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Tyske flymuseer - Laatzen & Bückeburg
Disse tre billeder er alle fra museet
i Laatzen ved Hannover
Øverst er det en Sopwith Camel
replica
I midten er det en Focke Wulf Fw
44 Stieglitz i finsk trænerbemaling
Nederst er det en Antonov An-2
COLT i civil ungarsk bemaling,
man kan komme ind i den og se det
primitive cockpit, pas på propellen
når du går rundt om den for at komme ind!

These three photos are all from the
museum at Laatzen by Hannover.
Top is a Sopwith Camel replica
In the middle is a Focke Wulf Fw 44
Stieglitz trainer in Finnish colours
Bottom is an Antonov An-2 COLT in
civilian Hungarian colours.
You can go into the cabin and look
at the rather primitive cockpit.
Beware of the propeller when you
go around the plane to enter it!
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LEDER
IPMS‘ere er bare hjælpsomme. Det japanske pontonfly som jeg ikke kunne identificere i sidste nummer var et Yokosuka K5Y2 „Willow“. Tak til Tage Bjørn Sørensen for hjælpen med flykendingen.
I dette nummer er der artikler fra to nye forfattere, som ikke tidligere har bidraget til bladets indhold. Velkommen til Jer begge, jeg
håber bestemt ikke, at det var sidste gang vi så artikler fra Jeres hånd.
Til de af Jer, der endnu ikke har kastet Jer ud i skriveriet, så husk at vi i redaktionen klarer alt omkring opsætning osv. Det eneste
vi beder Jer om er at sætte Jer ned og skrive til bladet. Om det er i Word eller andet på en PC, eller det er med blokbogstaver på papir
er ligegyldigt. Vi skal nok sørge for at få gjort materialet i en stand så det kan trykkes i bladet.
Hermed er den traditionelle opfordring til Jer alle om at være med til at bidrage til bladet med stort eller småt videregivet!
Denne gang kommer vi igen vidt omkring, vi er atter en gang så heldige at kunne fylde bladet med emner der dækker land, vand og
luft. Altså mangler der stort set kun Sci-fi og biler denne gang for at vi har været rundt om det hele. Nåh, jo, der er heller ikke noget
om emner der er ældre end 1930‘erne denne gang.
Til næste nummer har vi foreløbigt kun del 2 af en artikel om trækkabler på tyske kampvogne liggende. Dertil skal der så lægges
det pres som enkelte medlemmer lægger på sig selv for at få færdigbygget modeller for at kunne levere næste afsnit i en serie om den
model de har gang i lige i øjeblikket.
Måske var det en ide for dig, som ikke rigtigt kan få lavet noget færdigt. Sæt som mål, at der skal være tilstrækkeligt med fremskridt
hvert kvartal til at du kan skrive næste afsnit i føljetonen om modellens tilblivelse, fra enkeltdele på støberammer til en færdig model
der er klar til at kunne deltage i DM eller en anden konkurrence.
Hvis målet bliver DM 2011, så er der kun en chance, artiklen skal dække hele tilblivelsesprocessen og vi skal have den senest 1.
august! Sigter du i stedet efter DM 2013, så er der otte kvartaler inden den sidste artikel skal leveres. Valget er dit.
DM i Modelbygning finder sted d. 15.-16. oktober i år. Alt omkring tilmelding, regler, tidsplan osv. finder du i dette nummer. Godt
nok er der kun to modelspecifikationer i dette blad, men det er fuldt acceptabelt at fotokopiere dem eller downloade materialet fra
hjemmesiden. Vi ses i Valby, jeg kommer i hvert fald. Hvad med dig? Og husk at nyde sommeren, den er lige på trapperne...
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 26. april. Deadline til næste nummer: 01. august.
Vickers Valiant i camouflagebemaling
ved et air show i England i begyndelsen af 1960‘erne
Foto: Adrian Pingstone

Front cover: Vickers Valiant in camouflage paint
at an air show in England in the early 1960s
Photo: Adrian Pingstone

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side
Hjælp Japan!
Set i lyset af de katastrofale hændelser der er sket i ”Solens rige” i
marts måned, er det da dejligt at man som modelbygger, kan være
med til at genrejse Japan til fordums tider.
I korte træk går det ud på at købe alle de japanske varer du
overhovedet kan! Ja du hørte rigtigt – køb japanske varer! At disse
varer så belejligt kan være byggesæt er jo sandelig ”ærgerligt” – men
det kan du jo forklare konen når hun undrende ser den stigende
dynge af ubyggede sæt. ”Jamen søde – det er jo nødhjælpsarbejde!”
Den kendte internetbutik som nogen af læserne måske sjældne
gange har frekventeret… (!) Hobbylink Japan, har nyligt gennemført en indsamling til Japansk Røde Kors der indsamlede næsten
2 millioner Yen ved at forhøje priserne med 2% samt at lægge det
samme beløb oven i fra HLJ selv.
De fleste har sikkert på nettet set de rystende billeder fra HLJ
hvor meget falder til jorden, men heldigvis langt fra lige så alvorligt
som det rigtigt alvorlige område nordpå.
Vi må håbe at Japanerne snart kommer ovenpå igen.

En del af DM består jo i at bedømme modellerne, hvor vi i modsætning til alle andre arrangementer i Danmark bruger en del tid
på dette, hvorfor DM naturligvis så også forløber over 2 dage.
Når folk gør sig den ulejlighed at bruge lang tid på at bygge
deres modeller, så må det alt andet lige også kunne forventes at der
gøres noget ud af dette når der er tale om et Danmarksmesterskab.
Ikke at der ikke opstår uenighed – det gør der når modellerne i
toppen er meget lig med hinanden, hvor det kan blive den mindste
detalje der kommer til at tælle til – eller fra!

DM i modelbygning

I 2009 blev det til tider meget tæt når pointene var talt op og det
har vi taget til efterretning og rettet op til 2011. Sagen er den, at en
model bedømmes ud fra tre kriterier – byggekvalitet, malekvalitet
og ”elastikken i metermål” der betegnes sværhedsgrad.
Før 2009 kunne alle tre kategorier give maksimalt 10 point
hver. På baggrund af diskussioner omkring, at sværhedsgraden
kom til at betyde 1/3 og rimeligheden deraf, blev pointtallet for
disse nedsat til 5. Dette gav et for snævert billede, hvor en del
modeller havnede á point.
Fra 2011 bliver sværhedsgraden igen hævet til 10, men til
gengæld hæves de to andre kategorier til 20 point hver, hvorved
de hårdt prøvede dommere så har hele 50 point at dele ud af.
Det vil betyde at modellerne derfor vil få flere slutpoint, så hvis
man sammenligner med tidligere år og kan se at man har fået flere
point, så er du måske blevet en bedre modelbygger, men en del af
det er altså baseret på, at et højere antal point uddeles.

Ja, så er det snart DM tid igen. Du kan finde alt materialet i dette
blad, men naturligvis også på nettet på www.ipms.dk. Inden du nu
sætter dig for godt til rette i liggestolen, så er det værd at huske på,
at sommeren går hurtigt og pludselig er det den 15. oktober, hvor
DM i modelbygning igen er på plakaten i Valby Medborgerhus.
Der er ikke nogen ændringer på klasserne siden sidst. Det vil sige
at skulle du møde op med en model der ikke nødvendigvis har
sin egen klasse, jamen så henvises du til den der ligner eller til ”alt
andet”. Har du f.eks. en bil i diorama, skal den placeres i den bilklasse der passer bedst. Diorama indgår dog ikke i bedømmelsen.
Diorama eller ikke-diorama? Ligeledes forholder det sig med
diorama. Det er langt fra alle klasser der tilbyder en decideret
dioramaklasse. Igen på grund af for ringe fremmøde. Så hvis du
har en dinosaurus eller en rumraket i diorama, så skal du vælge den
klasse der passer bedst. I dette tilfælde – ”Alt andet”. Dioramaet
indgår ikke i bedømmelsen – men på den anden side trækker det
jo heller ikke ned.

Du betaler først for deltagelse når du møder op!
DM vil være som det plejer. Der vil være de klasser du kender
allerede og alt er som det plejer. Vi ”gider” dog ikke at bøvle med
betalinger – så tilmelding skal IKKE følges af en betaling. Betaling sker først når du møder op. Men der er stadig en økonomisk
fordel ved at TILMELDE sig i god tid og sende modelspecifikationer til undertegnede. I GOD TID!
Åbningstiden for publikum er som i 2009. Vi blev nødt til at kappe
noget af tiden af, da servicen i Valby er blevet reduceret siden sidst.
Det vil sige, at om lørdagen kan modeller først indskrives
fra kl. 11. Dørene lukkes klokken 15 og om søndagen åbnes der
kl. 11.00. Så der burde være mulighed for at kigge så meget som
muligt på modellerne for så mange som muligt, selvom vi skal
bruge noget stilletid til at lade dommerne votere.

Om at lave en pointe
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Sværhedsgraden er baseret på de oplysninger som modelbyggeren
giver på modelspecifikationen og kan dermed danne basis for
”ekstrapoint”, der gives til sæt der ikke ”bare” er lavet ud af æsken.
Så husk derfor en god modelbeskrivelse, hvor de forbedringer
af grundsættet du måske har gjort er beskrevet fyldestgørende.
Som til en eksamen er det om at sælge sig så dyrt som muligt og der
er jo ikke nogen grund til at forære gratis point til nabomodellen.
Vel mødt den 15. oktober i Valby Medborgerhus – og god sommerferie.

NYT FRA MIG
P225:
P300:
P301:
P302:
MP 35373:
MP 35331:
NV 1002-08:
Importeres af
handler.

Wood Ageing Solution
Earth Wash
Warm White Wash
Deep Green Wash
Pacific Sherman Field Armor Upgrade
U.S. Navy Seal Vol. 2
F.A.Q. Vol.1 - The Pigments (with subtitles)
SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-

Gneisenau’s kanoner
Historien om hvordan de endte på Stevnsfortet
Tekst af Søren Leonhardt. Fotos via Internettet

Versaillesfreden
Efter 1. verdenskrigs afslutning var den
tyske flådestyrke næsten intakt. Den blev
interneret ved den engelske flådebase Scapa
Flow, og sænkede sig selv d. 21. juni 1919.
I forbindelse med freden i Versailles
blev Tyskland pålagt diverse restriktioner,
men fik dog lov at beholde et antal ældre
slagskibe (dreadnoughts), men de måtte
først på et senere tidspunkt erstattes med
nybyggede skibe på max 10.000 tons.
I mellemkrigsårene forsøgte tyskerne
på forskellige måder at omgå de begrænsninger som traktaten fra Versailles
pålagde dem. Dette udmøntede sig i de 3
„lommeslagskibe“ Graf Spee, Deutschland
(senere omdøbt til Lützow) og Scheer som
blev søsat i perioden 1931-1934.
Officielt var skibene klassificeret som
krydsere, som overholdt den maximale
10.000 tons grænse, men reelt var de større og deres hovedarmering på 6 stk. 28
cm. kanoner fordelt i 2 trippel-tårne var
væsentlig kraftigere end normal armering
for en krydser.

Søsterskibene Gneisenau
og Scharnhorst
De næste skibe i rækken var skibene Gneisenau og Scharnhorst søsat henholdsvis
1935 og 1936 fra henholdsvis Kiel og
Wilhelmshaven. Det var skibe på ca. 38.000
tons med en længde på 235 meter og en
hovedarmering på 9 stk. 28 cm. kanoner

28 cm. kanoner på fordækket af Gneisenau

fordelt i 3 trippel-tårne. Restriktionerne fra
Versaillesfreden var nu tilsidesat.
Moderne turbiner gav skibene en
maksimal hastighed på ca. 32 knob hvilket
gjorde skibene ideelle som raidere. Skibe
som kunne besejle verdenshavene og sænke
handelsskibe og i kraft af deres høje fart
hurtigt slippe væk igen. En taktik som
tidligere med stort held blev anvendt af
tyskerne under 1. verdenskrig.
Skibene var opkaldt efter 2 prøjsiske
generaler. Dette havde de tilfælles med 2
tyske krydsere som fungerede som raidere
under 1. verdenskrig og som begge efter en
omfattende jagt blev sænket ved Falklands
øerne i december 1914 af en engelsk flådestyrke.
Gneisenau blev ved søsætningen navn-

givet af enken efter kaptajnen på skibet af
samme navn.
Nogle kilder klassificerer skibene
som slagskibe. Det passer også med deres størrelse, men deres 28 cm. kanoner
var, sammenlignet med hovedarmeringen på tilsvarende engelske slagskibe,
underdimen sione ret. En mere korrekt
klassificering er derfor nok slagkrydsere.
De første prøvesejladser viste, at skibene havde en tendens til at tage meget vand
ind over forskibet ved høj fart. Begge skibe
blev efterfølgende ombygget med en ny
„clipper“ stævn.
Ved ombygningen fik skorstenen samtidig tilføjet en „skrå“ top og Scharnhorst
fik sin hovedmast flyttet agterud, mens
Gneisenau beholdt den oprindelige place-

De elegante linier af Gneisenau efter ombygningen
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ring af hovedmasten bag skorstenen.
Dette er efterfølgende et af de sikre
kendetegn der adskiller de næsten identiske
søsterskibe.
I begyndelsen af krigen blev flykatapulten på agterste tårn (Cæsar) og den
tilhørende kran fjernet på begge skibe.

Aktioner
I den første del af 2. verdenskrig opererede
Gneisenau og Scharnhorst ofte sammen.
Her følger nogle af de vigtigste operationer:
23. november 1939: Gneisenau og
Scharnhorst sænker den engelske hjælpekrydser Rawalpindi.
7-12. april 1940: Gneisenau og Scharnhorst dækker invasionen af Narvik. Kommer i kamp med den engelske slagkrydser
Renown. Gneisenau rammes, men de
tyske skibe undslipper takket være deres
høje fart.
8. juni 1940: Gneisenau og Scharnhorst
sænker det engelske hangarskib Glorious
og de eskorterende destroyere ud for
Norges kyst.
20. juni 1940: Gneisenau torpederes af
den engelske ubåd Clyde, men repareres
midlertidigt i Trondheim.
Juni – december 1940: Gneisenau på
værft i Kiel.
Januar – marts 1941: Gneisenau og
Scharnhorst bryder ud i Atlanten hvor de
angriber forskellige konvojer og sænker
mange handelsskibe.
22. marts 1941: Gneisenau og Scharnhorst ankommer til Brest i Frankrig.
11.-13. februar 1942: Englænderne
gennemfører flere bombeangreb mod
skibene mens de ligger i Brest. Gneisenau,
Scharnhorst og den svære krydser Prinz
Eugen sejler derfor ved højlys dag gennem
den engelske kanal. Gneisenau rammer
en mine, men alle skibe kommer sikkert

Den engelske ubåd Clydes torpedotræffer på Gneisenau

frem til Kiel.
26. februar 1942: Mens Gneisenau
ligger i tørdok i Kiel rammes skibet under
et engelsk flyangreb af en bombe. Ved
en fejl er ammunitionen ikke fjernet fra
magasinerne og bomben anretter derfor
betydelig skade på forskibet.
4. april 1942: Gneisenau flyttes til
Gotenhafen (Gdynia tæt på Gdansk) for
at gennemgå en omfattende reparation.

Gneisenaus skæbne
Den 31. december 1942 angreb den svære krydser Hipper og lommeslagskibet
Lützow samt nogle destroyere den engelske
konvoj JW 51B som var på vej fra England
til Murmansk i Rusland nord om Norge.
Episoden kaldes for ”Slaget om
Barentshavet”, og var meget utilfredsstillende for tyskerne, idet ingen handelsskibe
i konvojen blev sænket, mens Hipper blev
beskadiget af konvojens eskorteskibe.
Ifølge flere kilder blev Hitler så rasende
over denne episode, at han besluttede at
skrotte de tyske krigsskibe og udelukkende

Gneisenau sænket i Gdynia’s havneindløb. Bemærk molen med fyrtårnet til venstre i billedet.
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satse på ubåde.
I forbindelse med reparationen af
forskibet på Gneisenau var det planen at
afmontere 28 cm. kanonerne, og give skibet
en ny hovedarmering bestående af 6 stk.
38 cm. kanoner fordelt i 3 dobbelttårne af
samme type som anvendt på slagskibene
Bismarck og Tirpitz.
Arbejdet med at afmontere kanonerne
og reparation af stævn og forskib blev
påbegyndt i juli 1942.
I januar 1943 gav Hitler ordre om at
videre arbejde skulle stoppes. Udfaldet af
”Slaget om Barentshavet” har sikkert haft
direkte indvirkning på denne beslutning.
Da russerne i marts 1945 nærmer sig
Gdynia slæbes Gneisenau ud i havneindsejlingen og sænkes for at spærre havnen.

