. 14-15.

Bomber Commands rolle i de første
krigsår var præget af ønsketænkning. Den
anvendte en taktik, der ikke var mulig med
den teknologi, der fandtes dengang.
Den ønskede præcisionsbombning
kunne ikke lade sig gøre, og navigationsudstyret var mangelfuldt, men taktikken
blev fastholdt.
Først efter terrorbombningen af
England begyndte, blev den ændret til den
frygtede tæppebombning om natten. Ændringen skal ﬁndes i et par forhold: For det
første var der større chance for at ramme
10 Haarr, G.H. 2009. p. 270.
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11 Connolly, M. 2001. p. 33.

Nyt fra HPH Models
1/32 Resin sæt
Letov S-328
Fieseler Fi 103 Reichenberg & Kugisho
MXY-7 Ohka Model 11 (et sæt)
Messerschmitt Me 410A-1
De Havilland DH.103 Hornet
Consolidated PBY-5A Catalina

Et gækkebrev?
Som skrevet i formandens leder på si.4 har vi modtaget dette, som bestyrelsen betegner
som et gækkebrev. Bestyrelsen giver op og er klar til at sende et påskeæg til afsenderen.

Til højre er den underfrankerede kuvert. Er der nogen
der genkender håndskriften, så bestyrelsen kan komme af
med påskeægget?
Nedenunder kan du læse selve det anonyme brev.
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Et fly som kom for sent
Det er en dækkende beskrivelse af flyet som første gang gik i luften for 70 år siden.
Krigens gang og teknologiens udvikling betød det var et fly, som der ikke blev behov for.
Af Lars Seifert-Thorsen

H

vis vi går tilbage til begyndelsen,
så var det Douglas fabrikkerne,
som uden en ofﬁciel beskrivelse
af et ønske fra US Army Air Force, selv
gik i gang med at undersøge mulighederne
for at lave et ﬂy af denne art.
I begyndelsen af 1943 gik Douglas
designer Ed Burton i gang med at tegne
et nyt ﬂy.
Det man ville lave var et hurtigt
2-motorers bombeﬂy, som skulle have en
tophastighed på over 640 km/t, medføre
2.000 lbs bombelast og kunne nå mål ud
til 3.200 km afstand. For at kunne nå dette
kom teamet frem til at arbejde med en hel
”ren” vinge og i stedet placere motorerne
inde i fuselagen.

USAAF og ideen
Douglas fabrikkerne fremsendte forslaget
til USAAF i maj 1943. Forslaget vakte
interesse hos den tekniske afdeling under
USAAF og efter kort tids overvejelse udfærdigede USAAF d. 25. juni en kontrakt
på to ﬂyvende prototyper og en prototype
der kun skulle testes på jorden.
På dette tidspunkt så man ﬂyet som
et jordangrebsﬂy og gav det betegnelsen
XA-42, men næsten med det samme revurderede man typen og så den i stedet
som et ”high speed” bombeﬂy med ca. den
samme rækkevidde som en B-29, men til en
brøkdel af omkostningerne. Det medførte

at man d. 26. november 1943 omdøbte
ﬂyet til XB-42.
Flyet var størrelsesmæssigt sammenligneligt med en B-26 Marauder, dvs. at
længden var 16,36 m., vingespændet 21,49
m og højden 5,74 m. Tomvægten var 9½
ton og fuldt lastet startvægt var 16,2 ton.

Designet
Der var hurtige fremskridt med designarbejdet og allerede i september 1943
kunne man godkende den mockup som var
lavet. Flyet som man nåede frem til havde
to stk. 1.325 hk Allison V-1710-125 vandkølede motorer installeret i fuselagen umiddelbart bag cockpittet. Indsugningerne til
motorerne var placeret i vingerødderne.
Ved hjælp af et ret kompliceret system
af drivaksler trak de to motorer et sæt
kontraroterende 3-bladede propeller, der
var monteret helt ude i halespidsen.
Hver motor trak hver sin propeller,
idet den venstre motor trak den forreste
propel og den højre motor trak den bagerste propel.
For at forhindre propellerne i at ramme
jorden under start og landing udbyggede
man sideroret, således at der også var et
regulært sideror monteret under halen.
Hvis piloten lavede en fejl og enten trak
næsen for hurtigt op eller havde næsen for
højt ved landing ville det være det nederste
sideror som blev beskadiget.

Den første prototype under start fra Palm Springs i
Californien, bemærk hvor lidt frihøjde der er under
det nederste sideror
Foto: Via Internettet
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At flyet havde ”pusher” propeller
betød også, at man var nødt til at bruge
et næsehjulsunderstel. Man valgte et
noget usædvanligt arrangement af hovedhjulene, idet de blev drejet inden de blev
trukket op, hvorved hjulene kunne ende
i fuselagen. Denne montering af hjulene
betød at vingen var ekstrem ”ren” og ikke
særlig tyk, hvilket havde stor betydning for
luftmodstanden.
Man havde også valgt en noget speciel
montering af den defensive bevæbning,
idet man havde monteret et fjernbetjent
General Electric tårn med 2 stk. 12,7 mm
MG i bagkanten af hver vinge mellem
flaps og krængror. Tårnet var normalt
skjult af nogle ”klap-døre”, som blev åbnet
når man skulle bruge maskingeværerne.
Konstruktionen gjorde at der var mange
begrænsninger på hvor meget de kunne
traversere. De kunne bevæges 25 grader
til hver side, 30 grader ned og 15 grader
op. De blev betjent af co-piloten, som
havde en sigtemekanisme i den bagerste
del af cockpittet. Der var også monteret
et 12,7 mm MG på hver side af fuselagen
pegende fremad.
Selv om der var begrænsninger i hvor
den defensive bevæbning kunne bruges
regnede man med at ﬂyets høje hastighed
ville betyde, at det ville være svært for
fjendtlige jagere at angribe ﬂyet fra andre
retninger.

Et nærbillede af prototype nr.1. Læg mærke til dels flyets størrelse, dels de separate
canopies. Luftindtag er placeret i vingeroden og udstødningen lige derover.
Forskellene i dækmønstre på næse- og hovedhjul er også værd at bemærke
Foto: Via Internettet

Besætningen var på tre mand, med en
pilo og en co-pilot/skytte i to separate
cockpits plus en navigatør/bombeskytte
ude i næsesektionen.

Jomfruflyvningen
Den første XB-42 (43-50224) var færdigbygget i begyndelsen af maj 1944. Flyet
foretog sin jomfruﬂyvning d. 6. maj 1944
fra Palm Springs Army Air Base, der også
fungerede som Douglas’ fabriksﬂyveplads.
Flyet opførte sig eksemplarisk og ﬂyvningen gik uden problemer.

