20,5 cm x 14,3cm
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Fotos: Flemming Hansen
Når man ser disse modeller er det ret
klart, at niveauet er højt og konkurrencen
skarp derovre.
Desværre er redaktionen ikke bekendt
med hvem der er modelbyggerne bag disse
flotte modeller

Looking at these models it is quite clear
that the competition is fierce at the SMW.
Unfortunately the editors doesn’t know
any of the modellers behind these
beautiful models.
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LEDER
Så blev det tid til endnu et februar-nummer. Traditionelt er netop februar-numrene de sværeste at få fyldt med 40 siders nogenlunde
varieret stof, især på grund af den korte tid mellem at december-nummeret kommer på gaden og deadline til februar-nummeret og så
er der jo også lige en jul og et nytår der skal passes.
Men sådan gik det ikke denne gang, der var faktisk stof i overskud! Så vi har altså noget liggende til næste nummer. Helt traditionelt skal det jo ikke afholde nogle af Jer fra at skrive, men vi har lige en sjat liggende på lager. Bare rolig, vi skal nok ﬁnde plads til de
artikler, der har måttet ligge over og selvfølgelig er det artikler, som ikke mister en nyhedsværdi ved at få lov til at ligge.
Vi håber bl.a. at ﬁnde plads til et par artikler, som måske kan fungere som inspiration til hvor man kan tage hen på årets sommerferie, med mindre den allerede er bestilt og planlagt når maj-nummeret kommer på gaden. Og ellers kan man nok ﬁnde et andet
tidspunkt at drage ud i verdenen på.
Når jeg nu sidder og skribler om stof til bladet, så vil jeg fortsat opfordre dig til at tænke på bladet når du går i gang med dit nye
modelprojekt. Dokumenter det undervejs, tag nogle billeder og gør dig nogle notater og nå så mesterværket er færdigt, så brug lidt
tid på at samle en artikel sammen, hvor du f.eks. kan beskrive nogle af de erfaringer som du gjorde dig undervejs i projektet. Er der
faldgruber der kan undgås, muligheder der kan udnyttes og ﬁduser der skal bruges, så er der med garanti andre som gerne vil kende
dem. Kort sagt, skriv fortsat til bladet.
Generalforsamlingen er også vel overstået når du læser disse linier. For en gangs skyld var der faktisk indkommet nogle forslag som
skulle behandles og som dirigent vil jeg gerne her sige tak til deltagerne på GF for en god, konstruktiv og saglig tone i forbindelse
med diskussionen om forslagene. I kan selvfølgelig læse referatet fra GF andetsteds i bladet.
På GF blev det også fremhævet, at der i virkeligheden ikke er ret lang tid til at IPMS fylder 50 år. Et dejligt rundt tal og vi i redaktionen er allerede så småt begyndt at gå i tænkeboks over hvordan det skal markeres i bladet. Input, tanker og ideer i den anledning
modtages meget gerne. Så skal vi se på om vi kan opfylde ønskerne, der er jo desværre lige noget der hedder økonomi som vi skal
tage et vist hensyn til.
Jeg kan nok ikke få opbakning til noget med et blad helt i 4-farve tryk på glittet papir og med løvefødder og gesvejsninger, men mon
ikke der kan blive til lidt ﬂere sider og måske også et midteropslag i farver? Det hele afgøres jo i sidste ende af hvor mange medlemmer
der er til at betale gildet. Alle kontingentindtægter går jo til blad og porto, så hvis nu I alle skaffer nogle ﬂere medlemmer...
God fornøjelse med dette nummer, jeg håber I nyder at læse det lige så meget som vi i redaktionen har nydt at lave det.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 25. januar. Deadline til næste nummer: 01. april.
Forsiden. En Eurocopter SA330 Puma er ved at gøre klar til en
slingoperation fra Mitrovica Log Base i Kosovo.
Læs artiklen på side 26.
Foto: Ole Westphalen

Front cover: A Eurocopter SA330 preparing for
a sling operation from Mitrovica Log Base in Kosovo.
Photo: Ole Westphalen

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side
Ja så er vi minsandten nået ind i 2012! År 47 efter IPMS’ fødsel.
Som man kan se i formandens beretning så vil der i 2015 være
50 års jubilæum for IPMS og det skal naturligvis ikke gå stille af.
Hvordan vi skal fejre det vides naturligvis ikke endnu, men vi kan
jo skæve til andre IPMS afdelinger rundt omkring i verden, der
også vil fejre deres 50 års jubilæum i de kommende år, for IPMS
Danmark er slet ikke opstået så lang tid efter den store moder idé
i fortrinsvis England.
Det er klart at vores historie skal skrives og til dette formål
er jeg dykket ned i de mange udgaver af IPMS-Nyt, der rummer
mange sjove og bemærkelsesværdige historier. Men at intet – absolut intet – har ændret sig ser jeg, når jeg slår op i et tilfældigt
IPMS-Nyt hvor en herre der underskriver sig B.J. (gæt selv hvem)
pludselig skriver et hjertesuk… Folk er meget langsomme til at betale
deres kontingent! Dette er taget fra IPMS-Nyt nr. 6!
Så husk at betale dit kontingent på det girokort der er
lagt i bladet!

rede kilometer længere sydpå også afholdes – nemlig Dortmund.
Det er for mig lidt af et selvmål, da der ikke er nogen tvivl om at
det ikke bliver Lübeck vi holder ind ved på vejen mod Dortmund
når det forhåbentlig for alvor er blevet forår igen og de lave sutter
er sat på bilen igen.
Dortmund gider man ikke gå glip af, så hvis Lübeck fremover
synes at de skal afholde deres udstilling på samme tid, så er det
bare synd for dem. Men lidt ærgerligt.

Et er pengene – et andet arrangementerne

Hvad byder 2012 ellers på?

Har du et eller ﬂere sjove billeder fra tidligere IPMS tider, vil vi meget gerne se dem og have historien bag så de evt. kan blive blandt
de billeder der vil blive bragt i IPMS historien der er planlagt til
IPMS-Nyt 150. Vores helt store jubilæumssatsning, der skal blive
et rigtigt, rigtigt ﬂot blad. Vi har store forventninger og håber også
at kunne opfylde jeres. Men som sagt er der jo lang tid til – det
skader dog ikke at være forberedt og i god tid!

Dobbelt Tysk

For to år siden blev der afholdt udstilling i Lübeck i midten af
marts, hvis de gamle hjerneceller ellers husker korrekt. Det er jo en
udstilling der sker hvert andet år og er da absolut en tur værd, hvor
mange klubber og enkeltpersoner viser deres plastikmodeller.
Det lidt bøvede i denne sammenhæng er at udstillingen afholdes i samme weekend som også den store udstilling nogen hund-

UDSALG AF IPMS NYT

S

å er DM overstået, og vi kom da af med en del gamle numre.
Du har måske bemærket, at det ældste nummer vi nu har
på listen, er nr. 119 fra februar 2008. De sidste af de gamle
forsvandt i Valby, og næste gang der er messe dér til foråret, vil
de resterende numre til og med nr. 126 blive brugt til et reklamefremstød. Hvis du har huller i din samling, eller hvis du er en af
de nytilkomne, er her en chance for at få fat i gamle blade til en
rimelig pris, inden der tyndes groft ud. De fylder ganske enkelt
stadig for meget på mine reoler og mit gulv.
Bestilling kan afgives til kassereren med angivelse af hvilke
numre man ønsker. Det kan ske enten pr. brev, e-post: treasurer@
ipms.dk, smt-hobby@post.tele.dk, eller på telefon 44 44 38 33.
Ved bestillinger der skal sendes, vil porto blive tillagt. Betal
ikke på forhånd og bemærk at visse numre nu kun ﬁndes i begrænset antal.
Vi kan tilbyde:
Nr. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126.
Til den fuldstændig vanvittige sum af kr. 3,00 pr. stk.
Nr. 127, 128, 129, 130.
Til den ufatteligt latterlige sum af kr. 20,00 pr. stk.
Nr. 131, 132, 133, 134.
Fra sidste år, så derfor kr. 50,00 pr. stk.
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Det er jo igen et lige DM frit år, så alle har jo mulighed for udelukkende at koncentrere sig om at bygge modeller til f.eks. kvartårskonkurrencerne - eller i det hele taget bare til sig selv.
Efter sidste sommers vandgang på f.eks. Roskilde Airshow vil
det blive spændende at se om Danish Airshow i Ålborg får det
traditionelt gode vejr ved et sådan.
Jeg vil dog personligt sige at bliver programmet det samme
som tidligere Airshows, så tror jeg ikke at undertegnede vover sig
helt op til Ålborg – for at se ”Baby Blue” og den 117.000’e F-16.
Men man kan jo blive overrasket!
Ellers er det jo bare at følge med i kalenderen på hjemmesiden
eller i bladet for at se om der er noget der kunne friste og måske
i den sidste ende kaste en artikel af sig.

Godt nytår
Nyt firma RIICH MODELS
1:35
RV35001:
RV35005:
RV35007:
RV35023:
1:200
RN20001:
RN20002:
1:700
RN27001:
1:350
RN28005:
RN28006:
RN28008:

US MRAP 4x4 Maxx Pro
Radschlepper Ost
Livestock Set No.I
WWII British Leader set (Churchill, Montgomery)
USS Gato SS-212 Fleet Submarine 1942
USS Gato SS-212 Fleet Submarine 1944
Russian Project 955 ”Borei” class SSBN
USS Los Angeles Class Flight I (688) SSN
USS Los Angeles Class Flight II (VLS) SSN
USS Los Angeles Class Flight III (688 improved)

NYT FRA ALPINE
1:35
35130: German Panther Commander #1
35131: German Panther Commander #2
35132: German Panther Crew Set 2 ﬁg.
1:16
16015: Kurt Meyer LSSAH 1941
RIICH Models og Alpine importeres af SMT Hobby der kan
henvise til nærmeste forhandler.
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Scale Model World 2011
”Av min pung”…
Tekst og fotos: Flemming Hansen

J

eg har vist snart sagt det en million
gange – hvis man skal se noget stort
inden for modelbygning, så skal man
uden for landets grænser…
Et af de helt store og markante arrangementer er den engelske pendant til
”DM i Modelbygning” – nemlig Scale
Model World der afholdes i Telford en lille
halv times kørsel fra Birmingham. Du har
sikkert både set og læst en masse om Scale
Model World i alverdens magasiner og det
har jeg da naturligvis også. Men der er jo
noget helt specielt ved at opleve det hele
på egen krop (og pung!)
Der har efterhånden været bragt en del
artikler om dette Model Mekka, så hvorfor
ikke tage en til?
Egentlig var det medpatient Per Tardum (også i redaktionen) der kastede
spørgsmålet op i luften efter en (endnu en!)
god tur til Dortmund i april måned. ”Hva’
mæ’ en tur til Scale Model World?” Jeg var
med på den, da jeg længe har søgt efter en
god grund til at tage til den del af England
og kunne rigtigt godt tænke mig at se Scale
Model World. Nu er det ikke sådan at jeg

mangler noget i at få udgifterne til at slå til
med de mange andre ”ture” det kan blive
til i årenes løb, så det var med tilbageholdt
åndedræt at jeg begav mig ud i dette. Var
det nu en af de ture der igen ville blive en
årligt tilbagevendende begivenhed? Svaret
kommer til sidst i artiklen.

Hvordan?

Med det afklaret så kom næste udfordring:
Hvordan kommer man så dertil? Der er det
jo så lige alt efter hvor man starter ud fra.
Men baseret nær Københavns Lufthavn
var det sådan set bare at bestille ﬂybillet hos
SAS, der har ﬂyvning til Birmingham. Dog
ﬂøj de ikke lørdag, så fredagen måtte tages
med i pakken, hvor der så også samtidig
kunne blive lejlighed til at tage Duxford
med i pakken. Billeje er et must. Det giver
en utrolig ﬂeksibilitet og det er faktisk
utroligt dyrt at bruge British Rail, der
åbenbart ikke ligger meget efter DSB i at
”skræmme” folk over i privatbilerne…
For dem der ikke bor i nærheden af
København, er alternativet at tage over
Stansted i stedet, men der skal man så lige

forberede sig på 2-3 timers kørsel hver vej.
Man kan godt ﬂyve fra Billund til Birmingham – men så er det over Frankfurt! Så er
det lige før med alt den ekstra transporttid
taget i betragtning, at det vil være nemmere
at tage over Københavns lufthavn.

Vis dit IPMS medlemskort!

Det skulle så vise sig at det var en meget
klog taktik at kunne være der kl. åbningstid
på Scale Model World.
Man skal lige huske at det her er et
IPMS arrangement, så som medlem af
IPMS nyder man store fordele som almindeligt dødelige kun kan drømme om…
eller noget! Der er det lige værd at bemærke
at kassereren udsteder medlemskort, hvis
man skal til Scale Model World. Udover
at komme gratis ind, hvor man så sparer
14 pund på en weekendbillet (2011 pris),
så kommer man også ind og får alle salgsboderne for sig selv. (Altså sammen med
de andre IPMS medlemmer og det skal jeg
sige at det er ikke at kimse af!)
Ikke fordi, der ikke er nok varer til
alle – men simpelthen muligheden for at

En rigtig flot 1/72 Sunderland model med fantastisk patina. Bagved ligger der
et brev som netop dette fly har fragtet fra Falklandsøerne til England i 1952
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En godt slidt Il-2 giver et eksempel på hvad
det kræver for at få betegnelsen ”Gold”

ose uden at man skal kæmpe om pladsen,
hvilket man hurtigt kommer til senere på
dagen.
Man må lade IPMS-UK at der er et
kæmpe apparat og mange involverede i at
stable et så stort arrangement på benene.
Den umiddelbare sammenligning i størrelse kan vel gøres med Hobbymessen
i Valby – med den åbenlyse forskel, at i
England foregår det hele i tre haller, hvor
hver af dem er større eller mindst lige så
store som Valbyhallen.
Dog er afstanden mellem de enkelte
boder meget mindre da man virkelig har
udnyttet pladsen til det yderste. Så meget
at en 4. hal vil blive taget i brug i 2012,
for at tilfredsstille de mange udbydere der
ikke ﬁk plads.
Når man så tænker på det store antal
lejede borde der skal til for at tilfredsstille
alle, så er det altså betragtelige mængder
der skal stilles op – og også tages ned igen
når det hele er overstået. Så ja det kræver
virkelig en velsmurt maskine for at gennemføre dette.

Hvad kan man så opleve?

Det er naturligvis et fortærsket udsagn –
men: ”Findes det – ﬁndes det her” er ikke
meget galt.
Jeg kan naturligvis nævne mange
nicheprodukter du ikke ﬁnder, men du
ﬁnder virkelig meget af det du ellers kun

ser på nettet eller i de mange udenlandske
modelblade.
Du vil også møde de mange populære
modelblade, såsom ”Tamiya Magazine”,
”Military in Scale”, ”Scale Aircraft Modelling” og ﬂere samt ikke mindst de ansigter
du måske har set som et lille foto i bladene
eller nogen af de kendte modelbyggere og
deres kreationer.
I tilstødende lokaler er der foredrag af
forskellige modelbyggere. F.eks. et interview med direktøren fra Fine Moulds, hvor
Scott T. Hards, som du muligvis kender fra
”Hobbylink Japan”, oversatte hans svar
og på hvad der for mig lød som ﬂydende
japansk oversatte salens spørgsmål.
Efterfølgende var der en seance med
Mat Irvine som er en af mine personlige
”helte”. Mat Irvine har en fortid i BBC’s
special effects afdeling og har været med til
at lave hardware og effekter til serier som
Dr. Who og Blakes 7, der har kunnet ses på
dansk TV gennem tiden. Men han er også
kendt som skribent på modelblade. I nyere
tid på Airﬁx World og tidligere på Scale
Models (international en overgang), hvor
han stod for rumfarts og sci-ﬁ materiale og
biler minsandten!
Det var en fornøjelse at høre på hans
underholdende gennemgang af hvordan
man kreerede effekterne i tidlige BBC
serier. Faktisk også i Dad’s army! Det var
virkelig grundforskning på køkkenvask

niveau med meget primitive materialer,
hvor der er virkelig langt til George Lucas
og ”Industrial Light and Magic”. Men underholdende og indsigtsfuldt og naturligvis
ﬁk jeg Mat’s autograf i hans bog ”Creating
Space”.

Modelmæssigt – kan de så
noget?

I hal nr. 1 foregår selve konkurrencen,
hvilket nærmest er en parentes i forhold
til alt det der ellers foregår af handel og
”summen” af modelbyggere.
Set i forhold til Nationals i USA er
der kun en brøkdel af antallet af modeller
i konkurrencen, så størrelsesmæssigt er
dette arrangement i England ”kun” to til
tre gange antallet af modeller i forhold til
f.eks. DM eller C4 Open.
Til gengæld er der så et gigantisk antal
modeller udstillet i forbindelse med de talrige SIG’er og fremmede IPMS afdelinger
der udstiller i de andre sale. Der er kvaliteten naturligvis meget bred må man sige.
Der er lige fra det ekstremt høje der sagtens
kunne gøre sig i konkurrencen til det lidt
mere brede og knapt så imponerende. Men
mange modeller er der at kigge på selv uden
for konkurrencen at man næsten ikke kan
suge alle disse ind.
Der er mange gode ideer rundt omkring og man går meget op i arven efter
7

Denne Bradley IFV kunne få en bronze-betegnelse. Måske siger det noget om kvaliteten i konkurrencen?

Airﬁx, hvor bl.a. en SIG havde specialiseret
sig i at genskabe de berømte æskeforsider
i model.
Teknisk var der ikke meget at skrive
hjem om, men jeg tror alle der så dem var
enige om at ideen var genial!
Tilbage i hal 1 var det så konkurrencen og der var ganske som ved DM
kun begrænset adgang. Mens der foregik

bedømmelse kunne man kun kigge med
udefra i den forstand at hele området var
omkranset af borde med en fælles indgang
i midten af fronten, hvor man skulle lade
sin taske blive stående. Der var overvågning
og nummersystem!
Det var simpelthen for at der ikke skulle
opstå situationer, hvor en eller anden lige
svirper en model på gulvet med sin taske.

Det man lægger mærke til er antallet af
ﬂy i alle størrelser og afarter. Det er simpelthen det, der er grundstammen i denne
konkurrence og mængden og kvaliteten er
overvældende!
Intet mindre end 2 færdige udgaver
af Revells store 1:32 He-111, hvoraf den
ene har været set i modelmagasinerne fra
England. Men også en kraftigt ombygget

Et detaljebillede af den Rufe, der også kan
ses på side 2 i dette blad. Imponerende!
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He-111 i 1:72 fra Spanien får ethvert out
of the box byggeri til at blegne.
Flyene er i det hele taget en klasse for
sig selv. Det er en fryd at se den iderigdom
der udvises for at tiltrække dommernes
strenge blikke. Åbne cockpits og paneler er
nærmest et must, hvis du ikke skal havne
i rækken af modeller der gås hurtigt hen
over.
Men der er også strengt overvågede
”out-of-the box” klasser, hvor intet der
ikke ligger i æsken må tilføjes, hvor det kun
fører til diskvaliﬁkation. I det hele taget blev
diskvaliﬁkationskortet brugt lidt vel kraftigt
efter min mening, der dog er taget uden at
kende omstændighederne nærmere. Men
at diskvaliﬁcere en række modeller, der er
placeret i en forkert klasse synes jeg er lidt
vel usportsligt som det skete i bilklassen.
De skulle bare ﬂyttes et par meter… Men
ok sådan er der så meget.
Ser man bort fra ﬂy, så er der ikke
noget der ikke vil kunne gøre sig fra disse
breddegrader. Bevares, modellerne er ﬂotte
i militær, biler og ﬂy, men jeg synes ikke
at vi bør sidde tilbage med den helt store
ærefrygt.