Atlantvolden
Hitler startede 22. juni 1941 operation
”Barbarossa”, angrebet på Rusland. Tyskerne regnede med endnu en ”lynkrig”,
som kunne være afsluttet inden vinter.
Det kom til gå helt anderledes og i

Gneisenaus C tårn med 28 cm. kanoner ved Trondheim

takt med at den tyske hærs engagement på
østfronten fortsatte, opstod der et behov
for, at sikre fronten mod England med det
mindst mulige antal soldater.
Allerede tidligt i krigen blev der opstillet enkelte batterier til kystforsvar, men
i marts 1942 udsteder Hitler en ordre,
der formelt angiver starten på bygningen
af Atlantvolden, et fæstningsværk som
skal dække kysten i de besatte lande fra
nord-Norge til Spaniens grænse.
I første omgang koncentrerede man
sig om befæstningen af havne på kysten,
som man regnede med ville være oplagte
mål for en invasionsstyrke.
Der blev anlagt masser af betonbunkers, pigtrådsspærringer og minefelter. I
takt med Atlantvoldens udbygning steg

behovet for kanoner og man skrabede alle
lagre for tilgængelige kanoner bl.a. gamle
erobrede kanoner fra 1. verdenskrig og
skibskanoner.
Gneisenaus afmonterede kanoner kom
således til at indgå i Atlantvolden. Det agterste (Cæsar) tårn blev installeret i Austrått
fortet på Ørlandet lige ved indsejlingen til
Trondheim fjorden i Norge. Tårnet findes
der fortsat og kan beses.
Bruno tårnet kom ligeledes til Norge
og blev installeret i batteri Fjell på Sotra
som beskyttelse af indsejlingen til Bergen.
Batteriet blev nedlagt i 1968 og tårnet er i
dag desværre fjernet.
Det forreste tårn Anton blev så beskadiget under det engelske bombeangreb
i Kiel at dette ikke kunne genanvendes,

men selve kanonerne blev opstillet i batteri Rozenburg på De Beer ved Hoek van
Holland.
Gneisenaus sekundære armering bestod af 12 stk. 15 cm. kanoner fordelt i 4
tvilling-tårne samt 4 enkelt-tårne.
To af disse tvilling-tårne kom til Danmark og blev opstillet som batteri Grådyb
på nord-Fanø til beskyttelse af indsejlingen
til Esbjerg. De 2 kanontårne blev monteret
i 2 betonbunkers af typen M184 og batteriet blev påbegyndt i 1943 og meldt færdig
tidligt 1945.
Efter krigen blev kanonerne i batteri
Grådyb afmonteret af det danske militær
og genopstillet i det nybyggede Stevnsfort,
hvor de fortsat findes i dag.
Stevnsfortet er i dag museum og Morten Grim Pliniussen har i nummer 131 af

Et af 15 cm. tvilling-tårnene fra Gneisenau på Fanø
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IPMS-Nyt skrevet en glimrende artikel
om dette.
Tidligt i 1944 besluttede tyskerne at
opstille batteri Tirpitz ved Oksby. Batteriet
skulle være med til at beskytte indsejlingen til Esbjerg. Her var planen at opstille
4 stk. 38 cm. kanoner i dobbelt-tårne.
Det var oprindelig dem som var tiltænkt
Gneisenaus nye 38 cm. hovedarmering.
Da krigen sluttede, var kanonerne dog
kun nået til Guldager station, men de to
beton bunkers type S561 der skulle rumme
kanonerne var færdigstøbt. Der er i dag indrettet museum i den ene af de to bunkers.
Allerede tidligt i krigen blev der i Hanstholm opstillet 4 stk. 38 cm. kanoner som
sammen med et tilsvarende batteri i Kristiansand i Norge og en minespærring skulle
beskytte indsejlingen til Skagerrak. Disse
kanoner var af samme type som kanonerne
på slagskibene Bismarck og Tirpitz, men
var her opstillet enkeltvis. Senere i krigen
ser det ud til, at tyskerne ofte opstillede
skibskanoner i deres originale skibstårne
som det skete med Gneisenau’s kanoner.
Måske for at spare tid.
De allierede gennemførte den 6. juni
1944 operation ”Overlord” landgangen
i Normandiet og gennembrød dermed
Atlantvolden. Tyskerne var dog af den
opfattelse, at de allierede rådede over så
store ressourcer at de ville være i stand til at
gennemføre endnu en landgang, så arbejdet
med at udbygge Atlantvolden fortsatte i de
besatte lande helt frem til krigens slutning.
Den fortsatte udbygning gjorde at anlægget i Hanstholm blev et af Nordeuropas
største fæstningsværker.
Der er i dag her indrettet et glimrende
museum i forbindelse med en af de oprindelige 38 cm. kanonstillinger og nogle af
de gamle jernbanespor, som blev anvendt
til transport af granater er restaureret, og
man kan få en tur i jernbanevogn på de
gamle spor.

Museumsbunkeren i Tirpitz batteriet ved Oksby

38 cm. kanon foran museumsbunkeren i Hanstholm

I gården til Tøjhusmuseet i København
befandt der sig i mange år en af Tirpitz
batteriets 38 cm. kanoner, der som allerede
nævnt var tiltænkt anvendt som den nye
hovedarmering på Gneisenau. Kanonen er

Endnu et billede af Gneisenau efter ombygningen
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i dag flyttet til Hanstholm museet og kan
her beses foran indgangen.
Hvis man har interesse for kanoner og
Atlantvolden kan dette museum absolut
anbefales.

Grønlandsfly - Twin Otter i 1/72
Da jeg i 2008 besøgte Scale Model World, faldt jeg over en
1/72 De Havilland Twin Otter i Revell’s klassikerserie.
Tekst: Jacob Teckemeier. Billeder: Jacob Teckemeier og Per Voetman

A

t det drejede sig om Matchbox sættet anno 1984, kunne dog hurtigt
fastslås. Det originale billede af en
Twin Otter i canadisk redningsbemaling
udført af den legendariske ”æskemaler”
Roy Huxley prydede nemlig låget.
Jeg havde sættet i slutningen af firserne,
men endte med at kassere det før det var
færdigt. Gensynet var dog så overvældende
at jeg benyttede chancen for at generhverve
den lille ”dobbeltodder”.

Sættet
Da jeg lettede på æskelåget, kunne jeg med
glæde konstaterede at sættet lignede sig selv.
Den eneste forskel jeg synes at kunne få øje
på var at propellerne ikke længere havde
forhøjninger til markering af hvor de hvide
bånd skal males.
Detaljeringsgraden er klassisk Matchbox uden filigrane detaljer som antenner
osv. og med en helt nøgen passagerkabine.
På plussiden har cockpittet graverede instrumenter og et separat instrumentpanel
der skal placeres i loftet – hvorefter det er
så godt som usynligt.
Sættets store styrke er det væld af
versioner man kan bygge. Udover to forskellige næser får man både hjul-, ski- og
pontonunderstel med for prisen!
Decalarket indeholder mærker til de
samme to versioner som det oprindelige
sæt; en civil passagermaskine fra Aurigny
Air Services samt et militært canadisk
redningsfly.
Kvaliteten er dog højnet betydeligt
i forhold til den oprindelige version da
arket dels er blevet rentegnet, dels er trykt
af Cartograf.

Hvilken version?
Det var egentlig min hensigt at bygge flyet
i den canadiske redningsversion med gul
krop og røde vingespidser. Samme version som jeg var fanget an med cirka 20 år
tidligere. Skæbnen ville det dog anderledes.
I Nyboder Boghandel var jeg nemlig
stødt på pragtværket ”Twin Otter - flyvning
og rejser i Grønland” af Peter Schmidt
Mikkelsen, der bl.a. beskriver typens karriere hos Grønlandsfly/Air Greenland.
På forsiden er afbildet en Twin Otter i
Air Greenland’s nuværende røde bemaling
med hvide prikker – også kendt som ”salami-skemaet”. Det afgjorde sagen.

Æsken som jeg faldt for, udført af Roy Huxley

JBOT-decals
Man kan sagtens bygge en maskine fra
Grønlandsfly af Matchbox/Revell-sættet.
Det indeholder nemlig både den lange næse
og hjul/skiunderstel.
Jeg fandt dog hurtigt ud af at der ikke
findes decals til salami-skemaet. Jeg overvejede derfor at lave dem med afmaskning
eller få mærkerne specialfremstillet, men
vurderede at begge dele ville være for
besværligt.
Til alt held opdagede jeg tilfældigvis
at den canadiske køkkenbordsproducent
JBOT fremstiller decals til Twin Otters fra
Grønlandsfly i den originale rød/hvide bemaling. Det lugtede da også lidt af salami.
At få fat i mærkerne skulle dog vise
sig at være en større udfordring end som
så. Umiddelbart efter jeg havde afgivet
min ordre, lukkede Hr. JBOT nemlig for
bestilling via sin hjemmeside. Han skrev at
han var ved at drukne i ordrer. Ak ja, succes
kan være svær at håndtere. Nu kunne jeg så
pænt vente på at det blev min tur og rykke
Hr. BOT med jævne mellemrum.
For at projektet ikke skulle ligge helt
stille så længe, lånte en behjertet med-IPMS’ er mig sin kopi af arket (tak, Michael!).
Da der var gået over tre måneder og jeg
næsten havde opgivet håbet, dumpede
decalsene dog pludselig ind gennem brevsprækken.
Arket er i A5-format bærer præg af at
være trykt på en ALPS-printer da de dels
ikke har separat bærefilm, dels er lidt uldne
i kanten – dog inden for det acceptable.
Der er mærker til maskinerne OY-POF

og OY-BYO i det rød/hvide skema. Udover koderne til siden af flyet er der koder
som skal placeres under venstre vinge – en
detalje som JBOT skal have ros for.
Der er også en ekstra decal med teksten
”Grønlandsfly”, så man næsten kan bygge
to komplette modeller. Desuden har arket
også mærker med teksten ”Greenlandair”.
Lidt besynderligt da jeg kun har set dette
navn i sammensætningen ”Greenlandair
Charter”.
Resten af mærkerne – udover emblemerne til propelbladene – er specifikke for
den underversion af den rød/hvide bemaling man vælger. Da forskellene mellem de
to ikke er beskrevet på arket, vil de blive
gennemgået nedenfor.

Bemaling og mærker
Rød/hvid 1 (OY-BYO)
Den første version af det rød/hvide bemalingsskema svarer til det OY-BYO bar i
sin tid hos Grønlandsfly fra 1984 til 1990.
Oversiden af flyets vinger, krop, højderor, motorgondoler samt sideroret er
malet blankrøde (RAL 3000). Undersiden
af vingespidserne er ligeledes røde (se billede). Resten af flyet er blankt hvidt med
undtagelse af to sorte felter på undersiden
af vingerne (se billede). Der er intet anti-glare panel på næsen.
På begge sider af næsen er en rød, stiliseret grønlandsk harpun-od. Fra midten
af denne løber en staffering langs siden af
halen. Den brydes dog af koden OY-BYO
hvorefter den fortsætter. På den forreste
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OY-ATY i samme bemaling som OY-POF
Foto: Per Voetman

del af skroget under den sorte staffering
står Grønlandsfly. På højderoret er selskabets tidligere bomærke.
OY-POF bar samme skema indtil midten af halvfemserne, hvorfor man også kan
vælge at bygge Poffen fra samme periode

– blot ved at bytte koderne ud.
Rød/hvid 2
(OY-POF)
Den anden version af det rød/hvide bemalingsskema prydede OY-POF fra ca.

2000-2005.
Skemaet minder
umiddelbart om det
oven for beskrevne
da oversiden af flyet
er rødt og undersiden hvid. Forskellene
mellem to rød/hvide
bemalingsskemaer vil
blive beskrevet i det
følgende.
Den væsentligste
forskel er motorgondolerne hvis undersider er malet røde og
forsynet med sorte
stafferinger ligesom
på skroget.
På oversiden af
vingerne er der kommet sorte felter til
sløring af udstødningsrøg ligesom på
undersiden. Oversiderne af gondolerne er også malet
sorte frem til udstødningsrørerne. Der er
kommet anti-glarepanel på næsen og større
bomærker på sideroret.
Harpunodden er blevet hvid, og flykoden på halen er rykket op over den sorte
staffering. Omridset af døre og nødud-

Underside af venstre vinge, bemærk røde og sorte felter samt placering af flykode
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gange er angivet med sorte linjer. Desuden
er flyets navn, Siorarsiooq (sandløberen),
blevet tilføjet i sort på næsen umiddelbart
under harpunodden.

Byggeprocessen
På baggrund af min research faldt valget
på det tidlige rød/hvide skema, der er det
mindst komplicerede. Herefter gik selve
byggeriet i gang.
Cockpittet blev samlet og malet lysegråt. Det samme gjorde kabinen. Jeg
erfarede umiddelbart efter at den er hvid i
virkeligheden. Men hvad gør det når man
ikke kan se noget gennem vinduerne? Jeg
malede piloternes sæder mellemgrå og tilføjede mørkegrå seler af folie. Instrumentbrættet blev malet mørk grå og tørpenslet
med en lysere farve for at bringe detaljerne
frem. Det kunne jeg dog godt have sparet
mig da det er næsten usynligt når forruden
er på plads.
Samlingen af fuselagen forløb uden
problemer da sættets Matchbox-herkomst
kom kraftigt til udtryk i form af tyk plastik
og god pasform.
Jeg valgte at åbne den forreste og bageste bagagelem (der skal jo være lidt for
husarerne) ved hjælp af den gammelkendte
metode med at ridse plastikken så tynd at
de kunne skæres ud.
Derefter blev de slebet i korrekt
skalatykkelse (den forreste lem er dog også
meget tyk i virkeligheden) og limet vinkelret på kroppen og tilføjet nogle stivere i
guitarstreng (eller er det pianotråd?), og

jeg tilføjede en bund til ”lastrummene”.
Vingerne blev derefter limet på, uden
at jeg tilføjede stiverne for at lette maleprocessen. I bagklogskabens klare lys, ville
det have været endnu nemmere at male
vinger og skrog separat og sætte vingerne
på til sidst!
Højderor og landingsben blev herefter
monteret og hjul/skiunderstellet tilføjet.
Skiene har barduner som jeg overvejede
at udføre i elastiktråd. Jeg valgte dog
tynd pianotråd (eller er det guitarstreng?)
da bardunerne er udstyret med en slags
”pøller” som jeg rullede i Tamiyas tokomponent-putty. De ville have tynget
elastiktråden for meget, så den var kommet
til at hænge.
Den sidste del af byggeprocessen
bestod i at rigge flyet med elastiktråd fra
sideror til tag for at illudere antennewire.
Med hensyn til placeringen af øvrige antenner på Twin Otter-flyene hersker der
en babylonisk forvirring, da antallet og
placeringen både har varieret over tid og
fra fly til fly. Min research pegede dog på
at OY-BYO også her var det nemme valg.
Jeg placerede derfor kun én enkelt antenne
(UHF?) på taget umiddelbart over cockpittets venstre side.

Konklusion
Alt i alt havde jeg stor fornøjelse af at bygge Matchbox’ Twin Otter som OY-BYO.
Selve sættet var, som man kunne forvente,
typisk Matchbox med god pasform, relativt
få dele og grove, eller ingen, detaljer.

Der findes faktisk også en 1/72 Twin
Otter fra Hobbycraft, men på baggrund
af egne erfaringer med mærket og anmeldelserne på internettet, ville jeg til enhver
tid vælge Matchboxen – ja, kald mig bare
nostalgiker.
Den største udfordring ved byggeriet
var helt klart lakeringen, som krævede
meget afmaskning. Desuden havde jeg mit
hyr med Tamiyas blanke hvide som jeg
brugte til undersiden. Den dækkede først
efter adskillige påførsler og løb meget let.
Jeg begik dog også den fejl at grunde
med en grå Mr. Surfacer i stedet for den
hvide. Det havde sparet mig en hel del
arbejdsgange.
Til den røde overside brugte jeg en
Revell airbrushfarve som fulgte med til min
allerførste airbrush. Umiddelbart virkede
farven til at være i fin form, men da jeg
lagde den sorte til vingeforkanterne ovenpå
krakelerede den. Heldigvis kunne den tåle
den blanke lak som jeg sluttelig lagde på
hele flyveren.
Decalsene fra JBOT viste sig også at
være ok på trods af at være ALPS-printede.
De flød ikke ud i vand, lagde sig pænt, og
ser godt ud.
Jeg kan roligt give både sæt og decals
mine varmeste anbefalinger. I skrivende
stund er sidste nyt fra JBOT, at han per 1.
april kun mangler at sende et par ordrer.
Så med mindre der er tale om en grov
aprilsnar, burde mærkerne snart igen være
tilgængelige på www.jbot.ca, hvis nogens
interesse skulle være vakt.

NYT FRA CMK
1:35
RA046: US Naval 4 inch / 50 caliber
(102 mm) Cannon
3063: King Tiger (Henschel turret) interior set
3115: Crusader (Cruiser tank Mk.IV)
Engine set for Italeri kit
3131: Jagdpanther Engine set
3132: Jagdpanther cooler set
B35078: German WWII Afrikakorps
Characteristic head (4 pcs)
B35079: German WWII soldiers
Characteristic head (4 pcs)
B35080: British WWII Desert rats
Characteristic head (4 pcs)
B35081: US WWII soldiers
Characteristic head (4 pcs)
B35082: German WWII
Anti-Tank Mines (8 pcs)
B35083: US WWII Helmets (6 pcs)
B35084: British WWII Desert Rats
Helmets (6 pcs)
B35085: German WWII Helmets (6 pcs)
1:72

7188:
7189:

Soviet WWII Aircraft torpedo
TSR 2 Intake FOD covers and
Exhausts for Airfix
7190: TSR 2 Speed brakes and avionics
bay for Airfix
7191: AH-64A Avionics bays for
Academy kit; USA, Israel, GB
7192: AH-64A Driveshaft set for
Academy kit; USA, Israel, GB
2046: Panther/ Bergepanther
Transmission set
2047: Sd.Kfz. 173 Jagdpanther Engine
set for Dragon
2048: Sd.Kfz. 173 Jagdpanther Cooler
set for Dragon
Q72133: AH-64A Seats for Academy kit;
USA, Israel, GB
PLT207: Arsenal Delanne 10C.2.
Komplet sæt
1:48
4245: German WWII bombs SC 1000
„Herrmann“ (2 pcs)
4252: Heinkel He-162A-2 Detail set
4253: F-86F Sabre
Guns and Ammo bays

8040:

Sd.Anh. 54 Luftwaffe
kinotheodolit version
(hastighedsmåler for missiler)
Q48134: Martin Baker Mk.3CS ejection
seat
for Canberra PR Mk.9/Airfix
Q48135: Canberra Bomber version Wheels
Q48136: Canberra PR Mk.9
Instrument panel
PLT239: P-64/NA-68 „US Fighter“ USA,
Siam (Thailand). Komplet sæt
PLT246: Dassault Mirage G8-01
Full resin kit
7187: Canberra PR Mk.9 Bomb bay
for Airfix kit
7193: F-16I Sufa Interior set
for Hasegawa/Kinetic
1:32
5052: P-40E/K/M/N Warhawk
undercarriage bays with
canvas covers
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Stug IV i diorama 1/72
Tekst af Søren Leonhardt
Foto via internettet og Søren Leonhardt

Indledning
Da jeg som dreng boede i Frederikshavn,
havde jeg en god ven som var vild med at
bygge fly i 1/72 fra navnkundige Airfix.
Det måtte jeg selvfølgelig også prøve
og med nogle pauser har den hobby så fulgt
mig siden. I dag er min interesse dog mest
rettet mod panser fra 2. verdenskrig, men
stadig i skala 1/72.
Traditionelt bygger mange panser i
1/35 og nogle anser ligefrem 1/72 for
en ”legetøjsskala”. Jeg finder dog en stor
udfordring i at lave små superfine detaljer
og synes det er en stor fordel, at de færdige
modeller ikke fylder så meget.