Snart fortsatte man testﬂyvningerne
og det viste sig at ﬂyet nærmest overgik
forventningerne. Hastigheden var mindre
end en procent lavere end det man havde
forudsagt, mens både rækkevidden og
stigehastigheden var bedre end forventet.
Det som Douglas havde bygget var et
ﬂy, der var lige så hurtigt som en De Havilland Mosquito B.XVI, men som samtidigt
kunne medføre den dobbelte bombelast.
(8.000 lbs over korte afstande og 3.750 lbs
med en rækkevidde på 2.950 km). Hertil
skal så lægges at XB-42 var udstyret med en

defensiv bevæbning, mens en Mosquito var
ubevæbnet. Til gengæld var der et problem
med de to separate cockpits, idet man fandt
at det gjorde det svært for pilot og co-pilot
at kommunikere.
Selvfølgelig var der problemer med
ﬂyet, lige som der er med de ﬂeste prototyper. Her var det især sideværts stabilitet, vibrationer fra propellerne (især når
bombelugerne var åbne), uharmoniske
styregrejer og problemer med køling af
motorerne. Der var dog ingen af disse som
frembød uoverstigelige problemer.

Prototype nr. 1 under start, bemærk hvordan hovedhjulene
drejes inden de fældes ind i kroppen
Foto: Via Internettet
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Prototype nr. 2 viser at der kun er et enkelt
canopy. Bemærk også her den lave frihøjde
under det nederste sideror.
Foto: Via Internettet

En af de ting som de ﬂeste ville have
forventet store problemer med var netop
gearkasserne og drivakslerne til propellerne, men her viste det sig som en meget stor
fordel, at netop Allison havde erfaringer
med dette, idet det var en Allison motor,
som lå i Bell P-39 Airacobra.

Videreudvikling
Prototype nummer 2 (43-50225) gik første
gang i luften d. 1. august 1944. Her havde
man opgraderet motorerne til -129 varianter og kort efter den første ﬂyvning skiftede
man de to separate ”bug-eye” canopies
ud med et enkelt canopy, som også var
det man ville udstyre produktionsmodellerne med.
Testﬂyvningerne fortsatte og man arbejdede på at udbedre de små svagheder
som efterhånden åbenbarede sig.

Krigens slutning
Da 2. Verdenskrig sluttede d. 2. september
1945 betød det, at USAAF kunne begynde
at tage det lidt mere med ro og ikke længere

forcere udviklingen af nye krigsﬂy. Samtidigt var fremkomsten af jetmotorer også
med til at markere at der ikke længere var
brug for at sætte XB-42 i produktion, idet
man hellere ville afvente at der fremkom et
brugbart alternativ med jetmotorer.
I december 1945 ﬂøj man prototype
nr.2 til Bolling Field nær Washington D.C.
med en gennemsnitshastighed på næsten
700 km/t., hvilket var ny transkontinental rekord. Desværre skete der det d. 16.
december 1945, at en fejl på understellet
betød at ﬂyet ikke kunne lande normalt.
Mens man ﬂøj rundt og forsøgte at få
understellet ud løb ﬂyet efterhånden tør
for brændstof. Da den ene motor stoppede
valgte piloten at kantstille den propel som
denne motor drev, men kort tid efter løb
også den anden motor tør for brændstof.
Ved at benytte sig af en interessant ting,
nemlig at propellerne var udstyret med små
sprængladninger, sprængte piloten den bagerste gearkasse og propellerne væk inden
besætningen hoppede ud med faldskærm
og lod ﬂyet styrte ned.

Videre test
Efter nedstyrtningen af prototype nr.2
og beslutningen om ikke at sætte typen i
produktion valgte man at allokere den overlevende prototype til forskellige testformål.
Bl.a. opgradere man motorerne til Allison V-1710-133 på 1.375 hk. Samtidigt
installerede man to stk. Westinghouse
19XB-2A turbojet motorer på 1.600 lbs
trykkraft under vingerne.
Ændringerne betød at man ændrede
betegnelsen til XB-42A.
Flyet ﬂøj første gang i denne konﬁguration fra Muroc Dry Lake (senere kendt som
Edwards Air Force Base) d. 27. maj 1947.
Man nåede at gennemføre 22 testﬂyvninger med XB-42A, som opnåede en
samlet ﬂyvetid på 17 timer inden en hård
landing d. 15. august 1947 betød at det
underste sideror blev beskadiget.
Man returnerede derfor ﬂyet til Douglas
fabrikkerne i Santa Monica, for at få ombygget nacellerne til jetmotorerne. Men
ﬂyvningen med den hårde landing skulle
vise sig at være den sidste ﬂyvning med

Her er prototype nr.1 efter ombygning til XB-42A. Bemærk jetmotorernes placering
under vingerne og den meget store hjulbrønd til hovedhjulet på fuselagen
Foto: Via Internettet
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Her testes der hydraulik på prototype nr.1.
Flyet til venstre er en C-54,
så det giver et indtryk af størrelsen på XB-42
Foto: Via Internettet

XB-42A. Man havde nået en tophastighed
på 781 km/t.

Afslutningen
Inden man nåede at få ombygget ﬂyet
besluttede USAF i august 1948 at standse
modiﬁceringsprogrammet og prototypen
blev endeligt slettet af listen d. 30. juni
1949.
Flyet blev derefter overgivet til National
Air and Space Museum, som opbevarede
det i deres faciliteter i Park Ridge, Illinois
inden man skilte ﬂyet ad for at ﬂytte det
til deres Paul Garber restaureringsfacilitet
i Maryland.
Undervejs er det dog lykkedes for
museet at få forlagt vingerne, så det er
kun fuselagen som fortsat ﬁndes. I 2010
ﬂyttede man XB-42 fuselagen til National
Museum of the USAF i Dayton, Ohio. Her
er fuselagen fortsat oplagret, mens man
afventer om der skulle være tid og ikke
mindst penge til at restaurere ﬂyet.

