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Danmarks Flymuseum i Stauning

Øverst har vi KZ.III i ambulanceudgaven. Det er et fl y vi heldigvis 
tit har mulighed for at se i luften ved div. airshows

I midten er det den Fouga Magister, der også har optrådt på danske airshows. 
Flyet er nu permanent opstillet på Danmarks Flyvemuseum

Nederst er der åbnet ind til motoren på en Chipmunk

Fotos: Flemming Hansen
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Formandens side
Denne klumme er skrevet i løbet af  min sommerferie, det er dejligt 
varmt og det eneste tidspunkt hvor man kan foretage sig noget 
fornuftigt er her om aftenen.

Grundet al den virak med den fortsatte pandemi, så er vores 
sommerferie blevet henlagt her i Danmark, hvor vi har taget cam-
pingvognen og kørt rundt her i landet. Lige nu er vi i Hanstholm 
og skal besøge det store bunkeranlæg, der ligger tæt på. Jeg regner 
også med at besøge Aalborg Forsvars- og Garnisonsmuseum, 
inden vi drager videre.

Jeg har tidligere på ferien været på Koldkrigsmuseet på Lange-
landsfortet, dette var meget interessant. Der stod bl.a. en MiG-23 
og en dansk Draken samt fl ere 40 mm Bofors antiluftskyts kano-
ner, nogle i rimelig god stand. Jeg regner med at få produceret et 
par museumsartikler i nær fremtid.

Efteråret
Efterårets aktiviteter begynder at nærme sig. Vi er jo naturligvis 
underlagt de forordninger der gælder ved vores møder.

Vi har allerede haft augustmødet hos Stoppel og september-
mødet, der er bladmøde og kvartårskonkurence.

Oktober mødet bliver afholdt som en temaaften. Her vil vores 
redaktør Lars, fortælle om befrielsen af  Danmark i maj 1945. Det 
er det møde der oprindeligt skulle have være afholdt i april. Lars vil 
fortælle om bl.a. de forskellige køretøjer, der deltog på begge sider 
i forbindelse med befrielsen, samt hvilke der er muligt at bygge i 
model. Det skal nok blive interessant. Mødet er blevet fl yttet, da 
skolen har lukket grundet efterårsferie. Så ny mødedato er den 
21. oktober samme sted og tid.

Modeludstillinger
Hvis du er til modeludstillinger, så holder Aros Open igen åbent 
den 07-08. november på Strandskolen i Risskov. De regner med 
at det bliver gennemført til trods for de forskellige restriktioner, 
med det fulde program dvs., udstilling byggende stand, forhand-
lere mm. Det skulle have været i september, men den nuværende 
Covid-situation har fået dem til at udskyde arrangementet til no-
vember. Som tingene er nu og udviklingen i de lokale udbrud af  
smittespredning, så kan det være at det bliver fuldstændigt afl yst.

Noget der desværre også er afl yst, er C4-Open, hvilket vi er 
mange som er ærgerlige over, da C4 har været et fast holdepunkt 
de sidste 15 år og noget der indleder efterårets aktiviteter.

Som noget nyt så planlægges det at afholde en fynsk hobby-
udstilling i Strib Hallerne, Ny Billeshavevej 1-3, 5500 Middelfart 
den 10-11. oktober, Det er de aktive folk bag HobbyMessen, som 
prøver at lave en fynsk pendant til aktiviteterne i Rødovrehallen. 
Foreningen har fået tilbudt en stadeplads, lignende den vi har på 
Hobbymessen i november. Jeg har sendt en føler ud via vores 
side på Facebook, dog uden at få den store tilslutning. Jeg håber 
at kunne aktivere nogen af  vores medlemmer fra ”lokalområdet”, 
jeg skal nok selv være der og lede slagets gang.

(Red.Bem. Efter at Dan afl everede sin formandsside til redaktionen er der 

sket det, at Hobbymesse i Strib er blevet AFLYST pga. Covid-19 situationen)

Rent lokalt så er der selvfølgelig Hobbymesse i Rødovre hallen, 
hvor vi har vores faste stand, hvor vi sidder og modelbygger og 
har en super weekend ud af  det. Det er den 31. oktober - 01. 
november. Sidder der nu nogle af  medlemmerne, som vil være 
med, så vær vaks ved havelågen og tilmeld dig via vores forum, 
når jeg annoncerer for arrangementet. Det plejer at gå hurtigt og 
vi har et maks. antal på 12 mand.

For begge disse arrangementer er der det forbehold, at de 
kan gå hen og blive afl yst, hvis landets ledelse ændrer på forsam-

lingsrestriktionerne. Dette er 
desværre ikke noget som vi 
kan gøre så meget ved.

Internationalt så er der 
desværre en del arrangemen-
ter som er afl yst. SMC i Veld-
hoven Holland, er et af  man-
ge. ”Scalemodelworld (IPMS 
UK)” i England den 7-8. 
november er planlagt, men det 
vides ikke om det bliver gen-
nemført og så har vi en åben 
invitation til at besøge ”Euro 
Scale Modelling” i Houten (IPMS Holland) den 21. november.

Hvis nogen planlægger at tage til IPMS Holland arrangemen-
tet, så vær opmærksom på, at der skal forhåndstilmeldes, da de 
forsøger at kontrollere hvor mange der kommer. Til trods for 
Corona restriktionerne, så der er rigeligt at kaste sig ud i hvis man 
har behov for det.

Vores december møde bliver igen afholdt som ”jul i den gamle 
hobbybutik” hos Stoppel. Der vil være mulighed for at sige god 
jul og drikke lidt gløgg og spise en æbleskive eller to, samt deltage 
i det amerikanske lotteri med de fi ne sponsorpræmier fra venlige 
bidragsydere. Dette er igen skrevet med det forbehold, at der 
kan komme restriktioner som vi på nuværende tidspunkt ikke er 
herre over.

Medlemssituationen
Vores medlemssituation er rimelig takket være at vi har fået et 
par nye medlemmer, som endnu engang skal ønskes hjerteligt 
velkommen.

Vi har stadig en restgruppe, som til trods for rykkere ikke har 
reageret; det kan være at de fi nder ud af  det, når de ikke modtager 
noget blad.

Ellers så går det bedre medlemsmæssigt, hvilket nok skyldes 
det fremragende arbejde som bestyrelsen udfører og ikke mindst 
vores super medlemsblad. Hvis du sidder derude og synes der 
mangler artikler til bladet og der er noget som du brænder for helt 
vildt, så sæt dig til tasterne og skriv en artikel til bladet. Det kan 
være om alt muligt, bare det har noget at gøre med modelbygning.

Jeg vil samtidigt opfordre de af  jer der har besøgt modelrele-
vante museer i jeres ferie til at skrive en artikel til bladet, så andre 
kan inspireres til enten at besøge samme museum eller skrive om 
museer de selv har besøgt. Information der ikke deles er mange 
gange spildt information.

, der også har optrådt på danske airshows. 

Hobbymesser - Status pga. Covid-19
Covid-19 situationen vil kunne medføre afl ysninger med kort 
varsel, så vi opfordrer Jer alle til at bruge alle midler til at holde 
jer opdateret, hvis I planlægger for at deltage i en hobbymesse i år.

S-61 er også på 
museet i Stauning
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Each issue features: 

Modelling Hints and Tips
Our easy to follow illustrated tutorials offer 

practical, step-by-step hints and tips

for beginners and master modellers alike.

On the Shelf
AMW’s extensive review section brings you our 

impartial verdict on the latest products, such as 

kits, accessories and books.

Advanced Modeller
How to create that ultimate build, through after-

market products such as photo-etched metal and 

resin detail parts, for award-winning results.

New Builds
Read full and objective build articles…exclusive 

Airfix test-shots as well as fresh-to-market kits 

from other manufacturers.

In Focus
The story of the real machines, modern or 

from yesteryear, with our insightful history and 

reference features. 

News, shows and events
What’s hot in the world of modelling, diary 

dates, reports from modelling events, air shows, 

military vehicle and auto rallies and more.

Call: +44 1780 480404
and quote your code 

Lines open 9.00-5.30pm Monday-Friday GMT

OR
TO CLAIM 

YOUR DISCOUNT

IPMS MEMBERS SAVE £5.00 ON A SUBSCRIPTION TO 

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

Simply enter the code 
IPMSMB at the checkout 
when ordering online at 

www.keypublishing.com/shop

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.

shop.keypublishing.com/amwsubs
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ON SALE 

NOW 

DKK

104.95

Closing date: 31 December 2020



5

En ørn lettede og 49 fulgte
Slaget om England afgang fra Aalborg West og Grove.

Af Jørgen Seit Jespersen. Modelfotos: Niels Gorm Jørgensen

Med denne omskrivelse af  Mads 
Nielsens befrielsessang fra 1945 
”En lærke lettede og tusind 

fulgte”, vil jeg gerne beskrive et nu måske 
noget glemt angreb, der torsdag 15. august 
1940 udgik fra den tyske luftbase Grove, 
der ligger midt i Jylland. I dag hedder basen 
Karup.1

Efter den 9. april 1940 installerede 
Luftwaffe sig hurtigt på de danske luft-
baser, fordi der var brug for mellemlan-
dinger i Danmark for at fl yve forsyninger 
til Norge, hvor kampene stadig var i gang 
mellem nordmændene og tyskerne, senere 
kom der både engelske, franske og polske 
tropper til Norge i et forsøg på at forhin-
dre at tyskerne fi k adgang til den svenske 
produktion af  jernmalm og til Nordatlan-
ten fra de dybe norske fjorde. Kampene 
fortsatte i Norge indtil 10. juni 1940, efter 
de fremmede tropper havde forladt landet.

For tyskerne var de vigtigste luftbaser 
baserne ved Ålborg, de havde faktisk været 
et af  omdrejningspunkterne i Operation 
Weserübung, og årsag til at Danmark blev 
besat.

Med luftbasen Grove forholder det 
sig lidt anderledes. Den blev bygget helt 
fra grunden af  tyskerne i perioden april 
– august 1940 som en base til bombefl y. 
Basen blev erklæret operativ den 9. august 
1940. Så basen havde kun været operativ i 
5 dage inden ørnene lettede.

Hvordan så situationen ud i Slaget om 
England? Som de fl este, hvis ikke alle, ved, 
så havde tyskernes blitzkrieg fejet al mod-
stand af  vejen på kontinentet og kampen 
mod dem fortsatte udelukkende fra De 
Britiske Øer.

Tyskernes strategi var at vinde luftherre-
dømmet over England, og taktikken var at 
udføre bombeangreb både på land og til 
havs, for der igennem at tvinge Fighter 
Command på vingerne og slide dens piloter 
og jagerfl y op. Derefter skulle den tyske 
hær gøre landgang, operation Seelöwe, på 
Englands kyst og føre blitzkrieg derfra.

Hvornår Startede Slaget om England 
så? Tyskerne mener selv den 23. maj 19402. 

1. Petersen, Carsten. 1996: side 51. 

Grundlaget for denne ar� kel er, at Car-

sten Petersen nævner angrebet. E� er 

jeg læste det, har jeg holdt øje med 

hvor både den tyske opera� on og de 

engelske forsvarsopera� oner er nævnt 

andre steder.

2. Weal, John. 2000: side 47

Slaget kan opdeles 
i nogle faser, som 
dog ikke er særligt 
præcist afgrænset 
mod hinanden.3

• 1. fase: Skibs-
farten. Juli – 11. 
august 1940.

• 2. fase: Havne og 
flyvepladser. 12. 
– 23. august 1940.

• 3. fase: Områder-
ne omkring Lon-
don. 24. august 
– 6. september.

• 4. fase: London. 
7. – 30. septem-
ber 1940.

• 5. fase: Jagerbom-
bere. Oktober – 
november 1940.

Englænderne var 
godt forberedte. De 
rådede over et elek-
tronisk varslings-
system, en simpel 
form for radar, der 
kunne give oplysnin-
ger om fjendernes 
antal, kurs og højde 
med nogen usikker-
hed. Derfor kunne 
de engelske jager-
fly gå på vingerne 
og møde de tyske 
bombe formationer, 
inden de havde nået 
deres målområder.

Desuden var England geografi sk ind-
delt i fi re forsvarszoner, grupperne nr. 
10-13, som hver især havde ansvaret for 
forsvaret indenfor deres område. Hvis en 
gruppe var særligt hårdt trængt, kunne den 
bede om hjælp fra nabogrupperne.

Den 13. august 1940 var Adlertag: 
Dagen hvor slaget mod Fighter Command 
skulle vindes, dens baser og installationer 
skulle bombes og dens jagerpiloter skulle 
besejres i luften.

Slaget blev ikke vundet den dag, derfor 
fortsatte angrebene i 10 dage. Grunden 
til at tyskerne pressede hårdt på var, at 

3. McKee, Alexander. 1960: Forord. 

For englænderne begyndte Slaget om 

England først omkring 1. juli. De! e kan 

skyldes, at de ikke havde mærket de ty-

ske angreb så voldsomt før denne dato.

i september forværres vejret som regel 
i England med storm og sø. Det kunne 
vanskeliggøre Operation Seelöwes gen-
nemførelse. Så den 15. august 1940 havde 
Slaget om England raset i 85 dage.

Angrebet
Angrebet blev startet torsdag den 15. 
august 1940 fra flyvepladsen Sola ved 
Stavanger i Norge. Der lå en af  Luftwaf-
fes eliteenheder, Kampfgeschwader 26 
også kaldet Löwegeschwader. Den havde 
deltaget i angreb på den engelske skibsfart 
i Nordsøen, og den 14. marts 1940 havde 
den sammen med Kampfgeschwader 30 
bombet Royal Navy’s fl ådebase Scapa Flow 
på Orkneyøerne.

Under Operation Weserübung havde 
den deltaget i kampene i Norge og mod 

Kortet over England: A) De 2 sorte pile viser angrebene.
Den nordlige er angrebet fra Norge og den sydlige er angrebet fra Danmark.

B) De østlige røde cirkelslag er største High Level Radar rækkevidde.
C) De vestlige røde cirkelslag er største Low Level Radar rækkevidde.
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skibene i Nordsøen. Geschwaderen var 
udrustet med Heinkel He. 111 H bombefl y, 
som var rygraden i Luftwaffes bombe-
styrke. Geschwaderens motto var ”Vesti-
gium Leonis”, hvilket betyder ”Løvernes 
fodspor”.

Den 15. august 1940 kl. 10:00 lettede 
63 fl y fra I og III gruppe fra Sola, deres 
mål var de engelske luftbaser Usworth og 
Dishforth. Efter fl yene havde cirklet rundt 
over basen og de sidste fl y havde tilsluttet 
sig formationen, blev kursen sat 225 grader 
sydvest med ca. 650 km. til målet. Flyvetid 
ca. 2 timer – und wir fahren gegen England.

En anden af  Luftwaffes eliteenheder 
lå også på luftbasen ved Stavanger. Den 
havde deltaget i kampene i Polen, Dan-
mark, Norge og Vesteuropa. Det var Zer-
störergeschwader 76. Blandt andet havde 
fl y fra den foretaget angrebet på Værløse 
Flyvestation den 9. april 1940.

Geschwaderen leverede eskortefl yene 
til Löwegeschwader. Så kl. 10:20 lettede 25 
Messerschmitt 110 D fra geschwaderens I 
gruppe. Messerschmitt 110 D var en særlig 
langtrækkende jager, der var forsynet med 
en stor ekstra benzintank under fuselagen. 
På grund af  dets silhuet havde fl yet øge-
navnet ”Dachelbauch”, fordi den lignede 
en gravhund med hvalpe.

Da formationen havde cirklet over 
basen, og de sidste fl y havde sluttet sig den, 
blev kursen sat 225 grader sydvest for at 
indhente Löwe geschwader og med ca. 650 
km. til målet. Flyvetid ca. 1 time 40 min. – 
und wir fahren gegen England.

I Danmark havde Luftwaffe stationeret 
en tredje af  sine eliteenheder.