1/72 skala
Oprindelig faldt jeg for ESCI, som i en
årrække lavede en lang række køretøjer i
1/72 fra 2. verdenskrig. Mange af disse
sæt udgives i dag af Italeri.
I dag finder der mange fine 1/72 sæt
fra forskellige fabrikanter. Jeg er specielt
begejstret for Revells 1/72 modeller, men
også et firma som Dragon har efterhånden
en lang række fremragende 1/72 sæt.
Jeg har dog endnu ikke rigtig lært at
sætte pris på Dragons kæder, som de fremstiller i „DS“. De er enormt detaljerede,
men jeg synes de virker lidt gummiagtige
og er svære at montere så kæderne får et
naturlige svej.
Hvis man er til æts er der i dag på markedet også en række firmaer bl.a. Part, der
lavet detaljesæt til panser i 1/72.

Leveringsklar StuG IV. Bemærk den spændende „ambush“ bemaling på sidepanseret.

StuG IV
I 1943 blev Alkett fabrikken der producerede StuG III kampvogne kraftigt beskadiget
af luftangreb. Tyskerne søgte derfor en
løsning, der kunne erstatte de manglende
StuG III, som der var hårdt brug for ved
fronten, indtil fabrikken kunne producere
på fuld kraft igen.
StuG IV var derfor tænkt som en midlertidig løsning, nemlig ved at bygge den
normal StuG IIIG overbygning ovenpå en
Pzkw IV undervogn som blev produceret
på andre fabrikker.
For nogen tid siden faldt jeg over et
par billeder der viser en leveringsklar StuG

Samme StuG IV set bagfra. Bemærk den nye type udstødningsrør og fjernstyret mg.
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IV. Den er forsynet med fjernbetjent maskingevær og den nye type udstødningsrør
(Flammvernichter), anvendt på sent producerede Pzkw IV undervogne.
StuG’en synes at være bemalet i den
normale gule grundfarve med sprayet
striber af rødbrun og grøn. Sidepanser
(Schürtzen) er dog bemalet i „ambush“ i
en meget karakteristisk form med cirkulære
pletter, som jeg fandt yderst interessant.
Den måtte jeg bare bygge!

Revell’s StuG IV i 1/72

Jeg havde tidligere købt et eksemplar af
Revells StuG IV i 1/72.
Modellen har nogle fine detaljer, men
er generelt ikke helt på højde med Revells
andre 1/72 modeller. Så da jeg gik i gang
viste jeg godt, at der forud ventede lidt ekstra arbejde med at udbedre diverse mangler.

Undervogn og hjul
De øverste bæreruller som findes i sættet
repræsenterer den sene type uden gummi,
introduceret i produktionen af Pzkw IV
omkring oktober 1943, så de passer fint
til min StuG IV.
Sent producerede Pzkw IV undervogne
havde dog kun 3 bæreruller på hver siden,
så jeg besluttede at fjerne den ene og omplacere det anden. Hjulene i StuG IV sættet
er ikke særlig detaljerede og blev erstattet
af de meget fint detaljerede hjul fra Pzkw
IV ausf H sættet også fra Revell.
StuG IV sættets kæder mangler styretappen og er ikke helt så detaljerede, så
de blev ligeledes erstattet af kæderne fra
ovennævnte Pzkw IV sæt.
Fordelen ved at kæderne leveres i hård
plastik og helt ned til enkelte led er, at de
nemt kan bøjes således at de ved montering
på hjulene kan få et naturligt svej.
De to trækkroge på fronten mangler
fuldstændigt i sættet, så jeg anvendte et par
som jeg fandt i min rodekasse.

Overbygning
Rodekassen leverede også en passende
mundingsbremse til kanonen, idet den i
sættet medfølgende er stærkt overdimensioneret. StuG IV havde på venstre side en
kasse til opbevaring af reservehjul. Denne
mangler ligeledes, og blev derfor fremstillet
af plastplade fra Evergreen.
Der findes flere billeder der viser StuG
III G’er, som har en ekstra fyldning (af
cement?) på fronten af overbygningen som
ekstra beskyttelse. Denne praksis synes at
forekomme på sene version af StuG III
G. Fyldningen giver kampvognen en lidt
„buttet“ udseende, så jeg besluttede at lave
denne detalje på min StuG IV, selv om jeg
faktisk aldrig har set et autentisk billede af
en StuG IV med denne fyldning. Fyldning
blev lavet med flere lag modelfiller ovenpå
hinanden.
Revells sæt repræsenterer en StuG IV
som har det oprindelige „foldeskjold“ ved
maskingeværet. Dette blev fjernet med en
skalpel og jeg fremstillede et fjernbetjent
maskingevær af plastplade, dele fra rodekassen og diverse trukken støberamme.
Desuden skulle de to luger vendes, idet
disse åbner til siderne ved versionen med
fjernbetjent MG.
Jeg anvendte trukken støberamme
til diverse håndtag, rensesæt til kanonen,

Frontbillede af den færdige StuG IV model i skala 1/72

håndtag indvendig på lugerne, sigtemiddel
for kanon, ledning til Bosch lampen på
venstre skærm, antenner osv.
Der er slet ingen detaljer bag på overbygningen med i sættet, så jeg gik i gang
med at lave 2 holdere for antennerne. Desuden er det også her ventilatoren der skal
fjerne krudtrøg sidder. Den findes heller
ikke i sættet, men heldigvis kunne jeg finde
en sådan i min rodekasse.
På dette tidspunkt går det op for mig,
at sættet har en lidt mere alvorlig fejl:
Overbygningen er for lav. Det betyder bl.a.
at der ikke er meget plads til ventilatoren.
Jeg vurderede dog, at det vil føre for vidt
at forsøge at udbedre denne fejl, og affandt
mig med en ventilator lidt i understørrelse.
Sættet indeholder det oprindelige
udstøningssystem til montering bagpå.
Sjovt nok ser det ud til at man har glemt
det i monteringsvejledningen! Nu skulle
min StuG IV jo også have den sene type
udstødning, så jeg gik i gang med plastplade
og overskydende støberamme som blev ud-

boret for at ligne den sene type udstødning.

Zimmerit
De autentiske billeder af StuG IV’en
viser, at denne havde påført zimmerit, en
pasta som skulle forhindre at magnetminer
kunne fastgøres på kampvognen. Tyskerne
indførte zimmerit på tysk panser heriblandt
StuG III G og StuG IV omkring september 1943 og droppede det igen 1 år senere
omkring september 1944.
Efter lidt overvejelse droppede jeg
zimmeritten på min model. Ifølge kilder
skulle de autentiske billeder af StuG IV’en
være fra omkring august/september 1944,
altså tæt på perioden hvor man opgav zimmeritten igen.

Schürtzen
Sidepanserpladerne (schürtzen) er af den
sene type, der hænger på en savtakket holder. Den type plader overlapper hinanden.
En detalje som ikke er inkluderet i sættet, hvorfor jeg besluttede at erstatte disse

Overbygning på StuG IV modellen set bagfra med det fjernbetjente maskingevær
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Den specielle „ambush“ bemaling af sidepanseret på den færdige model

med nogle jeg lavede af hvid tynd plastplade fra Evergreen. Det viste sig, at enkelte
af savtakkerne på den medfølgende holder
skulle flyttes for at få det hele til at passe.
Jeg tilføjede et camouflagenet som
hænger over højre sidepanser. Det er lavet
af gazebind der er dyppet i et tykt lag hvid
lim og efterfølgende malet og tørbørstet for

at få detaljerne til af fremtræde.

Bemaling
Jeg anvender udelukkende vandbaseret
maling af typen model Model Color fra
vallejo. Den gule grundfarve er 914, mens
den grønne er 890 og til den rødbrune
anvender jeg 984.

22 mm høj figur bevæbnet med stormgevær MP44
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Da jeg ikke er den lykkelige ejer af en
sprøjtepistol, anvender jeg en teknik hvor
den grønne og rødebrune farve fortyndes
og duppes på med en pensel, for at opnå
en effekt der ligner at stregerne er sprøjtemalet.
Den karakteristiske bemaling af sidepanser er opnået med et stykke støberamme, som er slebet flad i enden og anvendt til
at „stemple“ de grønne og rødbrune pletter
på, før pladerne endeligt er monteret på
kampvognen.
Generelt synes jeg at det er svært at
finde en passende bemaling af kæderne.
Efter mange forsøg er jeg kommet frem
til følgende fremgangsmåde, som jeg synes
giver et godt resultat.
Kæderne males først med en meget
mørk rød 985. Herefter får kæderne en
wash af stærkt fortyndet 995 (pansergrå)
evt. med lidt sort 950. Endelig tørbørstes
kæderne med metalfarve 863.
Hele modellen får herefter et stærkt
fortyndet lag mat vandbaseret lak.
For at sikre at overføringsmærkerne får
god vedhæftning plejer jeg at sætte dem i en
klat vandbaseret lak. Mærket duppes umiddelbart herefter med f.eks. en ørerenser for
at fjerne underliggende luftbobler og den
overskydende lak fra mærket.
Modellen var nu klar til et lag wash. I
dette tilfælde anvendte jeg en stærkt fortyndet 984. I skala 1/72 synes jeg, at der er
behov for større kontrast end f.eks. i 1/35,
for at det kommer til at se rigtig ud. Så mo-

Diorama ”Local counterattack, Eastern front autumn 1944”

dellen skal måske have flere gange afhængig
af hvor tynd man har lavet sin wash.
Modellen afsluttes med en tørbørstning
med den oprindelige gule grundfarve 914,
som får detaljerne til at træde frem. Jeg
tilføjede diverse skrammer i malingen med
farve 985.

Diorama
Dioramaet viser min StuG IV i et lokalt
modangreb hvor to tyske soldater følger
tæt efter kampvognen.
Dioramaet er bygget på en plade fremstillet af noget gipsagtigt materiale som
forestiller sten/vejbelægning. Pladen købte

jeg i forbindelse med Randers Open 2010.
De to soldater er bygget af dele fra
min rodekasse og kommer delvis fra gamle ESCI figurer. Panserfausten er bygget
af trukken støberamme og soldaterne er
detaljeret med remme fra tynde Evergreen
plader. Riflen og stormgeværet MP44 er
fra Preiser.
Dioramaet indeholder diverse murbrokke som er lavet af størknet pollyfilla,
der efterfølgende er knust og bemalet.
Benzintønde og propagandaplakat kommer fra rodekassen.
Panserspærringen er en gammel ting
fra ESCI.

Granaterne er lavet af trukken støberamme og efterfølgende udboret med et
lille bor. Flaskerne er fra Preiser.

Konklusion
Jeg har ikke tal på hvor mange timer jeg har
brugt på projektet, men det er mange! Hvis
jeg havde valgt et sæt med knap så mange
mangler, have mit tidsforbrug selvfølgelig
også være tilsvarende mindre. Omvendt
er der selvfølgelig også en udfordring i at
udbedre manglerne og alt i alt er jeg rigtig
godt tilfreds med resultatet.
Det færdige diorama måler 10x15cm så
det fylder ikke meget på hylden.

NYT FRA RBM
1:35
35B110: BMP-3 Armament 30mm 2A72,
100mm 2A70, 3 x 7.62 PKT mg
35B112: 50mm KwK 39 L/60 Barrel
for VK1602 LEOPARD
35B114: 30 mm Bushmaster II
35B115: 57mm L/73 ZiS-4 Barrel for T-34
35B116: Barrel for 12.8 cm Kanone 43 &
44
35A14: Aerial for BMP-3 2 pcs
35A16: Panzerfaust 30M Klein
35A17: Panzerfaust 30M
35A18: Panzerfaust 60M
35P32: Three different types of 203mm
projectiles (Soviet Heavy Gun
B-4)
35D10: German 20L tanks
35D11: 2 x Cases for Panzerfaust 60mm
35D12: Barrel 200 l, 6 pcs.

35D13:
35D14:
35D17:
35D18:
II
35D19:
35D20:
35D21:
35D22:
35D23:
35D24:
35D25:
35D26:
35F01:
35F02:

US Army 5 Gallon tanks, 6 pcs.
US Army 5 Gallon tanks, 6 pcs.
German 200L barrels, 6 pcs.
6 Russian 200L barrels post WW
6 x U.S. Army 5 gallon water tanks
U.S. Army gasoline tanks, 6 pcs.
US Army 3gal OIL tank, 6 pcs.
Universal box (original dim.:
50cm x 33cm x 28cm), 4 pcs.
4 x Cases for Panzerfaust 30mm
German personal thermos flask
used during WW II. 10 pcs
50 l Germany coolant tank used
during WW II. 6 pcs
Universal box (original dim.:
45cm x 45cm x 70cm), 6 pcs.
German soldier with machin gun
German soldier in resting position

35F03: German soldier with binoculars
1:48
48AB12: 3,7cm Bordkanone
(3,7cm Flak 18)
1:32
32AB02: 7,7mm Japanese MG Type 97,
set of 2 barrels
32AB03: 7,92mm German MG 17
32AB05: 20mm Japanese cannons
Type 99 Mk. 2 4 pcs
32AB06: Barrel endings for 7,92mm
German MG 17
32AB07: Barrel endings for 20mm
MG FF & MG FF/M
32AB12: 3,7cm Bordkanone
(3,7cm Flak 18)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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En velpropotioneret Dinosaur og de 4 A - del 2
Andet A er Alexander Nikolaievich Prokofiev de Seversky, født 1894 i Tbilisi.
1/24 P47D Christian Alexandersen

D

engang del af det russiske imperium, nu Georgien. Faderen var en
af Ruslands absolutte flypio-

nerer.
Alexander kom på den russiske flådes
akademi som 10 årig, allerede som 14 årig
havde han lært at flyve af hans far.
Han begynde første verdenskrig i flåden men blev hurtigt overflyttet til at være
pilot. I sommeren 1915 var han ude for en
alvorligt nedskydning og måtte have det
ene ben amputeret under knæet. Først efter
at have gjort sig bemærket over for Tsar
Nicolas II lykkedes det Aleander at komme tilbage til operativ tjeneste. Med langt
over 50 missioner bag sig og 6 bekræftede
nedskydninger var han flådens førende es.
I 1918 blev Seversky udnævnt til militærattache i USA. Efter at være kommet
til USA, valgte han ikke at returnere til sit
hjemland efter revolutionen.
Snart arbejdede Seversky for det amerikanske ”War Department” og i løbet af
5 år havde han ansøgt om 364 patenter på
bl.a. luft-til-luft tankning og verdens første
gyroskop stabiliserede bombesigte (udviklet sammen med Sperry Gyroscope Company). I 1928 blev han udnævnt til major
af reserven i det amerikanske flyvevåben.
Indtægten fra salg af bombesigtet
brugte Seversky til at starte ”Seversky
Aero Corporation” i 1923. Børskrakket i
1929 tog også Seversky Aero Corporation
med i rækken af krak. Firmaet blev dog
rekonstrueret med hjælp fra millionæren
Eduard Moore. I nye bygninger på Long

Bagerste del af motorområdet med et panel „pillet af“

Island, New York satsede man på udvikling og nye patenter, mere end at sikre sig
produktionsordrer.
I 1935 ekspanderer firmaet og deltager
i flere konkurrenceflyvninger med den nye
SEV-3. Seversky selv noteres for verdens
højeste hastighed i et amfibium fly. SEV3 er en betydelig del af en udvikling der
udmunder i P-35 jageren der igen er et
udgangspunkt til den berømte P-47.
Firmaet fortsætter med at have finan-

sielle problemer. Da Seversky i 1938 tager
på salgstur i Europa fratager den siddende
bestyrelse Seversky den ultimative ledelse,
begrænser hans personlige økonomiske
råderum og omstrukturerer firmaet til
Republic Aviation Corporation.
Hele sit liv var Seversky en passioneret
fortaler for flyvning og dens anvendelse
ikke mindst i krig, og han var drivkraft bag
mange innovative opfindelser.
Inden sin død i 1974 blev han indskrevet i ” National Aviator Hall of Fame”.

Den fortsatte konstruktion
Det der med at bygge ud af æsken er droppet, men det bliver ikke til superdetailing.
Med alle de fine detaljer i den bagerste del
af motorområdet blev jeg bare NØDT til
at tage et panel af.
Frem med saven og så røg det nederste
bagbords panel, det gav lidt lys og udsyn
til en del af mekanikken.

Her er den separate top af fuselagen monteret,
en kraftig elastik holder tingene på plads
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OM det er fordi “Vintage Fighter Series”
pusler med en tidlig P-47D variant ved jeg
ikke, men toppen af fuselagen og sideroret
er separat og kunne ret let udskiftes med
den høje ryg.
Anyway, det drillede lidt med at få
rygstykket til at passe, så der måtte lidt
spartelmasse og sandpapir til for jeg var
tilfreds. På billedet nu med postelastik og
højderor.