Spin-offs
Da man stoppede udviklingen af XB-42
Mixmaster lavede man en rent jet-drevet
udgave, XB-43 Jetmaster, hvor man monterede to stk. Westinghouse jetmotorer i
fuselagen i stedet for de to Allison propelmotorer.
Dette er dog en helt anden historie
som vi kan vende tilbage til en anden gang.

har fundet typen så interessant, at de har
udgivet sæt af den.
Hvis vi kigger på dem i nogenlunde
kronologisk rækkefølge, så er det første
sæt et vacu-form sæt i skala 1/72 fra Execuform fra 1981. Det er som så mange
andre vacu-form ikke for nybegynderen.
Det samme gælder for det tilsvarende
vacu-form sæt i 1/72 fra Eagles Talon. Jeg
må tilstå at jeg ikke ved om det rent faktisk
skulle være det samme sæt med to forskellige ﬁrmanavne. Eagles Talon sættet er også
udgivet under navnet Wings Models. Fælles
for alle disse sæt er, at de skal ﬁndes ude
hos sætsamlerne og at de ret regelmæssigt
dukker op på bl.a. eBay. Her er fællestrækket, at priserne er så rimelige, at det næsten
er dyrere i porto end i anskaffelse.
En hel del nyere og til at få uden at
skulle lede efter det er 1/72 udgaven i resin
fra Anigrand. Der er et vacuform canopy
lavet som både det dobbelte ”bug-eye” og

som det enkelte canopy. Man kan altså lave
både den første og den anden prototype
med dette sæt. Anigrand sættet betegnes
som værende i den lettere ende af resinsættene.
Hvis man hellere vil op i skala 1/48,
så er det også en mulighed idet Lone Star
Models fra Texas har udgivet et resin og
metal sæt i 2013. Lone Star Models er et
en-mands ﬁrma, hvor han ikke har plads
til at have en masse byggesæt på lager, så
han støber først sættet når du har bestilt
(og betalt), hvilket selvfølgelig betyder
noget for leveringstiden. Prisen ligger på
145 USD plus porto på 18 USD (plus hvad
det end koster når pakken bliver ekspederet
af PostDanmark).
Bemalingen af ﬂyet hører absolut også
til i den lette ende, idet det var malet aluminium. Selvfølgelig bør man lige konsultere
sine referencer, for der var en day-glo ring
om næsen på et tidspunkt i ﬂyets karriere.

Den defensive bevæbning er her
vist i en af yderstillingerne
Foto Via Internettet

XB-42 i modelform
Selv om der kun har eksisteret to stk. XB42 er der nogle modelfabrikanter, som
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Museumscrawl
Her er der lidt inspiration til sommerferien.
Af Niels Helge Rønkjær

Belgien
Historical des forts Loncin.
Rue des Héros 15bis. B-4431 Loncin
www.fortdeloncin.be
Kun den fransksprogede hjemmeside
fungerer(!) Fortets placering: via motorvej Brüxelles-Aachen (A3-E40) afkørsel
31, retning Juprelle. Efter 700m, drejes
til højre mod Lüttich (Liége-N3). Efter
2,5km, drejes til venstre og 1/4km fremme
ligger fortet.
Det var et af 12 større og mindre
fort-og fæstningsanlæg som Belgien påbegyndte fra 1888, ved indfaldsvejene til
Liége. Fortets bemandning var 550 mand
(350 artillerister og 200 infanterister). Fra
d. 7/8 1914 blev det under slaget om Lüttich, beskudt i 8 dage af 15.000 granater fra
den tyske krigsmaskine. Heriblandt deres
Tykke Bertha, der affyrede 800 kg tunge
420mm granater. D. 15/8 kl.17.20, traf
den 25. granat fra en 420mm, fortets højre
ammunitionskammer, indeholdende 12
tons ammunition. Eksplosionen ødelagde
det meste af fortet og tog 350 mand med
i graven.
Enkelte tårnkupler, kanoner og fortets
maskinværk eksisterer stadigt, sammen
med udstilling af uniformer og våben af
den belgiske hærs udrustning.
Rundvisning med AV-præsentation
og besøg af museet (3 timer) på lørdage
fra 14.00.
Fortmuseet åbent april-juni og september-oktober: ons.-søn. 14-18. Juli-august
tirs.-søn. 14-18. Sidste adgang 16.30.
En mindeudstilling over mandskabet
fra en Halifax bomber, HR734, som styrtede ned på vejen op til fortet 4/7 1943,
foreﬁndes også inde i fortet.
Champ de bataille Waterloo
Butte de Lion. Centre de Visiteur.
Route de Lion, 315 B-1410 Waterloo
reservations@waterloo1815.be
www.waterloo1815.be
Behøver næppe nogen større præsentation; med rundvisning i åben turbus af
slagmarkens område, ﬁlmfremvisninger,
3-D panoramaudstilling af slaget med lydeffekter, samt voksmuseum af bl.a. slagets
hærførere.
Også mulighed for overværelse af den
årlige bivuak med re-enactment foreninger
som genopliver det berømte slag i historiske pinligt korrekte uniformer. Et ”must”
for alle frankoﬁle Napoleon begejstrede.
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Ligger 20 min. kørsel fra Bruxelles via
ringvej Øst, afkørsel 25.
Åbent april-september dagligt 9.3018.30, oktober-marts dagligt 10-17.
For Freedom Museum Knokke-Heist.
Ramskapellestraat, Knokke-Heist
www.museumforfreedom.be
Nyt museum, åbnet 2010 i en tidligere forskolebygning. Bygget op omkring kampene
i Flandern, 2.VK og i særlig grad de canadiske styrkers kamp om Schelde-lommen
- Operation Switchback; ofte ignoreret og
undervurderet af historikere.
Med interaktive scenarier og mange
forskellige køretøjer: LVT-4 Amtrac, Universal Carrier, Staghound A/C Mk.I, Morris light recce car, Austin Tilly, SdKfz.251
m.ﬂ. Flere af dem udstillet med åbne luger
og døre.
Også scenarier med flåde- og luftvåbenenheder, samt ﬂyeffekter bl.a. haleskyttepartiet fra en B-17 bomber. Ligger
10 min. kørsel fra Brügge og ca. 5 min.
fra kysten.
Åbent fra påske til medio november,
10-17, lukket mandage.

Tyskland
Hürtgenwald 1944 um in Frieden
Pfarrer-Dickmann-Strasse 23.
D-52393 Hürtgenwald
www.museum-huertgenwald.de
Museet indeholder beskrivelser af slaget
om Hürtgenwald i 1944 og illustrerer
begge siden af fronten med uniformer,
håndvåben, div. udrustning og en enkelt
jeep. Der er også en åbnet sanitetsbunker.
Åbent fra marts til november, kun
søndage 11-17
Westwallmuseum
Panzerwerk Katzenkopf
Prümzurlager Strasse 7. D-54666 Irrel
feuerwehr-irrel@t-online.de
www.westwallmuseum-irrel.de
Er nærmere beskrevet i min rejseartikel
2011, se IPMS-Nyt nr. 136.
Westwallmuseum Saar-Mosel
(6 museer)
Im Gärchen 6. D-66706 Perl-Besch
www.westwallmuseen-saar-mosel.eu
Her har en gruppe tyskere privat taget
initiativ til restaurering og fremvisning af 6
forskellige mindre bunkers fra Vestvolden/
Siegfriedlinien.