Det var Kampf geschwader 30, også 
kaldet Adlergeschwader, dens stabsgruppe 
lå på Aalborg West, mens gruppe I var på 
den nye luftbase Grove. Den var udrustet 
med Luftwaffes nyeste bombefl y Junkers 
Ju. 88 A1. Det fl y kaldte luftmarskal Her-
man Göring for sin Wunderbomber.

forsvaredes af  gruppe 11. Den første 
eskadrille, der angreb bombefl yene var 
nr. 72 (Spitfi re Mk. I) fra Acklington nær 
Newcastle.

Mens eskadrillen vandt højde, med-
delte ground control, at der var 50 fl y i 
12-15.000 fods højde. Da angrebet var 
større end først antaget gik fl ere fl y på 
vingerne: Eskadrille nr. 605 (Spitfi re Mk. 
I) fra Drem, nr. 41 (Spitfi re Mk. I) og nr. 
219 Bristol Blenheim Mk. IF fra Catterick, 
nr. 79 (Spitfi re Mk. I) fra Acklington og nr. 
607 (Hurricane Mk. I) fra Usworth.

Det var eskadrille 72, der først fi k kon-
takt med formationen, som blev anslået til 
at være på ca. 100 maskiner. Forrest i den 
tyske formation fl øj Heinkel 111erne fra 
Löwegeschwader, derefter Junkers 88erne 
fra Adlergeschwader og Messerschmitt 
110erne fra Zerstörergeschwader 76 var 
bagtrop. 

Luftslaget
Den første eskadrille, der kom i kamp med 
den tyske formation, var nr. 72. Flying Of-
fi cer Edward Grahams 12 Spitfi res angreb 
fra højre fl anke, og hver pilot valgte selv 
sit bytte.
Sqdn. 72 Pilot Officer Robert Elliots 
luftkamp: ”Jeg tror ikke de så os til at 
begynde med. Da de gjorde det, var antal-
let af  bomber, der blev kastet fantastisk. 
Man kunne se dem falde væk fra fl yene 
og i havet bogstaveligt talt i hundredevis. 
Formationen blev til en rodebutik.”6

Sqdn. 72 Flight Lieutenant Desmond 
Sheens luftkamp: ”Blev opdaget af  bombe-
fl yene sekunder før der blev åbnet ild. 
Messerschmitt piloterne dannede hurtigt 
deres infame Abwehrkreis. Heinkel fl yene 
delte sig i to grupper, en mod Clyde og den 
anden mod Newcastle. Jeg låste mig fast til 
en formation på 7 Me. 110ere og begyndte 
at dreje i cirkler og udvalgte deres leder.”

”I begyndelsen genkendte jeg maskinen 
som Ju 88, med hvad jeg troede var en 
meget stor bombe fastgjort til fl yets cen-
terlinje. Jeg tog sigte og skød på meget kort 
afstand og Messerschmitten eksploderede 
foran mig. Det var meget skræmmende, og 
jeg var nødt til at fl yve ligeud gennem røgen 
og vragstykkerne fra den, men heldigvis 
slap jeg uskadt fra det.”

”Jeg begyndte at vinde højde og opda-
gede en anden formation på 6 Zerstörer på 
vej tilbage ud over havet. Mens jeg steg for 
at angribe dem, brød en af  Messerschmit-
terne af  og dykkede for at angribe mig, 
dens 4 maskingeværer og dobbelte kanon-
bevæbning skød uafbrudt. Instinktivt skød 
jeg tilbage, Me. 110 voksede sig stor i mit 

6 www. Lu� waff es Black Thursday. html 

Våbenskjoldene for de involverede tyske 
Kampf geschwader og Küsten fl iegergruppe.

Forfatterent bekendt havde de deltagende 
Messerschmitt Bf. 110 ingen
påmalede eskadrillemærker

Den 16. og 17. oktober 1939 angreb 
fl y fra Kampfgeschwader 30 den engelske 
fl ådes base Scapa Flow på Orkneyøerne4.

Allerede fra besættelsens begyndelse 
spillede Adlergeschwader en meget aktiv 
rolle i kampene i Norge, og den brugte ofte 
luftbasen Aalborg West til mellemlandin-
gerne på vej til kampene længere mod nord.

Den 15. august 1940 lettede Adler-
geschwaders Stabs Gruppe fra Aalborg 
West og fl øj mod Grove. Herfra lettede 
dens gruppe I, da fl yene havde cirklet over 
Grove og de sidste fl y havde sluttet sig til 
formationen, satte de 50 bombefl y kursen 
248 grader vest/sydvest med ca. 650 km. 
til målet, fl yvetid ca. 1 time 40 min.

Deres mål var den engelske fl yveplads 
Driffield i Yorkshire – und wir fahren 
gegen England. 

Afl edningsangrebet
Tyskerne lavede også et afl ednings angreb 
med Heinkel 115 vandflyvere. 1. og 3. 
Kü.Fl.Gr. 506 fra Norge blev meget 
brugt til minelægning ved de engelske 
kyster, i havnene og i fl odmundingerne. 
Afl edningsangrebet skulle tiltrække Fighter 
Commands opmærksomhed fra det egent-
lige store bombeangreb.5

Forsvaret
Vejrudsigten: Syd og Sydvest England 
dækket af  skyer om morgenen. De vil for-
svinde før middag, hvor en højtryksfront 
tværs henover England vil medføre en fi n 
og varm dag.  

De første englændere, der opdagede, 
at der var et angreb på vej, var personellet 
på radarstationerne, som meldte 10 fl y på 
vej i 12.000 – 15.000 fods højde. På bag-
grund af  deres oplysninger sendte Fighter 
Command 12 Supermarine Spitfi re Mk. I 
fra Squadron 616 og 6 Hawker Hurricane 
Mk. I fra Squadron 73 på vingerne. Mens 
de var ude over havet og ved at vinde højde, 
blev meldingen rettet til 30 fl y og kort tid 
efter til 50 fl y.

De to angreb fra Danmark og Norge 
mod nordøst England fulgte hurtigt efter 
hinanden. Det ene var rettet mod Tynes 
Tees området, det andet var rettet mod 
området ved Humber, begge områder 

4. Petersen, Carsten. 1996: side 45.

5 Vasco, John J. 2005: side 61.

Breff ort, Dominque & Jouineau, André. 

2009: side 23
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sigte. Heldigvis var jeg en bedre skytte 
end min modstander, og bagbords motor 
begyndte at brænde. Imidlertid var vi sta-
dig på kollisionskurs, og jeg var nødt til at 
dykke min Spitfi re under Messer schmitten 
for at undgå at ramme ham.”

”Det var det sidste jeg så til min fjende, 
den beskadigede fjende trak et tykt røgspor, 
da det dykkede mod jorden. Himlen, der 
før havde været fyldt med fl y, var helt tom, 
og efter 5 minutters luftkamp vendte jeg 
tilbage til min base Acklington.”7

Sqdn. 607 Flight Lieutenant Harry Wel-
fords luftkamp: ”Jeg havde aldrig set noget 
lignende. De var i to grupper, en på ca. 70 
og den anden på ca. 40, som to sværme 
af  bier. Der var ingen tid til at vente, vi 
gik i position og lavede et Nr. 3 angreb i 
sektioner.” 

”Da kun 3 maskiner angreb en linje på 
20, kunne jeg ikke se hvordan de kunne 
ramme forbi os. Imidlertid gennemførte 
vi vores første angreb, og på trods af  jeg 
troede jeg var blevet ramt over alt, var det 
deres maskiner der begyndte at falde ud 
af  himlen”

”I min ophidselse under det næste 
angreb fl øj jeg kun tæt forbi et af  vores 
egne fl y, der lavede et ”få røven med dig” 
breakaway. Der kan ikke have været mere 
end 2 fod imellem os.”

”Til sidst efter at have set de fl este 
fjendtlige fl y tabe højde med deres lan-
dingsstel beskadigede og nede, jagtede jeg 
en Heinkel og fyldte den stakkels djævel 
med bly, indtil først den ene så den an-
den motor standsede. Så havde jeg den 
sadis tiske tilfredsstillelse at se fl yet styrte 
i havet.”

”Med den første, jeg vidste at have 
beskadiget i mit første angreb, var de mit 
første blod og jeg var opstemt, især efter 
senere at opdage at eskadrillen ikke havde 
lidt noget tab.”8  

7 Price, Dr. Alfred, 1996: side 82-83.

8 www.The Lu� waff e’s Black Thursday.

uk 

2. bølge
Nu meddelte radarpersonellet om den 
anden tyske angrebsbølge som var på vej, 
først blev der meddelt 6 fl y, så 30, men i 
virkeligheden var det de 50 fl y fra Adler-
geschwader, der var lettet fra Aalborg West 
og Grove i Jylland. Det var hurtige fl y, som 
trods tab, trængte frem til deres mål, basen 
Driffi eld. Driffi eld hørte under Gruppe 12 
ansvarsområde.

På luftbasen Leconfi eld ca. 20 kilome-
ter syd for Driffi eld var Squadron nr. 302 
(Hurricane Mk. I) stationeret. Den eska-
drille bestod af  polske jagerfl yvere, som 
var sluppet ud af  Polen og senere havde 
kæmpet i Frankrig for nu at tjene i Fighter 
Command. Præcis den 15. august 1940 
havde dens leder Squadron Leader W.A.J. 
Satchell fået erklæret eskadrillen operativ.

 
Stab/Adlergeschwader Oberleutnant 
Rudolf  Kratz luftkamp: ”Kysten. Begyn-
delsespunktet. Ingen tid til at tænke – der 
lå England, løvens hule. Men ørnene 
skulle angribe løven i dens hule og såre 
den alvorligt.

”Jagere til styrbord…” tre pletter fl øj 
hen over os, forsvandt bagude, og efter en 
drejning i dyk, hang de fast bag os. ”Din tur 
nu”. Ordene forsvandt i larmen fra vores 
maskingeværer. I korte salver fl øj skuddene 
mod den første jager. Han drejede væk, og 
den anden tog hans plads. Dennes skydning 
er også ineffektiv og begge passerede under 
os, og blev beskudt af  vores bugskytte. 
Som hvepse susede de igennem vores 
formation, kokarderne på deres fuselager 
lignede øjne. 

”Fem jagere bagbord oppe” meldte 
radiotelegrafi sten roligt. ”Fandens” sagde 
piloten ophidset. Vi fortsatte med at fl yve 
mod vores mål. Mens vi stirrede frem for, 
prøvede vi at lokalisere vores mål mellem 
de forrevne skyer. ”Der, pladsen, nede 
under os…”

”Endelig målet - jagerne var begyndt 
at blive en virkelige plage. Nu var tiden 
kommet. Jeg gav ikke en eneste pfennig for 

deres liv dernede – kast sprængbomberne 
med velsignelse! Flyet gik ind i et dyk, 
farten voksede hurtigt, og vinden brølede 
og hylede omkring os. Hangarerne blev 
større og større. De stod stadigt. Antiluft-
kanonerne skød løs på os, men de var for 
langsomme.  

”En rystelse – bomberne var kastet, 
stålkroppene var ude, de hvinede nedad. 
Dernede var hele helvede brudt løs. 
Ligesom et inferno, stål rammer stål og 
sten. Bombe efter bombe eksploderede 
ødelagde og rev alt hvad de ramte i stykker. 
Hangar, mure og tage krøllede sammen 
som blikplader, stumper fl øj op i luften. 
Fly blev knust i en hagl af  splinter. Barak-
ker væltede om, enorme røg og støvskyer 
rejste sig som paddehatte. Hist og her skød 
eksplosioner og fl ammer op. Flyvebasen og 
hangarerne var allerede ramt, men bomber 
blev ved med at falde fra bombefl yene, 
som fulgte os, blev ved med at regne i 
en frygtelig byge. Ild fra eksploderende 
ammunition sprang op som fakler. Det 
engelske antiluftskyts var blevet udslettet, 
deres stillinger var blevet til kratere.”

”Solen skinnede ind i vores kabine. Vi 
var sluppet af  med fjendens jagere. Under 
os lå det åbne hav. Hvor kan jorden være 
smuk. Hænderne løsnede deres greb om 
maskingeværerne. Hvad der skete, kun for 
et par minutter siden, lå bag os, og vi slap-
pede af. Motorerne kørte jævnt, og vi fl øj 
hjem. Luftbasen eksisterede ikke længere; 
det var resultatet.”9

Sqdn. 302 (frie polske) Squadron Leader 
W.A.J. Satchells luftkamp: ”Jeg var på 
patrulje sammen med endnu en engelsk 
pilot og 4 polakker, da vi skulle lægge an 
til landing, så vi, at nogle af  polakkerne 
løb rundt på landingsbanen og pege op 
i luften i retning af  Driffi eld, hvor 25 Ju 
88ere var ved at stige til vejrs efter angrebet 
på luftbasen.” 

”Halveskadrillen var ved at løbe tør for 
brændstof  og kunne ikke optage forfølgel-

9 Ba! le of Britain Historical Society.uk   

Flt.Lt. Desmond Sheens 
personlige mærke og 

dets placering
på hans Spitfi re.

Han var australier,
derfor havde han

en rød boomerang 
i en hvid cirkel

Jørgens fi ne model af Desmond Sheen's Spitfi re Mk.I
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sen, men de andre jagereskadriller kastede 
sig over formationen.10 

Sqdn. 219 Sgt. Arthur Hodgkinsons luft-
kamp: ”Jeg så en Ju 88 på min venstre side. 
Jeg troede bare det var en Blenheim indtil 
jeg bemærkede de sorte kors på fuselagen. 
Jeg lavede et angreb skråt fra siden, og efter 
den første salve, åbnede den fjendtlige pilot 
op, så der stod sort røg ud af  motorerne, 
da han fl øj fra mig. Jeg skød al min am-
munition op og kunne se røg fra fl yet, men 
det styrtede ikke ned. Der blev ikke skudt 
igen. Et fjendtligt fl y beskadiget.”11

Sqdn. 219 Pilot Offi cer Johnny Tophams 
luftkamp: ”Mit angreb lige bagfra på en 
Ju 88 fortsatte 75 km. førend jeg kunne 
komme i skudstilling. ”Rød 2” og jeg havde 
angrebet sammen, udført dykangreb indtil 
al ammunition var opbrugt.” 

”Efter hvert angreb havde jeg bemær-
ket sort røg komme ud fra først én motor 
og så den anden. Vi bemærkede også 
bugskytten hænger halvt ud af  bugtårnet. 
Efter et angreb forsøgte fjenden at vædre 
mit fl y lige forfra, men passerede ca. 10 
fod under mig. Jeg så den anden skytte 
ligge tilsyneladende død over sit maskin-
gevær – to personer sad side ved side i 
frontcockpittet.”12 

Sqdn. 219 Sgt. O. Dupees luftkamp: ”Let-
tede fra Catterick. Ramt af  retur skydning 
fra fjendtligt fl y. Blev såret og nødlandede 

10 McKee, Alexander. 1966. side 107-8.

11 Thomas, Andrew. 2012: side 24-25

12 Thomas, Andrew. 2012: side 25.

på Driffi eld assisteret af  Sgt. T. Bannister. 
(Begge tildelt DFM).13

Den lille kyst konvoj
Fighter Command havde også en anden 
opgave. Ud for kysten befandt en lille 
kyst konvoj sig. Den havde kodenavnet 
”Arena”. Alle sydgående konvojer hed 
noget med Arene eller Agent14. Den bestod 
af  16 handelsskibe, 8 eskortefartøjer og 4 
minestrygere.

Da englænderne var bekymrede over, 
om den kunne komme i klemme mellem 
kysten og de mange tyske bombefl y, blev 11 
Boulton Paul Defi ant Mk. I fra Squadron 
264 sendt på vingerne kl. 13:05 fra basen 
Kirton-in-Lindsey, for at give konvojen 
luftstøtte.15 Squadron 264 gennemførte 
sin luftstøtte til ”Arena” uden hændelser 
og vendte tilbage til sin base.

Alt i alt havde Fighter Command haft 
ca. 100 jagerfl y på vingerne: 60 Spitfi res, 24 
Hurricanes, 12 Blenheim IF og 11 Defi ants.  
Cirkatallet er opstået ved, at alle eskadriller 
sandsynligvis ikke har været fuldtallige med 
12 fl y i hver. 