Bevæbningen af 12,7mm gode gamle
Browning er der alle 8 og der er løse
paneler i begge sider. Dog er det kun i
bagbords side der kan åbnes til ammunitionsbåndene.
En alvorlig mangel hvis man bygger så
Browning’erne kan ses er den manglende
top. Det er nu ikke noget svært at lave og
jeg beslutter mig for at lade en af den stå
åben.
Samtidig beslutter jeg mig for at klone
det tomme ammunitionsmagasin med det
fulde. Frem med saven og så er man kun
halvt færdig med at laste ammunition i
den side.
Fortsættes si. 18
Til højre ses nogle af de
otte stk. 12,7 mm maskingeværer,
inkl. det hvor dækslet er åbnet.
Herunder er det ammunitionsmagasinerne, der er klar til montering

NYT FRA MINIART
35042: Chauffører WWII
35045: Soviet GUN ZiS-3 w/horses
35048: Soviet Jeep Crew
w/Bantam 40 BRC
35051: British Jeep Crew
35052: Soviet Artillery Tractor YA-12
35055: Soviet Riding Soldiers
35056: Soviet T-70M & ZiS-3 w/crew
35057: Soviet Field Kitchen w/horses
35058: Soviet SPG Crew Riders
35059: SU-76 on march (Ukraine 1944)
35063: Soviet SU-76M Late w/crew
35066: Soviet Infantry Tank Riders
35070: US Tank Crew (NW Europe)
35071: British Tank Riders. 5 fig.
35075: Totenkopf Division
(Kharkov 1943)
35080: U.S. WW II Motorcycle WLA
35081: Soviet Artillery Crew
35082: Le. Pz.Kpfw. Mk.1 202(e)
(Dingo) w/Crew Afrika

35084: Kampfgruppe Peiper
(Ardennes 1944)
35086: German civilians
35089: US 101st Airborne Division
(Normandy 1944)
35091: Soviet Mine Detectors
35093: Italian Tank Crew
35095: Mercedes 170V civil
35098: Russisk feltkøkken PK-42
med vinterklædt mandskab
35100: Valentine Mk. III i tysk tjeneste
35101: US Motorcycle Repair Crew
35103: Mercedes 170V Staff Car
35104: Valentine Mk. IX
35105: French Tank Crew
35106: Valentine Mk. V
35107: Mercedes 170V Cabriolet
35111: Valentine Mk. IX/OP 2-in-1
35114: Valentine Mk. VIII
35115: Soviet Limber 52-R-353M
Mod. 1942

35116: Valentine Mk. I
35118: British Tank Riders (NW Europe).
5 fig.
35119: Valentine Mk. X
35120: Soviet Antitank Artillery
Horsedrawn 45-mm AT Gun
35121: British Tank Crew
in Winter Uniforms
35123: Valentine Mk. VI, Canadian Built
35125: Soviet 45-mm AT Gun
Mod. 1942 w/Crew
35138: Soviet 76-mm Regimental Gun
35553: European Cart
35546: Industrial Building Section
35547: Brick Wall
35548: Furniture Set
35550: Wooden Barrels & Village Utensils
35552: Sections of Brick Building.
Module design
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
17

På den anden side af vingerne er det så hjulbrønde.
Der er rimeligt med detaljer
i bunden – ribber, slanger og
andet godt. Det er frem med
Zink Cromat grunderen og
så nogle variationer af alu og
olie weathering.
Det store motorcowling med
ventilationsflapperne kommer i sættet lukket. Selvom
det det var lidt en balancegang savede jeg dem alle fra
hinanden og lagde et snit så
de kunne vippes ud i åben
position.
Til slut den uimodståelige
“mock up” – hvor stor er den egentlig?
– STOR!
Flere Model Master glas ses i kanten af
billedet. Der er et godt stykke endnu, men
nu ligner det da en Thunderbolt.

Hjulbrøndene efter maling og let weathering

NYE TILBEHØRSSÆT FRA
BLACK DOG 1:35
T35037: US modern bags accessories set
T35038: USMC LAV A2 accessories set
T35039: Leopard 2A6m CAN Barracuda
T35040: Universal Ammo Boxes
T35041: Food Supplies
T35042: Steyr 1500 A Big Accessory Set
T35043: Steyr 1500 A Accessory Set
T35044: US Jeep Big Accessory Set
T35045: US Jeep Accessory Set
BLACK DOG figurines 1/35
F35013: Canadian tank crew
in Afganistan N° 1
F35014: Canadian tank crew
in Afganistan N° 2
F35015: Canadian army tank crew
in Afganistan
F35016: Canadian soldier
in Afganistan N° 1
F35017: Canadian soldier
in Afganistan N° 2
F35018: Canadian soldiers
in Afganistan N° 1+2
F35019: Wehrmacht Grenadier 1944
F35019: Wehrmacht Soldier 1944
F35020: Wehrmacht soldiers set
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

En prøvesamling,der indikerer størrelsen på modellen

NYT FRA IBG

NYT FRA PANZER

35005: Einheitsdiesel med 3,7 cm Breda
35006: Einheitsdiesel med Bilstein kran
35007: Einheitsdiesel med feltkøkken
35026: Büssing NAG 4500 Typ 500
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Bind 12: Normandy 2
Repairing the Panzers vol. 2
PANZERTRUPPEN: Intet nyt om flere
udgivelser, men en overraskelse er planlagt.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

DM-2011 – Spisning lørdag aften

I stil med tidligere år, vil vi igen i år tilbyde et arrangement med fælles spisning lørdag aften.
Det var en succes, da vi sidste gang placerede det uden for centrum. Der var nemlig ikke nogen problemer med at finde en parkeringsplads og der skulle ikke betales en blodig afgift.
Hvor det bliver denne gang (hvis det bliver) er ikke fastlagt, men konceptet bliver nok som tidligere:
Et sted med tag-selv bord, så det eneste man skal have styr på, er hvad man drikker.
Ønsker man at deltage, bedes man melde tilbage til undertegnede på: treasurer@ipms.dk eller smt-hobby@post.tele.dk
senest 1. august. Det vil give mig tid til at finde et sted, give besked tilbage og sluttelig reservere bord.
Hilsen Bjørn
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Tilmelding til:

DANMARKSMESTERSKABET i Modelbygning
IPMS-DANMARK
(International Plastic Modellers Society - DANMARK)

den. 15. og 16. oktober 2011 i Valby Kulturhus, Toftegårds Plads, Valby
Atter engang indbyder IPMS Danmark til venskabelig kappestrid blandt modeller af alle typer og
størrelser.
Gør følgende hvis du vil være med:
Udfyld slippen nederst på siden og indsend den til IPMS-Danmark på nedenstående adresse.
Bemærk: Betaling sker først ved fremmødet på konkurrencedagen.

Gebyr for deltagelse – uanset antal af modeller
Voksen tilmeldt senest 1/10
Junior (16 år og derunder) tilmeldt senest 1/10
Voksen tilmeldt ved fremmøde
Junior (16 år og derunder) tilmeldt ved fremmøde

Ikke medlem af IPMS Medlem af IPMS
kr. 50,kr. 25,kr. 25,kr. 10,kr. 100,kr. 50,kr. 50,kr. 25,-

Eller spar portoen!
Du kan emaile de samme oplysninger til dm2011@ipms.dk
Bemærk: Hvis du har mulighed for at anvende word97 for windows eller nyere udgave kan du downloade en
”interaktiv” modelspecifikation på www.ipms.dk Både regler og modelspecifikationer kan også downloades i
forskellige formater, klar til at blive printet ud.
Vi vil meget gerne have tilsendt dine færdige modelspecifikationer inden konkurrencedagen.
Adressen står på modelspecifikationen.
Modellerne udstilles for egen regning og risiko
IPMS-Danmark påtager sig intet ansvar for skader på modellerne, opstået under transport, udstilling eller
lignende.
Natten mellem den 15/10 og 16/10 vil lokalet være aflåst og under opsyn.

——————————— klip —————————————— klip ——————————————— klip —————

JA, tilmeld mig til Danmarksmesterskabet i modelbygning 2011:
Navn .........: ________________________________________________________________________
Adresse......: ________________________________________________________________________
Postnr........: _________ Bynavn..: ______________________________________________________
Telefonnr ...: ________________
Jeg er juniormodelbygger (16 år eller derunder ) ja / nej
Jeg henter selv regler og modelspecifikationer på www.ipms.dk ja / nej

Indsendes til: IPMS-Danmark, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
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KLASSEINDDELING
Propeldrevne fly, helikoptere og
svævefly uden for diorama < 1:60
(f.eks: 1:72)
A1 Propeldrevne fly, helikoptere og
svævefly uden for diorama > 1:60
(f.eks. 1:48)
A2 Jetfly og andre fly uden for diorama
B Fly i diorama
C Militærkøretøjer – Tyske
frem til 1946 - uden for diorama
C 1 Militærkøretøjer – Andre
- uden for diorama
D Militærkøretøjer i diorama
E Skibe i og uden for diorama.
NB: Diorama bedømmes ikke

KLASSE A

KLASSE

KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE
KLASSE

KLASSE G1 Figurer – rundmassive
KLASSE G2 Figurer fra film og fantasi
KLASSE H Figurer – rundmassive - i diorama
Racerbiler/ motorcykler i og udenfor
diorama.
NB: Diorama bedømmes ikke
KLASSE I1 Civile biler/ motorcykler i og uden
for diorama.
NB: Diorama bedømmes ikke
KLASSE I2 Lastbiler, pickups, varebiler mm.
i og uden for diorama.
NB: Diorama bedømmes ikke
KLASSE I

TIDSPLAN
Lørdag den 15. oktober
Kl. 11.00 - 14.00 Indlevering og opstilling
af modeller. Alle har adgang
til konkurrencelokalet
Kl. 14.00 – 15.00
Udstilling af de opstillede
modeller. Alle har adgang
til konkurrencelokalet
Kl. 15.00 - 18.00 Indledende dommerrunde.
Kun adgang for dommere og
hjælpere i konkurrencelokalet
I forhallen vil der være swapmeet og salgsboder. Alle
deltagere inviteres til at medtage ting og sager til
salg/bytte

Søndag den 16. oktober
Kl. 09.00 - 10.30
Finalerunde.
Kun adgang for dommere og
hjælpere i konkurrencelokalet
Kl. 10.30 – 16.00
Dørene åbnes for alle.
Alle har adgang til
konkurrencelokalet.
Kl. 14.00 - 15.00
Præmieoverrækkelser
Kl. 15.00 – 16.00
Modellerne kan betragtes
Kl. 16.00
Deltagerne må pakke
deres modeller

Med forbehold for ændringer

Alt andet der ikke kan placeres i en
anden klasse.
(Bl.a. Sci-fi og rumfart)
KLASSE M Åben dokumentationsklasse
KLASSE N Juniorklasse (16 år eller derunder)
KLASSE L

DM-REGLER
For deltagerne

1. Hvem kan deltage? Alle personer kan stille op med et ubegrænset antal modeller i alle
klasser. Der kræves ikke medlemsskab af IPMSDanmark eller anden modelbyggeklub.
2. Juniorer: Opstillere der er 16 år eller yngre
kan vælge enten at deltage i den åbne juniorklasse, eller i de andre klasser. I juniorklassen
kæmper modellerne alle mod alle. Der vil ikke
være specielle junior præmier i de andre klasser.
3. Tidligere vindermodeller:
Modeller der tidligere har vundet 1., 2. eller 3.
præmie ved et af IPMS arrangeret Danmarksmesterskab, kan ikke deltage.
4. Upassende modeller:
Overdommeren vil ekskludere/fjerne enhver model, der af officials vurderes til at være stødende
for den brede opfattelse af god smag.
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5. Afslutning: Det er ikke tilladt, at fjerne de
udstillede modeller før arrangementet officielt
er afsluttet.
6. Dokumentation: Det er af pladsmæssige årsager ikke tilladt at placere fotografier ved siden
af de udstillede modeller. Dette gælder dog
ikke klasse M.
7. Modelspecifikation. Enhver model eller diorama i konkurrencen skal ledsages af en udfyldt
modelspecifikation, der frit kan downloades fra
www.ipms.dk
8. Placering i klasse.
Hvis der opstår diskussion om, hvorvidt en given
model står i den rette klasse, vil spørgsmålet blive afgjort af overdommeren.

For modellerne

1. Bedømmelse: Modellerne bedømmes på
hvor godt de er bygget, bemalet og ud fra en
vurderet sværhedsgrad. Yderligere kriterier tages med i forbindelse med dioramaer og klasse
M.
Modellerne bliver bedømt som tredimensionelle.
Udover klasse M er autenticitet ikke en del
af bedømmelsen.
Modellerne i konkurrencen må gerne dækkes af
klare udstillingsbokse, når publikum er til stede,
men skal fjernes inden bedømmelse.
Dommerne fjerner ikke udstillingsboksene medmindre modelbyggeren har givet sin tilladelse på
forhånd.
Modeller i udstillingsbokse vil ikke blive bedømt.
2. Byggematerialer: Ingen begrænsninger.
Der skelnes naturligvis på om modellen er baseret på et byggesæt, eller om modellen i større
eller mindre grad bygget op fra grunden af.
Fabriksbyggede og/eller malede modeller, der
ikke kræver en vis indsats fra modelbyggeren
kan ikke deltage.
3. Scratchbyggede eller konverterede modeller vil blive bedømt sammen med andre modeller
af samme type. Hvis arbejdet er udført lige så
godt som andre modeller, vil dette blive bedømt
højere i kategorien „sværhedsgrad“. Men det vil
kun blive taget med i bedømmelsen såfremt, at
arbejdet er beskrevet i modelspecifikationen.
En konvertering der udelukkende baseres på
købte detaljeringssæt vil ikke blive bedømt lige
så højt som en lignende model, der er baseret
på byggerens egne færdigheder – hvis man som
udgangspunkt går ud fra at de kvalitetsmæssigt
er identiske.
4. Grundplader/dioramaer. I alle klasser
er det tilladt, at præsentere modellen på en
grundplade. Medmindre der er tale om en dioramaklasse må der kun være én model og ikke
andet på pladen. Evt. opbygninger med figurer,
sten, lygtepæle, stiger o.lign. vil gøre at modellen henvises til en evt. tilsvarende dioramaklasse.
Dioramaer bedømmes ikke kun på baggrund af
hvor høj kvaliteten af modelbygningen er, men
også hvor stærk scenens historie er præsenteret.

Tillægsregler for klasse M
(Dokumentations klasse)

1. Konkurrencen. De opstillede modeller
„kæmper“ alle mod alle uanset type. (Fly, militær, biler etc. ) Formålet med denne klasse
er at give modelbyggere, der gerne vil vise
autentiske modeller en mulighed for det. Det er
modelbyggeren, der skal fremlægge dokumen-

tation for udformning, bemaling osv. Dommerne
bedømmer om modellen lever op til den givne
dokumentation.
2. Dokumentation. Udover modelspecifikationen er den vigtigste forudsætning for at deltage
i Klasse M, at den opstillede models farveskema,
udstyr, bevæbning m.v. kan dokumenteres med
fortrinsvis farvebilleder.
Det er tilladt at fremlægge billeder fra byggesekvensen, men det er et ufravigeligt krav, at de
opstillede modeller har rod i virkeligheden.
Henvisninger til litteratur vil være tilladt, hvis fotokopier af dokumentationen er vedlagt.
Hvis dokumentationen ikke lever op til disse krav
vil modellen/modellerne blive henvist til den normale klasse.
Fotos fra opbygning af modellen alene, vil
ikke blive betragtet som fyldestgørende dokumentation og modellen vil blive flyttet til
en anden klasse.
Det er ikke en betingelse at modellens opbygning afspejler en autentisk situation. F.eks et
nedstyrtet fly, eller en sønderskudt kampvogn.
Men det vil naturligvis blive vurderet højere.

Bedømmelse i alle klasser

1. Dommere. Alle dommere er medlem af
IPMS-Danmark og er blevet håndplukket mellem
de bedste modelbyggere IPMS-DK kan fremvise.
Dommere kan bedømme klasser de selv deltager
i.
Hvis én eller flere af dommerens modeller går
igennem til finalerunden, bliver disse modellers
pointtildeling tillagt gennemsnittet af de andre
dommeres bedømmelse. Dommeren har altså
ikke lejlighed til, at give sin egen model point.
Der er mellem 5 og 7 dommere pr. klasse.
Der udpeges en 1., 2. og 3. placering i alle klasser.
Vindere af særpræmier udpeges af stilleren.
Alle bedømmelser er endelige og kan ikke appelleres.
2. De udpegede dommere bedømmer ikke
egne modeller, og dommerne har IKKE adgang til oplysningerne om hvem der har
lavet de enkelte modeller.