Witingen: MG stand/artilleriobservatør ”Regelbau B1/1 SK37513” (5-6 mands
besætning). Sinz: Gruppenunterstand.
Mittlach: ”Regelbau B1/7(a)” med 2 MG
stande og observatørkuppel (12 mand).
Haustadt: ”Regelbau 10” MG bunker
for støtte af panserjagere/panserskyts (15
mand). Nalbach: ”Regelbau 23” MG bunker med tilstødende mandskabslukaf. Dillingen: ”Regelbau 114b SK”. Kun større
kuppel/rundt tårn med 6 skydeskår over
jorden. Resterende anlæg er underjordisk,
22 trappetrin længere nede.
Download deres ﬂyer for at se nærmere
om steder, indhold osv.
Åbent første søndag i hver måned
fra april til oktober/november kl. 14-18.
Gratis adgang.

Luxembourg
Musée de la bataille des Ardennes
Château de Clearvaux
L-9712 Clearvaux.
secretariat@clearvaux.lu
www.tourisme-clearvaux.lu
Se under Art & Culture
Hjemmesiden giver ingen yderligere
oplysninger om udstillingen, undtaget
åbningstiderne: 1/11-30/4, weekender
og helligdage 10-18. 1/5-31/10, tirsdag til
søndag 10-18, lukket mandage, med mindre
det er helligdag.
Musèe National d’histoire militaire
10 Bamertal, L-9209 Diekirch.
mnhmdiek@pt.lu
www.nat-military-museum.lu
Også omtalt i tidligere rejsebeskrivelse (se
IPMS-Nyt nr. 136), men her skal dog lige
nævnes den overvældende mængde af
allieret rullende materiel, heriblandt ﬂere
sjældne sete køretøjer.
Bl.a. M20 Diamond T981/T Wrecker
lastvogn, M29A Weasel i 2-farvet vintercamouﬂage, M718 Jeep ambulance, 4x4
Morris FAT Tractor, Universal Carrier T16
(US/GB) m.ﬂ.
General Patton Memorial Museum
5, rue Dr. Klein, L-9054 Ettelbruck.
patton@patton.lu
www.patton.lu
Hjemmesiden er ikke særlig informativ, da
ﬂere af undermenuerne ikke rigtig fungerer. Museet blev indviet 7/7 1995.
Udover en bronzestatue af Patton selv,
har museet en samling på mere end 1.000
fotograﬁer om overfaldet og okkupationen
af Luxembourg 10/5 1940 og den senere
befrielse i september 1944, samt adskillige
mængder våben, ammunition og udrustning, som er dukket frem af mulden i
området gennem årene. Også en afdeling

med effekter fra luftkrigen i luftrummet
over Luxembourg foreﬁndes.
Åbent dagligt 10-17, 1/7-15/9.
16/9-31/5, kun på søndage 14-17.

Holland
Nationaal Bevrijdingsmuseum 19441945.
Wylerbaan 4, Groesbeek, 6560 AC
Groesbeek (ligger SØ for Njimegen/
Arnhem)
info@bevrijdingsmuseum.nl
www.bevrijdingsmuseum.nl
Udover køretøjer, dioramaer og brug af
modeller, gør museet også meget brug
af AV-udstyr for at lære besøgende om
betydningen af frihed, demokrati og menneskerettigheder.
Åbent hele året mandag-lørdag 10-17,
søndag 12-17. Lukket 25/12 og 1/1.
(Red.bem, Besøger du dette museum, så husk
at tage ind forbi den canadiske krigskirkegård,
som ligger et par km. længere inde mod Nijmegen,
oppe på bakken med udsigt over Reichswald.
Kør mod Berg-en-dal/Nijmegen af Zevenheuvelenweg).

Frankrig
Hangar à dirigeables d’Ecausseville.
1/22/91W. 49/27/13N.
belin@aerobase.fr
www.aerobase.fr
Hjemmesiden ﬁndes kun på fransk. Via
Route National 13, ved afkørsel JoganvilleEmondeville-Ecausseville, mellem Ste.
Mére Eglise og Mountebourg.
På vejen mod landsbyen Ecausseville,
følges en afmærkning (2 km), så man på
Cotenin-halvøen kommer til en luftskibshangar af armeret beton, som
er nr. 2 af 12 projekterede luftskibshangarer, som den franske
marine byggede fra 1916-1919.
Luftskibene skulle beskytte div.
skibskonvojer mod tyske ubåde.
Ved Ecausseville blev der kun
opført 2 stk. Den første, som var
af træ, blev svært beskadiget ved
en brand 24/8 1931 og faldt helt
sammen/blev revet ned i 1933.
I 1936 droppede marinen
deﬁnitivt alt luftskibsbrug. Under
2.VK brugte tyskerne bunkeren
til materialedepot, bl.a. til brug
for bygningsmateriel for Atlanterhavsvolden.
Mellem d. 6/6 og 19/6 1944,
var området og byen Montebourg
involveret i voldsomme kampe
mellem tyskerne og den amerikanske 4. ID. Efter området var
blevet sikret, brugte US Army selv
hangaren til værksteds- og mate-

rialedepot. 105th. Battalion, 860. Ordnance
Company, samt tyske POW’s havde fast
arbejde her, frem til krigens slutning.
I dag bruges hangaren - som er 150
m lang, 30 m høj og 40 m bred - til en
bred vifte af foretagender indenfor luftfart: RC-flyvning og test af forskellige
typer enkeltmands eksperimentalballoner
på rugbrødsmotor(!) samt oppustelige
kunstværker.
Åbent (med forbehold for løbende
ændringer) april-maj + oktober: onsdage +
weekender 14-18. Juni + september: hele
ugen 14-18, fredage lukket. Juli-august: alle
dage 10-18.

Schweiz
Schweizeriches Militärmuseum Full
General-Guisan-Strasse 1,
CH 5324 Full (AG)
info@militaer-museum.ch
www.militaer-museum.ch
Indehaver af MOWAG fabrikkens, i
Kreuzlingen, egen tidligere museumssamling af ca. 20 pansrede hjul- og bæltekøretøjer samt motorer fra perioden 19501990+. Prototyper som produktionstyper.
Endvidere eksemplarer af den samlede
produktion af Oerlikon-Bürhle AG’s AA
skyts og maskinkanoner til ﬂy, samt øvrige
panser, artilleri, AA- og AT skyts, køretøjer
og ﬂy fra de schweiziske og udenlandske
styrker i det 20. århundrede fordelt på 9.000
kvadratmeter i 2 haller.
Fra tjekkoslovakkernes ”Praga” panser over russernes T34/85, til den tyske
Leopard 1A4. Og førerløse ﬂy som V1