Resultat
Adlergeschwader havde mistet 7 Junkers 
88ere under togtet og yderligere 3 måtte 
nødlande på Grove, og næsten alle de andre 
måtte have skudhullerne repareret efter 
togtet. At englænderne mente, at de havde 

13 Warner, Graham. 2005: side 270.

14 Hewi! , Nick. 2019: side 23,

15 Venligst meddelt mig af Mr. Geoff  

Faulkner sqdn.264@b# nternet.com 19. 

august 2013.

skudt 8 ned, er en af  de helt almindelige 
overrapporteringer efter en luftkamp. Det 
er endda sjældent, at tallet ligger så tæt på 
det reelle antal af  nedskudte fjendtlige fl y.

Geschwaderens tabsprocent ligger mel-
lem 14% og 20%, alt efter hvor ødelagte de 
nødlandede fl y var. Tabstallet er under alle 
omstændigheder højt. Så en ørn lettede og 
49 fulgte, mens en ørn landede og 42 fulgte.

Löwegeschwader mistede 8 Heinkel 
111ere under togtet. De forsvandt alle i 
Nordsøen.16 Her er tyskerne og englæn-
derne enige om at 8 fl y er gået tabt og 
tabsprocenten er 12,7%. Det er også en 
forholdsvis høj procent. Dog klarede lø-
verne sig bedre end ørnene.

Zerstörergeschwader 76 mistede 7 fl y 
under eskorteopgaven og 3 andre klarede 
at halte beskadigede hjem til Sola17. Det 
første fl y Desmond Sheen skød ned blev 
fl øjet af  Hauptmann Restemeyer, det andet 
af  Gruppe Adjudant Oberleutnant Loobes. 
Et tredje af  fl yene nødlandede på Esbjerg 
Flyveplads kun med piloten Unteroffi zier 
Bernhard Richter ombord, og han havde 
et skudsår i hovedet. 

Radiotelegrafi sten Unteroffi zier Hans 
Geishecker var sprunget ud med faldskærm 
over Nordsøen, og er begravet i Flens-
borg.18 Tabsprocenten er meget høj mellem 
28% og 40%, alt efter om de beskadigede 
fl y regnes med.

Küstenfl iegergruppe 1 og 3/506 havde 
ingen tab den 15. august 1940.19

16 Weal, John. 2012: side 64. 

17 Vasco, John J. 2005: side 61.

18 www.fl ensted.eu.com 

19 Salgado, Juan Carlos. 1984: side 238.

Messerschmitt Bf. 110 D-0 M8 + AL.
Den 14. august 1940 blev fl yet fl øjet af Oberleutnant Gordon McGollop 

og vendte stærkt beskadiget tilbage til Norge
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Fighter Command mistede ingen fl y 
under forsvaret, tabsprocenten er 0%. 
Da det lykkedes for Adlergeschwader at 
bombe sit mål, luftbasen Driffi eld, som 
blev beskadiget, kan forsvaret ikke kaldes 
100% vellykket, og Bomber Command 
mistede 10 stk. Armstrong Withworth 
Whitley Mk. V bombemaskiner på jorden. 
Den lille kystkonvoj blev ikke angrebet.

Konklusion
Det tyske angreb var et forsøg på at falde 
Fighter Command i ryggen. Da Fighter 
Commands hårdeste kampe stod over 
Den engelske Kanal og Sydengland havde 
Luftwaffe, dels gennem ønsketænkning 
og dårlige informationer, troet, at Nord-
østengland var uden forsvar, da alle 
jagereskadrillerne var beskæftiget med 
kampene i syd.

I realiteten var der en rotationsordning 
i Fighter Command. Den gik ud på, at de 
eskadriller, der havde kæmpet nogle uger 
mod syd, blev sendt nordpå for at hvile, 
og de udhvilede eskadriller afl øste dem 
mod syd.

Eskorten af  de få Messerschmitt 110D 
er et klart tegn på at tyskerne ikke havde 
regnet med nogen videre modstand i luf-
ten20. Desuden er afl edningsangrebet med 

20 Messerschmi�  110 D er en særlig 

langtrækkende udgave af fl yet. Under-

kroppen har det en 900 l stor ekstra 

benzintank. Det er ikke en droptank og 

kan ikke kastes. Me. 110 D er derfor 

også en fl yvende benzinbombe, som 

et enkelt sporlysprojek� l kan antænde. 

De engelske Spi� ires og Hurricanes var 

vandfl yene også en lidt tvivlsom sag. Det 
skyldes, at intet sted i hele verden var der 
så tæt et observationssystem som ved de 
engelske kyster i sommeren 1940. Derfor 
kan afl edningsangrebet i højere grad have 
virket som indikator på, at noget var under 
opsejling.

Det engelske forsvar var karakteriseret 
af  få fremskudte jagere i begyndelsen, så 
få at angrebet ikke kunne afvises.

De tyske bombemaskiner nåede deres 
mål, på trods af  svære tab. Under den 
løbende forsvarskamp både før, under 
og efter bombningen mistede Luftwaffe 
mange fl y.

Det må konkluderes at begge parter 
ramte hinanden hårdt!

Efterskrift
Efterskriftet omhandler to iagtagelser, som 
ikke er så velkendte blandt dem, der interes-
serer sig for luftkrigen under 2. verdenskrig.

Den første har sin baggrund i iagtta-
gelser Flight Lieutenant Desmond Sheen 
gjorde, da han dykkede ned i Abwehr-
kreisen. Han berettede at, nogle af  Junker 
88erne deltog i Abwehrkreisen. Han mente 
først, at den Messerschmitt 110 D han skød 
ned, var en Junkers 88.21 

Senere efter krigen rettede han den til 
en Messerschmitt 110 D22, men rettelsen er 
ikke ensbetydende med, at iagttagelsen af  
at Ju 88erne var med i Abwehrkreisen også 
er forkert, derfor kan det ikke udelukkes, 

fl yet overlegent på alle områder.

21 MacKee, Alexander. 1960: side 105-

109.

22 Price, Dr. Alfred. 1996: side 81.

at Ju 88erne også deltog i eskortejagernes 
opgave.

Den anden hændelse er Sqdn. 219s 
Blenheim Mk. IFs deltagelse i luftslaget. 
Eskadrillen var først afsat til at yde eskorte-
fl yvning til bl.a. kystkonvojerne, men da 
Luftwaffes bombeoffensiv ændrede karak-
ter til også at omfatte natangreb, blev den 
en eskadrille af  natjagere. 

Da det er sjældent, at der er omtale af  
Blenheim Mk. IF jagerens rolle i en dog-
fi ght ved højlys dag som her med Junker Ju 
88ere, er de to fl ys data opgjort i skemaet 
på næste side.

Der er ikke den store forskel på dem, 
udover at Junkeren er noget hurtigere, men 
Blenheimens ildgivning er mere koncentre-
ret med 5 fremadskydende .303 Brownings. 
Begge dele kan ses i de 2 luftkampe.  
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Weird and Wonderful
Eller i hvert fald det første, absolut noget som ved første øjekast virker kugleskørt.

Her skal vi fejre en 75-års fødselsdag for et fl y, der aldrig kom videre end jomfrufl yvningen.

Af Lars Seifert-Thorsen

Med denne lille artikel skal vi 
kigge nærmere på noget som 
aldrig kom videre end til første 

prototype. Men samtidigt er det et fl y som 
afdækkede nogle svagheder og dermed 
medvirkede til at man ikke gik videre af  
denne blindgyde.

Vi begynder, vanen tro, med at gå lidt 
længere tilbage i historien end den dato for 
jomfrufl yvningen, som jo altid markerer et 
fl ys fødselsdag i disse artikler.

MX-324 / MX-334
En lidt underlig overskrift til et afsnit, men 
nærmere følger. Amerikanerne fulgte med i 
de tyske forsøg med raket- og jetfl y, der var 
i gang allerede inden 2. Verdenskrig brød 
ud. Selvfølgelig var man ikke helt med på 
hvad tyskerne havde gang i, men med div. 
spioner på plads fi k man dog samlet nogle 
informationer sammen.

Det var tydeligt for amerikanerne, at 
disse teknologier ville komme til at have 
afgørende betydning fremadrettet og især 
efter at USA kom med ind i 2.VK på allieret 
side tog udviklingen fart.

I september 1942 gik Northrop fabrik-
kerne i gang med at kigge på mulighederne 
for at konstruere en raket-dreven inter-
ceptor jager (der fi ndes ikke et rigtigt godt 
dansk ord for interceptor). En interceptor 
er et fl y, som hurtigt kan sendes i luften 
med henblik på at opfange og imødegå 
en fjendtlig fl ystyrke og tage kampen op 
mod denne.

Disse designstudier førte til at Northrop 
i begyndelsen af  1943 fi k en kontrakt på 
en serie på tre fl y, nærmere betegnet tre 
svævefl y, der fi k fabrikkens egen betegnelse 
MX-324. Det mest interessante her er, at 
det hele var omgærdet af  så meget hemme-
lighedskræmmeri, at der først kom noget 
ud til offentligheden i begyndelsen af  1947.

Disse MX-324 svævefl y var små fl y, 
ikke mere end 3,65 m lange og med et 
vingespænd på 9,75 m. Den første af  dem 
fi k et ski-understel til at lande på, men det 
blev senere udbygget med en fi re-hjulet 
”dolly”, der kunne afkastes når fl yet var 
kommet i luften. Hvis det minder nogle af  
jer om det samme system som blev brugt 
på Messerschmitt Me 163, så er det ikke 
helt skævt. Den helt store forskel ligger 
i at MX-324 blev fl øjet af  en pilot der lå 
på maven.

Selv om man fl øj nogle gange med 
denne første MX-324, så var det alligevel 
nr.2, der fi k mest fl yvetid, efter at man 
havde monteret et fast næsehjulsunderstel 
på den, et understel der havde nogle strøm-
linede kapper på hjulene. Næsehjulet var 
ikke monteret lige på centerline, men sad 
ca. 30 cm til venstre for denne.

Man var godt i gang med nogle testfl yv-
ninger, hvor den lille MX-324 blev slæbt op 
i ca. 13.000 fods højde af  en P-38 Light-
ning jager, da man fi k nogle ”spændende” 
oplevelser. På en af  disse fi k testpiloten, 
Alex Papana, trukket i udløserhåndtaget 

til begge cockpitlemme i stedet for den til 
at frigive slæbelinen. Det gav en markant 
ændret luftstrøm over fuselagen og det 
var med nød og næppe at han fi k landet 
fl yet sikkert.

Efter en ombygning med nye slats, 
gik en anden testpilot, Harry Crosby, op 
med MX-324. På vej op til de 13.000 fod 
fi k han placeret svævefl yet i slipstrømmen 
fra P-38 fl yets propeller, da han kastede 
slæbelinen. Flyet stallede og gik i spin, et 
spin som det selv kom ud af, dog med 
undersiden opad. Crosby valgte at forlade 
fl yet, men opdagede til sin skræk da han 

Herover er et af de meget få farvefotos fra den gang. Det er MX-324 nr. 2 på billedet
Foto: Internettet (ww2aircraft.net)

Det er ikke verdens mest tydelige billede af XP-79, men det giver en klar 
indikation af fl yets diminutive størrelse. Bemærk også at indstigningen

til cockpittet sker bag canopyet, samt hjulbrønden foran
Foto: Internettet (ww2aircraft.net)
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hang i faldskærmen, at fl yet fl øj rundt om 
ham i snævre cirkler. Til alt held blev han 
ikke ramt af  fl yet på vej ned.

I mellemtiden havde man bygget det 
tredje fl y, som i mellemtiden var blevet 
klargjort til montering af  en Aerojet 
XCAL-200 raketmotor. Igen havde man 

indkapslet understellet på samme måde 
som på svævefl y nr. 2. Raketfl yet fi k beteg-
nelsen MX-334. Man begyndte med nogle 
fl ere svævefl yvninger fra oktober 1943 og 
frem. D. 22. juni 1944 prøvede man første 
gang raketmotoren, der brændte i fulde 3½ 
minut, mens fl yet var solidt tøjret til nogle 

pæle på Muroc Dry Lake, som vi i dag ken-
der som Edwards Air Force Base. Dagen 
efter hoppede Harry Crosby ombord og 
foretog taxi-tests med raketmotoren tændt.

D. 5. juli 1944 var det endelig tid til at 
Harry Crosby spændte sig fast i MX-334, 
blev slæbt op til 8.000 fod af  en P-38 og her 

XP-79B under bygning hos Northrop
Her kan man se udskæringen til cockpitlugen
Foto: Internettet (ww2aircraft.net)

Her ses cockpit og luftindtag mens fl yet er under 
bygning. Bemærk radioantennen på højre side og 

de to forskellige pitotrør på siderorene
Foto: Internettet )(ww2aircraft.net)
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blev slæbelinen kastet. Crosby fyrede her-
efter op under raketten, der producerede 
200 lbs trykkraft.

En sort røgfane fortalte hvor han var 
og efter at motoren var brændt ud vendte 
Crosby tilbage til basen og foretog en be-
givenhedsløs landing.

Efterfølgende foretog man flere af  
disse testfl yvninger og fi k på den måde 
indsamlet mange data, som blev brugt 
fl ittigt i forhold til at forstå fl yvning med ra-
ketdrift. Der var dog masser af  problemer 
med raketmotoren og det fi k efterhånden 
USAAF til at satse på fl ere heste.

XP-79 / XP-79B
Endnu mens Northrop i 1943 var i gang 
med at udvikle på MX-324 fremkom der 
et nyt sæt ønsker fra US Army Air Force 
om en raketdreven interceptor. Disse krav 

baserede sig på Jack Northrops oprindelige 
forslag fra 1942.

Disse pegede på et fl y som skulle byg-
ges af  ikke-strategiske materialer, hvilket 
betød at det skulle laves helt i magnesium. 
Kravene pegede på et raketdrevet fl y med 
en liggende pilot, der skulle kunne fl yve 
med en hastighed lige under lydens. Den 
liggende pilot var valgt for at hæve græn-
sen for hvor meget en pilot kan klare af  
trykpåvirkninger, her skulle han klare op til 
12G, hvor grænsen for en siddende pilot 
var omkring 8G.

I januar 1943 fi k Northrop en kontrakt 
på at udvikle og bygge tre prototyper under 
betegnelsen XP-79. Motoren skulle være en 
Aerojet raketmotor på 2.000 lbs trykkraft 
og for at fl yet hurtigt skulle kunne komme 
i luften ville man montere 2 stk. 1.000 lbs 
JATO-startraketter.

Det fly der herefter tegnede sig i 
horisonten ville have nogle spektakulære 
karakteristika i forhold til de jagerfl y som 
var i tjeneste på dette tidspunkt. Vi taler 
om en hastighed på 830 km/t i 40.000 
fods højde. Ulempen var at man kun ville 
have brændstof  ombord til 30 minutters 
fl yvning, da raketmotoren ville have et 
meget højt brændstofforbrug.

Udviklingen af  den nye raketmotor 
rendte ind i masser af  problemer, så den 
blev aldrig til noget. Det førte til at USAAF 
afbestilte to af  de tre fl y og i stedet blot 
fastholdt en enkelt prototype, der nu skulle 
have to stk. Westinghouse turbojet moto-
rer på hver 1.400 lbs trykkraft i stedet for 
raketmotoren. Betegnelsen blev ændret til 
XP-79B.

Designet af  XP-79B var en ægte fl yven-
de vinge, idet der dog var to stabiliserende 

Amerikanerne har altid været fl inke til at tage billeder 
af deres nye fl y. Her på rampen på Muroc Dry Lake ser vi

XP-79B lige forfra med en Fairchild AT-21 Gunner til højre 
og en Cessna AT-17 Bobcat til venstre i baggrunden.

Bemærk at de to pitotrør nu er ens
Foto: USAF via Internettet

Endnu et billede fra Muroc viser fl yet skråt fra højre. 
Man kan lige ane teksten Danger foroven 

på luftindtaget og Stay Clear, der står indvendigt 
nederst på luftindtaget.

Foto: Internettet (wikimedia.org)
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Her er piloten kravlet ind i cockpittet, så man 
kan se hvordan han ligger i fl yet.
Foto: Internettet (forum.warthunder.com)

Her er fl yet direkte fra siden, hvor man 
kan se den interessante udformning af 
vingespidserne
Foto: SDASM (fl ickr.com)
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sideror monteret. Det var et lille fl y, med 
en længde på 4,3 meter, et vingespænd på 
11,6 meter og en højde på blot 2,13 meter.