Efterspil

Jeg ved ikke hvad det er, men ganske som
ved DM der også er et IPMS arrangement,
så har diverse lænestolsprofessorer altid
ammunition i tastaturerne efterfølgende
på diverse fora bagefter.
Naturligvis er der dem der synes at
nogle andre skulle have vundet, men i år
ser det ud til at især konkurrenceområdets
åbningstider og en omfattende kit-swap er
noget der har affødt klagesange. Men som

Der var også mange flotte biler,
bl.a. denne Lancia rallybil

bekendt er det altid nemt at sige hvad der
skulle være gjort bagefter frem for at tage
beslutninger og ansvar i planlægningen.
Intet nyt under solen her.
Det er især på ”Britmodeller.com” at
alle de kloge og bedrevidende beﬁnder
sig og enhver sammenligning med lokale
forhold her i landet er ganske tilfældig og
helt uden sammenligning… og dog!

Konklusion

Vil det være et nyt årligt tilbagevendende
arrangement at besøge: NEJ!
Jamen er det da ikke fantastisk og inspirerende at se så mange modeller samlet på
et sted? JO! Er det ikke fedt at der i et stadigt vigende modelmarked er et sted hvor
tusindvis af nørder kan samles på ét sted
om én ting – modelbygning? JO DA!

Men hvad er det så?

Svaret står i overskriften – ”av min pung”!
Alene turen dertil inden du har købt så
meget som en resinstump løber sig hurtigt
op i 2.500,- til 3.000,- med ﬂybilletter, hotel
og billeje.
Glem alt om lokal offentlig transport.
Det bliver hurtigt et mareridt af billethelvede, afgangstider osv. Intet slår privatbilismens frihed her og billeje er ikke så gal
i England. Så det er udgangspunktet inden
vi snakker lommepenge!
Derfor bliver en tur til Dortmund, der
trods alt dækker et bredere modelmæssigt spekter langt mere overskuelig, hvor
transport i vores tilfælde gøres for omkring
500,-.
Men naturligvis skal jeg tilbage til
”Mekka” på et tidspunkt!

En lidt anderledes model var denne P.K. Ripper cykel.
Vi taler 100% scratchbygning og en flot lakering
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Wilhelm Willersted
Portræt af plasticguruen
Tekst: Allan ”F1” Nielsen.

D

e ﬂeste af os ved nok at Wilhelm
Willersted desværre afgik ved
døden i marts 2011. Jeg mødte
desværre aldrig Wilhelm, men alligevel
havde han en stor plads i mit modelbyggerhjerte. Jeg er ikke helt sikker på hvornår
jeg indledte min karriere som plastiknarkoman, men jeg tror det er omkring 1968. Jeg
har vel været 7-8 år.
Jeg byggede på livet løs – og det gør jeg
stadig. I 1969 udgiver Wilhelm Willersted
en bog der for mig stod som en milepæl.
Bogen hed ”Byg plasticmodeller”. Jeg
kan huske hvordan jeg kastede mig over
bogen som indeholdt mange spændende
input. F.eks. det med at fotografere modellerne, som dengang var noget helt nyt. Og
den med opbevaring i bokse og lignende
var også nyt input. Bogen kostede dengang
kr. 13,75. Det skal så holdes op imod at
en serie 1 Airﬁx pose var kr. 3,75. Jeg
husker i den forbindelse mine ugepenge
som kr. 10.
Bogen blev faktisk en så stor succes, at
den i 1971 også udkom i en svensk udgave
”Bygga plastmodeller”.
Han udgav for øvrigt også bogen
”Lær ﬂyene at kende”. Ikke en modelbyg-

ningsbog. Men nok en
bog mange flybyggere
husker.
En anden milepæl
var hans klummer i
”Ude og hjemme”, som
jeg også kastede mig
over. Det kørte faktisk i
20 år, indtil en ny chefredaktør (desværre) kom
på banen og besluttede
at ”nu skulle der ske
noget nyt”.
Men hvem var manden bag alle disse guruartikler og bøger?
Wilhelm eller Willer
som han altid er blevet
kaldt, blev født i 1933 og
kom således til at opleve
2. verdenskrig. Det var
muligvis det der udløste
hans store interesse:
nemlig ﬂy.
Nu kunne man jo
slet ikke få plastbyggesæt på det tidspunkt da
Willer sprang ud som

Wilhelm Willersted fotograferet i de glade 1970ere
Foto: Via Peter Willersted

Forsiden af ”Byg plasticmodeller”
Her er det redaktørens godt slidte eksemplar

modelbygger. Så derfor blev modellerne
i stedet fremstillet, baseret på at snitte
i træ og balsa. Det er først langt senere
at plastsæt for alvor bliver tilgængelige i
danske butikker.
Hvis man spørger ”eksperterne” indenfor vores verden hvad Willer lavede, så er
svaret typisk at han var journalist, billedredaktør og chef for Nordfoto på Berlingske.
Det er for så vidt også ganske korrekt, men
hvad de færreste nok ved er at han inden
da havde valgt en helt anden karriere. Han
ville nemlig være jagerpilot.
Nu er det ingen nyhed at det er uhyggeligt svært at komme igennem det nåleøje.
Men det så lyst ud for Willer. Han nåede
rent faktisk til USA for at deltage i de
hundedyre jagerpilotkurser, men her brast
drømmen. Militærlægerne fandt ud af, at
han var ved at blive langsynet og var nødt
til at gå med briller.
Så det var først bagefter, at han skiftede
karriere til journalist og fotograf. Selv om
drømmen om at blive jagerpilot var knust,
så forlod hans glødende interesse for ﬂy
ham aldrig. Og her kom hans job som
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journalist ham til gode. Ud over at skrive
om byggesæt var han også en meget stor
skribent omkring ﬂyvning. Rent faktisk
skrev han i fagbladet ”Flyv” i 25 år.
Hans job som journalist bragte ham
også vidt omkring i verden og som altid
var han glødende interesseret i hvilket ﬂy
det var. Faktisk nåede han at prøve 280
ﬂytyper.
For at det ikke skal være løgn var han
også chefredaktør for bladet ”legetøjstidende”. Et job som betød at han modtog
mange anmeldersæt. Noget som nok er en
delvis forklaring på den ENORME samling
af ubyggede sæt som hans søn Peter har
overtaget.
Willer bliver af Peter beskrevet som en
udadvendt, glad og sjov mand. Og der var
vist ikke den hobbyforretning i Danmark
som Willer ikke kendte.
Modelbygningen gik desværre ned af
bakke da han blev ældre og det kneb med
synet osv. I stedet kastede han sig over
færdigbyggede metalﬂy. Han ﬁk opbygget
en stor samling. Ved hans død (han blev 77
år) havde han abonnement på ikke mindre
end 26 ﬂyveblade. Så interessen for ﬂyvning forlod ham aldrig.
Midt i alt skriveriet og byggeprojekterne var der trods alt også tid til at få 3 børn.
Peter Willersted er den ældste og blev helt
per automatik suget ind i modelbygning.
Han er sjovt nok delvis gået i fars fodspor
og blevet fotograf.
Jeg besøgte ham i hans studie, som
er under ombygning. Her har han hele
samlingen fremme på bordene. Det er
ganske enkelt supernostalgi at gå rundt
og se alle de sæt man husker fra 60’erne
og 70’erne.
Peter er et særdeles venligt og imødekommende menneske. Han er sidst i
40‘erne, men han er i gang med sin anden
ungdom. Har 2 voksne børn, men er senere
rendt ind i en sød kæreste der er noget
yngre (heldige asen). Så nu er han far til en

Et scan af en af siderne fra Ude og Hjemme, hvor bl.a.
Flyvevåbnets fly blev taget under behandling
Scan: Torben Klein

lille dreng og mor er godt på vej med en ny
baby. Lad os håbe at begge børn før eller
siden kaster sig over byggesættene.

NYT FRA HUSSAR 1:35
35023: BT-7 Conical Turret
with 2 roof versions
35095: Sd.Kfz.221 truck wheels
(Bronco)
35101: GAZ 69 - wheels
35102: SpäPz 2 Luchs - early wheels
35103: SpäPz 2 Luchs - late wheels
35104: Einheitsdiesel Kfz. 61 - wheels
35105: Ford V3000 - wheels
35106: Sd.Kfz. 6 Diana
Front Wheels & Spare
35107: ZIL-157 Civilian Pattern Wheels
35108: Type 94 - 6 Wheel
Japanese Army Truck

35109: GAZ 69 - burned down
wheel rims with spare rim
35110: Sd.Kfz. 250 Wheels
35111: Sd.Kfz. 250 Wheel Rims
35112: Sd.Kfz. 251 Wheel Rims
35113: RSO Wheels
35114: Long Tom wheels type 1
35115: Long Tom wheels type 2
35116: Long Tom wheels type 3
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Mor er desværre ikke modelbygger. Det
siger hende ikke rigtigt noget. Vi kunne ellers
godt bruge nogle ﬂere kvinder i IPMS.

NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:32
32042: Polikarpov I-16
“Chinese & Japanese Marking”
1:72
72232: FF-1 “US Navy Two-seat
Fighter”
72234: Boulton & Paul Balliol T.2
72236: Boulton & Paul Sea Balliol T.21
72238: CC&F Goblin Mk.I
72001: U boot typ XXIII

NYT FRA BRONCO i 1:35

CB35103: Kommandogerät mod. 40
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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B.E.2 – et fly fylder 100 år
Som det fremgår af overskriften har vi denne gang fat i et 100 års jubilæum for et meget
brugt fly.
Af Lars Seifert-Thorsen

T

raditionen tro skal vi lige begynde
med begyndelsen, hvilket betyder
at vi skal nogle år længere tilbage.
Nærmere betegnet skal vi tilbage til 1863,
hvor den engelske hær lejede en civil ballon for at foretage nogle få eksperimenter
inspireret af Nordstaternes anvendelse af
observationsballoner under den amerikanske borgerkrig.
Man besluttede at der ikke var behov
for balloner i fredstid, men den fransktyske krig 1870-71 betød at man revurderede behovet. Derfor konstruerede man i
1878 den første eksperimentelle ballon og
i 1885 sendte man balloner med ekspeditionskorpsene til Bechuanaland (Botswana)
og Sudan.
Dette var en succes og man etablerede
derfor en egentlig ballonskole i 1887, hvor
man kunne uddanne soldater til at håndtere
ballonerne. Frem igennem de sidste år i
1800-tallet voksede ballonsektionen under
Royal Engineers til en sådan størrelse at
man adskilte fremstillingen af balloner fra
ballonskolen og her forlader vi anvendelsen
af balloner.
Til gengæld følger vi op på Balloon
Factory, idet denne udvikler sig henover tid
til noget som er lidt mere interessant end
balloner. I 1905-1906 ﬂyttede man Balloon
Factory fra Aldershot til Farnborough, det

sidste navn er nok kendt af en del af Jer. I
mellemtiden havde man i 1904 været en tur
i USA og en oberst Capper, der var blevet
chef for ballonskolen, var meget begejstret for brødrene Wrights ﬂyvemaskine
og man gik i gang med forhandlinger om
at indkøbe en af disse. Forhandlingerne
trak i langdrag og den gode oberst besluttede derfor at man lige så godt kunne lade
Balloon Factory selv designe og udvikle
et ﬂy.
Man gik i gang, men rendte ind i en
masse problemer og selv om man havde
gode ideer varede det helt frem til oktober
1908 inden det første britisk byggede ﬂy
kunne gå i luften, en tur på 400 meter i 9
meters højde, der endte med at ﬂyets ene
vinge ramte jorden og det blev alvorligt
beskadiget. Den engelske presse var ikke
sene til at påpege at England var sakket
agterud for Wilbur Wright havde været i
Europa og demonstreret hvad et Wright
ﬂy kunne og i Frankrig var Henri Farman
i gang med meget længere ﬂyvninger.
Balloon Factory blev undersøgt af en
kommission, der konkluderede at det ville
være bedst om man fortsatte med at udvikle luftskibe, idet man ikke kunne se nogen militær anvendelse for ﬂy så længe de
ikke var kommet længere i deres udvikling.
Det gjorde man så, selv om ledelsen af Bal-

Her er der tale om en B.E.2a, bemærk den manglende adskillelse mellem sæderne
Foto: Via Internettet
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loon Factory fortsat var meget entusiastisk
omkring ﬂyvemaskiner og i oktober 1910
besluttede krigsministeriet at Balloon Factory skulle fortsætte med at eksperimentere
med kommercielt indkøbte maskiner. Kort
tid herefter blev Geoffrey de Havilland
og et ﬂy han netop selv havde designet og
bygget hentet til Farnborough.
I marts 1911 lavede den nye leder for
Balloon Factory, en Mervyn O’Gorman,
en skrivelse hvori han beskrev de tre hovedklasser af ﬂyvemaskiner som man så i
øjeblikket. Denne blev senere udvidet, men
bestod oprindeligt af: Klasse S, hvor der
foran hovedplanet var nogle mindre vinger
(canards) og med skubbende motor. Klasse
B, med trækkende motor, hvor hovedplanet
er forrest og mindre halevinger følger efter.
Klasse F, med hovedplanet er forrest og
mindre halevinger følger efter, men hvor
propellen sidder mellem hovedplanet og
halevingerne, altså en skubbende motor.
O’Gormans problem var at han ikke
kunne gå i gang med selv at udvikle et ﬂy,
men under påskud af at ville ”genopbygge”
og modiﬁcere et Bleriot ﬂy tilhørende Balloon School som var havareret. Enden blev
at det eneste der var tilbage var motoren,
mens resten blev til S.E.1, der var et canardﬂy. Dette er imidlertid ikke interessant for
historien her, så lad os gå videre.

Her er der tale om en B.E.2c, sammenlign vinger og cockpit
med billedet af en B.E.2a
Foto: Via Internettet

Da Royal Flying Corps blev oprettet
den 13. marts 1912 (gad vide om Royal
Air Force festligholder deres 100 års fødselsdag) blev det også besluttet at ændre
fabrikkens navn til det som eftertiden bedst
kender den under, nemlig Royal Aircraft
Factory (RAF).

B.E.1 – skabt med list

O’Gorman havde allerede en speciﬁkation
klar på en ﬂyvemaskine, der passede til
hans klasse B betegnelse, men da fabrikken
ikke havde tilladelse til selv at designe eller
bygge ﬂy, måtte der en lille list til.
En ældre Voisin pusher, der var blevet
beskadiget ved et styrt i juli 1911 var blevet
sendt til RAF for at blive repareret. Et brev
blev forfattet hvor man påstod at Voisin’en
var i umanerlig dårlig stand, men at man
kunne ﬁxe det ved at lave lidt modiﬁkationer og benytte nogle vinger og andre dele
man havde på lager.
Løgn og latin, for man havde da hverken det ene eller det andet, men krigsministeriet hoppede på den og gav deres ok
til at fabrikken kunne gå i gang. Nogle
gange kan det betale sig at servere en lille
hvid løgn.
Hvis man efterfølgende har påstået at
der bare var tale om lidt modiﬁkationer, så
må der være nogle som undrede sig. Det
eneste der blev genbrugt var motoren, en
60 hk vandkølet Wolseley. Resten lignede
bestemt ikke en Voisin!
Hvad Geoffrey de Havilland konstruerede var et biplan hvor den øverste vinge
var en anelse større end nederste. De var
placeret lige over hinanden, altså med forkanterne af vingerne i samme lodrette plan.

Flyet havde en lang, slank krop og var uden
afdækning mellem de to sæder.
Dette ﬂy, B.E.1 gik i luften første gang
d. 4. december 1911 og jomfruﬂyvningen
var over en distance på knapt 5 km. Det
største problem var, at ﬂyets karburator var
af en type hvor man ikke kunne regulere
gassen ret meget, så den skulle skiftes.
Man fortsatte med en lang række mindre
ændringer frem til 11. marts 1912 hvor det
blev givet tilbage til Air Battalion under
Balloon School.

B.E.2 bliver til

Parallelt med udviklingen af B.E.1 havde
man gang i at ”genopbygge” endnu et
ﬂy, nemlig en Breguet. Sjovt nok lignede
dette ﬂy temmelig meget B.E.1, da man
var færdig med genopbygningen, idet det
også her kun var en Renault V8 motor der
blev genbrugt.
Flyet fik betegnelsen B.E.2 og det
betød blot at det var ﬂy nummer 2 i B.E.
serien. Man var endnu ikke begyndt at give
ﬂyene individuelle serienumre på dette
tidspunkt.
Hvis man ser bort fra en ændring i
udstødningssystemet, så lignede de to ﬂy
hinanden, idet man havde indbygget de
ﬂeste af de ændringer man havde lavet i
B.E.1’s testforløb i den nye maskine.
Flyet gik første gang i luften den 1.
februar 1912 og her er så datoen for dette
nummers jubilæum. Den gang gik man
lidt hårdere til værks på en dag hvor man
foretog første ﬂyvning, idet man også lige
gennemførte nr. 2, 3 og 4 inden man gik
videre d. 2/2 og d. 3/2 med ﬂere prøveﬂyvninger. Det gik helt smertefrit for sig, idet

det viste sig at de indbyggede ændringer
fra B.E.1 fungerede optimalt.
Motoren gav dog lidt problemer, men
allerede d. 21. februar var den blevet
repareret og prøveﬂyvningerne fortsatte
ufortrødent. D. 6. marts var man oppe på
at ﬂyve 65 km og et par dage senere var
man oppe på 320 km.
Bl.a. installerede man også en radio og
gennemførte den første artilleriskydning,
hvor man korrigerede ilden via en luftbåren
observatør i begyndelsen af april 1912.
Man udskiftede motoren med endnu en
Renault inden man gennemførte et forsøg
med at montere ﬂottører på understellet
for at se om den kunne anvendes som pontonﬂy, men her gik det galt og ﬂottørerne
blev beskadiget under landing. På den måde
endte det forsøg og man monterede aldrig
mere ﬂottører på B.E.2

B.E.2 sat i produktion

I juli 1912 blev der afholdt en konkurrence
for at vælge ﬂy til militære formål. Da
O’Gorman sad i dommerkomiteen kunne
B.E.2 ikke deltage, men da man alligevel
tog ﬂyet med til Salisbury Plain kunne det
lige så godt gennemføre de tests som de
øvrige ﬂy skulle igennem og det viste sig,
at B.E.2 klarede sig lige så godt som den
senere vinder, der var bygget af Cody.
På dette tidspunkt havde Royal Flying
Corps mange forskellige maskiner, hvor
der knapt nok var to der var af samme type.
Derfor besluttede man i sommeren 1912
at anskaffe nogle lidt mere ensartede ﬂy og
man bestilte tre Avro biplaner, ﬁre Flanders
monoplaner og ﬁre B.E.2. Konkurrencen
skulle have fundet det perfekte militære
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ﬂy, men selv krigsministeriet kunne se, at
vinderﬂyet ikke var det ideelle og da man
havde brug for ﬂere ﬂy bestilte man ﬂere
B.E.2 ﬂy, dog ikke fra RAF, der fortsat var
et testcenter, men i stedet fra Vickers.
Disse produktionsmaskiner var næsten
identiske med den oprindelige B.E.2, men
der var dog indbygget en del små ændringer
og man besluttede derfor at betegne disse
produktionsmaskiner som B.E.2a.