bomben til jetﬂy som De Havilland Vampire. Museet besidder desuden en af de få
i verden tilbageværende Königstigre, i fuldt
restaureret og funktionsdygtig stand (www.
koenigstiger.ch).
Åbent april-oktober, fredag-søndag
10-17.
Festungmuseum Reuenthal(AG)
CH 5324 Full-Reuenthal
info@festungsmuseum.ch
www.festungsmuseum.ch
Mellem landsbyerne Koblenz og Leibstadt
i Schweiz og overfor den tyske landsby
Waldshut, i grænselandet mellem Rhinen,
havde schweizerne gennem hele 2.VK
bemandet fæstningsanlægget Reuenthal
med op til mere end 150 mand.
Med 2 stk.75 mm kanoner som hovedbevæbning, var det anlæggets opgave
- havde tyskerne invaderet Schweiz - at
forhindre en overgang af Rhinen i sektoren omkring ﬂoddæmningen AlbbruckDogern.
Først i 1979 blev fæstningens bevæbning demonteret. Men allerede i 1988
formåede Foreningen for Militær- og
Fæstningsmuseet Full-Reuenthal, at genetablere museet i sin nuværende form, med
den originale bevæbning og mandskabskvarterudrustning. Tillige er der udstilling
om tiden under 2. VK, udrustning og
bevæbning af den schweiziske og andre
landes hære og en særudstilling af tidsperiodens håndvåben fra ind- og udland.
Åbent april-oktober alle lørdag eftermiddage 13-17.

En canadisk bygget Grizzly kampvogn, brugt af Notts Sherwood Rangers Yeomanry.
Kampvognen står i dag på Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 i Groesbeek, Holland
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PANSER

Pz.Sp.Wg. Lince.
Resin kit. 1/35. Maquette. Panzerwaffecollection.
Dette sæt har jeg, som katten om den
varme grød, kredset temmelig ofte om når
jeg var på besøg hos Stoppel Hobby.
Da det jo er russiske Maquette som
er udgiveren og deres ry for præcision og
gode støbninger ikke hidtil har været alt for
gode, har jeg derfor været noget modstræbende mht. til at spendere mine penge på
sættet. Ydermere mener jeg det i sin tid blev
annonceret som at det ville blive udgivet
som et kombineret sprøjtestøbt plastik/
resin sæt - men tydeligvis endte det som
et rent resinsæt.
Det gjorde mig jo bare mere mistænksom; for kunne jeg så frygte dårlige
støbninger og evt. slet skjulte kopieringer
af Tamiya’s gamle Dingo scout car sæt,
som Lince panservognen oprindeligt var
en næsten ren kopi af ?
I løbet af årets første måneder, kunne
jeg ikke stå imod mere; jeg måtte bare
have vished. Og hurra for det: Det viste
sig nemlig at være en meget ﬁnt lille sæt på
52 dele, alle ﬁnt pakket i mindre Luk-Let
plastposer. Kun en enkelt del var knækket
(en ophængsarm på bagsiden af en hjulkapsel, som heldigvis ikke er knækket i ﬂere
stykker, da den er meget tynd).
Hjulene er også lavet med det korrekte
dækmønster, som brugtes i Italien (ses
også på æskeforsiden) og som var ganske
anderledes i forhold til de typer briterne
brugte på deres scout cars. Sættet er uden
æts og der medfølger 10 stk. decals. Trods
sættets alder (formodentligt ca. 10 år, set
udfra æskeforsidens tegners årstalsignatur),
er det fuldt på højde med meget af det der
laves i dag fra andre resinproducenters side
- hvis ikke bedre!
Æsken er i sig selv en lille fin sag.
Reelt blot 2 forsidelåg, der udgører både
top og bund, hæftet sammen så de passer
som hånd i handske. Og ikke større end
22,5x15,5x3,5cm.
I det hele taget er sættet præget af ﬁne
og skarpe detaljer, såsom nitter og små, ﬁne
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Anmeldelser

svejsesøm og alle støbninger er uden nogen
former for luftbobler. Den eneste fejl jeg
umiddelbart har kunnet ﬁnde, er at de har
lagt en panellinie, hvor der ikke skulle have
været nogen: Køretøjets taglukning bestod
af 2 plader, hvor den forreste klappes op
på den første, hvorefter begge sektioner
enten vippes eller forskydes helt bagud. Til
forskel fra den forreste plade, knækker den
bagerste plade et mindre stykke ned ad kabinens bagvæg. Denne plades skillelinie har
russerne også lavet korrekt - men alligevel
har de samtidig også lavet en panellinie, på
2. tagsektions bagkant, før knækket...
Bagsiden ved sættet er dog at køretøjskroppen er støbt med lukkede luger
og ingen motor. Så ingen muligheder for
superdetaljeringer her, set ifh. til Brach
Model’s lækre (og nyere) ditto resinudgave
med fuldt interiør, åbne luger og detaljeret
motor, der kan åbnes ind til. Lidt forbedringer er der dog plads til: MG’ets løb er støbt
separat og vil med fordel kunne udskiftes
med et meget tyndt stykke metalrør og en
antenne skal man selv påføre.
Der er da også meget der tyder på
at Maquette har udgivet sættet, i samarbejde med en anden russisk aktør, da
både æskeforsiden og byggevejledningen,
er påført et navn med kyrilliske bogstaver,
som jeg ved hjælp af mine papirer over det
russiske alfabet, fra det år jeg gik til russisk
for begyndere på FOF, mener at have identiﬁceret navnet Kombrig - som dog ikke er
et navn på nogen russisk producent, jeg
mindes nogensinde at have stødt på nogen
vegne? (Red.bem. Kombrig er et russisk firma,
der især gør i skibsmodeller i resin i 1/350 og
1/700, se combrig-models.com).
Referencer af Lince/Pz.Sp.Wg. ”Lince” 202(i) er meget begrænset - mine
egne begrænser sig til et par stykker s/h
billeder og et enkelt restaureret eksemplar
i farve; alle som regel enten taget bagfra
eller fra oven. Her savner jeg virkelig en
walk-around udgivelse i bogform(!) Byggevejledningens farveskema er desværre selv
kun i s/h. Så selv om den giver anvisning
på 3 forskellige camouﬂagemønstrer (2 fra
1943 og 1 fra 1944), bliver man nødt til
at læne sig op af Italeris farveskemaer på
deres italienske køretøjsmodeller.
Vejledningen giver også en kort køretøjshistorie: prototypen blev lavet af Lancia, men var først klar i september ’43 (det
er uklart hvorvidt den kongelige italienske
hær nåede at få noget eksemplar. Ps.bem.)
Efterfølgende blev der 1943-44 fremstillet 129 stk. samt et ukendt antal i 1945.
Vægt 3,5 tons, 2 mands besætning, max.
pansring 30mm. Bevæbning: 1 stk. 8mm

