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Her ses nogle af de mange modeller der deltog i
konkurrencen ved Scale Model World i Telford.
Øverst en Wessex HU.5 i skala 1:48
Derunder et lille udsnit af israelsk panser i skala 1:72,
forrest en Merkava
Til højre et fint snediorama i skala 1:72.
Den fik en Silver bedømmelse i sin klasse
Nederst en 1:35 Staghound III, der havde en gunstig
placering på bordet og fangede fotografen

Just a small selection of some of the
models that competed at the Scale
Model World ’13 in Telford
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LEDER
Februar nummeret er traditionelt et nummer, hvor vi skal lede efter stof, men ikke denne gang. Der er faktisk stof i overskud, som vi
så bringer næste gang. Tak til alle som har leveret stof til dette nummer. Især til de to ”nye” skribenter Lars og Mikkel.
Indholdet er, traditionen tro, temmelig ”fly-tungt”, men vi bringer jo de artikler som medlemmerne leverer. Savner du noget, så
er det bare med at komme igang med at få skrevet noget. Husk at du skal ikke spekulere på opsætning og stavefejl, den slags klarer
vi i redaktionen.
I dette nummer er vi glade for at kunne præsentere en anmeldelse og en byggeartikel af et helt dugfrisk sæt. For en gangs skyld er
IPMS-Nyt helt på forkant med markedet, i stedet for at bringe omtaler af noget, som har floreret på internettet i lang tid. At det så
ydermere er et sæt med en helt speciel dansk interesse gør det blot endnu bedre.
Allerede nu begynder de fleste af os at kigge frem mod sommerferien. Selv om vinteren hidtil har været meget grøn og mild, så er
det alligevel rart at se frem mod sol og sommer. Sommeren plejer også at betyde, at byggebordet bliver forladt til fordel for udelivet
og turene til det store udland.
Her er det så, at du kan have glæde af IPMS-Nyt og IPMS-Nyt kan have glæde af dig. Igennem årene har der været mange artikler,
som peger på turistmål for modelbyggere, forskellige museer og andre ting som kan hjælpe til med at få fyldt referencebiblioteket op
og samtidigt give inspiration til efterårets og vinterens modelbyggerier.
Men inspirationsartiklerne kommer jo ikke af sig selv. Derfor vil vi som sædvanligt meget gerne modtage en artikel, kort eller lang,
om de ting som du besøger i løbet af sommeren, så inspirationen til andre modelbyggeres ture kan blive delt. Savner du selv inspiration
til hvor der er noget at se, så kan du altid kigge i gamle numre af bladet eller spørge ude på vores forum. Det sidstnævnte kan måske
især bruges til at stille spørgsmålet: ”Hvad er der at se i x-købing, som jeg skal på ferie til?” Alle erfaringer viser, at der som regel
er noget modelrelevant i nærheden af stort set alle ferie-destinationer. Det gælder også for mange af de traditionelle badeferie mål.
Personligt kan jeg se, at man i umiddelbar nærhed af Danmark godt kan få opfyldt sine ønsker om at komme til at kigge på flyveopvisninger i år. I løbet af juni måned er der flyvestævner i Ronneby i Sverige, Schleswig i Nordtyskland og Karup i Jylland. Det er
steder som ligger indenfor fornuftig køreafstand for de fleste af os. Spørgsmålet er så blot om programmerne er værd at rejse efter.
Man er jo efterhånden blevet noget forvænt og vil gerne have noget ud over det sædvanlige. Det er bare med at holde øje med hjemmesiderne for at se hvilke fly der kommer de forskellige steder.
Mon ikke at der skulle komme reportager fra de forskellige stævner her i bladet? Det er i hvert fald noget som redaktionen regner med.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 02. februar. Deadline til næste nummer: 01. april.
Forsiden: Kramme & Zeuthen KZ VII med den civile registrering
OY-ATM er stadig flyvende i en ”Flyvevåbnet” bemaling.
Dejligt at se at sådan en veteran er ”still going strong”.
Foto: Per Voetmann

Front cover: Kramme & Zeuthen KZ VII with
the civilian registration OY-ATM is still flying in ”RDAF colours”.
Nice that such a veteran is ”still going strong”.

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side
Velkommen til 2014. I skrivende stund er vi lige ved årsskiftet og
det er med spænding at siden skiftes til hvad 2014 nu kan byde på.
Først og fremmest vil jeg da håbe det bedste for vores fælles forening. Vi står jo efterhånden tilbage som den sidste faste
bastion af plastikmodelbyggere, der har andet på hjerte end bare
at mødes om en internetbeskæftigelse.
Vi har i IPMS faste møder. Ja, godt nok kun i København
det ved jeg godt. Men jeg vil bare henlede blikket på ”Danske
Modelbyggere”, der på godt og ondt har vist hvor svært det er
at holde noget kørende i provinsen. Derude hvor folk bor langt
fra hinanden og det med offentlig transport ikke er noget der
sker hver 20. minut som det sker i Hovedstaden giver det bare
problemer. Derfor ER det meget nemmere at have noget kørende
i Hovedstaden.
Men vi står også i IPMS tilbage som nærmest de eneste der
i Danmark laver et stort arrangement for modelbyggere. Med et
2014 der for første gang i mange år, vil være uden et ”Esbjerg
Åben” er der kun ”Østjysk Open” at ty til på den front i år. Nu
skal man jo passe på med at sige ”kun” om noget, men jeg må
indrømme at jeg er noget skuffet over den manglende udadvendte
aktivitet fra ”Østjysk Open”. Der kunne sagtens være lidt mere
foromtale – ja f.eks. i dette nummer af IPMS-Nyt - og efteromtale
både i IPMS-Nyt og på diverse fora. Men det er desværre svært
at trække ret meget info ud fra det Østjyske.
Nu da der mangler et Esbjerg Åben skulle man måske tænke
noget mere i retning af lidt mere ”markedsføring”. Men som jeg
er inde på i min beretning så er der måske også her tale om lidt
”metaltræthed” hos arrangørerne. Det er en stor opgave at afholde
noget stort hvert eneste år og derfor er det nok en af IPMS’ mest
geniale beslutninger kun at afholde DM hvert andet år. Så når det
ikke rigtigt at blive – ”er det allerede den tid igen?” – men man
får mere muligheden for at se frem til at det i stedet for. Jeg ved
ikke med andre, men vi er efterhånden mange der efterhånden
kvalmes hvert år ved hver juletid, hvor man nu siger åhhh nej ikke
allerede. Ikke fordi der er nogen sammenligning, men så alligevel.
Hvert andet år har været en rigtig god beslutning! Jeg ved godt at
der af og til kommer spørgsmålet: ”Hvorfor ikke hvert år?” Men
det er så heller ikke et spørgsmål, der stilles fra en af dem der skal
stå for afholdelsen!

farve flot trykt blad. Men det vil
folk åbenbart ikke betale for. Billeder kan jo ses i farve på nettet!
Derfor fastholder vi IPMSNyt i de faste gamle rammer. Vi
skal ikke ud og satse hele butikken
på et eller andet kortsigtet eksperiment. Vi har penge til at holde
det hele kørende i en del år endnu,
men ikke hvis vi bruger en masse
penge! Fornuft før noget andet.
Men vi vil naturligvis give den
lidt mere gas når vi vil fejre vort
50 års jubilæum i 2015. Så du må hellere holde dig til for ikke at
gå glip af noget!

Nye møder
Nye tider og nye traditioner. Efter at Bjørn er blevet frastjålet kontanter på novembermødet, har han ikke lyst til at have en masse
medlemmer rendende rundt i sit hjem, hvilket er forståeligt nok.
Men det betyder så også at vi ikke umiddelbart har møder
mellem maj og september, i og med at skolen ikke er til rådighed
ved møder i juni og august.
Vi har derfor brug for dit input. Hvor kan vi evt. afholde møder?
Der kan være tale om en eller anden form for udflugt i Københavnsområdet/Nordsjælland eller nogle lokaler der ellers ikke bruges.
DIT bidrag ønskes!
Alternativet er ingen møder, medmindre vi finder på andet at
lave den 10. juni eller den 13. august.
IPMS betaler IKKE noget skal det lige siges. Så finder du et
eller andet, der koster penge er det for egen regning og risiko. Følg
med på nettet på hjemmesidens kalender. På facebook eller i maj
udgaven af IPMS-Nyt.
Vi håber at kunne melde noget ud så snart som muligt.

Krisen kradser
Ikke mindst for de andre IPMS afdelinger i Norden. Det ER svært
at holde noget i gang, hvis man er afhængig af at kontingentet
kan afholde alle udgifter. Lige pludselig kan kontingentet opleves
som en alt for stor mundfuld for nogle, der så falder fra. Jeg ved
ikke om det er det der er sket, men når vi udveksler blade ser vi
de fysiske resultater.
Det finske ”Mallari” fik jeg efter lang tid tilsendt et helt års
udgaver på grund af store portoudgifter og problemer med at få
enderne til at mødes, lød det i det medfølgende brev. Det norske
”Limtuben” udkommer ikke længere. Det var ellers blevet et rigtigt
flot blad i fuld farve og hvad ved jeg. Men så var der noget med en
redaktør og så var der noget andet og nu kommer der så kun en
pamflet der omtaler Norges landsudstilling i Gardermoen. Sverige
har for længst opgivet et blad. Det var udelukkende Jan Forsgren
der skrev det og det løb han træt i.
Men nu er også det tyske på retur! Har lige modtaget et godt
nok fuld farve blad – men i A5 format med en masse hælden vand
ud af ørerne på de første sider. Det var jo netop også blevet et fuld
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Ved SMW i Telford løb Flemming ind i Martin fra Key Publishing
(til højre på billedet), der har stået bag markedsføring
af Airfix Magazine i DK gennem blandt andet IPMS-Nyt,
samt ikke mindst at forsyne os med flotte goodiebags til DM.
Det var hyggeligt at møde en af de mange,
man ellers kun ”møder” på mail.

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

Each issue features:
E
ON SAL
NOW
DKK
93.50

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

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

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

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

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

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

Battle and Build

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

€59.99

€5

€54.99

2 Year (24 issues)

€109

€5

€104

Simply quote the code and your IPMS membership number to the operator to
receive your discounted price. Lines open 9.00-5.30pm Monday-Friday

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

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

News, shows and events

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

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

£49.99

£5

£44.99

2 Year (24 issues)

£89.75

£5

£84.75

Closing date: 31 December 2012

www.keypublishing.com/shop

551/13

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

Term
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En lærke i 43 dele
Hvad æsken gemmer - Stoppel Kits – KZ VII Lærke.
In-box review af Lars Myrup Lassen

D

et fleste danske modelbyggere
har nok hørt om Kramme &
Zeuthen og Skandinavisk Aero
Industri, der producerede civile og militære
fly fra 1937 til 1954.
Flyteknikeren Viggo Kramme og civilingeniøren Karl Gustav Zeuthen nåede at
producere 182 fly fordelt på ni forskellige
modeller (enkelte prototyper fraregnet), før
valutarestriktioner i efterkrigstiden og den
teknologiske udvikling i form af masseproducerede små fly i helmetal satte en
stopper for det danske flyeventyr.
Dette vigtige kapitel i dansk flyvehistorie – men en lille parentes i den globale
ditto – er hidtil og helt urimeligt blevet
ignoreret af byggesætfabrikanterne.
Det var ikke overraskende en hvis Jacob
Stoppel, der tog første skridt for at rette op
på denne undladelsessynd. Det skete da han
fik produceret et fint resinsæt af KZ IIT i
2004. Nu har han gjort det igen med KZ
VII Lærke, men denne gang i form af et
rigtigt byggesæt sprøjestøbt i plastik.
Jacob har været så venlig, at stille et
forproduktions-eksemplar til rådighed for
anmeldelse.
Støbeformene er tilvirket i Østeuropa
og selv om samlekvaliteten ikke er på
Tamiya-niveau, så er der tale om et rigtigt
veldesignet og flot detaljeret sæt.