Operativ tjeneste før 1. VK

Den første B.E.2a i aktiv tjeneste var nr.217,
der ankom til 2 Sqn på Farnborough d. 12.
januar 1913. Kort tid efter ﬁk også 4 og 6
Sqn tildelt B.E.2a ligesom Royal Naval Air
Service ﬁk nogle få.
2 Sqn blev ﬂyttet til Montrose i Skotland i februar 1913 og i alt fem ﬂy blev
ﬂøjet derop, to B.E.2a og tre Farman. Det
var en begivenhedsrig tur, der varede 9
dage med mange problemer undervejs,
men den ene B.E.2a fungerede upåklageligt
hele vejen.
Piloten på denne var en kaptajn Longcroft og han ﬁk smag for det med langdistanceﬂyvninger. Da han i maj måned
blev sendt til Farnborough for at hente
en ny B.E.2a ﬂøj han den direkte tilbage
til Montrose på en enkelt dag med to stop
undervejs for at tanke. I august gentog han
turen med endnu en B.E.2a, som havde fået
monteret en ekstra brændstoftank, hvorfor

det kun var nødvendigt at tanke en enkelt
gang undervejs.
I mellemtiden havde man i eskadrillen bygget lidt om på en B.E.2a, idet man
havde monteret en 240 liters benzintank i
det forreste cockpit og afdækket det med
lærred for at forbedre aerodynamikken.
Med dette ﬂy ﬂøj Longcroft til Irland og
efterfølgende rundt i Irland, inden han i
november udførte årets ﬂyvning i England,
nemlig en tur fra Montrose til Portsmouth
og videre til Farnborough; 885 km på 7
timer og 20 minutter.
For at forbedre besætningens arbejdsvilkår blev B.E.2b lavet ved at lave en afdækning på oversiden af fuselagen, således
at man reelt ﬁk lavet to cockpits, hvilket gav
en hel del mere læ fra vinden.

B.E.2c

Den fremherskende mening på dette
tidspunkt var, at et ﬂy der ikke var stabilt
ville være værdiløst til militære formål,
idet piloten konstant skulle korrigere ﬂyets
position og derfor ville blive distraheret
fra sine militære opgaver som f.eks. at observere for artilleriet. Derfor lavede man i
løbet af 1913 adskillige modiﬁkationer som
gjorde B.E.2 til et særdeles stabilt ﬂy. Den
nye variant ﬁk betegnelsen B.E.2c. Her
introduceredes ”stagger-vinger”, idet det
øverste plan var placeret foran det nederste.
Samtidig indførtes krængeror (de tidligere

Her ses kamerainstallationen på en B.E.2c. Bemærk, at der er piloten der betjener kameraet!
Foto: Via Internettet
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varianter blev styret ved at vride vingerne)
og også en fast hale som sideroret blev en
forlængelse af.
At ﬂyet var stabilt blev bevist, da en
pilot ﬂøj den første prototype af B.E.2c fra
Farnborough til Netheravon uden at røre
styrepinden efter at være steget til 2.000 fod
og have sat kursen. Han tog først fat i pinden igen da ﬂyet skulle landes. Transporttiden blev brugt til at skrive en beskrivelse
af det landskab han ﬂøj over!
Prototype nr. 2 blev udstyret med en
ny motor, som RAF selv havde bygget, løst
baseret på den oprindelige Renault motor
med med 20 hk mere, hvorefter begge prototyper indgik i den fortsatte udvikling.

Krigsudbruddet

Da 1. Verdenskrig brød ud d. 4. august
1914 blev Royal Flying Corps mobiliseret
og ﬁre eskadriller blev sendt til Frankrig
hurtigst muligt. De ﬂøj over Kanalen d.
13. og havde medbragt alle luftdygtige ﬂy,
hvilket var en højst mærkelig blanding af
alle mulige typer. Det første britiske ﬂy
der landede i Frankrig var en B.E.2a med
serienummer 327. Få dage senere ﬂøj en
B.E.2a og en Bleriot RFCs første rekognosceringsmission i krigstid.
Krigsudbruddet betød selvfølgelig at
man placerede ordrer på store mængder af
ﬂy og her havde B.E.2 en stor fordel over
sine konkurrenter. Fordelen bestod i at ﬂyet

Et tysk propagandapostkort fra begyndelsen af 1. Verdenskrig viser en nedskudt
B.E.2c. Bemærk det engelske flag på undersiden af vingen, hvor der ikke er malet
rondeller på endnu. Det tidsfæster billedet til tidligt i 1915.
Foto: Via Internettet

var designet på en tegnestue og ikke med
kridtstreger på gulvet, som det i øvrigt var
normen på den tid. Det betød at alle kunne
bygge en B.E.2, så længe de blot havde
håndværksmæssige færdigheder i træ- og
metal byggerier. Det var ikke nødvendigt
at en fabrik tidligere havde bygget ﬂy for
at kunne bygge en B.E.2.
De første ordrer gik dog til ﬂyfabrikanter for at sikre at man ﬁk leveret ﬂy så
hurtigt som muligt, men siden hen var det
møbel-, karosseri-, automobil- og landbrugsmaskinfabrikanter der ﬁk opgaven
med at bygge B.E.2c ﬂy. De første af disse
blev taget i tjeneste d. 19. december 1914
og i løbet af 1915 blev ikke mindre end 12
af de 16 eskadriller RFC havde i Frankrig
udstyret med typen.
RAF fortsatte med at udvikle på typen
og man afskaffede ret hurtigt understellet
med ski og erstattede det med et simpelt
V-understel, samtidigt blev RAF motoren
standard i stedet for den oprindelige Renault motor.
Udstødningen blev også ændret,
således at udstødningsrørene endte umiddelbart foran og over overplanet. Også
instrumenteringen ﬁk en forbedring, idet
man nu tilføjede et kompas og et ur til
højde- og fartmåleren.

Bevæbning

Selv om ﬂyet fra begyndelsen ikke var
tiltænkt en bevæbning, idet man ikke før
krigen mente at der var behov for at be-

væbne et rekognosceringsﬂy, fandt man ud
af at ﬂyet kunne bruges som bombeﬂy. Det
kunne medføre 4 stk. 20 lbs bomber under
vingerne eller en enkelt 112 lbs bombe
under fuselagen. Enkelte ﬂy blev udstyret
med op til 10 Le Prieur raketter til brug
mod observationsballoner.
Defensiv bevæbning bestod i begyndelsen af revolvere og geværer som
besætningen tog med sig for at kunne
skyde på de fjendtlige ﬂy de måtte møde.
Da observatøren var placeret i det forreste
cockpit var han omgivet af vinger og wirer,
hvilket gjorde det meget svært for ham at
skyde på noget som helst uden at ramme
sit eget ﬂy.
Senere fandt man på forskellige holdere
til et Lewis maskingevær, disse holdere
sad enten på siden af ﬂyet, på de forreste
vingestivere eller mellem de to cockpits.
Dog må man sige, at der ikke var nogen
ensartethed i anvendelsen af defensiv
bevæbning, idet der er set ﬂy med en, to
eller slet ingen af disse holdere.

Fokker foder

I begyndelsen af krigen var stort set alle ﬂy,
både venner og fjender, dårligt bevæbnet
og derfor var der kun få tab, men dette
ændrede sig i slutningen af 1915, hvor tyske
Fokker Eindecker med en synkroniseringsmekanisme mellem maskingeværerne og
propellen nåede frem til fronten.
Fokkeren var et decideret jagerﬂy og
selv om de heldigvis for RFC blev sat i

tjeneste i ret lille antal steg tabsraten for
B.E.2 ﬂyene drastisk.
Problemet lå bl.a. i at B.E.2 var så stabilt et ﬂy som det var, idet denne stabilitet
gjorde ﬂyet mindre manøvredygtigt end
andre, mindre stabile ﬂy.
RFC bad om at få et nyt ﬂy, der kunne
forsvare sig mod Fokker ﬂyene, men der
var ikke nogle klar og man måtte klare sig
med de ﬂy der var.
Så gik der politik i sagen, idet det ikke
var populært blandt ﬂyfabrikanterne at
statens type var den som var i produktion.
Det betød at der ikke var ordentlig konkurrence om at konstruere ﬂy og at proﬁtten
derfor gik nedad.
Pressen hjalp godt til med at hælde
benzin på bålet idet de omtalte de engelske
ﬂy som Fokker foder og kritiserede alt og
alle sønder og sammen.
Enden blev at der blev nedsat en kommission som indkaldte vidner og til sidst
formulerede en rapport i december 1916
konkluderende, at det var uendeligt svært
at forudse hvilken type ﬂy der ville være
nødvendig hvornår og at B.E.2c var aerodynamisk sund og at den kunne fremstilles
af virksomheder der ikke tidligere havde
erfaringer med ﬂyfabrikation og slutteligt
frikendte alle involverede.
Hvis man kigger objektivt på det, så
var tabsraten, udregnet som en procentdel af antallet af ﬂy i fronttjeneste, lavere
for B.E.2c end den var for et antal andre
typer.
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Anti-Zeppelin missioner

Selv om B.E.2c ikke var specielt egnet som
jagerﬂy, så havde den nogle kvaliteter der
gjorde den velegnet til at imødegå de tyske
bombeangreb på England med luftskibe i
rollen som bombeﬂy. Det første Zeppelin
raid fandt sted i januar 1915 og selv om
skaderne var meget begrænsede opstod der
et krav om at man skulle gøre noget for at
beskytte civilbefolkningen.
Derfor lavede man en stribe landingspladser på strategiske steder og baserede ﬂy
på disse for at kunne intercepte de tyske
luftskibe. Man valgte B.E.2c fordi denne
var meget stabil og nem at lande, selv på
landingsbaner der kun var svagt oplyst af
enkelte lamper.
Der gik dog frem til natten mellem d.
2. og 3. september 1916 før en B.E.2c ﬁk
ram på det tyske SL11 luftskib, hvis styrt
i ﬂammer kunne ses fra det nordlige London. Piloten, Lt William Leefe-Robinson,
ﬁk et Victoria Cross for sin dåd. Inden
årets udgang havde andre piloter fået ram
på yderligere fem luftskibe og frygten i offentligheden var væsentligt reduceret.

B.E.2c som forsøgsfly

På grund af typens stabilitet var det logisk
at man valgte den som et forsøgsﬂy for at
afprøve diverse nye opﬁndelser og videreudviklinger.
Blandt disse var bepansring af fronten,
siderne og undersiden af den forreste del
af fuselagen med 6 mm panserplader.
Dette var effektivt mod håndvåbenild, men
vægten af pansringen og den reduktion i
generelle ﬂyveegenskaber det medførte
gjorde at man ikke satte det i produktion.
Et andet forsøg var med en synkroniseringsmekanisme til maskingeværer så

de kunne skyde gennem propellen, hvilket
faldt heldigt ud, om end man valgte ikke at
udruste B.E.2c med dette.
Endelig blev det brugt til aftestning af
faldskærme, der dog var så voluminøse at
det kun blev ballonobservatører der blev
udrustet med disse og en B.E.2c fungerede også som testﬂy med en ny 150 hk
Hispano-Suiza motor.

B.E.2d

I midten af 1915 lavede man B.E.2d, hvor
der var dobbeltstyring og desuden større
brændstoftanke, hvilket gav en klar forbedring i ﬂyets rækkevidde. Men det skulle
vise sig at denne version blev overhalet af
B.E.2e endnu inden d-modellen var sat i
produktion. Til gengæld blev de som blev
færdigbygget overtaget af ﬂyveskoler, hvor
de gjorde glimrende tjeneste.

B.E.2e

Som følge af at man i 1915 var begyndt at
aktivt anvende aerodynamik blev ﬂydesign
til en videnskab og ikke en kunstform.
Man vidste at et biplan var mindre effektivt rent aerodynamisk end et monoplan
på grund af turbulens mellem de to planer.
Med den viden besluttede man at lave nogle
nye vinger til B.E.2.
Man forlængede det øverste plan og
forkortede det nederste tilsvarende, således at man kunne eliminere det yderste
sæt vingestivere. De øverste vingetipper
var endvidere skrå, så vingen var længere
ved bagkanten af vingen end ved forkanten. Det samme gjorde sig gældende for
haleplanet og højderoret. For at fastholde
stabiliteten i længderetningen ændrede man
også på halen og sideroret, idet disse blev
gjort større.

Versionen ﬁk også dobbeltstyringen
og de større brændstoftanke fra B.E.2d og
B.E.2e kunne gå i luften for første gang d.
18. februar 1916. Prøveﬂyvningerne viste
at der var en markant forbedring i ﬂyets
hastighed og stigeevne i forhold til de
tidligere udgaver.
Denne succes medførte nogle problemer da versionen kom i operativ tjeneste.
Baseret på de succesrige testﬂyvninger
blev det nemlig besluttet at alle 2c og 2d
versioner der var i færd med at blive bygget
skulle leveres som 2e versioner. Forvirringen bestod i at man godt nok udstyrede alle
med 2e vinger, men at man ikke ændrede på
fuselagerne, således at især tankkapaciteten
var forskellig afhængig af om kroppen var
blevet bygget som en 2c, 2d eller 2e.
Selv om B.E.2e var en forbedring i
forhold til sin forgænger var de fortsat lige
så dårligt bevæbnede som B.E.2c og da de
tyske jagere fortsat blev bedre medførte det
at tabstallene voksede og det var klart, at
der var behov for en helt ny type.
I løbet af 1917 blev B.E.2e gradvist
trukket væk fra fronttjeneste og i stedet
overført til forskellige ﬂyveskoler hvor den
gjorde tjeneste resten af krigen.

Hvor som helst

Da B.E.2 var et ﬂy der kunne bruges til
mange opgaver blev det brugt stort set
overalt hvor RFC var under 1.VK. Det var
ikke blot på hjemmefronten eller langs hele
Vestfronten at typen var operativ. En eskadrille var i Østafrika, mens en anden var
ved den indiske nord-vest grænse. I mellemøsten ﬂøj typen i Ægypten, Palæstina og
Mesopotamien (det nuværende Irak).
Royal Naval Air Service brugte den på
Vestfronten, i England og især til at ﬂyve
anti-ubåds patruljer.
Også udlandet ﬁk øjnene op for B.E.2.
Australien brugte typen på ﬂyveskoler i
Australien og operativt i mellemøsten.
Belgierne brugte den på Vestfronten og
lavede endda en del forsøg med forskellige
ret succesfulde modiﬁkationer med nye
motorer og forbedret bevæbning. Rusland
ﬁk 29 maskiner leveret lige inden revolutionen og i august 1918 ﬁk amerikanerne et
dusin ﬂy til deres træningsbaser i England.
Andre blev solgt til Grækenland, Estland
og Sydafrika. Der er også et nordisk islæt
her, idet Norge anskaffede sig 17 styks i
1917, hvor de ofte ﬂøj monteret med skiunderstel. Nordmændene udfasede først
den sidste i 1928.
Til venstre et lille stemningsbillede fra
Netheravon i 1914, hvor en B.E.2c er ved at
blive startet op
Foto: Via Internettet
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Efter krigen

Efter våbenhvilen blev indgået i november 1918 blev RAF, som RFC var blevet
omdøbt til, drastisk beskåret og der var
meget naturligt ikke plads til forældede
typer i RAF.
Derfor blev de ﬂeste B.E.2 solgt til ophugning, men omkring 10 af dem endte på
det nye civile ﬂyregister som blev oprettet
i 1919, hvor de blev brugt på forskellige
ﬂyveskoler.
To B.E.2 blev brugt civilt i Australien
og den ene af den var sammen med en
Avro 504 den samlede ﬂyﬂåde da ﬂyselskabet QANTAS blev stiftet i 1921.

Historiske missioner

Det var to B.E.2c fra 4 Sqn, der udførte
det første engelske bombeangreb ved nattetid. Det skete natten mellem d. 19 og d.
20. februar 1916, hvor de angreb en tysk
ﬂyveplads ved Cambrai. Historien fortæller
dog ikke noget om resultatet af angrebet.
Det var i en B.E.2b, at det første RFC
Victoria Cross i 1. Verdenskrig blev vundet.
Det skete d. 26. april 1915, hvor 2nd Lt
William B. Rhodes-Moorhouse fra 2 Sqn
ﬂøj en mission for at bombe jernbanesporene ved Courtrai for at forhindre tyske
forstærkninger i at nå frem til fronten.
Bevæbnet med en enkelt 112 lbs bombe
gik han ned i ca. 300 fods højde for at
være sikker på at ramme målet. Det lykkedes, men han blev ramt i hånden, låret
og maven af den regn af håndvåbenild
der kom imod ham. På trods af sine sår
ﬂøj han de knapt 56 km retur til basen for
at aﬂægge rapport, så man ikke sendte en
ny pilot ud for at udføre jobbet. Han døde
på et felthospital dagen efter og ﬁk altså
Victoriakorset posthumt.

Bemalinger

De tidlige B.E.2 ﬁk, i lighed med alle andre
ﬂy på den tid, ikke nogen speciel bemaling.
Dvs. at de ﬁk klar celluloselak for at gøre
lærredet på ﬂyet vandtæt og også for at
gøre det stift. Derved ﬁk ﬂyet en lys strågul
farve, som let blev tilsmudset af olie og
andet snavs. Serienumre blev malet med
store tal på sideroret.
Der blev ikke gjort noget ved dette i
de første måneder af krigen, men i begyndelsen af 1915 blev nationalitetsmærker
i form af påmalede Union Jack ﬂag på
sideror og undersiden af vingerne. Disse
blev dog ret hurtigt udskiftet med de nu
velkendte rondeller på vingerne og striber
på sideror.
Senere hen blev fuselage og oversiden
af vingerne malet med P.C.10 (Pigmented
Cellulose), der var en olivenbrun celluloselak og ikke kun fungerede som camouﬂage,

Denne flotte B.E.2c hænger i loftet på Imperial War Museum i London
Foto: Via Internettet

men også beskyttede lærredet mod den
skadelige virkning fra solens ultraviolette
lys. Undersiderne var fortsat i klar celluloselak. Træpaneler blev også malet med
P.C.10 og metalpaneler var enten P.C.10
eller mellemgrå (battleship grey).
Individuelle mærker var begrænset til
eskadrillekoder og identiﬁkationsbogstaver
eller ditto tal. I enkelte tilfælde tilføjede besætningen et kælenavn på ﬂyet, men dette
var bestemt ikke almindeligt.
Blandt de ﬂy som blev anvendt som
natjagere var der en del der blev malet sort
over det hele og en enkelt af eskadrillerne
brugte meget at påmale deres eskadrillemærke med et kranie og korslagte knogler
på både siden af fuselagen og undersiden
af overvingerne.
En del ﬂy som blev brugt på forskellige ﬂyveskoler i England var i noget mere
afvigende farveskemaer, men en nærmere
beskrivelse vil falde uden for den artikels
afgrænsninger. Blot skal det nævnes, at
der også var nogle af disse der ﬁk påmalet
tegneserieﬁgurer og sågar også tegninger
af Chaplin!

Overlevende B.E.2

Hvis jeg nu vil se en sådan, hvor skal jeg
så tage hen? Her er der heldigvis ﬂere
muligheder.
Man kan tage til det norske ﬂymuseum
i Gardermoen ved Oslo eller til England,
hvor der er bevarede eksemplarer på Imperial War Museum i London, RAF Museum
Hendon og Duxford. Endelig er der et
eksemplar på Militaire Luchvaartsmuseum
Soesterberg i Holland og en er på depot ved
Musée de l’Air et de L’Espace i Paris.
Tager vi lidt længere væk, så står der
en på det canadiske ﬂymuseum i Ottawa
og der er et par replikaer i New Zealand,
hvoraf mindst den ene er ﬂyvende.

B.E.2 i model

1/72
B.E.2a ﬁndes fra et ﬁrma der hedder Phoenix. Der er tale om vacuform, så det er
næppe for begyndere.
B.E.2c/d/e ﬁndes i et gammelt Formaplane
vacuform sæt. Her er der i hvert fald ikke
tale om noget for begynderen. Formaplane
blev jo lukket i begyndelsen af 1980erne,
men rygter vil vide at formene endte hos
et ﬁrma der hedder Aircraft in Miniature,
der måske kunne ﬁnde på at genudgive det
på et tidspunkt.
B.E.2c er udgivet af to fabrikanter. VeeDay, der for længst er gået nedenom og
hjem og senest fra Czechmaster (CMR) i
et resin sæt, der burde være til at få fat på.
Det ﬁndes i deres online katalog som sæt
nr. CMR-21. Bemærk at der ikke medfølger
decals til dette sæt.
B.E.2e er såmænd også udgivet af to fabrikanter. Pegasus, der er short-run sprøjtestøbt og CMR i resin som sæt nr. CMR-22.
Begge kan købes i div. forretninger.
1/48
B.E.2c er udgivet af to fabrikanter, nemlig
Aeroclub og Roden. Aeroclub sættet har
nr. ABK44448, mere hvis I skulle falde
over den B.E.2e, som også er udgivet af
Aeroclub som sæt nr. ABK44548. Skulle
jeg vælge her, ville det nok blive Roden sættet da det virker som en lidt mere forﬁnet
støbeteknik end Aeroclubs.