Breda MG. Blev brugt til at danne pansrede rekognoseringskompanier eller som
forbindelseskøretøj. Hvert kompagni var
berammet til at have 9 køretøjer, ofte var
disse enheder dog blandet med både AB41
og AB43 panservogne. Både tyskerne og
RSI styrker (Republica Sociale Italiano) fra
Mussolini’s marionetregering efter sep.’43,
brugte Lince.
Købt hos Stoppel Hobby. Pris 495 kr.
Mine varmeste anbefalinger.
Niels Rønkjær

Bøger

Suomen Ilmavoimien Historia 12:
Englantilaiset Hävittäjät
(Engelske Jagerfly)
Af Kalevi Keskinen, Kari Stenman og
Klaus Niska.
ISBN 9519035419. Udgivet 1985
I IPMS-Nyt nr. 136 fortalte jeg i en boganmeldelse om Hurricane & Gladiator i
ﬁnsk tjeneste. Her skal vi alligevel kigge
i den 20 år tidligere skrevne førsteudgave
af samme bog, eftersom der her medtages
ﬂere jagerﬂytyper af engelsk oprindelse.
Det drejer sig om Gloster Gamecock,
Bristol Bulldog og Gloster Gauntlet.
Finland har haft tre generationer af
Glosterfabrikkens jagerﬂy i tjeneste. Det
var dog kun den første, nemlig Gamecock,
som var egentligt planlagt og for sin tid
virkeligt moderne.
RAF tog Gloster Gamecock I i eskadrilletjeneste i 1926, og to år senere
påbegyndtes licensfremstilling af Mk. II
i Finland. I 1938 blev Gamecock aﬂøst
som jagerfly af Fokker D.XXI. Flyene
blev ﬂyttet til ﬂyveskolen og dér anvendt
til pilotuddannelse frem til 1944, da det
sidste ﬂy havarerede.

RAF tog Bristol Bulldog i operativ tjeneste i 1929, og i 1935 ﬁk Finland leveret
17 styk Bulldog IV A. Ved Sovjetunionens
overfald på Finland den 30. november 1939
var disse ﬂy i tjeneste ved LLv 26 – allerede
næste dag kom ﬂyene i kamp og ﬁk træffere
ind på sine to første mål, en SB og en I16.
I samme luftkamp blev en Bulldog skudt
ned, piloten overlevede dog.
Bulldog fortsatte i første linie frem
til februar 1940, hvor de resterende fem
ﬂy blev overført til skolebrug, til hvilket
de ligesom Gamecock blev anvendt frem
til 1944. Den svenske stat forærede i december 1939 Finland to styk Bulldog II A
fra Flygvapnets beholdninger. I alt blev 6
fjendtlige ﬂy noteret som skadet eller skudt
ned med Bulldog under Vinterkrigen.
Gloster Gauntlet var i operativ tjeneste
hos RAF fra 1935 til 1940. Denne type kom
til Finland ved, at Den sydafrikanske Union
under Vinterkrigen forærede Finland 29
ﬂy, af hvilke 24 nåede Finland i ﬂyvedygtig
stand. De første af disse nåede dog først
Finland tre dage før Vinterkrigens afslutning, dermed blev typen næsten udelukkende anvendt til skoling, sidste ﬂyvning
fandt sted i 1945.
Hvad der ikke berøres i kapitlerne om
de tre typer, er de danske frivillige piloters
ﬂyvning med dem – herom skrev jeg i
IPMS-Nyt nr. 100.
Bogen gennemgår for hver af typerne
kort flyets udviklingshistorie, tekniske
speciﬁkationer og bemaling, anskaffelsen
til Finland og den operative anvendelse.
Det meste af bogens indhold udgøres af
vel gengivne fotograﬁer, desuden er der
tegninger i sort/hvid og farve af typerne.
Bogen er på 80 sider (de tre nævnte
typer behandles frem til side 31), trykt
på førsteklasses papir. Formatet er B5
(176x250 mm) med lamineret omslag. Al
tekst er kun på ﬁnsk, sidst i bogen er der
dog et kort sammendrag på engelsk.
Der er materiale af god værdi at hente
for modelbyggeren, som ﬁnder både brugbare fotos og tegninger til sine projekter.
Mulige sæt har været udgivet af Czech
Master (1/72 resin sæt af Gamecock),
Airﬁx (1/72 Bulldog II), HR Model (1/72
resinsæt af Bulldog IV med ﬁnske mærker), Inpact – senere Smĕr – (1/48 Bulldog), Aeroclub (1/72 Gamecock og 1/48
Gauntlet II), Pegasus (1/72 Gamecock
og Gauntlet), AZ Model (1/72 Gauntlet
med ﬁnske mærker). Vær opmærksom på,
hvilken udgave af ﬂyet et givet sæt gengiver! Finske overføringsmærker netop til
typerne er få på markedet, Gamecock II er
medtaget på Galdecals ark 72008.
Kai Willadsen

Finnerne har en Gloster Gauntlet, som stadigvæk er luftdygtig.
Den ses herover og den plejer at deltage på deres årlige Midnight Air Show
Herunder er resterne af en Gloster Gamecock på det finske flyvemuseum
Fotos: Via Internettet

Der er blevet restaureret en
PzSpWg Lince et sted i Italien
Foto: Via Internettet
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek.
Bestillinger af kopier sker ved at fremsende en til Storbrev frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier = porto op til 50 gr. Fra 7–15 kopier = porto op til 100 gr.
Fra 15 kopier = porto op til 250 gr.
Bemærk at der (også) er portoforhøjelser i 2014!
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. oktober 2014
(Flot blad, med gode billeder.)
IPMS Magazine UK 06/2013 50th Anniversary Issue
Scale ModelWorld 2013, art. m. fotos....................... –32 ”Farve”
(Flot blad, med gode billeder.)
IPMS Magazine UK 01/2014
Minicraft McDonnell Douglas MD80 – SAS,
art. m. fotos ..................................................................... –7 ”Farve”
Just too late – en Venezuelansk modelbyggers
trængsler, art. m. fotos ................................................... –1 ”Farve”
Me410 x 2 fra Meng i 1:48, art. m. fotos .................... –4 ”Farve”
Hints and tips, art. m. fotos .......................................... –1 ”Farve”
Bygning af Trumpeter 1:48 MiG 23MF,
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
Test Shot build 1:32 HK Models Meteor Mk. 4,
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
APMA 2-13 Australien
Mannschaftstransportwagen BEDFORD, art. m. fotos ..........–2
Building and ﬁnishing RAAF GAF Lincolns
in 1:72, art. m. fotos .................................................................... –17
Early Armoured Cars, art. m. fotos.............................................–3
APMA 3-13 Australien 150th edition
Believe it or not, art. m. fotos ......................................................–2
Bristol 170 “Frightener” in Australia and New Zealand,
art. m. fotos .................................................................................. –14
APMA magazine listing, art. m. fotos.........................................–9
To østeuropæiske biler fra den kolde krigs tid findes på bilmuseet i
Åkirkeby, t.v. en Wartburg, t.h. en ?? Hjælp til ID søges.
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(Kit er et rigtigt ﬂot blad med mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 172 2013 (Belgien)
Antislip surfaces in model, art. m. fotos..................... –3 ”Farve”
Mirage 5 del 2, art. m. fotos ....................................... –12 ”Farve”
Artevelde Challenge photo report, art. m. fotos ....... –2 ”Farve”
Zen Attitude Hasegawa egg planes, art. m. fotos ..... –4 ”Farve”
Krupp Protze Kfz 69 & 37 mm Pak 1/76,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
P-51B Aggressor, art. m. fotos .................................... –4 ”Farve”
Hints & Tips for 3D-printed models,
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
(IPMS Journal er et rigtigt ﬂot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 26 issue 1 2014 USA
IPMS/UK 5th Anniversary Tour, art. m. fotos......... –5 ”Farve”
IPMS/UK 5th Anniversary National Convention,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Building Riich Models 1:200 Gato Sub,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Building a winning 1:48 MH-53E from Academy kit,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
New kit, Old crow ZM 1:32 P-51D Mustang,
art. m. fotos ..................................................................... –9 ”Farve”
AMT Aria RC-135 kit, art. m. fotos ............................ –8 ”Farve”
IPMS Norge PreSKALA 2014
Den standhaftige okse (Dragons Bison II),
art. m. fotos ..................................................................... –5 ”Farve”

