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DM i Modelbygning

Alle tre modeller her blev klassevindere
ved DM i Modelbygning.

Flemming Hansens 1:48 F-16 Aggressor
vandt klasse A2

Johan Søltofts Pz. IV ausf. F2 i 1:35
snuppede sejren i klasse C

Tom Nielsens 1:24 model af P.C. Terling,
Kolding hev sejren hjem i klasse I2

All three models on this page
were class winners at the DMC.

The 1:48 scale F-16 Aggressor
built by Flemming Hansen won in class A2

Johan Søltoft won in class C
with this Pz. IV ausf. F2 in 1:35 scale

The winner in class I2 was this beautiful
1:24 scale truck built by Tom Nielsen
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LEDER
Det er tæt på at være et DM særnummer vi udkommer med denne gang, og så alligevel ikke. Redaktionen synes selv, at det er et rimeligt 
varieret blad som du sidder med i hænderne.

Omvendt kan man sige, at bladet denne gang er blevet temmeligt fl y-tungt, men det er jo et udtryk for hvad vi modtager af  artikler. 
Så hit med nogle panser-artikler hvis det er det I vil se. Byggeartikler, baggrundshistorier, detalje-nørderier, det hele er velkomment.

Desværre er der meget kort tid fra I modtager bladet til der er deadline på næste nummer, men det er der jo ikke noget nyt i. Når 
I det ikke til næste nummer, så kommer der et nyt blad i maj måned, som der også skal fyldes stof  i. Vi i redaktionen skal nok gøre 
vores til at få noget stof  fyldt i bladet, men det kræver i sidste ende også lidt af  Jer.

DM var fl yttet væk fra den mørke teatersal i Valby Kulturhus og set fra min stol i beregnersektionen, så var det et stort fremskridt. 
Der var lys og luft og masser af  bordplads. Bagsiden af  medaljen var, at jeg var nødt til at forlade mit ”kontor” i mødelokalet, der også 
fungerede som indgang for DM deltagerne, og gå de 30-40 meter ind i hallen, når jeg skulle have fat i en dommer, der havde glemt at 
bedømme en model. I kulturhuset kunne jeg bare gribe mikrofonen. På den anden side, så siges motion at være sundt...

Hvad jeg umiddelbart noterede mig af  ting som vi skal blive bedre til er håndteringen af  al den bordplads. Indledningsvis blev de 
deltagende modeller placeret meget tæt, præcis som vi ville have gjort det i Kulturhuset, men her endte det med at der var meget tom 
bordplads mellem nogle af  klasserne.

Det blev løst til om søndagen, så det var et spørgsmål om ”vanetænkning”. Der er nogle gange en ulempe ved at vi alle har været 
med til DM en del gange efterhånden.

Dommerne skal også have ros for deres bedømmelser. I år var der kun to klasser, hvor jeg måtte ud med et enkelt point og afgøre 
hvem der skulle præmieres. Og i år var det faktisk kun tredie- og fjerdepladser der var på spil. Sidste gang var det ca. syv klasser jeg 
skulle på arbejde i, og i et par af  dem var det første- og andenpladser der var endt ”uafgjort”. Så fra beregnersektionen skal der lyde 
et ”well done” til dommerne.

Selvfølgelig også en tak til de, som hjalp til med indcheckning og de som sørgede for at der var liv ved byggebordene omkring DM. 
Jeg håber at der var nogle besøgende, som blev inspireret til at selv gå hjem og forsøge sig som modelbygger.

På mine egne og redaktionens vegne vil jeg benytte lejligheden til at ønske Jer og Jeres familier en rigtig glædelig jul (med masser af  
plastic under juletræet) samt et godt og lykkebringende nytår.

Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 23. november. Deadline til næste nummer: 01. januar.
Forsiden: En model af en modelbygger, der bygger modeller.
Det hele i 70 mm og bygget af Sonnich P. Hansen.
Denne model løb med klassesejr i klasse H, Dommernes Favorit og 
Stoppel Hobby Cup. Fantastisk kreativitet!
Foto: Peter Kristiansen

Front cover: A 70 mm scale model of a modeller building models.
Built by Sonnich P. Hansen it took home a class win in class H,

was the Judges favourite and also won Stoppel Hobby Cup

Tryk: Hillerød Grafi sk ApS
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Formandens side
Succes! Efter et par DM’er med faldende interesse og færre mo-
deller fi k vi ved fælles hjælp knækket kurven. Toplækkert at se 
tilbage på - og forhåbentlig en udvikling, der kan bringes videre?

Naturligvis vil dette nummer have fokus på DM i Modelbyg-
ning. Efter at have tilbragt de sidste mange DM’er i den dunkle 
belysning i Valby Kulturhus kom DM nu ind i lyset om man så 
må sige på den største scene der er mulig i Danmark - nemlig på 
Hobbymessen, der afholdes hvert halve år sådan ca. i Valby Hallen.

IPMS har haft sin faste stand på denne Hobbymesse i en del år 
og da arrangøren gerne vil gøre noget for at skabe en ny oplevelse 
hver gang, i stedet for bare det samme og det samme og mere af  
det samme, var det efterhånden nærliggende at høre IPMS om 
ikke vi skulle afholde DM i Valby Hallen i stedet for CPH West 
som det oprindelig var planlagt.

Der skal ikke herske nogen som helst tvivl om at alle der var 
med ved dette DM ytrede stor tilfredshed med arrangementet. 
Lyset, pladsen, det hele – som vi som IPMS Danmark aldrig no-
gensinde havde kunnet få stablet på benene på egen hånd. (Læs: 
penge) Alene lejen af  hallen beløber sig til 125.000 så det... 

CPH West ville have været en (nød)løsning, men i praksis nok 
kun et udvidet kvartårskonkurrence arrangement, hvor vi nok ikke 
ville kunne trække det store publikum, der ikke ville have nogen 
grund til at tage til Københavns Vestegn en weekend i oktober!

Der var sort af  tilskuere stort set hele weekenden i Valby Hal-
len. Men det var ikke på den måde, at man ikke kunne komme til. 
Af  den grund blev der ikke på noget tidspunkt lukket for adgang 
til DM området som vi ellers har haft for vane i Kulturhuset. 
Det var ikke generende at have folk om sig og da den forventede 
lukning først skulle ske fra 15.00 lørdag var det ”værste” allige-
vel overstået med publikum, der stod helt ud på fortovet fra kl. 
10! Der måtte endda indsættes fl ere ”kasser” for at efterkomme 
presset på indgangen. På den baggrund kan der vist kun siges at 
det var en succes, hvor der anslået over de to dage nok har været 
7.000 tilskuere.

Den digitale del
Facebook bliver en større og større del af  IPMS’ ansigt udadtil. 
Vi passerede 200 ”likes” i DM weekenden og bevares det er da 
ikke betalende medlemmer langt de fl este. Men nu kommer vi 
bredt ud til fl ere og fl ere mennesker end vi ellers ville kunne nå 
på traditionelle måder med blad og hjemmeside.

Så under DM weekenden kunne der blive lagt en masse billeder 
op af  modeller. Søndag aften var der billeder af  alle de præmierede 
modeller på både forum og Facebook. Mandag blev den fulde 
resultatliste lagt på nettet.

Så alt i alt vil jeg nu tillade mig at sige at DM i Modelbygning er 
Danmarks førende, mest stabile og mest effektive arrangement. Jeg 
håber også at DM kan få et fornyet fokus fra fl ere modelbyggere 
i hele landet. Som det var i år havde vi kun 2 modelbyggere vest 
for Lillebælt, men dog en del fra Fyn, hvilket var meget positivt.

Nu skal jeg snart til Telford i skrivende stund. Men med sidste 
besøg in mente for et par år siden, vil jeg tillade mig at tage den 
sammenligning at vi skalamæssigt i Valby Hallen er helt på højde 
med Telford nu da vi er samlet på en Hobbymesse.

Hobbymessen: Konklusionen må være at Hobbymessen er det 
helt rigtige sted for IPMS og DM i Modelbygning.

Selvfedme alarmen lyder!
Præcis en uge før DM var det afsted til det årlige C4 Open i Malmø, 
hvor også en masse andre danskere havde valgt at tage vejen til. 
Ikke mindst var det nok med ekstra lokkemad i form af  at det 

atter engang var SM tid. Nej ikke 
det der med lak og læder - men 
noget med et Svensk Mesterskab 
som undertegnede jo vandt i 2011 
som nogle måske husker.

Så det var derfor med spændt 
stemning, at vi var nogle der 
tog af  sted på denne den sidste 
weekend i oktober som det sig 
hør og bør.

Af  danske vindere kan næv-
nes - en del er endda medlem af  
IPMS:
Michael Starcke: Guld og sølv
Brian Stoffersen: Bronze
Henrik Stormer: Bronze
Ole Hviid Tønnesen: Guld og sølv
Jimmy Wæhrens: Guld
Kenneth Østergaard: Bronze
Poul Østergaard: 2 guld, sølv og bronze
Bo Pedersen: Guld, 3 sølv, bronze og et SM i Sci-Fi klasse
Brian Petersen: Sølv
Anders Kofoed Hansen: Guld
Peter Kristiansen: Guld, sølv, bronze
Jacob Johnsen: 2 sølv, 3 bronze
Adrian Holm Dubre: Bronze (junior)
Lasse Hyllemose: Sølv, 2 bronze
Flemming Hansen: 1 guld, 2 sølv og SM i Civile Fordon - jamen 
altså! ;-)

Så jo jeg blev Svensk mester igen. Men ok - den for bilerne er 
nok heller ikke den sværeste at vinde da antallet af  opstillere er 
begrænset. Men det kan den udenforstående jo ikke vide!

2015
OK. Nu er nedtællingen startet til næste DM og vi er i bestyrelsen i 
gang med at planlægge hvordan vi skal fejre IPMS’ 50 års jubilæum 
- 30 års jubilæet for det første DM - og udgivelsen af  IPMS-Nyt 
nummer 150! Vi håber naturligvis på at så mange medlemmer 
som overhovedet muligt vil være med - enten som deltagere, men 
i hvert fald som besøgere.

Indtil da er vi da at se på den første weekend i marts, hvor 
Hobby messen og IPMS mødes igen med den sædvanlige byg-
gestand.

God jul og godt nytår fra Præsidentboligen!

Efter deadline (november mødet)
Der er en ussel tyv iblandt os! 
På vort ellers hyggelige møde den 13. november på Nyboder 
Skole er der fra Bjørn Jensen / SMT Hobbys kasse blevet rapset 
i omegnen af  4.000,-.

Hvis det skulle hænde, at misæderen er blandt læserne af  dette, 
så bedes du venligst indbetale pengene på konto i Arbejdernes 
Landsbank på konto 5331-0366828, hvilket kan ske anonymt.

Den umiddelbare konsekvens af  dette er, at Julemødet der 
skulle være afholdt hos kassereren den 11/12 er afl yst, da han med 
rette ikke ønsker at åbne sine døre for mennesker, hvor en idiot 
iblandt os på denne uværdige måde ødelægger det for alle andre.

Gerningstidspunktet er omkring kl. 20.30 på Nyboder Skole i 
lokale 212. Gerningsmanden kan kun være medlem af  IPMS, da 
der ikke på noget tidspunkt var fremmede i lokalet...
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Each issue features: 
Modelling Hints and Tips 

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

Painting Secrets 

The make-or-break skill for the perfectionist 

model maker – this section offers advice on 

how to make the dark art of painting a little 

bit easier!

Advanced Modeller 

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

New Builds 

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

Battle and Build 

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

News, shows and events 

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

You can purchase your copy from Global Press, 

DSB, Kort & Gods and leading independents

IPMS MEMBERS SAVE ON A SUBSCRIPTION TO

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

 

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

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

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

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

Term Normal price Discount You pay

1 Year (12 issues) €59.99 €5 €54.99

2 Year (24 issues) €109 €5 €104

Term Normal price Discount You pay

1 Year (12 issues) £49.99 £5 £44.99

2 Year (24 issues) £89.75 £5 £84.75

7
6
3
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3

Closing date: 31 December 2012

The official 
Airfix Model World 
magazine is your 

complete guide to 
the world of scale 

modelling, making it 
essential reading for 

modellers with all levels 
of experience. 

Focusing on 
model aircraft, 

Airfix Model World 
also features cars, 

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

www.keypublishing.com/shop

ON SALE 

NOW 

DKK

93.50
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Tp 80 - Flygvapnets Lancaster
Lancaster nummer to som jeg byggede.

Tekst og modelfotos: Torben Plesberg

Motivation: Mit første rigtige 
byggesæt til en flyvemaskine 
var Avro Lancaster fra Airfi x, 

som jeg købte i 1960 for 12 kroner. Den 
blev bygget og malet camoufl eret. Hum-
brol kendte jeg ikke noget til, så malingen 
blev købt hos cykelhandleren, der havde 
nogle passende små dåser i rene farver. 
Så jeg måtte selv blande mig frem til ca-
moufl agefarverne efter bedste skøn og 
overbevisning. ”Olivengrøn og mørk jord” 
kaldtes farverne.

Min olivengrønne blev nogenlunde 
god, men den jordfarvede blev for mørk 
– senere sammenlignet med Humbrols 
meget præcise farveblandinger. Der skete 
nemlig det sjove, at på et sort/hvid foto 
forsvandt camoufl eringen, og fl yet blev 
helt ensfarvet.

Flyet blev i øvrigt malet inden vinger 
og ror blev samlet med kroppen. Det var 
faktisk det nemmeste. Undersiderne blev 
ikke malet, da plastikken jo var sort i for-
vejen. Ligeledes spinnere og propelblade 
samt understel. Jeg var dengang som 14-
årig tilfreds med resultatet.

53 år senere ville jeg bygge en Lancaster 
igen – belastet af  mange års modelbyg-
gererfaring indenfor andre fagområder. 
Jeg fi k fat i et Hasegawa sæt til halv pris, 
hvilket var 20 gange mere, end jeg gav for 
Airfi x sættet. Men prisen passer meget godt 
med infl ationen, som betyder, at det er 
helt andre beløb vi opererer med i dagens 
Danmark.

Et års tid forinden havde jeg i julegave 
fået Björn Karlströms Flygplansritningar 
5 omhandlende Flygvapnets transportfl y 
fra 1926 til 1989. Heri fandt jeg Tp 80, 
Flygvapnets enlige Lancaster. Hasegawa-
sættet skulle bruges som udgangspunkt for 
en model i 1:72.

Historisk om Tp 80
Da SAAB arbejdede på udviklingen af  
Lansen, arbejdede STAL samtidig på at 
udvikle en egnet jetmotor til brug i Lansen. 
SAAB er kendt af  alle, men STAL kender 
kun få.
Svenska Turbinfabriks AB Ljungström 
blev oprettet i 1913 og var specialist i 
fremstilling af  dampturbiner til kraftvær-
ker. Således leverede fi rmaet i 1932 Nord-
europas største kraftturbine til Västerås 
Dampkraftværk. Virkningsgraden var over 
90 %, hvilket dengang var verdensrekord 
for effektivitet af  dampturbiner.

I fyrrerne begyndte STAL at udvikle 
gasturbiner til jetmotorer. Man håbede på 
at få ordrer fra Flygvapnet, som hos SAAB 
fi k udviklet jetkampfl y – J 29 Tunnan og A 
32 Lansen. Og det er her Tp 80 kommer 
ind i billedet: Flygvapnet skulle bruge en 
”fl ying testbed” til afprøvning af  STALs 
produkt: Dovern jetmotoren.

Rolls Royce har opkaldt deres jet-
motorer efter engelske fl oder: Nene, Avon, 
Spey, Trent m.m. STAL opkaldte deres 
produkt efter en lille sø, der lå i nærheden 
af  fabrikken i Finspång – som ligger ca. 25 

km nord for Linköping, hvor Flygvapnets 
Forsøgscenter (Fc) befi nder sig på Malmen.

Flygvapnet bestilte i 1950 en Lancaster 
hos Avro og som skulle modifi ceres til 
fl ying testbed efter Flygvapnets specifi -
kationer. Avro, som ikke var uerfaren på 
området, løste opgaven og i 1951 indgik 
fl yet som Tp 80 hos Fc på Malmen ved 
Linköping.

Der blev foretaget langt over 100 test-
fl yvninger med Dovern, men det lykkedes 
aldrig at få den til at fungere til Flygvapnets 
fulde tilfredshed. Motoren havde det med 
under visse omstændigheder pludselig at 
miste størstedelen af  trækkraften – og det 
går jo ikke i et militært kampfl y! Så den 
store ordre på jet-motorer gik i stedet til 
Rolls Royce, hvis Avon motor altså blev 
Lansens kraftværk.

Rolls Royce leverede motorer til proto-
typerne, men ellers blev de licensbygget 
hos en anden kendt svensk virksomhed, 
nemlig Volvo Aero i Trollhättan, Svenska 
Flygmotor divisionen.

Imidlertid fortsatte forsøgene, men nu 
med Avon-motorer med en svensk kon-
strueret efterbrænder. Ind imellem havde 
Tp 80 også helt andre opgaver, som den 
var velegnet til at løse, således fotografering 
af  fl y i luften.

Flygvapnet fi k optaget en propaganda-
fi lm om J 33 Venom: ”Nattjakt” Hvis man 
fjerner den bageste casing omkring hullet 
til haletårnet, er der helt frit udsyn i en 
vinkel på 180 grader bagud, og fl yet udgør 

Denne stribe af fi ne billeder der viser Tp 80 med Dovern motoren monteret
er taget af Bert Forsling og er fundet på Internettet.
Man kan tydeligt se afgrænsningen af bemalingen og det dobbelte halehjul
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da en ideel platform for en kameramand. 
Alle luftscener i fi lmen er optaget fra agter-
enden af  Tp 80.

Vi er nået frem til 1956, da forsøgene 
brat blev standset. Under en testfl yvning 
med en efterbrændermotor gik der ild i 
Lancasteren. Den styrtede ned og total-
havarerede. Desværre nåede kun de 2 af  4 
besætningsmedlemmer at springe ud i tide. 
En sørgelig slutning på Lancaster-æraen i 
Flygvapnet.

Og til slut skal det lige nævnes, at STAL 
efterhånden fi k løst alle problemerne med 
Dovern, som blev en succesfuld industriel 
kraftturbine. Og som rent faktisk i opda-
teret udgave kan bestilles den dag i dag!

Modellen
Modellen af  Tp 80 Lancaster – den mest 
modifi cerede af  alle Lancastere, vil jeg tro!

I det følgende omtales kun de operatio-
ner, som var nødvendige for at forvandle 

en Hasegawa standard Mk 1 til den højt 
specialiserede svenske variant: Tp 80. 
Ændringerne ligger i kroppen, sideror 
og understel, medens motorer, vinger og 
højderor er uændrede.