Kilder

Hare, Paul R.: Aeroplanes of the Royal
Aircraft Factory
Squadron/Signal Publications no.123:
B.E.2 in action
Windsock Dataﬁle 42: RAF B.E.2c
Windsock Dataﬁle 14: RAF B.E.2e
Artikler af J. M. Bruce i Flight Magazine
fra 2. april og 16. april 1954
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”In-depth” anmeldelse af sWS med Flak 43
Maco. Skala 1/72
I forbindelse med Esbjerg Open 2011 har jeg haft lejlighed til at kigge på sWS med Flak
43 i 1/72 fra det tyske firma Maco.
Tekst af Søren Leonhardt. Foto via internet og Søren Leonhardt

Historie

Tyskerne rådede under 2. verdenskrig over
halvbæltekøretøjer i mange forskellige
vægtklasser. sWS (Schwerer Wehrmacht
Schlepper) var et forsøg på at udvikle en
ny model, der dels udnyttede de praktiske
erfaringer, man havde fået på østfronten,
og som samtidig standardiserede nogle af
klasserne, således at sWS med tiden kunne
erstatte disse.
Der blev produceret ca. 825 af alle
versioner af sWS fra 1943 til 1945. Fra
midten af 1944 blev disse anvendt på alle
fronter.
Der blev lavet ﬂere versioner af sWS.
De første sWS’er havde en almindelig
førerkabine, mens der senere dukkede
versioner op, hvor førerkabinen var i en
pansret udførelse.
Mange havde et fladt lad og blev
anvendt til generelle transport- og trækopgaver. Andre versioner var påmonteret
ﬂakkanon eller 15 cm panzerwerfer 42.

Sættet

sWS som model i skala 1/72 er en sjældenhed. Jeg har ikke umiddelbart kendskab til
andre ﬁrmaer end Maco der udgiver denne
i 1/72. Så hvis man brænder for at lave en
sWS i 1/72 er sættet alene af den grund
meget attraktivt.
Dette sæt er den senere version af sWS
med pansret førerkabine.
Sættet består af 3 støberammer til selve
køretøjet samt 1 støberamme til ﬂakkanonen, i alt ca. 225 enkeltdele.
Det første indtryk er generelt meget ﬁn
detaljeret kvalitet, specielt er jeg begejstret
for kæderne. 1/72 samlesæt har i mange
år været plaget af elendige ”gummikæder”
der ikke kunne limes, ikke passede i længden, ikke kunne monteres med naturlige
svej og kun havde sporadiske detaljer på
ydersiden. Men ﬁrmaerne er efterhånden
18

Den ene støberamme til selve køretøjet

kommet efter det. Mange udbyder nu
deres sæt med ”link and length”, som jeg
personligt er stor fan af. Kæderne af hård
plastic giver mulighed for at lime de enkelte
led på driv- og returhjulet og kæderne kan
bukkes, således at de kan monteres med naturligt svej. Dette sæt er ingen undtagelse,
og hvis detaljeringsgraden så oveni købet
er så god som i dette tilfælde, er det bare
rigtig godt.
Det indvendige af den pansrede førerkabine er også ﬁnt detaljeret med rat,
gearskifter samt instrumentbræt. Husk nu
at få decals (no 9) påsat instrumentbrættet
før kabinen samles!
Det medfølgende kanonløb bør udbores. Marker centeret med en nål eller
lignende og udbor efterfølgende med et
meget lille bor. Flak 43 kanonløbet har en
konisk munding, så man bør afslutter med
at udvide det borede hul forsigtigt med et
lille spidst skalpelblad.
Mange modelbyggere anvender som
en ekstra detalje drejet kanonløb i metal,
som selvfølgelig er et alternativ, men i

dette tilfælde synes jeg at det medfølgende
kanonløb alt i alt er glimrende.
Jeg glæder mig også over at sættet indeholder rigeligt med ammunition både til
kanonen samt til de bagerste opbevaringsbokse for ammunition. En lille detalje som
tit er en mangel på mange sæt.
De medfølgende decals indeholder
ﬂere sæt nummerplader både til hæren
(WH) og Luftwaffe (WL) samt amerikanske kendingsmærker(?) et stor ”G”, ”F”
samt navnet ”Thor”. Det samme ark med
decals anvendes sikkert til mange af Maco’s
sWS udgivelser, hvilket sandsynligvis
forklarer, hvorfor instruktionshæftet kun
beskriver mulig anvendelse af 2 sæt WH
nummerplader samt det tidligere nævnt
decal til instrumentbrættet.
Instruktionshæftet er logisk opbygget
og forklarer glimrende de få steder, hvor
man selv skal bore et fastgøringshul.
Sættet indeholder et enkelt forslag til
bemaling af en sWS tilhørende Panzer
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44920359
Sortsøvej 10
2730 Herlev
dk72@post.cybercity.dk
45. Peter Bjørn Madsen 59620310
Ordrup Mølle
Ordrupvej 60
4540 Fårevejle
46. Søren Flint
46383975
Oldvejsparken 76, Gevninge
4000 Roskilde
47. Henning Svensson 31423910
Vordingborggade 30, 1.tv.
2100 Kbh.Ø.
hsv@post9.tele.dk

56. Bjarne Pedersen
98116329
Trælshøj 10, Ræhr
7730 Hanstholm
bjarnep@post12.tele.dk
57. Nick V. Jørgensen
Hybenhaven 84
5240 Odense NØ.
matrosen@live.dk

31265155

58. Birger Mikkelsen
Toftebo 17, 2.
3500 Værløse

44485569

59. Mads Orkild
Sønderkær 512
7190 Billund
orkild@mail.tele.dk

33910691

60. Steen Andersen
36414611
Hanehøj 14 B.
2880 Bagsværd
steen.andersen@adslhome.dk
61. Anders Veie
75450338
N.J. Poulsens Vej 13, 1.th.
6700 Esbjerg
62. Ole Westphalen
47179415
Sigridsvej 51
3650 Ølstykke
westphalen@mail.dk
63. Henrik Stormer
Fensmarks Allé 18
3520 Farum
stormer@email.dk

36179032
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64. Allan Nielsen
43541550
Spættebo 2
2665 Vallensbæk Strand
allnie9@gmail.com

79. Robert Jensen
29900003
Stenbjergparken 3 B, 2.th
6400 Sønderborg
r_t_jensen@mail1.stofanet.dk

95. Allan Nielsen
40446130
Ellekildehavevej 25
3140 Ålsgårde
allanknielsen@stofanet.dk

112. Ib N. Andersen
56383230
Stenagerhuse 31, Ørslev
4100 Ringsted
nan@post.tele.dk

65. Tommy Olsen
20655426
Vardevej 36 A, 3.th.
7100 Vejle
tommy.e.olsen@jubii.dk

80. Peter Christensen
56634260
Humlevej 13
40302031
4600 Køge
pc@naftrading.com

96. Sonnich P. Hansen 43464082
Morbærhaven 6-107
2620 Albertslund

113. Chris T.N. Andersen 74725534
Rolighedsvej 3
6240 Løgumkloster
ctna@mail.dk

66. Freddy Kikkenborg 36303843
Händelsvej 54, st.tv.
2450 Kbh.SV.
kikkenborg@sport.dk

81. Orla Kragh Jensen
Margrethe Allé 6
2690 Karlslunde
orl@siemens.dk

67. AP Models/Torben Pedersen
40604362
Eriksholmparken 136
9400 Nørresundby

82. Michael Starcke
86544002
Drammelstrupvej 23 A, Balle
8300 Odder
starcke@paradis.dk

68. Peter Fousing
Bregnegårdsvej 29
6630 Rødding

83. Arne Bonvig Christensen
42542990
Skovbrynet, bolig 6
Søengen 8
2840 Holte

75421512

69. Tage Bjørn Sørensen 97222654
Haraldsgade 5, 1.
7400 Herning
tagebs@mail.tele.dk
70. Allan S. Hansen
20768399
Lindholm Søpark 14.1.-1
9400 Nørresundby
ashansen@vip.cybercity.dk
71. Torben Nielsen
97528256
Hasselvænget 4
7800 Skive
panzerfreak@mail.tele.dk
72. Carsten Bentzien
38108301
Knardrupgårds Allé 10
3660 Stenløse
bentzien@gmail.com
73. Jes Touvdal
46193716
Toftevangen 77
4130 Viby Sj.
touvdal@christensen.tdcadsl.dk
74. Claus Davidsen
97840237
Pilevej 10
7600 Struer
fam_davidsen@get2net.dk
75. Kim Hartvig Sørensen
21267688
Nagelsvej 20
8270 Højbjerg
kimhartvig@hotmail.com
76. Svend Aage Grønnebæk
75177050
Østergade 7
6690 Gørding
svend_groennebaek@hotmail.com
77. Christian Alexandersen
25171769
Koglevænget 3
8920 Randers NV
c_alexandersen@yahoo.dk
78. Michael Boll Jensen 36704667
Bjødstrupvej 63
2610 Rødovre
m.b.jensen@webspeed.dk
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46154215

84. Ib Dramshøj
20725309
Vestergårdsvej 57, 1.tv.
2600 Glostrup
85. Kenn Bertram Hansen
39299930
Gersagerparken 53,1.tv.
2670 Greve
uh1d@webspeed.dk
86. Kjeld Pedersen
55985370
Tiendevej 3
4760 Vordingborg
tiendevej@gmail.com
87. Peter Højborg
46731796
Grydehøjvej 44, Gundsømagle
4000 Roskilde
phojborg@besked.com
88. Forsvarets Bibliotek
Kastellet 46
2100 Kbh.Ø.
89. Niels Rønkjær
86435240
Strandstræde 3, bolig 5
3550 Slangerup
swing@oﬁr.dk
90. Torben Magnusson 75451548
Grundtvigs Allé 119
6700 Esbjerg
tbair@esenet.dk
91. Poul Melgaard
86915428
Hadbjergvej 14 G, 2.
8370 Hadsten
poullene@worldonline.dk
92. Randers Hobby
86433923
Skansegade 6, Baggården
8940 Randers SV.
93. Kjeld Johansen
20728480
Sulsted Kærvej 1 A
9381 Sulsted
kjeld66johansen@gmail.com
94. Palle Olsen
30350065
Rævestien 2
4550 Asnæs
palleo@bigfoot.com

97. Bennett Bech-Jensen 33241721
Martesens Allé 4 A, st.th.
1828 Frederiksberg C.
bennett@post10.tele.dk
98. Peter Krogh
86883460
Ågade 40
8620 Kjellerup
krogh-peter1@jubi.dk
99. Ib Schmidt
Olufsvej 34
2100 Kbh.Ø.

115. Christian Ankerstjerne
Eremitageparken 103, 2.B
2800 Lyngby
panzer@panzerworld.net

35387751

100. Troels B. Christensen
Hasserisgade 14, 1.th.
9000 Ålborg
101. Henning Knudsen 74753353
Sandemandsvej 2, Brøns
6780 Skærbæk
102. Morten Jessen
20208707
Gennemløbet 11, 3.
2720 Vanløse
jessen@mojoe.info
103. Torben Johansen Haubeck
Brolæggerpladsen 70
2635 Ishøj
104. Gerhard Olsen
36727240
Høve Bygade 9, Høve
4550 Asnæs
105. Niels G. Jørgensen
Skovdammen 3
2880 Bagsværd
nielsgorm@sol.dk

114. Johnny Pedersen
98572757
Hyldevej 4
9560 Hadsund
info@cueballweb.com

35420515

116. Bent Laursen
Lyngholmsvej 9
9200 Ålborg SV.
bela@gvdnet.dk

98187365

117. Per Jensen
Stakledet 2, 2.th.
2500 Valby

38809935

118. Henning Toldbod
98103073
Langgade 32
9000 Ålborg
htolbod@stofanet.dk
119. Carsten Rønnev
33234216
Vesterfælledvej 15, 1.th.
1750 Kbh.V.
120. Jan Dam Hansen
43527010
Syrenhegnet 50
2630 Tåstrup
jan.damhansen@gmail.com
121. Mikkel Plannthin
Ndr. Frihavnsgade 31, 1.th
2100 Kbh.Ø.
plannthin@hotmail.com

106. Thomas Sørensen
49261013
Pontoppidansvej 13 E, 1.th.
3000 Helsingør

122. Kristoffer Åberg
Klangv. 9
S-224 72 Lund
Sverige
kristoffer.aberg@acm.org

107. Michael Quark Schmidt
27993216
Tejstgården 25
2670 Greve
quark20@hotmail.com

123. Model og Hobby
33143010
Frederiksborggade 23
1360 Kbh.K.

108. Mogens Wøbbe
Egerishave 46
7800 Skive

97523208

109. Martin Røpke
Gammelsøvej 6
4760 Vordingborg
britt@orehoj.dk

22386797

110. Johnny F. Fæstelager 44661883
Langekærvej 37
2750 Ballerup
111. Yme Offringa
Fonteinstraat 29
8913 CV Leeuwarden
Holland
offri011@planet.nl

124. Allan Petersen
21637495
Kalvehave Mark 20
4771 Kalvehave
allanpet@gmail.com
125. Steffen Sørensen
Skads Byvej 59
6705 Esbjerg Ø.
steffen@neffets.dk

75160203

126. Daniel Tolnai
28938676
Lyngbyvej 32 A, 6.th.
2100 Kbh.Ø.
funkydesign@forum.dk
127. Lasse Hyllemose
33114187
Amalievej 22, 1.tv.
1875 Frederiksberg C.
lasarm@webspeed.dk

128. Markus Kossmann 75528140
Bertram Knudsens Vej 172
6000 Kolding
129. Tommy Sørensen
Skolevej 6
6800 Varde
tommyosvald@jubii.dk
130. Tom Isager
Alkærhøj 20
6950 Ringkøbing

132. Peer Schmidt
27471045
Kronprinsensgade 17 st.th.
6700 Esbjerg
pesc@esenet.dk
133. Gentofte Bibliotekerne
Ahlmanns Allé 6
2900 Hellerup
86624196

135. Torben Heide Petersen
Sandbakken 45
4700 Næstved
heidesteno@msn.com
136. Klavs Bach Nielsen
Søndergyden13, Skanderup
6640 Lunderskov
klavs1972@oﬁr.dk
137. Carsten Cronqvist
Hvidovrevej 74 F
2610 Rødovre
cacr@ke.dk

161. Poul Østergaard
Kulsvierparken 39
2800 Kgs.Lyngby
jopo@webspeed.dk

176. Poul Schütt Jensen
Munkemaen 285
5270 Odense N.
poli@webspeed.dk

66188838

146. Per Nielsen
35425291
Næstvedgade 27, st.tv.
2100 Kbh.Ø.
pernielsen@haunstrupgaard.dk

162. Gunnar Rugaard
86351205
Græsbjergvej 6, Strands
8420 Knebel
gunnar-rugaard@get2net.dk

177. Jimmy Wæhrens
Vestergade 88
8464 Galten
hj-waehrens@mail.dk

147. Flemming Iversen
Albjergparken 31, 1.th.
2660 Brøndby Strand
flemming.iversen@
broendbybredbaand.dk

163. Peter Kristiansen
40416586
Kløvervej 8
3500 Værløse
peter.kristiansen@post.dk

178. Sara Juul
Arnold Nielsens Boulevard 13, 2.th.
2650 Hvidovre
Pipper_DK@hotmail.com

148. Roy Nielsen
Vejlebrovej 18 B
2635 Ishøj
rnielsen@witte-nielsen.dk

164. Danscale
26890556
v/Søren Pedersen
Høffdingsvej 41, 2.th.
2500 Valby
danscale@forum.dk

179. Staffan Juul
Arnold Nielsens Boulevard 13, 2.th.
2650 Hvidovre.
staffan.juul@gmail.com

149. Jan Bannebjerg
Vejlebrovej 28 G
2635 Ishøj
jan@bannebjerg.dk

165. Mogens Vikman
75534560
Ålykkegade 10
6000 Kolding
mogensvikman@gmail.com

97323712

131. Det Nordjyske Landsbibliotek
Rendsburggade 2
Postbox 839
9100 Ålborg

134. Christian Marschall
Huginsvej 24
8800 Viborg
chrima@tdcadsl.dk

145. Poul-Erik Jøhncke
Marienlystvej 40
4900 Nakskov
johncke@nakskovnet.dk

27954617

138. Per Buus
Verupvej 1
4293 Dianalund
pbu@naviair.dk
139. Ivan Majbom Madsen
Haugevej 210
5270 Odense N
140. Anders Jensen
58530988
Slotsvænget 27, st.th.
4200 Slagelse
141. Henning Sørensen
Ejerstedvej 102
9493 Saltum
142. Ole Østergaard
45767740
Ørnevej 9
2970 Hørsholm
ole-oestergaard@jubii.dk

20260672

150. Jan Mathiesen
Sletmarken 13
6310 Broager
151. Andreas Schmidt
Vejgårdsparken 57
3520 Farum
varanus@live.dk
152. Kenneth Folkmann 51719831
Kongelundsvej 430
2770 Kastrup
k.folkmann@youmail.dk
153. Kenneth Kerff
55500823
Stenagergårdsvej 57 26361823
4160 Herlufmagle
kerff@oﬁr.dk
154. Mikael Holm Andersen
Kongensgade 4 A, 3.th.
3000 Helsingør
ma@xmedio.dk
155. Finn Nissen
97182598
Åkjærs Allé 2
7330 Brande
toﬁloch@mvbmail.dk
156. Gunnar L. Jørgensen 97224806
Monradsgade 14
7400 Herning
gunnair@get2net.dk
157. Christian Berring
86179707
Strandborgvej 14 B
8240 Risskov
c.berring@privat.dk
158. Johan Brander Søltoft 51840845
Østervænget 3, st.
5000 Odense C.
johanbs4@hotmail.com

143. Lars Myrup Lassen 39611627
Svejgårdsvej 28, 1.
2900 Hellerup
lars_myruplassen@mac.com

159. Jørgen Seit Jespersen
Valhøjvej 4
2500 Valby

144. Bo Christensen
46372013
Fugledalen 9
4000 Roskilde
aabenhuus@webspeed.dk

160. Hans Andersen
22280768
Michael Beringsvang 1, st.th.
2650 Hvidovre
hansan@oﬁr.dk

166. Jens Peter Madsen
75331245
Fyrrevænget 415
7190 Billund
j.p.madsen@mail.dk
167. Jacob Teckemeier
Lykkesholms Allé 29, 1.tv.
1902 Frederiksberg C
jstk@bane.dk
168. Tommy Jensen
Århusvej 22 G, 1.tv.
8940 Randers SV.
f16tot@email.dk
160. Søren Holmgren
Bønnetvej 37, Bønnet
4871 Horbelev
agerkaffe@hotmail.com
170. Jan Hejl
Tebbestrupvej 46
8900 Randers C
jan.hejl@wanadoo.dk
171. Ole Andreasen
Jordbærdalen 21
3700 Rønne
info@actiontour.dk

56910315

172. Mikael S. Rasmussen 22488961
Egeparken 5
6650 Brørup
wotan@tdcadsl.dk
173. Dan Nielsen
47311094
Bakkegade 3 C
3600 Frederikssund
dsl39912@vip.cybercity.dk
174. John Berwick
Engsvinget 13
5250 Odense SV
berwickj@gmail.com
175. Ib Pedersen
Søndergade 59
9320 Hjallerup
ibejgil@stofanet.dk