Æsken
Stoppel Kits SAI KZ VII Lærke i skala
1/72 leveres i en papæske med foto af en
af Flyvevåbnets ”lærker” O-620 fra Alf
Blumes samling som illustration. Æsken
åbner i enderne.
I æsken finder man to rammer i grå
plastik, hvor ramme A bærer 15 dele og
ramme B bærer 25 dele. Dertil kommer en
ramme i klar plast med canopy i to dele,
samt en lille landingslampe.
Instruktionen er trykt på to A4-sider
og indeholder 11 samleanvisninger i en
rimelig udførelse.
Delene er designet og produceret i en
kvalitet, der svarer omtrent til det bedste
man finder i moderne short-run støbeforme fra Østeuropa i dag. Der er dog en
anelse støbegrater på delene, der kræver en
let, men omhyggelig tilslibning, hvis man
skal opnå en optimale samlinger
Der kan vælges mellem tre propeller – en i træ (a la 1. Verdenskrig) og to
stilbare metalpropeller – en med og en
uden navkapsel.
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Håndværk
Især overfladedetaljerne på vingerne imponerer – oversiden er helt korrekt glat
med graverede detaljer, mens undersiden
lige så korrekt har synlige ”ribber”. KZ
VII (og forgængeren KZ III) havde vinger beklædt med krydsfinér på oversiden,
og lærredsbeklædning på undersiden.
Brændstof-dæksler og et par beslag på
oversiden af vingerne er markeret med let
hævede detaljer
De karakteristiske faste slots i vingens
forkant er repræsenteret ved lidt bredere
panellinjer.
Fuselag en på
KZ VII var som bekendt beklædt med
lærred. Her er ribberne prisværdigt og
realistisk diskrete.
Dertil kommer,
at de lange tynde
vingestivere er produceret i en realistisk – men skrøbelig – tykkelse.

Kabinen
Canopyet er som
nævnt støbt i to
dele, der skal samles
på midten. En problematisk løsning af
flere grunde. Canopyets specielle form,
samt behovet for at
fæste vingerne med
tappe direkte i canopyet, har reelt dikteret denne løsning.

Æsken til Stoppel Kits KZ VII Lærke
gemmer på et overraskende flot byggesæt
af en dansk klassiker, hvoraf mange stadig
flyver i dag mere 67 år efter prototypen gik
i luften.

Når den er problematisk, så skyldes det
dels, at det er svært at lime klardele sammen
uden synlige limspor. Samlingen ”skjules”
heldigvis af sprosser. Dog kun en meget
smal sprosse i ”forruden”.
Cockpittet er pænt udstyret med gulv,
polstret kasse mellem sæder (brændstoftank?) fire sæder, rorpedaler, Y-formet joystick, og instrumentpanel. Instrumenter
er repræsenteret ved to decals – en sort
baggrund og en med hvide ”urskiver”.
Decalarket er pænt trykt med gode
”danske” farver og stencils.

Den ene af støberammerne ses her med en
hobbykniv der giver en ide om størrelsen

Decals
Decalarket er flot trykt og indeholder
mærker til fire forskellige versioner. Èn af
O-620 og O-621 fra Flyvevåbnet, samt to
varianter af Falcks OY-ABK.
Instruktionen til decalarket består af en
3-plans illustration i farve af optionerne på
decalarket – dog kun i A6 format, hvilket er
lidt klejnt for ældre øjne som anmelderens.
På plussiden er, at størstedelen af de
stencils, der var på Flyvevåbnets ”Lærker”
er med på decalarket.

Ønskeliste
Det perfekte byggesæt findes ikke. Der er
da også et par småting, der her resterer på
ønskelisten.
- Den forreste vingestiver er ifølge
fotos og tegninger fra DanMil en anelse
bredere end den bagerste. I sættet er de
lige brede.
- Den synlige rørkonstruktion i kabinen
er i sættet kun delvist repræsenteret i sættet
med en del, der skal limes fast i ”taget” på
canopyet. De temmeligt synlige rør, der
sider bag vindspejlet, kan dog let tilføjes.
- Slots er som på sættet repræsenteret
ved lidt ekstra dybe panellinjer, hvilket er
rigeligt for de fleste. Nogle vil dog nok
lade sig friste til at file vingeforkanten
tilbage og så opbygge en ny med synligt
”gennemtræk”.
- De meget synlige U-formede hængsler på undersiden af vingen, der bærer

flaps og krængror, er helt fraværende. De
er kun repræsenteret som fordybninger på
vingens underside. De kunne enten være
støbt i et med vingen eller som enkeltdele.
Ingen af delene ville dog være optimale.
Her er fotoæts nok den bedste løsning.
- Køleindtag i motorkappen er lavet
som simple fordybninger. De kan eventuelt
bores ud, men det kræver scratchbygning
af cylindre/motor.
- Ud over venturi-røret (fartmåler) og
landingslyset er der ingen eksterne smådetaljer. Her mangler fodtrin ved dørene
og diverse antenner. Det er dog også her
en overkommelig opgave, at fabrikere disse
detaljer selv.

Den ligner
Jacob Stoppels lille ”lækre” lærke er ikke
bare ”gefundenes fressen” på støberammen. Med 43 dele – der tilmed er i skala
– til en 9 centimeter lang og 13 cm bred
model, er detaljeringsgraden mere end tilstrækkelig for de fleste. Dertil kommer det
allervigtigste – modellen ligner originalen
både i helhed og i detaljer.
Meget bedre kan det ikke gøres.
Respekt til Jacob Stoppel for at sætte
dette projekt i søen og tak til de designere
og værktøjsmagere, der har skabt støbeformene til dette lille vidunder.

NYT FRA HISTOIRE
0592: Planes & Pilots ??: A4 Skyhawk
0571: Planes & Pilots 19: Supermarine
Spitfire MkI - MkII - MkV,
Volume 1
0544: Great American Combat Aircraft 3:
F-16 - Vol. 2 C and D Versions
0546: Officers and Soldiers 23: French
Artillery & Gribevaual System
1786-1815
0582: Officers and Soldiers 24:
French Dragoons 1669-1749. Vol. 1
0551: Napoleon in Italy 1805-1815
0532: Militaria Guide 7: German Combat
Equipment 1939-1945
0568: Militaria Guide 8:
World War Two Soldiers
0511: Sherman in the Pacific
0524: Propagandakompanien in
The Third Reich
0560: German Combat Aircraft 1939-1942
Vol. 1
0562: German Combat Aircraft 1939-1942
Vol. 2
0554: The Battle of Marengo 1800
0532: “GOUMS” 1941-1945
(Moroccan soldiers in the French army)
0548: Red Ball Express: American
Logistics in France and Germany
1944-45

NYT FRA NUTS & BOLTS:
Vol.31: „Marder II“ (Sd.Kfz. 131) Panzerjäger II für 7,5 cm Pak 40/2
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Samlet Lærke
Stoppel Kits KZ VII – byggeartikel.
Tekst og fotos: Lars Myrup Lassen

D

a jeg har gennemgået Stoppel
Kits KZ VII sættet i detaljer i
min ”æske-anmeldelse” vil jeg
her nøjes med at fokusere på mine udfordringer.
Som nævnt, så er der lidt støbegrater
og flash på delene. Der er også lidt flere
støbeporte på de enkelte dele end vanligt.
Derfor kræver sættet smule mere ”rengøring” inden samling.
Til gengæld er pasformen rigtig god,
når delene er ”saneret”.
Der er ingen styretappe på eksempelvis
flykroppen. Derfor kræver det lidt ekstra
omhu under limningen, så man er sikker
på at delene er ”i vatter”.
Der er hist og her en smule urenheder
på overfalden af flykroppen og vingerne.
De kan dog fjernes med forsigtighed og
fint sandpapir (korn 1000 eller tilsvarende
slibesticks), så man ikke ødelægger de
hævede detaljer.

Cockpit
Her samlede jeg først forvæg og gulv. Da
samlingen var stabil, blev delene indsat i
en af flykroppens halvdele, hvorefter den
skrå bagvæg kunne fastlimes i den korrekte
vinkel. Da jeg ikke ønskede at lime delene
fast til flykroppen endnu, sørgede jeg for
kun komme lim på samlingen mellem gulv
og bagvæg.

Cockpittet er fint detaljeret for et fly i 1/72.
Jeg har kun tilføjet seler på sæderne.

Herefter blev sæder, rorpedaler, midterkonsol og styrepind limet på. De fire
sæder er lige store. Der er bare ikke helt
plads til ”standardsædet” på de to bagerste
sædepladser, så her skal sæderne gøres en
anelse smallere.
Instrumentpanelet med afskærmning
skal ifølge instruktionen først klemmes
på plads efter kropshalvdelene er samlet.
Jeg valgte dog at pålime det på forvæggen.

Som det kan ses, så er der ikke behov for ret meget putty.
Eneste undtagelse er samlingen af krop og haleplan – men
det er i dette tilfælde udelukkende modelbyggerens fejl.
Stiverne over instrumentpanelet er min tilføjelse.
De mangler i sættet, men er lette at tilføje og
giver indtryk af flyets bærende rørkonstruktion.

Efter maling blev instrumentdecals
påsat på instrumentpanelet. Decals er
dog meget tynde og derfor let at krølle. Så
rigeligt med vand på inden man skubber
decals på plads.

Gitterkonstruktion
Som nævnt i æskegennemgangen, så er
den synlige gitterkonstruktion, der bærer
vingerne, kun delvist repræsenteret. Derfor
supplerede jeg med lidt plastik-stænger bag
ved vindspejlet.
Der er faktisk huller i afskærmningen
over instrumentpanelet, der formentlig er
beregnet til formålet.
De sidder dog forkert
placeret – i hvert fald
når det glæder Flyvevåbnets udgave.

Drivhuset
Cockpitdækslet udgør
på flere måder en udfordring.
Efter den indledende tilfiling kunne
jeg konstatere ved
tørsamling, at cockpitdækslet er cirka
én millimeter for
bredt. Den kattepine
kan dog let løses ved
”slanke” hver halvdel
ved at file af på lim8

Luftindtagene på forsiden
af motorkappen er boret ud.
Derfor har jeg tilføjet en lille
selvbygget motor.

Flykroppen med cockpitdæksel, højde- og sideror montert. Sideroret er
en separat del, mens jeg selv har skåret højderoret fri og monteret det
igen i en mere ”afslappet” position.
Forklaringen på de to små hvide felter på hver side af bagkanten på
vinge-fairingen skyldes den eneste rigtige fejl, jeg har kunnet finde på
modellen. Vinge-fairings er i omegnen af en millimeter for korte.
Det er dog en relativt simpel affære at pålime og tilfile et par stumper
plastik, så fairingen flugter med bagkanten af vingen.

fladerne. Her er lidt systematik tilrådeligt.
Jeg startede med give 5 lette strøg med
filen på hver del og så tørsamling med tape.
Da livvidden nærmede sig fuselagens
gik jeg ned til 2 lette strøg mellem tørsamlingerne.
Da klardelene skal bære vingerne, så
skal det både være limet ordenligt sammen
og godt fast på flykroppen. Det er aldrig
rart at skulle bruge meget lim på klare dele.
Jeg valgte, at starte med at lime de to
halvdele sammen med meget små mængder
tyndtflydende plastiklim på en lille spids
pensel. Da samlingen var tør forstærkede
jeg den med bittesmå dråber tyndtflydende
cyanoakrylat på indersiden.
Samme procedure blev anvendt, da
det samlede cockpitdæksel blev limet fast
på fuselagen.
Som de fleste sikkert ved, så kan dampene fra cyanoakrylat sætte sig på fingeraftryk. Derfor er det vigtigt, at klardelene
er helt rene inden limning.
Vingernes pasform til fæstet i klardelene er – selv efter tilfiling – ikke helt optimal.
Men det er ikke værre end, man sagtens
kan male og påsætte overføringsmærker på
vinger og flystel inden de samles.