Kroppen: Alle de små fl ade vinduer 
skulle blændes. Det blev gjort ved at lime 
en strimmel 0,75 mm ABS på indersiden, 
så samtlige vinduer blev dækket. Så skulle 
der indsættes små rektangulære stykker 1 
x 2 mm ABS i samtlige huller udefra. Da 
hullerne er runde i enderne, skulle der i 
tilgift også spartles for at lukke resthullerne. 
Derefter slibning og spartling igen – i fl ere 
omgange – indtil alle åbninger var helt 
forsvundet, fyldningerne helt i plan med 
kropssiderne.

Åbningen til det lange bomberum skul-
le forsynes med en rimelig god limfl ade til 
det nye stykke underkrop med jet-pod’en. 
2 længder 3 x 3 mm ABS lister blev limet 
på. Derved undgås samtidig, at de tynde 

kropssider kan fl ane ved påsætning af  det 
nye bundstykke.

Så viste det sig ved en prøvesamling 
af  krop og vinger, at det plastikstykke, der 
skulle holde højderoret på plads sad alt 
for løst – en præcisionsfejl ved byggesæt-
tet! Det problem blev klaret ved at lime 2 
stk 0,5 mm ABS stumper på hver side af  
åbningen indefra. Nu sad haleplanholderen 
fast ved en prøvesamling med kropshalv-
delene presset tæt sammen.

Dernæst lavede jeg alt det, der skulle 
være i orden inden samlingen af  de to 
kropshalvdele, inkl. maling af  cockpittinte-
riøret. De medfølgende dekaler til cockpit-
tet med instrumenter m.m. undlod jeg at 
komme på, da de ikke vil kunne ses udefra 
alligevel. Man skal ikke spilde sine kræfter 
og tid på noget, der er overfl ødigt!

Kroppen blev samlet med K200, der 
har en tilpas lang tørretid til, at man kan få 
delene til at fl ugte ordentligt v.h.a. maler-

Styrbord side i samme sekvens giver et fi nt indtryk af 
placeringen af kokarde og Fc bogstaverne
Foto: Bert Forsling via Internettet

Her er det så bagbord side
Foto: Bert Forsling via Internettet
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afdækningstape. Så behøver man heller ikke 
vente ret længe med at arbejde videre, da 
K200 er hærdet på 5 minutter.

Da Tp 80 er ubevæbnet, skulle de 3 
tårne udelades og åbningerne plomberes. 
Der skulle laves casings til at afdække hul-

lerne i begge ender. Disse blev fremstillet 
af  2 små stykker Ureol, som blev groft 
formet og derefter limet på plads. Agter-
proppen skulle sidde på forlængerstykket 
(del 11 og 12). Men først efter at det nye 
halehjulsarrangement var lavet og på plads.

Fintilpasningen af  de 2 casings skete 
derefter meget omhyggeligt for ikke at 
komme til at fjerne materiale fra selve 
byggesættet. En minivinkelboremaskine 
med en diamant slibetromle er et fantastisk 
godt værktøj til en sådan tilpasningsopgave, 
især når det er fl ere milimeter materiale, 
der skal fjernes.

Til at dække rygtårnsåbningen var der 
heldigvis i sættet en dækplade til formålet. 
Det samme gælder radaråbningen i bunden 
af  fl yet agter for vingen. Den kunne også 
blændes med en medfølgende dækplade. 
Der skulle spartles og slibes et par gange 
omkring hver af  dækspladerne, så det hele 
kom til at fl ugte med kroppen i øvrigt.

Det nye bundstykke – svarende til 
bombelemmene – blev lavet i en pas-
sende længde Ureol. Faconen fremgår af  
Karlströms tegning i Flygplansritningar 5. 
Bredden blev holdt ca. 1 mm for meget, 
sådan at den endelig tilpasning kunne ske 
efter samling. En fræseopgave.

Jet-pod’en blev savet ud af  en ureol-
klods med kontur set nedefra og sidefra. 
Udstødningsstykket skulle laves i et andet 
materiale – messing, da det var en dreje-
bænksopgave. Indsugningen blev lavet 
omkring et 8 mm hul i midten, og som blev 

Her ses fuselagen på Torbens model inden samling, nederst er det undersiden af fuselagen 
og jet-pod’en

Undersiden af modellen, inden slibning af samlingen 
af jet-pod og underside
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boret ca. 3 cm ned i materialet, 
og 2 stk. 4 mm huller på hver side 
af  8 mm hullet. Med en fræser 
kunne det overfl ødige fjernes, og 
den ovale F-100-agtige indsug-
ningsåbning opstod. Da denne 
var på plads blev hullet agter til 
udstødningen boret ud, ligeledes 
med et 8 mm bor – og kun det, 
da denne åbning er cirkulær.

Derefter blev udstødnings-
stykket drejet i messing. Jeg for-
søgte først med en blanding af  
akryl og messing, men resultatet 
var ikke tilfredsstillende. Man 
lærer hele tiden af  sine fejlta-
gelser – og drager de fornødne 
konsekvenser deraf!

Jet-pod’en blev stiftet sam-
men med bundstykket, således 
at delene kunne skilles ad igen (jfr. Tirpitz-
systemet). Til sidst lavede jeg forstykket til 
Dovern, og pressede det helt ind i indsug-
ningsåbningen. Nu kunne man ane, at der 
sad noget inden i jet-pod’en.

Nu kunne jet-pod’en endeligt ud-
formes. Alt det overflødige materiale 
skulle fjernes, lige indtil den rette facon 
var opnået. Da tegningen på det område 
er mangelfuld, blev div. tilgængelige fotos 
af  originalen taget til hjælp.

Jet-pod’en var færdig, da der ikke 
længere var uoverensstemmelser mellem 
modellen og dokumentationen. Men det 
er dog ingen garanti for, at den er 100 % 
korrekt. Der er intet, der kan blive mere 
korrekt, end dokumentationen tillader. 
Dokumentationen er ofte mangelfuld. 
Den bedste dokumentation er de fotos, 
som man selv tager af  det objekt man vil 
skildre i modelform. Men af  gode grunde 
var jeg netop afskåret fra denne mulighed!

Det største problem viste sig at være 
overgangen fra bundstykket til jet-pod’en. 
At få slebet en rimelig overgang uden at 
ændre for meget ved pod’ens eller bund-
stykkes form. Men her gjaldt det også om 
at bruge sin fantasi og praktiske sans. Efter 
mange overvejelser, slibninger, adskillelser 

og samlinger, nåede jeg endelig frem til et 
resultat, der kom til at ligne det, som kunne 
ses på originalbillederne – og så kunne det 
ikke være helt forkert!

Finnerne skulle ændres til Lincoln-
typen, hvilket var en enkel operation: 
afskæring af  det nederste/bagerste hjørne 
og erstatte det med et stykke ABS plade 
i den rette tykkelse. Derefter en slibesag. 
(Alle Lancastere fremstillet efter krigen 
havde Lincoln-fi nner!)

Men så viste det sig, at den modifi -
cerede Hasegawa-fi nne var ca. 3 mm for 
kort – altså ikke høj nok, hvis jeg sam-
menlignede den med Karlströms tegning. 
Var det Hasegawa eller Karlström, der var 
galt på den – eller dem begge? Et ægte 
dokumentationsproblem!

Jeg lavede adskillige målinger på ori-
ginalfotos af  Tp 80, og fandt frem til, at 
Karlströms tegning var korrekt. Andre 
målinger på fotos i bogen ”Lancaster – a 
bombing legend” af  den canadiske og 
den engelske Lancaster tydede dog på, at 
Hasegawa lå nærmest.

Så spørgsmålet er, om Tp 80 fi k for-
længet fi nnerne specielt i anledning af  den 
unikke modifi kation af  fl yet. Man kunne 
udmærket forestille sig nødvendigheden af  
dette for at bevare fl yets manøvredygtighed 

og stabilitet med den gevaldige hængebug, 
som jet-pod’en udgjorde. Den har i alt fald 
gjort betydeligt større luftmodstand end 
selv en grand slam bombe. Mervægten har 
dog været beskeden og med STAL Dovern 
indbygget + brændstoftank til jet-fuel ikke 
oversteget vægten af  en normal bombelast.

En formulering på Karlströms tegning 
kunne også let tolkes derhen, at fi nnerne 
blev forlænget. Han siger: ”Tp 80 var en 
modifi erad, obeväbnad Lancaster Mk. 1 
med större fenor av Lincoln-type samt 
dubbla sporrhjul.” Det han siger her er: 
Tp 80 havde fi nner af  Lincoln type, men 
bare større! Så der er sprogligt belæg for, 
at TP 80 også var unik, hvad højden på 
fi nnerne angår!

Jeg har ikke kunnet fi nde de eksakte 
mål på en Lincoln fi nne, men det er ikke 
usandsynligt, at den er lidt større (= højere) 
end på Lancasteren. BBMFs Lancaster 
har Lincoln fi nner, derfor er det kun den 
canadiske Lancaster, der ligner en ægte 
Lancaster fra WW2! BBMFs maskine 
blev jo oprindelig bygget efter krigen til 
Aeronavale, som brugte typen helt op i 
60erne omkring de franske besiddelser i 
Stillehavet.

Tænk, at englænderne ikke selv gemte 
bare en enkelt Lancaster til at fl yve med. 

Den færdige model

Et overblik af den færdige model. 
Bemærk placeringen af decals
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Men det er selvfølgelig en politisk beslut-
ning, og alt, hvad der lugter af  besparelser, 
har umiddelbart vælgertække.

En vigtig modifi kation er halehjulet. 
Det blev nødt til at være optrækkeligt, ellers 
ville gummiet blive brændt af  i den varme 
udstødning fra jet-motoren! Lancasters ret 
store halehjul er uegnet til at gøre optræk-
keligt. Men Avro havde gang i udviklingen 
og bygningen af  Shackleton, og mon ikke 
man lånte det optrækkelige dobbelte ha-
lehjuls understel derfra? Så jeg måtte selv 
fremstille de 2 hjul, hjulstellet og klapperne, 
samt skære et hul ud i agterkroppen – og 
herunder sørge for, at der var noget at 
stikke stelbenet op i.

Og nu vi er ved understellet: Hase gawas 
hovedhjul duede ikke af  2 grunde: de var 
for klejne i diameter, og der manglede 
slidbanemønster. Så jeg gik på jagt i et 
Airfi x Mosquito 1:48 sæt, og fandt der, lige 
hvad jeg søgte: Hovedhjulene derfra var 
som skabt til Tp 80 med et pænt slidbane-
mønster. Belastningen manglede godt nok, 
men det var ikke særlig vanskeligt at lave 
den selv. Det var bare at save en lille bid af, 
og fylde lidt på til udbulningerne.

Cockpittet skal kun have ”boblerude” 
i styrbord (SB) side, men det var muligt at 

lave uden videre, da cockpit-delene i sættet 
er generøse og giver adskillige optioner. 
Astrodomen skulle være den høje type, og 
bombekasterkuplen i næsen skulle være 
den mindre af  de to muligheder.

Andre karakteristiske detaljer: lige bag 
den agterste escape-hatch sidder der en 
kraftig stavantenne. Den blev lavet af  1,5 
mm messingtråd, som blev drejet konisk 
til ca. halv tykkelse i toppen.

I SB side af  kroppen ved agterkanten 
af  vingen sidder der en kabine-luft-udskif-
ter, som heller ikke fi ndes i byggesættet. 
Den burde godt nok være med, da den er 
standard på Lancastere. Den ses i alt fald 
tydeligt på både den canadiske og BBMFs 
Lancaster. Den laves enkelt af  en plastic-
liste, der laves let konisk bagtil og forsynes 
med et indtag foran.

Med hensyn til bemalingen, så er der 
mindst 2 muligheder, som der er dokumen-
tation for: enten helt i metal/metaldope 
eller lysegrå overside og sort underside med 
umalet underkrop, som det i øvrigt er skik 
på nyere svenske kampfl y.

Jeg valgte den kulørte udgave, bl.a. 
fordi, der er en dejlig kontrast mellem sort 
og kronemærkerne. Den lysegrå beskrives 
som ”medium sea grey”. Men det er den 

gamle af  slagsen, som er noget 
lysere end den nye. Jeg fandt 
frem til, at Humbrols nr. 147 
light grey ville være passende. 
Underkroppen blev malet med 
en metal farve, og resten med 
blank sort a.h.t. dekaleringen. 
Senere blev det hele lakeret med 
Satin-Cote. Og jeg hører til den 
type, der bruger pensler – ikke 
airbrush.

Jeg har aldrig oplevet et tvin-
gende behov for at airbrushe. 
Penselmaling er et spørgsmål 
om malingens rette viscositet 
samt en kvalitetspensel i den 
rette størrelse til opgaven.

Hasegawas dekaler kunne bruges for 
så vidt angår ”gå-striberne” på oversiden 
af  vingerne. Men japanerne er tilsynela-
dende ikke gode til engelsk, så hver anden 
gang står der ”walk here” og hver anden 
gang ”wark here”, men OK - det giver 
nok samme udtale og kan derfor kom-
munikere budskabet ud! Sandsynligvis har 
svenskerne oversat teksten, men det har 
jeg ikke kunnet fi nde dokumentation for. 
Så Hasegawa får sat sit fi ngeraftryk på den 
færdige model!

Kronemærkerne fandt jeg i forskellige 
sæt, som jeg har på lager, og heldigvis fandt 
jeg dem i de rette farvetoner, ordentligt 
trykt og i de rette dimensioner, som er 24 
mm på undersiden af  vingerne, 14 mm 
på oversiden af  vingerne og 12,5 mm på 
siden af  kroppen.

Det, der skulle sætte prikken over i’et 
var Fc markeringen i gult samt serialnum-
meret 80001 i rødt på kropssiderne bag 
kronemærkerne. I Karlströms bog Flyg-
plansritningar 3 fi ndes der en oversigt over 
de tal- & bogstavtyper, som blev anvendt i 
Flygvapnet til forskellige tider.

Jeg fotokopierede disse og skalerede 
dem op til en størrelse, hvor jeg kunne 

Her ses Tp 80 i ”natural metal” bemaling
Foto: Via Internettet

På dette billede mangler udstødningen på Dovern motoren, 
måske er den ikke monteret i jet-pod’en?
Foto: Via Internettet
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fremstille de nødvendige tal og bogstaver 
i en tynd abs-plade. De færdige bogstaver 
og tal blev herefter malet henholdsvis gule 
og røde. Nu kunne de anbringes på en sort 
baggrund og fotograferes af  på forskellige 
afstande for at ramme den rigtige størrelse 
i den sidste ende!

Jeg fi k de størrelser på markeringerne, 
som jeg skulle bruge, og herefter kunne jeg 
printe dem ud på et hvidt dekalark. Tp 80 
kunne nu få sin endelige identitet med nær 
100 % korrekte markeringer på kroppen.

Det er sikkert muligt at lave det hele på 
computeren, men da jeg ikke tilhører de 
årgange, der er født med en PC i munden, 
så forstår jeg ikke altid at udnytte de mu-
ligheder, der ligger i dette værktøj – men 
det er altså muligt at kompensere for denne 
mangel!

Jeg startede på projektet d. 19. april 
og lakerede sidste gang d. 4. juli. Så sam-
menlignet med Tirpitz var Tp 80 et uhyre 
beskedent projekt.

Ifl . forskellige kilder skulle der engang 
have været fremstillet et conversion-kit 
til Tp 80. Men det er nok minimum 30 
år siden – og næppe til at opdrive nogen 
steder. Derimod fandt jeg via Wikipedia et 
farvefoto af  en Lancastermodel modifi ce-
ret til Tp 80.

Hvis denne model er lavet ud fra 
conversion-kittet, så vil jeg langt foretrække 
min egen metode til fremstilling af  en tro-

værdig model af  verdens formentlig mest 
specielle Lancaster.

En endelig vurdering af  Hasegawa-
sættet kan kun give en absolut topkarakter. 
Men dekalarket rummer nogle iøjnefalden-
de fejl af  sproglig art. Nogen har kritiseret 
dihedralen og fundet den for stor, men den 
er meget godt i overensstemmelse med ek-
sisterende fotos og Karlströms tegning, så 
der var ingen grund til at ændre noget der.

Understellet fandt jeg ikke helt på 
højde med resten, og jeg måtte foretage 
en modifikation, for at få det i orden. 
Man er heller ikke ligefrem godt hjulpet 
af  byggevejledningen, der synes at overse 
problemet med understellet. Men ellers 
er der tale om en fantastisk præcision, så 
meget, at jeg ikke fandt det nødvendigt 
at lime hverken vinger eller højderor til 
kroppen. De er blot presset på plads. Men 
man skal lige huske at lave bemalingen af  
vingerne ved rødderne, sådan at det kan 
lade sig gøre! Så den færdige model kan 
skilles ad, hvilket kan være nyttigt ved en 
evt. transport.

Kilder
Björn Karlström: fl ygplanritningar 5 & 3. 
Allt om Hobbys Forlag
Wikipedia: div. Artikler om STAL, Dovern 
og Tp 80
Nick Radell & Mike vines: Lancaster – a 
bombing legend. Chancellor Press 1996.

Fremragende billedværk til dokumen-
tation med masser af  fotos af  de 2 eneste 
fl yvende Lancastere. Man kan booke en tur 
med den canadiske! Pris 2.500 Can. Dollars 
for en times fl yvning.
Michael Forslund: J 33 Venom. Allt om 
Hobbys forlag.

På side 254 er der et foto, der foruden 
kameramanden agter, viser de dobbelte 
optrækkelige halehjul, samt antyder en 3. 
bemaling!

Red.Bem.
Det omtalte konverteringssæt til at bygge en Tp80 

er i 1:72 fra fi rmaet Topgun og indeholder alle de 

nødvendige dele. Det er set hos forskellige post-

ordreforretninger på nettet.

Et billede som viser detaljer på næsen af Tp 80
Foto: Via Internettet

NYT FRA BRONCO 1:35
CB35121: Ungarsk 44.M Zrinyi I
  75 mm Stormkanon
CB35146: Infantry Tank Mk.III
  ”Valentine” Mk.XI (OP)
CB35168: OQF 6 Pdr Anti-Tank Gun
  Mk.IV on Carriage Mk.III
  (Airborne) w/Crew
AB3564:  Soviet BT-7 Fast Tank
  Mod.1937 Workable Track
  Link Set
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Republic F-84F Thunderstreak
Tilbage til fortiden, eller i hvert fald tæt på.

Af Torben Plesberg

Motivation: I begyndelsen af  
60’erne forhandlede DMI 
(Dansk Modelfl yve Industri – 

ikke at forveksle med Danmarks Meteo-
rologiske Institut!) en række fl ybyggesæt, 
hvor hovedmaterialet var træ, nærmere 
betegnet abachi.

Udover kontursavede trædele rumme-
de sættet også et primitivt canopy, et brunt 
plastikhoved (piloten!) samt plastikhjul og 
en stump pianotråd til understellet og et 
lille dekalark med de allermest nødvendige 
mærker, tal og bogstaver. Pris for et sæt: 
4,50 kr.!

Man lærer meget af  at lave en sådan 
træskalamodel i 1:50, navnlig at lave runde 
former v.h.a. kniv og sandpapir. Man lærer 
spartling med plastisk træ, overflade-
behandling (lakering og slibning – indtil 
det hele er harmonisk og glat overalt, og 
til sidst maling). Man lærer at afl æse en ar-
bejdstegning, og frembringe nogle former 
v.h.a. skabeloner.