180. Tommy Beck
Syrenparken 1
6760 Ribe
beck-ribe@stofanet.dk
181. Tommy Gravad
Hyacintgården 3, 1.tv.
2300 Kbh.S.
tgravad@ruc.dk
182. Bo Balsløv
Lindevej 11
4622 Havdrup
183. Claus Dam
Frederikssundsvej 394 st.tv.
2700 Brønshøj
clausd@kulturarv.dk
184. René Fischer
Rolf Krakesvej 50, 1.mf.
5200 Odense V.
rene_andersen_64@hotmail.com
185. Torsten Pedersen
45823828
Rolighedsvej 51
26777477
3460 Birkerød
torstenpedersen@mac.com
186. Søren Jensen
Engkrogen 7
4600 Køge
sj56@forum.dk

56650851

187. Bo Kristiansen
Valdemarsgade 77, 4.th.
1665 Kbh. V.
bokri@webspeed.dk
188. Søren Leonhardt
86176281
Krathusvej 2B
29422477
8240 Risskov
leonhardt@oncable.dk
189. Lars Furbo-Sørensen 24419981
Søvang Alle 23, 2.tv.
2770 Kastrup
190. Sven Thomsen
Humlevej 2
4700 Næstved

21455006

40844517
191. Martin Nielsen
Bangsvej 18
7430 Ikast
martinna@mvb.net
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192. Rene Nicklas Wendt 22649941
Søvangen 18
3450 Allerød
pcpost@privat.dk

196. Nicolai Plesberg
21120007
Kærvej 8
4571 Grevinge
nicolai.plesberg@gmail.com

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

205. Henrik Stæhr
Chr. Winthers Vej 85
4700 Næstved
ipms@ishuset.dk

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

197. Marc Dahlstrøm
Sønderlundsvej 3
8660 Skanderborg

202. Per Reichgrüber
Nordmarksvej 64, 1. tv.
2770 Kastrup
reichgruber@gmail.com

206. Kevin Devine
42315031
Christian Paulsensvej 34, 1-3
2000 Frederiksberg

194. Claus Zimmermann
91/471 Maroondah Hwy
Lilydale
Vic 3140
Australien
claus_z@westnet.com.au
195. Jens Voigt
Åkirkebyvej 156
3700 Rønne
jens@balbo-net.org

198. Peter Nellemann
Banevej 24
4180 Sorø

53630806

199. Henrik Høeg
Nørregade 110 A st.
6700 Esbjerg
henrikhoeg@live.dk

203. Flemming Knudsen 40403383
Betavej 4
9000 Ålborg
f.knudsen@rn.dk
204. Kenneth Macher
Ruten 239, 2. lejl. 2.
2700 Brønshøj

200. Torben Plesberg
Hovedgaden 37 A
4571 Grevinge
seawolf@get2net.dk

207. Steen Agner
43905103
Gl.Havnevej 10
2670 Greve
s.agner@vip.cybercity.dk
208. Anders Kofoed Hansen
47721703
Højmose Vænge 9, 3.tv.
2970 Hørsholm
anderskofoedhansen@gmail.com

Hjemmelavet værktøj - 2 af 4 stk.
Dem der følger med på forummet, har haft en chance for at opdage dem.
Der er også yderligere billeder og links til de sider der har inspireret mig.
Tekst og fotos: Dan TDBV Nielsen

D

anChopper1 og DanSander1 kunne ses om lørdagen
ved DM i Modelbygning. Dog var Chopperen uden
barberblad af sikkerhedsgrunde.
Baseret på og inspireret af 3 typer værktøjer der kan købes,
samt en hjemmebyggers kreativitet.
DanLongSander1 inspireret af en hjemmebygget Longsander
på en hjemmeside, der desværre er forsvundet nu.
DanChopper1 baseret på: ”The Chopper I, II og III” og
”Chop-It”
DanSander1 baseret på: ”The True Sander” og ”Sand-It”
DanDuplicutter baseret på: ”Duplicutter II” og ”DuplicateIt”
Der er 2 ﬁrmaer, der producerer disse værktøjer, begge i
USA.
http://www.nwsl.com
http://www.micromark.com
På grund af fragt og sandsynligheden for pestdanmarks horrible toldbehandlingsgebyr, er værktøjerne uden for min økonomiske rækkevidde.
Lad os tage Micro-mark’s Chop-It. Listepris 22,95$, med
fragt 41,98$, det er ca. 239,- danske kroner, inden told/moms og
Pestdanmarkgebyr, hvor vi så vil ende i omegnen af 459,- for et
stykke værktøj til ca. 125 kr.
Jeg har i længere tid gået og leget med tanken ”Gad vide om
jeg selv kan lave en chopper og en sander”, for så komplicerede
er de heller ikke. Så faldt jeg over et forum, hvor der var en der
havde lavet sin egen chopper og så blev jeg enig med mig selv om
at det kunne jeg også.
Jeg vidste jeg skulle lave en sander og en chopper. Jeg har gået
og ruget på projektet i ca. 1½ års tid og min største hurdle har været
den variable vinkelting, som er en del af Sand-It/The True Sander.
Da jeg først havde besluttet mig for, at den ikke behøvede at være
mere kompliceret, end et stykke aluliste med et hul skruet fast i en
anden aluliste med gevindhul, så tog begivenhederne fart.
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Materialer

Det meste af det jeg har brugt, er materialer jeg havde i forvejen.
Noget har været til overs fra andre projekter, noget fra min vane
med at, hvis økonomien tillader det, at købe pladerester hos mine
lokale byggemarkeder. Af og til skimmer jeg den lokale produkthandler, oftest med et bestemt projekt for øje, men skulle han have
noget, der måske kunne være brugbart, så ryger det med.
Skruer har været fra et værktøjssæt, et skruesortiment, kannibaliseret (jeg har vænnet mig til skille al mekanik og elektronik
ad og gemme skruer og andet der umiddelbart virker brugbart.),
ting jeg har fundet, eller fået og et lille udvalg af stumper, købt
til formålet.
Tykkelser og øvrige dimensioner er ikke så vigtige, men der er
visse ting, jeg kunne havde været smartere med og dem kommer jeg
ind på, i forbindelse med de enkelte værktøjer. (Jeg har har allerede
fundet på ændringer og forbedringer, derfor versionsnr.)

Spændebeslag til alle værktøjer

M5 ﬁngerskruer fra T.hansen, klippet til i passende længder.
Nogle træstykker, hvor overskydende materiale er fjernet med
sav og stemmejern. En aluminium U-proﬁl, fra en af mine produkthandler skimminger, skåret i passende længder. Her tror jeg
billederne taler for sig selv.

Danchopper1

Grundpladen er lavet af 16mm MDF plade (en hylde, der blev til
overs fra mit projekt ”Hylder i hobbyområdet”).
Topplade er 3mm ﬁberplade, der er glat på begge sider, som
jeg har fået. Den har samme tykkelse, som stykket af skæremåtte
fra Netto. En tommestok fra Fakta. De billigste vinkelbeslag fra
jem og ﬁx eller Silvan. 1 stk. 8mm bolt, en låsemøtrik og en almindelig møtrik fra Stark. (Til test inden endelig montering). Et
stykke aluminium fra produkthandler. Barberblade fra Flügger og
til sidst unbrakobolte, skruer og skiver.

Overvejelser

Klippemåde: Lige eller skrå?
Jeg formoder at den ene udgave, har et
blad der står helt lige på skærepladen. Dette
ud fra at nogle, har udskiftet den originale
bundplade med glasplader med succes.
Den anden udgave har et blad, der står
skråt når det møder pladen.
Jeg har valgt den skrå mulighed. Mindre
behov for at være superpræcis med håndtagets højde fra pladen. (Læs nemmere).
Jeg havde skæremåtten og den er nem at
udskifte, når den dør. Så kunne jeg heller
aldrig drømme om at bruge en glasplade
som skæremåtte. I mine øjne er det det
samme som at myrde skæret. Det er for
dyrt i længden.

Præcision

Min research havde vist mig, at der er en
overvejene sandsynlighed for, specielt med
tykke emner, at snittet ikke ville være lodret.
Det skulle være fordi bladet bliver trukket
til den side, hvor der er mindst modstand.
Flere mulige løsninger er at ﬁnde på nettet,
men jeg har valgt at tage højde for det og
bruge sanderen til at rette op på det.
Derfor valgte jeg de billige vinkelbeslag,
samt at det var dem jeg kunne få fat i. Jeg
vil anbefale at medbringe et vinkeljern, så
man kan ﬁnde 2 der er vinkelrette.
Testklipninger har bekræftet svagheden. En strimmel af 3mm tyk ﬁberplade,
kun holdt fast mod tommestokken, på den
ene side af bladet, viste en tydelig kurve
på afklipsiden. Samme strimmel trykket
løseligt mod et stop på afklipsiden, gav
nogenlunde ensartet kurve, den modsatte
vej. Strimlen trykket fast mod stoppet, gav
et lige snit.

Den færdige DanChopper1

Skrue, beslag, skiver og håndtag sammen med 8 mm bolt og møtrik.
Pladen
Skære et passende stykke af hylden.
Skære/slibe spor i topplade til skæremåtte. (Jeg har brugt 2 plader, hvor jeg har
skåret en bid ud af den ene.)
Montere topplader på bundplade. Min
fremgangsmåde har været at: 1. Forbore 1.
hul, 2. Skrue en skrue i, 3. Rettet pladen til,
så den sidder som jeg ønsker den, 4. Forbore 2. hul, 5. Skrue en skrue i, 6. Forbore
resten af hullerne, 7. Undersænke hullerne,
8. Skrue resten af skruerne i, 9. Skrue de 2
første skruer ud, undersænke hullerne og
montere dem igen.

Tilret skæremåtte og monter denne.
Min bliver holdt fast af tommestokkene
og en skrue.
Skille tommestok ad, skære og slibe
til korrekt længe, herunder slibe en slids
til bladet.
Bore M5 gevindhullerne til fastspænding af emner i tommestokken.
Forbore monteringshullerne med et
bor, der har samme diameter, som den
massive del af skruen, der skal monteres
i hullet.
Fastspænde tommestok til pladen med
skrue/lyntvinger.
Bore monteringshullerne i pladen, med
hullerne i tommestokken som styr.

Fremstilling

(Vilkårlig rækkefølge)
Klipper
Jeg startede med at fræse et spor, til bladet i
håndtaget. Det var dog ikke nødvendigt.
Bore 4,2 mm huller til M5 gevind i
håndtag og skære gevindet. Jeg har lavet
huller, så jeg kan have 2 blade i forlængelse
af hinanden. Spørgsmålet er så bare om
det funkler.
Bore 8 mm hul til M8 bolten i håndtag.
Finde den rigtige højde på 8 mm hullet
i vinkelbeslagene. Jeg brugte Technic Lego
til at teste med.
Bore 8 mm hullerne i vinkelbeslagene.
Jeg brugte en Storm P løsning med beslaget mod den faste kæbe i min maskinskruestik og en træklods mellem den løse
kæbe og beslaget. Træstykket var under
borestedet.
Den skarpe ende af chopperen. Bemærk monteringen af skærebladet
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Her ses den klippevinkel som chopperen har

Afmontere tommestok og bore monteringshuller op. Jeg havde planlagt at bruge
undersænkede skruer, men det blev for
upræcist til mig. Jeg har i stedet brugt skruer
med ﬂad underside på hovedet. Det giver
ﬂere muligheder for justeringer.
Skrue tommestok fast.
Bore fastspændingshullerne i pladen,
igen med hullerne i tommestokken som
styr.
Skære gevind i hullerne.
Samling
Placere klipper korrekt på bundplade.
Markere hullerne og fjerne klipperen.
Bore skruehuller.
Genplacere klipper og skrue skruer
næsten i.
Finjuster placeringen.
Fastspænd. (Jeg var nødt til at fjerne
møtrikken for at kunne montere den sidste
skrue.)
Når placering og funktion er tilfredsstillende, udskiftes møtrik med låsemøtrik.
Monter barberblad og voila den er
klippeklar.

Planlagte ændringer,
forbedringer og tilføjelser

Jeg sætter en plade hen over bladene på
håndtaget. Der kunne måske gøre bladene
mindre ﬂeksible. Skulle jeg gå hen og lave et
nyt håndtag, så ville jeg droppe sporet.

DanSander1

Grundpladen er fra samme hylde. Toppladerne er fra en 3,5mm fiberplade,
der stammer fra en billedramme, der var
kasseret.
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Den variable vinkel og styrelisten er
fra 2 stk. 3x15x1000mm aluminiumslister fra Stark. Slibeklodsen er et stykke
40x40x3,2mm aluminium ﬁrkantrør, jeg
har fået, med 3x3x0.5mm └ messing vinkel proﬁler købt i Model og Hobby påsat.
Og skruer.

Overvejelser

Ud over grublerierne over den variable
vinkel, så har det eneste været beslutningen
om at gøre stykkerne af toppladen, som
slibeklodsen kører imod udskiftelige.
Tanken har været, at med vand og
vådslibepapir, så holder ﬁberpladen ikke
ret længe.

Fremstilling

(Vilkårlig rækkefølge)
Klodsen
Alurør skåret til, afgratet og slebet nogenlunde glat.
Messing proﬁlliste skåret i 4 stykker
og afgratet.
Begge dele rengjort med vand og
sæbe.
Proﬁllister limet på alurør, 2 af gangen,
med Stabilit Express.
Stabilit Express hærder hurtigt op. Emnerne skal være på plads efter 10 minutter
og helst hurtigere. Efter 20 minutter kan
man skære det overskydende væk og slibe
i det, dog med en vis forsigtighed. Den ene
af de første proﬁler ﬁk jeg vredet væk fra
klodsen og så måtte proﬁlen af, limrester
fjernes og så forfra. Jo længere man venter,
jo hårdere bliver stabiliten og den er fuldt
hærdet på 24 timer.
Efter rensning, grov polering og ophærdning, limede jeg passende stykker af

Harald Nyborgs vådslibepapir på klodsen
med hvid lim. En grov og en ﬁn.
Pladen
Skære et passende stykke af hylden.
Skære toppladen i 3 stykker. Skiftestykket, der er styr for slibeklodsen og som
senere vil blive delt, og de 2 plader, der
danner sporet for den variable vinkel. Det
er her vigtigt at styrsiden på skiftestykket
og siden på de 2 plader, der danner sporet
er helt lige. Jeg brugte DanLongSander1 til
dette, inden den overhovedet var færdig.
Bemærk at jeg har ladet stykkerne, være
så store at de rager ud over bundpladen.
Det overskydende er blevet skåret af, med
en kniv efter færdigmonteringen af toppladerne.
Montering af skiftestykket først, da
alt andet skal være i vinkel i forhold til
slibeklodsstyret. Samme metode som på
DanChopper1. Da et stykke skulle fjernes,
for at gøre plads til vinklen, lavede jeg også
huller i de fremtidige hjørner.
Afmontering af skiftestykket, skære et
stykke på 16-17mm ud, for at gøre plads
til vinklen og påsætte stykket igen. Her
brugte jeg en alulinial, for at sikre mig at
det blev lige.
Montering af det ene sporstykke. Her
brugte jeg vinkeljern, for at sikre mig at
sporet er vinkelret på slibestyret.
Det andet sporstykke. Her lagde jeg
styrelisten (Samme materiale, som den variable vinkel.) op mod første sporstykke og
derefter andet sporstykke mod dette. Bore
og skrue fast og bingo, et spor der passer.
Styreliste. På samme måde som tommestokken på DanChopper1. Her er det
dog 3x15mm aluliste i en passende længde.

Med denne opstilling, er den faste slebet vinkel til.
Vinklen er spændt fast pga. lidt slup i sporet og en
tendens til at gå løs, ved for voldsom håndtering.

Denne skal også være vinkelret på klodssporet.

Den variable vinkel

2 stykker 3x15mm alulister i passende længder, den ene med et hul til en M4 skrue,
den anden med et gevind til skruen. En M4
skrue klippet til så den passer. Jeg bruger
en kabelskotang, der har gevindhuller til
formålet.
Bemærk! Det er ikke alle kabelskotænger med hul, der har gevind. Jeg har
2 fra værktøjssæt uden. Den jeg har med,
er fra et kabelskosæt købt i Aldi. Skruer
skruen i tangen, så længden passer, sætter
tang i skruestik og spænder indtil skruen
knækker. Skruer skruen ud og skruer den
forsigtigt i en snitbakke, da gevindet er
blevet lettere mast af tangen.
Snittappe og snitbakker er fra et sæt
købt i Aldi.
Stykkerne skrues sammen, den korrekte vinkel ﬁndes og
skidtet strammes. Her
bruger jeg en trekantsvinkelmålerlinial.

skulle der så komme projekter, hvor jeg
har brug for mange af de samme, i andre
vinkler, så laver jeg det, der er behov for.
Så var den køreklar, troede jeg.

Ændringer tilføjelser og forbedringer, nogle planlagte,
andre udført.

Jeg har brugt 3x3x0.5mm └ profilliste
til klodsen. Det har vist sig at det grove
slibepapir, er højere end proﬁlen er tyk.
Jeg har limet en strimmel 1x3mm styren
på slibestyret, for ikke at få ødelagt dette
af slibepapiret.
Skulle jeg gøre det om igen, ville jeg
vælge 4x4x1mm proﬁl og så en topplade,
der er mindst 1,5mm tykkere end proﬁlen
er høj.

Jeg har glemt at gøre plads til slibeklodsen af 64mm ﬁrkantrør, jeg havde
planlagt. DOH!
Jeg har tilføjet nogle ekstra huller, til
fastspænding af emner. Flere vil blive
tilføjet efter behov.
Sidst har jeg købt noget antiglidting i
Silvan, for det er hamrende irriterende, at
skidtet kører rundt på bordet. Så må vi se
om det virker.

Afslutning

Det var hvad jeg ville byde på denne gang.
DanLongSander1 og DanDuplicutter vil
jeg komme nærmere ind på, på et senere
tidspunkt.
Jeg satser på at have færdigskrevet indlægget til næste nummer af bladet.