Vingestivere
De karakteristiske V-formede vingestivere
er ganske tynde. De er tilmed hæftet til
rammen med hele ni støbeporte. Da jeg
frygtede at de ville knække, hvis jeg bruge
saks/bidetang, valgte jeg at save stiverne
fri med et fotoætset savblad. Jeg savede
for en ordens skyld en millimeters penge
fra stiveren.
Det virkede nogenlunde på den første
stiver, hvor jeg var meget forsigtig med
saven. Under den efterfølgende rensning
med skalpel og fil knækkede stiveren dog et
enkelt sted – på grund af en fummelfingret
modelbygger.
Da jeg gik i gang med nummer to
fulgte jeg samme procedure, men var nok
lidt mindre tålmodig. Derfor gik jeg lidt
voldsommere til værks med saven. Det
hævnede sig i form af en mærkbart mere
skrøbelig vingestiver. Den er knækket fire
steder. Kun udvendig – og lidt synlig –
forstærkning med cyano holder sammen
på elendigheden.

Konklusion
På min næste KZ VII – for der skal afgjort
bygges flere – saver jeg engleblidt helt tæt

på vingestiveren. Jeg vil måske gå så langt,
at jeg vil bygge en eller to – Uha – civile
udgaver. Jeg har fundet et foto af en finsk
flyver på pontoner…!
Det er et rigtigt fint lille byggesæt og det
er en fornøjelse at samle en så vellignende
model, der kun kræver meget sporadisk
anvendelse af franske gloser.
Anbefales til enhver modelbygger med
et par samlede sæt på hylden.
Tak til Jacob Stoppel for anmeldereksemplaret.

NYT FRA MINIART
1:35
35144: Red Army Drivers, 5 fig
35154: Soviet Infantry Automatic
Weapons and Equipment
35171: Mercedes-Benz L1500S
Löschfahrzeug LF 8
35173: GAZ-AAA model 1941 incl. 6 fig.
38001: European Tram
38004: French Civilians
1:16
16032: Manfred von Richthofen.
16034: Hermann Goering. WW1
16035: Trumpeter. 2nd Westphalian
Cuirassiers Regiment 1809
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Royal Air Force’s Bomber Command fra dens
begyndelse til og med 9. april 1940
Et overblik. Del 1.
Af Jørgen Seit Jespersen.

F

or at forstå Bomber Commands
rolle i krigens første år er det nødvendigt at begynde med de engelske
overvejelser om deres bombestyrke før
krigen. Under indflydelse af den stigende
krigstrussel blev det besluttet i Air Ministry
i 1936, at bombestyrken skulle have første
prioritet, og bombeflyene skulle være mere
tidssvarende.
De gamle flytyper Hawker Hart,
Hawker Hind, Fairey Gordon, Handley
Page Heyford og Handley Page Harrow
skulle skiftes ud. Det stillede store krav til
den engelske industri, og produktionskapaciteten var ikke til stede i første omgang.
Problemet blev løst samme år af Lord
Swinton, Secretary of State for Air. Løsningen ved, at bilindustrien blev inddraget i
flyproduktionen på den måde, at bilfabrikkerne, f.eks. Morris og Austin byggede fly
under vejledning af flyproducenterne, men
betalt af staten.
Bomber Command blev dannet den 14.
juli 1936 under indtryk at Hitler Tysklands
voksende indflydelse på Det Europæiske
Kontinent, Den Spanske Borgerkrig brød
ud i lys lue og det italienske angreb på
Abyssinien. En storkonflikt i Europa
kunne ikke udelukkes.

Hvordan skulle Bomber
Command bruges?
Større bombeangreb havde allerede fundet
sted under 1. verdenskrig, f.eks. tyskernes
bombning af England med luftskibe og
egentlige bombefly, og desuden havde
engelske og franske bombefly bombet mål
i Tyskland.
På engelsk side havde man allerede
kendskab til, at bombeflyene kunne føre
krigen langt ind over fjendens hjemland og
følgerne deraf. I den sidste halvdel af 1917
søgte ca. 300.000 londonere beskyttelse på
undergrundsstationerne hver nat, uanset
om der var et luftangreb eller ikke.1
Desuden var man også efter erfaringerne fra 1. verdenskrig klar over, at
luftangrebenes psykiske virkning på befolkningen var mindst ligeså vigtig, som
den materielle skade de forårsagede, et
synspunkt som Royal Air Force’s grand old
man Sir Hugh Trenchard allerede bekendtgjorde i 1930erne.
1 Connelly, M. 2001. p.8
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The Western Air Plans, 1937
Group I
Western 1: Planer for angreb på tyske luftstridskræfter og
deres vedligeholdelsesorganisation.
Western 2: Planer for rekognoscering af de hjemlige farvande og
Øst-Atlanten i samarbejde med flåden.
Western 3: Planer for tæt samarbejde med flåden til beskyttelse af konvojer
i hjemlige farvande og Øst-Atlanten.
Western 4: Planer for angreb på den tyske hærs depot- og opmarchområder og afbrydelse
af deres kommunikationslinjer i tilfælde af et angreb
på Belgien, Holland og Frankrig.
Western 5: Planer for angreb på fjendens produktionsressourcer
i Ruhr, Rhineland og Saar.
Group II
Western 6: Planer for angreb på fjendens produktionsressourcer i Tyskland.
Western 7: Planer for modangreb til forsvar af handel til havs i samarbejde med flåden.
Group III
Western 8: Planer for angreb på særlig vigtige depoter eller ansamlinger af krigsvigtige
lagre end dem, der er relaterede til luftvåbener i fjendelande.
Western 9: Planer for at sætte Kieler Kanalen ud af funktion.
Western 10: Planer for ødelæggelsen af fjendtlig skibsfart og faciliteter i tyske havne –
havnene i Østersøen har første prioritet.
Group IV
Western 11: Planer for angreb på fjendens produktionsressourcer
andre steder end Ruhr, Rhineland og Saar.
Western 12: Planer for luftangreb på den tyske flåde eller dele af den,
enten i havn eller til søs i samarbejde med flåden.
Western 13: Planer for angreb på fjendens hovedkvarter og
administrative kontorer i Berlin og andre steder
Det var de planer, som Air Ministry i
1937 bad Bomber Command om at lave, så
de var parate til et eventuelt krigsudbrud.
Det er meget bemærkelsesværdigt, at alle
planerne har militære mål eller mål, der er
tæt forbundet med militærets forsyningssituation - altså angreb rettet direkte mod
den tyske civilbefolkning indgik ikke i Air
Ministry’s brug af Bomber Command.
Efter Bomber Command var blevet
oprettet, udarbejdede Air Ministry i løbet
af resten af 1936 og 1937 The Westerns
Air Plans. Bomber Command var blevet
delt op i 4 bombegrupper, og det fremgår
tydeligt at fjenden var Tyskland. Planerne
var som beskrevet herover.

RAF’s oprustning
Den voldsomme udbygning af Bomber
Command krævede store ressourcer både
af materiel, installationer og personel.
Udover der blev produceret nye flytyper,

blev der anlagt en lang række nye luftbaser,
hvorfra flyene skulle operere, alt dette
krævede store investeringer og tusindvis af
arbejdere, håndværkere og teknikere arbejdede på at gøre Bomber Command klar til
kamp. Bomber Commands nye flypladser
lå som perler på en snor på Englands
østkyst gennem East Anglia, Lincolnshire
og Yorkshire.
Oprustningen betød også, at Royal
Air Force’s uddannelsessystem kom under
stort pres. Ud over RAF tidligere uddannelsessteder, oprettedes allerede i 1937
Royal Air Force Volunteer Reserve, hvor
de unge kunne få ugentlige flyvetimer og
undervisning. En anden udvidelse af det
nye undervisningssystem var Auxiliary
Air Force, f.eks. Oxford University Air
Squadron.
Organisationen sigtede på at få kontakt
med den bedre uddannede del af landets
unge mænd og dermed sikre en konstant

strøm af piloter. Der blev også lavet om
på ansættelsesvilkårene. Nu blev det muligt
melde sig for en kort periode på 5 år, på
betingelse af man derefter skulle stå 4 år
i reserven. Det nye uddannelsessystem
virkede over al forventning. På kun 3 år
fik mere end 5000 en grunduddannelse.2
Desuden oprettedes i 1939 Women’s
Auxiliary Air Force. Uden WAAF’s store
arbejdsindsats med alle mulige opgaver,
kommunikation, forsyningstjeneste, vedligeholdelse osv., havde luftbaserne ikke
kunnet fungere så effektive, som de gjorde.
Konklusionen er, at i løbet af den
sidste halvdel af trediverne havde Royal
Air Force og dermed Bomber Command
gennemgået en gennemgribende fornyelse
og forøgelse med hensyn til materiel, installationer og personel. En annoncering fra
Air Ministry lyder:
”Den total tilgang (til RAF) af piloter,
observatører, menige og drenge var i perioden fra
1. april til 1. juli 1939 på 12.265 sammenlignet
med 4.676 i den samme periode i 1938.”3
Selvom Bomber Command var kraftigt
fornyet og udvidet med materiel og personel, var der kvalitetsmangler. Uddannelsen
i navigation og natflyvning var mangelfuld.
Før krigsudbruddet gennemførtes et program i natflyvning. Det resulterede i 487
nødlandinger, fordi besætningerne mistede
orienteringen, selvom flyvningerne foregik
over Englands fuldt oplyste byer.
Navigationen hvilede næsten udelukkede på kompas, stopur, fartmåler, landkort
og landkendinger. Landkendingen kunne
være vanskelig med lavthængende skyer
og dårligt vejr.
På en klar nat kunne sekstanten og
fiksstjernerne bruges, men det krævede
at flyet fløj helt vandret, og navigatøren lå
på ryggen og brugte sekstanten. Endelig
kunne navigatøren prøve en radiopejling
mod en jordstation, i krigen kunne fjenden
let jamme en radiopejling, så kursen blev
forkert.

Ved krigsudbruddet var der fortsat nogle få
Fairey Gordon som denne i aktiv tjeneste,
især i Mellemøsten
Foto: Via Internettet

Bomber Commands fly ved krigsudbruddet den 3. september 1939.

Motorer

Max.
hastighed
Operativ
tophøjde
Rækkevidde
Bevæbning
Bombelast

Wellington
Mk. I
2 x Bristol
Pegasus
Mk. XVII
1050 hk.

Whitley
Mk. V
2 x RollsRoyce
Merlin X
1045 hk.

Hampden
Mk. I
2 x Bristol
Pegasus
Mk. XVII
1000 hk.

Blenheim
Mk. IV
2 x Bristol
Mercury XV.
905 hk.

Battle Mk. I

378 km/t

370 km/t

409 km/t

428 km/t

414 km/t

5.790 m
2.478 km
8 x 7,7 mm
MG
2.041 kg

7.925 m
2.414 km
5 x 7,7 mm
MG
3.175 kg

5.790 m
3.034 km
6 x 7,7 mm
MG
1.814 kg

8.310 m
2.350 km
5 x 7,7 mm
MG
1.145 kg

7.620 m
1.609 km
2 x 7,7 mm
MG
454 kg

Whitley Mk. V, Handley Page Hampden
Mk. I, Bristol Blenheim Mk. IV og Fairey
Battle Mk. I. Her skal for god ordens skyld
nævnes, at Vickers Wellesley også indgik i
Bomber Command, men da flyet var udstationeret i Mellemøsten og ikke Europa,
vil det ikke blive behandlet i denne artikel.

1 x RollsRoyce
Merlin I
1030 hk.

Desuden deltog det først i krigen efter den
10. juni 1940, da Mussolinis Italien erklærede England og Frankrig krig.4
Til sammenligning kan de tekniske data
for Luftwaffes to mest moderne jagere ses i
skema på næste side. Det skal understreges,
4 White, Ian. 2013. p. 23.