Den tids fly-tegnings ikon hed E. 
Tage Larsen, hvis tegninger stadig nyder 
almindelig anerkendelse for korrekthed 
og detaljering. Blot var hans tegning af  
F-84F Thunderstreak ikke blot behæftet 
med fejl: den var simpelthen skrupforkert 
i dimensionerne – viste det sig langt senere. 

Måske var det den første YF-84F, som han 
i virkeligheden havde tegnet, med den lille 
motor?

Jeg byggede i alt fald en Thunder streak 
af  et DMI byggesæt og havde megen 
glæde af  denne proces, og var tilfreds med 
resultatet, selv om jeg aldrig fi k gennem-
ført modellen 100 %. Men nogen gange 
rækker 97 %! Desuden byggede jeg hele 
serien af  klassiske jagere fra den anden 
verdenskrig: Mustang, Spitfi re, Tempest, 
Hurricane og Messerschmitt 109. Hawker 
Tempest endda 2 gange, fordi jeg også 
ville have Pierre Clostermanns fl y. Ham 
med ”Det store Cirkus”! Og hvorfor ville 
jeg egentlig lave den Thunderstreak? Den 
havde vakt min interesse fra en udsendelse 
i fjernsynet, der omhandlede dette fl y, og 
hvis linjer jeg fandt elegante og tiltalende. 
Så hvis jeg endelig skulle lave en jet, måtte 
det være den!

Da jeg i en moden alder tog fat på 
fl ybygning igen efter en pause på næsten 
40 år, var der sket en rivende udvikling 
indenfor byggesæt. Det var gået op for 
fabrikanterne, at deres produkter ikke blot 
blev betragtet som legetøj for børn, men at 
voksne seriøse modelbyggere faktisk gerne 
ville forsøge at gengive fl yene så korrekt og 
detaljeret, som muligt. Og den bestandige 

kritik fra modelbyggeres side har som 
resultat givet nogle helt utroligt fi ne og 
overvejende korrekte byggesæt.

På mine ferierejser igennem Tyskland 
i 60’erne så jeg ofte Thunderstreaks i luf-
ten og nogle gange på baser, der lå op til 
motorveje. Derfor var det naturligt for mig 
at ville bygge en ny model af  fl yet. Og da 
jeg kom i besiddelse af  2 byggesæt til den 
rigtige pris (= halv normal butikspris!), så 
var der basis for at lave 2 tyske maskiner, 
og de kunne så passende få hver af  de 2 
slags bemalinger, der blev benyttet i deres 
tjenestetid i Bundesluftwaffe fra 1957 til 
1966, nemlig natural metal fi nish og ca-
moufl eret. Byggesættene var fra Revell og 
Italeri, begge i samme skala: 1: 48.

Historisk om

F-84F Thunderstreak
F-84 blev designet som en afl øser til den 
berømte P-47 Thunderbolt fra anden 
verdenskrig. Udviklingen af  jetmotorer 
havde gjort den forældet, den var blevet 
alt for langsom i forhold til potentielle 
modstandere.

F-84 var en konventionel maskine uden 
pilform på vinger og ror, og bevæbnet 
med 6 maskingeværer som jager. Den var 

En F-84F fra JaBoG 32 i metal”bemaling” 
på en base engang i 60erne
Foto: Via Internettet



13

udstyret med en General Electric (Allison) 
axial-fl ow turbojet på 1.700 kg trykkraft, 
hvilket gav en hastighed på over 900 km/t. 

Den næste større krig, som USA fi k 
blandet sig ind i, var Koreakrigen fra 1950-
52. Her fi k F-84 sin ilddåb, og med MiG-15 
som modstander. Den blev en fi asko som 
jager, da den slet ikke kunne manøvrere 
som MiG,en, der havde pilformede vinger 
og ror. Derfor blev alle F-84 enheder hur-
tigt omstillet til angreb mod mål på jorden, 
hvilken opgave de var langt bedre til.

Kampen mod MiGerne blev overladt 
til F-86 Sabre, der med sine pilformede 
vinger og ror kunne hamle op med MiG-
15. Så det blev et pilotspørgsmål, hvem der 
vandt en dog-fi ght. De amerikanske piloter 
var gennemsnitligt langt bedre trænede end 
de koreanske, men så var der jo lige nogle 
skrappe russere!

Det fortælles, at Chuck Yeager engang 
havde udfordret sin chef  i luftkamp. Che-
fen påstod nemlig, at F-86eren var bedre 
end MiG-15, Yeager sagde, at de var lige 
gode, og at det var piloten, der var afgø-
rende. I den første duel fl øj Yeager F-86, 
chefen en erobret og intakt MiG-15 – Yea-
ger vandt. Og i den anden havde de byttet 
fl y – og Yeager vandt igen! Så var chefen 
blevet lidt klogere, navnlig på sine evner 
som kamppilot!

F-86 beviste i alt fald sin overlegenhed, 
da der for hver nedskudt F-86 var ca. 10 
nedskudte MiGer. Republic fandt ud af, at 
det måske var en god ide, hvis F-84 blev 
udstyret med pilformede vinger og ror, så 
den mindst ville være lige så god som F-86 
i en dogfi ght.

P.g.a. krigen skortede det ikke på be-
villinger til udvikling af  et nyt kampfl y. 
Resultatet blev YF-84F. Med en motor 
på 2.360 kg trykkraft var det nye fl y lidt 
hurtigere end den konventionelle F-84, 
men man var alligevel ikke helt tilfreds 
med præstationerne. Der skulle bruges 
en stærkere motor. Men sådan en rådede 
amerikanerne ikke over – og det kan tage 
lang tid at udvikle en ny motor. Briterne 
havde Armstrong Siddeley Sapphire med 
3.270 kg trykkraft – og det var i den stør-
relsesorden amerikanerne havde behov. 
Man fi k licens, og den blev fremstillet i 
USA som Wright J-65.

Den større motor skulle bruge mere 
luft, og det gjorde man ved at øge kroppens 
dybde, herunder indsugningen med 17,8 
cm. Deraf  den ovale krop sammenlignet 
med F-84 A, E og G modellerne.

YF-84F fl øj første gang med den nye 
motor i februar 1951 og lidt senere en 
anden prototype, hvor indsugningen var 
fl yttet til planrødderne og næsen var blevet 
forlænget. Denne ændrede konfi guration 

blev kendt som fotoudgaven: RF-84F 
Thunderfl ash.

Cockpittet åbnedes opad-bagud i 
stedet for at glide baglæns, hvilket gjorde 
det lettere at tætne til en trykkabine. Der 
blev midt på bagkroppen monteret en stor 
luftbremse med talrige huller og som kunne 
aktiveres ved alle hastigheder uden at på-
virke fl yvekarakteristikken i negativ retning. 
Der var et air-to-air refueling system i 
venstre vinge, og der var en bremseskærm 
bagerst i udbygningen under kroppen. 
Endvidere var højderoret bevægeligt som 
en enhed, hvilket gav overlegen manøvre-
evne opad og nedad. Dette system blev i 
øvrigt første gang anvendt på Me 262.

Derimod var startegenskaberne ikke 
bedre end for standard F-84: Der skulle 
bruges 2.300 m startbane for at komme 

i luften ved 300 km/t. Republic-fl y går i 
luften takket være jordens krumning, var 
den almindelig opfattelse blandt brugerne! 
Amerikanerne kaldte den for ”Blyslæden” 
F-84F kunne forsynes med 4 JATO bottles, 
hvis man ville være helt sikker på at blive 
airborne inden startbanen endte. Men 
det var ikke piloternes livret at ty til den 
slags osende midler – og ufarligt var det 
heller ikke.

Fabrikken havde ingen uovervindelige 
problemer med at fabrikere fl ystellene. Det 
største problem var de stelkomponenter, 
der skulle kold-presses, hvilket kun kunne 
ske 3 steder i USA – og det skete i konkur-
rence med komponenter til B-47, der havde 
1. prioritet! Men motorfabrikken Wright 
havde store problemer med at få produk-
tionen af  J-65 til at køre. Derfor hobede 

Luftwaffepilot anno 1960 foran en F-84F. 
Bemærk stigen og det manglende pitotrør 
i indsugningen
Foto: Via Internettet

Over skyerne skinner solen altid, hvilket 
illustreres af disse to F-84F fra JaBoG 32

Foto: Via Internettet
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fl ystellene sig op på fl yvepladserne, hvor de 
bare ventede på at få motoren monteret.

I desperation gav Republic sig til at gen-
optage fabrikationen af  standard F-84, nu 
med betegnelsen F-84G. Og problemerne 
med F-84F varede længe nok til, at der blev 
fremstillet rigtig mange af  ”nødløsnings”-
modellen, ligesom Spitfi re Mk. 9, der var 
en nødløsning for Mk 8. Der blev faktisk 
produceret mere end 3.000 F-84G, hvilket 
var en del fl ere, end F-84F endte op med, 
da der endelig var de rigtige motorer at få.

F-84F blev bygget i 2.711 eksemplarer, 
hvoraf  USAF aftog 1.496, Bundesluft-
waffe 450, Italien og Frankrig hver 150, 
Belgien 197, Holland 180 og Grækenland 
27. Senere overtog Grækenland i alt 65 fra 
Luftwaffe, og Tyrkiet knap 300 fra NATO-
overskudslagre.

F-84F i Luftwaffe
Da det nye Bundesluftwaffe blev opret-
tet i 1956, besluttede amerikanerne, i 
hvis interesse det var at genopruste det 
afnazifi cerede Tyskland som et værn mod 
sovjet-truslen, at skænke 450 F-84F kvit 
og frit! Men Tyskland skulle selv klargøre 
og vedligeholde fl yene, samt betale for 
reservedele til dem. ”Klargøring” vil sige at 
bringe dem fra mølposetilstand til fl yveklar 
stand. Det var vilkår, som Tyskland kunne 
godtage.

Flyene skulle bruges som jagerbom-
bere, og de blev organiseret i 6 JagdBom-
bergeschwader, 31, 32, 33, 34, 35 og 36. 
Hver Geschwader blev tildelt 75 fl y. En 
Geschwader var yderligere opdelt i 3 Staf-
feln, altså nominelt 25 fl y pr. Staffel.

I praksis var det sådan, at der kun var 
indsatsfl y i Staffel 1 og 2. Staffel 3 havde 
dels reservefl y, dels andre fl ytyper, T-33A 

til træning og P-149 som forbindelsesfl y. 
Antallet af  fl y var i perioder reduceret 
p.g.a. mangel på uddannede piloter og an-
det mandskab samt reparationsresourcer i 
almindelighed, og mange fl y kom i mølpose 
for anden gang.

Den første fl yvende enhed, der blev 
oprettet d. 13. november 1956 i det nye 
Bundesluftwaffe, var Waffenschule 30 i 
Fürstenfeldbruck nær München.

Den fi k tildelt 75 fl y, og havde til op-
gave at uddanne piloter og teknisk personel 
til de egentlige kampenheder. Den fl yttede 
et år senere til Büchel, og efter endnu et 
år, blev enheden opløst og erstattet af  
JaBoGeschwader 33.

JaboG 31 Boelcke var stationeret i Nör-
venich, og dens logo er et sværd i et skjold. 
Flyene bar dog ikke dette mærke. Men det 
indgik i de enkelte staffelns logoer. Det blev 
åbenbart først offi cielt i Starfi ghter-æraen. 
Den første Kommodore var Gerhard Bark-
horn, kendt fra WW2 med 301 luftsejre. 

I 1965, da Barkhorn deltog i testfl yv-
ning af  HS Kestrel, forløberen for Harrier, 
lavede han en hård landing og beskadigede 
fl yets understel, og han bemærkede til en 
britisk pilot, at det var allieret fl y nr. 302, 
han havde ødelagt!

JaBoG 31 var ofte den 1. enhed, der 
fi k de nyeste fl y, og var altså en slags fore-
gangsenhed.

Den fl yver i dag Eurofi ghter, og kunne 
opleves på Flyvningens dag i Tune d. 17-18. 
august 2013, en standard bemalet Euro-
fi ghter (30 + 91) samt en med Sonderan-
strich (31 + 00): På venstre side af  fi nnen 
mindes enhedens 55 års jubilæum med en 
udsmykning i blåt bl. a. med silhuetter af  de 
4 fl ytyper, som Boelcke har anvendt, og på 
højre side af  fi nnen en lovprisning af  det 

gode samarbejde med JG 71 Richthofen 
holdt i rødt.

JaboG 32 boede i Bayern på basen 
Lechfeld ikke langt fra Augsburg, Mes-
serschmitts hjemsted. Logoet er en ørn 
med en bombe og med de bayerske blå/
hvide rhombemønster foroven i skjoldet. 
Enheden har udover F-84F også fl øjet 
F-104 og Tornado, men er nu gået over til 
Eurofi ghter.

JaBoG 33 var en Luftwaffe-enhed 
med en helt speciel opgave, idet den blev 
trænet til at fremføre taktiske atomvåben, 
som amerikanerne havde opmagasineret 
på basen. Træningskernevåbnet var malet 
gult, så ingen var i tvivl om, hvad mis-
sionen drejede sig om. Men heldigvis blev 
der ikke brug for den slags midler under 
den kolde krig!

JaBoG 33 var og er hjemmehørende 
på Büchel og den første Kommodore var 
Walther Krupinski, der med 197 luftsejre 
var et af  WW2s store esser. Han endte som 
generalløjtnant i Bundesluftwaffe.

JaBoG 34 var hjemmehørende i Mem-
mingen i Bayern, og logoet er to stiliserede 
fl y over bjergtoppe. Enhedens 2. Kom-
modore var Günther Rall, der med sine 
275 luftsejre var top-es nr. 3. Han endte 
sin 2. fl yverkarriere som generalløjtnant 
og øverste chef  for Luftwaffe. Enheden 
blev nedlagt efter sammenlægningen af  
de 2 Tysklande, og den sidste fl ytype var 
Tornado.

JaBoG 35 baseret i Husum lige syd for 
den danske grænse havde et ørnehoved 
med rød og blå baggrund i et skjold som 
logo. Man sagde farvel til ”støbejernene” d. 
8. juni 1965 og goddag til ”Gina” - Fiat G 
91. Øgenavnet hentyder sikkert til behovet 
for 3 km startbane! Enheden blev nedlagt 

Her er den særbemaling som Torben genskabte som model
Foto: Via Internettet
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med udfasningen af  Alphajet, men på det 
tidspunkt hed den JaBoG 41

JaBoG 36 var baseret på Rheine-
Hopsten basen, der var Me-262 base under 
WW2. Logoet er en hvid stejlende hest i 
et blåt og rødt skjold. De sidste F-84F i 
Luftwaffe var fra denne enhed, og den 
allersidste opstart af  en maskine skete 
d. 3/10 1966. Flyene blev fl øjet til Tyr-
kiet, som var og er storaftager af  udgåede 
NATO-fl y. Enheden blev iøvrigt til JG 72 
efter murens fald og fi k navnet Westfalen 
og helt nedlagt i 2005, da Phantom-fl yene 
var ved at være nedslidte.

F-84F gjorde god fyldest i Luftwaffe 
indtil 1964, hvor den begyndte udfasning 
og blev erstattet af  F-104 Starfi ghter. Af  de 
450 fl y + 108 RF-84F, havarerede de 162, 
hvilket svarer meget godt til tabsprocenten 
for den slags kampfl y (29 %). Statistikken 
var værst i 1959 med 3,77 ulykker pr. 10.000 
fl yvetimer. Til sammenligning: F-104s vær-
ste år var 1964 med 3,04 ulykker pr. 10.000 
fl yvetimer. Tornados statistik ligger på ca 
0,5 ulykker pr 10.000 fl yvetimer.

F-84F som model
Ud over DMIs antikke træbyggesæt fi n-
des der i plastik-alderen kun 2 sæt i 1:48 
på markedet: Monograms gamle model, 
som senest er udkommet i Revell-regi, og 
et sæt fra Italeri, som oprindeligt er fra 
Kinetic. Sidstnævnte er mere eller mindre 
et plagiat af  Monograms model, men med 

signi fi kante ændringer i overfl adeudform-
ningen, som recessed panel-lines, adgang til 
de 4 maskingeværer i næsen, JATO option, 
samt et luftindtag med en forkert facon. 
De 2 byggesæt er så ens, at man kan samle 
kroppen med en halvdel fra hver, og selv 
huller og tapper passer perfekt sammen. 
Selv om Kinetic har gjort en del for at sløre 
plagiatet, så er der et afgørende indicium: 
Begge sæt har en forkert top på fi nnen, og 
de er helt ens! Så Kinetic har helt ukritisk 
overtaget Monograms eneste alvorlige fejl.

Men ellers er begge sæt ganske ud-
mærkede og med en god detaljering af  
kontoret. Monograms model har raised 
panel-lines, men de er så fi ne, at de ikke 
virker generende, og de kan i alt fald let 
slibes væk. Derimod er Kinetics recessed 
panel lines ret så kraftige og overdrevne. 
Mange lag maling og lak hjælper lidt på 
problemet, men det er stadig for meget på 
den færdige model.

Begge byggesæt har et lille pitot-rør 
anbragt i luftindtaget til motoren, og det 
på trods af, at der er dekaler til Luftwaffe-
fl y, som har det store pitotrør i bagbord 
vingespids. Så dette må man altså selv 
fremstille, hvis modellen skal være korrekt. 
De lange pitotrør blev lavet af  en 4,5 cm 
lang 1,2 mm messingtråd, der blev drejet 
ned til ca 0,5 mm for de yderste ca. 8 mms 
vedkommende.

En svaghed er indbygget i næsehjulet. 
Selve hjulet sidder på en halv millimeter-

tynd stang, som godt nok kun er knap en 
mm lang, og den kan meget let knække. Så 
jeg tillod mig forebyggende at indsætte en 
forstærkning, således at næsehjulet ikke kan 
knække der. Modellen bliver jo tung med 
den næsevægt, der skal til, for at den ikke 
skal hvile på halepartiet. Der er angivet en 
vægt på 30 g i næsen i byggevejledningerne, 
og Kinetic har sågar en indbygget beholder 
til næse ballast. Jeg gjorde dog noget andet: 
De store 1.870 liters brændstoftanke, der 
rager temmelig langt frem foran hovedhju-
lene har plads nok til noget vægt i forenden, 
så jeg puttede 12 g ballast i hver tank, og 
det var tilstrækkeligt.

På Kinetic-modellen er det påfaldende 
så dårligt et samarbejde, der har været mel-
lem dem, der har lavet panellinjerne og 
dem, der har lavet stencil-dekalerne, der 
gerne skulle passe sammen med panelerne! 
Det gør de kun i beskedent omfang. Pro-
blemet er mindre på Monogram-udgaven, 
hvor panellinjerne er meget mere diskrete.