Kvartårskonkurrencen
2014
Af Peter Kristiansen
Antal modelbyggere 2014: 16
Kvartårskonkurrencen 2014 startede lidt
blødt den tredje onsdag i februar med kun
16 deltagere. Flere af de faste deltagere
havde ikke fået bygget en model færdig,
eller havde meldt forfald af anden grund.
Til gengæld var der spændende debut
til Lars Rabech og Bo Balsløv og glædelige gensyn med Kenneth Kerff og Brian
Petersen.
Der var også rigtig mange modeller at
kigge på, da Jes Touvdal havde medbragt
hele 27 ﬂymodeller, og med mere end 25
modelbyggere samlet var pladsen i lokalet
lige så trang som sædvanlig.
Vinderne blev:
Klasse A: Militær og figurer
Ole Østergaard: 1/35 T-55 Enigma
Bjørn Jensen: 1/35 Sd.Kfz. 234
w/2cm Schwebelafette
Kjeld Pedersen: 1/35 T-55 - Kroatisk
Klasse B: Fly, biler og andet
Flemming Hansen:
1/24 Red Bull Racing RB8
Peter Kristiansen:
1/72 Fokker Dr. I Stripdown
Peter Nellemann:
1/72 Blackburn Kangaroo
Klasse C: Dioramaer
Ib Schmidt: 1/35 „Setzen Sie die Verwundeten hierher. Es sind russische Panzer
henter uns her“
Kenneth Kerff: 1/350 RN Pola
Per Nielsen: 1/35 BR 86 togsæt
Når Ole deltager i kvartårskonkurrencen er
han altid god for en topplacering, og det
blev da også til en 1. plads denne aftalen
for hans ﬂotte T-55 Enigma fra Tamiya.
I IPMS-Nyts februar nummer antydede
jeg risiko for sørgmodighed over, at Bjørn
skulle bygge noget andet end StuG’s. Denne frygt blev dog hurtigt gjort til skamme
af en spændende Sd.Kfz. 234 fra Dragon,
og en fortjent 2. plads til Bjørn.
Kjeld havde medbragt to russiske
kampvogne; Trumpeters T-64 model 1972
og en ﬂot T-55 i kroatisk bemaling fra
Tamiya, sidstnævnte opnåede 3. pladsen.

Nr.

Navn

Feb

Maj

Sep

Nov

Total

Plac. 2013

90

Ib Schmidt

10

10

2

29

Flemming Hansen

10

10

4

130

Ole Østergaard

10

10

12

148

Peter Kristiansen

9

9

1

6

Bjørn Jensen

9

9

7

139

Kenneth Kerff

9

9

--

78

Kjeld Pedersen

8

8

3

180

Peter Nellemann

8

8

5

133

Per Nielsen

8

8

9

200

Lars Rabech

7

7

--

32

Brian Petersen

7

7

--

67

Jes Touvdal

6

6

17

165

Bo Balsløv

6

6

--

135

Roy Nielsen

5

5

11

152

Jacob Teckemeier

4

4

14

98

Martin Røpke

3

3

15

Flemming er tilbage på toppen i klasse
B med endnu en kandidat til både SM og
DM; en meget velpudset model af Sebastian Vettels F1 racer fra 2012. Sættet er fra
Revell og lakeringen var i top.
Efter sidste års vellykkede angreb på
titlen som kvartårskonkurrencemester (så
er man da noget), slapper jeg af med en lille
serie af Eduards Fokker Dr. 1 i 1/72. Den
første i serien - en stripdown udgave, hvor
det meste af sættet består af æts – opnåede
en 2. plads.
Peter Nellemann ligger ikke på den lade
side; denne aften havde han medbragt seks
modeller og opnåede en 3. plads med et
spændende, ældre sæt fra Contrail – ikke
noget man ser hver dag.
Ib fortsætter den ﬂotte stil fra sidste
år med endnu en 1. plads. Aftenens eneste
StuG III – en G version - var at ﬁnde i Ibs
diorama med 13 ﬂotte ﬁgurer.
Det er ikke så ofte Kenneth har modeller med til konkurrencen, men denne aften
medbragte han både to ﬂymodeller og en
ﬂot badescene fra 1941 med den italienske
krydser RN Pola fra Hobby Boss og titlen
How the Italian prefer to go to war. En fortjent
2. plads til Kenneth.
Per er altid god for en model – og ofte
af den imposante slags. Denne aften et BR
86 lokomotiv sat på jernbaneskinner foran
to vogne fyldt med diverse tysk militær
isenkram. En imponerende opstilling og
en 3. plads til Per.