Armstrong Whitworth Whitley Mk.V
som denne, var blandt de mest moderne
bombefly som Bomber Command havde
ved krigsudbruddet
Foto: Via Internettet

Bomber Commands fly
Udskiftningen af de gamle fly til de nye
flytyper betød et endeligt farvel til biplanet
i Bomber Command.
Alle de nye flytyper var monoplaner,
man kan kalde dem mellem-generationen
af bombefly, fordi de alle var 2-motorede,
bortset fra Fairey Battle, der var 1-motoret,
og ikke 4-motorede, som de fly der ellers
kendetegnede Bomber Command under
det meste af krigen.
De fly Bomber Command havde til
rådighed i krigens første år var: Vickers
Wellington Mk. I, Armstrong Withworth
2 Connelly, M.2001 p.11
3 Thorburn, G. 2013. p. 37.
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Bomber Commands kampstyrke ved krigsudbruddet den 3. september 1939
Type
Bristol Blenheim
Fairey Battle
Handley Page Hampden
Armstrong Whitworth Withley
Vickers Wellington
Ialt

Antal
231
80
140
169
160
780

Tekniske data for Luftwaffes jagere
Motorer
Max. hastighed
Operativ tophøjde
Rækkevidde
Bevæbning

Messerschmitt Bf 109E
1 x Daimler Benz DB 601A
1175 hk
552 km/t
10.500 m
660 km
2 x 20 mm maskinkanoner
2 x 7,92 mm MG

at Messerschmitt Bf. 109 er langt mere
manøvredygtig end Messerschmitt Bf. 110.
Desuden rådede alle de tyske styrker
både Wehrmacht, Kriegsmarine og Luftwaffe over et meget effektivt antiluftskyts,
der i kalibre spændte fra 20 mm maskinkanoner til 105 mm kanoner.
De engelske fly var uden opvarmning,
og da temperaturen kunne komme ned
omkring -40c, blev besætningerne nød til
at have en 3–4 lag tøj på, og det tykke tøj
hindrede deres bevægelsesfrihed, og der
forekom også forfrysninger. Flyene havde
ingen de-icing og kunne blive dækket af is,
hvilket kunne have fatale følger. En anden

Messerschmitt Bf 110C
2 x Daimler Benz DB 601B-1
1100 hk
560 km/t
10.500 m
2.410 km
2 x 20 mm maskinkanoner
5 x 7,92 mm MG

mangel var, at flyene ikke havde selvtættende brændstoftanke, så hvis der blev
skudt hul i tanken løb benzinen bare ud,
og hvis den blev antændt, styrtede flyet til
jorden som en brændende fakkel.

Krigsudbruddet
Bomber Command modtog sin mobiliseringsordre den 1. september 1939, den dag
tyskerne angreb Polen, og den 2. september
blev Group I sendt til Frankrig. Den 3. september erklærede England Tyskland krig.
Allerede før krigsudbruddet var det
blevet besluttet, at Bomber Commands fly
skulle operere i dagslys. Flyene skulle flyve

i tæt formation, så skytterne kunne lave en
spærreild i tilfælde af et jagerangreb – altså
uden jagereskorte. Taktikken gik ud på, at
bombeflyene i tæt formation skulle kæmpe
sig frem og med kirurgisk præcision pin
pointe målet, destruere det, og kæmpe sig
tilbage til deres baser igen.
Da England erklærede Tyskland krig
den 3. september 1939, bestod Bomber
Command på trods af alle anstrengelserne kun af 780 bombefly og besætninger fordelt på 23 eskadriller. De første 4
ovennævnte Bomber Groups var blevet
forøget til 5. Bombeflyene var fordelt på
følgende måde.
Group I

10 eskadriller Fairey Battle
2 eskadriller Bristol Blenheim
Group II 6 eskadriller Bristol Blenheim
Group III 6 eskadriller
Vickers Wellington
Group IV 5 eskadriller ArmstrongWithworth Whitley
Group V 6 eskadriller
Handley Page Hampden
Group I blev som sagt hurtigt sendt til
Frankrig og var en del af Advanced Air
Strike Force. Alle andre Groups befandt
sig i England. Group IV var den eneste,
der var trænet i natflyvning.
Bomber Command var hurtigt ude af
startklodserne, allerede den 3. september
fløj en Blenheim et rekognosceringstogt,
og over Wilhelmshafen opdagede besætningen tyske krigsskibe. Opdagelsen

Handley Page Heyfords som disse blev afløst af især Whitley bombere i 1937,
men var fortsat i tjeneste frem til 1939
Bemærk bombeophænget ved hovedhjulene
Foto: Via Internettet
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Ikke verdens skarpeste billede, men det giver et
godt indtryk af størrelsen på en Heyford og især
på skytterne og deres meget udsatte positioner.
Under fuselagen er der en
”dustbin” position til en bugskytte
Foto: Via Internettet

medførte, at Western Air Plans No. 9, 10
og 12 blev aktiveret.
Den 4. se ptember fik Bomber
Command følgende ordre fra Air Ministery:
”Der skal tages den største omsorg for ikke
at skade den civile befolkning. Hensigten er at
ødelægge Den Tyske Flåde. Der er intet alternativt
mål. ” 5
Samme dag blev 15 Bristol Blenheims
fra Group II og 14 Wellingtons fra Group
III sendt på togt mod henholdsvis Wilhelmshafen og Brunsbüttel. Fem fly fra
hver Group fandt aldrig målet på grund af
skydækket og manglende navigationsevne.
De resterende Blenheims angreb krydseren

Emden og lommeslagskibet Admiral Scheer,
angrebet forårsagede skader på skibene,
bl.a. fløj en beskadiget Blenheim ind i
krydseren. Angrebet fra Group III’s Wellingtons var en fiasko; af de seks fly som
fandt målet, var der kun et der angreb uden
resultat. Formationen af Wellington fly led
tab til de tyske jagerfly, to af bombeflyene
blev skudt ned af Messerschmitt Bf. 109
jagere fra II Gruppe/Jagdgeschwader 77
– II/JG77.
Det her beskrevne angreb fik også
konsekvenser i Danmark. Et af Wellington
flyene var faret helt vild og angreb kl. 17:40
i stedet havnebyen Esbjerg på Jyllands vestkyst i Danmark. Under angrebet blev 1 civil

dræbt og 3 civile sårede, og der var en del
materiel skade, bl.a. beboelseshuse6. Der er
ca. 200 km i luftlinje mellem Brunsbüttel
og Esbjerg.
Angrebet skabte stor opstandelse, og
den danske regering protesterede over
den engelske neutralitetskrænkelse. Da den
danske udenrigspolitik var en balanceakt
imellem de krigsførende lande, idet man
ikke ville involveres i krigshandlingerne
og ønskede det bedst mulige forhold til
både England og Tyskland, som Danmark
havde handelsforbindelser med. Der blev
ikke taget militære tiltag mod fremtidige
6 Skov Kristensen, H., Kofoed, C., Weber, F.
1988. p.19

Fairey Battles som disse to var blandt
de første RAF fly som blev sendt til
Frankrig efter krigsudbruddet
Foto: Via Internettet

5 The War Facsimiles, 1941. p. 22.
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Hawker Hart bombefly som dette var netop kommet ud af
tjeneste i Bomber Command, da krigen brød ud. Typen blev
brugt som kommunikations- og træningsfly frem til 1943
Foto: Via Internettet

neutralitetskrænkelser. Desuden var den
engelske regering meget håndfast over for
den danske protest.
Den engelske holdning var, at et dansk
forsøg på at imødegå de engelske overflyvninger og fejlbombardementer ville blive
mødt af britiske modforholdsregler.7
Til slut endte det med der blev stillet
luftværnskanoner op ved Esbjerg, dog
mere af psykologiske grunde over for borgerne end af militær betydning. Beslutningen har sikkert også været tilfredsstillende
for tyskerne, fordi den danske regering
signalerede, at den var villig til at håndhæve
sin neutralitet også over for England.

Litteratur
Ancker, P. E. 2001: De danske militære
flyvestyrkers udvikling 1940-1945. Bind
II Første halvbind. Odense Universitetsforlag.
Bech, P. 2008: Søkrig i de danske farvande
under Anden Verdenskrig. Rapporter og
beretninger fra årene 1939 til 1942. Schønbergs Forlag.

Bødker, K. (red.) 1984: Lejren ved Værløse.
Flyvestation Værløse 1934-1984. Udgivet
af Værløse Flyvestation 1984.
Campbell, J.L.1977: Messerschmitt Bf.
110 Zerstörer in action. Squadron/signal
publications aircraft No. 30. Squadron/
Signal Publicationns Inc.
Clemmensen, M.H. 2010: Den lange vej
mod 9. april. Historien om de fyrre år før
den tyske operation mod Norge og Danmark i 1940. Syddansk Universitets Forlag.
Connelly, M. 2001: Reaching for the Stars.
A new history of Bomber Command in
World War II. I.B. Tauris Publishers.
Dildy, D.C. 2007: Denmark and Norway
1940. Hitler’s boldest operation. Osprey
Publishing Ltd.
Gerdessen, F. & Boerman, L. 2007: Fokker
D.XXI. History. Camouflage. Markings.
Dutch Profile.
Haarr, G.H. 2009: The German Invasion
of Norway April 1940. Seaforth Publishing. Pen & Sword Ltd. 2011.
Haarr, G.H. 2013: The Gathering Storm.
The Naval War in Northern Europe

September 1939 – April 1940. Seaforth
Publishing.
Hafsten, B. 2005: Flyalarm. Luftkrigen over
Norge 1939–45. Sem & Stenersen Forlag.
Oslo 2005.
Huntley, I.D. 2004: Fairey Battle. Aviation
Guide. Sam Publications.
Lidegaard, B. 2005: Kampen om Danmark
1933-45. Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S.
Mombeek, E. 1999: Jagdwaffe. Blitzkrieg
and Sitzkrieg. Blitzkrieg and Sitzkrieg
Poland and France 1939-1940. Luftwaffe
Colours. Volume One section 3. Classic
Publications.
Monday, D. 1982: The Hamley Concise
Guide to British Aircrafts of World War
II. Bounty Books 2006.
Overy, R. 1997: Bomber Command 193945.HarperCollins Publishers Ltd. 2000.
Overy, R. 2009: 1939 Countdown to War.
Published by the Penguin Group.
Warner, G. 2002: The Bristol Blenheim.
A complete history. Crécy Publishing Limited. 2nd edition 2005.

7 Lidegaard, B. 2005. p. 132 og 134.
Handley Page Harrow blev faset ud af Bomber Command
med udgangen af 1939, hvorefter flyene blev bygget om med
denne nye næse og indsat som transportfly
Foto: Via Internettet

14

Blandt de mest moderne af Bomber Commands fly i
september 1939 var disse Handley Page Hampden,
der blev anvendt af Bomber Command fra 1938-1942
Foto: Via Internettet

White, I. 2013: Vickers Wellesley. Warpaint
Series No. 86.
Schrøder, H.A. 2002: Angrebet på Værløse
Flyveplads den 9. april 1940. 2. udgave med
tillæg. Flyvevåbnets Bibliotek.
Skov Kristensen, H. & Kofoed, C. &
Weber, F. 1988: Vestallierede luftangreb i
Danmark under 2. verdenskrig. Volume 1
og 2. Aarhus Universitetsforlag 1988.
Skov Kristensen H. & Kofoed, C. & Weber,
F. 2012: Bomber over Danmark. Vestallierede Luftangreb under 2. Verdenskrig.
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck.
The War Facsimiles. 1941: Bomber Command. His Majesty’s Stationary Office. SO
Publishing.
Thorburn, G. 2013: Bomber Command
1939 – 1940. The War before the War. Pen
& Sword Limited.

Nyt fra Nürnberg 2014 - en flok blandede bolsjer
Vær opmærksom på, at jeg har fokuseret på
fly- og skibsmodellerne, idet pansermodellerne er listet på vores forum.
Der kan være nogle af disse som er
”gamle” nyheder og der kan være nogle
som jeg ikke har opdaget. Listen er således
på ingen måde fuldt dækkende.