En anke over begge modellerne er, at 
fastgøringsdelene til ekstratankene er alt 
for grove. De er oplagte emner for fotoæts, 
men der er vist endnu ingen fabrikant, der 
har gjort sig ulejligheden! Der er nok ikke 
det store salg i dele til en gammel F-84F! 
Men vi rører her ved en principiel tendens 
i plastikbyggesæt: Hvis en detalje rent 
faktisk er for lille til at blive støbt i plastik, 
så forstørrer man den bare, så det kan lade 
sig gøre! Mit hovedsynspunkt er her, at hvis 

Dette billede viser nogle fi ne detaljer på næsehjulsbenet
Foto: Luftwaffe
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man ikke kan lave det skalakorrekt, må man 
hellere springe detaljen over!

På begge modellerne er markeringen 
af  bevæbningen for ringe. Der er kun 
nogle halvhjertede fordybninger. Her må 
man selv i gang med en tynd rund nålefi l 
og få frembragt nogle runde huller, der på 
overbevisende måde antyder udgangsporte 
for hurtigtgående hardware. Når man ser 
modellerne lige forfra, skulle der gerne 
være 6 runde huller de relevante steder. De 
mangler totalt, hvis man bare samler sæt-
tene. Men her har vi måske et sted, hvor det 
rent støbeteknisk ikke er muligt at indbygge 
de runde åbninger i støbeformene – uden 
at det går ud over noget andet som skøn-
nes vigtigere!

På begge modellerne kan man lave 
cockpittet med åben hood, hvilket sættene 
udpræget spiller op til. Men jeg foretræk-
ker, at cockpittet er lukket af  2 grunde: 
dels undgås støvindtrængen i kontoret, 
dels kan alt, hvad der rager ud principielt 
knække af, og der er ingen grund til at 
gøre modellerne mere sarte end nødven-
digt. Cockpit-utæthed var i øvrigt et stort 
problem i skala 1:1. Flyene stod parkeret 
udendørs, udsat for vind og regn – og 
deraf  følgende vandindtrængen gennem 
mellemrummet mellem hooden og ram-
men. I praksis brugte man Gaffa-tape for 
at afhjælpe problemet!

Det separate luftindtag med den ovale 
facon i Kinetic sættet er en følge af  optio-

nen med adgang til de 4 maskingeværer i 
næsen. Måske har Kinetic villet sikre sig 
mod sagsanlæg for plagiat ved bevidst at 
have lavet luftindtaget forkert? Jeg har læst 
et review om Kinetics F-84F, hvor anmel-
deren alene p.g.a. den forkerte indsugning 
totalt nedvurderer sættet og fraråder folk 
at købe det! Anmelderen er amerikaner, og 
altså pro Monogram.

Imidlertid udgør den forkerte facon 
ikke noget større problem for en model-
bygger. Den rigtige facon ligger gemt i 
næsestykket, og det gælder blot om at få 
det frem! En fræser er her et godt hjælpe-
værktøj. Jeg har set fl ere ellers fl ot udførte 
Kinetic F-84F på det tyske modelsite mo-
dellversium.de. Men såvel det forkerte næ-
sestykke som den forkerte fi nnetop røber, 
at det ikke er en modelbygger, der står bag!

Med hensyn til bemalingen, så valgte 
jeg at lave Kinetic maskinen helt i natural 
metal fi nish, som alle Luftwaffe fl yene 
var indtil ca. 1960, da standard NATO 
camoufl age blev moderne. Og jeg valgte en 
maskine fra JaBoG 32, der havde en særbe-
maling med hajgebis og øjne i anledning af  
Luftwaffes 5 års fødselsdag. Den tilhører 
1. Staffel – Panterne, og der er et panter-
hoved øverst på fi nnen som logo. Der var 
naturligvis problemer med hajgebisset, som 
der er med alle dekaler, der skal krumme i 
2 dimensioner, men man kan skære sig lidt 
til rette og fi nde en maling i samme farve 
til at dække fejl, så går det endda.

Jeg valgte endvidere ud over ”bal-
lasttankene” også at montere de to 870 
liters tanke yderst under vingerne. Af  
stencildekalerne valgte jeg kun de største 
og mest karakteristiske + et lille udvalg af  
de små – ellers bliver man aldrig færdig! 
Den olivengrønne antirefl exbemaling foran 
cockpittet malede jeg på med en passende 
afdækning. Der var godt nok en dekal til 
formålet, men den ville jeg næppe få til at 
sidde ordentligt alligevel, da den krummer 
i 2 dimensioner! Det lange pitotrør skulle 
være rødt med en hvid spiral. Jeg lavede det 
omvendt, men resultatet blev det samme!

Monogram maskinen valgte jeg at 
camoufl ere som en enhed fra JaBo Ge-
schwader 33. Der er det fi ne ved F-84F, at 
camoufl agen er individuelt malet på hvert 
fl y – så der er blandt 450 ikke 2 fl y, der er 
ens! Og det er jo både godt og skidt. Hvis 
man er fanatiker, betyder det, at man skal 
have fotos af  fl yet fra begge sider + fra 
oven for at bemalingen har en chance for 
at blive korrekt. Men jeg valgte nu at kom-
ponere mit eget mønster og der ville garan-
teret være et fl y, der havde en bemaling, der 
lignede min kreation til forveksling! Men 
det var bare ikke sandsynligt, at det var det 
fl y, som jeg havde dekaler til! Men det tager 
jeg nu helt cool! 

Opgaven bestod i at skildre en camou-
fl eret Luftwaffe F-84F som den kunne have 
set ud, og den er jeg sikker på at have løst. 
Jeg tror faktisk, at den individuelle camou-

Over et ret karakteristisk landskab har vi her en F-84F set fra oven. Bemærk den skarpe 
afgrænsning mellem camoufl agen på overside og den ensfarvede underside.
Foto: Luftwaffe
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fl age er en bedre løsning end en standard. 
På et luftfoto vil det være meget nemmere 
at udpege standardcamoufl erede fl y, da der 
jo er system i foretagendet! Med de indivi-
duelt camoufl erede fl y er der ikke system i 
foretagendet og derfor vil det være sværere 
at fi nde fl yene. Den eneste begrænsning 
i camoufl agemønsteret var, at det skulle 
passe med Luftwaffe-serienummeret på 
fi nnen, der var to-farvet for at passe som 
kontrast til camoufl agefarverne, og der var 
jeg faktisk heldig!

Langt det vanskeligste ved bemalingen 
var at lave de gule tætningslister omkring 
de klare dele af  cockpittet. En meget tynd 
pensel og en rolig hånd er gode forudsæt-
ninger for et heldigt resultat. Men der skulle 
rettes fl ere gange, hvor stregerne kom til at 
fylde for lidt eller for meget. I sidstnævnte 
tilfælde er en tandstikker med en skarpt af-
skåret skrå ende god til at skrabe overfl ødig 
maling af  med – men det skal være inden 
den hærder for meget! Træ ridser normalt 
ikke på det glasklare plast, men skulle det 

blive mat af  skraberiet, kan lidt tandpasta 
brugt som poleremiddel genskabe den 
blanke transparente overfl ade.

Det endelige kriterium for, hvor god en 
model er, ligger i at sammenligne et foto af  
modellen med et foto af  originalen taget i 
samme vinkel og elevation. Jo vanskeligere 
man har ved at skelne modellen fra origi-
nalen, jo bedre er modellen lykkedes. Og 
kan man intet afgøre med sikkerhed, da 
opfylder modellen sit formål: illusionen af  
virkelighed. Jo større skala, jo større chance 
er der for, at opgaven kan lykkes.

Det var sjovt og lærerigt at bygge de 
to F-84Fere. Nu ved jeg lidt mere om, 
hvordan en F-84F ser ud, samt hvilke gode 
og dårlige sider, der er, ved de 2 byggesæt. 
Jeg vurderer dem lige gode, men man får 
mest for pengene ved at købe Revells sæt, 
da det kun koster det halve af, hvad Italeri 
tager for sit sæt. Hvis man ellers kan støve 
dem op – Revells sæt er i alt fald udgået! 
Det perfekte sæt fi ndes ikke – og kommer 
næppe nogensinde. Det skulle så være i 

1:24 – men det er sikkert en ren utopi at 
forvente!

RF-84F som model:
Der fi ndes ingen gode byggesæt i 1:48 til 
fotoudgaven RF-84F, som er relevant for 
mange, da vi havde denne type i Flyve-
våbnet.

Jeg har på en tysk hjemmeside set, 
hvordan man kan lave en troværdig 
Thunderfl ash: Man tager forreste del inkl. 
cockpit sektionen + vingerne fra Hellers 
RF-84F sæt og sætter bagkroppen på fra 
Revells F-84F. Så passer dimensionerne! 
Hellers bagkrop er nemlig helt forkert i 
dimensionerne, den er alt for tyk!

Kilder:
Div. artikler hentet fra Wikipedia om F-84F 
og de tyske Luftwaffe enheder.
Siegfried Wache: Republic F-84F Thunder-
streak – Die ”Thunderstreak” im Dienste 
der Luftwaffe. God billedbog for model-
byggere + tekst på både tysk og engelsk.

På Luftwaffemuseum i Berlin-Gatow står denne F-84F udenfor
Foto: Per Voetmann

Indendørs i Luftwaffenmuseum er der 
også en F-84F opstillet

Foto: Per Voetmann
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DM i modelbygning 2013
Lys og luft!

Af Flemming Hansen. Fotos: Peter Kristiansen

Dette DM var jo i forandringernes tegn. Væk var den 
skumle og mørke ”krypt” i Valby Medborgerhus. Væk 
var placeringen i efterårsferien. Det var så til gengæld 

ind med store forhold – masser af  bordplads og ikke mindst alt 
det lys der overhovedet var brug for.

Stedet er nu Valby Hallen og meget skulle gå galt, hvis det ikke 
også er samme sted i 2015. Dette år vil så til gengæld være et stort år 
for IPMS-DK med både 50 års jubilæum for foreningen og også 30 
års jubilæet for det første DM afholdt i Lyngby Storcenter i 1985.

Den 2. og 3. november var det derfor igen med at kaste al 
fokus mod Valby og det 15. Danmarksmesterskab i modelbygning.

På det personlige plan kunne jeg jo ikke møde op uden noget 
nyt på bordet! Jeg fi k faktisk 3 projekter færdige til DM – hvoraf  
det ene med succes også blev anvendt ved C4 Open til høst af  en 
guld for min Ferrari F2007, der også hapsede det Svenske mester-
skab i ”Civile Fordon” – men det er vist et sidespring.

Praktikken havde fået sig en opgradering
Det praktiske består i at modtage tilmeldinger og ikke mindst 
modelspecifi kationer fra deltagerne. Det har så mange lært ef-
terhånden, at i stedet for at Redaktør Lars’ fi ngre gløder i løbet 
af  lørdagen kan modelregistreringen klares i rimelig ro og mag. 
Denne registrering havde også siden sidst fået en opdatering i form 
af  en nyudviklet Excel registrering. Tak til Peter Kristiansen for 
denne vigtige detalje.

Deltager og modelregistreringen kunne se en mindre fremgang 
fra sidst… Men jeg kunne godt tænke mig at vi kommer op og 
passerer de 400 modeller igen.

Det blev til et fi nt resultat med 376 modeller, men det var med 
lodder og trisser og mine opfordringer til folk om at medbringe 
”ekstra” modeller så de ikke skulle stå og råbe til hinanden på 
omkring 100 bordmeter!

Flere deltagere tak!
I den forbindelse tænker jeg ikke umiddelbart junior – nej jeg tæn-
ker på deltagere til ”voksen” klasserne. Er der bare ikke nok der 
bygger? Er folk blevet for gamle? Er niveauet for skræmmende så 
man siger til sig selv – ”jeg vinder ikke alligevel”? Eller er der bare 
ikke fl ere der bygger i Danmark? Eller noget helt andet? Jeg ved 
da, at der er nogen der har været ferieramt og derfor ikke har haft 
tid til at deltage. Men igen – hvordan får vi fl ere til at deltage så det 
ikke bare ender med at blive en udvidet ”kvartårskonkurrence”?

Okay der var 100 % fremgang på juniorsiden i år, men det er 
en stakket frist for begge nærmer sig cuttet for at deltage i denne 
klasse. Der er mange der har store tanker om at lokke de unge til 
hobbyen og ser med begejstring at deres unger på mellem 5 og 10 
år godt vil sidde og nørkle med modeller. Men derefter – nej – det 
bliver pc-spil og den slags.

Min egen søn gider ikke og jeg snakker med andre hvor søn-
nerne måske også tidligere har været med på vognen, men er 
sprunget på vognen for ”instant relief ”. Glem det der med junior 
byggere. De fi ndes bare ikke mere i større grad. Indse det!

Hen over årene med 1995 som et markant, men måske mis-
visende højdepunkt med 711 modeller, hvoraf  de 200 vel var Jes 
Touvdals eskadriller, så er det gået jævnt ned ad bakke lige siden, 
med ikke særligt inspirerende 285 modeller ved DM i 2011. Det 
blev så forøget med næsten 100 modeller mere i år. Fint – men 

fl ere deltagere ønskes. Måske kan den nye placering sammen med 
andre hobbyer kaste noget af  sig – men det må tiden vise.

Hvis man kigger over sundet til C4-Open så bliver det holdt 
hvert år og der er masser af  fl otte modeller. Masser! Til gengæld 
er den enligt tilbageværende modelbutik kun en skygge af  sig 
selv, der leder tanken hen på Smiths hobby sidste dage, med langt 
mellem æskerne og halvtomme hylder med maling. Ikke noget at 
sige til at svenskerne søger mod Stoppel.

Så forslag søges STADIG til at lokke deltagere til DM! Voksne 
deltagere – det med juniorerne holder ikke.

Taksigelser
Som jeg har været inde på er det lykken at have en fl ok friske, der 
er klar til hver eneste gang at yde en totalt frivillig indsats. Det er 
dommerne, der dybt nedsunket i hver enkelt model kan sørge for 
at også dette DM blev uden ærgerlige missere med modeller der 
klart ikke skulle have vundet foran bedre modeller. I gør det godt 
på trods af  at beregner Lars sidder højlydt og brokker sig af  og 
til. Det er en superkoncentreret indsats der skal til. Tak.

Også tak til alle de andre frivillige. Det alt sammen ligger så 
meget på rygraden, at man bare skal lukke øjnene og det hele er 
klart. Smukt i den grad. Det er svært at gøre alt dette og meget 
mere uden jeres hjælp til dette. Tak for indsatsen drenge. Om to 
år i november går det løs igen!

Resultaterne
Men lad os kigge på hvad der var hvad ved DM i 2013:
Klasse A: Propelfl y og helikoptere mindre end 1:60
54 modeller. 10 deltagere
Den ”lille” fl yveklasse var ”som sædvanlig” Jes og Peter terræn og 
det slog heller ikke fejl i år. Messerschmitten i den dunkle bemaling 
var et Eduard sæt, hvilket den lille Nieuport også var. C-47’eren 
var den ganske kendte og elskede Italeri model
Modelbeskrivelse Bygget af  Points
Messerschmitt Bf  110D-3 Jes Touvdal 203
Douglas C-47 Skytrain Peter Kristiansen 202
Nieuport 17 Peter Kristiansen 196
Monospar ambulance fl y Martin Røpke 189
Curtiss P-40N Warhawk Hans Andersen 187
PBY-5A Black Cat (Hugin) Peter Kristiansen 187
Spitfi re Mk. XIX PR Martin Røpke 184
Douglas DC-3 Peter Kristiansen 181
Heinkel He 111 H-6 Peter Kristiansen 181
Bristol Bulldog Mk. IIA Kjeld Holmehave 175
PBY-6A Peter Kristiansen 170
EH-101 Merlin Torben Sørensen 170
Sikorsky H-53G Torben Sørensen 167
Kamov Ka-24 Torben Sørensen 162

Peters DC-3 fi k en delt 8. plads
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Klasse A1: Propelfl y og helikoptere større end 1:60
30 modeller. 12 deltagere
Så blev det årets DM’s første clean sweep med Poul Østergaards 
fl otte modeller hvor DH.2’eren vandt med det der må kaldes en 
”country mile” med det fl otte biplan fra de gode Wingnut Wings 
sæt. Black Hawk’en er Academys sæt og 123’eren er Tamiya/ 
Italeri. Så ganske ”almindelige” æskesæt og fl ot bygning/bemaling 
er stadig god latin her.
AMC DH.2 Poul Østergaard 262
UH-60L Black Hawk Poul Østergaard 247
Henschel 123 Poul Østergaard 235
P-51D Mustang  Peter Kristiansen 231
Fairey Swordfi sh Mk. II Peter Kristiansen 230
Polikarpov I-16 (nr.2) René Nicklas Wendt 228
Albatros D.V. Peter Kristiansen 227
Polikarpov I-16 (nr.1) René Nicklas Wendt 226
Spitfi re IXe ’407’ Esk 725 Flemming Hansen 225
P-61B Black Widow Poul Østergaard 222
Focke Wulf  FW-190 A9 “Red 3” Hans Andersen 220
Fairey Gannet AS4 Peter Kristiansen 220
Aichi M6A1 Seiran Peter Kristiansen 215
P-40E Aleutian Tiger Flemming Hansen 209
Albatros D II. Lasse Hyllemose 205
P-51 Mustang (Bandit behind you) Shaun M. Sørensen 198

Klasse A2: Jet og raketfl y
31 modeller. 10 deltagere
Efter et ”forsmædeligt” nederlag til Albert Tureczek ved DM i 
2011, var det i år min tur til at være dommernes foretrukne med 
et meget beskedent mulehår på kun 1 point! Med kun 3 points 
adskillelse viste det også, at der var mange fl otte modeller i denne 
klasse, hvor dommernes hverv blev at spotte den mindste fejl 
rundt omkring. Nummer to og tre blev Poul Østergaard, der 
ikke er uvant med medaljer og René Wendt, der bygger panser 
og efterhånden også udmærker sig med fl y. De rigtigt skarpe vil 
bide mærke i at min F-16 Agressor startede fi nt ud som en WIP 
på forum i 2009… host host.

Modelbeskrivelse Bygget af  Points
F-16C Block 42 Agressor Flemming Hansen 226
Sukhoi 24M Fencer-D Poul Østergaard 225
F-84G Thunderjet René Nicklas Wendt 224
Mig-23M Flogger-B Poul Østergaard 223
J35 Draken Swedish AF Flemming Hansen 220
Sukhoi 25 Frogfoot Poul Østergaard 218
F9F-2 Panther René Nicklas Wendt 216
J35Ö Draken Austrian Millenium Flemming Hansen 214
F-15 I  Ra`am Poul Østergaard 213
F-16C, Block 32 René Nicklas Wendt 212
TF-100F Super Sabre - Esk 725 Flemming Hansen 211
T-33A Shooting Star Peter Kristiansen 206
F-16 ’Holger Danske’ Flemming Hansen 204
Gloster Meteor NF-11 Flemming Hansen 197
Phantom FG1 Brian Brodersen 178
MIG 15 Peter Kristiansen 175

Klasse B: Fly i diorama
15 modeller. 3 deltagere
Ja, var det ikke for Torben Kleins mange kasser så var dette altså 
en ualmindelig tyndt besat omgang. Det er som om folk ikke rigtigt 
gider det der med fl y i diorama. Så det blev ikke en uventet sejr 
til Peter foran Jes og Torben. Den kunne de fl este vist godt lure 
uden den helt store dommererfaring?
Modelbeskrivelse Bygget af  Points
Bf-109E nødlandet Peter Kristiansen 240
I’m OK Boys!! Jes Touvdal 227
SE5a Torben Klein 167
Zero Torben Klein 159
P-26 Torben Klein 155
Hurricane II Torben Klein 152
Mosquito Torben Klein 151
Me 109 T Torben Klein 150
Avia 199 Torben Klein 148
Fairey Battle Torben Klein 146
George Torben Klein 145
Spitfi re PR XIX Torben Klein 144
Arrow II Torben Klein 143
Breda Torben Klein 141
Meteor IV Torben Klein 128

Overdommeren måtte ud for at afgøre at 
denne F-84G blev nr.3 - tæt klasse!