Spændeværktøjer. Den lange uprofil øverst, er
gentagelsesværktøj til DanLongSander1

Faste vinkler

Jeg har lavet en 90° og
45° skabelon af 3mm
akrylplade, skåret og
slebet til med de passende værktøjer. Foreløbigt vil jeg bruge
den variable vinkel og
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Snurrerundtsuakker i Krigshelvede 3
I starten af 2010 begyndte cirkushesten at vrinske igen, der var savsmuld forude.
Tekst og fotos: Ole ”Luftwaffe” Westphalen. Regional Coordinator MA Ops. Prizren, Kosovo
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orstået på den måde at jeg igen følte
trang til at tage med RigsPeters
politivæsen en tur udenlands, nu
for fjerde gang. Det endte så på forskellige
måder op i, at jeg den 13. februar 2011
igen befandt mig i Krigshelvede, nærmere
bestemt den underlige konstruktion der nu
går under navnet Republikken Kosovo.
Her kører EU en såkaldt Rule Of Law
mission, EULEX, hvor politifolk fra EUlandene, samt USA, Canada og Tyrkiet (og
så har Norge også fedtet sig med) forsøger
at få Kosovo Police, samt retsvæsen og
fængselsvæsen til at fungere nogenlunde
efter Best European Practice (hvad det så
end er, står noget hen i det uvisse). Det er
en lang historie, som endnu ikke er endt
lykkeligt. Missionen tog over efter at FN
havde forsøgt igennem 10 år at få landet til
at fungere ordentligt. Der er endnu militærstyrker i landet såkaldt KFOR, men hvor
der var ca. 35.000 mand da jeg var her for
11 år siden, er der nu ca. 3.000 mand.
Nå, men en dag hvor jeg sad i min
udmærkede lejlighed hernede, med både
kabel-TV og internet, kom jeg pludselig til
at tænke på, at jeg de to foregående gange
havde rapporteret hjem til IPMS-Danmark
om disse Snurrerundtsuakker der ﬂyver
lufthavet (i øvrigt det eneste hav der er
værd at bevæge sig på) tyndt hernede.
Det er sådan, at KFOR ﬂyver rundt
i schweiziske Cougar’s, kroaterne i noget
russisk Mi-etellerandet, Slovenien i Bell
412, amerikanerne i Black Hawk og så er
der vist et par spillere mere på banen som
vi dog ikke ser ret meget til. Desuden har
EULEX indlejet et par EC-135 til Mede-

ZS-RUH på platformen i Pristina
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vac, samt to SA330 Puma’er til diverse
transportopgaver (for kort tid siden suppleret med en mere).
Nå, men jeg kiggede dybt i min tjenestecomputer og fandt mailadressen på
vores helikopter coordinator, i øvrigt en
svensk kvinde, og sendte hende en høﬂig
forespørgsel om ikke hun kunne formidle
en kontakt, således at en stærkt ﬂyveinteresseret dansk politimand kunne komme
ud i lufthavnen og tage et par skilderier
suppleret med en snak med det ﬂyvende
personel. Jeg ﬁk vist også lige lusket med,
at en lille orientation ﬂight ikke ville være
af vejen.
Efter et par dage ﬁk jeg svar, ﬂyvetur
kunne der ikke være tale om, men jeg kunne
møde op førstkommende torsdag kl. 0645
i Pristina Airport hos Starlite Aviation, idet
én af helikopterne skulle ud på en tidlig tur
og ville være tilbage omkring kl. 0700 og
så kunne jeg jo tage nogle billeder når den
landede og så efterfølgende få en sludder
med besætningen.
Torsdag morgen oprandt, jeg havde
lavet lokumsaftale med min ﬁnske kollega
Kari om at passe min tjeneste, og kl. 0515
drog jeg af sted i min tildelte Nissan Patrol
i dybt mørke. Køretiden er ca. 1½ time over
et bjergpas og undervejs stod solen op til en
skyfri og dejlig varm dag. Jeg skulle jo ud at
se på ﬂyveapparater og dette i kombination
med ikke ret megen traﬁk gjorde, at jeg var
meget hurtigt fremme ved lufthavnen.
Starlite Aviation, som er et sydafrikansk
ﬁrma der arbejder på kontrakt for EU og
de har et væld af aktiviteter inden for ﬂyveri
hjemme i Sydafrika. Jeg havde ingen pro-

blemer med at komme ind på lufthavnens
område og kort efter stod jeg foran ﬁrmaets store sølvgrå hangar. Ikke et øje var at
se og jeg luskede derfor rundt en rum tid
for at se om jeg kunne ﬁnde nogen.
Først kl. 0800 kom en minivan med 3
mand der viste sig, at være nogle af ﬁrmaets mekanikere. De kunne fortælle mig, at
helo’en var noget forsinket, hvortil jeg kun
kunne svare, at det havde jeg da bemærket.
Men ingen smalle steder, hangaren blev åbnet og jeg blev venligt bedt indenfor, hvor
personalet gik i gang med noget service på
en Puma. Én af mekanikerne gik i gang
med at ordne et par luftﬁltre som normalt
sidder foran motorindsugningerne. Sjovt
således at se en form for full scale modelbyggeri, idet han med håndkraft sleb, spartlede, malede, sleb, spa… osv.
Nå, men endelig omkring kl. 0830 kom
Puma’en elegant ind til landing på ﬁrmaets
helipad og efter at have slukket for petroleumsbrænderne og tagventilatoren kom
den 3 mand store besætning mig venligt
i møde og spurgte, på et noget særpræget
engelsk, om jeg havde fået kaffe? Det
havde jeg ikke, så vi gik derefter alle ind
på kontoret. Straks kaffen var hældt op,
fortalte så Capt. Beau Basson og First Ofﬁcer Diaan Pienaar, at de under ﬂyvningen
havde diskuteret hvorledes de kunne være
til min tjeneste og de havde derfor lagt en
plan. ”Om det ville være OK for mig at
ﬂyve rundt med dem i nogle timer, idet
de havde nogle opgaver rundt omkring”.
Hvad fanden svarer man til det…?
Jeg ﬁk forelagt planen, der gik ud på
at vi først ﬂøj op til en fransk KFOR base
i Novo Selo, hvor en ﬂok franske gendarmer skulle træne ombordstigning og
afsætning fra helikopter. Derefter skulle vi
med gendarmerne ud at ﬂyve en god lang
tur og så tilbage til Novo Selo og sætte
dem af. Når det var gjort skulle vi så til
Mitrovica LogBase hvorfra de i sling under
helo’en skulle ﬂyve diesel i jerry cans op
til en belejret grænsepost på den serbiske
grænse. Jeg skulle så afvente i Mitrovica,
da de ikke må have passagerer med under
sling operationer, men de ville komme og
hente mig senere. Derfra skulle vi så retur
til Pristina hvorfra de skulle lave yderligere
sling operationer resten af dagen.
Ned med kaffen, hvorefter vi sadlede
op i uhyret, ZS-RUH, en hvidmalet AS330
Puma over 30 år gammel tidligere tilhørende tysk Bundesgrenzschutz. Foruden

Capt. og First Ofﬁcer består besætningen
yderligere af en mekaniker der fra jump
seat betjener motorerne under opstart og
nedlukning. Jeg ﬁk udleveret ørepropper
og blev anvist plads lige bagved mekanikeren så jeg kunne følge arbejdsgangen i
cockpittet.
Der kom overraskende hurtigt liv i
uhyret der straks begyndte at stå og hoppe
og vride sig ivrig efter at komme op i sit
rette element. Hele ﬂyveapparatet gjorde
et noget slidt indtryk set indefra, helt sort
dårligt håndmalet instrument panel med
damp instrumenter suppleret med et enkelt
nymodens ﬂadskærms instrument, ligesom
kabinen ﬂere steder så ud som om at den
var spartlet med tyggegummi og malet
med en hvidtekost. Jeg ville jo have brugt
Squadron Green Putty og airbrush. Nu
skal man jo heldigvis ikke glemme, at vi
her taler om et arbejdsredskab og ikke et
ruteﬂy og da besætningen virkede særdeles
kompetente, følte jeg, at jeg alt i alt var i
trygge omgivelser.
Vi var snart fremme ved Novo Selo,
hvor vi uden yderligere falbelader landede
lige frem på helipad’en og lukkede det hele
ned. I en 20 minutters tid lavede gendarmerne så opsidning og afsidning, indtil
Capt. Basson sagde god for det, og de entrede så uhyret endnu en gang og spændte
sig fast i det, som jeg nu betragtede som
MIN helikopter. Jeg kunne ikke undgå at
føle mig lidt vigtig, da jeg havde den klart
bedste plads.
Afsted det gik igen med kurs stik nord
over bjerge og igennem dale indtil vi var
fremme over den serbiske grænseovergang
Gate 1. Et hurtigt venstredrej i lav højde
og så tilbage mod sydvest og lidt senere
mod nordvest indtil vi passerede Zubin
Potok, hvor jeg slog mine folder for 10-11
år siden. Videre frem mod dæmningen
hvor mekanikeren gjorde tegn til os om
at åbne skydedørene i begge sider og tage
vores kameraer frem. Så kan det den onderendermig nok være at der skete ting og
sager. Pludselig gled vi ned til en 2-5 meter
over den opdæmmede sø og så ﬁk den ellers for fuld skrue alle 14 km op gennem
søen til den serbiske grænse. Søen ligger i
en lang dal omgivet af bjerge og vi måtte
således hele tiden svinge hid og did alt
imens ”speedometeret” stod og dirrede på
120 kt. Omkring og så samme vej tilbage
med lidt sightseeing over Mitrovica inden
vi satte gendarmerne af i Novo Selo.
Endelig havde jeg min helikopter for
mig selv igen og vi lettede straks mod
Mitrovica hvor vi senere landede på
EULEX’s Log Base og lukkede ned. Imens
mine chauffører brugte tiden på at beregne
hvordan slinget skulle udføres og kort efter

Her lander ZS-RUH på
Mitrovica Log Base

lettede igen, brugte jeg tiden på en god tår
kaf på LogBasen’s cafeteria. Efter 30 min
skulle jeg være klar igen på LogBasen og
kort efter kom min helikopter retur og
satte sig pænt på helipad’en imellem betonmurene. Jeg troede nu, at jeg blot skulle
stige ombord igen men nej, med tagventilatoren kørende måtte jeg så deltage i rent
fysisk arbejde med at unloade et større antal
tomme jerry cans fra kabinen.
Jeg havde således ikke fået mine ørepropper sat i og jeg tror sgu ikke at mine
ører havde helt godt af at stå direkte under
det hylende bæst i 10 min, men vi blev da
færdige og jeg kunne entre. Direkte op i
lufthavet og så sydover mod Pristina International hvor vi med et ﬂot venstredrej
igen satte apparatet på jorden og lukkede
ned. Tak for turen!
Jeg ﬁk en lille sludder med besætningen
bagefter. Firmaet er rent sydafrikansk med
en afdeling i Tyskland. Man har ﬂøjet for
EULEX i 2 år på en kontrakt der administreres af et italiensk ﬁrma på vegne af EU.
Alt ﬂyvende personel samt mekanikere er
sydafrikansk med enkelte lokalt ansatte.
Opgaverne i Kosovo er VIP transport,
godstransport, personeltransport m.v.
altså nærmest alt forefaldende. Er man
interesseret kan man gå på nettet og kigge
ind hos Starlite Aviation Group og vil man
vide, hvorfor jeg render rundt hernede, kan
man kigge indenfor hos EULEX.
Dagen efter min ﬂyvetur skete der det,
at vores lokale politi gik i gang med en operation ved grænseovergangene, hvilket hidsede serberne op i en grad så de blokerede
alle veje til grænserne i nord. Det medførte
så, at personel inkl. local staff der arbejder
på de 2 grænseovergange i nord dagligt må
ﬂyves til og fra tjeneste og helikopterne
har haft svært travlt lige siden, faktisk så

meget at de for nylig har fået tilført endnu
en Puma. Fra min sidste mission hernede
har jeg stadigvæk kontakt med min gamle
tolk Merita, som nu arbejder som tolk for
EULEX på Gate 1. Hun kender udmærket
min passion for ﬂyvning og ﬂyvende apparater og hun undlader ikke at ringe til
mig et par gange om ugen, blot for at høre,
om det interesserer mig, at hun stadigvæk
ﬂyver i helikopter til og fra arbejde hver
dag. Satans til madamme.
Min succes med ﬂyveturen har fået mig
til på tilsvarende vis at tilskrive KFOR om
et besøg hos deres helikoptere med henblik
på en uddybende artikel i det ærværdige
magasin IPMS-Nyt. Det skal nok også
lykkes mig at få en fod indenfor hos vores
medevac helo drenge. Sker det, får i selvfølgelig også en historie desangående.
Jeg har End Of Mission den 12/2-12.
Det skal ikke være nogen hemmelighed,
at en sådanher udflugt i EU’s tjeneste
kaster lidt guld af sig og med udmærkede
internetforbindelser til min arbejdsplads
hernede er jeg kommet til at bestille lidt i
diverse model shops.
Min svaghed er jo jetﬂy i 1:32 og det
er blevet til en Trumpeter Su-27UBS der
skal bygges om til en indisk Su-30MKI, en
Academy F-16I Sufa, samt en kaskade af
diverse æts og resin sæt samt decals der
skal hjælpe lidt på de ovennævnte ting plus
noget andet. Desuden venter derhjemme
på hylderne en F/A-18D, en F-104G, en
F-14A, en Euroﬁghter og en delvis hjemmegjort 2-sædet F-16. Så skal jeg bare have
et større hus. Glemte lige, at jeg også skal
have USS Nimitz i 1:350 færdiggjort.
Det var så en lille beretning til vores
agtværdige blad. Kan måske inspirere
nogen nu hvor modelbyggersæsonen er
indledt. God fornøjelse.
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Skalainkonsekvens – et modelbyggerdilemma
Det er enhver modelbyggers mål at bygge sin model så detaljeret som muligt.
Tekst og fotos: Torben Plesberg, modelskibsbygger & skipper
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o ﬂere detaljer, des bedre model, håndværksmæssig kvalitet forudsat. Trangen
til detaljer kan relativt uproblematisk
dyrkes i alle skalaer fra ca 1: 50 og større.
Men allerede i 1:72 begynder det at knibe
gevaldigt med detaljerne. De bliver for
små, og dermed næsten umulige at have
med at gøre.
Problemet med skalainkonsekvens
opstår navnlig, når vi kommer under 1:100.
Alle modeller af større skibe er i ret små
skalaer, ellers ville modellen blive for stor
til en almindelig bolig. En lille model af
slagskibet Bismarck i 1:100 er en kæmpemæssig model med en længde på 251 cm
og en vægt på ca. 50 kg - hvis vægten
også skal være skalakorrekt. Men selv om
modellen ser enorm ud, så er skalaen alligevel så lille, at man hurtigt løber ind i
skalainkonsekvens.
Og herved forstås, at ikke alt på modellen er i samme skala – i alle 3 dimensioner.
De, der bygger modelskibe, synes
ofte, at der i alt fald skal være en ræling
på skibet – sceptre og wirer. I skala 1:100
skal sceptrene på Bismarck have en Ø på
0,3 mm, og wire Ø skal være 0,1 mm. Det
er så tyndt og skrøbeligt, at mange ville
vælge 0,5 mm, for ikke at sige 0,8 mm til
sceptrene. Og mon ikke 0,3 mm ville blive
valget til wirerne, fordi der fås en ”smykketråd” netop i denne Ø, og som illuderer
den snoede metalwire perfekt.
Vælger man denne løsning, står man
med det overordnede problem, at tykkelsen på sceptrene er i skala 1:37,5 og på
wirerne 1:33. Det er det jeg forstår ved

skalainkonsekvens. Rælingen på Bismarck
i 1:1 udgør en så relativt lille del af skibets
masse, at den på et foto af hele skibet set
fra siden kun kan anes, fordi man ved, at
den er der. Det samme ville være tilfældet
for modellen i 1:100, hvis godstykkelsen er
0,3 mm henholdsvis 0,1 mm.
Men så kommer vi til plastikbyggesættene: Selv i skala 1:700 fås der fotoætsede
rælinger, hvor såvel sceptre som wirer har
en tykkelse, der svarer til mindst 10 cm Ø.
Tyndere kunne det ikke laves, selv ikke ved
fotoætsning. En model af Bismarck i 1:700
med ræling i groft overdrevet materialetykkelse ser ikke korrekt ud! Modellen er
ødelagt, fordi der er tilføjet detaljer, som er
alt for grove. Et foto af hele modellen set
fra siden bør sammenlignes med et foto af
originalen fra en tilsvarende vinkel.
Når man sammenligner de 2 fotos er
man ikke i tvivl om, at modellen ville være
langt bedre tjent uden den håbløst overdimensionerede ræling. Og jeg er endda
ikke kommet ind på højden af rælingen
– godstykkelsen alene!
1:100 er den praktisk nedre grænse for,
hvornår man kan lave en ræling med sceptre og wirer, og som kun kan anes på et foto
af hele modellen set fra siden. Og kun hvis
scepter Ø ikke overstiger 0,5 mm.
Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ræling – eller andre detaljer - skal med på en
model af et skib, så hedder lakmusprøven:
Studer et foto af originalen og se, om
du kan få øje på detaljerne her. Hvis de
næsten ikke er til at se, skal de ikke med
på modellen – medmindre du accepterer
skalainkonsekvens!

Her ses Torbens model af Tirpitz i sit rette element
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Og nu vi er ved krigsskibsmodeller i
små skalaer: Bevæbningen er også et sted,
hvor grove skalainkonsekvenser er normen
snarere end undtagelsen. Og det er navnlig
20 mm skytset, der udgør problemet. På
vor model af Bismarck i 1:100 skal løbet
være 0,5 mm i Ø. Prøv at studere 20 mm
kanoner i mindre skalaer end 1:100 – et
andet område, hvor skalainkonsekvensen
hersker.
På min model af slagskibet Tirpitz i
skala 1:150 har jeg bevidst givet afkald på
rælinger. Derfor ser modellen noget bar
ud på nært hold. Men i den rigtige betragtningsafstand ude på søen, kan rælingen
alligevel ikke ses, og mange andre detaljer
heller ikke. Og her kommer vi faktisk ind
på, hvad formålet kan være med en given
model.
Hvis formålet med modellen er at
gengive alt, hvad der ﬁndes på originalen,
så bliver man nødt til at vælge en skala,
hvor det er muligt at gengive alt, altså 1:32
eller endnu større. Her er det nemlig fysisk
muligt stort set at lave alle detaljerne.
Hvis formålet med en model er at vise,
hvordan et slagskib ser ud under sejlads,
herunder hvordan det manøvrerer, så
stiller sagen sig helt anderledes, og det er
helt andre ting end netop alle detaljer, der
er afgørende for, om modellen opfylder
sit formål.
Den valgte skala til en sådan model vil
normalt være den mindste, hvormed man
kan opnå de tilsigtede egenskaber. Og
hvorfor den mindste? Jo, det har såmænd
noget med transport af modellen at gøre.
Transport fra bolig/opbevaringssted til

Tirpitz har her afsluttet et drej til bagbord

det farvand, hvor man tør risikere at sejle
med skibet!
Min tyske ven, der har bygget slagskibet
Tirpitz i 1:100 – måske den bedste model
af dette skib, der overhovedet ﬁndes – kan
ikke søsætte sit skib alene. Han har altid
brug for en hjælper, og det sætter grænser
for, hvor ofte han sejler med det! Så når jeg
er på besøg, får han i alt fald sejlet.
En anden tysker, som har bygget Graf
Zeppelin i 1:50, hvilket giver en model på
over 5 meter, og en vægt, der kræver en

kran til søsætning, har sejlet med skibet
hele 2 gange – og aldrig mere. Det var alt
for besværligt, og desuden kom der skader
på modellen ved begge søsætninger!
Derfor altid den mindst mulige skala,
hvis sejlads er hovedformålet med modellen.
I parentes kan jeg lige nævne, at min
allerførste sejlende model af slagskibet
Bismarck i skala 1:200 for nylig har rundet
de 100.000 sømil, og dermed langt overgået
originalens samlede sejlstrækning. Nu er en

NYT FRA EDUARD
Ætsninger
1:35
36194: ASU-85 SPG (1956)
1:48
8820: PSP colour
BRASSIN 1:48
648046: Rocket launcher B-8M1
and loading cart
648048: R-27T/T1 / AA-10 Alamo-B
648049: MiG-21 wheel wells
648050: MiG-21BIS interior
648051: MiG-21BIS exhaust nozzle
SÆT
1:48
1160:

I-16 Type 10 over Spain
Dual Combo
Bf 109E-1

8261:
1:72
7415: F6F-5 Hellcat
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MIG

MP 35-374: Iraqi T-62 Conversion Kit
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

0447:

NYT FRA HISTOIRE

Ofﬁcers & Soldiers 16:
Guides & guards from great
headquarters 1792-1816
0427: Ofﬁcers & Soldiers 17:
Chasseurs a Cheval
1779-1815 Vol. 1
0450: The Art of Jeep 1941-1945
0456: German Combat Knives
1914-1945
0391: Amphibious Vehicles
in the Wehrmacht
0285: Berezina Battle
0353: Men and Battles 10: Hattin 1187
0461: Panthers in Normandy
0440: 12th & 15th Air Forces
0382: The Battle of Ocana
0458: Planes & Pilots 16:
Lockheed Starﬁghter from 1952
to 2000
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA TRISTAR

35091: German Winter Recon Crew
for Sd.Kfz. 221/222, 2 ﬁg. i resin
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

sømil i skala 1:200 kun 926 cm, men det
bliver alligevel en pæn strækning, når man
ganger ud. Og så vil jeg lige tilføje, at skibet
har skalarækkevidde, altså 8.900 sømil ved
ikke bare 17, men hele 20 knob.
Jeg bevæger mig egentlig udenfor, hvad
der er kerneområde for IPMS. Men jeg
vil lige afslutningsvis nævne, at for meget
stille siddende arbejde er usundt. Med
sejlende modelskibe får man masser af
motion og frisk luft i sejlsæsonen, som er
ca. 8 måneder af året – isfri farvande!