Hasegawa

Airfix

1/48
D.H.2 “Stripdown”
1/72
Fokker Dr.I “Stripdown”

1/35
L4500S med 2 stk. MG 151 drilling
M3A3 med Flak 38 (Jugoslavien)
M3A3 med PAK 40 (Jugoslavien)

1/72
Supermarine Swift FR. Mk.V
Bristol Blenheim Mk. I
Bristol Blemheim Mk.IV
Dornier Do 17Z
Hurricane Mk.I
Avro Lancaster BI (FE)/BIII
EE Lightning F.6
De Havilland DH.82a Tiger Moth (2 sæt)
Douglas Dakota (3 sæt)
1/48
Folland Gnat
Folland Gnat Red Arrows
Spitfire Mk.Vb (Vokes filter)
1/24
Hawker Typhoon Mk.Ib

Vulcan

Revell

Ding-Hao

1/35
Light Tank Mk.VIB og Mk.VIC

Lindberg
1/200
Flugzeugträger Graf Zeppelin

RSModels
1/48
Fokker D.XXIII
Kawasaki Ki-61-II
1/72
Dornier Do 17E
Dornier Do 17F

1/72
F4U-1D Corsair
1/144
Airbus A400M
US Navy Landing Ship Medium (LSM)
1/24
VW Golf 1 Cabriolet
VW Golf 1 3-dørs

Tamiya
1/48
GMC 2½ tankbil (flyveplads-udgave)

1/72
F-35A Lightning II
1/32
Kawanishi N1K2-J Shiden-Kai (George)

Eduard

Italeri
1/72
Short Stirling Mk.I
Short Stirling Mk.IV
Short Sunderland Mk. III
1/48
Piasecki H-21 Shawnee “Flying Banana”
1/32
Lockheed F-104G Starfighter
1/12
Fiat Mefistofele (21 l racerbil 1923)

Trumpeter
1/48
Westland Whirlwind jager
Northrop T-38C Talon
Supermarine Attacker FB.2
De Havilland DH.103 Hornet (3 sæt)
Embraer Tucano
1/72
Focke Wulf Fw 200C Condor (2 sæt)
1/350
HMS Roberts (monitor)

Zoukei-Mura
1/32
Horten Ho 229
Dornier Do 335
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Lockheed Hudson - den danske forbindelse
I sidste nummer af IPMS-Nyt fortæller Lars Seifert-Thorsen om Lockheed Hudsons
75-årige historie. Et kort afsnit fortæller om flyets danske forbindelse. Denne er dog lidt
tættere, end Lars’ artikel giver indtryk af. Jeg har derfor lovet Lars en uddybning af denne.
af Mikkel Plannthin

I

hvert fald fire danskere er besætningsmedlemmer i Hudson under 2.
verdenskrig, og to af dem modtager
Distinguished Flying Cross for bl.a. denne
indsats. De er Squadron Leader Alfred
Greve Frandsen, D.F.C. (RAFVR, 117428);
Squadron Leader Sven Olaf Meyer, D.F.C.
(RCAF, J.6145); Flight Lieutenant Henning
Pedersen (RAFVR, 111952); og Flying Officer Charles M. Sundby (RCAF, C.3000).

Alfred Greve Frandsen
Alfred Greve Frandsen opholder sig i England inden krigen og melder sig til Royal
Air Force ved krigsudbruddet.
Han bliver i marts 1943 tilknyttet 233.
eskadrille, der stationeret på Gibraltar indgår i forsvaret af konvojerne over Atlanten
En Hudson III (T9459) fra 233 eskadrilles
detachment på North Front flyvepladsen
med Gibraltarklippen i baggrunden kort
inden Alfred Greve Frandsen stødte til
eskadrillen. © IWM (CM 6629)
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samt i jagten på de tyske ubåde. Frandsen
deltager i en lang række missioner ved
eskadrillen.
Den mest navnkundige er en patrulje
den 26. september 1943, hvor en tysk ubåd,
U-667, observeres og angribes. Frandsens
fly (AE505) affyrer 8 raketter mod ubåden,
der besvarer ilden. Frandsens fly bliver
ramt, men når tilbage til basen. Det samme
gør ubåden, der hårdt medtaget af i alt
otte luftangreb returnerer til St. Nazaire.
Frandsen modtager Distinguished Flying
Cross for denne indsats.

Sven Olaf Meyer
Sven Olaf Meyer bliver født på Frederiksberg, men familien emigrerer til Canada,
da han er helt lille.

I 1940 melder han sig til Royal Canadian Air Force, hvor han bliver uddannet
navigatør. Han overføres til England i
eftersommeren 1941 og trænes i første omgang på Bristol Blenheim. I starten af 1942
bliver hans besætning imidlertid omskolet
til Hudson og senere trænet i langdistanceflyvning på denne type. Det bliver der
brug for, da Meyer fra 1. til 20. april 1940
navigerer sin pilot fra Cornwall i England
til Karachi i Indien (nu Pakistan). De flyver
samlet 45 timer og 50 min. undervejs.
I Burma er de britiske styrker på desperat tilbagetog. Meyer tilknyttes 139.
eskadrille, der dog opløses. I stedet bliver
han i maj 1942 tilknyttet 62. eskadrille, hvor
hans første opgave er som navigatør i det
fly, der flyver Burmas guvernør ud af landet

til Indien. Frem til udgangen
af 1942 flyver Meyer en lang
række rekognosceringsmissioner over Den Bengalske
Bugt.
I 1943 omskoles Meyers
besætning til Dakota og
transporttjeneste. Meyer selv
bliver chefnavigatør i 177.
Wing, RAF, der er central
i de nyskabende luftforsyningsmissioner over den
burmesiske jungle i 1943-44.
Han modtager Distinguished Flying Cross for denne
indsats.

Henning Pedersen
Henning Pedersen er inden
krigens udbrud mekaniker
for Det danske Luftfartsselskab i London. Den 9.
april 1940 strander han sammen med besætningen fra
selskabets ene Focke Wulf
Fw 200 Condor ”Dania”
i byen. De fleste melder sig til Royal Air
Force. Pedersen bliver uddannet pilot og
kommer i begyndelsen af 1943 til 479.
eskadrille på Hampdens.
I april 1943 bliver han imidlertid tilknyttet 279. eskadrille, der er specialiseret
i søredningsmissioner på havet og er pionerer i at nedkaste redningsbåde fra luften.
Han kommer derfor under krigen i en
række tilfælde over danske farvande og ikke
mindst tæt på danske fiskere. Han er stationeret ved enheden indtil oktober 1944.
En af disse missioner er redningen
af de overlevende fra Flying Fortress B17F (42-30206 ”Happy Daze”) fra 410
BS, 94 BG, der den 25. juli 1943 bliver
skudt ned over Nordsøen på vej hjem fra
Warnemünde af tre Fw 190. Pedersen er
den følgende dag involveret i redningen af
besætningen, der er blevet taget op af en
dansk fiskerbåd.

tilknyttet RAF Ferry Command, hvor hans
første to flyvninger ligeledes er med Hudson (BW720 og BW642). Også hans sidste
tur som færgepilot er med en Hudson;
denne gang over Atlanten fra Nashville til
Khartoum (FK498).
Sundby bliver senere ansat i China
National Aviation Corporation og flyver
fra 1942 og resten af krigen forsyninger fra
Indien til Kina over Himalaya. En meget
farlig rute med tilnavnet ”the Hump”. Det
er en spændende historie. Han mister livet i
1948 i en flyveulykke i Hong Kong.

Besætninger fra 62. eskadrille inspicerer
deres Lockheed Hudson III på RAF Station
Chaklala i Indien. © IWM (CM 6629)

Artiklen bygger på forskellige kilder,
herunder dokumenter fra danske, britiske
og canadiske arkiver samt Ancker: De danske militære flyverstyrkers udvikling, bind
2, 1. halvbind 1940 - 1945, og Docherty:
Dinghy Drop 279 Squadron at War 19411946, 2007.
En redningsbåd nedkastes den 25. juli 1943
fra en Lockheed Hudson fra 279. eskadrille
til besætningen fra en B-17, der er styrtet
ned i Nordsøen. Det er sandsynligvis denne
B-17, som Henning Pedersen er involveret i
redningen af. © IWM (C 3691)

Charles M. Sundby
Den fjerde dansker, der flyver Hudson, er
den i mine øjne blandt de danske frivillige
piloter oversete Charles M. Sundby.
Han er mest kendt for at være den
marinepilot, der flygtede sammen med
senere Wing Commander Kaj Birksted,
men han har sin egen meget spændende
historie. Det er dog ikke den, der bringer
ham i en Hudson.
Sundby bliver efter flugten Flight Lieutenant i Royal Canadian Air Force, hvor
han fungerer som instruktør i 1941-1942.
I slutningen af 1941 flyver han en række
flyvninger på Hudson. I foråret bliver han
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Generalforsamling 2014
Tilstedeværende: 24 medlemmer
Pkt. 1. - Valg af dirigent og referent
Lars Seifert-Thorsen valgt til dirigent.
Torben Klein valgt til referent.
Pkt. 2. - Formandens beretning
Nu har undertegnede så været formand for
denne forening i 20 år og så er det vel på
sin plads lige at kigge tilbage på dette under
en beretning. Man kunne næsten kalde det:
”Stabil udvikling; rolig stilstand garneret
med tågehornsindlæg af og til”.
Den til enhver tid siddende bestyrelses
opgave er, at facilitere medlemmers mulighed for at mødes, for at kigge på nogle
modeller, udsende et kvartårligt blad og
arrangere noget DM for at vise ansigtet
udadtil. Det er sådan set det, der er dækket
af vore vedtægter – dog ikke DM der ikke
specifikt er beskrevet.
Alt det der er kommet til siden disse
vedtægter blev grundlagt er sådan set det
rene overskud eller bonus om man vil! Det
er dog ikke altid ”bare lige”.
Erfaringerne har vist, at det med lokaler, der ikke må koste noget, ikke bare
er et spørgsmål om at kontakte en given
kommune. De lokaler vi i København
besidder på Nyboder Skole har vi kun på
grund af en efterhånden lang anciennitet.
Det må desværre også konstateres, at denne
”ret” hele tiden er under pres i og med at
økonomierne trykkes rundt omkring kommunerne. De så helst at vi blev væk – så lad
være med at tage noget for givet! Men der
kæmpes hele tiden for muligheden.
Det bemærkes, at vi med jævne mellemrum oplever en helt utrolig interesse for
foreningens regnskab… En interesse der
måske nok mest bunder i uvidenhed om
hvad ting egentlig koster? Det er jo valgt,
af skal vi kalde det ”taktiske årsager”, ikke
at sætte regnskabet i bladet.
Det er man velkommen til at have alle
mulige meninger om, men der er altså
ikke så meget fantastisk hemmeligt eller
revolutionerende ved regnskabet.
Dit kontingent rækker lige akkurat til
at betale for bladet og den porto der skal
til for at få det udsendt Dette udgør i dag
ca. kr. 246,- af dit kontingent på kr. 250,-!
Selvom du bor på Agger Tange bør du
derfor ikke føle dig snydt og dette har til
stadighed været mantraet! Der er ikke nogle
midler fra kontingentet, der går til at holde
møderne i København gående og sodavand
har sit helt eget regnskab.
DM betales sådan set af den begrænsede likviditet vi har på kistebunden og
det, at der er nogen, der møder op for at
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få udleveret deres blad, så vi derved sparer
porto og det hele dermed kan ende på ca.
kr. 225,- pr. medlem. Så da regnskabet
kun udvikler sig i takt med at trykke- og
portoudgifter stiger så har Bjørn valgt
forskellige pædagogiske display muligheder
under GF som en del af underholdningen
for at forklare de ”meget revolutionerende”
tal. Det er der da nogle der ikke kan lide.
UHA – det kunne jo dække over noget?
Der må jeg så sige som formand – ok
du har valgt mig som formand og Torben
som sekretær. Vi holder Bjørn i ave og
reviderer regnskabet. Hele bestyrelsen er
ansvarlig for regnskabet. Der er ikke nogen
grund til konspirationsteorier om både det
ene eller andet. Du kan altid få lov til at se
regnskabet, men det kommer bare ikke i
bladet. Punktum.
Med mellemrum kommer der også
forslag om dette og hint. Uden at gå i
detaljer så vil jeg sige, at vi sådan set nok
har været rækken rundt af behjertede
forslag, der i reglen mere er ovre i ”nogen
må gøre noget” og i parentes bemærket
”bare ikke mig”.
Ikke fordi vi i bestyrelsen er immune
over for forslag – absolut ikke. Kom glad.
Men vi har så også retten til at fortælle – at
det har vi prøvet – eller – at det vil koste for
meget i forhold til hvad vi vil få ud af det.
Uden at nævne navne så vil jeg da godt
hive et forslag frem som vi sådan set har
efterkommet og nu kan se de ”fantastiske”
resultater af… IPMS skal bare møde op
til diverse arrangementer – gerne dem
i Jylland og så kommer medlemmerne
strømmende til…
Nå, det gjorde de så ikke alligevel. Ja
selv vores evige stand på Hobbymessen har
svært ved at kaste noget af sig overhovedet.
Andet end, at der naturligvis bliver hyggebygget lidt i en weekend. Så det er altså lidt
af en vandrehistorie eller måske nærmere
et fromt ønske udtænkt i en sen nattetime
foran byggebordet? Medlemmer kommer
ikke længere farende ud af det blå i og med
at hobbyen langsomt, men sikkert er ved
at uddø i Danmark som foreningsaktivitet.
Det er vel er lidt af et paradoks i og
med, at der nok aldrig har været flere produkter på markedet?
Fakta for IPMS er at medlemstallet er
vigende og hobbybutikker eller bare muligheden for at købe ting og sager ”lokalt”
forsvinder fra gadebilledet uden at der
ligefrem dukker nogle andre op. At medlemstallet er vigende i IPMS er ikke meget
forskelligt fra andre foreninger, der oplever