Poul Østergaard havde lavet denne
Henschel Hs 123, som fi k en 3. plads

Klasse C: Militærkøretøjer tyske frem til 1946
17 modeller. 8 deltagere.
Vi er her inde på Kjeld Pedersens ”hometurf ”. Men denne gang 
måtte han strække våben – eller skal vi sige kampvogn? To be-
søgende fra den vestlige del af  Danmark tog for sig af  retterne 
med fl otte placeringer til henholdsvis Johan Søltoft og Shaun 
Sørensen som var helt ny i DM sammenhæng. Godt at se ”nye” 
folk på banen!

Denne Panther ”spät” bygget af Shaun M. Sørensen
blev nummer 5 i en meget tæt klasse C
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DM i Modelbygning
2013

Nr.9 i klasse D og vinder af IPMS-Nyt 
prisen blev ”Fat Ass Fanny” bygget af 
John Berwick

Herover er det en Volvo N-88 i skala 1:8.
Ren scratchbygning og vinder af Best In Show 
præmien fra publikum bygget af Klaus Raun

Til højre er det Volksrod, som blev nr. 3
i klasse M og som også fi k C4-Open prisen.
Den er bygget af Tom Nielsen

Sonnich leverede
modellerne til husarerne. 

Her er det Aelysya,
som blev nr.2 i klasse G2

Vinderen i klasse I blev denne Ferrari 2007 - Kimi Raikkönen Brazil winner
Fantastisk perlemorslakering bygget og malet af Flemming Hansen

Vinderen i klasse E blev
dette fi
scratchbygget T
og titlen ”Hallo der!”
Skalaen er 1:35 og det er
lavet af Sven Thomsen
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DM i Modelbygning

Denne 1/48 Meteor NF.Mk.11 blev ”kun” nr. 14 i klasse A2, 
men den fi k Flyvemuseets Venners pokal med hjem
til Flemming Hansen

Den lille Rødhætte og 
Ulven er et 54 mm
diorama lavet af
Brian Petersen.
Det blev nr. 7 i klasse H

Vinderen i klasse A blev denne Bf 110D-3, 
bygget af Jes Touvdal, men også her var 
det en tæt konkurrence

Poul Østergaards 
fi ne DH.2 i 1/48 
vandt klasse A1

Nr.3 i klasse G1 blev Princess, 
som er bygget og ikke mindst 
bemalet af Rene Thordrup
Petersen

Vinderen i klasse E blev
dette fi ne diorama med en 
scratchbygget Torpedofangboot 
og titlen ”Hallo der!”
Skalaen er 1:35 og det er
lavet af Sven Thomsen
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Modelbeskrivelse Bygget af  Points
Panzer IV F2 Johan Brander Søltoft 236
Jagdtiger (The beast) Shaun M. Sørensen 231
E100 Kjeld Pedersen 228
Panzer 1A René Nicklas Wendt 227
Panther late version Shaun M. Sørensen 226
Tiger II Ausf. B juni 1945 Kjeld Pedersen 225
Wespe (forladt i en fart) Shaun M. Sørensen 225
Pz IV Wirbelwind Martin Røpke 223
SdKfz 222, Pz.Aufkl. Sebastian Jørgensen 222
Pz IV Kugelblitz Martin Røpke 221
Neubaufahrzeug nr. 1 Kjeld Pedersen 218
Pz IV Möbelwagen produktion Martin Røpke 217
StuG III Ausf. B Jes Touvdal 215
MB 170 Johan Brander Søltoft 212
StugAlfabetet StuGalfabetgruppen 211
Aufkl.Pz. 38 Jes Touvdal 201
VK 45.02 Turm Vorne Kjeld Pedersen 199

Klasse C1: Militærkøretøjer andre
75 modeller. 9 deltagere.
Den absolut største klasse vi nu må fi nde en alternativ måde at 
dele op. De mange modeller var dog ”maskeret” lidt af  at Kjeld 
Pedersen og Brian Brodersen havde taget ekstra mange modeller 
med. Men interessen er der og klassen må deles op. Tiden må vise 
hvordan. Vi kigger på det.

Det var Johan Søltoft der igen viste hvordan en pansermodel 
skal skæres med både en 1. og en 2. plads! Ole Østergaard blev 
slået med det bekendte mulehår, der igen slog Brian Brodersen 
med et lige så begrænset mulehår. Close combat!
Modelbeskrivelse Bygget af  Points
ISU-152 Johan Brander Søltoft 243
Carro Armato L6/40 Johan Brander Søltoft 235
SU-152 Ole Østergaard 234
M32 m. M10 på slæb DK ca. 1958 Brian Brodersen 233
Mosegris GHR ca. 1955 Brian Brodersen 231
Leopard 2A6M Can Barracuda Kjeld Pedersen 229
Austin Tilly René Nicklas Wendt 229
Akuyaku # Bad boy tank Kjeld Pedersen 228
ISU-152 Ole Østergaard 227
SU-100 Ole Østergaard 226
Challenger 2 Barracuda version Kjeld Pedersen 223
Diamond T med 155mm Brian Brodersen 223
Stryker ESV John Berwick 219
M60A2 Starship early Kjeld Pedersen 218

Klasse D: Militærkøretøjer i diorama
20 modeller. 8 deltagere.
Det er jo den hårde klasse ved kvartårskonkurrencerne der normalt 
udkæmpes mellem Ib Schmidt og Lasse Hyllemose. Det blev det 
samme her, men Ib kunne trække sig sejrrigt ud med dobbelt sejr 
foran Lasse. John Berwick kom ind som bedste ”Ikke Ib / Ikke 
Lasse” på en trods alt fi n 9. plads!
Modelbeskrivelse Bygget af  Points
“I say, is the old man at home?” Ib Schmidt 291
”Er Hält 100m vorne rechts” Ib Schmidt 288
Frankrig 1940 Lasse Hyllemose 286
”Hans! Hat er einige Cigaretten?” Ib Schmidt 284
”Sage Ihm: Wir sind am Ende...” Ib Schmidt 280
“Hans, was zum Teufel...” Ib Schmidt 277
“Schnell Matias!...” Ib Schmidt 275
Ungarn 1945 Lasse Hyllemose 274
Fat Ass Fanny John Berwick 264
El Alamein 1942 Lasse Hyllemose 263
Street in Baghdad Jack Vikman 256
Centurion Mk. 3 i Korea Jack Hovman 254
M32A1B3 assisting M46 Jack Hovman 251
S-Tank i skjul Jack Hovman 247
Stort problem Jan Dam Hansen 240
SU-100 John Berwick 239

Klasse E: Skibe
13 modeller. 7 deltagere.
Skibsklassen er jo ikke ligefrem en af  de store, men den kan være 
svær at gøre sig bemærket i når først Sven Thomsen ruller sig ud. 
Svens var et diorama med masser af  scratchbyggede enheder, mens 
Martin Røpke og Peter Nelleman viste gode takter på de følgende 
pladser. Men en fi n besat klasse i år må jeg sige: Godkendt.
Modelbeskrivelse Bygget af  Points
”Hallo der!” Sven Thomsen 262
HMS Warspite 1943  Martin Røpke 239
Dannebrog i tredivernes Grønland Peter Nellemann 234
Pola Kenneth Kerff  231
USS Indianapolis i Panama Peter Nellemann 225
HMS Dreadnought Peter Nellemann 224
One less Kenneth Kerff  215
USS Eastwind med følge Peter Nellemann 211
Occident Peter Nellemann 198
USS New York LPD-21 Kjeld Pedersen 181
King George V Torben Klein 177
Hotspur Torben Klein 165
HMS Penelope Hans Christiansen 164

Vinderen i klasse C1 blev Johan Søltoft med denne fi ne ISU-152

Klasse D var præget af en stribe fi ne og sigende dioramaer.
Her er det Jack Hovmans Centurion Mk.3, som blev nr. 12
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Klasse G1: Figurer klassiske
22 modeller. 7 deltagere.
Også en klasse der gik lige med et fl ækket mulehår til Brian Pe-
tersen foran brormand René Petersen og Jesper Bjørn Olsen må 
denne gang tage til takke med den kedelige 4. plads. Kun ét enkelt 
point skilte dem og det vidner om stor enighed hos dommerne 
– men også at modellernes kvalitet var meget ens. Men altid en 
fornøjelse at se penslernes mestre i aktion med oliemaling.
Modelbeskrivelse Bygget af  Points
2nd Chevaux-legers lancers Brian Petersen 223
Gemsmith René T. Petersen 222
Princess René T. Petersen 218
Templar Knight, XIII Cent. Jesper Bjørn Olsen 217
Biker Babe Sonnich P. Hansen 216
Joker Sonnich P. Hansen 215
Spartan René T. Petersen 213
Crusader René T. Petersen 210
Samurai Commander Jesper Bjørn Olsen 209
Legio Patria Nostra Jesper Bjørn Olsen 207
Panzer Lehr reg. 130 Brian Petersen 207
Knight of  Antioch Jesper Bjørn Olsen 206
Norman Jesper Bjørn Olsen 205
Offi cer, Stalingrad 1942-43 Johan Brander Søltoft 204
DAF artillerist Johan Brander Søltoft 197

Klasse G2: Figurer fra fi lm og fantasi
10 modeller. 3 deltagere.
Sonnich er tilbage igen i fi n stil med en samling fl otte fi gurer og 
tager et fortjent clean sweep. Men ellers var klassen desværre ikke 
særlig talrig i modsætning til tidligere. 
Modelbeskrivelse Bygget af  Points
The Axe Sonnich P. Hansen 270
Aelysya Sonnich P. Hansen 269
Sil fra fi lmen ’Species’ Sonnich P. Hansen 260
T-800 Terminator Sonnich P. Hansen 241
Valkyrie VF - 1S Macross Allan Petersen 209
Freedom Gundam Allan Petersen 206
Gundam XM-07 Allan Petersen 206
Iron Man Peter Nellemann 200
The Mummy Peter Nellemann 196
Elvira Mistress of  the Dark Peter Nellemann 182

Klasse H: Figurer i diorama
21 modeller. 7 deltagere.
Lasse tog et clean sweep i denne klasse for 2 år siden – men denne 
gang kom Sonnich på banen med et genialt byggeri af  en til lejlig-
heden påklædt modelbygger på sit værksted. Denne model pryder 
forsiden og vandt også Dommernes favorit og Stoppel Hobby Cup.

Lasse Hyllemose var ham der, med sine delvis scratchbyggede 
fi gurer, i den grad fortjent tog sig af  resten af  præmierne.
Modelbeskrivelse Bygget af  Points
Ready to get it on Sonnich P. Hansen 332
Balatonsøen, Ungarn 1945 Lasse Hyllemose 288
Skilteskoven - Rusland 1943 Lasse Hyllemose 280
Fransk-Tyske krig 1870-71 Lasse Hyllemose 279
Slavejagt 1635 Lasse Hyllemose 275
Amerikanske borgerkrig 1863 Lasse Hyllemose 271
Den lille rødhætte Brian Petersen 270
Alphonse de Neuville Lasse Hyllemose 245
Libyen 1942 Lasse Hyllemose 245
Pantherturm Kjeld Pedersen 236
I kongens have Jan Dam Hansen 216
Normandiet 1944 Jes Touvdal 207
Drakula Torben Klein 193
Red Sonja Torben Klein 192
Sherwood Forest Torben Klein 186
Kaptajn Keitt Torben Klein 183

Skibsklassen, klasse E, var klart godkendt i år, både med hensyn til antal modeller,
antal deltagere og sandelig også med hensyn til kvalitet

Denne fi gur vandt 
klasse G1.

Et farveorgie i rødt, 
blåt og gult på en

54 mm fi gur der 
næsten er levende
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Klasse I: Biler og motorcykler - race 
25 modeller. 4 deltagere.
Den havde jeg ikke lige set komme! Men dommerne kunne åben-
bart godt lide min Ferrari, så Allan må endnu en gang indlægges 
på Modelbygger psykologisk afsnit på Rigshospitalet for at gå i 
skarp træning til 2015… he he

Fis – det er jo undertegnede og Allan, der har kæmpet om det 
DM i de sidste mange år og det skal åbenbart skifte med alt for 
ujævne mellemrum. Denne gang var det mig selv sagde hunden, 
der igen scorede højest med en af  Model Factory Hiros temmelig 
dyre F1 modeller – og det var faktisk de første 6 hvor 5 af  mo-
dellerne var fra samme fi rma, og jeg skal undlade at delagtiggøre 
omverdenen i hvad den samlede værdi udgør af  disse sæt – det 
må man google sig til. Så det er efterhånden en bekostelig affære 
at vinde DM – også i denne klasse – og Albert måtte i den grad 
se sig henvist til den ”billige langside”.
Modelbeskrivelse Bygget af  Points
Ferrari F2007. Brazil winner 2007 Flemming Hansen 273
Ferrari 312T4 Belgium GP 1979 Allan Nielsen 266
Lotus 79 Austria GP 1978 Allan Nielsen 265
Lotus 78 1977 season Allan Nielsen 264
Porsche 908/3 1970 Allan Nielsen 264
McLaren M19 South Africa 1972 Allan Nielsen 262
Honda RC166 Flemming Hansen 260
Tyrrell 006/2 Germany GP 1973 Allan Nielsen 259
Monte Carlo rally winner Tom Nielsen 259
Honda RC211V - The Doctor Flemming Hansen 258
McLaren MP/4-25 Jenson Button Flemming Hansen 257
McLaren MP4/24 Lewis Hamilton Flemming Hansen 256
Jägermeister Alfa 155 DTM Flemming Hansen 254
Yamaha YZR500 ’Antenne 3’ Flemming Hansen 254
Repsol Honda RC211V Flemming Hansen 253
Yamaha YZR250 Flemming Hansen 251
Honda NSR Wayne Gardner 1985 Flemming Hansen 248
Toyota Supra Zhuhai 1995 Flemming Hansen 245

Klasse I1: Biler og motorcykler - gade og vej
7 modeller. 3 deltagere.
Selvom jeg arbejdede heftigt på min Jaguar i ugen op til DM, blev 
det ”kun” til en 4. plads. Tom Nielsen tog også her et clean sweep 
og det kan der bare ikke siges så meget til. Det var fremragende 
modeller. Men fl ere byggere tak!
Modelbeskrivelse Bygget af  Points
Morris Mini Cooper 1275S Tom Nielsen 252
1967 MGB Tom Nielsen 249
1967 Austin Mini Cooper 1275S Tom Nielsen 245
Jaguar E-type serie 1 Flemming Hansen 224
Chevolet Impala Sport Coupe Torben Klein 136
De Tomaso Pantera Torben Klein 135
Rolls Royce 1905 Torben Klein 135

Klasse I2: Lastbiler
12 modeller. 4 deltagere.
Igen tog Tom Nielsen et fortjent clean sweep. Men havde det ikke 
været for Tom havde det været en ualmindelig tynd klasse. Også 
selvom den absolut største model stod her. En 1/8 Gulf  Volvo 
tankbil, der ikke overraskende vandt prisen fra publikum.
Modelbeskrivelse Bygget af  Points
P.C. Terling Kolding Tom Nielsen 231
Citroën 2CV Fourgonette Tom Nielsen 227
1952 Bedford O type Tom Nielsen 225
Bedford OLBD ”Louis Hansen” Tom Nielsen 222
1967 Austin mini pickup Tom Nielsen 221
Bedford OSBT ”KFK” Tom Nielsen 220
Radiofabrikken Bella Tom Nielsen 219
London Bus Flemming Hansen 218
Bedford CA Tom Nielsen 217
1967 VW Albani Tom Nielsen 210
Volvo N-88 Gulf  Klaus Ravn 205
1940 Ford Traditional pickup Kim Nielsen 186

Allan Nielsen viste høj klasse med disse fantastiske sæt fra MFH. 
Helt som sædvanligt sørgede Allan for at vi kunne få lov til at se 
detaljerne uden at karosseri og hjul var i vejen.
Denne Ferrari 312T4 blev nr. 2 i klasse I

Et ”hundehus med trailer” i super 
lakering hentede 1.pladsen i klasse I1 
hjem til Tom Nielsen

Hvis nogen før DM havde proklameret at en grå Citroën 2CV
varevogn ville hive en andenplads hjem, var der nok ikke mange

som ville have troet på det.
Ikke destomindre var det netop det som skete i klasse I2.

Denne super model var en del af Tom Nielsens clean sweep.
At klassen så manglede “the usual suspects” med de mange lastbiler 

gjorde at den var i den tynde afdeling
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Klasse L: Alt andet, der ikke kan placeres i andre klasser
12 modeller. 9 deltagere.
Den store blandede landhandel om man så må sige, der de seneste 
år er blevet domineret af  store lokomotiver, som Klaus Ravn stod 
for. Klaus havde denne gang valgt lastbilsklassen, så det blev op 
til andre at tage dette mesterskab.

Det blev Sven Thomsen, der med et lille diorama med lys i og 
en meget lang titel vandt denne klasse ganske fortjent foran Lasse 
Hyllemoses lille sjove diorama med så megen stil at det næsten 
kunne skæres ud. Roy’s Slave 1 var mere i stil med det vi plejer at 
se i klassen og det var rigeligt til en 3. plads.
Modelbeskrivelse Bygget af  Points
Pantherturm O.T.-Stahlunterstand Sven Thomsen 248
Dreng møder pige Lasse Hyllemose 245
Boba Fett’s Slave 1 Roy Nielsen 238
The Haunted Lasse Hyllemose 212
Dasset Tom Nielsen 208
12,7 mm .50 cal Martin Røpke 204
Angel Interceptor Torben Klein 203
Beam engine Kenneth Kerff  197
Millenium Falcon Kjeld Pedersen 197
1804 steam engine Kenneth Kerff  192
Imperial Sentinel Allan Petersen 190

Klasse M: Dokumentationsklassen
8 modeller. 7 deltagere.
Uha så blev jeg sgisme mester her også – igen med et mulehår – 
men hvem klager? Modellen har også scoret fi nt på C4 open – et 
ud af  æsken sæt fra Tamiyas fi ne formel 1 serie.