Særpræmier

Særpræmier kan udsættes af alle interesserede. Sidste frist er lørdag den 15/10 kl. 16.00
i IPMS-standen. Særpræmiegiveren skal selv
udpege vinderen og eventuelle sekundære placeringer.
Resultatet oplyses til IPMS-standen senest søndag d. 16/10 kl. 12.00.
Før den 15/10 skal oplysninger om særpræmier
sendes til:
IPMS Danmark,
Triumfvej 21,
2800 Lyngby
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IPMS Danmark Modelspecifikation
Udfyldes af IPMS

Modtages ved tilmelding

-ODELNUMMER

$ELTAGERNR

Skal udfyldes af modelbyggeren inden modellen afleveres til indskrivning: (afkryds én og kun én klasse)

A : Propelfly og helikoptere mindre end eller lig med 1:60
A1 : Propelfly og helikoptere uden for diorama større end 1:60
A2 : Jetfly og andre fly uden for diorama
B : Fly i diorama
C : Militærkøretøjer - Tyske frem til 1946 uden for diorama
C1 : Militærkøretøjer - Andre uden for diorama
D : Militærkøretøjer i diorama
E : Skibe i og uden for diorama (diorama bedømmes ikke)
G : Figurer - rundmassive uden for diorama

G2 : Figurer fra film og fantasi uden for diorama
H : Figurer i diorama
I : Racerbiler / motorcykler i og uden for diorama
I1 : Gadebiler /motorcykler i og uden for diorama
I2 : Lastbiler, pickups, varebiler i og uden for diorama
L : Alt andet der ikke kan placeres i andre klasser
M : Dokumentationsklasse
N : Juniorklasse

Modellens navn/titel:
Skala 1:

Copyright: IPMS Danmark

Fabrikat(er):
Byggebeskrivelse:

(Brug gerne bagsiden)

Udfyld blanket(terne) og send dem INDEN den 1. oktober til:
IPMS Danmark, Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup., DK-3500 Værløse

IPMS Danmark Modelspecifikation
Udfyldes af IPMS

Modtages ved tilmelding

-ODELNUMMER

$ELTAGERNR

Skal udfyldes af modelbyggeren inden modellen afleveres til indskrivning: (afkryds én og kun én klasse)

A : Propelfly og helikoptere mindre end eller lig med 1:60
A1 : Propelfly og helikoptere uden for diorama større end 1:60
A2 : Jetfly og andre fly uden for diorama
B : Fly i diorama
C : Militærkøretøjer - Tyske frem til 1946 uden for diorama
C1 : Militærkøretøjer - Andre uden for diorama
D : Militærkøretøjer i diorama
E : Skibe i og uden for diorama (diorama bedømmes ikke)
G : Figurer - rundmassive uden for diorama

G2 : Figurer fra film og fantasi uden for diorama
H : Figurer i diorama
I : Racerbiler / motorcykler i og uden for diorama
I1 : Gadebiler /motorcykler i og uden for diorama
I2 : Lastbiler, pickups, varebiler i og uden for diorama
L : Alt andet der ikke kan placeres i andre klasser
M : Dokumentationsklasse
N : Juniorklasse

Modellens navn/titel:
Skala 1:

Copyright: IPMS Danmark

Fabrikat(er):
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Byggebeskrivelse:

(Brug gerne bagsiden)

Udfyld blanket(terne) og send dem INDEN den 1. oktober til:
IPMS Danmark, Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup., DK-3500 Værløse

The official
Airfix Model World
magazine is your
complete guide to
the world of scale
modelling, making it
essential reading for
modellers with all levels
of experience.
Focusing on
model aircraft,
Airfix Model World
also features cars,
ships, sci-fi and space,
armour and figures.

Each issue features:
Modelling Hints and Tips

E
ON SAL
NOW
DKK
93.50

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

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

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

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

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

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

Battle and Build

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

€59

€5

€54

2 Year (24 issues)

€109

€5

€104

Simply quote the code and your IPMS membership number to the operator to
receive your discounted price. Lines open 9.00-5.30pm Monday-Friday
Alternatively, order online (payments in £sterling) and save £5!

News, shows and events

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

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

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

£49

£5

£44

2 Year (24 issues)

£89

£5

£84


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

www.keypublishing.com/shop
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Vickers Valiant – den første V-bomber
For næsten præcis 60 år siden gik den første Vickers Valiant i luften for første gang.
Af Lars Seifert-Thorsen

T

raditionen tro skal vi begynde historien tidligere, nærmere betegnet
knapt 6 år før flyet for første gang
gik i luften. Vi skal tilbage til vinteren 194445, hvor man i England nedsatte en komite
til at kigge på fremtidens krigsførelse.
Den rapport der kom ud af komiteen i
juli 1945 skitserede RAF’s fremtid. Umiddelbart efter afslutningen af 2. Verdenskrig
var der ingen ændringer i måden RAF ville
håndtere bombeangreb på. Nemlig ved
hjælp af store mængder af 4-motorers propeldrevne bombefly og man havde allerede
et fly klar til opgaven, Avro Lincoln, der
var en videreudvikling af det mest berømte
engelske bombefly fra 2. VK, nemlig Avro
Lancaster.
Våbnene der afsluttede 2. VK, atombomberne der blev kastet over Japan, samt
den hastige udvikling af jetfly gjorde at
man hurtigt kunne se enden på strategien
med de mange og relativt langsomme
bombefly. Atombomberne medførte at et
enkelt fly kunne forårsage lige så meget
skade på f.eks. en by som en større armada
af fly med konventionelle bomber. Endelig
var der også et økonomisk aspekt i det, idet

Englands økonomiske ressourcer var slidt
op efter 6 års krig.

Specifikationen
Med baggrund i A-våbnenes ødelæggelseskraft og fremkomsten af jetmotoren
var der ikke fremtid i de propeldrevne
bombefly.
Derfor kom der i januar 1947 en
kravspecifikation på et nyt middeltungt
bombefly i det som hedder Air Ministry
Specification B.35/46. Hvad man efterspurgte var et bombefly med en rækkevidde
på 6.200 km, en hastighed på 925 km/t og
en operationshøjde på 50.000 fod.
Flyet skulle kunne medføre en indvendig bombelast på 10.000 lbs enten i form
af en enkelt A-bombe eller en mængde
forskellige konventionelle bombetyper.
Flyet skulle også kunne udføre rekognosceringsopgaver, der skulle ikke være nogen
defensiv bevæbning og besætningen skulle
bestå af 5 mand, to piloter, to navigatører/
bombekastere og en kommunikations/
ECM operatør.
Denne specifikation var meget ambitiøs set i forhold til den manglende erfaring

Et line-up af 8 Vickers Valiant en gang i slutningen af 1950‘erne.
Foto: Via Internettet
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med jetdrevne bombefly og derfor fremkom der også en meget mindre krævende
specifikation B.14/46, som en forsikring
hvis det ikke var muligt at bygge et fly
der kunne leve op til kravene i B.35/46.
Denne mindre krævende specifikation
resulterede i Short Sperrin, der aldrig kom
i serieproduktion.
Seks firmaer kom med forslag til fly og
man foretrak dels Avro 698 (senere Avro
Vulcan) og Handley Page HP.80 (senere
Handley Page Victor), mens man valgte at
se bort fra de øvrige, heriblandt Vickers.
De begge de nævnte fly fra Avro og
Handley Page var særdeles innovative, og
derfor ville tage ganske lang tid at udvikle
inden de kunne komme i operativ tjeneste,
lykkedes det for Vickers at overtale Air Ministry til at indgå en kontrakt med Vickers.
Den var baseret på en meget stram
tidsplan for henholdsvis prototype, første
produk tionsmodel og serieproduktion
(midt-1951, slutningen af 1953 og begyndelsen af 1955 blev fastsat) og ved samtidigt at love at flyet ville komme meget
tæt på de specifikationer for hastighed og
operationshøjde som fremgik af B.35/46.

Vickers Valiant XD818, som den i dag kan ses på RAF Cosford museet
Foto: Via Internettet

Det fik Air Ministry til at bide på
krogen og skrive en specifikation, B.9/48,
baseret på det som Vickers lovede. En kontrakt for to prototyper blev underskrevet
i februar 1949. Den ene skulle have 4 stk.
Rolls-Royce Avon motorer og den anden 4
stk. Armstrong Siddeley Sapphire motorer.

Prototypen
Vickers var meget sikre på at få ordren fra
Air Ministry og var derfor allerede gået i
gang med at designe og bygge den første
prototype i løbet af 1948.
Selvfølgelig rendte man ind i problemer
undervejs, bl.a. var det ikke umiddelbart
muligt at lave hele cockpitsektionen som
en ”escape pod”. En anden udfordring
var et ønske om hurtigt og nemt at kunne
medføre ekstra brændstof, hvor forslag om
at indbygge tanke i bomberummet eller
tiptanke blev forkastet til fordel for en
stor droptank monteret nogenlunde midt
på vingen. Disse droptanke krævede godt
nok forstærkninger af vingerne udenfor
tankene, hvilket gav noget ekstra vægt at
slæbe på, men vurderingen var, at det ville
være det værd.
Air Ministry tildelte de to prototyper
serienumrene WB610 og WB615, hvoraf
den første skulle have Avon motorer og
den anden Sapphire motorer og meddelte
Vickers at flyets officielle betegnelse ville
blive Valiant B.Mk.1.

Undervejs i konstruktionsfasen gav
man sig også til at designe på en ”pathfinder” version, der skulle kunne markere et
mål for en opfølgende styrke. Her var der
krav om kapacitet til at dykke med en stabil
hastighed ved hjælp af dykbremser, som
skulle blive til B.Mk.2 og såmænd også en
fotorecce version med betegnelsen B(PR)
Mk.1, der som betegnelsen angiver, også
kunne bruges som bombefly.
Vickers blev hjulpet på vej til at få en
større ordre, da Air Ministry i oktober
1950 blev enige med sig selv om at hvis
man skulle have et moderne bombefly i
RAF tjeneste indenfor de næste tre år, så
var der ikke tid til at vente på at man fik
erfaringer med prototypen. Med beundringsværdig hurtighed blev en kontrakt på
25 fly underskrevet i februar 1951, inden
prototypen overhovedet var gået i luften
for første gang.
Undervejs i konstruktionsforløbet
havde man justeret på datoen for første
flyvning til januar 1952, men i oktober
1950 gav Vickers besked om at den første
flyvning ville ske i juni 1951.
Air Ministry rystede på hovedet og
troede ikke på det, så de var behørigt imponerede da man kørte den første prototype fra fabrikken ad landevejen til Wisley
flyvepladsen der ikke havde asfalterede
startbaner i maj måned 1951.
Den første flyvning fandt sted d. 18.

maj 1951 med Vickers chefpilot ”Mutt”
Summers ved roret. Flyvningen var uden
problemer og man holdt sig i lav højde med
understellet ude hele tiden. Efter yderligere tre testflyvninger fra Wisley flyttede
man til Hurn, hvor der var en asfalteret
startbane, mens man opgraderede Wisley
til asfaltbane.
De første 50 flyvetimer var med fabrikkens piloter ved roret og derefter overgav
man flyet til Aircraft & Armament Experimental Establishment på Boscombe Down
for at man der kunne gennemføre en preliminær undersøgelse af flyets egenskaber.
Det hele forløb uden store problemer
og man havde så meget tillid til flyet, at man
lod det få sin debut foran offentligheden
ved det årlige SBAC flyshow i Farnborough
i begyndelsen af september 1951.
Efter mindre ombygninger med bl.a.
tilføjelse af trykkabinen og de-icing udstyr
returnerede man flyet til testflyvninger i
slutningen af december 1951. Desværre
skete der en katastrofe med flyet d. 12.
januar 1952, hvor man arbejdede med at
stoppe og starte en motor under flyvning.
Efter flere forgæves forsøg på at genstarte
en motor havde der ophobet sig brændstof
i bagbords vinge og dette brød i brand.
Konsekvensen var at besætningen på fem
mand måtte forlade flyet, hvorved den
ene af dem ramte halen og blev dræbt. I
alt havde denne første prototype været i
25

Atomforsøg

Christmas Island 1957, hvor disse Valiants deltog i Operation Grapple
Foto: Via Internettet

luften i 88 timer.
Man fremskyndede derfor konstruktionen af de første tre serie-fly og man
fik ydermere prototype nr. 2 i luften tre
måneder før planlagt d. 11. april 1952.
Problemer med rystelser ved stop og
start af motorer under flyvning medførte
at man ændrede på indsugningen, så der
er en tydelig forskel på den første og den
anden prototype.
WB215 blev brugt til forsøg med
bombekastning, herunder med Blue
Danube A-bomber, dog kun som dummy
våben.
Undervejs i dette forløb havde man
nogle interessante oplevelser, hvor bomben
blev tabt på startbanen fordi ophænget ikke
kunne holde og et tilfælde hvor ophænget
gav op mens flyet var i luften. Bombelemmene kunne dog holde bomben inde
i fuselagen indtil man kom ud over havet
hvor man droppede den.
Prototype nr. 2 fortsatte med at blive
brugt til forskelligt udviklingsarbejde på
typen frem til 1957.

Produktion og tjeneste
I april 1953 udvidede Air Ministry antallet
af produktionsudgaver til det som blev det
totale antal der endte med at blive bygget,
nemlig 104 stk.
Den første produktionsudg ave,
WP199, gik i luften første gang d. 21. december 1953, knapt 9 måneder senere end
planlagt. Årsagen til forsinkelsen var at man
var nødt til at lave ændringer undervejs i
konstruktionsforløbet baseret på de erfaringer man gjorde sig med prototype nr.2.
Blandt ændringerne var muligheden for at
kunne lufttanke flyet.
Den næste gik i luften i marts 1954
og i juni 1955 var 16 Valiants i gang med
forskellige testprogrammer.
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Den første RAF eskadrille der fik
Valiants var 138 Sqn baseret i Gaydon.
De modtog den første Valiant i februar
1955 og i begyndelsen af juni var de oppe
på 7 stk. i tjeneste. Kort tid efter flyttede
138 Sqn til Wittering, mens Gaydon blev
hjemsted for 232 Operational Conversion
Unit, der fik ansvaret for at omskole og
uddanne besætninger. Man oplevede et
styrt med fatal udgang for besætningen i
juli 1955, men kort tid efter var eskadrillen
oppe på fuld styrke med 8 fly og man gik
derefter i gang med at udruste andre eskadriller med typen, der på dette tidspunkt
blev fremstillet fire af om måneden.
543 Sqn fik fotorecce fly, mens 214 Sqn
i løbet af 1957 fik leveret de første Valiant
BK.Mk.1, der var betegnelsen for de fly der
havde lufttankningskapacitet.

Valiant i krig
Da Ægypten nationaliserede Suezkanalen i
juli 1956 medførte dette en skarp reaktion
fra Frankrig og England og man iværksatte
derfor Operation Musketeer d. 31. oktober, for at få ægypterne til at opgive deres
forehavende.
Valiants blev indsat som bombefly med
opgaven at ødelægge de ægyptiske flybaser,
en opgave som de udførte uden de store
succeser men også uden at lide tab. Der var
store problemer med sigtemidlerne og man
anvendte dybest set de samme bombemetoder som man havde gjort over Tyskland
under 2. Verdenskrig.
Da stemningen i FN og NATO var
imod den engelsk-franske operation blev
den særdeles kortlivet og da også amerikanerne fordømte den blev de engelske
tropper hurtigt trukket ud af Ægypten.
Dette skulle vise sig, at blive den eneste
gang hvor Valiant blev brugt i krig.

Stort set samtidigt med Operation
Muske teer havde man også deployeret tre Valiants til Australien,
hvor man fra juli til november 1956
udførte forsøg med at nedkaste Blue
Danube A-bomber.
D. 11. oktober 1956 kastede
man den første britiske ”skarpe”
A-bombe over Maralinga området.
Flyet var WG366 og bomben blev
kastet fra 30.000 fods højde og
detonerede uden problemer i 500
fods højde. En fuldstændig succes.
I 1957 var det blevet tid til at
forsøge sig med brintbomber og
igen var det Valiants, der blev deployeret til Christmas Island i Stillehavet under Operation Grapple.
Ikke mindre end otte Valiants blev modificeret med en metalnæse og med en ny
halespids til at huse specielle instrumenter.
D. 15. maj 1957 nedkastede XD818 den
første britiske ”skarpe” brintbombe tæt
på Malden Island fra 35.000 fod. Bomben
eksploderede planmæssigt i 15.000 fod,
men var en fiasko idet den ”kun” havde en
effekt på ca. 300 kilotons mod forventet
1 megaton.
Forsøgene fortsatte dog frem til september 1958 med større succeser end den
første. De største eksplosioner nåede op
på knapt 3 megaton og disse tests viste,
at England havde rådighed over nukleare
våben i samme størrelsesorden som USA
og Sovjetunionen.

Tanker operationer
Som nævnt blev de første tankerudgaver
af Valiant blevet leveret i begyndelsen af
1957 og typen blev operativ som tanker i
1959. Flyet var udstyret med en enkelt tankningsstation, idet man monterede en ”hose
& drogue” tank i bomberummet. Valiant
blev anvendt til ikke blot at tanke de andre
V-bombefly, men også til at tanke jagerfly.
Flyet var dog ikke verdens bedste til
formålet i og med at det kun kunne tanke
et enkelt fly af gangen og man gik derfor i
gang med at udvikle Victor flyene til tanker
formål, da disse kunne tanke to andre fly
af gangen.
Man fortsatte med at anvende Valiant
i tanker rollen helt frem til typen blev
udfaset.

Farvel til typen
I midten af 1950’erne begyndte RAF at
blive klar over at Sovjetunionen havde
forbedret deres luftforsvar betragteligt
og at chancerne for at et bombefly skulle
kunne komme uskadt frem til sit mål i stor
højde var derfor blevet betydeligt mindre.

På den baggrund igangsatte man et
program hvor man lavede forsøg med
anvendelsen af Valiant i lav højde. Man
var klar over at dette medførte større
belastninger på vingebjælkerne og man
monterede derfor følere på disse for at
kunne måle belastningerne. Beregninger
viste at levetiden blev drastisk reduceret
til et sted mellem 75 og 100 timer og den
kunne maksimalt udvides til 3-400 timer.
I 1960 var der ni eskadriller udstyret
med Valiants og de skiftede nu til lavtflyvningsoperationer og skiftede samtidigt
bemaling til den velkendte grå og grønne
overside. Der var større problemer end
ventet på grund af operationerne i lav
højde og da de to andre V-bombere, Victor
og Vulcan, nu var kommet i tjeneste, betød
det at adskillige Valiant eskadriller hurtigt
blev nedlagt.
I 1964 var man tæt på at opleve et styrt
på grund af et træthedsbrud i en vingebjælke og det var kun fordi Valiant havde
to vingebjælker, at besætningen kunne
”humpe” flyet hjem. En hurtig undersøgelse af vingebjælkerne på de resterende
fly viste at der var massive problemer
med revner og typen blev ”grounded” d.
9. december 1964. Det viste sig hurtigt
at det ikke ville være rentabelt at udskifte
vingebjælkerne og derfor blev Valiant
eskadrillerne nedlagt i 1965, hvor de fleste
blev ophugget hvor de end var parkeret.