Der blev anvendt et absolut minimum 
af  indvendige stivere og i stedet anvendtes 
svejset magnesium. 

Dette gav en meget stiv struktur, hvor 
det yderste af  vingerne fungerede som 
brændstoftanke. 

Hertil blev der tilføjet en stålpansring i 
den forreste del af  vingerne for at forbedre 
fl yets mulighed for at overleve beskyd-
ning fra et fjendtligt bombefl y. Det tykke 
magnesium, der var i forkanten af  vingen, 
fungerede også som pansring.

Man monterede et fi rehjulet understel, 
der kunne trækkes op ved hjælp af  en 
elektromotor, umiddelbart udvendigt for 
motorgondolerne. Dette understel havde 
væsentligt større hovedhjul end næsehjul.

Arbejdet med XP-79B var begyndt hos 
et fi rma i Los Angeles, Avion, der tidligere 
havde haft en forbindelse til Jack Northrop, 
men pga. personaleproblemer blev fl yet i 
december 1944 fl yttet til Northrops fabrik 
i Hawthorne, Californien. Her gik man i 
gang med at få samlet fl yet og gøre det klar 
til at kunne gå i luften.

Jomfrufl yvningen
Mens fl yet var i færd med at blive bygget 
fi k det serienummeret 43-52437.

I efteråret 1945 var man klar og fl yet 
blev transporteret til Muroc. Her gennem-
førte man en serie af  taxi-tests, der ikke 
viste nogle alvorlige problemer med fl yet. 
Til gengæld oplevede man problemer med 
dækkene, der fl ere gange eksploderede som 
følge af  bremseproblemer.

Man var nu klar til for første gang 
at sende fl yet i luften. D. 12. september 
1945 spændte Harry Crosby sig fast i fl yet 
inden han gik i luften med det på jomfru-
fl yvningen under egen kraft. På vej ned 
af  startbanen var der lige en af  USAAFs 
brandbiler, der kørte på tværs af  banen. 
Harry Crosby reducerede farten og kunne 
passere bagom brandbilen, inden han igen 
åbnede for motorerne og gik i luften.

Herfra er der nogen uenighed om hvad 
der faktisk skete. De to hovedkilder har 
hver sin udlægning af  forløbet.

Den ene historie peger på at fl yet steg 
til ca. 10.000 fods højde inden Crosby kom 
ind over startbanen i ekstrem høj fart, ca. 
650 km/t. 

Den anden kilde siger at der til en be-
gyndelse ikke var nogen problemer og i lø-
bet af  de første 15 minutter fl øj han rundt 
og udførte et antal beherskede manøvrer.

Herfra bliver de to kilder så igen enige 
i forløbet. På vej hen over startstedet for 
anden gang går Crosby ind i en stigning, 

væbning for blot at opnå tilnærmelsesvist 
de samme hastigheder og øvrige fl yve-
egenskaber.

Med udgangen af  1941 havde man 
undersøgt mulighederne og endeligt be-
gravet disse.

At forestille sig, at man liggende på 
maven i et fl y, bag et spinkelt cockpitglas 
skulle fl yve ind i et fjendtligt fl y, tangerer vel 
nærmest et ønske om at begå selvmord og 
det har aldrig været en amerikansk tilgang 
til det at føre krig.

Bemaling
Tja, den er jo ret simpel i og med der kun 
var et enkelt af  disse fl y. Helt i blank hvidt 
med de sædvanlige amerikanske nationa-
litetsmærker på oversiden af  venstre vinge 
og undersiden af  højre vinge. Serienum-
meret i sort på begge sideror.

Til gengæld så var MX-324 fl yet malet 
i en blank gul farve, formentlig ANA 505 
Light Yellow, alias Lemon Yellow over 
det hele.

XP-79B i model
Selv om der kun blev bygget et enkelt fl y 
af  typen, og at dette ydermere styrtede ned 
på jomfrufl yvningen, så er der et fi rma, 
der har fundet det værd at producere et 
byggesæt af  fl yet.

Allerførst er det værd at nævne, at man 
kan anskaffe sig en 1/72 MX-324 i resin 
fra fi rmaet Unicraft Models. Den er opført 
med en listepris på 35 USD, hvortil man så 
skal lægge fragt, told, moms osv.

Man skal lige være opmærksom på at 
de først går i gang med at producere dit 
sæt når du bestiller det – ikke noget med 
et stort varelager her. Til gengæld har de 
et kæmpe udvalg af  mærkværdige fl y i 
deres katalog.

Vil man i stedet have en XP-79, så er 
det muligt, hvis man altså vil have den i 
1/72.

Execuform og KR Model har udgivet 
vacuform sæt, men begge disse hører til 
blandt sætsamlerne. 

I stedet skal man lede efter et sæt fra 
tjekkiske RS Models. De udgav fl yet i resin 
i 1993, men overgik til et sprøjtestøbt sæt 
i 2013.

Det sidstnævnte sæt er umiddelbart på 
lager hos en stribe modelbutikker, f.eks. 
Hannants i England til 15£.

Kilder
Anderson, Fred: Northrop, An Aeronau-
tical History
Rose, Bill: Secret Projects, Flying Wings 
and Tailless Aircraft
Internettet, div. sider

hvor under han foretager et drej. Drejet 
bliver til en langsom rulning, der går videre 
over i et spin. 

Flyet fortsætter med at spinne og 
Crosby forsøger at springe ud fra fl yet, 
men bliver tilsyneladende ramt af  vingen 
da han forlader fl yet. Han udløser aldrig 
faldskærmen og var sandsynligvis allerede 
død inden han ramte jorden.

Flyet fortsætter med at spinne indtil 
det rammer den udtørrede søbund, hvor 
det udbrænder totalt. Som det lakonisk 
konstateres, magnesium fungerer fi nt som 
bålmateriale.

Den efterfølgende havariundersøgelse 
kommer aldrig med en endelig konklusion, 
men der peges på at der kan have været 
problemer med en trim tab, og at dette 
gjorde at piloten ikke kunne få fl yet ud 
af  spinnet.

Havariet fi k efterfølgende USAAF til at 
afl yse hele XP-79 programmet og der blev 
derfor aldrig bygget fl ere fl y af  denne type.

Myter og røverhistorier
Der verserer en del historier om at fl yets 
angrebsform skulle være at vædre fjendtlige 
fl y og på den måde ”slå vinger og haler” af  
de fjendtlige fl y.

Citatet skulle komme fra Jack Northrop 
selv, men efterfølgende trak han i land 
og sagde at fl yet aldrig skulle have været 
brugt til den type angreb. I stedet skulle 
det bruges som et almindeligt jagerfl y og 
nedskyde fjendtlige fl y med de fi re stk. 12,7 
mm maskingeværer, der skulle have været 
installeret i vingerne. Man nåede aldrig til 
at installere våbnene.

Der har dog været så meget snak om 
denne type angreb, at man meget ofte har 
anvendt betegnelsen ”Flying Ram”.

Imod denne historie taler det, at 
USAAF allerede før USA gik ind i 2. 
Verdenskrig havde forkastet ideen om at 
angribe fjendtlige fl y ved at vædre dem. 
Tilbage i oktober 1940 havde man afholdt 
en konference og der blevet enige om at 
undersøge, om man kunne forbedre pans-
ringen på de jagertyper som man var i gang 
med at konstruere, for at kunne bruge dem 
til at vædre fjendtlige fl y med, hvis der var 
et seriøst behov for dette.

Man foretog studier på P-40D, P-39C 
og P-47B, hvoraf  den sidstnævnte blev 
forkastet med det samme, da man ikke 
kunne pansre motorområdet og samtidigt 
sikre tilstrækkelig køling af  motoren. Til 
gengæld blev der lavet tegninger af  hvor og 
hvordan man skulle tilføje ekstra pansring 
på de to andre typer. 

Disse studier viste at den ekstra vægt 
fra pansringen ville betyde at man skulle 
fjerne det meste af  den oprindelige be-
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Flyvende Museum
Et besøg i Stauning.

Tekst og fotos: Flemming Hansen

I disse møghamrende irriterende Co-
vid-19 tider har sommeren mildest talt 
været på et aeronautisk stand by – i en 

stand-by kø der ikke lige i øjeblikket ser ud 
til at have en ende?

Danish Air Show blev afl yst – Tiger 
Meet i Beja i Portugal, blev først fl yttet og 
efterfølgende endeligt afl yst i år.

Men på en eller anden måde skulle 
der da ses noget fl y! Nu har Flyvemuseet i 
Stauning længe været på to-do listen. Men 
det er jo ikke sådan lige noget man afsætter 
en lørdag formiddag til, når det nu engang 
ligger stik modsat af  egen residens.

Nærmere betegnet 3½ time i bil – helt 
ude ved Ringkøbing Fjord.

Da vejret i uge 28 alligevel ikke indbød 
til de helt store falbelader indenfor cykel-
ture – den danske sommer viste sig atter 
engang fra sin sædvanlige fugtige og nu 
også blæsende side!

Der kan man da så i øvrigt sende en 
”venlig” tanke til alle de der kloge klima-
tosser, der gik fuldstændig i selvsving for 
to år siden da vi endelig havde en sommer 
der levede op til navnet. ”Nu dør vi alle 
sammen i tørke – den globale opvarmning 
er gået amok”! Det har vel regnet lige 
siden…?

Således også juli i 2020. Men det var da 
tåleligt vejr på ruten – kun med let sprink-
len hist og her. Enhver form for Corona 
bilfrie veje var dog pist væk. Det var en 
kort ”fornøjelse”… Trafi kken er tilbage 
må jeg sige. På trods af  trafi k lykkedes det 
at komme frem til den lille parkeringsplads 
og den fi ne Spitfi re replika på en autentisk 
Airfi x ståfod uden for museet. (Det er 
gas det med Airfi x – de laver dem nemlig 
ikke i 1:1!)

I anledning af  en eller anden Corona 
pakke var indgangen nedsat til det halve – 
40 kr. Det var en ganske rimelig pris – og 
det vil jeg også vurdere at den fulde pris 
er. Der er nemlig ikke meget Nordsjællands 
Flyvemuseum over samlingen! (Det er en 
reference der er vel omkring 25 år gammel, 
hvor Ole Rossel havde et harm dirrende 
indlæg i Politiken – tror jeg nok det var – 
omkring lallende amatørers omgang med 
danefæ. De havde malet en F-84G blæn-
dende hvid – for sådan så den ud på sort 
hvide fotos… En jammer)

Samlingen i Stauning er af  en helt 
anden kaliber. Det er restaureringer fra 
øverste skuffe og en samling af  fl y det 
oprindelige Flyvemuseum i Billund (Center 
Mobilium) aldrig helt kom i nærheden af. 

Bevares – nørderi effekten omkring farver 
vil naturligvis aldrig helt uddø. Jeg synes, 
at den day-glo orange er lidt for meget til 
den røde side? Men man kan jo altid argu-
mentere for at den farve havde det med at 
falme ekstremt hurtigt under påvirkning 
af  ultraviolet lys, så farven passer sikkert i 
ganske få minutter☺ At man går efter at 
genskabe stencils på forbilledet giver høje 
point i min karakterbog!

Tre haller
Ud over det obligatoriske indgangsparti 
med billetsalg og salg af  diverse fl yverela-
terede effekter – jo minsandten også en 
række byggesæt – så består museet af  
tre fi nt store haller, der er fyldt pænt op 
med fl y.

Dog uden at de står så tæt, at man 
behøver at sno sig særligt meget for at 
tage nogle fotos. Dog vil jeg anbefale en 
form for vidvinkel objektiv, så man kan få 
det hele med.

Den første hal – lidt af  hvert
Der er en naturlig vej igennem museet, der 
fører igennem den første hal. Der er lidt 
blandede fl y.

En af  hovedattraktionerne for mig var 
Niels Egelunds nu pensionerede Fouga 
Magister, der har været en del af  danske 
fl yveshows de sidste mange år. Statens 
Luftfartsvæsen er ikke særligt vilde med 
private jetfl y, så når DAT direktøren Jesper 
Rungholms Aero L-29 Delfi n bliver sat en-

Den nytilkomne
Fairey Firefl y målslæber
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deligt på jorden på et eller andet tidspunkt, 
så er det med næsten statsgaranti slut med 
private jetfl y i Danmark. 

Nu kan man så nærstudere fl yet i Stau-
ning. Altså Magisteren. Modelbyggeren 
noterer straks den lidt besynderlige, meget 
matte aluminiumsbemaling, der præger 
fl yet. Nærmest som god gammel Humbrol 
56. Det er ikke noget der er foretaget efter 
opstaldning. Det har den nok haft længe?

Jeg er egentlig ikke klar over hvorfor 
den har det franske luftvåbens markering 
og skjold? Det kan jo være personlig pre-
ference? Det er ikke af  nyere dato, men det 
er jo trods alt et fransk fl y, jeg vel egentlig 
stiftede bekendtskab med første gang i 
Fart og Tempo i ”Luftens Ørne” med Max 
Tailor og Smack – eller som de egentlig hed 
uden for Fart og Tempo universet: Tanguy 
og Laverdure.

Jeg har billeder fra Roskilde Airshow 
i 2003, hvor skjoldet var på plads, men 
resten af  markeringerne manglede udover 
registrering OY-FGA og senere fra 2015, 
hvor den er iklædt sit pensioneringsdress.

Der er mulighed for at se Tiger Moth 
og minsandten om der ikke også stod en 
fl ot Chipmunk. De lever om nogen fl y i den 
grad videre i Danmark i sit pensionistliv. 
Herunder blandt andet med de kendte 
Chip Chaps, der i reglen optræder i enhver 
sammenhæng, der har noget med airshow 
at gøre. Dog ikke i år som bekendt.

I loftet hang en del ældre svævefl y, der 
ikke er en del af  fl yvningen jeg kender så 

meget til. Der er måske en lokal tilknyt-
ning?

Endelig var der en del udstillingsmon-
trer, hvori der var en masse fl ymodeller. 
Fortrinsvis i 1:72. I RDAF og US Navy. 
Kvaliteten var vekslende. Det var tydeligt 
at nogen af  modellerne havde mange år 
på bagen.

Det kunne jo være at nogen af  model-
lerne har tilhørt afdøde Birger Mikkelsen, 
der udover at have taget en masse billeder 
gennem tiden også havde et utal af  mo-
deller i lejligheden i Værløse? Det er der 
sikkert nogen der ved noget om?

Den anden hal,

KZ i overfl od
Hallen her bar tydeligt præg af  at det er 
aktive fl y. Hvis man har været til bare et 
enkelt airshow vil man kunne nikke gen-
kendende til en lang række af  fl yene. F.eks. 
den to-motorede KZ IV i den hvide Falck 
bemaling – kendt fra Wikke Rasmussen 
fi lmen ”Flyvende Farmor” – men natur-
ligvis også fra talrige besøg ved airshows 
gennem årene.

Der er dog også en del statics. Den fi ne 
Spitfi re ”401” fl yver ingen steder længere. 
Men fi n står den og indendørs. Det kan 
næppe blive meget bedre?

Sidder du og skal bygge Stoppels lille 
KZ VII sæt er her alle muligheder for at 
fi nde referencer her. Det er O-623 der 
holder til på museet og fi n så den ud.

Den tredje hal. Flyvevåbnet
Det er naturligvis den hal jeg har set frem 
til og grunden til at jeg tog på tværs af  
Danmark. Den skuffer heller ikke på no-
gen måde.

Alle fl yene er i perfekt stand – eller i 
det mindste så perfekt stand de nu engang 
kan være. En del af  fl yene har naturligvis 
haft en ”fl yvsk” fortid ved at have indgået 
i forskellige samlinger rundt omkring indtil 
de nu er havnet her. Det er bl.a. de fi ne 
S-55, Hunter og Meteor der har stået i Bil-
lund for år tilbage. Man har fået skohornet 
både en PBY-6A og en S-61 ind i hallen. 
S-61 er jo nok noget lettere at håndtere 
end Catalinaen, hvor haleroret rager op 
imellem to spær i hallen! Ellers er listen 
lang af  perler i samlingen: Super Sabre – 
Sabre D – Thunderfl ash – F-16 – Draken 
– Starfi ghter – C-47 med mere.