helt det samme. Med internettets komme
og øjeblikkelig information med et tryk på
et tastatur, så er incitamentet for at betale
et kontingent for et være med i ”noget”
ikke umiddelbart attraktivt.
Derfor er det vigtigt, at vi i IPMS til
stadighed kan stable et arrangement som
DM på benene, lave et blad der nu nærmer
sig sin 150. udgave og afholde faste møder
på forud kendte datoer. Dette får du ikke
ved at ”like” dig til deltagelse på et internet
forum.
Et internet forum vil næppe på noget
tidspunkt stable arrangementer på benene i
og med at der ikke er nogen økonomi. Der
skabes heller ikke en fælles ånd idet mange
ikke engang ved hvad de andre hedder,
endsige bor, da de også gemmer sig under
mere eller mindre tåbelige ”dæknavne”.
Dette kommer der intet konkret ud af
andet end at folk kan vise deres seneste
byggede model – om nogen.
Nej du, hos IPMS kan man også mødes
og se modellerne ”in the flesh” og vi kender
hinanden og ved hvor de andre bor.
Derfor – netop derfor – skal vi ikke ud
i at lave et ”blad” der kun udkommer som
et digitalt medie, der kun kan læses på nettet eller downloades. Nej vi vil i fremtiden
stadig have et fysisk blad at samles om.
Det vil naturligvis begrænses af antallet
af medlemmer. Hvis der bliver så få, at det
ikke kan løbe rundt, ja så er det nok ikke
kun bladet der ikke længere vil udkomme.
Så hvis du ikke vil miste alt dette, så gælder
det om at holde fast i IPMS for enhver pris.
Jeg indledte med ordet ”tågehornsindlæg”, hvilket er henvendt til dem der
ikke længere er med i IPMS af forskellige
årsager. F.eks. en enkelt der på en GF fandt
ud af, at han ville i kampvalg med den siddende formand. Prøv at forestille Jer de
konsekvenser det ville have afstedkommet,
hvis der var nogen ”udefra” der havde
overtaget tøjlerne?
Det er set utallige gange i andre sammenhænge, at der er et utal af ideer der
kan fostres og dø i de første år, hvorefter
interessen mistes. Det kunne have betydet
døden for IPMS – eller mindst en splittelse
i fraktioner, der ikke er til fordel for nogen.
Det kan godt være at den siddende
bestyrelse ikke lancerer den ene revolution
efter den anden – men tænk på, hvad der
ville ske hvis vi alle sagde: ” fuck det – vi
gider ikke mere.” Eller de faste støtter
blandt os, dommere og frivillige pludselig
sagde det samme. Ups – ikke noget IPMS
og ikke noget DM.
På forummet ”Modelbyggeren” har
man i mindst to omgange forgæves søgt
efter folk til at bistå ved arrangementer uden held - og dette med over 500 ”med-

lemmer”! Dette viser bare hvor svært det
er med frivilligt arbejde. Er der ikke nogle
ildsjæle der vil sætte sig i front så sker der
ikke en rygende fis.
Kald det IPMS, kald det boligforening,
kald det skakklub. Ingen frontløbere eller
ildsjæle – ingen ting. Så vær du hellere glad
for at vi stadig er nogen der gider, så du
ikke behøver at lette dig fra lænestolen – i
hvert fald ikke endnu!
Jeg vil derfor se tilbage på 20 år med
udfordringer på det ene og det andet plan.
Men der har været en stadig, men stille udvikling i foreningen så alle kan følge med.
Vi har et blad der er flottere trykt
end nogensinde. Vi har en velfungerende
hjemmeside, hvor der er masser af info
og billeder fra vore konkurrencer. Vi har
et måske ikke altid så aktivt forum, men
efter en stormfuld indledning med en del
flammekrige er de værste vist siet fra så den
slags kan foregå andetsteds! Seneste skud
på stammen er en Facebook side der til stadighed tiltrækker en del opmærksomhed.

Under alle omstændigheder forløb
den første weekend i november nærmest
pletfrit i Valby Hallen. Der var naturligvis
nogle enkelte smuttere som vi må notere os
inden næste gang i 2015. Det vigtigste var
at vi havde den plads og det lys der skulle
bruges og masser af tilskuere var der også.
Ikke en rekord for arrangementet, men
godt deroppe ad. Nok til, at der blev sagt,
at det prøver vi igen i 2015.
Ærligt talt så må jeg indrømme at jeg
ikke kan se DM afholdt noget andet sted.
Nu har vi i 25 år forsøgt os med Lyngby
Storcenter der var et godt sted og Valby
Medborgerhus der måtte siges at være det
forhåndenværende søm til at udfylde hullet – billedligt talt.
Det er ikke en kunst at finde egnede
lokaler, hvis bare pengesækken er stor nok
og vores pengesæk kunne nok knap dække
det område vi var på, hvis vi skulle betale
for det. Som det er nu betaler vi ikke noget
for opholdet andet end arbejdstid. Det kan
vi vist ikke få meget bedre!

Det helt store i 2013 – DM i nye rammer
Efter 2011 var vi ikke længere i tvivl om,
at det sidste DM var afholdt i de stadig
mere og mere lurvede og mørke forhold i
Valby Kulturhus.
Efter en overgang fra at være forsamlingshus til at blive et kulturhus, er det kun
gået en vej for prisen - nemlig opad – mens
servicen - der var forventelig prisen taget
i betragtning - blev reduceret i større og
større grad. Læg så dertil at lyset var aldeles
utilstrækkeligt, hvilket blev forsøgt afhjulpet af indkøbte spots. Men det var jo som
at forsøge at tømme et badekar med en
teske – et utilstrækkeligt redskab, der bare
burde have været i orden fra stedets side.
I første omgang faldt valget på CPH
West, fordi der simpelthen virkede pænere end en rimeligt nedslidt og nusset
folkeskole. CPH West ligger også særdeles
fordelagtigt mht. motorvej og lige op ad
Ishøj station. Med mange aldeles gratis
parkeringspladser til rådighed, virkede det
simpelthen perfekt.
Men det skulle blive endnu bedre. For
under Hobbymessen i november 2012 kom
der en direkte invitation fra Hobbymessen
til at lade DM indgå som en del deraf. Der
måtte vi efter lidt overvejelse og debat
indgå i et sådan projekt.
Vi ville få al den plads vi skal bruge
og i en sportshal mangler der aldrig lys.
Desuden får vi en masse tilskuere, der ikke
under nogen omstændigheder ville finde
til CPH West i efterårsferien. Så det blev
Valbyhallen i november der udgør DM
lokaler nu og i fremtiden. Så langt den nu
måtte række?

IPMS-Nyt – vort omdrejningspunkt
IPMS-Nyt er med til at fastholde et medlemsskab til en samlende organisation. Der
er også i 2013 puklet meget med bladet
fra redaktionens side, for at få det til at se
særdeles hæderligt ud til en rimelig penge.
Der skal lyde en stor tak til de medlemmer, der nogen gange med kort varsel har
fabrikeret gode artikler til bladet. Dette
har gjort, at vi i det forløbne år har kunnet
byde på en bred vifte af artikler om stort
og småt. Men arbejdet stopper ikke - bliv
endelig ved med at tæppebombe redaktøren med stof.
Det er dog skræmmende at se at
nabolandene begynder at få problemer på
bladsiden. I Sverige er bladet nu kun en
årlig pamflet. Norges blad ”Limtuben” var
enormt flot – men er ikke set det seneste år
på grund af tidligere ujævne udsendelser og
en redaktør der var sprunget fra.
Vi skal være glade for, at vi har en
dedikeret redaktør, der kan tude om manglende stof javist – men bladene kommer på
klokkeslæt hvert kvartal. Tak Lars for din
stabile vedholdenhed.
Medlemmerne
Vi har opnået en status quo på 204 medlemmer, hvor den naturlige afgang har
været opvejet af en lige så stor tilgang.
Det er naturligvis ikke godt nok, men
erfaringerne har jo vist, at det er svært at
gøre ret meget ved.
Kvartårskonkurrencen
Kvartårskonkurrencen har atter været et
ok tilløbsstykke i 2013, men flere kunne

godt stille op. Bestyrelsen stiller alle op – så
hvad med dig?
Peter Kristiansen har på forbilledlig vis
klaret opgaven i 2013 som ”Competition
Manager” og jeg er sikker på, at han også
fortsætter dette hverv i 2014.
Pkt. 3. - Aflæggelse af regnskab
Regnskabet udviste et overskud på 640,87
med udgifter på (ca.) 51.116 kr. og indtægter på 51.746 kr. og en difference på 14 kr.
på DM-kassen
Præsentationen i 2014 var ”gået i kage”.
Fra salen efterlystes et regnskab fremlagt i mere traditionel forstand, hvilket blev
afvist af kassereren. Der var forskellig opfattelse af moms/skat problematikken, sådan som den er blevet diskuteret på IPMS
forum (og tonen blev desværre lidt spids. ref.bem).
Som vanligt ville regnskabet i skriftlig stand
være at forefinde på generalforsamlingen.
Regnskabet blev godkendt.
Pkt. 4. - indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag, der var
velegnet til afstemning. Diskussion af
emnet henvises til eventuelt.
Pkt. 5. - Budget og kontingent.
Der fastholdes et kontingent på kr. 250,-.
Husk at hjælpe til ved at hente blade på
møderne.
Pkt. 6. - Valg af formand
Genvalg af Flemming som formand.
Pkt. 7. - Valg af bestyrelsesmedlemmer
Genvalg af Bjørn og Torben til bestyrelsen..

Fortsættes på si.38
NYT FRA MASTERBOX
35131: US tankfolk, bonde og får.
Mellemøsten
35152: Soviet Marines and Germans
Hand-to-hand Combat 41-42. 5 fig.
35153: Soviet Marines Attack 41-42. 5 fig.
35158: Somme 1916.
Englændere og tyske fanger. 6 fig.
35160: Tyske tankfolk slapper af. 3 fig.