Bemalinger
I flyets levetid var der dybest set tre forskellige bemalinger. Overall aluminium der
varierede fra prototypernes blankpolerede
overflade uden anti-glare til operative
fly med sort anti-glare og sorte toppe af
halerne samt en radome i sort og Medium
Sea Grey bemaling.
I forbindelse med arktiske prøveflyvninger var mindst et fly, WZ380, bemalet
med ”Arctic Red” på hale, højderor og
vingespidser.

Fra midten af 1957 og frem til
overgangen til low level camouflagen var
flyene helt hvide med de samme sorte
anti-glare paneler, sorte spidser på sideroret og sort-grå radome bemalinger. En
hel del af flyene fik nationalitetsmærker
i meget lyse farver og også serienumrene
blev lysegrå.
Den sidste bemaling var camouflagen
til low-level operationerne med Medium
Sea Grey og Dark Green oversider og
hvide undersider.

Bevarede Valiants
Der er i dag kun bevaret en enkelt komplet
Vickers Valiant, nemlig XD 818, der nedkastede den første britiske brintbombe i 1958.
Flyet står på museet i RAF Cosford,
hvor man kan se den sammen med de to
andre V-bombere, nemlig Victor og Vulcan. Rundt omkring på forskellige andre
britiske flymuseer kan man finde cockpitsektioner, søg selv efter dem på Internettet.

Valiant i model
1/72
Her har der hidtil været frit valg mellem en
vacuform model fra Contrail og et shortrun sæt fra franske Mach 2. Contrail sættet
har ikke været i produktion i mange år og
Mach 2 sættet er set på nettet til £54,Contrails sæt har været udmærket, hvis
man altså kan håndtere et stort vacuform
sæt med de forstærkninger der helt klart
bør tilføjes i fuselagen.
Mach 2 sættet er et klassisk short-run
sæt med ca. 60 dele, hvoraf et antal er
til noget der med lidt god vilje ligner en
Blue Danube bombe og den tilhørende
trækvogn.
Selv om dette er et af Mach 2s bedre
sæt, så har det den store svaghed at det er
ca. 12 mm for kort. Og da de 9 mm gemmer sig fra cockpittet frem til næsespidsen,
er det en meget tydelig fejl. Der er kun
en løsning, nemlig at skære næsen over i

en panellinie, tilføje et antal laminerede
plastskiver og så lime disse ind som forlængelse af næsen. Herfra er det et spørgsmål
om slibe, file, tilpasse, slibe, file osv. indtil
man synes det ser rigtigt ud. Men, vent…
Gode gamle Airfix har annonceret en
1/72 Valiant, der skal udkomme i løbet af
2011. Med den kvalitet som de moderne
Airfix sæt har, så ville jeg helt klart afvente
denne models fremkomst i stedet for at
kaste mig ud i en Mach 2 model med store
scratchbygningskrav eller en Contrail vacuform model. Ydermere er forhåndsprisen
sat til £40,- så der er også en økonomisk
fordel i dette.
1/144
Her er der et godt resinsæt fra Anigrand,
der er set til £67,- på nettet. Det er dog
ikke ligefrem et sæt for begyndere, men
det giver absolut et godt resultat med lidt
tålmodighed.
Welsh Models udgiver et vacuformsæt i
denne skala, pris på nettet omkring £17,50.
Rygter på nettet vil vide at det giver bedre
værdi for pengene end Anigrand sættet,
men der er vist lidt problemer omkring
pasformen når man skal sætte kropshalvdelene sammen.
1/96
Vi taler her om en rigtig gammel sag, nemlig Frog byggesættet fra 1958-59. Hvis du
ligger inde med dette sæt er det næsten som
en alternativ pensionsopsparing.
På eBay og andre auktioner går de rask
væk for £75 – 100 hvis de er i nogenlunde
god stand. Hvis jeg havde et sådant sæt
ville jeg nok skynde mig at få det solgt
inden Airfix-sættet udkommer. Prisen kan
måske holde sig oppe, men markedet bliver
reduceret til sætsamlerne og spørgsmålet er
hvor mange der er af dem.

Kilder
Buttler, Tony: Vickers Valiant (i Warpaint
serien, nr.63)
Morgan, Eric B.: Vickers Valiant (Aerofax)

XD818 ses her udenfor museet i Cosford i april 2006, inden den blev kørt indenfor
Foto: Via Internettet
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Dooleybird i krigsmaling
Under en undersøgelse af Banff, Dallachy og North Coates Strike Wings angreb i de
danske farvande stødte jeg på en gammel kending blandt modelbyggere – Dooleybird.
Af Jørgen Seit Jespersen

D

en kan fås som byggesæt fra
Hasegawa. N.A. P-51K Mustang i 1:72. Hvad lavede Dooleybird egentlig over Danmark, og hvordan
så den ud?
Den 4. maj 1945 havde Banff Strike
Wing en stor operation over de danske
farvande for at afskære den tyske skibsfart
fra at sejle til Danmark og Norge. Krigen i
Nordvesteuropa var inde i den afsluttende
fase. Angrebsstyrken var Mosquito FB. Mk.
VI. Den bestod af 13 fly fra 143 Sqn., 8 fly
fra 248 Sqn., 7 fra 404 RCAF Sqn. hvoraf
2 fungerede som jagere og 8 fly fra 235
Sqn. De 34 af de 36 fly var bevæbnet med
25 pounds Armour Piercing AP raketter 8
stk pr. fly. Summa summarum 34 Mosquito
FB. Mk. VI med i alt 272 raketter. Her må
man huske på, at en Mosquito med raketter
har en ildkraft, der er sammenlignelig med
en bredside fra en mellemtung engelsk
krydser. Altså i alt 34 bredsider, der kan
bringes tæt på fjenden med ca. 500 km/t.
Angrebsflyene havde også en eskorte.
Den bestod af 4 Mosquito FB. Mk. VI fra
Den Frie Norske 333. Sqn. De fungerede
dels som jagere og spejdere, og den norske
Major Wenger havde kommandoen. Han
havde også kommandoen over de 2 jagere
fra 404 RCAF Sqn. Mosquito’erne i eskorten var uden raketter.

Resten af eskorten bestod af P-51ere
fra Royal Air Force. Fra 19 Sqn. kom
6 Mustang Mk. IV og fra 234 (Madras
Presidency) Sqn. kom 12 Mustang Mk.
IV. Alt i alt en eskorte på 4 Mosquito FB.
Mk.VI og 18 Mustang Mk. IV. Eskortens
ildkraft bestod af 24 stk. 20 mm. Oerlikon
maskinkanoner, 24 stk. .303 Browning
maskingeværer og 108 stk. 0.50 kaliber
maskingeværer.
Imellem P-51erne fra 19. Sqn. finder
man Dooylebird. Den 4. maj 1945 blev
Dooleybird ikke fløjet af F/Lt A.S. ”Joe”
Dooley, men af F/O Schofield. Nu er
spørgsmålet, hvordan har Dooylebird
egentlig set ud?

Udseendet
Baggrunden for denne artikel er Paul Lucas
fremragende lille bog: Camouflage & Markings. No 1 RAF FIGHTERS 1945 – 1950
UK Based. Scale Aircraft Monographs.
Jeg vil bruge den som udgangspunkt til at
rekonstruere og komme med et forslag om,
hvordan Dooleybird så ud den 4. maj 1945.
Til en start må det fastslås, at Dooleybird ikke er en P-51D, som den nogle gange
betegnes, men en P-51K og har serienummeret KH272 og kendingsbogstaverne
QV–V; der har Hasegawa ret.
Det blå/hvide skakternede bånd om

Godt nok er det ikke verdens bedste billede, men billedet er taget af flyets faste pilot
A.S Doley, så I skal ikke snydes for det

28

næsen blevet lavet nogen tid efter fredsslutningen, jf. P. Lucas side 18. Så det har
den ikke haft den 4. maj 1945. Derimod
vides det, at 19 Sqn. under krigen fløj med
gule og sorte striber på spinneren og et gult
bånd forrest på næsen, jf. P. Lucas side 18.
De blå striber omkring anti-glare panelet,
som P. Lucas argumenterer for, er også med
i Hasegawa sættet.
Hvis man ser i On Target Profiles 2 af
Jon Freeman har Dooleybird gule striber
omkring anti glare panelet og de fortsætter
langs canopyets underkant. Min udredning
af denne del af bemalingen er, at Dooleybird den 4. maj 1945 har haft en sort/gul
stribet næse, og striberne langs anti-glare
panelet og canopyet var gule, for så hænger
bemaling sammen i en helhed.

Navnet
Nu til selve navnet Dooleybird. P. Lucas
mener, det har været blåt. Hans rekonstruktion er, som Dooleybird så ud nogen
tid efter fredsslutningen, altså han skifter
farven på navnet fra rød til blå.
I Hasegawa sættet er farven rød, og det
er den også hos J. Freeman. Som P. Lucas så
sandt skriver, er det vanskeligt at rekonstruere ud fra sort/hvid foto. Det foto, han går
ud fra, er taget efter krigen, Dooleybird har
skakternet næse. Han sammenligner gråto-

nen af navnet i en scannet
monotone reproduktion
med gråtonen af de kendte
blå partier på Dooleybird,
og derfor bliver navnet blåt.
Det vides, at Dooleybird
fik en skakternet næse efter
fredsslutningen, den er altså
blevet malet om. Derfor
kan det ikke udelukkes, at
navnet Dooleybird også
har skiftet farve. Således er
Dooleybirds fredstidsbemaling blevet blå, for så hænger
hele flyets bemaling sammen. Derfor er det meget
sandsynligt, at navnet faktisk
har været rødt den 4. maj 1945.
Hasegawa sættet indeholder store sorte
decals med Dooleybirds serienummer
KH272 til at sætte under vingerne.
Dooleybird har ikke haft sit serienummer under vingerne den 4. maj 1945,
fordi RAF fly fik først serienumret under
vingerne ved Air Ministry Order AMO
A.766 af 26. juli 1945, jf. P. Lucas side 32.

Dooleybird 4. maj 1945
Mit forslag til Dooleybirds bemaling den
4. maj 1945.
Fuselage, vinger, højderor, sideror osv. =
Blank aluminium.
Spinner = 4 lige brede gul/sorte bånd.
Spinnerens tip er gul.
Næse = Gult bånd, der stopper lige før
forreste udstødningsrør.
Anti-glare panel = Olive drab med gule
under kanter.
Canopy = Rammen rundt om hoodens
underkant er gul.

Navn = Dooleybird i rødt.
Vinger: Der er gule identifikationstriber fra
samlingen mellem vingespidsen og vingen
til det inderste maskingevær.
For øvrigt skete der en tragedie for 19. Sqn
på dens eskortemission over Danmark den
4. maj 1945, idet F/L Davidson i Mustang
Mk. IV KH818 og P/O Natta i Mustang
Mk. IV KH674 kolliderede med hinanden
på posn. 56.35N/11.20E og styrtede i
døden.
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To tyske flymuseer – besøgt uden for sæsonen
December måned er nok ikke den måned som de fleste forbinder med
museumsbesøg i udlandet, men når nu lejligheden byder sig.
Tekst og fotos: Lars Seifert-Thorsen

I

december måned var jeg i det nordlige
Tyskland i anden anledning. Ved at
strække mit besøg med en ekstra dag
lykkedes det mig at få besøgt to forskellige
luftfartsmuseer, et hvor jeg aldrig havde
været før og et jeg tidligere havde besøgt.

Luftfahrtmuseum Hannover
Kender du Hannover? For de fleste er det
nok enten en by man passerer på vej sydpå
af autobahn eller en by man kender fra
megastore messer. Men der ligger altså også
et ganske interessant flymuseum.
Museet er blevet til takket være en enkelt mands interesse for fly og flyhistorien,
nemlig Günther Leonhardt. Herr Leonhardt var soldat i en Luftwaffefelddivision
under 2.VK, blev såret og taget til fange
under Ardenneroffensiven i 1944. Efter
krigen endte han med at bygge et meget
stort speditionsfirma, Nelke, op fra bunden
sammen med den jødiske handelsmand
Karl Nelke. Mere om dette firma senere
i historien.
At finde frem til museet er egentligt
ganske nemt, omend jeg lige vil tilråde Jer at
undersøge om der er en af de store messer
når I drager derned. Museet ligger nemlig
klods op og ned af messebygningerne.
Fra autobahn A7 (når man kommer fra
Hamburg) drejer man over på A37 med
retning mod Hannover Messe Nord. Følg
denne motorvej/motortrafikvej ca. 15 km.
frem til Messe Nord afkørslen. Her drejer
man fra og følger vejen til højre mens det
kæmpemæssige messeareal glider forbi på
ens venstre hånd. På et tidspunkt svinger
vejen til venstre og ganske kort efter ser
man en MiG-21 monteret på et ”Airfix”-stativ på venstre hånd. Ud for MiG’en
drejer man til højre af Ulmer Strasse og
fortsætter et ganske lille stykke vej inden
man kommer til museet.

Hvad kan jeg se?
Museet kan groft set inddeles i fire dele.
Udenfor står der en Dornier Skyservant
og monteret højt oppe på et stativ er
der en HFB Hansajet. Den sidstnævnte
kan man få lov til at komme ind i mod
en lille ekstrabetaling. Endelig står der et
enmandsbeskyttelsesrum i beton udenfor.
Disse fandtes åbenbart spredt ud langs
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banestrækninger m.v. i det tredje rige, så
jernbanearbejdere kunne søge tilflugt når
allierede jagerbombere gjorde livet langs
jernbanen lidt for farligt.
I forhallen er der, udover en garderobe
og en billetluge også en vitrine med forskellige ting omhandlende tyske, kvindelige
flyvere fra 1920’erne og 1930’erne. Det er
selvfølgelig små ting der kan ses her sammen med div. bøger osv.
Når man så har sluppet de 8 Euro ved
indgangen kan man komme ind i de to
haller der udgør de sidste to dele af museet.

Hal 1
Den første hal tager os gennem den tidlige
del af flyvningen, fra brødrene Montgolfiere til slutningen af 1930’erne.
I skal forestille Jer, at I går i hallens
højre side, i noget der ligner 1.sals højde.
I hallens venstre side, dels opstillet på
gulvet, dels ophængt i loftet findes der en
lang række glimrende udførte replikaer og
originaler af forskellige fly fra motorflyvningens tidlige dage.
En opremsning viser at der spændes
fra Lilienthals svævefly, via tidlige tyske
flypionere som f.eks. Hans Grade til forskellige fly fra 1. Verdenskrig som Fokker
E.III, Nieuport 17, Sopwith Camel og
Fokker Dr.I. Mellemkrigstiden er vist med
en Junkers F.13a, Ryan ”Spirit of St. Louis”
og dobbeltdækkere som Focke Wulf Fw 44
Stieglitz (i finsk bemaling) og Stampe SV 4.
Det hele er krydret med diverse hestevogne
og biler fra perioden.
Til sidst, nede i enden af hallen er der
opstillet noget der ligner en lille kiosk med
glasvægge, hvor der er indrettet plads til en
modelbygger. Jeg går ud fra, at denne arbejdsplads er bemandet ind imellem, måske
i weekenderne og i højsæsonen, men den
var tom da jeg besøgte museet en fredag
formiddag i december.
Nu har jeg så nævnt modeller og dem er
der rigtigt mange af på museet. Ialt er der
ca. 700 stk. i skala 1/72, ca. 50 i 1/48 og
yderligere 50 store modeller. De er opstillet
i glasmontrer i begge haller og viser en stor
mængde af både kendte og ukendte typer.
Modellerne er bygget af en stribe
modelbyggere fra lokalområdet og er
gennemgående af en ganske høj kvalitet.
De er fuldt på højde med kvaliteten som
vi kender den fra f.eks. kvartalskonkurren-

cerne og DM i Modelbygning. Jeg vil gerne
rose dem for at de dels har lavet modeller
af ukendte typer og især fordi man ikke er
bange for at vise modeller fra Luftwaffe
1933-1946 med realistisk bemaling, inkl.
hagekors! Nej, det er ikke en tastefejl at
der står 1946, idet der er modeller af en
del af de tegnebordsprojekter som tyskerne
aldrig fik i luften.
I hallens højre side, der hvor I går, er
der til højre for Jer først en montre der viser
noget om speditionsfirmaet Nelke, der må
siges at være en storsponsor i forhold til
museets tilblivelse.
Langs væggen til hal 2 kommer der
så en stribe montrer med modeller, fotos,
logbøger, propeller og memorabilia af
forskellig slags. Her gennemgås historien
i nogenlunde de samme tidsrum, som
man så kan se i skala 1/1 ovre på venstre
side og på den måde er der en rigtig god
sammenhæng mellem tingene. Blandt det
lidt mere kuriøse som jeg fandt, var en lille
samling af kopper og tallerkener, som var
brugt ombord på Dornier X flyet.