En af  de nyere perler er det gule slæbe-
måls fl y Fairey Firefl y. Den er lavet færdig 
inden for de seneste år. Desværre mangler 
den den karakteristiske propel i venstre 
side, der blev brugt til slæbemålet. Flyet er i 
nærmest autentisk udseende med kokarder, 
fl ag og stencils.

Udover fl yene er der drysset fl ere re-
levante militære køretøjer ind i samlingen. 
Bl.a. Bofors 40 mm kanon, der jo var 
tilknyttet Flyvevåbnet. Men også en fi n 
Hawk transporter og meget andet kan ses 
på udstillingerne.

Absolut en seværdig samling og en god 
tur til det Vestjyske.

Her er det O-623, der er en KZ VII,
som står i hallen med de "fl yvende" fl y
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Bedford lastbiler fra Oxford i 1:76
Airfi x har – velkendt for mange - en række prisbillige byggesæt i skala 1:76 og 1:72 af  

britiske lastbiler fra anden verdenskrig. 

Tekst og modelfotos: Martin P. Bendsøe

De oprindelige sæt var i 1:76 mens 
nogle af  de senere sæt er i 1:72. 
Man får typisk megen byggetid 

for få penge, hvis man ellers kan få fi ngrene 
i dem (når dette skrives er der på Hannants 
web-butik kun få sæt på lager; fx Bedford 
QLD/QLT, Scammell Tank Transporter, 
Morris-Commercial CDSW med Bofors 
40mm).

Der fi ndes masser af  omtale af  sættene 
på internettet, selv om det som altid med 
hensyn til lastbiler kan være noget sparsomt 
med solid og detaljeret information.

En model, som giver uanede mulig-
heder for variationer og konverteringer er 
den model af  en Bedford OXC, som fi ndes 
i sættet ”RAF Recovery Set”. Desværre er 
den for slank i det – det kan man fi nde 
meget om på nettet. Hvis man fremstiller 
modeller, som skal leve et liv for sig selv, 
betyder det ikke så meget og bilen ser fak-
tisk ganske fi n ud.

Oxford Diecast
Her kommer så fi rmaet Oxford Diecast 
(www.oxforddiecast.co.uk) til undsætning. 
I en IPMS sammenhæng ret upassende, da 
der er tale om metalbiler, dog med en hel 

del plastik ind over. Typisk med et volumen 
af  plastik, der med lidt god vilje kan gøre, 
at der tale om IPMS relevante modeller.

Oxford har således masser af  Bedford 
modeller, for 1940’erne hele 69 forskellige 
modeller, omfattende en del forskellige 
bemalinger af  Bedford OX, OY, MWD, 
QL, OWB (busser, se nedenfor) og WLG 
(brandbil).

Oxford modellerne har chassis og 
typisk førerhus i metal, med lad etc. og 
indmaden af  førerhus af  plastic. Jeg har 
investeret i en række sæt (koster typisk i 
omegnen af  100 DKK).

Det første fotografi  viser de forskellige 
dele af  en Bedford OY lastbil med tank 
til benzin/vand. Ser ud som en fornem 
mindre kopi af  originalen, som vist er en 
1:1 samler-bil (tank til vand), som man kan 
fi nde information om fx på leicestermodel-
lers.weebly.com/bedford-o-series.html.

Sammenligner man med billeder 
fra krigen, så ligner det måske mere en 
benzin-tanker (modellen kommer da også 
med to ildslukkere), så jeg har modifi ceret 
modellen med et beskyttelsesskjold bag 
førerkabinen samt en ramme om tanken. 
Denne ramme er beregnet til en presen-

ning, der kan få bilen til at se ud som en 
standard lastbil med normalt lad til gods. 
Modifi kationen af  modellen kan gøres med 
Evergreen plader og strips og er rimeligt 
nem, fordi modellen kan skilles ad ved at 
fjerne et par skruer. Ganske fi kst. 

På fotografi et af  den færdige model 
har OY-tankvognen fået følgeskab af  
en ommalet, men standard Oxford OY 
godstransportvogn (General Service i 
den britiske hær, Tender i RAF) og en 
OY baseret kantinevogn, konverteret fra 
en Oxford civilforsvarsbrandbil og med 
dekaler fra Black Lion Decals (www.black-
liondecals.nl).

Tankvognen er i farver relevant for 
Tunis/Italien 1943-44 (Light Mud og 
SCC14 Blue Black), kantinevognen er i 
SCC2 Brown og med markering relevant 
for brug på kontinentet efter D-dag,, og 
GS’en er i 1943-45 bemaling relevant for 
Nord-Europa, her SCC2 Brown med SCC1 
Very Dark Brown kontrastfarve og med 
en presenning i SCC15 Olive Drab med 
SCC14 Blue Black kontrastfarve.

Når man kan skille modellen ad, så kan 
man for eksempel også udsætte en 1:76 
Oxford OWB bus for lidt kirurgi (metal-

OY tankvognen med modifi ceringerne synlige i hvid plastic
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arbejde) og for en 
mere detaljeret be-
maling af  kabine, se 
billede. Desuden er 
bussen her ommalet 
i British Army SCC2 
Brown fra en Royal 
Navy blå (som fak-
tisk er fl ottere). Se 
eventuelt reference 
2, side 81.

OWB bussen var 
en noget rå trans-
portform, idet den 
under krigen havde 
minimal komfort. 
Den blev bl.a. brugt 
af  RAF.

En anden varia-
tion er at benytte en 
Oxford model af  et 
cirkus-billetkontor 
i form af  en sætte-
vogn med tilhørende 
OX trækker, så den 
kan få et liv som en kommando-vogn fra 
krigens tid. Det kræver noget arbejde med 
sættevognen, som hovedsageligt er af  
PLASTIK; skilt på taget, inddækninger af  
hjulkasser og lidt anden ”karosserituning” 
skal fjernes.

Bemaling i SCC15 Olive Drab med 
kontrastfarvning i SCC14 Blue Black 
kombineret med diverse dekaler giver så 
en RAF radio/kommandovogn fra den 
sidste tid af  krigen.

Nogle observationer
Oxford har en hang til det lidt sjældne. Man 
kan fi nde en model af  en Fordson WOT1 
brandbil, en Bedford WLG brandbil, og 
sørme’ om de ikke også har en Scammell 

Her er den færdige OY tankvogn
sammen med sine venner, 
en OY lorry og en OY kantinevogn

Den adskilte OWB bus har været igennem 
noget metalarbejde på taget
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Mechanical Horse og dens arvtager en 
Scammell Scarab. 

Alt sammen noget ingen andre har 
rørt ved, mig bekendt. (Airfi x udgav et 
1:76. skala sæt af  Scammell Scarab i 1962. 
Det forsvandt derefter straks igen uden at 
modtage nogen opdatering af  emballagen 
eller revisioner).

Generelt om modellerne
Modellerne fra Oxford er rigtigt godt 
forarbejdet, bemalingen er i top og mine 
opmålinger viser at de er præcise mht. 
dimensioner. Man kan diskutere kvaliteten 
af  hjulophæng og selve hjulene og dæk. 
Helhedsindtrykket er dog fi nt.

Man får dog ikke meget byggetid for 
pengene. Men hvis man gerne vil have en 
komplet samling af  fx britiske lastbiler fra 
anden verdenskrig, så må man hoppe ud 
i det. Eller scratch-bygge, hvis man har 
ekspertisen til det.

Oxford’s modeller er guf  for folk, som 
gerne vil lave en samling af  biler i Den 
Danske Hær fra perioden lige efter krigen. 
Se bogen af  Henrik Teller (kan lånes på 
danske biblioteker).

Kystmuseet på Skagen har en aktiv 
Bedford WLB bus (www.dengamlebus-
skagen.dk), som er meget lig Oxford’s 
OWB bus – det skulle være uproblematisk 
at foretage en tilpasning, hvis man ønsker 
sig en model af  den bus.

Det er velkendt, at dokumentation for 
lastbiler under anden verdenskrig er noget 
sparsom, med mindre det er Wehrmacht 
eller US Army udstyr; bare det at fi nde 
specifi kationer af  dimensioner (og aksel-
afstand) kan være noget af  en udfordring. 
Der fi ndes nogle bøger, ofte med nogle år 
på bagen, som har en del relevant infor-
mation, men desværre er disse med tiden 
blevet samlerobjekter og de blevet noget 
dyre at komme i nærheden af.

Tag for eksempel reference 5, som er 
en fi n publikation på 48 sider med masser 
af  inspiration og gode skala-tegninger. 
Den går nu for mellem 300 og 500 DKK 
på Ebay eller Amazon. Og den er ikke 
altid til at opdrive. Jeg har brugt lidt tid 
på at slå til når tingene var mere rimeligt 
prissat, så send mig en mail, hvis du har 
brug for noget information om specifi kke 
lastbilmodeller.

Byen Oxford er hjemstedet for Morris, 
som var en konkurrent på lastbilsmarkedet 
under krigen. Spøjs vinkel på hele historien.

Efterfølgende har jeg fundet ud af  at 
firmaet Road Transport Images (www.
roadtransportimages.com) producerer en 
række forskellige førerhuse i skala 1:72 til 
en lang række lastbiler fra perioden 1930 til 
2007. Dette omfatter også en Bedford OX/
OY, som så kan sættes på en chassisramme 
fra reservedelskassen eller på chassiset fra 
Airfi x OX – denne har faktisk stort set 

den rette akselaf-
stand (skal forlænges 
med 0,8 mm i 1:72). 

Og så lige et lille 
efterskrift om Bed-
ford lastbiler under 
anden verdenskrig. 
Ud over de meget 
velkendte OX/OY, 
QL og MW modeller 
(fi ndes alle i Airfi x 
udgaver i 1:72 eller 
1:76), så var der i 
begyndelsen af  kri-
gen og til dels under 
krigen adskillige ud-
gaver af  andre Bed-

ford lastbiler i tjeneste (mest med standard 
lad og med motoren under en kølerhjelm 
foran førerhuset). Disse var mere eller 
mindre civile lastbiler i udgaver med grøn 
eller brun bemaling.

Disse omfatter modeller med beteg-
nelserne MS; ML (M typer med kort hhv 
lang akselafstand) og OS, OL, samt type K.

Slutteligt skal det noteres, at Bedford/
Vauxhall var et medlem af  General Motors 
familien, og tidlige Bedford modeller var 
kopier af  Chevrolet lastbiler.

Der var således også et nært teknisk 
sammenfald (motorer og chassis) med 
Opel biler, som blev fremstillet i Tyskland 
– og som op til krigen også blev importeret 
til Storbritannien.

Det betyder, at samlesæt af  bl.a. Opel 
Blitz lastbiler fra krigens tid kan være brug-
bare til projekter med Bedford lastbiler. 
Noget helt parallelt fi nder man forresten 
for Ford lastbiler, men det er en anden 
historie.

Referencer og litteratur:
Henrik Teller: Køretøjer i den danske 
hær 1945-2005 (Danish Army Vehicles). 
Aalborg Forsvars- & Garnisonsmuseum, 
2006. ISBN-13: 978-8790975050
Bart H. Vanderveen: Kaleidoscope of  
Bedford and Vauxhall military vehicles. 
An MHB book, Frederisk Warne, 1982. 
ISBN-13: 978-0723228752
Stuart Broatch & Alan Townsin: Bedford, 
Vol. 1 (Bedford and British Chevrolet 
1923-1950). Venture Publications, 1996. 
ISBN-13: 978-1898432067
Robert Coates: Bedford to Berlin and 
Beyond. Fitzjames Press, 1994. ISBN-13: 
978-0948358050
David E. Jane: British Military Transport. 
Ryton Publications, 1994. ISBN-13: 978-
1898135029
Amazon: 1/2-19 20£ nu 1/7-20 35£
Ebay 1/7-20 517,- DKK

Bedford OWB bus sammen med RAF kommandotrailer, der oprindeligt var en cirkusvogn

Scammell Mechanical Horse
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Et fl y, der kunne have været meget berømt
Det er 85 år siden dette fl y gik i luften, et fl y som konstruktøren have håbet ville blive 

mere berømt end dets konkurrent. Det gik anderledes end Ernst Heinkel havde håbet 

på for sit Heinkel He 112 jagerfl y.

Af Lars Seifert-Thorsen

Konkurrenten var Messerschmitt 
Bf  109 og i dag taler vi med selv-
følgelighed om 109eren, mens 

det ikke vækker genklang, hvis vi blot siger 
112eren. Men lad os begynde historien 
nogle år før jomfrufl yvningen.

Da Luftwaffe først etablerede en 
fl yveskole i Sovjetunionen i 1925 var det 
med adskillige Heinkel typer blandt fl yene 
og frem til nedlæggelsen efter nazisternes 
magtovertagelse i 1933 var der endnu fl ere 
Heinkel typer, som havde været en tur i 
Sovjetunionen.

Ernst Heinkel blev først interesseret 
i at konstruere jagerfly i slutningen af  
1920erne, hvor det ret nystartede fi rma 
Ernst Heinkel Flugzeugwerke, fi k en ordre 
på et nyt jagerfl y til det sovjetiske fl yve-
våben. Resultatet blev kendt som HD 37c, 
der blev licensbygget i Sovjet som I-7. 
Heinkel fortsatte med at producere søfl y 
m.v. men også jagerfl y som He 49, der blev 
til He 51 da den blev sat i serieproduktion 
i 1933. Det blev dog ikke nogen af  disse 
biplaner, som kom til at fungere som inspi-
ration for He 112, dette nye fl y trak i stedet 
heftigt på erfaringerne fra det hurtige post- 
og passagerfl y Heinkel He 70 Blitz.

Konkurrencen
Tyskland måtte ifølge Versailles traktaten 
ikke have et luftvåben så flyveskolen i 
Sovejtunionen var en omgåelse af  trak-
taten. Efter nazisternes magtovertagelse i 

1933 ophørte Tyskland at følge traktatens 
bestemmelser. Som noget af  det første 
oprettedes Reichsluftfahrtministerium 
(RLM), der skulle være ansvarlig for al tysk 
fl yproduktion. I maj 1934 udskrev RLM en 
specifi kation på et nyt jagerfl y, der skulle 
erstatte de He 51 og Arado Ar 68 biplaner 
som var i tjeneste da Luftwaffe blev dannet.

Specifi kationen krævede et monoplan i 
metal med en topfart på 400 km/t i 4.000 
meters højde, en operationel tophøjde på 
10.000 m og en evne til at fl yve i 1½ time 
i 6.000 m højde med fuld gas. Hertil skulle 
lægges en bevæbning på 2 stk. MG eller en 
enkelt 20 mm maskinkanon. Der blev lagt 
vægt på manøvredygtighed og en stærk 
konstruktion.

RLM udbød specifi kationen til nogle 
få firmaer: Heinkel, Arado og Focke-
Wulf. Noget senere kom Bayerische 
Flugzeugwerke under ledelse af  Willy 
Messerschmitt også med i konkurrencen. 
Alle fi rmaerne fi k en kontrakt på tre pro-
totyper. Design-arbejdet gik i gang og med 
udgangen af  1934 var tegningerne til alle 
fi re typer klar. Arado Ar 80 og Focke-Wulf  
Fw 159 var klar til jomfrufl yvningerne i for-
året 1934 mens Messerschmitt og Heinkel 
fl yene først var klar i henholdsvis maj og 
september 1935.

Arado Ar 80 var et lavvinget monoplan 
med fast understel. Her havde man lavet 
en del fejlberegninger, så fl yet fi k væsentligt 
højere vingebelastning end planlagt.

Det påvirkede flyveegenskaberne 
negativt og den første prototype styrtede 
ned tidligt i testforløbet. Selv om man 
færdigbyggede de to andre, så var Arado 
fl yet ude af  konkurrencen.