NYT FRA BLACK DOG
1:35
T35059: British Humber Mk IV
accessories set
T35060: US M-26 Pershing
accessories set
T35061: Dingo Mk III Scout car
accessories set
D35009: Destroyed M1A1 Abrams base
D35010: Paciﬁc Sherman turret base
D35011: Destroyed Sd.Kfz.251 base
BLACK DOG figurines 1:35
F35039: US woman soldier
in Afghanistan
F35040: US soldier in Afghanistan
F35041: US woman + man soldiers
in Afghanistan
1:48
T48060: British Staghound Mk III
accessories set
1:72
T72036: LVT A4 accessories set
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Den danske finlandsfrivillige jagerpilot
Jörn Ulrichs Gloster Gladiator
af Kai Willadsen

R

AF jagerﬂy blev i perioden op til
og i begyndelsen af 2. verdenskrig frem til januar 1941 forsynet
med camouflagemønster i to udgaver,
nemlig “Pattern A” og “Pattern B”, som
var spejlbilleder af hinanden. Principielt
blev det ene mønster påført ﬂy med ulige
serienummer, det andet mønster ﬂy med
lige serienummer.
I min artikel om danske ﬂyvere i Vinterkrigen (IPMS-Nyt nr. 100) blev det ene
mønster gengivet. Det andet - så vidt jeg
kan bedømme det mønster, som passer
til ﬂy med ulige RAF serienumre - ﬁndes
i Suomen Ilmailuhistoriallinen Lehti nr.
2/1996 og gengives her (næste side red.
bem.) med tilladelse fra forfatteren, Pentti
Manninen.
Han har speciﬁkt udført en tegning
af Gloster Gladiator Mk.II GL-257 tilhørende 2/LLv 26 med det udseende, som
ﬂyet havde i februar 1940. Netop dette ﬂy
blev ﬂøjet af løjtnant Jörn Ulrich i hans
luftkamp den 13. februar.
Pentti Manninen har analyseret dokumentationen for løjtnant Ulrichs luftkamp

og er nået frem til, at han nedskød 2 styk
I-15bis jagerﬂy, inden han selv måtte nødlande. Den i min artikel nævnte SB-2 blev
nedskudt af andre ﬁnske piloter efter, at
de to danskere var blevet ramt, men er på
grund af en fejl i regimentets beretning
blevet tilskrevet danskeren. Til gengæld
kan Pentti Manninen identiﬁcere løjtnant
Ulrichs luftsejr fra 2. februar som et bombeﬂy af typen DB-3M.
Bemalingen af løjtnant Ulrichs fly
er standard RAF shadow compensation
skemaet som udviklet af Royal Aircraft
Establishment i 1939.
Dette indebærer de mørke farver Dark
Green og Dark Earth på oversiden af
overvinge og krop, mens de lysere varianter
Light Green og Light Earth anvendes på
mindre belyste steder som oversiden af
undervingen og lodrette ﬂader (haleﬁnne
med sideror, kropssidernes nederste del,
vingestræbere). Undersiden af over- og
undervinge var sort på bagbords side, hvid
på styrbords side. Spinner, undersiden af
kroppen, undersiden af haleplanet, indersiden af understelsbenene samt skiene

var i aluminiumsfarve. Cowlingsring og
udstødningsrør var svedent metal.
Hertil kommer finske kokarder på
kropssider og vingernes over- og undersider. De ﬁnske serienumre blev påført
kropssiderne og undervingens underside
(læses med “flynæsen opad”) i Sverige
inden ankomsten til Finland; typograﬁen
afviger derfor fra den, som var standard
i Finland.
Først ved senere eftersyn og ommalinger i Finland blev serienumrenes udførelse
ændret. Serienumrene var sorte bortset
fra “257” i hvid på baggrund af den sorte
vingeunderside.
Den nederste sidetegning viser bagbords
side af GL-278 med udseende i vinteren
1940/41, altså ca. et år efter Vinterkrigen.
På dette ﬂy er de sort-hvide identiﬁkationsfarver på undervingen udført anderledes,
idet de mødes midt under kroppen.
Så nu er det bare med at få fundet
Gladiator-sættet frem fra sætlageret. Her
skulle være materiale og idéer nok til både
en almindelig model, til et diorama eller til
en model i dokumentationsklassen...
Dette billede viser GL-257 efter Ulrichs
nødlanding d. 13. februar 1940
Foto: Via Internettet

NYT FRA ROYAL MODEL

NYT FRA MINIART

35081: Soviet Artillery Crew
35095: Mercedes 170V stabsvogn/civil
35118: British Tank Riders
(NW Europe). 5 ﬁg.
35127: GAZ-AA Soviet Truck
35130: GAZ-MM Soviet Truck
35555: European Tiled Roof
36046: Cobblestone pavement,
33x34 cm
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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NYT FRA ICM

35461: Krupp L3H163,
WWII German Army Truck
35472: Admiral Saloon,
WWII German Staff Car
35475: Kapitän Saloon,
WWII German Staff Car
35525: L1500A (Kfz.70),
WWII German Personnel Car
35612: Soviet Staff Personnel
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

RM647: Palm 1:48
RM649: Palm 1:72
RM650: Tenente degli Alpini
1915-18 1:10
RM651: Factory corner ruin
RM653: Milk bottles
with crates and churns
RM655: Wine bottles and crates
RM656: Factory ruin with steam boiler
RM662: Dogs and cats
RM663: Mattresses
RM664: Assorted suitcases
RM665: Civilian clothing
RM668: German tankers loading-ammo
RM669: Waffen SS tank
Commander with map
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MPM
1:72
72533: Hawker Fury
72538: Breda Ba 88
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA TRUMPETER
1:35

RAF Dark Green,
F.S.34096
RAF Dark Earth,
F.S.30118

Svedent metal
(udstødningsrør)
Hvid

Hvid underside

Blå

Hvid underside (undervinge)

Aluminium

Sort underside

RAF Light Earth,
F.S.30400

Sort underside (undervinge)

RAF Light Green,
F.S.34258

1007: M1083 FMTV Standard
Cargo Truck
1008: M1083 FMTV Standard
Cargo Truck with Armored Cab
1009: M1078 FMTV Standard
Cargo Truck with Armored Cab
1010: M1082 LMTV Trailer (LMTVT)
1502: Canadian Grizzly 6x6 APC
1506: Canadian Husky 6x6 APC
(Improved Version)
1512: M1129 Stryker Mortar Carriage
(MCV-B)
1542: BTR-60P
1544: BTR-60PB
1563: B1 Centauro AFV
early Version (1st Series)
1564: B1 Centauro AFV
early version (2nd Series)
1578: Russian T-64A
Model 1972 MBT
1581: Russian T-64B
Model 1975 MBT
1582: Russian BTR-50PK APC
1584: Sd.Kfz.8 Gepanzerte 12t
1588: Russian ASU-85 M1956
1589: Russian ASU-85 M1970
1590: Russian BTR-70 APC
(Early Version)
1594: Russian BTR-80 APC
2316: Russian A-19 M1931
122mm Cannon
2321: Soviet NKL-26
Armoured Aerosan
2322: Soviet Aerosan RF-8
5517: Russian BTR-40 APC
5520: Japanese type 73 Jeep New type
5524: Jagdpanzer Hetzer-Starr
5538: Chelyabinsk ChTZ S-65
Russian Tracked Tractor

NYT FRA TANK

T-35126: Wehrmacht sniper team.
Summer 1943-45. 2 ﬁg.
T-35127: Soviet machine gunners
(with 7.62 mm MG DP-28).
1941-45. 2 ﬁg.
T-35128: Soviet tanker.
Summer 1943-45
T-35129: Two German tankers painting
vehicles. Summer 1943-45
T-35130: German tanker with
compressor (painting
vechicles). Summer 1943-45
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

NYT FRA MODELKASTEN

F-3:

© Pentti Manninen, 1996

3 kvindelige civile
maskingeværskytter
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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Referat – Generalforsamling
IPMS, januar 2012
Pkt. 1

Lars Seifert-Thorsen valgt som ordstyrer.
Torben Klein valgt som rerefent.

Pkt. 2
Formandens beretning

2011 var jo som bekendt endnu et DM
år – endnu et DM i den stabile række af
arrangementer som Danmarks største
plastikmodelbyggerforening har stået for
hvert 2. år siden 1985. For dette kan vi
være stolte og kigger man tilbage, så er det
stadig den samme kerne af folk, der gang
på gang stiller op som frivillige, dommere
og ikke mindst deltagere.
Deltagermæssigt var DM i 2011 desværre ikke det helt store tilløbsstykke. Vi
nåede knap 50 deltagere, men det er måske
så det vi kan trække i et marked, hvor bare
det at opdage hobbyen, endsige dyrke den
kan være en særdeles besværlig affære.
Valby Kulturhus er efterhånden ikke
en optimal placering for vort kernearrangement, så derfor er bestyrelsen på stadig
jagt efter gode lokaliteter, der kan erstatte
det efterhånden mere og mere lurvede og
nedslidte sted i Valby.
Men på trods af disse ikke optimale og
snævre forhold viste de aktive IPMS’ere
atter engang, at de fungerer som en sammentømret militær enhed, der får sat alt
op og revet det ned igen uden at nogen
behøver at sige så meget som to ord.
Det var som formand en helt utrolig
positiv oplevelse at se folk gå på med krum
hals for at få fjernet en stor stak særdeles
uheldigt placeret byggemateriale, mens en
anden gruppe ﬁk sat alle vore borde op i
den store sal. Pragtfuldt og imponerende at
se aktivitetsniveauet, hvor ingen holder sig
tilbage med at give en hånd. Flot arbejde
der atter engang viser hvad erfaring nu
engang gør for at få afviklet nogle opgaver i
en ruf. Jeg håber I alle er klar i 2013 – hvor
det så end må blive henne.
Jeg vil dog tilføje at det vil ske i Københavnsområdet – så meget ER klart.

Festlig weekend i Malmø

C4 Open er traditionelt set et nærmest
rituelt årligt besøg den sidste weekend i
oktober som en slags indgang til de lange
mørke vinteraftener. Mangen en IPMS’er
var lokket af huse i 2011, hvor det Malmøske efterhånden har udviklet sig til et sekundært mødested for IPMS’ere og andet
godtfolk fra det østlige Danmark – altså
København med opland.
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I år var C4-Open så genstand for
arrangementets 20 års jubilæum og ikke
mindst var det også det første deciderede
SM, hvilket i denne forbindelse betyder
Svensk Mesterskab og ikke noget andet!
I den forbindelse stillede IPMS Danmark
op med en særpræmie bestående af en
1., 2. og 3. plads til de modeller af alle på
hele udstillingen der tiltrak sig den største
opmærksomhed fra de tilstedeværende
IPMS medlemmer.
Der var stor enighed om de flotte
dioramaer og mangen et IPMS medlem
kunne da også vende hjem med præmier i
den ordinære C4 konkurrence, men det var
alligevel undertegnede der det næste års tid
kan blære sig højlydt med at være Svensk
Mester – den eneste i Danmark!

Det der internet

Der skal dog igen lyde en opfordring til for
dem der endnu ikke er med, at få meldt sig
på forum. Det er ikke svært eller kompliceret og da vi har den politik at det kun er
medlemmer der har adgang til at bidrage,
slipper vi i udstrakt grad for den slags
indlæg, der intet bidrager til det samlede
billede andet end at tælle op i antallet af
indlæg. Ikke at der ikke er plads til skæg
og ballade, det er der også. Men alt med
måde naturligvis.
På IPMS online forum er der pt. 117
medlemmer, hvilket er præcis det samme
som sidste år. Der MÅ være ﬂere der er
udstyret med en emailadresse og en pc med
internet adgang. Se at komme ud af busken
og bliv meldt på. Det er forrygende nemt
– hvis man ellers er i stand til at huske sit
password… Adgang sker naturligvis gennem www.ipms.dk.
Til dem der allerede er medlemmer
skal der da også lyde en opfordring: Skriv
noget. En anmeldelse; en WIP; en advarsel;
et godt tip; en salgsannonce eller måske
en købsannonce. Brug forum det er til for
det samme!

IPMS-Nyt – vort omdrejningspunkt

IPMS-Nyt er med til at fastholde et medlemsskab til en samlende organisation. Det
vil man aldrig opnå med en hjemmeside,
hvor alle gemmer sig bag et tastatur og
mere eller mindre fantasifulde ”nicknames”. Der er også i 2011 puklet meget
med bladet fra redaktionens side, for at
få det til at se særdeles hæderligt ud til en
rimelig penge.

Der skal lyde en stor tak til de medlemmer der nogen gange med kort varsel har
fabrikeret gode artikler til bladet. Dette
har gjort, at vi i det forløbne år har kunnet
byde på en bred vifte af artikler om stort
og småt. Men arbejdet stopper ikke - bliv
endelig ved med at tæppebombe redaktøren med stof.

Medlemmerne

Efter den mindre katastrofe sidste år har
vi i år formået et status quo, hvor den naturlige afgang har været opvejet af en lige
så stor tilgang. Det er naturligvis ikke godt
nok, men erfaringerne har jo vist, at det er
svært at gøre ret meget ved
Jeg opfordrede sidste år på samme tid
til at være udadvendt omkring IPMS, hvis
man f.eks. deltog i diskussioner på diverse
fora ud over vort eget. Jeg er efterhånden
kommet til den pinefulde konklusion, at
det er ganske spildt ulejlighed.
”Visse steder” er stemningen omkring
IPMS langtfra positiv og åben. Dette
fremføres gerne af en mindre, men desværre særdeles højlydt skare, således at det
ikke rigtig er til at trænge igennem med
budskaber omkring arrangementer. Fordrejning og ret ”specielle” fortolkninger af
udtalelser hører til dagens uorden og det er
svært, endsige umuligt, at trænge igennem
argumenter uden at blive skudt i skoene at
man ser spøgelser. Hmmm.
Man kan indvende at man ikke bare
skal give op – men på den anden side er
det efterhånden bekræftet, at det åbenbart
ikke er nok at vise sig og deltage for at det
giver et resultat på bundlinien i form af nye
medlemmer. Problemet er provinsen. Vi
vil gerne dække den bedre, men i og med
at medlemmerne er meget spredt fordelt
er det ikke ”bare lige” at arrangere et eller
andet der vil tilfredsstille andet end de 5
nærmest boende. Sådan har situationen
være de sidste 20 år og der er absolut intet
der indikerer at dette skulle ændre sig. Man
kan jo også med selvsyn se at føromtalte
”visse sted” trods alt gør et heroisk arbejde
med at holde gryden i kog med jævnlige
møder, hvor man kan mønstre omkring
10 deltagere ét sted. Andre tiltag er faldet
bort – i hvert fald i det offentlige rum og
da kan man så kun gisne om, om der i
det hele taget sker noget for andre end en
sluttet skare?
Der er desværre ikke andre patentløsninger end det lange seje træk. Fra bestyrelsens side hverken kan eller vil vi pege
på nogen der skal sætte noget i gang. Det

er en urias post – men hvis der er nogen
der frivilligt stiller sig frem, så står blad,
hjemmeside og forum altid til disposition
til enhver tid.

50 år ung

I 2015 fylder IPMS Danmark det halve
århundrede. Det skal naturligvis fejres.
Der er selvfølgelig DM, der skal afholdes
– men det skal ikke kun være det. Der skal
ﬁndes på noget, så læg gerne hovederne
i blød derude og byd ind med realistiske
bud. Vi lejer ikke Bella Centret og bestiller
heller ikke overﬂyvning af Red Arrows – så
mindre må gøre det!

Kvartårskonkurrencen

Kvartårskonkurrencen har været et ok
tilløbsstykke i 2011, men ﬂere kunne godt
stille op – ja jeg skal jo ikke selv råbe for
højt i år – men næste år!
Peter Kristiansen har på forbilledlig vis
har klaret opgaven i 2011 og jeg er sikker på
at han også fortsætter dette hverv i 2012.

Afrunding.

Så 2011 var vel et ok gennemsnitligt år for
foreningen IPMS
Ingen kommentarer til beretningen.

Pkt. 3

De 3 største poster er kontingent (48.000),
porto (11.000) og bladtryk (32.000) - resten
af regnskabet udgør 6,7% (i et DM år),
hvilket må betegnes som pebernødder,
hvilket blev brugt til at anskueliggøre årets
regnskab, der udviste et driftsoverskud på
kr. 1.081,92 mod et forventet underskud
på kr. 4.000,-.
Efter en ﬂok useriøse kommentarer
blev regnskabet godkendt.

NYT FRA PLUS

EL040: Skis with sticks
1:48
AL4009: Russian missile R-73
AA-11 Archer
AL4010: Russian training unit UZR-73
1:72
AL7001: DHC-4 Caribou - Interior
AL7002: DHC-4 Caribou - Tail surfaces
AL7003: DHC-4 Caribou - Engine set
AL7004: U.S. Universal seats
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Pkt. 4
Forslag 4.1
Oprettelse af lokalklubber med stemmeret
med møderne.
Formanden mente, at forslaget burde
falde, da det var i modstrid med vedtægterne at åbne for, at ikke-medlemmer
kunne stemme på generalforsamlingen.
Forslaget ville desuden medføre forøgede
udgifter for foreningen.
Andre mente, at man burde vide, at
forslag skal indsendes i november.
Forslaget var medlemmets eget forslag,
det dækkede ikke f.eks. interesser i Esbjerg
Modelbyggerforening.
Afstemningen viste:
for: 1
imod: 16
hverken for eller imod: 9
Forslaget blev forkastet.
Forslag 4.2
Formålet var en separat generalforsamling
i f.eks. en weekend.
Det var ikke klart, om der var ﬂere,
ikke tilstedeværende, der bakkede dette
ønske op.
Det blev fremført, at det nok var noget
med at tillægge generalforsamlingen større
værdi, end IPMS gennem mange års virke
var vant til.
Forslaget ville medføre 2 gange øget
porto.
Afstemningen viste:
for: 0
imod: 17
hverken for eller imod: 9
Forslaget blev forkastet
Forslag 4.3a
Rettelse af skrivefejl i vedtægterne.
for: 24
imod: 0
hverken for eller imod: 2
Forslaget blev vedtaget.

NYT FRA WWP

Rød-59: Bantam Jeps in detail
Rød-63: Humber Mk. IV & CMP Fox
Blå-14: AW-101 Merlin in detail
SP-06: Jimmy (GMC) in Detail. 176 sider,
over 500 fotos af ﬂere typer
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA TANKOGRAD

NYT FRA MASTERBOX

3574: Passengers for MB 170V
35101: MB 170V Staff Car 1936.
Åben uden døre
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

1005: German Trench Warfare Vol. 1
1006: German Trench Warfare Vol. 2
I alt 200 sider med 360 sh & 100 farvefotos.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Forslag 4.3b
Opslag af dagsorden på hjemmesiden.
Ville ændre praksis fra, at medlemmerne blev informeret til, at medlemmerne
selv skulle opsøge information.
Enkelte var i tvivl om det var lovligt.
Forslaget kunne evt. støtte konspirationsteorierne, som nogle gange ﬂorerer.
Efter debat trak bestyrelsen forslaget.