Mulehåret faldt så ikke ude til fordel for Niels Søren Pedersen 
aka ”Danscale” og hans fi ne ”Green Archer”. Tom Nielsen tog 
tredjepladsen i et for ham et givtigt DM, som han besøgte for 
første og forhåbentlig ikke sidste gang.

Dreng møder pige hedder dette diorama med to fi gurer og en rusten 
bil, som indbragte Lasse Hyllemose en fl ot 2. plads i klasse L

Modelbeskrivelse Bygget af  Points
Williams FW-24 Montoya 2002 Flemming Hansen 302
M113 Green Archer Niels Søren Pedersen  301
Volksrod Tom Nielsen 286
Meyers Manxter Tom Nielsen 273
Shot - Israelsk Centurion Kjeld Pedersen 252
StuG III Ausf. F/6 StuGalfabetgruppen 247
Junkers Ju 88G-6 Jes Touvdal 204
North American F-86D-36-NA Kjeld Holmehave 170

Klasse N: Juniorklassen
3 modeller. 2 deltagere.
Kommer der nye juniorer i fremtiden? Næppe.
Modelbeskrivelse Bygget af  Points
JS-2 - Berlin 1945 Adrian Holm Dubré 197
Supermarine Walrus Amanda Hovman 79
Supermarine Spitfi re Amanda Hovman 67

Niels’ fi ne M113 Green Archer 
måtte se sig slået med mindst 
mulige margin, men en fl ot
2. plads blev det til

Vinderen i Juniorklassen var denne JS-2, 
bygget af Adrian Holm Dubré

NYT FRA MERIT
63501: M19 US Tank Army Tank Transporter
 M20 Diamond T980/981 & M9 Rogers 45-ton Trailer
61602: M198 155mm Towed Howitzer, plastik & metal 1:16
61603: sFH 18 15cm German Howitzer 1:16
61701: FlaK 36 88mm German Anti-Aircraft Gun,
 plastik & metal 1:18
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.
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Airshow i Roskilde
Vejret var igen en øv faktor.

Tekst og fotos: Flemming Hansen

Efter et næsten aflyst Airshow 
tilbage i 2011 på grund af  nær-
mest monsunagtige tilstande om 

lørdagen, var det med angst og bæven, at 
der blev set frem til den weekend i august, 
hvor det var tid til at Tune igen lagde 
startbaner til det eneste større air show i 
Danmark i 2013.

Desværre var vejret igen ikke helt på 
den gode side. Det var med blæst og delvis 
sol om lørdagen. Men søndag blev vejret 
desværre gradvis værre. Surt med sådan en 
weekend, hvor sommeren ellers for første 
gang i umindelige tider havde vist sig fra 
sin allerbedste side i stort set alle andre 
weekender i løbet af  juli og august.

Hvis der skal være noget positivt at sige 
om dette var det, at der ikke var de samme 
masser af  mennesker som i 2009 da Red 
Arrows var på besøg - og det var måske 
også et fi ngerpeg om at mange måske ikke 
så programmet som spændende. Men det 
var nu ikke så dårligt endda!

Hovedattraktionerne bestod i hvert 
fald af  en Me 109G(agtig) og den impo-
nerende Eurofi ghter.

Sidstnævnte blev trykket af  så det 
var en fryd og der skal man ikke bruge 
høreværn. Det er musik for øregangene 
hver gang Eurofi ghteren med den fl otte 
halebemaling lavede et drej så skarpt at 
man næste kunne bruge et vinkeljern for 
at beskrive kursen. Desværre vender Tune 
jo ”forkert”, så man har solen lige i hove-
det hele dagen og det er meget tricky at få 
rimelige billeder ud af  det.

Men resten af  programmet var heller 
ikke at kimse ad. Gripen var også ude at 
svinge fjerene sammen med Merlin fra 
Flyvevåbnet, der endnu en gang viste at 
de sagtens kan fl yve.

Den helt store fl yvemæssige opvisning 
kom den belgiske F-16 med, der på klas-
sisk vis bragede løs over Tune. Belgierne 
havde deres egen Hercules med hvor der 
i ly af  bagenden blev serveret discomusic 
og masser af  belgisk øl.

Belgiernes egen bod med merchandise 
var også værd at besøge, da de havde et 
sæt decals fra Syhart Decals så man kan 
nørkle sin egen opvisnings F-16 sammen. 
Lige præcis den samme der fl øj luften tynd 
over Tune. God stil!

Et andet billede!
Om søndagen havde jeg taget beslutning 
om at betræde bondemandens mark syd for 
banen for at få nogle bedre billeder. Men 
ak. Med få minutters mellemrum var der 
da spor af  sol på vejen hen til Tune. Men 
som formiddagen skred frem kom skyerne 
rullende i mere og mere bestemt form og 
det begyndte langsomt at dryppe.

Hvis nu solen havde været fremme 
havde oplevelsen af, at stå ude på marken 
ved vejen mod Snoldelev nok været bedre? 
Men det negative er, at man på baggrund 
af  stedets opbygning ikke kan komme til at 
stå direkte modsat af  crowdline og dermed 
med solen i ryggen. Desuden var marken 
nærmest hegnet heller ikke høstet og det 

The Chip-Chaps er fast inventar på Airshow, hvor de herlige gamle fl y bliver vist frem

Hovedrollen på Roskilde Airshow tilhørte den fi ne Messerschmitt 109,
der ramte alle medier om søndagen, da den måtte nødlande



27

gjorde, at man kun kunne stå temmelig 
langt fra opvisningsområdet.

Så hele oplevelsen kunne kun godtgø-
res af  nogle gode shots af  ankommende fl y  
indtil vinden vendte til den anden retning! 
Det og så regnen gjorde at jeg kørte ind til 
showet i stedet. Men det var et kort besøg, 
for så begyndte det at regne rigtigt med 
nogle kraftige vindstød oven i.
Øv - så var min dag ovre.

Me 109 down!
Med min utålmodighed med vejret in 
mente, ja så gik der jo ikke mange minutter 
før jeg hørte om at Me 109’eren var nødlan-
det i en mark ikke langt fra hvor jeg stod.

Det var heldigvis ”kun” med materiel 
skade til følge, da piloten slap med knubs. 

Nå men det kunne jeg jo have knipset et 
billede af. Pokkers også.

Nå, men lad os håbe at Airshowet i 
Roskilde atter en gang åbner dørene i 2015 
på nogle herlige solrige sommerdage. Nu 
må det være!

Belgierne tilførte betegnelsen ”mobil diskotek” en helt ny dimension!

Flyvevåbnet viste deres Merlin redningshelikopter frem i fi n stil
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En kriger fylder 75 år
Det begyndte med et civilt fl y, som blev videreudviklet til militært brug.

Af Lars Seifert-Thorsen

Som altid når vi har fat i et jubilæum 
begynder historien lidt tidligere. Her 
skal vi tilbage til oprustningen af  

Luftwaffe efter den nazistiske magtover-
tagelse.

Englænderne kunne godt se, på bag-
grund af  hændelserne under den spanske 
borgerkrig, at RAFs materiel ikke længere 
var tidssvarende. Da den engelske fl yindu-
stri ikke selv var på vej med tidssvarende 
typer blev en indkøbskommission sendt til 
USA i april 1938 for at se på hvad der var af  
muligheder på den anden side af  Atlanten.

De amerikanske flyfabrikker vidste 
selvfølgelig på forhånd at englænderne ville 
komme og havde forberedt sig. Lockheed 
manglede ordrer og besluttede sig derfor 
for at vinde en ordre.

De havde den fordel, at deres Lockheed 
10/12/14 modeller allerede var kendt i 
England.

F.eks. opererede British Airways ty-
pen, det var en Lockheed 10, som Neville 
Chamberlain var ombord i da han kom 
retur fra München og proklamerede at 
han havde fået et stykke papir som betød 
”peace in our time”.

Det fl y som Lockheed tilbød til eng-
lænderne var en videreudvikling af  deres 
model 14. De havde på ti dage bygget en 
mock-up af  et fl y som de troede englæn-

derne ville være 
interesseret i.

Da kommis-
sionen kom på be-
søg var de behørigt 
imponeret, men 
havde en hel del 
ting som de gerne 
ville have ændret. 
Det tog Lockheed 
en frokostpause 
at sørge for at få 
markeret ændrin-
gerne op og malet 
på mock-up’en.

Da man kom 
i gang med kon-
traktforhandlin-
gerne kom der 
flere ønsker om 
ændringer til.

Bl.a. ville eng-
lænderne gerne 
have lavet næsen 
om, således at den blev ændret til at være 
en glasnæse.

Endvidere ville man gerne have æn-
dret rygtårnet til et Boulton-Paul designet 
rygtårn. Kontraktforhandlingerne førte 
til, at englænderne i juni 1938 bestilte 200 
stk. af  typen.

Jomfrufl yvningen m.v.
Det første fl y var klar til jomfrufl yvning 
den 10/12 1938. Dette fl y var udstyret 
med en grov mock-up af  et rygtårn og var 
forsynet med Wright motorer på 1.100 hk. 
Jomfrufl yvningen gik uden problemer og 
de efterfølgende testfl yvninger forløb også 
uden alvorlige problemer.

Det første fl y blev leve-
ret til England med skib i 
februar 1939. Efter at fl yet 
blev samlet blev Boulton 
Paul tårnet monteret og man 
gik derefter i gang med yder-
ligere testfl yvninger.

Lockheed var hurtige til 
at bygge fl yene, formentligt 
begrundet i at der var tale 
om en type som lå tæt op 
af  en type de allerede havde 
succes med at fremstille. 
Faktisk var de så hurtige, 
at de kunne levere flyene 
hurtigere end ordren speci-
fi cerede.

De sidste af  de 200 stk. 
fra den første ordre blev 
leveret allerede medio no-
vember 1939.

Varianter
Mk.I: Dette var de fl y som 
blev bestilt i første om-
gang. Der blev bygget 200 

Mekanikere er her i gang med at skrue på 
Hudson N7303/UA-B fra No 269 Squadron, 
baseret på Wick i Nordskotland april 1940.
Foto: RAF via Internettet

Her er man i færd med at armere 
en Hudson fra No 206 Squadron på 

Bircham Newton, i begyndelsen
af juni 1940

Foto: RAF via Internettet
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stk., hvoraf  169 gik til RAF,
2 stk. til Sydafrika (P5163 og 
P5164), mens de resterende gik 
til Canada (RCAF). En af  de 
som gik til RAF blev ombygget 
til VIP-transport i England.

Mk.II: Havde andre propel-
ler end Mk.I og havde bedre 
aerodynamik pga. nogle mindre 
forbedringer.

Der blev lavet 20 stk. som 
blev fordelt med 19 til RAF og 
1 til RCAF. Det ene af  RAF-
fl yene blev videregivet til British 
Overseas Airways Cooperation 
(BOAC).

Mk.III: Var udstyret med kraf-
tigere motorer og mere bevæb-
ning. Der blev bygget 428 stk., hvoraf  de 
241 var udstyret med ekstra benzintanke og 
var kendt som Long Range udgaver (LR). 
371 gik til RAF, 3 til RCAF og 54 til New 
Zealand (RNZAF). Fire af  de engelske blev 
leveret videre til BOAC.

Nogle stykker af  disse blev modifi ceret 
til at medføre en Mk.I Airborne Lifeboat 
til søredningsopgaver.

Mk.IV: Var udstyret med Pratt & Whit-
ney Twin Wasp motorer. Leverancerne 
af  Mk.IV inkluderede også de 50 Mk.I/
Mk.II som var blevet leveret til Australien 
(RAAF) tidligere. Der blev ialt leveret 109 
til RAAF og 23 til RAF.

Mk.V: Havde også Twin Wasp motorer 
og blev leveret i to omgange. I første om-
gang fi k RAF 197 stk., RCAF fi k 1 stk, og
RNZAF fi k 6 stk.

Fire Mk.V blev overført fra RAF til 
US Army Air Force som var baseret i 
England. I det andet batch 
blev der monteret de ekstra 
benzintanke og dermed blev 
de til (LR) udgaver. RAF fi k 
leveret 207 stk. mens RCAF 
fi k 42 stk. Et enkelt af  RAF 
flyene blev videregivet til 
BOAC.

Mk.VI: Også med Twin 
Wasp motorer, og der blev i 
alt bygget 450 stk.

Heraf  gik 410 til RAF, 
36 til RCAF, 4 til RNZAF, 
3 til USAAF og en enkelt til 
Portugal. Flere af  disse fi k 
fjernet rygtårnet og bygget 
om til transportudgaver.

Ialt blev der bygget 2.942 
stk. Hudsons.

Aktiv tjeneste
Da 2. Verdenskrig brød ud var der to 
eskadriller som havde Hudsons i aktiv 
tjeneste, nemlig 223 Sqn og 224 Sqn RAF. 
Samtidigt var 220 Sqn ved at bygge op. 
Disse eskadriller blev indsat i regulære 
rekognosceringsmissioner over Nordsøen 
fra slutningen af  august 1939.

Allerede dagen efter at 2. Verdenskrig 
brød ud, d. 4. september 1939, fandt det 
første sammenstød mellem Hudsons og 
tyske fl y sted, da en Hudson fra 224 Sqn 
angreb en Dornier Do 18. Udkommet 
af  denne luftduel var at begge fl y blev 
beskadiget.

Noget mere resultat kom der d. 8. 
oktober 1939, hvor to Hudsons fra 220 
Sqn nedskød en Dornier Do 18D fra 2/
Kü.Fl.Gr.406 ud for den engelske kyst på 
højde med Dundee i Skotland. Efter at 
Dornier fl yet var ramt nødlandede det på 
vandet og besætningen gik i gummibådene. 
Hudson fl yene fandt det danske skib Teddy 
og sørgede for at skibet samlede de tyske 

fl yvere op, inden de sænkede det tyske fl y 
med maskingeværild.

Typen blev også indsat mod skibstrafi k 
i kystnære områder ud for bl.a. den tyske 
kyst. Typen var også blandt de allerførste 
som blev udstyret med radar, hvilket skete 
allerede i januar 1940.

Efterhånden som RAF fi k leveret fl ere 
af  typen blev fl ere eskadriller udrustet 
med typen og deltog i stort set alle mulige 
operationer. Bl.a. var 220 Sqn involveret i 
det som er kendt som Altmark-affæren i 
februar 1940 (læs f.eks. mere i IPMS-Nyt nr. 

107). 224 og 269 Sqn var også i aktion i 
Norge i løbet af  april-juni 1940.

I maj 1940 var Hudsons i luften over 
Frankrig, hvor de fl ere gange var involveret 
i ganske spektakulære hændelser. Især er 
der to episoder i forbindelse med evaku-
eringen fra Dunquerque som er værd at 
bemærke.

I det ene tilfælde angreb tre Hudsons 
fra 220 Sqn en fl ok Junkers Ju 87 og ned-
skød tre af  disse uden selv at lide tab. I det 

Mens der foregik kampe i Norge fungerede Hudsons som
jagerdækning over de allierede tropper. Her ses Hudson Mk. I, 

N7264 ’QX-Q’ fra No. 224 Squadron RAF efter den kom retur til 
Wick i Skotland med skader på vinger og fl aps

samt to punkterede dæk
Foto: RAF via Internettet

Hudson Mk.I, T9277 fra No.224 Sqn RAF fra Leuchars basen ses her ud for den 
skotske kyst. Netop dette fl y havde Hydromatic propeller og en tidlig ASV Mk.1 radar. 

Det forsvandt på en patrulje ud for Norge d. 9. december 1940
Foto: RAF via Internettet
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andet tilfælde angreb tre Hudsons fra 206 
Sqn ni stk. Messer schmitt Bf  109, der skul-
le til at angribe en formation af  Blackburn 
Skuas. Tyskerne blev taget fuldstændigt på 
sengen og to af  Messerschmitt fl yene blev 
skudt ned uden at Hudson-fl yene led tab. 
En anden episode som er værd at bemærke 

sig er, at en Hudson evakuerede den pol-
ske general Sikorski fra området omkring 
Bordeaux d. 19. juni 1940.

Typen blev også indsat i fotorekog-
nosceringsmissioner i tidsrummet 1939-41. 
Bl.a. fotograferede man interessante mål i 
både Tyskland og i Italien. Den blev også 

brugt i Irak mod bl.a. oliefelterne i området 
ved Baku i USSR.

Hudsons var blandt de allerførste fl y 
som blev færgefl øjet fra USA til England 
via enten Island eller Nordirland.

En Hudson fra No. 233 Sqn bliver her gjort klar til start på Thorney Island basen d. 19. jan. 1942.
Bilen blev brugt til at fjerne is fra vindspejlet og til at varme motorerne op inden de blev startet.
Et interessant billede hvor man også kan se sne og is på fl yets fuselage
Foto: RAF via Internettet

250 lbs bomber bliver her lastet i en Hudson Mk.I fra No. 206 Sqn på Bircham Newton basen i Norfolk. 
Læg mærke til traktoren der trækker vognen med bomberne
Foto: RAF via Internettet
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Den danske forbindelse
Udover træfningen med en Do 18 som er 
nævnt herover var Hudsons aktive over 
danske farvande.

Især var det 224, 233 og 269 Sqn som 
foretog mange togter over Nordsøen. Her-
under var der fl ere sammenstød med bl.a. 
Heinkel He 115 søfl y, hvor der var lette tab 
på begge sider.

Coastal Command
Det er nok især fra RAF Coastal Command 
at typen er kendt. De fl este af  de eskadril-
ler som er nævnt herover er alle Coastal 
Command eskadriller. Der hvor Hudsons 
især blev brugt var til anti-ubåds patruljer 
og eskortemissioner af  konvojer.

Fem eskadriller var indsat på anti-ubåds 
missioner i 1940 og fl ere eskadriller kom 
til i 1941 efterhånden som der blev leveret 
fl ere af  typen. I løbet af  1941 blev nogle af  
disse eskadriller deployeret til Nordirland 
og til Island for at bekæmpe ubåde.

Blandt de mere bemærkelsesværdige 
resultater man opnåede var en episode 
d. 27. august 1941 et sted syd for Island. 
Tidligt om morgenen opdagede et fl y fra 
269 Sqn kølvandsstriben fra en ubåd, der 
var 800 meter fra fl yet. To røgbomber 
blev kastet, men disse virkede ikke. Flyet 
foretog derefter en eftersøgning i området 
og opdagede ubåden igen kl. 07.30. Flyet 
forsøgte at angribe med dybdebomber, 
men disse kunne ikke kastes.

I mellemtiden havde man udsendt 
en radiomeddelelse om ubåden og fl ere 
Hudsons fra samme eskadrille var kommet 
til. En af  disse angreb ubåden, der var i 
færd med at dykke og beskadigede ubåden, 
så den igen dykkede ud, hvorefter den blev 
angrebet med maskingeværer. Det fi k den 
tyske besætning til at vifte med kaptajnens 
hvide skjorte og overgive sig. Hudson-fl yet 
fi k hjælp af  en Catalina til at fungere som 
eskorte indtil en bevæbnet trawler kom til 
stedet og tog U-570 på slæb ind til Island. 