Focke-Wulf  Fw 159 havde lånt en del 
fra den tidligere Fw 56 Stösser. Her var der 
tale om et parasolvinget fl y med optrække-
ligt understel. Og det skulle vise sig at netop 
understellet var den virkelige akilleshæl for 
dette fl y. Det var ekstremt komplekst og 
fuldstændigt uprøvet. Da det skulle lande 
efter jomfrufl yvningen, brød det sammen 
og fl yet blev så beskadiget at det ikke kunne 
repareres. Igen blev de to næste prototyper 
færdigbygget, men RLM valgte også her at 
se bort fra typen i konkurrencen.

Messerschmitt Bf  109 gik første gang i 
luften d. 29. maj 1935 og selv om dette fl y 
var blevet bygget i rekordtempo for at være 
med i konkurrencen, så viste den første 
prøvefl yvning, at det var et fremragende 
fl y der her var bygget.

Jomfrufl yvning
Heinkel havde taget det lidt mere med ro 
for at få det rigtige design på plads. Man 
havde holdt fast i den elliptiske vingeform 
fra He 70 postfl yet og kombinerede dette 
med en rummelig oval fuselage, hvor pi-
loten sad i et åbent cockpit, der gav ham 
et godt udsyn.

Modsat Bf  109 havde He 112 et un-
derstel der havde en meget stor sporvidde, 

Her ses He 112-V3, dvs. den 3. prototype
Foto: Internettet (worldwarphotos.info)
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så det var yderst stabilt i forbindelse med 
start og landing.

Det var planen at fl yet skulle have haft 
en Jumo 210 motor, men denne var endnu 
ikke klar, så lige som konkurrenten Bf  109 
blev der installeret en Rolls Royce Kestrel V 
motor i den nye Heinkel jager. Den første 
prototype kunne rulles ud af  fabrikken d. 
1. september 1935, hvorefter jomfrufl yv-
ningen fandt sted nogle dage efter.

Den nøjagtige dato for jomfruflyv-
ningen er ikke kendt, eller i hvert fald 
ikke noteret i nogle af  de anvendte kilder. 
Men det kan konstateres, at der næppe har 
været de store problemer med hverken 
denne eller nogle af  de senere fl yvninger 
hos Heinkel fabrikken. Vi ved nemlig, at 
testpiloten rapporterede at fl yet var nemt at 
håndtere. Til gengæld blev det også noteret, 
at fl yet havde noget mere luftmodstand end 
beregnet og også at det ikke kunne rulle lige 
så hurtigt som forventet.

Udvælgelsen
Henkel He 112 V1 blev leveret til RLMs 
Erprobungsstelle i Rechlin, der ligger 
ca. midtvejs mellem Berlin og Rostock, i 
oktober-november 1935, hvorefter man 
her gennemførte prøvefl yvninger med de 
fi re deltagende typer i konkurrencen.

Samtidigt med at Rechlin fi k leveret 
V1 prototypen havde man færdigbygget 
V2 prototypen og her gik man øjeblikke-
ligt i gang med en modifi kation, idet man 
lavede en helt ny vingekonstruktion, der 
reducerede vingespændet med 1 meter og 
vingearealet med 1,5 m2. Dette skulle give 
en forbedret performance og i hvert fald 
både bedre evner til at rulle og en højere 
hastighed. Nu var Jumo motoren også 

blevet færdig og det var denne motor der 
var monteret i V2 udgaven.

Testfl yvningerne i Rechlin viste hurtigt 
at både Ar 80 og Fw 159 havde væsentligt 
ringere kvaliteter end Bf  109 og He 112. 
Der var derfor ingen tvivl om at Luft-
waffes nye standardjager ville blive en af  
disse to. Bf  109 var hurtigere end He 112, 
men til gengæld havde Heinkel fl yet en la-
vere vingebelastning. Omkring stabilitet og 
stige evne var de to fl y meget jævnbyrdige.

Meningerne var delte imellem de to 
fl y og RLM bestilte derfor 15 fl y af  hver 
af  de to typer for at kunne vurdere dem 
nærmere. Til gengæld viste testfl yvninger 
i august 1936, at testpiloterne foretrak Bf  
109, da dette var mere manøvredygtigt, om 
end He 112 var bedre at håndtere på jorden 
og nemmere at vedligeholde.

Man må nok notere sig at nogle fl yvnin-
ger i april 1936 var med til at få piloterne 
til at pege på Bf  109. I april havde en 
pilot gennemført et styrtdyk med en Bf  
109 og trukket den ud af  dykket med en 
belastning på 7,8G. Desuden havde man 
lavet forsøg med spin, hvor Bf  109 uden 
problemer kunne trækkes ud af  både højre- 
og venstredrejede spin. Da man forsøgte 
det samme med He 112, var der ingen pro-
blemer med styrtdyk og højrespin, men da 
piloten fortsatte med venstrespin endte det 
med at han ikke kunne få fl yet ud af  spin-
net og måtte springe ud med faldskærm.

Det hele endte som så mange andre 
gange med at det blev en politisk beslut-
ning, en beslutning som ikke engang blev 
truffet i RLM, men derimod i nazistpartiets 
top, hvor der var fokus på at nå politiske 
mål. I september 1936 valgte man at bestille 
76 stk. Bf  109 til Luftwaffe og dermed 

var det klart at He 112 ikke ville blive 
førstevalget.

Videreudvikling
På trods af  at He 112 ikke ville blive 
Luftwaffes nye standardjager, så fortsatte 
man alligevel udviklingen. Ernst Heinkel 
ville simpelthen ikke erkende at hans jager 
havde tabt til konkurrenten og samtidigt 
var han begyndt at kigge på et muligt eks-
portmarked. I foråret 1937 blev typen fore-
vist til en interesseret delegation fra den 
kejserlige japanske fl åde. Japanerne endte 
med at købe netop dette fl y, He 112 V5, 
sammen med tre stk. Bf  109 prototyper.

Samtidigt havde man foreslået RLM at 
bruge He 112 som et forsøgsfl y i forhold 
til en tungere bevæbning end øvrige jager-
fl y. Man fjernede de to maskingeværer og 
monterede en 20 mm maskinkanon som 
skød gennem spinneren på He 112 V6 (6. 
prototype).

Borgerkrigen i Spanien var brudt ud på 
dette tidspunkt og man skyndte sig derfor 
at deployere netop denne Kanonvogel til 
Spanien. Flyet fi k koden 5-1 og fl øj første 
gang fra Tablada, lidt nordvest for Madrid 
d. 9. december 1936. Under slaget om 
Brunete i juli 1937 styrtede fl yet ned under 
landing og brækkede midtover.

I mellemtiden deltog V4 prototypen 
i det internationale fl yvestævne i Zürich 
i juli-august 1937 og i oktober i fl yudstil-
lingen i Milano og var dermed i høj grad et 
eksportfremstød. V3 prototypen derimod 
blev anvendt til forsøg med en raketmotor. 
Da man første gang prøvede at starte ra-
ketmotoren, eksploderede denne med det 
samme og dele af  fl yet blev spredt rundt 
på flyvepladsen. Piloten fik mirakuløst 

He 112 V9, som blev "prototypen" for B-versionen
Foto: Internettet (ww2aircraft.net)
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nok kun mindre skrammer. Hans navn 
var Erich Warsitz, som senere var piloten 
i verdens første jetfl y, Heinkel He 178 (se 
IPMS-Nyt nr. 105).

He 112B – eksportversionen
Heinkel havde på trods af  at Luftwaffe 
foretrak Bf  109 alligevel valgt at udvikle 
videre på fl yet for om muligt at få ændret på 
afgørelsen. Så derfor blev V9 prototypen 
til det første B-serie fl y og dermed den 
første He 112B. Ernst Heinkel fi k lokket 
generalmajor Ernst Udet til at komme 
til Marienehe ved Rostock for at få fl yet 
demonstreret.

Udet kunne godt se typens kvaliteter, 
men var samtidigt helt klar i mælet om at 
det ikke ville give mening at producere to 
typer til at udfylde én opgave. Udet foreslog 
derfor at Heinkel skulle forsøge at få nogle 
eksportordrer, da Luftwaffe havde beslut-
tet sig for Bf  109.

B-versionen var et væsentligt andet fl y 
end de tidligere prototyper. Der var tale 
om en anderledes fuselage med et lukket 
cockpit. Halen var redesignet, ligesom 
cowling og luftindtag. Endelig var vingen 
helt ny og reduceret med lidt over 2,5 meter 
i vingespænd.

Heinkel gik i gang med at kigge på 
eksportmulighederne. Det første sted man 
forsøgte sig, var i Holland. Men her holdt 
man, på trods af  det tyske fl ys overlegne 
præstationer, fast i Fokker D.XXI, der 
endnu ikke var kommet i luften.

Der var mere held hos japanerne, 
der skulle bruge et fl y til at bekæmpe de 
russisk-byggede Tupolev SB2 bombefl y 
man var begyndt at møde i Kina. I efter-
året 1937 bestilte den japanske fl åde 24 
stk. i første omgang og havde yderligere 
optioner på 48 mere.

I november 1937 kom en østrigsk de-
legation forbi og bestilte 42 stk. He 112B. 
Den ordre gik dog i vasken pga. Anschluss 

(den tyske annektering af  Østrig i marts 
1938).

Finland evaluerede også typen, idet en 
fi nsk pilot var i Tyskland i foråret 1938 og 
i sidste halvdel af  maj, var den første He 
112B-1 forbi Utti fl yvebasen. Adskillige 
fi nske piloter fl øj med fl yet, men dels havde 
man allerede bestilt Fokker D.XXI, dels var 
der ikke penge til endnu en fl ytype, så der-
for takkede Finland nej til Heinkels tilbud.

De første 12 blev sendt til Japan i for-
året 1938, men Luftwaffenführungsstab 
valgte, på baggrund af  Sudeterkrisen, at 
stoppe eksporten af  de 12 næste og i ste-
det overføre fl yene til en Luftwaffe enhed. 
Enheden, IV/JG 132 der blev kendt som 
”Wanderzirkus Janke”, havde He 112 fra 
juli 1938 til omkring årsskiftet 1938-39. 
Selv om typens karriere i Luftwaffe var 
kortvarig, var den alligevel lang nok til 
at Japan trak en klausul om leverance-
forsinkelser frem og afbestilte de 12 fl y 
plus optionerne.

Det gav i stedet en mulighed for at 
kunne levere de 12 fl y til Spanien, hvor 
nationalisterne allerede havde stiftet be-
kendtskab med typen. Nationalisterne 
bestilte yderligere 5 stk., så leverancerne 
af  disse 17 fl y begyndte i november 1938. 
Man nåede at levere 8 fl y frem til januar 
1939, inden der opstod en 3 måneders 
forsinkelse i leverancen.

Denne gang var det, set med Heinkels 
øjne, på grund af  en positiv ting. Årsagen 
var nemlig, at Heinkel havde tegnet en kon-
trakt med Rumænien om at levere 30 fl y og 
i kontrakten fremgik det, at Heinkel skulle 
uddanne en kadre af  rumænske piloter på 
typen. Da tiden var en vigtig faktor, beslut-
tede man derfor at bruge de ”spanske” fl y 
til dette. Vi vender senere tilbage til den 
rumænske brug af  typen.

Frem til begyndelsen af  1939 var der 
en håndfuld lande, som havde kigget på He 
112B. Schweiz og Jugoslavien foretrak Bf  

109E og de to lande havde dels hård valuta, 
og dels strategisk vigtige materialer, så disse 
landes behov skulle der tages hensyn til. 
Tyrkiet mente ikke typen var på højde med 
Hurricane og Spitfi re, og Belgien foretrak 
Hawker Hurricane.

Derimod tog Ungarn godt imod mu-
ligheden for at købe He 112. De bestilte 
36 stk. i september 1938, hvilket medførte 
visse diplomatiske kvaler for tyskerne, idet 
Rumænien og Ungarn havde en kontrovers 
over Transsylvanien. Ungarn ville også 
gerne licensproducere typen, men Ungarn 
endte med kun at få leveret tre fl y inden 
de diplomatiske forviklinger medførte at 
RLM blokerede for både salget af  typen 
og salget af  eksportlicensen.

Spanien
Der var kun to lande, som nåede at sende 
deres He 112 i kamp, Rumænien og Spa-
nien. Vi har allerede berørt den spanske 
anvendelse af  He 112 V6 som ”Kanon-
vogel”. De første af  de øvrige, som blev 
leveret fra november 1938, blev brugt til 
at træne piloterne i en eskadrille, som blev 
erklæret operativ i midten af  januar 1939 
og som øjeblikkelig blev indsat til at støtte 
den nationalistiske offensiv i Katalonien.

Allerede d. 20. januar lykkedes det for 
en af  de mest erfarne piloter at nedskyde 
en Polikarpov I-16 Rata over Igualada. 
Det skulle så vise sig at blive den eneste 
nedskydning som Heinkel fl yet stod for 
under den spanske borgerkrig. Det skyldtes 
primært at typen først og fremmest blev 
brugt til at fl yve støttemissioner for hæren 
og dermed ikke kom i nærkontakt med de 
republikanske jagerfl y.

He 112 blev fremvist i forbindelse med 
den store sejrsparade som Franco arrange-
rede i maj 1939, hvor ikke mindre end 500 
fl y var i luften for at vise Francos magt.

I juli måned blev He 112 enhederne 
forlagt til Spansk Marokko, dvs. den 

He 112B i luften i RLM02 grå over det hele
Foto: Internettet (wikipedia.org)
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nordlige kyststribe af  Marokko. Herfra 
opretholdt de den spanske neutralitet, 
hvilket ikke var en stor opgave, da krigen 
i Nordafrika ikke foregik i nærheden af  
Spansk Marokko.

Den situation ændrede sig, da de al-
lierede gennemførte Operation Torch, 
invasionen af  Fransk Marokko, d. 8. no-
vember 1942.

Allerede den første dag blev en fl ok 
C-47, der var ved at nedkaste faldskærms-
tropper ved Melilla, intercepted af  He 112, 
men de spanske piloter havde ordrer til ikke 
at skyde. Senere skete der fl ere lignende 
hændelser når RAF Spitfi re Mk.V fl y fra 
Gibraltar skulle støtte operationerne i 
Marokko.

Den eneste alvorlige hændelse var, da 
en spansk pilot d. 3. marts 1943, angreb en 
formation på 11 P-38 Lightning jagere og 
skød en af  dem ned. Diplomatiet fi k hurtigt 
dysset sagen ned og de spanske piloter fi k 
ordrer til kun at måtte skyde, hvis de blev 
angrebet. De allierede fl øj derefter igennem 
spansk luftrum uden forstyrrelser fra He 
112 jagere.

I 1945 blev de sidste ni He 112 sendt 
tilbage til Spanien, hvor de endte deres 
dage som skolefl y i nærheden af  Sevilla, om 
end det retfærdigvis skal siges, at de var så 
udtjente og nedslidte, at de sjældent blev 
sendt i luften. De forsvandt stilfærdigt ud 
af  det spanske fl yvevåben med udgangen 
af  1952.

Rumænien
Som nævnt bestilte Rumænien 30 stk. He 
112, og de første rumænske piloter kom til 
Tyskland i april 1939 for at blive omskolet 
til typen. De første landede i Rumænien 

i slutningen af  august 1939 og de sidste 
ankom i begyndelsen af  oktober samme år.

På det tidspunkt var 2. VK brudt ud, 
men Rumænien var fortsat et neutralt land, 
der hurtigt fi k sat uddannelsen i system 
og man fortsatte med uddannelsen frem 
til foråret 1940, hvor typen blev erklæret 
operativ.

Krisen med Ungarn over Transsylva-
nien kulminerede i sensommeren 1940, 
hvor de to lande balancerede på randen 
af  krig. Der var adskillige skærmydsler og 
i mindst et tilfælde trængte en rumænsk He 
112 ind over Ungarn og angreb et ungarsk 
Caproni Ca 135bis bombefl y.

Tyskland fi k dog afværget en krig idet 
man gennemtvang en forhandlingsløsning 
sidst i august 1940.

Freden varede frem til Operation Bar-
barossa, hvor Rumænien indtrådte i krigen 
på tysk side. Heinkel fl yene blev brugt som 
eskorte for rumænske Potez 63 bombefl y 
og også til angreb på jordmål på sovjetiske 
fl ybaser.