Hal 2
Når man er klar til det kan man så træde
ind i hal 2. Her er gennemgangen knapt så
stringent rent tidsmæssigt, men indholdet
af hallen dækker perioden fra 1939 og næsten frem til vore dage. Igen er der her en
lang række af montrer med 1/72 modeller.
Det mest bemærkelsesværdige i denne
hal er nok, at der ikke er opsat afspærringer
i nævneværdig grad. Der er altså rig mulighed for at komme meget tæt på tingene,
omend de venligt, med bestemt frabeder
sig at man er pilfingret.
Det første man møder er bagkroppen
af en Ju 52 som er fyldt op med diverse
grej i tidstypiske kasser, så man kan få en
lille ide om hvordan det har set ud inde i
en fyldt maskine på vej mod en luftbase.
De allierede bombardementer vises i en
fin lille udstilling af div. bomber og bomberester sammen med nogle uniformer, en
BMW motorcykel med sidevogn, en 8,8 cm
FLAK 36 og røret til en 12,8 cm FLAK.
På vej hen imod en større samling af
flymotorer fra krigens tid passerer man en
fin samling af 2.VK Luftwaffe uniformer,
som dog er opstillet i en glasmontre og
derved meget svære at fotografere. Blandt
flymotorerne er selvfølgelig både en Da-

imler-Benz DB 605 og en Rolls-Royce
Merlin motor sammen med BMW, Jumo og
Pratt & Whitney ditto. Man kan altså f.eks.
direkte sammenligne motorerne til en Bf
109 og en Spitfire på dette museum. Også
jetmotorer er der en fin samling af, bl.a.
en let opskåret udgave af en Junkers Jumo
004 jetmotor fra en Messerschmitt Me 262.
Luftstreitkräfte der NVA, det tidligere DDR, er vist i fin form, idet der på
museet er lavet en separat opstilling med
en Yak-18 og en Trabant. Der er også en
Antonov An-2 i ungarsk civil bemaling og
en MiG-15 i russisk bemaling. Her er der
mulighed for at gå ind i An-2’eren og via en
stige komme op og kigge ned i cockpittet
på MiG-15’eren.
Bundesluftwaffe er repræsenteret med
uniformer, en Piaggio P.149, en Alouette
II og en Starfighter som man også kan
komme op og kigge ned i cockpittet af.
Lad nu være med at gå ind i vingekanten
af Starfighteren, den er meget tynd og man
kan komme til skade på den!
Langs den ene sidevæg er nok det som
må betegnes som udstillingens klenodier.
Her er der opsat en afspærring, men da jeg
var den eneste besøgende på museet og
kan tale tysk, så fik jeg såmænd lov til at gå
om på den anden side af afspærringen og
derved komme tæt på klenodierne. Der er
tale om en Spitfire Mk.XIV, en Bf 109G-2
og en Fw 190A-8.
Messerschmitten har man fisket op fra
Middelhavet i 1988 og efterfølgende restaureret til særdeles fin stand. Fw 190’eren er
lidt af en blandet landhandel, idet man i
1989 fandt en 190D i en sø og i 1997 fandt
en 190A i en tysk mose. Ved at bytte lidt
med andre museer fik man fat i en bedre
motor end mosefundet og også andre originaldele. Selve restaureringen var et meget
omfattende projekt og man har i videst
muligt omfang brugt originaldele, hvilket
så betyder at der er enkelte steder hvor flyet
ikke er en A-8’er. Personligt er jeg ret ligeglad med dette og takket være den venlige
medarbejder fik jeg også mulighed for at
få taget nogle billeder af cockpittet på Fw
190’eren. 190D’eren er under restaurering
ved Luftwaffenmuseum i Gatow for lige at
runde den del af historien af.
Ved siden af Fw 190’eren er der en
ganske interessant ting, idet man på en
eller anden måde har fået fingrene i JG27’s
kommandovogn fra tiden i Nordafrika. Der
er tale om en gammel cirkusvogn og man
kan gå ind i den og få en ide om hvordan
det er foregået når dagens hændelser skulle
diskuteres igennem.
Endelig er der en større opstilling med
billeder og modeller fra dengang hvor
museets grundlægger i 1986 financierede

Denne lille Piaggio P.149 står på museet i Laatzen.
Den er licensbygget i Vesttyskland og blev brugt som træner og forbindelsesfly

bjærgningen af fire Junkers Ju 52 fra den
nordnorske sø Hartviksvannet, hvor de
var nødlandet på isen i forbindelse med
den tyske invasion af Norge i april 1940.
Her er det så at speditionsfirmaet Nelke
kommer ind i billedet igen. For hvordan
er det nu lige man får flyttet flyene ned til
Tyskland. Jo da, man skiller dem ad i de
store dele og derefter læsser man dem op
på et antal blokvogne. Og så kører man ellers af alle mulige småveje ned til Tyskland
fordi div. motorvejsbroer etc. er for lave til
at man kan køre under dem. Dette er næsten ”gratis” fordi man selv ejer lastbilerne
og blokvognene, så er det kun arbejdsløn,
diesel og manglende indtjeninger man skal
påregne som udgifter.
To af de opfiskede Ju 52’ere befinder
sig i Norge som betaling for at få lov til
at hente de andre hjem. Den tredie står
på Junkers museet i Dessau og den sidste
er blevet restaureret til noget der ligner
fabriksny tilstand.
Den er dog for stor til at have på museet, så den er i stedet opstillet på den nærliggende Luftwaffe flyveplads i Wunstorf,
hvor den kan beses fra april til oktober.

Konklusion
Var det besøget værd? Entydigt ja!
Vil jeg besøge det igen? Sandsynligvis,
men jeg vil nok ikke decideret køre efter
det, dertil er der trods alt for lidt der er af
rigtig interesse for mig.
Men jeg vil meget gerne anbefale museet, der absolut er et besøg værd. Regn
med at skulle bruge 2-3 timer på museet.

Adresse, åbningstider og
priser
Luftfahrtmuseum Laatzen-Hannover e.V.

Ulmer Strasse 2, D-30880 Laatzen
Koordinater: 52° 19’ 20” N, 9° 47’ 30” E
Åbent tirsdag til søndag kl. 10.00 – 17.00
Adgang: 8 Euro for voksne, 4 Euro for
børn.
Web: www.luftfahrtmuseum-hannover.de

Hubschraubermuseum
Bückeburg
Dette museum havde jeg besøgt tidligere
og jeg har såmænd også tidligere skrevet en
artikel til IPMS-Nyt om museet. Artiklen
blev bragt i IPMS-Nyt nr. 32, der udkom
i maj 1986, så der er løbet noget vand i
åen siden da.
Museet ligger midt i byen Bückeburg
der ligger ca. midtvejs mellem Hannover
og Osnabrück. Hvis man kommer fra
Hannover af autobahn E30 drejer man
fra ved Bad Eilsen (afkørsel 35) og følger skiltene mod Bückeburg. Efter få
kilometer kommer der et skilt der siger
Hubschrauber museum, her drejer man til
højre og umiddelbart derefter drejer man
til venstre.
Tag første afkørsel i rundkørslen og følg
Mindener Strasse og Friedrich-Bach-Strasse indtil du er nødt til at dreje til venstre
for ikke at køre ind på gågaden. Tag den
første afkørsel til højre ind på en vej der
ligner en parkeringsplads, her skal du lige
først til højre og derefter til venstre. 50
meter længere fremme ligger Sabléplatz
hvor museet ligger på venstre hånd.
Museet ligger i en bindingsværksbygning, der hedder Münchhausenhof. Den
er bygget i 1463, men der er lavet en nyere
tilbygning i slutningen af 1960’erne og
man er nu i gang med endnu en tilbygning
til museet, hvilket er tiltrængt.
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og motorer der
er opstillet på
næsten enhver
ledig plads.
Her slutter
r undgangen
så, idet man
kommer tilbage til forhallen.

K onklusion

Dette billede giver et indtryk af den trange plads på museet i Bückeburg

Også dette museum er resultatet af en
enkelt mands dybe interesse for flyvning
i almindelighed og for helikoptere i særdeleshed, nemlig Werner Noltemeyer, der
blev uddannet som helikopterpilot i USA i
slutningen af 1950’erne og kort tid derefter
begyndte at samle på gamle helikoptere og
dele dertil.
I den gamle bygning finder man indgangen med en forhal og en kiosk der
udover at være billetkontor bl.a. sælger
div. byggesæt af helikoptere. Der er tale
om almindelige sæt til almindelige eller lidt
forhøjede priser.
Herfra kan man bevæge sig rundt i
museets tilbygning og senere bliver der
også mulighed for at komme over i den
nye tilbygning. Noget af det første man
lægger mærke til er, at der mangler plads.
Helikopterne står tæt og det er en stor
fordel, at en to-bladet rotor kan placeres i
kroppens længderetning.
Pladsmanglen gør det svært at fotografere helikopterne og lysforholdene er heller
ikke de bedste. Hvis ikke du har en decideret vidvinkellinse, så vil jeg foreslå at du
koncentrerer dig om at lagre de udstillede
helikoptere på hjernebarken. Et stativ til
kameraet er næsten også en nødvendighed.

Hvad kan jeg se?
I den første del af museet er der lidt mere
plads, men her er det også primært modeller der er udstillet sammen med nogle små
helikoptere der er ophængt i loftet.
Af de mere interessante ting i den første del af museet skal nævnes en replika af
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den første helikopter der lettede ved egen
kraft, nemlig Cornus helikopter fra 1907 og
en Focke Achgelis Fa-330 Bachstelze, bedst
kendt som den lille simple gyrokopter der
blev anvendt ombord på visse tyske ubåde
under 2.VK. Der er også modeller af de
tyske helikoptere der blev produceret under
2.VK og en række radiostyrede modeller.
I en lille sidehal er der forenden af en
Alouette II som man gerne må sætte sig
ind i, lidt for børnene først og fremmest
men også for de lidt ældre kan det være
interessant.
På denne etage finder man også en
Bell 47, en Hiller UH-23 Raven, en komplet Alouette II og en opstilling der viser
udviklingen fra MBB Bo 105 over Bo 108
til BK 117.
Man går nu ned af nogle trapper og
kommer ned i kælderetagen. Her er der
proppet med helikoptere fra den tyske
Merckle SM-67 (der ligner en Alouette)
over Saunders Roe Skeeter og Mil Mi-1
(Hare) til lidt yngre typer som Sikorsky
S-58, Mil Mi-2 (Hoplite), Bristol Sycamore
og Piasecki H-21 Shawnee.
Den udtalte pladsmangel på museet
betyder bl.a. at det ene rotorblad fra Sycamoren stikker ca. 1. meters penge ind
igennem den åbne sidedør på Shawnee’n,
der på mirakuløs vis har fået lov til at beholde alle sine rotorblade på.
Yderligere finder man hernede en
Kamov Ka-26 (Hoodlum), Kaman HH43 Huskie, et par tyske eksperimentelle
autogyroer og en Bölkow Bo-46.
Det hele er krydret med rotorblade

Var det besøget værd? Ja,
men… jeg vil
nok sige, at
der selvfølgelig var sket
noget siden jeg
sidst var der,
men jeg havde glemt hvor
trangt der er på
museet.
Lysforholdene gjorde
at jeg absolut
manglede et stativ til kameraet for at kunne få nogle ordentlige billeder. Endvidere
besøgte jeg som nævnt museet i december
og da der ikke er opvarmet i selve museet
var det en rigtig kølig fornøjelse at være
der. Det gjorde sikkert sit til at jeg hastede
igennem museet på en lille times tid. Hvis
der ikke havde været så koldt ville jeg nok
have brugt noget længere tid.
Vil jeg besøge det igen? I hvert fald
ikke før de har fået lavet den nye tilbygning
færdig. Jeg ved ikke om de har tænkt sig at
flytte nogle af helikopterne fra den ældre
bygning over i den nye eller om de har
nogle andre typer opmagasineret som så
skal stilles op i den nye tilbygning. Det må
tiden vise, man kan jo følge med på deres
hjemmeside.
Jeg vil dog fortsat anbefale et besøg på
museet, det er ikke den store omvej når
man er på vej syd- eller nordover gennem
Tyskland. Regn med at skulle bruge 2 timer
på museet.

Adresse, åbningstider og
priser
Hubschraubermuseum
Sablé-Platz 6. D-31675 Bückeburg
Åbent: April – oktober kl. 09.00 – 18.00
November – marts kl. 10.00 – 17.00
Adgang: 6 Euro for voksne, 2,50 Euro
for børn.
Web: www.hubschraubermuseum.de

Trækkabler til StuG. III og Pz. III, del 1
Af Bjørn Jensen

E

t nærmere studium af StuG. III og
Pz. III afslører, at der afhængig af
Ausführung, er forskellige måder
trækkablerne (trækwirerne) er monteret på.
Dertil kommer, at der også forekommer tilfælde, hvor besætningen har spændt
kablet på, men ikke lige på den måde som
det officielt er ment. Det er typisk øjerne
der sidder i modsat retning af standard.
I 1:35 er det lange kabel 28,5 cm langt
og det korte kabel 14,3 cm. Begge incl. øjer.

Monteringerne
1.
Et enkelt 10 m trækkabel monteret oven
over ristene i en oval med øjerne mod højre
på flg. udgaver:
StuG. III 0-serie
Pz. III B
Pz. III C

Montering 1 er vist på tegningen herover, hækken af køretøjet ses øverst på tegningen

2.

Et enkelt 10 m trækkabel monteret rundt
om ristene i en oval med øjerne mod højre
og venstre på flg. udgaver:
Pz. III A
Billedet til højre er desværre ikke
verdens bedste, men man kan alligevel
se montering 2 i anvendelse

3.

Et enkelt 10 m trækkabel monteret rundt
om ristene med øjerne i midten pegende
fremefter på flg. udgaver:
Pz. III D

Den nederste tegning viser
monteringstype nr. 3

4.
Et enkelt 10 m trækkabel monteret rundt
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om de bagerste motordæksler med det ene
øje i midten og det andet liggende pegende
mod venstre på flg. udgaver:
Pz. III E
Pz. III F tidlig
Panzerbefehlswagen III E
StuG. III A
5.
Et enkelt 10 m trækkabel monteret rundt
om hele motorsektionen med et øje i
midten og et til højre pegende fremefter
på flg. udgaver:
Panzerbefehlswagen D1

Herover er det montering nr.4 der er illustreret

Herunder ses montering nr.5

Tegningerne der er anvendt for at vise
ophængningen, stammer fra flg. bøger
som stærkt kan anbefales, hvis man ønsker
dybtgående beskrivelser af køretøjerne:
Sturmgeschütz III bd. 1+2 af Müller &
Zimmermann
Art Box/Modelkasten: Pz. III
Panzer Tracts af Jenz & Doyle:
3-1:
Panzerkampfwagen III.
Ausf. A, B, C & D.
3-2:
Panzerkampfwagen III.
Ausf. E, F, G & H
3-3:
Panzerkampfwagen III.
Ausf. J, L, M & N
3-4:
Panzerbefehlswagen
Ausf. D1, E, H, J & K

NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:32
SH32038:
1:48
SH48114:
SH48117:
1:72
SH72124:
SH72183:

model H-75M/N/O Hawk
model 167F „Glenn over
French 1940/45“
CAC-13 Boomerang

Hawker Sea Fury T.20
Messerschmitt Me 163A
with Scheuch-Schlepper
SH72213: PV-2 Harpoon
„Post War Service“
SH72214: D-558-I Skystreak „NACA“
SH72216: Avro Anson „Finish Service“
SH72217: Blackburn Skua Mk.II
„Silver Wings“
SH72224: Hunting Percival Pembroke
„Scandinavian Service“
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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NYT FRA ROYAL MODEL
RM609:
RM627:
RM628:
RM630:

Conversion kit M14/41 1° serie
Crewman SS Panzerdivision
Evacuee pulling cart
Tank commander
„Grossdeutschland“ Div.
RM631: Panzer IV crewman
(Normandy 1944)
RM636: Mother with her children
RM637: Assorted farm tools
RM638: Children playing
RM639: Farm cart (small type)
RM640: Farm cart (big type)
RM641: Wine barrels and farm accessories
RM642: Farm accessories
RM643: Wheelbarrows
RM644: Farm plow
RM645: Canvas cover Sturer Emil
(Trumpeter kit)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ALPINE
1:35
35111:
35112:
35113:
res
35114:
35115:
35116:
1:16
16011:

SS Grenadier Late War #1
SS Grenadier Late War #2
SS Grenadier Late War Set 2 figuUS AFV Crew #1
US AFV Crew #2
US AFV Crew Set 2 figures

Grenadier
„Kampfgruppe Hansen“
16012: BAR Gunner
US 29th Infantry Division

NYT FRA HISTOIRE
386:

Men and Battles 8:
Hungary Autumn Winter 1944-45
The Panzers Last Strokes
Alpine & Histoire importeres af SMT
Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Anmeldelser
Bøger
“Weapons and unifor ms of The

U.S.S.R.”
af Fred Stevens, Ian V. Hogg og John
Batchelor. Trykt i London år 1975 af
Purnell and Sons Ltd. 64 rigt illustrerede sider med fotos og farveplancher.
Der var engang i de ”glade” 1970ere at Sovjetunionen var en supermagt der virkede
usårlig. Og denne bog blev trykt lige i den
periode. I 1970erne var der langt mellem
bøger om netop dette emne, og ”Purnell’s
History of the World Wars-Special”-serie
var en af de få, som man kunne få fat i.
Her præsenteres man for Sovjetunionens indkaldelser og træning af soldater.
Herpå ser man på Sovjetunionens strategi,
uniformer, medaljer, våben (alt fra kampvogne til AK74)og der er gjort meget ud
at fortælle om teknik og brugen af disse
våben.
Denne bog er en pragtfuld tidsrejse
tilbage til tiden, da USSR var en supermagt.
Falder du over den og har blot den mindste
interesse for emnet Så køb den! Den er alle
pengene værd!
Morten Grim Pliniussen
”Østfronten i billeder 1941-1945-Den
største konflikt i anden verdenskrig”
af Professor John & Ljubica Erickson.
Trykt i Dubai i 2005. Nyt Nordisk Forlag Arnold Busk. ISBN 87-17-03807-3.
256 sider og meget rigt illustreret.
Jeg elsker bogudsalg og igen-igen i år, lod
jeg mig friste til at kigge i udsalgskatalogerne… Og vupti, så så jeg ovennævnte titel.
Den måtte jeg bare have! Bogen blev
hurtigt købt og læst igennem på rekordtid.
Her er en fyldestgørende bog, der skildrer
Sovjetunionens kamp for at overleve, og

når dette var klaret, så skulle fjenden slås
tilbage! Bogens kapitler er delt ind i årstal,
hvilket er både enkelt og effektivt, idet at
begivenhederne præsenterer sig kronologisk og overskueligt.
Vi kommer mere end almindeligt tæt
på beslutningstagerne og hele tiden præsenteres vi for helt usete fotos i hjemlige
sammenhænge. 95% af bogens fotos er
sovjetiske og resten er fra Polen, Finland,
England og Tyskland. Mange timer gik bare
med at kigge fotos!
Efter denne bog føler jeg mig bedre
informeret om begivenhedernes gang på
østfronten. Bogen her får hermed min
bedste anbefaling.
Morten Grim Pliniussen
Suomen Ilmavoimat Historia 9 –