Det var en positiv oplevelse og en
berigelse af klasse A, at Brian Petersen
havde valgt at medbringe en af sine mange
ﬂotte ﬁgurer – en soldat fra Panzer Lehr
Regiment 130 i 1/35 - som vi ellers kun
får lov at se til DM; det må han gerne
fortsætte med. Lars Rabech debuterede
med tre modeller; en Steyr 1500 og en
Schwimmwagen i klasse A, begge i 1/35
fra Tamiya, og en meget nydelig Spitﬁre
Mk. IX i 1/48 fra Eduard.
Aftenens anden debutant Bo Balsløv
havde medbragt en ﬂot Sherman M4A1 76
mm med besætning. Jeg glæder mig til at se
ﬂere af Lars og Bos modeller.
Jes Touvdal havde som nævnt medbragt
hele 27 modeller. Jes’ byggekapacitet er
simpelthen imponerende. Roy Nielsen
deltog med en ﬂot weatheret Spitﬁre Mk.
VII i 1/48 fra Airﬁx. Jacob Teckemeier
var atter tilbage i konkurrencen, ikke med
en helikopter men med et ældre 1/72 sæt
fra ESCI af A-4E Skyhawk i alternativ
bemaling. Martin Røpke har taget pause
fra kanonerne og medbragte ﬁre forskellige Spitﬁre’ere i 1/72; Mk.I, Mk.V, Mk.IX
og Mk.19.
Husk, at billeder af de deltagende
modeller kan ses på www.ipms.dk, hvor du
også kan følge Oles arbejde med bygge sin
T-55 Enigma.
Næste kvartårskonkurrence (nr.
3/2014) er onsdag den 10. september på
Nyboder Skole.
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IPMS KALENDEREN 2014
01. juni ....................................... Försvarsmaktens Huvudﬂygdag ................. Ronneby, Sverige (www.f17-ﬂygdag2014.se)
11. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Motorcykelklubben, Lyshøjgårdsvej 80, 2500 Valby
16.-27. juni ................................ NATO Tiger Meet ....................................... Schleswig - Jagel, Tyskland (www.natotigers.org)
22. juni ....................................... RDAF Airshow ............................................. FSN Karup, 7470 Karup J. (www.danishairshow.dk)
29. juni ....................................... Åben Hede m. skydninger .......................... Bøffelstillingen, Oksbøl (www.haeren400aar.dk)
06.-09. august............................ IPMS USA Nationals ................................... Hampton, Virginia, USA (www.ipmsusa2014.com)
13. august .................................. IPMS-møde ................................................... Motorcykelklubben, Lyshøjgårdsvej 80, 2500 Valby
23. august .................................. Pansertræf ved GHR ................................... Antvorskov Kaserne, Slagelse (www.ghr400.dk)
30. august .................................. Åbent Hus ..................................................... Skive Kaserne, Skive (www.haeren400aar.dk)
06. september ........................... Åbent Hus ..................................................... Aalborg Kaserner, Aalborg (www.haeren400aar.dk)
10. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
13. september ........................... Åbent Hus ved GHR ................................... Antvorskov Kaserne, Slagelse (www.ghr400.dk)
20. september ........................... Åbent Hus ..................................................... Vordingborg Kaserne (www.haeren400aar.dk)
27.-28. september .................... Modelkonkurrence ....................................... Danmarks Flymuseum, Stauning (www.ﬂymuseum.dk)
08. oktober ................................ IPMS-møde (swapmeet) .............................. Nyboder Skole, København
25.-26. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ...................... Tekniska Museet, Malmø, Sverige (www.c4-open.se)
08.-09. november ..................... Scale ModelWorld 2014 konkurrence ....... Telford, England (www.smwshow.com)
12. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
10. december ............................ IPMS-møde (julehygge) ............................... Sted endnu ikke fastlagt, se hjemmesiden
Alle møder i København på Nyboder Skole, er i lokale 211 på anden sal kl. 19.00 - 22.00. Indgang til højre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

201. Henning Nørreris
Løgstørvej 45
8832 Skals
mthnn@pc.dk

NYE MEDLEMMER
86696180

NYT I BUTIKKERNE
Roden 1/72: Fairchild C-123B Provider
Merit 1/72: Sovjetisk OSA-klasse missilbåd
SBS 1/72: Latecoere 28-5 ”La Fregate”
A Model 1/72: Dornier Do 26V-2
A Model 1/72: Tupolev Tu-134 (LOT)
Modelsvit 1/72: Antonov An-10 ”CAT”
Zvezda 1/72: Sukhoi Su-27SM ”FLANKER-B”
Mach 2: 1/48 Morane MS.225

202. Kim Stolzenbach
Odense hobby og modelbanecenter
Kochsgade 35 B
5000 Odense C.
ks@modeljernbane.dk

MEDLEMMER FLYTTET
34. Torben Sørensen
Brådebæksvej 33 H
2970 Hørsholm
katomoso@pc.dk

43454042
51301665

Nyt fra Finemolds i 1:35
FM-41: JGSDF HMV w/Gun & 2 ﬁgures
FM-42: JGSDF HMV (Canvas Top)
FM-43: JGSDF MBT Type 61

Nyt firma - Wilder
Der er dukket et nyt amerikansk ﬁrma op
på markedet, der hedder Wilder og udgiver
en række dele i 1/35.
De mest interessante ting som er annonceret indtil nu er ﬁre forskellige metalløb til sovjetiske Degtyarev maskingeværer,
henholdsvis til DT-29 og DT/DTM modellerne. Desuden kommer der et resintårn
til en T-34/122 mm haubitz. Dette var en
kombination der ikke kom i produktion.
De laver også nogle forskellige drytransfers til tyske 2.VK køretøjer i 1/35.
Samt en stribe forskellige malinger og
washes.
Nærmere info kan ﬁndes på:
www.wilder.su
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Vi tager lige et ekstra
billede fra kvartårskonkurrencen.
Her er det
Brian Petersens
1/35 figur af en tysk
soldat fra Panzer Lehr
Regiment 130

Kvartårskonkurrencen
februar 2014

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen
Der var mange fine modeller ved
kvartårskonkurrencen.
Øverst ses Peter Nellemanns Blackburn
Kangaroo i 1/72. Det er et vacuform sæt
fra Contrail, som Peter har bygget.
I midten er det en C-46 Commando i
1/144 fra Welsh Models. Den er også
bygget af Peter Nellemann.
Nederst er det den italienske tunge
krydser Pola i 1/350 fra Hobby Boss,
bygget af Kenneth Kerff
The were many beautiful models at the
quarterly competition.
Top is a Blackburn Kangaroo,
a Contrail 1/72 vac-form kit
built by Peter Nellemann
In the middle is another Peter Nellemann
model, this time a Welsh Models 1/144
Curtiss C-46 Commando
Bottom is the heavy Italian cruiser Pola
in 1/350 scale from Hobby Boss built by
Kenneth Kerff
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Læsernes egne billeder

Er denne gang dels et Morten Grim Pliniussen billede fra Bornholm,
dels et sjældent farvefoto af en Whitley bomber, hentet på Internettet
En Whitley får nogle sidste øjebliks justeringer
inden missionen påbegyndes
Some last minute adjustments on a Whitley
just before takeoff on a mission

En MOWAG Eagle som har været brugt af
opklaringseskadronen på Bornholm.
Den står i dag på Kastelsmuseet i Rønne
This
40 MOWAG Eagle has been used by the recce squadron
on Bornholm, it is now at the Kastelsmuseum in Rønne