Her kom det fl ere gange til kamp med 
sovjetisk I-16 jagere og He 112 jagerne 
formåede at bide godt fra sig, der blev i 
hvert fald nedskudt mindst en I-16 jager.

Omvendt var det noget hasarderet at 
angribe jordmål med et fl y der hverken 
havde pansring omkring piloten eller selv-
tætnende tanke. Bl.a. derfor lykkedes det 
sovjetiske jagere og jordbaseret fl ak at få 
ram på et par He 112.

Senere under krigen på Østfronten 
fortsatte He 112 med at deltage i kampene 
mod Sovjetunionen og undervejs oplevede 
rumænerne både sejre og tab. Det sled 
selvfølgelig hårdt på fl yene og i løbet af  
1943 var de blevet overført til trænings-

enheder i Rumænien, hvor der fungerede 
som overgangstrænere fra rumænske IAR 
80 jagere til nye Bf  109G jagere.

Da Rumænien skiftede side til de al-
lierede ved statskuppet i august 1944, var 
der fortsat omkring 20 He 112 som var 
anvendelige og ud fra samtidige kilder vides 
det, at der var ni stk. der var luftdygtige i 
midten af  november 1944.

Da krigen sluttede, var de fl este dog 
helt nedslidte og man placerede dem i et 
øde hjørne af  en fl yveplads i Bukarest. 
De absolut sidste fl yvninger med He 112 
i Rumænien fandt sted d. 18. juni 1946, da 
de to sidste der var i stand til at fl yve, blev 
fl øjet til en ophugningsplads ved Popesti.

Bemalinger
Her skal man holde godt øje med hvilket 
land og på hvilket tidspunkt i fl yets kar-
riere man ønsker at afbilde sit forbillede. 
Check altid med referencer for at ramme 
nogenlunde rigtigt, der var store individu-
elle variationer.

Det varierer fra gråt (RLM 02) over 
det hele til standard Luftwaffe camoufl age 
i to farver grøn (RLM 70/71) med lyseblå 
(RLM 65) underside.

De spanske fl y var i begyndelsen med 
lysegrå overside (RLM 63) og lyseblå 
underside (RLM 65), men fi k en tretonet 
camoufl age da de blev sendt til Nordafrika. 
Farverne er citeret som Sand Yellow, Dark 
Green og Earth Brown over en lyseblå 
underside.

De ungarnske var i Dark Green, Dark 
Brown og Terra Cotta med en lysegrå 
underside. Senere blev der tilføjet lysegråt 
mønster oven i de tre øvrige farver på 
oversiden.

En spansk He 112B med koden 5 • 61
Foto: Internettet (worldwarphotos.info)
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De rumænske var enten i lysegrå over 
det hele (RLM 63) eller i standard Luftwaffe 
RLM 70/71 grøn camoufl age på oversiden 
med lyseblå (RLM 65) undersider. Cowling 
og spinnere var dog malet gule for at kunne 
identifi cere dem som tyskvenlige fl y under 
indsættelsen i Rusland.

Som et kuriosum kan nævnes at næsten 
en hel eskadrille på et tidspunkt fl øj i en 
lysegrå bemaling med sovjetiske stjerner 
på vinger og fuselage.

Der var ikke tale om russisk erobrede 
fl y, men derimod om rumænske fl y, der 
blev malet om for at kunne ligne sovjetiske 
MiG-3 jagere i forbindelse med indspilnin-
gen af  en spillefi lm, der oversat hedder 
”Den hvide Eskadrille”.

Bevarede He 112
Nej, der er ikke en eneste der har overlevet 
frem til vore dage, så referencerne skal 
fi ndes i bøger og på internettet.

He 112 i byggesæt
Selvfølgelig er der sæt af  denne type. Nogle 
af  jer har muligvis hørt om Keil Kraft, de 
lavede en He 112 i 1/18 tilbage i 1941. 
Andre meget tidlige er Comet i 1/22 fra 
1942, Megow i 1/28 fra 1941 og Atlanta 
Aero Model Co. i 1/16 fra 1941. Falder I 
over et af  disse byggesæt tror jeg at de er 
en mindre formue værd blandt sætsamlere.

I 1/72 rangerer mulighederne fra rent 
selvpineri i form af  et RarePlane vacuform 
sæt via Heller fra 1979 (senere genudgivet 

af  bl.a. Encore og Modelex) til en stribe 
forskellige sæt fra RS Models. RS Models 
har udgivet en del forskellige sæt af  pro-
totyperne og også af  B-versionen med 
forskellige decals.

Hopper vi op til 1/48, så kigger vi på 
V6 fl yet fra Rest Models (2006) i multime-
die (resin og plastic) eller de lidt ældre He 
112B fra Classic Airframes.

Kilder
Bernád, Dénes: Heinkel He 112 in Action, 
Squadron/Signal Publications no.159
Dabrowski, Hans-Peter: Jagdeinsitzer He 
112, Waffen-Arsenal nr.159
Air International May 1989
Air International June 1989

Denne rumænske He 112B-2 U2 har gul næse,
der er blevet grundigt sodet til fra udstødningen
Bemærk eskadrillemærket foran cockpittet
og teksten "Heinkel" over tallet på sideroret
Foto: Internettet (worldwarphotos.info)

I fi lmen "Den hvide Eskadrille" spillede rumænske He 112B russiske fl y. 
Tilsyneladende var stjernerne malet sorte og ikke røde.

Foto: Internettet (fl ickr.com)
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Anmeldelse

Bøger
Bombemål Shellhuset

Og katastrofen ved den Franske Skole

ISBN: 9788711980026

Hot off  the press! Lige akkurat udkommet 
er dette pragtværk af  Christian Aagaard på 
forlaget Lindhardt og Ringhof.

Dette er ikke en billig paperback. Det er 
en fl ot gedigen bog i hårdt omslag på 360 
sider med masser af  fl otte billeder. Det var 
det første der slog mig ved den første ivrige 
gennembladring. Det var billed materialet, 
hvoraf  mange ikke har været vist før.

Tydeligvis også digitalt smukkeseret, 
så de står fuldstændig skarpe med et hint 
af  sepia. Dog helt uden at virke kunstige 
som sådan en behandling hurtigt kan blive 
i de ukyndiges hænder. Naturligvis er der 
billeder der er kornede og uskarpe – men 

Ikke dermed sagt at det var en dans 
på roser at bo i Danmark mellem 40 og 
45 – slet ikke. Men set i forhold til hvad 
store dele af  Europa blev udsat for, så var 
der heldigvis ikke så meget at berette om 
fra Danmark.

Dermed er det måske derfor der har 
været så meget opmærksomhed omkring 
angrebet på Shellhuset, hvor befolkningen 
endelig kunne fryde sig lidt over at nu fi k 
Tysken en på lampen? Dog med frygten 
for efterfølgende repressalier fra Tyskernes 
side – der dog ikke skete. Men alt er jo altid 
helt soleklart i bagklogskabens ulideligt 
klare lys!

Bogen er delt op med længere verbale 
forklaringer om detaljer der gik forud for 
angrebet.

Efter hvert afsnit er der billedsekvenser 
med rigtigt gode beskrivelser af  hændelser 
på billederne – herunder ikke mindst at 
stedfæste hvor de er taget. Det er noget 
der er lagt vægt på også i forordet. 

Det er tankevækkende at se ellers 
kendte bygninger i Københavns centrum 
komplet med Flak installationer på tagryg-
gene.

Shellhuset var ikke et hovedkvarter 
under hele krigen. Det var først i 1944 
at det blev taget i brug. Det blev camou-
fl agebemalet og spærret af  med pigtråd, 
afspærringer og vagter. Mange fl otte bil-
leder viser dette.

Det har været omtalt at bombningen 
af  Shellhuset var en såkaldt præcisions-
bombning, hvor bomberne ”med vilje” 
skulle havne midt i bygningen og ikke 
ramme taget hvor fangerne opholdt sig i 
deres celler.

Dette er dog en sandhed med modifi ka-
tioner idet det nok var mere et sammentræf  
af  omstændigheder end så meget andet. 
Men det lyder jo bedre…

Katastrofen ved den Franske Skole

Et tragisk biprodukt af  angrebet på Shell-
huset var den kortvarige men katastrofale 
misforståelse omkring røgudviklingen efter 
Kleboe og Halls styrt som følge af  en kol-
lision med en lysmast.

To af  fl yene i anden bølge kastede 
bomber ved den Franske Skole da de 
troede at røgen stammede fra Shellhuset. 
Det blev hurtigt opdaget – men da var det 
for sent.

Naturligvis er dette beskrevet i detaljer 
i bogen og der vises både med kort og 
fotografi er omfanget af  ødelæggelserne.

Der er utroligt mange detaljer i bogen 
og kan kun anbefales på det varmeste.

nu var Iphone heller ikke opfundet på 
det tidspunkt. Så de billeder der er – er 
virkeligt fl otte.

Når man så bor i København og kender 
vejene omkring Palads – Hovedbanegården 
– Vesterport og dermed Shellhuset, så er 
det jo en fornøjelse at kunne genkende 
markante pladser og bygninger på bil-
lederne. Så meget har byen trods alt ikke 
ændret sig de seneste 75 år. Det er langtfra 
alt der er visket væk.

I IPMS sammenhæng er det også tanke-
vækkende at se et fi nt billede af  Nyboder 
Skole, hvor vi afholder de månedlige IPMS 
møder – komplet med fl ak installationer 
på tagryggen!

Forfatteren

Der er tale om Christian Aagaard, der er 
cand.mag i historie fra Københavns Uni-
versitet med speciale i besættelseshistorie. 
Han har især beskæftiget sig med danskere 
i tysk krigstjeneste og den tyske rekrutte-
ringsindsats i Danmark til Waffen-SS. Siden 
2012 har han været museumsdirektør på 
museum Amager.

Angrebet på Shellhuset

Det er jo et emne der har optaget mange 
igennem årene og IPMS-Nyt har da også 
bragt fl ere artikler om især den model-
mæssige del af  angrebet. Typisk Mos-
quitoerne der medbragte bomberne. Med 
hensyn til den side af  sagen, så er der 
ingen farveplancher af  Mosquitoer eller 
Mustangs i bogen. Så du skal købe bogen 
ud fra det historiske aspekt.

Nu var Danmark jo det der blev beteg-
net som ”fl ødeskumsfronten”, hvor der 
egentlig ikke skete det helt store igennem 
de ”5 forbandede år”.

Shellhuset, indrammet af Nyropsgade,
Kampmannsgade og V. Farimagsgade,

her set fra Vandværksviadukten i april 2020.
Foto: Flemming Hansen
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Modelmæssigt – det skal der jo ikke 

snydes for

I en ældre korrespondance med Allan Steen 
Larsen dukkede der detaljer op omkring 
Mosquitoerne. Oprindeligt gravet frem af  
Derek Carter i 1992.

Første bølge – 21. Sqn. R.A.F

• R.N. Bateson og E.B. Sismore – EG-Z 
– RS 570 – Flyet lånt fra 487 Sqn

• A.F. Carlisle og N.J. ”Rex” Ingram – 
YH-Y – PZ 306 – Bombede målet

• B. Embry og P. Clapham – OM-H –
PZ 222 – Flyet lånt fra 107 Sqn. Bom-
bede målet

• P.A. Kleboe og R.J.W. Hall – YH-T – 
SZ 977 – Flyet der kolliderede med 
en lysmast og styrtede ned ved den 
Franske skole

• A.C. Henderson og W.A. Moore – 
YH-B – LR 388 – Bombede målet – 
vestlige ende af  bygningen

• T.M. ”Mac” Hetherington og J.K. Bell 
– YH-H – HR 162 – Bombede målet. 
Ingen resultater bemærket.

• K.L. Greenwood og E. Moore – ? – 
DZ 414 – Mosquito B.Mk.IV – FPU fl y. 
Besætning fra 487 Sqn. Bombede målet. 
Østlige ende af  bygningen.

     FPU = Film Production Unit

Anden bølge – 464 Sqn. RA.A.F

• R.W. Iredale og B.J. Standish – SB-M – 
SZ 968 – Angreb to gange og bombede 
øst enden af  bygningen.

• W.K. Shrimpton og P.R. Lake – SB- G – 
PZ 353 – Angreb to gange men kunne 
ikke line korrekt op til målet og vendte 
tilbage med bombelasten.

• G.B. Thompson og H.D. Carver – SB-J 
– PZ 463

• A.J. Smith og E.L. Green – SB-V* – 
PZ 309 – Bombede målet fra en østlig 
retning

• R.G. ”Shorty” Dawson og F.T. Murray 
– SB-P – SZ 999 – Flyet blev ramt af  
fl ak på vej tilbage og styrtede i Kattegat. 
Besætningen MIA.

• J.H. ”Spike” Palmer og H.H. Becker – 
SB-V* – RS 609 – Flyet blev ramt af  
fl ak på vej tilbage og styrtede i Kattegat. 
Besætningen MIA.

* Det vides ikke hvilket af  de to fl y, der 
bar koden SB-V

To af  ovennævnte fl y bombede ved 
en fejl den Franske Skole. Kun to af  de 4 
tilbageværende opnåede at bombe målet.

Tredje bølge – 487 Sqn. R.N.Z.A.F

• F.H. Denton og A.J. Coe - EG-A –
PZ 402 – Flyet blev ramt af  fl ak. Styr-
bords fl ap skudt af. Lavede en succes-
fuld mavelanding på basen i UK

• W.P. Kemp og R. Peel – EG-T – PZ 339
• G.L. Peet og L.A. Graham – EG-M – 

SZ 985
• D.V. Pattison og F. Pygram – EG-Z – 

NT 123 – Flyet blev ramt af  fl ak over 
målområdet. Prøvede at fl yve mod Sve-
rige. Flyet havnede i Øresund ca. 1 km  
øst syd øst for Hven. Vraget lokaliseret. 
Besætning MIA

• R.J. Dempsey og E.J. Paige – EG-J – 
PZ 462 – Flyet blev ramt af  et projektil 
i den ene motors kølesystem. Motoren 
blev droslet ned og fl yet fl øj 400 miles 
på en motor.

• K.L. Monaghan og A.W. ”Dixie” Dean 
– EG-H – SZ 990 – Eskorterede EG-J 
– Bombelast droppet i havet.

• R.E. Kirkpatrick og R. Hearne – ? – 
DZ 383 – Mosquito B.Mk.IV serie II – 

FPU. Flyet bar et ?. Piloten fra 21. sqn 
og kamera operatør fra 4. FPU (Film 
Production Unit)

Alle bombefly var af  typen Mosquito 
FB. Mk. VI (Bortset fra FPU fl y) og var i 
natjagerbemaling, hvor den lyse bundfarve 
går igen på oversiden ved siden af  den 
grønne. Der blev benyttet droptanke af  
100 gallonstypen.

På den korte sekvens der er optaget af  
angrebet kan man se at overside kokarde 
er af  sen type som dem der normalt sid-
der på kroppen. Med gul ring om blå hvid 
rød kokarde. Koder givetvis lysegrå – men 
kilder siger at f.eks. EG-T kan have haft 
røde koder…

Så intet er helt graveret i sten!

Der er opsat en bronzepropel 
på Nyropsgade siden af
bygningen og en mindetavle 
for de dræbte modstandsfolk 
ved indgangen
Fotos: Fl. Hansen

Airfi x 1/72 sættet af Mosquito kan bygges som en FB.Mk.VI.
Man skal dog selv sørge for decals til et af de fl y der deltog i angrebet
Bemalingsskemaet passer dog fi nt med de deltagende fl y
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Britisk grovkalibret jernbaneskyts
Den historie, som her fortælles, begynder egentlig allerede med fl ådeprogrammet af  

1909, hvor Royal Navy tog et skridt opad i kaliber fra de tolv tommer, som var brugt i 

HMS Dreadnought og efterfølgende slagskibsklasser.

Af Kai Willadsen

Orion-klassens såkaldte ”Super-
dreadnoughts” fik kanoner i 
kaliber 13,5 tommer / 343 mm. 

Det niende slagskib med disse kanoner, 
 typebetegnet BL 13.5-inch Mk V Naval 
Gun, blev HMS Iron Duke, som mange 
modelbyggere har stiftet bekendskab med 
gennem Airfi x’ byggesæt i målestok 1:600.