Venäliset pommittajat (Russian Bombers)
af Kalevi Keskinen og Kari Stenman
ISBN 952-99432-7-X

Bogen udkom første gang i 1982 og
kom i 2006 i anden reviderede udgave,
som anmeldes her. Ligesom de øvrige
bind i serien om Finlands Flyvevåbens
historie under 2. verdenskrig dækker den et
afgrænset udvalg af flytyper – dette gøres
til gengæld grundigt.
Formatet følger det med de tidligere
bind fastlagte: store, klare fotografier,
farvetegninger af flyene, teksten fortæller
både om flyenes udvikling, hvordan de
kom til Finland, og hvad der skete med
hvert enkelt fly. Teksten løber parallelt på
finsk og engelsk, både i brødteksten og
billedteksterne.
Den talrigste type af erobrede bombefly var Tupolev SB-2, som russerne var
så „venlige“ at deponere 8 stykker af på
finsk jord under Vinterkrigen 1939-40.
Disse nødlandede fly blev hovedrepareret
1940-41 og derefter indsat i LLv 6, der som
hovedopgave havde farvandsovervågning,
fra sommeren 1941 også angreb på undervandsbåde.
Da markedet for brugtfly blev udvidet
efter Operation Barbarossa, indkøbtes
yderligere 16 fly fra tyskerne. Med denne
styrke fortsattes operationerne helt frem
til krigens slutning. Med typen lykkedes
det finnerne at sænke to fjendtlige undervandsbåde, et transportskib og fire mindre
fartøjer.
På tilsvarende måde fik finnerne fem
Ilyushin DB-3M bombefly i Vinterkrigen,
seks mere blev indkøbt brugt i 1941, desuden fire styk DB-3F (Il-4) i 1941. Disse
fly blev anvendt som almindelige bombefly
frem til 1945.
Petlyakov Pe-2 blev købt i 7 eksemplarer 1941-1944, desuden nødlandede en
enkelt Pe-3 i Lapland i 1942. Af disse 8
fly overlevede kun 1 krigen, resten gik tabt
enten i kamp eller ved tekniske fejl.
Disse hurtige fly blev mest anvendt til
fotorekognoscering, det sidste tilbageværende fly fløj sin sidste operative mission
i oktober 1944.
Emnet er taknemmeligt for modelbyggeren, idet alle tre typer er udkommet som
byggesæt. Finske mærker af høj kvalitet er
udgivet af InScale 72, og UM har endog
udgivet sit Pe-2 sæt med finske mærker til.
Bogen er i B5 format (176x250 mm)
med lamineret omslag, 96 sider trykt på
glittet papir plus omslaget.
Alt ialt er bogen meget anbefalelsesværdig for modelbyggeren, spørg efter den hos
Nyboder Boghandel.
Kai Willadsen
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek.
Bestillinger af kopier sker ved at fremsende en til Storbrev frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier = porto op til 50 gr. Fra 7–15 kopier = porto op til 100 gr.
Fra 15 kopier = porto op til 250 gr.
Bemærk at der er portoforhøjelser i 2011!
Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse
Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 2,-. Antallet af sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „FARVE“. Du kan naturligvis få kopier i sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. september 2011
Öfh nachrichten nr. 1/11 – Østrig
1915/1916 Pilotenausbildung, art. med fotos ...........................–9
Ein Linzer Fliegerlegende
Hans Wanneck, art. med få fotos ................................................–9
Albatros D.III in polnischen Diensten, art. med fotos ............–4
Luftfahrzeugregister, art. med fotos............................................–2
IPMS Journal volume 23 issue 1 2011 – USA
1:35 M1A1 75mm Pack Howitzer,
byggeart. med fotos ....................................................... –4 FARVE
The Scale Voyage of Sinbad, art. med fotos.............. –2 FARVE
Model outside the comfort zone, art. med fotos ...... –2 FARVE
Ferraris Le Mans Long Tail, art. med fotos ............... –6 FARVE
Covert Corsair, art. med fotos ................................... –10 FARVE
The first of the bent wing birds, art. med fotos ..... –14 FARVE
Limtuben – 1/2011 Norge
Høggeren en ganske lidenskabelig mand,
art. med fotos.................................................................. –4 FARVE
Formandens side, art. med fotos ................................. –2 FARVE
Rekromning, art. med fotos.......................................... –2 FARVE
Optur til jul – stemningsrapport fra Sokndal,
art. med fotos.................................................................. –2 FARVE
Reisebrev fra en modelbygger med udlængsel,
art. med fotos.................................................................. –2 FARVE
Skala 2011, art. med fotos............................................. –5 FARVE
Scala 1 2011 – IPMS Sverige
Omslag med Sea King fotos.........................................................–4
O8 Open 2011, art. ........................................................................–4

APMA 3-10 – Australien
Singapore National Day Parade 2010, art. med fotos ..............–3
Annamite auxiliaries, art. med fotos ............................................–1
Surabaya Tankette, art. ..................................................................–1
China River Gunboats part 4, art. ...............................................–1
Malayan Emergency Daimler Dingos, art. med fotos ..............–7
CIA Airlines – PBY5A Catalina, art. med fotos .......................–1
Armoured Rail Jeep, art. med tegning.........................................–2
Douglas A-24 in New Guinea, art. med fotos...........................–3
Brewster 339C/D 1941-42, art. med fotos ................................–5
APMA 4-10 – Australien
Who defended Norfolk Island, art. med fotos ..........................–4
The NSW Marine Light Infantry, art. med fotos ......................–2
Lockheed Hudson Variants, art. med fotos ...............................–4
DC-6 in Australia, art. med fotos ................................................–2
Australian Matilda Variants, art. med fotos ............................. –12
Kne-Mida 54 – december 2010 – Israel (hebraisk skrift)
USN F-4B Phantom styrtet ned i Mekong floden,
diorama ............................................................................................–2
Sikorsky helikoptere i israelsk tjeneste, art. med fotos .......... –10
Sikorsky helikoptere i israelsk tjeneste,
sidetegninger ................................................................... –1 FARVE
Bygning af israelsk Sikorsky S-58, art. med modelfotos..........–3
Syrisk panser (T-62, T-54, T-55, T-34/85),
billedart. ........................................................................... –4 FARVE
Bygning af Academy IAI Sufa, art. med modelfotos ...............–6
Bygning af papirhuse, art. med fotos..........................................–2

NYT FRA ARCHER 1:35
35336: German Ambush Disc Camouflage. Pattern #1.
Late August to mid-September, 1944 production
MAN and MNH Panther Ausf. G, with & without
zimmerit. Contains 6 sheets, enough for one vehicle.
35337A: German Ambush Disc Camouflage. Pattern #2A.
August through September, 1944 production
MNH Panther Ausf. G, with and without zimmerit.
Contains 6 sheets, enough for one vehicle.
35337B: German Ambush Disc Camouflage. Pattern #2B.
September through October, 1944 production Vomag
Jagdpanzer IV and IVL/70, probably all without zimmerit.
Contains 4 sheets, enough for one vehicle.
Same pattern as AR35337A, just less sheets.
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35338: German Ambush Disc Camouflage. Pattern #3.
Mid-September through Early October, 1944 production
MAN and MNH Panther ausf. G’s, without zimmerit.
Contains 6 sheets, enough for one vehicle.
35339: German Ambush Disc Camouflage. Pattern #4.
Mid through the end of September, 1944 production
MAN and MNH Panther ausf. G’s, without zimmerit.
Contains 6 sheets, enough for one vehicle.
35340: 6th Panzer Division Pz.Kpw.IV Ausf. J
35341: 6th Panzer Division Sd.Kfz. 250/9 Ausf. B
35342: 155 mm and 203 mm cartridge and shell stencils
35343: Feldherrhalle Division Sd.Kfz. 250/1 Ausf B
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrence
2011
Af Peter Kristiansen
Antal modelbyggere 2011: 16
Jeg var lidt tvivlende på aftenens fremmøde, da jeg kørte hjemme fra den anden
onsdag i februar.
Vejret var godt nok fint, hverken sne
eller storm, men der var fodbold i TV.
Danmark mod good old England. Vi tabte
kampen og min tvivl blev gjort til skamme.
Selv om enkelte af de faste deltagere
var blevet hjemme foran tossekassen og
enkelte ikke havde nået at bygge mellem-jul-og-nytår-modellen færdig, blev
vores lokale på Nyboder Skole fyldt godt
op, og konkurrencen var både skarp og
hyggelig som altid – og med ”nye” vindere
i alle tre klasser.
Vinderne i den første kvartårskonkurrence i 2011 blev:
Klasse A: Militær og figurer
Rene Wendt: Panther A
Rene Wendt: PzKpfw III N
Martin Røpke: Flak 88 mm
Klasse B: Fly, biler og andet
Roy Nielsen: Gekko
Peter Kristiansen: Draken
Jacob Teckemeier: CH-146 Griffon
Klasse C: Dioramaer
Allan Nielsen: Nijmegen 1944
Lasse Hyllemose: Hielsberg 1807
Ib Schmidt: Zweiter Zug am schnellsten
vorwärts!
Efter en forsigtig debut med en 5. plads
september sidste år satte Rene fra dette
års start trumf på og deltog med fire flotte
kampvognsmodeller, som sikrede ham
både 1. og 2. pladsen i klasse A. Martin
holdt sit altid høje niveau med en 88 mm
kanon og erobrede 3. pladsen.
I klasse B var der glædeligt gensyn med
Jacob, som efter et års pause fik comeback
med en 3. plads til sin model af en canadisk
helikopter. Roy bygger japanske fly i 1:48
i en kvalitet, der får Tamiya kataloget til at
blegne og blev aftenens sikre vinder med en

Total

Navn

Rene Wendt

10

10

18

Roy Nielsen

10

10

6

Allan Nielsen

10

10

19

Martin Røpke

9

9

8

Peter Kristiansen

9

9

7

Lasse Hyllemose

9

9

2

Kjeld Pedersen

8

8

1

Jacob Teckemeier

8

8

--

Ib Schmidt

8

8

3

Gekko. Undertegnede blev igen belønnet
med 2. pladsen. Denne gang deltog jeg
med en Draken i den røde bemaling fra
Eskadrille 725s 40-års jubilæum.
I dioramaklassen indtraf aftenens store overraskelse; ikke at Allan velfortjent
vandt klassen med sit stramt opbyggede
diorama fra Nijmegen 1944 med Cromwell
kampvogn og soldater fra det britiske 30.
korps. Nej, ingen kunne huske, hvornår
Ib eller Lasse ikke har taget 1. pladsen. Vi
skal da også 6 år tilbage til februar 2005,
hvor Sonnich vandt med figuren ”kvinde i
umådeligt upraktiske gevandter” (som El P
skrev den gang). Lasse blev belønnet med
2. pladsen for et fornemt bygget udsnit
af en bro med tre franske soldater i slaget
ved Heilsberg 1807 i sin serie af dioramaer
fra Napoleonskrigene. Ib blev nummer 3
med dioramaet Zweiter Zug am schnellsten
vorwärts! bygget i den gode Ib’ske stil med
masser af flotte og overraskende detaljer.
Konkurrencen var stor denne aften –
på trods af fodboldkampen – der var 35
modeller at kigge på og vælge imellem.
Foreningens ældste medlem (i alt fald i
anciennitet) Hans Christiansen havde tage
hele 6 modeller med, bl.a. to spændende
modeller af svævefly. Godt at se at Hans
stadig bygger flotte modeller.

Bo Kristiansen deltog med 5 modeller,
bl.a. et rigtig nydeligt V 65 lokomotiv. Per
Nielsen viste, at han kan andet end store og
imponerede modeller på jernbaneskinner;
denne aften deltog han med to selvkørende
kanoner, en kampvogn og en fin lille model
af en Citroen med chauffør.
Kjeld Pedersen havde 3 modeller med;
undertegnede var specielt imponeret af en
M48 Patton med ekstra armering.
Ole Østergaard havde bygget en Leopard 2A5DK med sløringsnet; godt at se
dansk i klasse A igen. Bjørn „StuG“ Jensen
havde til denne aften frembragt en udgave
G på III M. Ove Høeg har igen fundet sin
hang til dobbeltdækkere og vakuumform
og havde bygget en flot Fairey III F. Torben
Klein bygger for tiden mest figurer i de
store skalaer, denne gang imponerede han

NYT FRA MPM
1:72
72548: Gloster Meteor T.Mk.7 „Commonwealth Trainer“. Hi-tech kit
72567: Gloster Meteor F Mk.I
72568: Havoc Mk.II „Turbinlite“
K72006: PV-2 Harpoon Colour
photo-etched
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2011

08. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
03.-06. august............................ IPMS USA Nationals ................................... Omaha, Nebraska (www.ipmsusa2011.org)
10. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
03.-04. september .................... Modell Göteborg modelkonkurrence ....... Göteborg, Sverige (http://modellgbg.myspot.se/)
14. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
12. oktober ................................ IPMS-møde - DM forberedelse ................. Nyboder Skole, København
15.-16. oktober ......................... DM i Modelbygning ..................................... Valby Kulturhus, Valby (www.ipms.dk)
29.-30. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ...................... Teknisk Museum, Malmø (www.c4-open.nu)
05.-06. november ..................... Esbjerg Åben modelkonkurrence .............. Esbjerg (www.esbjergmodelbyggerforening.dk)
09. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
12.-13. november ..................... Scale Modelworld modelkonkurrence ....... Telford, England (www.ipms-uk.co.uk)
08. december ............................ IPMS-møde julehygge ................................. Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
Alle møder i København er på Nyboder Skole, i håndarbejdslokalet 005 i stuen kl. 19.00 - 22.00. Indgang til venstre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYE MEDLEMMER
211.
Torben Plesberg
Hovedgaden 37 A
4571 Grevinge
seawolf@get2net.dk

Torben Vandborg
Bikubevej 5
4874 Gedser
familien.vandborg.falster@mail.dk

212.

Flyvemuseets Venners ærespræmie DM 2011

F

oreningen Flyvemuseets Venner
(FMV), der er stiftet i 1975, arbejder
for at indsamle, bevare og formidle
viden om dansk flyvnings fantastiske historie. Det arbejde støtter mere end 600
medlemmer økonomisk hvert år.
Vores fælles interesse for dansk flyvnings historie har været det naturlige
afsæt for det samarbejde IPMS og FMV
starter ved DM i Modelbygning 2011, med
udsættelse af FMV’s ærespræmie, som tildeles bedste model indenfor et tema med
relation til dansk flyvnings historie, i 2011
dansk civilflyvning.
”Medlemmerne i IPMS repræsenterer
tilsammen en enorm, og meget detaljeret
viden om dansk civilflyvning som er sær-
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deles interessant” fortæller næstformand
Kim Røssell fra FMV.
I jubilæumsnummeret IPMS-Nyt nr.
100 beskriver Jesper Larsen, hvordan det
”kan være sjovt at putte flere detaljer på
ens modeller ud fra research og knowhow
til emnet” og i samme jubilæumsnummer
bringes f.eks. artiklen om Junkers 52 og deres deltagelse i Operation ”Weserübung”.
I 2011 er det 75 år siden Det Danske
Luftfartsselskab DDL for 485.000,- kr.
købte og fik leveret deres første Junkers
52, OY-DAL der fik navnet ”Selandia”.
Udbruddet af 2. verdenskrig tre år
senere og Danmarks besættelse betød,
at OY-DAL, der fløj på København-Ber-

lin-Wien ruten kom til at optræde i mange
spændende bemalinger frem til dens styrt i
Wiens lufthavn i 1943 hvor alle 18 ombordværende omkom. Måske er der medlemmer
der har lavet research her? Ideen er i hvert
fald givet videre!
”Vi glæder os til samarbejdet, som det
er tanken skal blive en tilbagevendende
begivenhed ved DM i modelbygning”
fortsætter Kim Røssell og håber at den
smukke pokal kan blive et eftertragtet og
prestigefyldt indslag ved DM, der ansporer
IPMS dygtige medlemmer til yderligere
research der kan grave ny viden om dansk
flyvnings historie frem.

Kvartårskonkurrencen i februar 2011

De tre klassevindere, med Lasses fine lille
diorama, der tog andenpladsen tilføjet
The three class winners with Lasse‘s
beautiful little diorama that took 2nd place
thrown in as well

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

39

Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Læsernes egne fotos

Her får I lidt flere billeder fra redaktørens tur til flymuseerne i Laatzen og Bückeburg
Øverst er det en MiG-15
FAGOT og i midten en Fw
190A-8 på museet i Laatzen.
Fotovinklen til FW 190eren
skyldes at redaktøren kom
om bag afspærringerne
takket være en flink
medarbejder

Nederst er det forenden af en Alouette
II på museet i Bückeburg, værsågod at
sætte dig ind!
Top is a MiG-15 FAGOT at the museum
in Laatzen, you can easily look into the
cockpit from the stairs
In the middle is the Fw 190A-8 at Laatzen. The angle of the photo is not one you
normally can get, the editor was lucky to
get behind the normal barriers thanks to
a very kind staff member at the museum.
Bottom is the front fuselage of an Alouette II helicopter at the museum in Bückeburg, feel free to jump aboard
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