Ubåden blev efterfølgende overført til 
Royal Navy som HMS Graph, men den hi-
storie hører ikke til her. Udover anti-ubåds 
missionerne blev hele seks eskadriller 
oprettet med speciale i anti-shipping mis-
sioner, heraf  var den ene med hollandske 
besætninger.

Hudsons var blandt de fl y som RAF 
indsatte da tyskerne gennemførte Opera-
tion Cerberus, hvor slagskibene Gneisenau 
og Scharnhorst samt krydseren Prinz 
Eugen sejlede op gennem den Engelske 

I begyndelsen af krigen var man glad for at kunne vise at RAF bombede tyske mål.
Her er det Hudson Mk.I, N7303 ’UA-B’, fra No. 269 Sqn på Wick-basen,

som klargøres til en mission over Norge
Foto: RAF via Internettet

Her er mekanikerne i gang med Hudson Mk.I, N7303 ’UA-B’ fra No. 269 Sqn på Wick-basen.
Flyet er sat op på bukke for at kunne indskyde de fremadrettede maskingeværer.
Bagved ses en Avro Anson Mk.I
Foto: RAF via Internettet
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Kanal. Angrebene medførte dog ingen 
skade på de tyske fl y. Hudsons udgjorde 
også en meget lille del af  det første 1.000 
bombefl y angreb på Bremen i juni 1942, 
idet 35 Hudsons fra tre eskadriller var 
indsat i forbindelse med angrebet. Men da 
en Hudson ikke kunne medføre en særlig 
stor bombelast har de formentlig kun 
deltaget for at bringe tallet af  angribende 
fl y op på 1.000.

I løbet af  1942 skete der en gradvis 
udfasning af  typen fra anti-ubåds opgaver 
efterhånden som der kunne indsættes fi re-
motorers typer med længere aktionsradius. 
Det gjorde, at RAF kunne overføre en 
eskadrille først til den amerikanske østkyst 
og senere til Trinidad og der indsætte den 
mod ubåde. Mindst en ubåd blev sænket 
af  denne eskadrille i det Caraibiske hav.

Typen fortsatte i RAF tjeneste frem 
til 1945, hvor de sidste blev taget ud af  
aktiv tjeneste.

Anden RAF tjeneste
No. 161 Sqn brugte et antal Hudsons i 
forbindelse med at nedkaste og opsamle 

agenter i bl.a. Frankrig og Belgien. Typen 
blev også brugt til at nedkaste våben, am-
munition og forsyninger.

Hudsons blev selvfølgelig også anvendt 
i Mellemøsten, Indien og Burma.

I Mellemøsten blev de brugt til anti-
ubåds missioner i Middelhavet og også som 
transportfl y. I Fjernøsten blev typen brugt 
som bombefl y, til rekognosceringsopgaver, 
som transportfl y og også til at genforsyne 
specialstyrker som opererede bag de japan-
ske linjer i Burma.

Allieret tjeneste
Australien
Den første RAAF eskadrille blev udstyret 
med Hudson i 1940 og blev indsat mod 
bl.a. skibstrafi k, både i anti-ubåds og anti-
skibs rollerne samt som bombefl y mod 
landmål.

Det var især i forbindelse med at 
stoppe den japanske fremmarch på New 
Guinea mod nordspidsen af  Australien. 
Men Hudsons var også aktive i forbindelse 
med kampene i de hollandske besiddelser 
på f.eks. Java.

Typen var så hårdfør og blev fl øjet 
af  dygtige piloter, at japanerne langt hen 
af  vejen rapporterede at de var stødt på 
to-motorers jagere når de havde været i 
luftkamp med Hudsons.

RAAF tog typen ud af  tjeneste umid-
delbart efter krigen, idet de var blevet afl øst 
af  andre typer.

New Zealand
New Zealand havde seks eskadriller klar 
til at modtage Hudsons, men allokerin-
gerne fra England gik langsommere end 
forventet og begyndte først i juli 1941.  
Der var tre eskadriller udrustet med typen 
da japanerne angreb Pearl Harbor og i 
løbet af  krigen fi k man tilstrækkeligt med 
Hudsons til at de seks eskadriller alle havde 
brugt typen.

New Zealændere havde stort set den 
samme rolle som australierne og var bl.a. 
involveret i de heftige kampe omkring 
Henderson Field på Guadalcanal. Her fl øj 
man rekognosceringsmissioner og var også 
fl ere gange i kamp med japanske jagere. 
Statistikken siger at fl ere japanske jagere 
end Hudsons blev skudt ned.

Typen blev primært anvendt til recce-
missioner, men blev også anvendt til anti-
ubåds missioner. På disse opnåede de at 
sænke adskillige japanske ubåde.

Canada
De første Hudsons kom allerede i canadisk 
tjeneste i december 1939. Her blev typen 
primært brugt til omskolinger og som 
”operationelle trænere”. Det sidstnævnte 
er de eskadriller, hvor man som et led i 
uddannelsen fl øj aktive missioner.

Der var ikke mindre end otte eskadril-
ler, som brugte typen og man sænkede 
adskillige tyske ubåde ud for Nova Scotias 
kyst. Typen fortsatte i canadisk tjeneste 
frem til en gang i 1948.

Et ret kendt billede af en PBO-1, som typen hed i US.Navy tjeneste
Foto: National Archives via Internettet

En australsk Hudson, formentlig i det nordlige Australien
Foto: Via Internettet
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USA
Det japanske angreb på Pearl Harbor betød 
at USA overtog lend/lease kontrakterne 
fra England og overtog ansvaret for leve-
ringen, som dog fortsat blev gennemført 
via Canada.

Hudson var en af  de meget få typer 
som oprindeligt blev bygget til englæn-
derne, men som også kom i amerikansk 
tjeneste. Det var US Navy, som var de 
første til at tage typen i tjeneste. USN 
fi k tildelt 20 stk. Mk.III (LR), som fi k 
betegnelsen PBO-1. Typen var den første 
type af  landbaserede patruljefl y som blev 
indsat i USN tjeneste. De blev tildelt en 
nyoprettet eskadrille, VP-82, i slutningen 
af  oktober 1941. Eskadrillen blev indsat 
på den amerikanske østkyst og opnåede 
at stå for den første sænkning af  en tysk 
ubåd af  amerikanske styrker. Det skete d. 
1. marts 1942, hvor U-656 blev sænket ca. 
50 km syd for Cape Race.

Blot 14 dage senere blev endnu en 
ubåd sænket, hvilket var første gang man 
brugte en automatisk bombeudløsnings-
mekanisme, der kastede bomberne med 
0,2 sekunders interval. VP-82 fi k andre fl y 
i slutningen af  oktober 1942.

US Army Air Force modtog også en 
del Hudson fl y, som fi k betegnelsen A-29. 
Udover anti-ubåds missioner blev de også 
brugt som træningsfl y, idet en del blev 
udstyret med et amerikansk Martin rygtårn 
og blev brugt til at uddanne skytter med.

En Hudson fra 396th Bombardment 
Squadron blev det første USAAF fl y til at 
sænke en ubåd, idet et fl y fra denne eska-
drille sænkede U-701 d. 7. juli 1942.

Brasilien
Efter at Brasilien var gået ind i 2.VK på 
allieret side d. 22. august 1942 fi k de leveret 
28 stk., som blev brugt på anti-ubåds mis-
sioner i Sydatlanten. En brasiliansk Hudson 
medvirkede til sænkningen af  U-199 d. 31. 
juli 1943.

”Firsts”
Hudsons stod for en lang række af  ”fi rsts” 
i løbet af  krigen. Nogle få er nævnt andet-
steds i artiklen, men en opsummering i 
listeform kan se således ud:

Var det første amerikansk byggede fl y 
som blev anvendt af  RAF i 2.VK.

Stod for den første RAF nedskydning 
af  et tysk fl y under 2.VK.

Var det første fl y som en ubåd overgav 
sig til. (U-570 syd for Island i 1941).

Stod for den første sænkning af  en 
ubåd ved et raketangreb.

Stod for de første sænkninger af  ubåde 
for US.Navy (U-656 d. 1/3-42), USAAF 
(U-701 d. 7/7-42) og RCAF (U-754 d. 
31/7-42). 

Bemalinger
Her er der ret stort spillerum og jeg vil 
absolut anbefale Jer at finde relevante 
referencer inden I går i gang med at bygge 
en Hudson.

De fl este Hudsons begyndte i standard 
RAF bemaling med Dark Green/Dark 
Earth oversider og Sky undersider, men lidt 
senere i Coastal Command tjeneste blev 
det til Dark Green/Extra Dark Sea Grey 
oversider og hvide undersider, hvor det 
hvide gik et godt stykke op af  fuselagen.

Bevarede Hudsons
Heldigvis er der blevet bevaret en del af  
typen rundt om i verden. Den som er tæt-
test på Danmark fi nder man i Royal Air 
Force museet i Hendon.

Ellers skal du til Gander, Newfound-
land i Canada eller om på den anden 
side af  jorden for at komme til at se en 
Hudson. Der er nemlig bevaret fem stk. i 
New Zealand, bl.a. på RNZAF museum i 
Christchurch og tre stk. i Australien, hvoraf  
den på Temora Aviation Museum, NSW 
er fl yvedygtig.

Hudson i sætform
Selvfølgelig er Hudson udgivet i sætform.

Hvis vi først kigger på 1/72 er der 
et sæt af  Mk.I fra Airfi x. Det daterer sig 
tilbage til 1963 og er nok mest for no-
stalgikere og sætsamlere. Det har været 
genudgivet i fl ere omgange og det er ikke 
særligt detaljeret. I den mere moderne og 
byggevenlige afdeling fi nder vi sættene fra 
MPM, der har lavet dels en Mk.I/II, dels en 
A-29/PBO-1. Begge sæt er senere blevet 
genudgivet af  Revell, der også har tilsat 
dele, så du kan bygge en Mk.III. Endelig 
har Italeri udgivet en Mk.IV/V.

Hvis man helst vil op i skala 1/48, så 
kan man fi nde sættene fra Classic Airfra-
mes. De har lavet dels et Lockheed 14/
Mk.I sæt og dels et Mk. III / IV / V / VI 
/ PBO-1 sæt. Masochisterne kan evt. også 
forsøge at fi nde det gamle vacuformsæt fra 
Contrail. Endelig fi ndes der også et 1/32 
vacuform sæt fra ID Models.

Tilbehørssæt og alternative decals kan 
fås i både 1/72 og 1/48.

NYT FRA BLACK DOG
1:35
T35091: Panther wheels detail set
T35092: Land Rover Defender
 Snatch Barracuda
T35093: Land Rover Defender
 Snatch Barracuda big set
T35094: M113 Zelda2 reactive armor
 conversion set
T35095: M3 Stuart Honey accessories set
T35096: British 15 CWT
T35097: US Jeep airborne before drop
 accessories set
T35098: US Jeep airborne after drop
 accessories set
T35099: US Dodge airborne before drop
 accessories set
T35100: US Dodge airborne after drop
 accessories set
F35078: US soldier special group No 3
F35079: US soldier special group No 4
F35080: US soldiers special group team
F35081: US soldiers special group team
 big set

F35082: British Marines Falklands No 1
F35083: British Marines Falklands No 2
F35084: British Marines Falklands set
F35085: British Marines Falklands No 3
F35086: Argentine soldier Falklands 1982
F35087: British Marines plus
 Argentine soldier
F35088: British Marines plus
 Argentine soldier big set
D35036: Napoleonic war base
D35037: Destroyed Pz Kpfw IV base
D35038: Stone stairs with column base
D35039: Stairs with column base
D35040: House ruin wall base
D35041: Destroyed Sd Kfz 250 base
1:72
T72044: IDF M113 Nagmas
 conversion set
T72045: IDF M113 Kasman
 conversion set
T72046: M109 A2 complete kit
T72047: T-55 Enigma conversion set
T72048: Sherman accessories set

T72049: Cromwell hessian tape camo net
T72051: US modern tank crew
T72052: Israeli tank crew
T72053: German modern tank crew
D72006: Rock base
D72007: Africa column base
D72008: Russian village house base
D72009: House ruin Europe base
1:10 buster
B10007: Lancier 17th century
75 mm
F75013: Norman Knight
1:ca
FD007: Rock fantasy base
FD008: Dragon house fantasy base
FD009: Post apocalyptic factory ruin base
1:700
S70006: Sailing boats
S70007: Transport containers
S70008: Trucks and trailers

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Anmeldelser
Bøger

Suomen Ilmavoimien Historia 8:
Fiat G.50 (& Caudron-Renault C.R. 
714)
Af  Kalevi Keskinen og Kari Stenman. 
ISBN 951-99432-0-2
Fiat G.50 fangede fi nsk interesse allerede 
i 1937, da fl yet blev præsenteret offentligt 
på luftfartsmessen i Milano.

2. verdenskrigs udbrud satte fart i sa-
gerne, og 25 fl y blev bestilt i oktober 1939. 
De to første fl y kom med tog gennem 
Tyskland til Malmö, hvor de blev samlet 
og fløjet til Finland omkring årsskiftet 
1939/40.

Derefter stak Nazityskland, som jo 
var allieret med Sovjetunionen, en kæp i 
hjulet for leverancerne og sendte de næste 
togvogne retur til Schweiz. De blev derfor 
omdirigeret igennem Frankrig til Amster-
dam, hvorfra turen gik videre med skib. 
Flertallet af  fl yene blev fragtet med skib fra 
Livorno via Gibraltar til Göteborg.

Dermed blev leveringen forsinket 
med omkring halvanden måned, fl yene 
(herunder en tillægsbestilling på 10 fl y) 

blev fl yveklare i Sverige fra midt i februar 
til marts 1940.

De moderne jagerfl y blev naturligvis 
straks taget i brug til forsvaret af  Finland, 
og den 26. februar blev en I-16 skudt ned, 
tre dage senere fulgte to SB bombefl y. Fly-
ene blev også anvendt til at bekæmpe sov-
jetiske hærstyrker, som angreb tværs over 
Viborg-bugten. Samlet opnåede fi nnerne 
under Vinterkrigen 11 nedskydninger med 
G.50, en fi nsk pilot faldt i kampen.

Da nazister og kommunister så røg i 
totterne på hinanden i 1941, fandt Sov-
jetunionen det betimeligt at genoptage 
krigen mod Finland, så der blev igen brug 
for de fi nske jagerfl y. I løbet af  Fortsæt-
telseskrigen blev der med G.50 skudt 88 
sovjetiske fl y og 2 observationsballoner 
ned, fi re fi nske piloter faldt. I slutningen af  
krigen var typen efterhånden så forældet og 
beholdningen af  fl y så nedslidt, at den fra 
1944 kun blev anvendt til træning. Sidste 
fl yvning fandt sted i december 1946.

Historien om  Caudron-Renault C.R. 
714 er formentlig kun taget med i denne 
bog, fordi der trykketeknisk var plads, og 
et sted skulle den jo være – afsnittet kom 
med i bogens andenudgave fra 2004, i 
førsteudgaven fra 1977 var det ikke med.

Under Vinterkrigen besluttede den 
franske regering at forære Finland 80 fl y af  
typen, det var oprindelig tanken at sende en 
operationsduelig jagerenhed med piloter og 
teknikere til hjælp for Finland. Dog nåede 
kun seks fl y frem, disse blev modtaget i 
april 1940. Typen blev ingen succes i Fin-
land, 2 havarerede, og typen endte med 
at få fl yveforbud. Flyene forblev i fransk 
camoufl ageskema med trefarvet overside.

Bogen er struktureret med indlednings-
vis en beskrivelse af  anskaffelsen, teknisk 
beskrivelse med fi replanstegning, derefter 
bemaling og endelig hoveddelen med en 
grundig beskrivelse af  fl yenes anvendelse, 
herunder luftkampene, dette ledsaget af  
talrige fotografier. Der sluttes af  med 
individuelle historier for samtlige fl y samt 

en liste over opnåede luftsejre. Omslaget 
rummer 9 farve-sidetegninger af  Fiat G.50.

Bogen er på 96 sider plus omslag, trykt 
på førsteklasses papir i B5-format 17,6 x 25 
cm. Alle billedtekster er på både fi nsk og 
engelsk, der er sammendrag af  hovedtekst 
og fl yhistorier på engelsk i slutningen af  
bogen.

For modelbyggeren giver Fiat G.50 
anledning til at lade penslen eller sprøjte-
pistolen danse. Ved leveringen var fl yene 
malet i et plettet mønster efter italiensk 
standard. Efterhånden, som de enkelte fl y 
blev underkastet hovedreparation, blev de 
også malet om i fi nsk standardbemaling 
med olivengrøn og sort på oversiden og 
indledningsvis aluminiumsbronze, senere 
lyseblå på undersiden.

Modelbyggeren får som nævnt side-
tegninger og fotografier at gå ud fra. 
Tegninger af  camouflagemønsteret på 
oversiden skal fi ndes andre steder. Den 
nemme løsning er at hente oplysninger og 
inspiration fra de til overføringsmærkerne 
hørende tegninger.

Anvendelse af  overføringsmærkeark 
fra InScale72 anbefales. Sæt AC 005 giver 
i 1/72 valgmulighed mellem 11 forskellige 
fl y i forskellige bemalinger (der er dog 
ikke efterkrigskokarder med). Ved valget 
af  individ skal man blandt andet være op-
mærksom på, at G.50bis havde en højere 
hale end G.50 – begge udgaver fandtes 
blandt de til Finland leverede fl y.

Der har i årevis været byggesæt af  Fiat 
G.50 til rådighed, lige siden Airfi x’ 1/72 
G.50bis model fra sidst i 1960’erne. Siden 
har adskillige andre fi rmaer meldt sig på 
markedet med varierende held og kom-
petence. Nogle af  sættene rummer endda 
fi nske mærker, her kan nævnes AMLs to 
forskellige sæt af  G.50 i 1/72, hvor det ene 
er med skiunderstel. Special Hobby har ud-
givet sæt i både i 1/48 og 1/32, begge med 
fi nske mærker. Der fi ndes også 1/48 sæt fra 
Flying Machines og Hasegawa (sidstnævnte 
skal ifølge anmeldelse af  Brett Green have 
nogle fejl i udformningen af  vingen).