Japan bestilte i 1911 slagkrydseren 
Kongo til bygning hos Vickers i Barrow-
in-Furness. Allerede samme år valgte 
japanerne at bevæbne skibet med Vickers’ 
nyudviklede 14 tommers 45-kaliber lange 
kanon i stedet for de oprindeligt planlagte 
12 tommers kanoner. Samme kanontype 
blev standard på de efterfølgende japanske 
slagskibe, som blev bygget i Japan.

Elswick Ordnance Works var en anden 
britisk kanonfabrikant, som også havde en 
14 tommers kanon på programmet. Det 
første sæt af  disse blev bestilt af  Chile til 
slagskibet Almirante Latorre, som blev 
bygget hos Armstrong-Whitworth i Els-
wick, Newcastle-upon-Tyne. Yderligere ka-
noner blev bestilt af  Chile til søster skibet, 
desuden bestilte Japan et sæt (højre- og 
venstrevendt kanon) til installation i slag-
skibet Yamashiro, som var blevet kølstrakt 
i 1913.

Efter 1. verdenskrigs udbrud blev disse 
kanoner samt fl ere skibe under bygning 
til udenlandske kunder beslaglagt af  Stor-
britannien til eget brug.

Vestfronten
Nu kommer vi så frem til vestfrontens 
skyttegravskrig mellem England og Fran-

krig på den ene side og Tyskland på den 
anden side.

Der var naturligvis et ønske om at 
kunne bekæmpe ikke alene fjendens skytte-
grave, men også logistiksystemet bag ved 
fronten, og her blev langtrækkende kano-
ner set som det logiske svar.

Yamashiro var blevet søsat i 1915, og 
da japanerne ikke kunne vente på levering 
af  de bestilte kanoner, blev de simpelt hen 
til overs.

Genbrug har jo altid været godt, 
så i 1916 begyndte Elswick Ordnance 
Company at udvikle en jernbaneaffutage, 
som kunne tage de kanoner, man alligevel 
havde liggende. Disse affutager blev fær-
dige i 1918 og sendt med jernbanefærge 
til Frankrig.

Den venstre kanon blev døbt ”Scene 
Shifter”, mens den højrevendte kanon fi k 
navnet ”Boche Buster”.

Det første skud i kamp blev affyret 8 
AUG 1918. Affyringen af  dette skud blev 
overværet af  kong George V personligt. 
Det ramte et jernbaneknudepunkt ved 
Douai, som var væsentligt for den tyske 
rokering af  reservestyrker. De to kanoner 
nåede at affyre omkring 235 skud inden 
krigens afslutning.

Affutagens konstruktion må anses 
for at være vellykket. Selve kanonrørets 
rekyle i affutagen var begrænset til 34 
tommer (86,36 cm), så det ikke nåede ned 
i svelle højde.

Fortsættes si.30

Billedet her viser kong George V i færd med at inspicere 
"Boche Buster" ved Maroeuil d. 08. august 1918 inden 
det første skud blev afgivet
Foto: © IWM Q 11464

"Scene Shifter" er her i stilling ved Camiers i 1918
Foto: wikimedia.org
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IPMS KALENDEREN 2020-21
21. oktober ................................ IPMS-møde foredrag - Befrielsen 1945 ....Nyboder Skole, København
31. oktober-01. november ...... Hobbymesse i Rødovrehallen .....................Rødovrehallen, 2610 Rødovre (hobbymesse.dk)
07.-08. november ..................... Aros Open modelkonkurrence ..................Strandskolen, 8240 Risskov (aros-aamk.dk)
07.-08. november ..................... Scale Model World modelkonkurrence .....Telford, England (ipmsuk.org/ipms-scale-modelworld)
11. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
21. november ............................ Euro Scale Modelling konkurrence ...........Houten, Holland (euroscalemodelling.nl)
09. december ............................ IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C

2021
13. januar ................................... IPMS Generalforsamling .............................Nyboder Skole, København
10. februar ................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
06.-07. marts ............................. Hobbymesse i Rødovrehallen .....................Rødovrehallen, 2610 Rødovre (hobbymesse.dk)
10. marts .................................... IPMS-møde foredrag - Sherman KVG .....Nyboder Skole, København
14. april ...................................... IPMS-møde med foredrag ..........................Nyboder Skole, København
12. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
15.-16. maj................................. Militracks ........................................................Overloon, Holland (www.oorlogsmuseum.nl)
09. juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
20. juni ....................................... Danish Air Show ..........................................Flyvestation Karup, 7470 Karup (danishairshow.dk)

Alle møder på Nyboder Skole i København, er i 2020 i lokale 0.04 i stueetagen kl. 18.45 - 21.45. Indgang til venstre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

IPMS-Nyt  ISSN-Nr. 0106-6447
IPMS-Nyt er medlemsblad for 
International Plastic Modellers’ 
Society Danmark. IPMS-Nyt ud-
kommer 4 gange om året.
Four issues per year. Provided 
proper credit to author and source 
is given, reprinting for non-profi t 
purposes is allowed, except where 
stated with copyright mark ©.

Redaktionen
Ansvarshavende redaktør:
Lars Seifert-Thorsen
Guldregnvej 4, 4600 Køge
e-mail: editor@ipms.dk
Tlf.: 56 63 93 00 (fastnet)

Flemming Hansen  
Peter Nellemann  
Carsten Bentzien  
Henrik Stormer  
Per Tardum

Tryk: Redhill Design & Print A/S

Bestyrelsen for
IPMS-Danmark:

Formand Dan Seifert

(President) Maglevænget 53

 4571 Grevinge

 Tlf. 51 23 43 64

e-mail: formand@ipms.dk

Kasserer Per Nielsen

(Treasurer) Næstvedgade 27, st.tv.

 2100 Kbh.Ø

 Tlf. 50 42 74 90

e-mail: pernielsen@

 haunstrupgaard.dk

Sekretær Peter Nellemann

(Secretary) Banevej 24

 4180 Sorø

 Tlf. 57 83 08 06

 

Internet: http://www.IPMS.dk/ Mail: ipms@ipms.dk
Abonnementsprisen = årskontingentet (2020) er 275 Kr.
The Treasurer (adress on the left) accepts subscriptions to IPMS-Nyt 
at 275 Kr. for 2020.
You may also pay by Postal Money Order. Use of Bank Money Order 
or foreign cash requires a bank charge of 30 DKr.
Outside Denmark, but within EU 325 DKr. Outside EU 400 DKr.

IPMS Konto i Spar Nord Bank: Reg.nr. 9385 Kontonr. 4583514401

Redaktørens leder
Covid-19 har virkelig sat masser af  spor hen over det, som vi som modelbyggere har interesser i. Vores møder på Nyboder skole blev 
afl yst på stribe, hvilket klart afspejles i dette nummer, da bl.a. kvartårskonkurrencen i maj måned blev afl yst. Alle mulige andre model-
konkurrencer er også afl yst, bl.a. C4 Open i Malmø i slutningen af  oktober. Formanden lister på sin side nogle af  de arrangementer, 
som i skrivende stund står til at blive gennemført, men pandemien betyder at de kan blive afl yst med kort varsel. Er du interesseret i 
at deltage i et af  arrangementerne, så hold godt øje med hjemmesiderne. De fl este er hurtige til at kommunikere ud, hvis de afl yser.

Kvartårskonkurrencen plejer altid at fylde et par sider har bagerst i bladet, men denne gang måtte vi i redaktionen fi nde noget andet 
til de sider. Det lykkedes heldigvis, fordi nogle medlemmer leverede et par glimrende artikler, som du forhåbentligt allerede har nydt. 
Der kom endda lige lidt ekstra i posen, så stofmængden til december-nummeret ser fornuftig ud. Det skal selvfølgelig ikke tolkes som 
at vi ikke gerne vil have fl ere artikler ind i indbakken. Bare kom til tasterne og skriv derudad.

Jeg tror vi alle håber på, at der snart kommer en vaccine, så vi atter kan få genåbnet og dermed komme tilbage til en normal hver-
dag. Omvendt er jeg sikker på at netop vi modelbyggere er lidt ekstra rustet til at skulle holde os hjemme, hvis situationen går den vej.

Lars Seifert-Thorsen

Forsiden:
Spitfi re Mk.IXe replika på "Airfi x"-fod 
udenfor Danmarks Flymuseum i Stauning
Foto: Flemming Hansen
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Britisk grovkalibret jernbaneskyts - 
fortsat fra si.28

Resten af  rekylenergien blev optaget af  
affutagen (hele vognen), som rullede 6 til 
9 meter bagud ad jernbanen, indtil den 
blev standset af  bremserne og kunne 
trækkes frem igen med et spil. Dermed 
behøvedes ingen grube mellem skinnerne, 
så enhver jernbanestrækning med en pas-
sende retning (gerne buet, så ændring af  
sideretningen kan gøres ved at fl ytte vog-
nen frem eller tilbage) kunne bruges som 
affyringssted.

Flere kanoner
I februar 1918 besluttede Storbritannien 
at købe søsterskibet til Almirante Latorre, 
hvis færdigbygning havde været suspende-
ret krigen igennem.

Formålet var at bruge skroget til han-
garskibet HMS Eagle. Dermed frigjortes 
yderligere 14 tommers kanoner af  samme 
type, som blev brugt til bygning af  fl ere 
jernbanekanoner - disse blev dog for sent 
færdige til, at de kunne nå til fronten inden 
våbenstilstanden.

Ud over disse 14 tommers kanoner ud-
viklede Elswick en 18 tommers (457 mm) 
haubits. Eftersom udgangshastigheden (og 
rækkevidden) for en haubits er betydeligt 
mindre end for en kanon, muliggør opta-
gelse af  den samme rekylenergi afskydning 
af  et tungere projektil.

Den 18 tommers haubits kunne således 
bruge samme affutage som den 14 tom-
mers kanon (nøjagtig samme princip ses 
anvendt i parret 155 mm kanon/203 mm 
haubits, som den danske hær havde i brug). 
Der blev bygget 5 sådanne haubitser, typen 
kom dog først i brug i 1920.

Kaliberen 14 tommer var på dette 
tidspunkt ingen standardkaliber i Royal 
Navy. Til forenkling af  logistikken blev det 
i 1926 besluttet at skrotte alle kanonerne, 
affutagerne blev hensat.

2. Verdenskrig
Så kommer vi frem til 2. verdenskrig, hvor 
Storbritannien igen får brug for sådant 
skyts.

Det lykkes major Cleeve, som i 1918 var 
chef  for Boche Buster, at støve op, hvor 
man har affutager stående, ligesom et antal 
rør bliver fundet frem. Selv om 14 tommers 
kanonerne for længst var hugget op, så 
er der adskillige af  de kun lidt ældre 13,5 
tommers kanoner, som først var taget ud 
af  tjeneste en halv snes år forinden. Disse 
kanoner er af  grundlæggende tilsvarende 
konstruktion og er kun en smule mindre 
end 14 tommers kanonerne var, så de må 
da kunne bruges!

Affutagen Boche Buster får monteret 
en 18 tommers haubits, mens Scene Shifter 
og to af  affutagerne fra den sidste produk-
tion i 1918 Gladiator og Piece Maker bliver 
udstyret med hver sin 13,5 tommers kanon. 
Pjecerne er klar til kamp i 1941.

Haubitsen har kun rækkevidde til den 
engelske sydkyst, så den kommer til at 
udgøre en del af  invasionsforsvaret. Ka-
nonerne kan med en skudvidde på over 
37 km nå kanalkysten på den modsatte 
side og bliver brugt til at beskyde tyskerne 
med. Briterne modtager selv beskydning 
fra den modsatte side og lider da også tab 
i denne forbindelse.

Det blev overvejet at indsætte jernbane-
kanonerne på det europæiske kontinent i 
1944. Disse planer blev dog ikke til noget, 
og efter krigen blev de hugget op.

Modeller
Der fi ndes desværre mig bekendt ingen 
byggesæt af  dette jernbaneskyts. Dog er 
der alligevel lys for enden af  tunnelen,  
meget passende, jernbanetunneler blev 
netop anvendt til at gemme pjecerne for 
fjenden, når der ikke skulle skydes.

Den engelske modelbanefabrikant 
Oxford Rail har udsendt en model i skala 
1:76,2 (spor 00). Dermed passer den til for 

eksempel Airfi x’ og Matchbox’ med fl ere 
fabrikanters pansermodeller.

Modellen markedsføres i to udgaver. 
Den ene bærer det komplicerede 1. ver-
denskrigs camoufl agemønster og navnet 
Boche Buster, den repræsenterer således 14 
tommers kanonen. Den anden er ensfarvet 
grøn med navnet Gladiator, dermed skal 
den gengive 13,5 tommers kanonen som 
operativ under 2. verdenskrig.

Farverne er smukt udført og påtryk-
kene skarpe. Kanonløbet skæmmes en del 
af  den meget tydelige samling af  løbets 
to halvdele, den sædvanlige fejl ved pla-
sticbyggesæt. Jeg er ikke bekendt med, at 
noget fi rma skulle have udsendt et drejet 
løb til erstatning.

De to modeller er, så vidt jeg kan se, ens 
bortset fra bemalingen. Dette er ikke helt 
korrekt, idet 13,5 tommers kanonen var lidt 
kortere end 14 tommers kanonen. Måler 
man kanonmundingens diameter, så passer 
målet meget bedre med den 18 tommers 
haubits end med nogen af  de to kanoner.

14 tommers kanonen og 18 tommers 
haubitsen havde samme ydre mål. Dermed 
er vi i den lidt dumme situation at have en 
rimelig korrekt model af  den 18 tommers 
jernbanehaubits, desværre bemalet som 
enten en 14 tommers eller en 13,5 tom-
mers kanon.

I og med, at modellen er beregnet til at 
køre på et modeljernbaneanlæg, er der gjort 
de herfor nødvendige kompromisser - disse 
bør rettes, hvis man vil have en korrekt 
skalamodel: Hjulene har en alt for bred 
trædefl ade, sporvidden passer ikke med 
målestokken (spor 00 bruger ikke skalatro 
jernbanespor, men de samme som i skala 
1/87), modelbanekoblingen fjernes.

Ønsker man at køre sin model på 
modelbanen, er det let at udskifte den 
britiske standardkobling, idet den sidder i 
en koblingsskakt efter NEM 362 standard, 
absolut et stort plus. Samtidig skal man dog 
være meget opmærksom på friprofi let, idet 
modellen jo er i 1/76,2 og dermed en hel 
del bredere end H0 (1/87).

Dette bliver ikke bedre af, at modellen 
gengiver mandskabets platforme på affu-
tagens sider i udslået stand, altså mens 
kanonen står stille klar til skud, ikke mens 
den kører.

Kilder:
ht tp ://navweaps. com/Weapons/
WNBR_14-45_mk1.php
https://en.wikipedia.org/wiki/BL_14-
inch_railway_gun
https://www.wikiwand.com/en/BL_14-
inch_railway_gun
http://www.disused-stations.org.uk/fea-
tures/index6.shtml

"Boche Buster" er her fotograferet nær
Catterick d. 12. december 1940

Her er der tale om en 18-tommer haubits, 
der senere blev fl yttet til

Bishopsbourne i Kent
Foto: © IWM H 6089
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Danmarks Flymuseum i Stauning

Øverst har vi en KZ II Sport, 
der er det eneste tilbage-

værende af sin slags

Til venstre er det en F-86D 
Sabre, hvor rammen til de
24 stk. 2,75" Mighty Mouse 
raketter ses under fuselagen

Her til højre er det 
den fi nt restaurerede
PBY-6A Catalina med 
day-glo næse

Fotos/Photos:
Flemming Hansen
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Danmarks Flymuseum i Stauning

Selvfølgelig er der en dansk Spitfi re på museet,
og ikke bare en glasfi ber-replika udenfor.

Til venstre er det eskadrilleskjoldet for TRESK (træningseskadrillen),
som her er malet på en Lockheed T-33.

Nederst har vi en Gloster Meteor F.Mk.8, som er blevet fi nt restaureret
af en gruppe ungdomsskole elever. Well Done!

Fotos/Photos:
Flemming Hansen