Pkt. 5

Kontingentet blev fastholdt på kr. 225,- (og
så må vi se, om bukserne holder).
Vil vi lave blad i farver, ville kontingentet nok blive omkring kr. 500,-.

Pkt. 6

Formanden genvalgt.

Pkt. 7

Kasserer og sekretær genvalgt.

Pkt. 8
8.1
På baggrund af de fremsatte forslag var
bestyrelsen blevet ”bløde om hjertet”,
og kunne ﬁnde på at støtte lokalafdelinger, hvis der blev fremsat ønske. Et krav
kunne være, at der minimum skulle være 5
betalende medlemmer af IPMS. Regelsæt
udarbejdes, hvis det bliver til noget.
Et bestyrelsesmedlem var dog stadig
utryg ved lokalafdelinger.
8.2
Laver vi en fond til ”IPMS jubilæum 50
år” - nej.
8.3
Vil vi lægge blad på nettet eller til f.eks.
Ipad. - nej.
Derefter afsluttedes generalforsamlingen.

Udenfor referat

kan det nævnes, at:
Rene Wendt vandt 1.præmien i årets
kvartårskonkurrencer
Lasse Hyllemose ﬁk en 2. plads
Peter Kristiansen ﬁk en 3. plads.
Julekonkurrencen havde en rekorddeltagelse på 22 svar og medlem nr. 4 trak
Allan Nielsen som vinder
/Torben Klein

NYT FRA KINETIC
1:35
K61006: M109A2
K61007: M-ATV (MRAP)
K61011: 4x4 MRAP Truck
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Fortsat fra si.18
Division ”Müncheberg” med grundfarve i
gul (dunkelgelb) med grønne streger kantet
med rødbrun. Stregerne løber på tværs af
vognen og er skarpe (sandsynligvis håndmalede) som det tit ses på tyske køretøjer
sidst i krigen. Jeg synes forslaget til bemalingen er ﬁnt, men man kan sikkert ﬁnde
andre spændende forslag på internettet.
Panzer Division ”Müncheberg” blev
oprettet sent i krigen og deltog bl.a. i
forsvaret af Oder-Neisse (ved Seelower
Höhen) og i kampene i Berlin. Hvis man
vil placere sin model i et diorama kunne
man jo overveje en scene herfra.

Ekstra detaljering

Jeg har søgt lidt på nettet for at se hvad
der ﬁndes af ekstra detaljeringssæt (aftermarket sæt), men har ikke fundet noget til
sWS i 1/72. Det hænger jo nok sammen
med at sWS i 1/72 ikke er så udbredt, så
man er nok henvist til at lave sine ekstra
detaljer selv.
Til Flak 43 kanonen er det nok mere
sandsynligt at der ﬁndes aftermarket sæt
f.eks. kanonløb i drejet metal. Søg f.eks.
hos Schatton modelbau (link: http://
modellbau-schatton.privat.t-online.de/ ).
Modellen kan dog udmærket bygges
”out of the box” med et ﬁnt resultat. Hvis
man gerne vil tilføje et par ekstra detaljer
er her et par forslag som jeg selv påtænker
at lave.
Som allerede nævnt er der mange detaljer indvendigt i førerkabinen, så for at få
glæde af disse kunne man vælge at montere
lugerne i åben tilstand. Det vil så kræve
lidt research på hvordan de indvendige
håndtag på lugerne ser ud, da disse ikke er
inkluderet. Håndtagene kan efterfølgende
laves af trukken støberamme.
sWS’en har 2 sider på ladet, som kan
klappes ned. Disse bestod af en stålramme
med net. Siderne er i sættet i massiv udførelse. Man kan overveje at male mellemrummet (hvor nettet er) i en mørk farve og
efterfølgende tørbørste med den gule farve,
det vil få det støbte net til at træde frem.
Den ultimative løsning er dog selv at
lave siderne af et ﬁnmasket net, som har
pålimet lister af hvid plastplade, som gør
det ud for den omgivende stålramme.
Flak 43 kanonen har indføringen af
rammer med 3.7 cm ammunitionen i venstre side, mens de brugte ammunitionshylstre kastes ud til højre. Flak 43 kanonen har
et net på højre side til at fange de afskudte
hylstre. Dette net er ikke inkluderet i sættet, men kan laves af ﬁntmasket net, som
limes på trukken plasticstøberamme eller
metaltråd i passende tykkelse.
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Støberammen til kanonen og det fine lille decalark

Jeg har fundet et billede af en super
flot sWS med Flak 43 kanon på www.
missing-lynx.com.
De åbne luger i førerkabine, net på
sider på ladet, samt net på Flak 43 kanonen
kan alle ses på denne model. Bemærk dog at
denne model er i 1/35, men med de ekstra
detaljer, synes jeg vi kommer tæt på med
Maco’s 1/72 sWS model!

Hvis man er interesseret i at bygge
andre versioner af sWS i 1/72 kan man
søge mere info hos Maco på følgende
internetadresse:
http://mc-modellbau.de/html/maco_
plastic_model_kits.html

Konklusion

Dette sæt er klart anbefalelsesværdigt.

Så flot kan det laves i 1:35

NYT FRA AZUR

A054: Brequet Br 695AB.2 i 1:72
1:48
48055: Gloster Gladiator
48057: Avia B.534 III Serie
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA HOBBY BOSS

80359: F6F-3 Hellcat Late Version. 1:48
83402: USS Wasp LHD-1. 1:700
85502: M1070/M1000 HETS. 1:35
83205: Spitﬁre MK.Vb. 1:32
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

JULEKONKURRENCE

På generalforsamlingen blev spændingen om Ye Olde traditionelle Julekonkurrence udløst. Et rekordhøjt antal medlemmer, hele 22,
havde indsendt eller aﬂeveret deres bud inden fristen udløb. Resultatet viste, at 18 besvarelser var rigtige, fejlene var denne gang noget
spredt, men det er især ﬂykending der skal læses op på til næste gang! Til gengæld er skibskending noget som IPMS’erne er eksperter
i, godt gået!
Lykkens gudinde var denne gang Torben Klein, der trak vinderen op af en lille plastæske.
Navnet på vinderen er Allan (Ålsgårde) Nielsen, der kunne gå over til bordet, hvor der var en større bunke bøger som der var
frit valg iblandt.
Tak til alle fordi I fortsat gider være med på julespøgen.
Herunder er de rigtige svar markeret med fed skrift.
Tegning 1
Tegning 1
1
F-15 Eagle
X
Su-27 FLANKER
2
F-22 Raptor

Tegning 2
Tegning 2
1
Brummbär
X
Sturmtiger
2
Jagdpanzer IV

Tegning 3
Tegning 3
1
Northrop P-61 Black Widow
X
Lockheed P-38 Lightning
2
Grumman F7F Tigercat

Tegning 4

Tegning 5
1
Handley Page Hampden
X
Bristol Beauﬁghter
2
De Havilland Mosquito
Tegning 6
1
USS Forrestal
X
HMS Ark Royal
2
Admiral Kuznetsov

Tegning 4
1
Leopard 2A5
X
T-90S
2
Challenger

Tegning 5

Tegning 6
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek.
Bestillinger af kopier sker ved at fremsende en til Storbrev frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier = porto op til 50 gr. Fra 7–15 kopier = porto op til 100 gr.
Fra 15 kopier = porto op til 250 gr.
Bemærk at der er portoforhøjelser i 2012!
Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse
Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 2,-. Antallet af sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „FARVE“. Du kan naturligvis få kopier i sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. juli 2012
(IPMS Journal er et rigtigt ﬂot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 23 issue 6 2011 USA
Omaha by the sea, believe it or not, art. m. fotos ..... –4 ”Farve”
Vindermodeller fra Nationals – art. m. fotos .......... –60 ”Farve”
(Kit er et rigtigt ﬂot blad med mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 163 2011 (Belgien)
IPMS News – art. m. fotos ........................................... –4 ”Farve”
Skyhawk in Belgian colours – art. m. fotos .............. –12 ”Farve”
Painting the Merkava – art. m. fotos ........................... –7 ”Farve”
Revell 1:72 Bell 412 hollandsk SAR udgave
– art. m. fotos ................................................................. –6 ”Farve”
Nationals 2011 – art. m. fotos...................................... –4 ”Farve”
Tamiya M–113 US APC – art. m. fotos ..................... –5 ”Farve”
(Et ﬂot blad, men hovedparten af artiklerne handler om emner
før 1. Verdenskrig)
Chakoten December 2011 (Danmark)
Nassauere i felttoget 1815, art. m. tegninger ............. –8 ”Farve”
(Flot blad, med gode billeder)
IPMS Magazine UK 6/11
Scale Model World 2011 - art. m. fotos .................... –28 ”Farve”

NYT FRA CMK
1:35
3134: StuG III Ausf.G Driver´s set
3135: StuG III Ausf.G Engine set
F35223: Wehrmacht Soldier Shaving
F35224: Soviet Nurse Treating German Soldier
F35225: Soviet Soldier with Machinegun
1:72
7216: WWII German bombs SC 250 kg mit Kopfring (4 pcs)
1:48
PLT206: Kawasaki Ki-60 Japan, komplet sæt
1:32
5057: F-104G Starﬁghter Electronics boxes (behind cockpit)
5058: F-104 Starﬁghter Gun bay
5059: F-104G Starﬁghter Interior set
5061: F-86F-40 Sabre Exterior set
5063: F-86F-40 Sabre Interior set
5064: Browning M2 WWII US aircraft machineguns
5065: German bombs SC 250 kg
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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(IPMS Mallari er et ﬂot blad, med gode billeder – kun sproget
er vanskeligt)
IPMS Mallari 1/2011 Finland
Spitﬁre PR.XIX 1:72 Airﬁx – art. m. fotos ................................–4
Scale Model World 2010 – art. m. fotos .....................................–3
M-30 Haubitzer. Zvezda 1:72 – art. m. fotos ............................–2
MiL Mi-24. Zvezda 1:72 – art. m. fotos .....................................–2
IPMS Mallari 2/2011 Finland
Avro Anson Mk.I – art. m. fotos .................................................–9
Admiral Cabriolet. ICM 1:35 – art. m. fotos .............................–1
Bf 109 E1/E-3/E-7 trop. Airﬁx 1:48 – art. m. fotos ..............–2
IPMS Mallari 3/2011 Finland
Avro Anson Mk. 1 del 2 – art. m. fotos .....................................–2
Suhoi Su-33 – art. m. fotos ...........................................................–4
Zeppelin Dornier Museum – art. m. fotos ................................–4
IPMS Mallari 4/2011 Finland
IPMS Open 2011 – art. m. fotos .................................................–4
Myskyn II:n rakentamisselostus – art. m. fotos.........................–3
Sukhoi Superjet 100 Zvezda 1/144 – art. m. fotos ..................–2
Junkers Ju 88A-4 – art. m. fotos ..................................................–2
Euro Militaire 2011 – art. m. fotos..............................................–4

NYT FRA HOBBY FAN

HF-071: M3 Amphibious Rig
HF-708: US Army Gun Crew, 4 ﬁg.
HF-709: British Valentine tank crew. 4 resin ﬁgures
HF-710: US Army Gun Crew France 1944, 4 ﬁg.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

7073:
6538:

NYT FRA CONCORD

Panzer Vor 6.
The Siege of Sevastopol and
the Crimean Campaign 1941-42
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

NYT FRA IBG

35010: Büssing NAG Typ 500S 4½ ton
35011: Büssing NAG Typ 500A Allrad 4½ ton
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrence 2011
Af Peter Kristiansen
Antal modelbyggere 2011: 21
Kvartårskonkurrencen 2011 sluttede med
ﬁnalerunden den anden onsdag i november. Konkurrencen var afslutningen på et
begivenhedsrigt efterår med DM, Esbjerg
Open, C4-open/svensk mesterskab og
Hobbymesse i Valbyhallen. Aftenen bød
da også både på glædelige gensyn med
modeller fra DM og på helt nye modeller.
Vinderne i den fjerde kvartårskonkurrence
i 2011 blev:
Klasse A: Militær og figurer
Rene Wendt: Austin Tilly
Martin Røpke: Tiger 1 med fuld interiør
Kjeld Pedersen: Leopard 2A6 CAN Barracuda
Klasse B: Fly, biler og andet
Rene Wendt: F9F Panther
Flemming Hansen: Vodafone McLaren
Mercedes MP4-25
Peter Kristiansen: Honda RC211V ’03
Klasse C: Dioramaer
Lasse Hyllemose: Diorama med Tiger 1
Ib Schmidt: Hans! Hat er einige Cigaretten?
Peter Kristiansen: Operation Chastise
Rene satte denne aften trumf på ved at
vinde både 1. pladsen i klasse A med en
nydelig Austin Tilly og 1. pladsen i klasse
B med en F9F Panther.
Efter en forsigtig, men lovende start i
2010 ﬁk Rene det store gennembrud i 2011
og med 39 point vandt Rene guld i den
samlede kvartårskonkurrence 2011. I alt
ﬁre 1. pladser, to 2. pladser og en 3. plads
blev det til i de ﬁre konkurrencer. Dertil
kommer at Rene også vandt den tunge
klasse C til DM.
Aftenens øvrige resultater betød, at
Lasse for tredje år i træk vandt sølv, mens
undertegnede opnående bronze. Stort tillykke til Rene og Lasse.
Martin havde medbragt sit imponerende interiørstudie af en Tiger 1 i ﬁre dele
serveret på spejl og opnåede 2. pladsen i
klasse A. Kjeld fremviste igen en model
fra Leopard kataloget, denne gang en
spændende canadisk A6A med barracuda
og parasol og blev nr. tre.
I klasse B ﬁk Flemming 2. pladsen
efter Rene for sin fornemt malede McLaren Mercedes racer, mens undertegnedes

Nr.

Navn

Feb

Maj

Sep

Nov

Total

Plac. 2010

203

Rene Wendt

10

9

10

10

39

18

131

Lasse Hyllemose

9

9

10

10

38

2

169

Peter Kristiansen

9

10

9

9

37

7

112

Martin Røpke

9

8

10

9

36

9

100

Ib Schmidt

8

10

9

9

36

3

154

Roy Nielsen

10

8

8

8

34

6

87

Kjeld Pedersen

8

10

8

8

34

1

6

Bjørn Jensen

5

7

9

7

28

5

173

Jacob Teckemeier

8

7

7

6

28

--

31

Flemming Hansen

0

9

0

10

19

4

15

Ove Høeg Christensen

7

0

5

7

19

12

96

Allan Nielsen

10

7

0

0

17

19

209

Peter Nellemann

0

8

7

0

15

--

74

Jes Touvdal

0

0

6

8

14

10

4

Torben Klein

5

0

0

7

12

11

159

Kenneth Kerff

0

0

8

0

8

--

148

Ole Østergaard

7

0

0

0

7

15

152

Per Nielsen

6

0

0

0

6

13

150

Bo Christensen

6

0

0

0

6

--

Hans Christiansen

4

0

0

0

4

--

Bo Kristiansen

3

0

0

0

3

--

1
196

første forsøg med en af Tamiyas mange
motorcykelmodeller blev belønnet med
3. pladsen.
I klasse C vandt Lasse atter 1. pladsen
med et diorama med en godt slidt Tiger 1
E med zimmerit, mens Ib igen blev nummer to med dioramaet ”Hans! Hat er enige
Cigaretten?” med både en nydelig Sd.Kfz
221 og et ﬂot træ. Undertegnedes opstilling
Operation Chastise med Avro Lancaster
opnåede 3. pladsen.
Bjørn Jensen fremviste denne gang
en G model fra sin StuG III samling. Jes
Touvdal havde medbragt både en Pz III M
og et ﬁnt lille diorama ”Hilfe”. Roy Nielsen
havde givet pause til Tamiya og aksemagterne og bygget en klassisk Spitﬁre Mk.1a
fra Airﬁx. Jacob Teckemeier gav pause til
ﬂy fra Grønland og fremviste i stedet et
ﬂot eksemplar fra sin helikopter samling;
en Sea King Mk.3 fra RAF. Ove Høeg har
efter sin pensionering fået bedre tid til at

eksperimentere med diverse gulvlakker,
den medbragte P-35 havde efter sigende
ikke lidt svær overlast. Torben Klein eksperimenterer med egenproduktion af decals,
denne gang på en ﬁn lille scratchbygget
Shell-benzinvogn med tilhørende Black
Magic, DH.88 Comet.
Husk, at billeder af de deltagende
modeller kan ses på www.ipms.dk, hvor
du også kan læse indlæg af Kjeld, Lasse og
Torben om bygningen af deres modeller.
Næste kvartårskonkurrence (nr. 2/2012)
er onsdag den 9. maj på Nyboder Skole.

NYT FRA RBM
1:35
35B121: 5cm KwK 38 L/42
for Pz. III Ausf. F
35A13: Aerial & aerial mount for modern
military vehicles, 2 stk.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2012
03.-04. marts ............................. Hobbymesse .................................................. Valbyhallen, København
14. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
17.-18. marts ............................. 08-Open modelkonkurrence....................... Stockholm, Sverige (www.ipmsstockholm.se)
17.-18. marts ............................. Skala 2012 modelkonkurrence.................... Gardermoen, Norgen (www.ipmsnorge.org)
01. april ...................................... Østjysk Open modelkonkurrence .............. Randers (www.ostjysk-open.dk)
11. april ...................................... IPMS-møde - Swap meet ............................ Nyboder Skole, København
18.-22. april ............................... Intermodellbau modelmesse....................... Dortmund, Tyskland (www.westfalenhalle.de)
21.-22. april ............................... PMCL Lübeck modelkonkurrence ............ Lübeck, Tyskland (www.pmcl.de)
09. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
10. juni ....................................... Danish Airshow 2012 .................................. Flyvestation Aalborg (www.danishairshow.dk)
13. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
08. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
08.-11. august............................ IPMS USA Nationals konkurrence ........... Lake Buena Vista, Florida, USA (www.ipms2012.org)
08.-09. september .................... Esbjerg Åben modelkonkurrence .............. Esbjerg (www.esbjergmodelbyggerforening.dk)
12. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
10. oktober ................................ IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
27.-28. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ...................... Malmø, Sverige (www.c4-open.nu)
10.-11. november ..................... Scale Model World........................................ Telford, England (smwshow.com)
14. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
12. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
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.

Heinkel He 59 i model

G

anske vist var det ikke ud fra
inspiration hentet i IPMS-Nyt,
men Jørgen Seit havde gang i at
bygge en He 59 da artiklen om ﬂyet blev
bragt i bladet. Her er der et par af Jørgens
billeder af modellen.
Heinkel He. 59 C-2 fra Seenot Staffel 1
Aalborg See foråret og sommeren 1940.
Modellen er fotodokumenteret fra Ekstra
Bladets DVD-serie ”Danskernes egen
historie. Livet under besættelsen del 1”.

Snekkersten jollen
er scratchbygget
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Serien kan fås endnu, og jeg kan anbefale den til alle modelbyggere, fordi der er
mange ﬁne billeder af både det civile og
militære liv.
Man kan gå ind på You Tube og skrive
Heinkel 59 i søgefeltet, så kommer der
nogle gode ﬁlmstumper af ﬂyet. Selv synes
jeg, at den engelske trailer til biograferne er
meget vigtig, fordi Air Ministry i den prøver at forklare den engelske civilbefolkning,
hvorfor Royal Air Force skyder de tyske
Røde Kors ﬂy ned.
Der er også ﬁlm af, hvorledes tyskerne
inspicerede neutrale skibe for kontrabande.

Kvartårskonkurrencen i september 2011

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

39

Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Læsernes egne fotos

Flemming Hansen var forbi Duxford på vejen til Scale Model World 2011
Oversigt over den store hal på Duxford, der mest rummer engelske objekter.
Overview of the big hall at Duxford with mainly British objects

Der er her at Sally B bliver efterset
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This is where Sally B gets her overhauls