Kai Willadsen

NYT FRA MENG
HS-001:  Middle Easterners in the
  Street, 4 Civilian fi gures
HS-002:  IDF Tank Crew
QS-001:  Me 163B Komet. 1:32
SPS-001: Tyres for Vehicle/Diorama x4
SPS-002: Drink Bottles for Vehicle/
  Diorama (4 types)
SPS-003: Decals for Merkava 3D/BAC
  Tactical Markings
SPS-004: Nuts & Bolts A, large
SPS-005: Nuts & Bolts A, small
SPS-006: Nuts & Bolts B, large
SPS-007: Nuts & Bolts B, small

SPS-008: Nuts & Bolts C
SPS-009: Nuts & Bolts D
SPS-010: Vandfl asker
SPS-011: Ølfl asker
SS-001:  Vs Kfz 617 Minenräumer
SS-002:  D9R Doobi Armd Bulldozer
TS-001:  Merkava Mk.3D Early
TS-002:  A39 Tortoise
TS-003:  AMX 30B French MBT
TS-004:  AUF1 155mm Self-propelled
  Howitzer
TS-005:  Merkava Mk.3 BAZ w. Nochri
  Dalet Mine Roller System 

TS-006: Russian T-90A Main Battle Tank
TS 008: FT-17 Cast Turret 
VS-001: Toyota Hi-Lux Pick Up truck
 with ZPU1 anti-aircraft gun
VS-002: Toyota Hi-Lux Pick Up Truck w.
 M82A1 Rifl e/M240B
 Gun and equipment
VS-003: Russian GAZ-233014 STS Tiger
  Armoured High Mobility Vehicle
VS-004: Pick up with ZU-23-2

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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JULEKONKURRENCE 2013
Så er det atter jul og helt traditionelt, så er december nummeret af  IPMS-Nyt ensbetydende med at det er tid til Ye Olde Julekonkurrence. 
Også i år følger vi traditionen med, at der er tale om en tipskupon. Du skal udfylde kuponen for at kunne deltage i den traditionelle 
lodtrækning på generalforsamlingen i januar.
Opgaven er simpel. Du skal skrive 1, X eller 2, alt afhængigt af  hvad du tror tegningen forestiller og derefter sende dit bud til redaktø-
ren. Vinderen bliver udtrukket i forbindelse med generalforsamlingen i januar blandt de som har svaret rigtigt. Ganske som sædvanligt 
bliver rollen som lykkens gudinde udfyldt af  det medlem med lavest medlemsnummer der er til stede på generalforsamlingen.
Brug e-mail (editor@gmail.com) eller sneglepost, valget er dit.
Løsningen skal være redaktøren, Lars Seifert-Thorsen, i hænde senest når generalforsamlingen åbnes.
Dvs. at besvarelser pr. post eller e-mail skal være redaktøren i hænde senest onsdag d. 08. januar 2014 kl. 15.00!
Møder man op til generalforsamlingen, kan man afl evere besvarelsen personligt inden formanden åbner generalforsamlingen.

Tegning 1

Tegning 2
1 PzKw III
X PzKw IV
2 PzKw V

Tegning 2

Tegning 3

Tegning 4

Tegning 5

Tegning 6

Tegning 4
1 Leopard 2A4
X Challenger II
2 M1 Abrams

Tegning 1
1 F-102 Delta Dagger
X F-105 Thunderchief
2 F-106 Delta Dart

Tegning 6
1 USS Iowa
X HMS Vanguard
2 Vittorio Veneto

Tegning 3
1 Armstrong Whitworth Albemarle
X B-25 Mitchell
2 B-26 Marauder

Tegning 5
1 Aichi D3A ”Val”
X Junkers Ju 87 Stuka
2 Nakajima B5N ”Kate”
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek.

Bestillinger af  kopier sker ved at fremsende en til Storbrev frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier = porto op til 50 gr. Fra 7–15 kopier = porto op til 100 gr.

Fra 15 kopier = porto op til 250 gr.
Bemærk at der (også) er portoforhøjelser i 2014!

Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse

Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 2,-. Antallet af  sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine 
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „Farve“. Du kan naturligvis få kopier i 

sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. marts 2014

(IPMS Journal er et rigtigt fl ot blad hvor andre nu må bedøm-
mes ud fra.)
IPMS Journal volume 25 issue 4 2013. USA
Titan II GLV Gemini Launch Vehicle -
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
The evolution of  IPMS/USA Publications -
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
Building a better Bogue 1:700 Escort Carrier -
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Wow I can see again! - art. m. fotos ............................ –2 ”Farve”
Detailed 1:1400 AMT Enterprise D -
art. m. fotos ................................................................... –10 ”Farve”
Bitchin’ Camaro - art. m. fotos .................................... –4 ”Farve”
From cover art to starship - art. m. fotos ................... –5 ”Farve”

IPMS Journal volume 25 issue 5 2013 USA
Four barreled Butcher Bird - art. m. fotos ................. –4 ”Farve”
Making Mr. Mulligan - art. m. fotos ............................ –6 ”Farve”
European Big Rig. Lastvognstrækker -
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
1984 Honda NS500 Motorcykel - art. m. fotos ........ –8 ”Farve”
Atomic Annie (Renwals Atom kanon) -
art. m. fotos ..................................................................... –8 ”Farve”
Doc Savage’s machine pistol - art. m. fotos ............... –3 ”Farve”
Raider Slayer 1:96 USS Kearsarge - art. m. fotos ...... –6 ”Farve”

(Flot blad, med gode billeder.)
IPMS Magazine UK 04/2013
Airfi x 1/72 Lancaster Dambuster - art. m. fotos ...... –5 ”Farve”
Airshow 2013 Waddington - art. m. fotos .................. –1 ”Farve”
Airshow 2013 Yeovilton - art. m. fotos ...................... –1 ”Farve”
Airshow 2013 Fairford - art. m. fotos ......................... –1 ”Farve”
The battle of  the Atlantic Remembered -
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
Scale Model World optakt - art. m. fotos ................... –2 ”Farve”
Arctic Gun Bunny - art. m. fotos ................................ –6 ”Farve”

(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget 
er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 3/13
Auster Mk. V OE-AAT - art. m. fotos .......................................–6
Vickers 837 Viscount - artikel med få billeder ...........................–8
Leopold Wenger - artikel med få billeder ...................................–6
Zufallstreffer - artikel med få billeder .........................................–4
Luftfarhrzeugsregister - art. m. fotos ..........................................–2

(IPMS Mallari er et fl ot blad, med gode billeder – kun sproget 
er vanskeligt)
IPMS Mallari 3/2012 Finland
Fokker D.XXI - art. m. fotos .......................................................–5
76mm kanon 1927 - art. m. fotos ................................................–4
Modelkonkurrence Jämi Fly 2012 - art. m. fotos ......................–3

IPMS Mallari 4/2012 Finland
Gangut-luokan et eller andet skib - art. m. fotos ......................–3
Polikarpov U-1/Po-2 - art. m. fotos ...........................................–3
IPMS Helsinki Open 2012 - art. m. fotos ..................................–7
Short Sunderland Mk.1 1:72 - art. m. fotos ...............................–1

IPMS Mallari 1/2013 Finland
De Havilland Vampire Trainer mk. 55 - art. m. fotos ..............–5
Mörkö Morane 1:72 - art. m. fotos..............................................–2
Hawker Typhoon - art. m. fotos ..................................................–3
Ilyushin Il-2 1:72 - art. m. fotos ...................................................–4

IPMS Mallari 2/2013 Finland
Italiensk fl ymuseum - art. m. fotos ..............................................–7
Spitfi re Mk. 1med mere i 1:72 - art. m. fotos ............................–8

(Kne-Mida er et meget fl ot blad, med gode billeder. Sproget er 
til gengæld meget svært!)
Kne-Mida Juni 2013 (Israel) – Hebraisk tekst!
Hvordan man maler ”træ-effekt” - art m. fotos ........................–2
De Havilland Mosquito i israelsk tjeneste - art. m. fotos ...... –14
De Havilland Mosquito i israelsk tjeneste -
sidetegninger ................................................................... –2 ”Farve”
Moderne israelske fl y, weathering - art. m. fotos ...... –2 ”Farve”
M1078 LMTV i 1:35 - art. m. modelfotos .................................–3
IAI Nesher, bygning af  MPM 1/72 model -
art. m. modelfotos ..........................................................................–4

NYT FRA ARCHER 1:35
AR77027: UK Independent Armoured Brigade Unit Signs
AR77032: UK and Commonwealth AOS Signs.
  Royal Artillery and Royal Army Ordnance Corps
AR77034: UK and Commonwealth AOS Signs.
  Royal Army Service Corps vehicles
AR77036: UK and Commonwealth AOS Signs.
  Royal Electrical, Mechanical Engineers &
  Junior Infantry Brigade
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise til nærmeste for-
handler.
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Nr. Navn Feb Maj Sep Nov Total Plac. 2012

155 Peter Kristiansen 10 9 10 29 6

95 Ib Schmidt 10 9 9 28 5

121 Lasse Hyllemose 9 10 8 27 4

83 Kjeld Pedersen 8 10 9 27 2

30 Flemming Hansen 9 10 7 26 3

189 Peter Nellemann 8 8 10 26 11

183 René Wendt 5 8 9 22 --

4 Torben Klein 7 7 7 21 10

6 Bjørn Jensen 7 6 8 21 7

136 Ole Østergaard - 9 10 19 --

200 René Petersen 10 8 - 18 --

140 Per Nielsen 9 7 - 16 8

159 Jacob Teckemeier 8 7 - 15 5

142 Roy Nielsen 6 - 8 14 9

70 Jes Touvdal - 6 5 11 --

143 Jan Bannebjerg 7 - - 7 20

210 Sebastian Jørgensen - - 7 7 --

103 Martin Røpke - - 6 6 14

14 Ove Høeg Christensen - 5 - 5 13

35 Torben Sørensen 4 - - 4 19

Kvartårskon-

kurrence 2013
Af Peter Kristiansen

Antal modelbyggere 2013: 20

Septembers kvartårskonkurrence var 
startskuddet til en travl efterårssæson 
med mange muligheder for at konkurrere 
i modelbygningens ædle kunst og beundre 
kollegernes kreationer. Jeg vil gerne benytte 
lejligheden til at takke de mange, der har 
lagt energi i at stable fl otte og spændende 
arrangementer på benene; både i Esbjerg, 
Malmö og Valby. 

Denne fl otte efterårsaften havde 25 
modelbyggere fundet vej til Nyboder 
Skole på Østerbro i København og havde 
medbragt 22 modeller til de tre klasser. 
Resultater magede sig således, at underteg-
nede nu er alene i spidsen i den samlede 
stilling et point foran Ib, men aftenens 
store triumfator blev dog Peter Nellemann, 
som var i stand til at henvise Ib og Lasse til 
sekundære podiepladser i dioramaklassen.

Vinderne blev:
Klasse A: Militær og fi gurer
Ole Østergaard: 1/35 SU-152
Kjeld Pedersen: 1/35 M60A2 Starship
Bjørn Jensen: 1/35 StuG III G Fluessiggas

Klasse B: Fly, biler og andet
Peter Kristiansen: 1/48 Swordfi sh Mk. II
René Wendt: 1/48 F-16C Block 32
Roy Nielsen: 1/48 P47D Thunderbolt

Klasse C: Dioramaer
Peter Nellemann: 1/350 USS Indianapolis
Ib Schmidt: 1/35 I say, is the old man at 
home?
Lasse Hyllemose: 1/32 Amerikansk bor-
gerkrig

Med en 2. plads i maj og nu en 1. plads i 
september har Ole fået et overbevisende  
comeback i kvartårskonkurrencen. Ole 
viste os en sovjetisk SU-152.

Kjeld præsenterede sin anden M60A2 
Starship i år, denne gang den tidlige udgave. 
Undervognen er fra ESCI og tårnet er en 
ældre sag fra Tamiya, som Kjeld har bear-
bejdet, så det ligner et støbt tårn.

Bjørn opnåede sin første podieplads i 
år med endnu en variant i den uendelige 
række af  StuG’s. Denne gang en spæn-
dende model fra Cyber-Hobby af  en 
gasdrevet StuG.

Da jeg sidste år blev færdig med Ta-
miyas Fairey Swordfi sh Mk.I, var jeg ikke i 

tvivl om, at jeg også skulle forsøge mig med 
en Mk.II i D-dags bemaling med raketter 
og ekstra tank. Og det blev igen en god 
oplevelse og en 1. plads i klasse B.

René opnåede sin anden podieplads i år 
med en fl ot Fighting Falcon i 144. Fighter 
Wing bemaling. 144 FW er en enhed i 
California Air National Guard.

Roy var tilbage i konkurrencen, men 
havde taget en pause fra begge sine yng-
lingsemner; Star Wars og japanske fl y, og 
havde i stedet valgt at bygge Little Chief; 
Lt. Frank Klibbes Thunderbolt fra 1944

Det er ikke ret tit, at Ib eller Lasse ikke 
vinder klasse C, men denne aften skete det. 
I en meget tæt konkurrence lykkedes det 
Peter at vinde 1. pladsen med en af  sine 
mange fl otte skibsmodeller; sommeren 
1945 sejler den amerikanske krydser af  
Portland-klassen USS Indianapolis gennem 
Panama-kanalen på vej til den amerikanske 
fl ybase på Tinian i Stillehavet med dele til 
den første atombombe i skala 1/350.

Ib evner fortsat at forny sig; et ”en-
gelsk” diorama henlagt til Nordafrika med 
kun fi re fi gurer men med en meget fi n og 
ikke-sønderbombet bygning mindes jeg 
ikke før at have set fra Ibs hånd.

Lasse fornyer sig hele tiden, denne gang 
med en scratchbygget scene fra den ameri-
kanske borger, hvor tre nordstatssoldater i 
udkanten af  en majsmark forsvarer sig mod 
en sydstatsrytter med draget sabel. 

Der var en fl ot debut til Sebastian Jør-
gensen, som havde bygget en SdKfz 222 
i vinter camoufl age. Flemming Hansen 
medbragte en spændende P-40E Aleutian 
Tiger i 1/32 fra Hasegawa. Der var gensyn 
med Martin Røpke, som havde taget to 
modeller med; et 12.7 mm MG fra Dragon 
i 1/12 og en fi n lille Bristol Monospar i 
Zonen bemaling. Jes Touvdal deltog med 
en imponerende samling på 11 Bf  109’ere i 
F og G varianter og en MC 200 Saetta, alle 
i 1/72. Også Torben Klein forstår at forny 
sig og deltog med et nyere Airfi x sæt med 
”gode graveringer og pasform”; en nydelig 
Spitfi re PR XIX i diorama.

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

Alle ønskes en glædelig jul med mange 
gode æsker under træet og et godt nytår. 
Næste kvartårskonkurrence (nr. 1/2014) er 
onsdag den 19. februar på Nyboder Skole.
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IPMS KALENDEREN 2014
08. januar ................................... IPMS-DK Generalforsamling ....................Nyboder Skole, København
19. februar ................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København (Bemærk datoen!)
12. marts .................................... IPMS-møde ...................................................Nyboder Skole, København
05.-06. april ............................... Modellexpo 08-Open konkurrence ...........Stockholm, Sverige (www.ipmsstockholm.se)
06. april ...................................... Østjysk Open ................................................Fritidscenteret, Vestergade 15, 8900 Randers
 .............................................................................................................................. (www.ostjysk-open.dk)
09. april ...................................... IPMS-møde (swapmeet) ..............................Nyboder Skole, København
09.-13. april ............................... Intermodellbau .............................................Dortmund, Tyskland
14. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
11. juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Sted endnu ikke fastlagt, se hjemmesiden
22. juni ....................................... RDAF Airshow .............................................FSN Karup, 7470 Karup J. (www.danishairshow.dk)
06.-09. august ............................ IPMS USA Nationals ...................................Hampton, Virginia, USA (www.ipmsusa2014.com)
13. august .................................. IPMS-møde ...................................................Sted endnu ikke fastlagt, se hjemmesiden
10. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
08. oktober ................................ IPMS-møde (swapmeet) ..............................Nyboder Skole, København
25.-26. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ......................Tekniska Museet, Malmø, Sverige (www.c4-open.se)
08.-09. november ..................... Scale ModelWorld 2014 konkurrence .......Telford, England (www.smwshow.com)
12. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
10. december ............................ IPMS-møde (julehygge) ...............................Sted endnu ikke fastlagt, se hjemmesiden

Alle møder i København er på Nyboder Skole, i lokale 212 på anden sal kl. 19.00 - 22.00. Indgang til højre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.

Onsdag d. 08. januar 2014 kl. 19.30 i lokale 212 på Nyboder Skole

Dagsorden:
1. Valg af  dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassereren afl ægger regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af  det nye års budget
6. Valg af  formand - modtager genvalg
7. Valg af  øvrige bestyrelsesmedlemmer - modtager genvalg
8. Eventuelt

MEDLEMMER FLYTTET
41. Per Tardum 49145026
Blålersvej 68
2990 Nivå

130. Klavs Bach Nielsen
Lombardisvej 35
7000 Fredericia

NYE MEDLEMMER
213. Søren Flint 20357246
Teglgårdsvej 321B, 2. th.
3050 Humlebæk
soerenfl int@mail.dk

214. Lars Rabech 25573124
Kirsebærgården 2
2620 Albertslund
lars.rabech@gmail.com

NYT FRA
SPECIAL ARMOUR 1:72

SA72005: Sd.Kfz. 250 Neu
SA72006: Sd.Kfz. 11 Einheitsfahrerhaus
SA72007: Pz I Ausf. B
SA72008: Pz II Ausf. F
SA72012: Meillerwagen V2 Transporter
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:72
SH72264: SB2U-3 Vindicator
  „Marines Go To War“
SH72266: Grunau Baby IIb
  „Czechoslovak, Polish and
  Hungarian Service“
SH72268: V-156B Chesapeake Mk.I
SH72273: Grunau Baby IIb
  „WWII Service“
SH72274: AH-1G „Spanish &
  IDF Service“
SH72275: F-86L Sabre Dog
  „Thailand Service“
SH72276: Grunau Baby IIb
  „Over West Europe“
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Kvartårskonkurrencen 

september 2013

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

Peter Nellemann havde to skibe med i september, Yukikaze 
forrest og USS Indianapolis bagerst. Begge i skala 1/350

Peter Nellemann brought two ships with him in September; 
Yuikaze and USS Indianapolis, both in 1:350 scale

Sebastian Jørgensen er en ny mand, 
som viste os denne fi ne SdKfz 222

Sebastian Jørgensen is a new guy who 
showed us this nice SdKfz 222

Peter Kristiansen vandt klasse B
med denne 1/48 Swordfi sh

Peter Kristiansen won in
class B with this 1/48 Swordfi sh

Lasse Hyllemose måtte nøjes med en 3.plads 
i dioramaklassen, selv om fi gurerne fra den 
amerikanske borgerkrig er hjemmeskulpterede

In spite of sculpting his own
1/35 US Civil War fi gures

Lasse Hyllemose was only 3rd
in the diorama class
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby B

Læsernes egne billeder
Er taget af  vores pressemedarbejder, Flemming Hansen, der var til airshow i Roskilde

Øverst er det en PZL W-3 Sokół fra det 
polske fl yvevåben. Alt er rødt og hvidt, inkl. 
rotorbladene som det fremgår af billedet

I midten den Fouga Magister, som er på 
dansk luftfartøjsregister og som er fast
bestanddel af Roskilde Airshow

Nederst er det en tysk Eurofi ghter med
en speciel bemaling af halen, det ser ret 
“skarpt” ud

Top is a Polish AF PZL W-3 Sokół helicopter
with everything painted in red and white.

In the middle is a privately owned Fouga Magister
in  civilian Danish registration

Bottom is a Luftwaffe Eurofi ghter
with a special paint scheme on the tail.