NYT FRA BLACK DOG
1:35
D35042:
D35043:
D35044:
T35101:
T35102:
T35103:

Road signs base
House corner base
Columns base
M109A2 interior accessories set
US Dodge accessories set
Dodge canvas accessories set
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Modelkonkurrence Marathon
”Pyha” var min reaktion, da jeg efter 3 weekender med 180 model-kilometer i timen
(vælg selv skala!) endelig kunne have en weekend hvor jeg ikke skulle noget som helst!
Tekst og fotos: Flemming Hansen

D

et jeg snakker om er: Deltagelse
i C4 open i Malmø i den sidste
weekend af oktober, afløst af
forberedelser før, under og efter Danmarksmesterskabet i Modelbygning i Valby
Hallen for så endelig at blive piftet op med
en tur til Scale Model World i Telford, der
samtidig markerede 50-året for IPMS i
England.
Hvor de to første arrangementer var
mere eller mindre ”business as usual” så
var det min anden gang i Telford til noget
af det største du kan se inden for modelbygning og inden for rimelig afstand af
Danmark.

Afsted til Telford!
Hvor det sådan set er rimeligt nemt, at
komme til London, så er det lidt mere
bøvlet at komme til Telford. Sandt at sige
er det nok ikke lige et sted, man ville føle
en ubændig trang til at besøge som turist…
Altså medmindre der indgår en eller anden
form for vandring i noget af det der billige
bras der kaldes natur!
Det må man så spørge min medrejsende medpatient Per Tardum om. Han
skal bare krydre modeloplevelsen med en
masse frisk luft og mudrede støvler!
Hvad er der galt i at omgås lim og maling samt en del personer med et alternativt
syn på personlig hygiejne i nogle indelukkede haller krydret med lidt mados…

Nej se selv! Du får også bevægelser i
bentøjet. Der vil du også hen!
Hvor er vi? Jo, Telford er en vel en slags
forstad til Birmingham og det er trods alt så
praktisk, at man fra København kan flyve
dertil med SAS.
Stanstead hvor mange af billigselskaberne flyver til, ligger noget sydligere og
vil give en pæn tur i bil i stedet, hvis man
ikke lige kan finde en rute til Birmingham
fra provinslufthavnene.
GPS er et must og England er jo trods
alt så smart, at man ikke skal bruge tid
på at stave umulige vejnavne – vi er tæt
på Wales – men man indtaster derimod
bare et postnummer på det sted hvor man
skal hen.
Alle de steder du kunne tænkes at
besøge vil på deres hjemmeside have postnummeret synligt, hvilket gør det hele til
en leg. Indtast denne og så klarer GPS’en
resten til fryd og gammen.

Men først til Cosford
På grund af de få flyafgange til Birmingham skal man af sted om fredagen (om
morgenen!) Så må man lige finde på en
anden aktivitet end en modeludstilling da
den finder sted fra lørdag. Valget faldt i år
på Cosford, der er et RAF museum a la
Hendon i nærheden af London. At det så
samtidig lå på vejen mellem Birmingham
og Telford gjorde jo ikke placeringen værre.

Det der ikke var helt optimalt desværre var
vejret, da det for at sige det pænt væltede
ned med regn!
Museet var nemt at finde – selv uden
en GPS – hvis man ellers var på den rigtige
vej, så var der vejvisningsskilte hele vejen til
indgangen. Lige fra afkørsel på motorvej
til parkering.
Hvis du har bemærket de brune
skilte på danske motorveje der henviser
til diverse seværdigheder, så vil du sikkert
også have bemærket, at der ikke er nogen
vejvisning overhovedet EFTER de skilte.
HA HA her er en seværdighed i området
– find den selv! Sådan fungerer England
ikke. Slet ikke. Der er skilte overalt. Lige
fra lufthavnen til motorvejen og til den
mindste flække er der fin skiltning i skilteskoven. Så de fleste ting er nemme at finde
i England – selv i regnvejr.
Cosford er en aktiv base med et tilknyttet museum og fik i 2007 en koldkrigs
udstilling åbnet af Dronningen – altså
hende i England – der blev bygget med et
budget på 12,7 millioner pund. Ja, der er
andre beløb til rådighed end herhjemme!
Udstillingerne har både en begrænset
udendørs udstilling og nogle store indendørs udstillinger i store haller/hangarer og
tidligere omtalte prestigeprojekt fra den
kolde krig.
Den første udstilling jeg søgte tilflugt
i fra regnen, var en spændende udstilling
om testfly. Nu er der jo ikke
nogen X-15 eller andre Xfly i England, men det var i
stedet deres egne projekter.
Det helt store centrale udstillingsobjekt er det store
TSR 2 projektfly, der kun
lige nåede et par prototyper
før projektet blev puttet i
skraldespanden på grund af
en politisk beslutning.
Flyet der står i Cosford
er XR220 som aldrig nåede
at komme ud at flyve.
Men der er andre spændende fly at kigge på i Testflight og det var sjovt at se
hvor mange der var gengangere fra Airfix kataloget
Blandt flyene på Cosford
er verdens eneste bevarede
Mitsubishi Ki-46-III Dinah
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Krigsbytte fra Falklandskrigen i form af en FMA IA 58 Pucará
står der også på museet i Cosford

gennem tiderne. Et af testflyene var f.eks.
den lille Saunders Roe SR-53 fra starten
af 50’erne, der dog blev droppet efter 56
flyvninger, da udvikling i jord til luft missiler simpelthen overhalede udviklingen af
dette fly. (Se historien om dette fly i IPMS-Nyt
nr. 116. Red.Bem.)

Udstillingen omkring den kolde krig
var omfattende, men jeg må så også sige, at
den var en anelse skuffende. For det første
var store dele af rummet temmelig mørkt
og så var udstillingen lidt vel præget af at
man næsten vrikker flyene på plads med
et skohorn, så de både hænger lodret og i

flere lag ud over dem der står på gulvet. Lidt
svært at få nogle ordentlige billeder derfra.
Derimod er den sidste hal også den der
fik min egen store opmærksomhed da den
indeholder en sand perle i form af PBY-6A
Catalina L-866 fra det Danske Flyvevåben.
Den stod som en af de dersens letlevende

Dette foto viser den trange plads, der er på museet
i Cosford. Her ses en Comet, en Chipmunk,
en Gnat og en Provost i tæt ”samliv”
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En fin model af en Fairchild 91 flyvebåd fra den spanske borgerkrig

damer i en gadedør. Nydeligt stillet op på
”stylter” så den ikke hvilede på dækkene og
i det hele taget en meget velproduceret udstilling som alle de andre fly naturligvis også
var forsynet med. Med skilte, billeder og
baggrundshistorie. Der er for Catalinaens
vedkommende ikke tale om en kopi eller en
mock-up. Det er the real thing og den fløj
også som L-866 i Flyvevåbnet. Et indlæg på
FSN Værløses Facebook mindeplade om
Cosford Catalinaen, blev straks tilføjet et
billede fra dengang L-866 blev forberedt
for flyvning til England. Ahh hvilken perle.
Af andre spændende fly er f.eks. en
Pucara fra Argentina – krigsbytte! Men
hvad med en Me-163, en Me-410 og en
FW-190… øhmmm et eller andet. Og for
Airfix afficionados kunne genkendes en
Auster Antarctic i en mere varm gul end
den sættet var i - noteredes lige bag øret.
Der var også en Bristol Bulldog og en Folland Gnat. Små modeller i Airfix’ serie 1.
For dem der har set James Mays udsendelse
om Airfix, er der både den byggede 1:1
Spitfire og den pilotfigur der blev støbt
med James May inden i. Spitfiren led noget
og måtte understøttes!
Dommen over Cosford må blive en
klar 3. plads efter Duxford og Hendon på
min egen besøgsliste. Cosford er hurtigere
overset og fotografering er bøvlet til tider,
som det desværre næsten er sædvane på
diverse museer. Godt – så har man været
der og det kan krydses af!

Scale Model World i Telford
Der må shoppes amok!
Først og fremmest. Skal du til Telford
og SMW så skal du lige kontakte Bjørn
(kassereren) for at få et aktuelt IPMS
medlemskort udleveret. Vi bruger dem jo
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ikke længere. Men i England bruges de til
at komme tidligere ind end regulær almindelig pøbel – men du sparer også 15£ som
IPMS medlem – for en kort bemærkning!
De er nemlig med garanti brugt ganske få
sekunder senere i en gesjæft med noget du
slet ikke vidste du manglede!
Næst på agendaen er: Kom tidligt! Det
er lidt ligesom et legendarisk udsalg af
”strømpebåsser” i Dalle-Valle. (Hvis du
er i tvivl om DalleValle så brug Google!)
Hvis der er noget der kan få IPMS medlemmer tidligt op, ja så er det udsigten til
at gøre nogle gode køb. Faktisk så mange,
at det vist kom lidt bag på arrangørerne,
der ikke kunne nå at udlevere de adgangsgivende armbånd i så lind en strøm, at køen
mindede om noget fra et østeuropæisk
brødudsalg!
Der var så megen mangel på frisk luft
allerede så tidligt, at medpatient Per måtte
springe ud i den friske luft og lave noget
alternativt. Undertegnede holdt naturligvis
ud i de små 20 minutter køen varede før
jeg kunne få det adgangsgivende festivalarmbånd. Du kender det sikkert? Det er
det papir, der ikke er til at rive over og skal
sidde hele weekenden, hvis du også vil ind
dagen efter! Og det vil man jo!
Vel indenfor var det så bare at gå i gang
med de tre haller, der for to af dem, er på
Valbyhal størrelse – godt og vel. Første
hal lukker dig direkte ind til et modelorgie
af dimensioner. Jeg ved godt at en Allan
Nielsen vil argumentere for, at der ikke er
boder med japanske resinsæt af F1-biler,
der kun laves i små oplag, hvilket er ganske
korrekt. Det der sælges er det som hobbyen består mest af – det vil sige fly og
militærmodeller. Mens skibe, biler og andet
tilhører det mere nicheprægede.

Hvis du så til gengæld interesserer dig
for fly og militærmodeller, så vil du finde
et veritabelt uudtømmeligt emnekatalog af
butikker at gå i gang med – eller så uudtømmeligt som din økonomi nu bifalder!
Alle der vil være noget ved musikken er
med i Telford og det vil nok føre for langt
at nævne alle og en. Men for mig er Danny
Coremans fra Belgien et must-see i hans
DACO stand med de mange bøger, decals
og tilbehørssæt. Det helt store i år var lancering af hans Starfighter detaljeringssæt i
1:48, der vil gøre dine 1:48 Starfightere fra
Hasegawa endnu bedre.
Hannants er naturligvis også voldsomt
på banen og er noget helt andet end den
ret ynkelige butik i Colindale nord for
London. Når ret skal være ret, så er det jo
også bare en udsalgsbod, hvorimod den
”rigtige” Hannants ligger i Lowestoft.
Hvis man havde fulgt lidt med på deres
hjemmeside kunne man ikke kun svælge i
en masse tilbud til reduceret pris, men også
indkassere en 10% rabat hvis man gjorde
ulejligheden med at forudbestille inden
showet. Med de mange færdigpakker in
mente, var det vist noget der havde kunnet
trække selv den mest forhærdede fedtsyl ud
af busken. Jeg vil tro, at tre mand var fuldt
beskæftiget med at udlevere færdigpakker
og indkassere penge - begge dage fra åbningstid til lukketid!
Revell havde deres nærmest sædvanlige
store stand med de kommende nyheder
og Airfix var meget synlige med både nye
produkter samt Airfix magasinets stand,
hvor jeg mødte op med Martin, der har
sørget for goodie bags og meget andet til
vore sidste DM’er.
Airfix’ store 2014 nyhed vil være deres
nye flotte Typhoon i 1:24 der vil blive lan-

ceret i juni næste år, hvor det vil være 70 års
dagen for D-dag. Både byggede modeller
– dog uden bemaling – og rammer kunne
beses på standen, der var meget velbesøgt
hele weekenden. Men Airfix kunne også
ses i en stor særudstilling omkring modelbygning gennem 50 år.
Der var vitterligt modeller der var 50
år gamle… så det ud til. Det var mere
nostalgi end byggemæssig kvalitet det her.
Men så afgjort skægt at se et af de gamle
Airfix katalogers modeller færdigbyggede.
De var der nok ikke alle sammen – men
der var mange!
For dem der kan huske den originale
tv-serie ”Dr. Who” eller ”Blakes 7” var
der atter engang mulighed for at møde den
efterhånden aldrende BBC modelbygger
Mat Irvine, der er stor inden for Sci-Fi
modelbygning. Mat havde som sædvanlig
sin egen stand, hvor du kunne se de gamle
modeller fra diverse Sci-Fi film. Ja, der var
engang, hvor det var baseret på modeller
og ikke computergrafik!
Udover de mange boder der faldbyder
alverdens dimser og byggesæt, så er en stor
del af arealet også reserveret til de mange
forskellige Special Interest Groups, med
alle mulig emner som de udstiller modeller
af. I reglen af rigtig god kvalitet og man
kan virkelig få pirret sin inspiration i alle
mulige retninger.
Også en mulighed for at møde en god
gammel IPMS kontakt Anton Burrows, der
altid har været meget aktiv i forskellige SIG

sammenhænge, som flere af vore medlemmer sikkert vil nikke genkendende til.

Hva’ mæ’ konkurrencen?
Konkurrencen, som du sikkert har set billeder af på nettet og i diverse modelblade,
havde desværre udviklet sig i en lidt træls
retning synes jeg. Den er nærmest som en
blindtarm blevet henlagt til et separat rum
i centret og jeg må indrømme, at det tog
en del tid for mig at finde den!
For to år siden var den i hal 3, der i
år havde udstilling af et par helikoptere
og en kampvogn med mere. Men den hal
konkurrencen nu blev afholdt i, var alt for
lille til formålet i mine øjne. Modellerne
stod nærmest oven på hinanden og lokalet
var relativt mørkt.
Efter sigende var der næsten 1.400 modeller i konkurrencen. Imponerende. Det
er jo naturligvis altid en smagssag om hvor
meget der skal satses på konkurrencen,
men det er jo ligesom det der egentlig er
overskriften på det hele… så…?
Nu er Scale Model World nærmest en
kæmpe messe med modeludstyr, hvor der
tilfældigvis også er en modelkonkurrence.
På den anden side kan jeg godt se at det
heller ikke ville være sjovt for eventuelle
næringsdrivende eller SIG folk, at sidde
i det der ligner en foyer, når man nu har
indtaget hele arealet af Telford International Centre.
Så måske må man sige, at succesen er så
stor at man skal søge mod større steder? Jeg

ved det ikke, men jeg ved at der var mange
der brokkede sig over det. Også på grund
af at pladsen var meget trang og man stod
som sild i en tønde.
Der var dog en tysker, der var så fed,
at ikke nok med at han kørte rundt med
sin egen invalidescooter – den var også så
stor at den havde nummerplade på! Jeg har
gud hjælpe mig sjældent set så fysisk stort
et menneske!

Rykker det?
Under alle omstændigheder er Scale Model
World helt klart et besøg værd. I disse år,
hvor ”Intermodellbau”i Dortmund nærmest er ved at afskaffe modelbygning som
vi kender den, så er en tur til Telford med
jævne mellemrum absolut at foretrække.
Det eneste der taler imod er, at du
ikke kan tage noget som helst maling med
dig, hvis du er med fly. Naturligvis ikke i
håndbagagen men heller ikke i indtjekket
bagage desværre, hvilket er noget du skal
krydse af når du tjekker ind online… Man
risikerer at bagagen bliver holdt tilbage.
Sjovt nok viste de et indslag i ”CPH
Lufthavnen” på TV2 om en der fik gennemrodet sin bagage på grund af 4 stk.
lightere i en blisterpakning. Jeg ved ikke
hvor meget der kan ”smugles” igennem,
men har ikke lige lyst til at eksperimentere
må jeg indrømme… Så det.
Et diorama med tyskere, der overgiver sig
er vel ganske populært i England,
her er et fint et af slagsen
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En passatvind fylder 60 i år
Begrebet passatvind referer jo til de nordøstlige vinde der konstant blæser ned mod
Ækvator og som blev brugt af de store sejlskibe, når de skulle rejse mod vest.
Passatvind hedder Tradewind på engelsk.
Af Lars Seifert-Thorsen

S

om altid, når der er tale om et jubilæum, så skal vi begynde med at
kigge lidt længere tilbage i tiden for
at finde begyndelsen til historien. Her skal
vi gå tilbage til 1943, hvor Consolidated
havde god gang i at bygge deres berømte
PBY Catalina og også var involveret i at
konstruere efterfølgeren til PBY, nemlig
PB4Y Coronado søflyet.
Coronado flyet havde umanerlig dårlige hydrodynamiske egenskaber og for at
kunne forbedre disse gik man i gang med
at teste ved hjælp af forskellige modeller.
Consolidated-Vultee (Convair) lavede et
hydrodynamisk laboratorium i San Diego
og en ingeniør ved navn Ernie Stout fik
opgaven med at finde en løsning. Han
benyttede sig af store modelfly, både radiostyrede og modeller som blev trukket
af både, for at afprøve forskellige løsnin-

ger. Samtidigt med dette havde National
Advisory Committee for Aeronautics
(NACA) udviklet nogle forskellige ganske revolutionerende skrog til flyvebåde.
Disse var meget lovende, idet de tegnede
til at eliminere ustabilitet på vandet, reducere opsprøjt og forbedre håndteringen af
flyvebådene i hårdt vejr.
Bureau of Aeronautics (BuAer) ville
meget gerne udvikle en ny type patruljeflyvebåd, som skulle indeholde det bedste
af alle disse designs. Enden på det hele blev
at Convair i 1944 fik en forskningsordre
om at bygge en ny familie af højtydende
flyvebåde i 150.000 lbs klassen.

På vej mod P5Y
Ved juletid 1944 blev flyindustrien bedt om
at lave designs til en 105.000 lbs patruljeflyvebåd udstyret med 4 stk. Pratt &

Whitney R-2800 stjernemotorer. Allerede
i januar tilføjede man at den nye flyvebåd
skulle kunne bruges til både at bekæmpe
ubåde og overfladefartøjer samt til SARmissioner.
De designforslag som kom frem blev
vurderet til ikke at være et væsentligt fremskridt i forhold til de typer som allerede var
i produktion og man skrinlagde midlertidigt
projektet. I slutningen af december 1945
ændrede man på specifikationerne og øgede vægten til 165.000 lbs samt specificerede
at der skulle bruges turboprop motorer.
Ernie Stout havde i mellemtiden været
i Europa som medlem af en teknisk mission der skulle kigge på erobret tysk materiel. Han medbragte en mængde data på
Blohm & Voss BV-222 Wiking flyvebåden
og konklusionerne herfra blev medtaget i
Convairs design, XP5Y-1, der blev valgt af

Prototypen ses her ved Convairs San Diego fabrik.
Motorerne er endnu ikke monteret og der mangler også bemaling på dele af bagkroppen.
Bemærk vinklen på højderorene
Foto: Via Internettet
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Et ganske interessant billede af prototypen ud for San Diego.
Umiddelbart tror man at flyet er i bevægelse, men det er fortøjet i
næsen. Skummet på vandet skyldes nok at motorerne kører, mens
propellerne ikke bevæger sig
Foto: Via Internettet

US Navy i slutningen af maj 1946 i stedet
for designs fra Hughes og Martin fabrikkerne. Kontrakten, som blev underskrevet i
august 1946 lød på to stk. XP5Y-1, som fik
serienumrene (BuNo) 121455 og 121456.
Det design man nåede frem til var ret
usædvanligt i forhold til andre flyvebåde,
idet det havde et meget langt og slankt
skrog, hvor længde/bredde forholdet var
usædvanligt stort, nemlig 10:1. Man kan
sammenligne med en PBY Catalina, hvor
forholdet er 5:1. Samtidigt var vingen placeret langt tilbage, hvilket gav designet et
udtryk af at flyve hurtigt. Flyet skulle også
være kraftigt bevæbnet med fem tårne til
dobbelte 20 mm kanoner placeret på to
positioner på hver side af skroget og et
tårn i halen.
Konstruktionen af de to flyvebåde gik i
gang i februar 1947 og den første XP5Y-1
stod klar, minus motorer, i december 1948
og den anden stod klar, ligeledes minus
motorer i juni 1949.

Jomfruflyvning
Mens udviklingen af XP5Y-1 var i gang
skete der to helt væsentlig ting. Dels var der
problemer med udviklingen af de planlagte
Westinghouse XT30 motorer og dels betød
afslutningen af 2.VK at US. Navy gik i gang
med at revurdere behovet for store flyvebåde til at flyve de lange patruljeflyvninger.
Motorproblemerne gjorde, at man ikke
var ret langt inde i 1947 før man gik bort
fra XT30 motorerne og i stedet fokuserede

på en endnu mere eksperimentel motor,
nemlig Allison T40. Denne motor bestod
i virkeligheden af to gasturbiner placeret
ved siden af hinanden, så reelt kan man opfatte flyet som værende 8-motoret. Denne
type motor var absolut ikke særlig god og
der var masser af problemer med den og
de lange forlængerstænger fra motoren
ud til reduktionsgearkassen, der drev de
to tre-bladede kontraroterende propeller.
Årsagen til denne nødvendighed skal findes
i motorernes placering, idet de var bygget
ind i selve vingen.
Problemerne med udviklingen af
denne motor gjorde, at man ventede i
meget lang tid på at kunne færdigbygge
den første prototype. Der gik næsten 2½
år fra prototypen stod klar, til man endelig
kunne tage flyet i luften for første gang d.
18. april 1950. Jomfruflyvningen var på blot
29 minutter og viste blot at flyet faktisk
kunne flyve.
Her er det så at den opmærksomme læser siger at der er gået mere end 60 år siden
1950, hvilket er en helt rigtig observation.
De tres år markerer datoen for den første
flyvning med det fly, som blev efterfølgeren
til XP5Y-1, nemlig R3Y-1. Nærmere følger
lidt senere i artiklen.
Testflyvningerne fortsatte, først og
fremmest for at videreudvikle på T40
motoren, men man kom da frem til at
sætte en rekord for længste tid i luften
med turboprop motorer, da man i august
1950 holdt XP5Y-1 i luften i 8 timer og 6

minutter. Det var en stor rekord, når man
tager i betragtning af at motorerne holdt
ca. 10 timer mellem hovedeftersyn.
I august 1950 kom USN frem til en
konklusion på revurderingen af behovet
for en flyvebåd til at klare roller som ASWpatruljefly. Konklusionen var, at USN
fremover ville klare patruljeflyvningerne
med landbaserede typer og der var derfor
ikke længere behov for XP5Y-1 flyene.
Convair gav dog ikke op og fik i stedet
overbevist USN om at der ville være
behov for en stor flyvebåd til at varetage
transportopgaver, herunder som afløser
for Martin JRM Mars.
Man fortsatte testflyvningerne med den
første prototype frem til d. 15. juli 1953,
hvor forbindelsen til højderoret gik i stykker mens flyet var i luften på sin flyvning
nr. 42. Uden mulighed for at kontrollere
flyet i højderetningen, var der ikke andre
muligheder for de ni mand i besætningen
end at springe ud med faldskærm mens
XP5Y-1 flyet styrtede ned ud for San
Diego. Prototype nr. 2 havde man besluttet
ikke at bruge til at flyve med og den blev
skrottet i 1957 uden nogensinde at have
været i luften.

R3Y-1 Tradewind
Da USN besluttede at man ikke ville have
ASW-versionen, P5Y-1, lavede man i
august 1950 en kontrakt med Convair om
at bygge seks R3Y-1 Tradewind transportfly (BuNo 128445-128450) og i februar
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brug af faste installationer i
land. Hertil var det XFY-1
Pogo, XF2Y-1 Sea Dart og
R3Y-1 Tradewind som var
de typer man ville satse på,
hvilket blev demonstreret
foran pressen d. 4. november 1954 (se evt. mere i
IPMS-Nyt nr.139). Samtidigt var store flyvebåde
en meget stor del af USNs
transportkapacitet, hvor
det især var Martin JRM
Mars og Martin PBM-3
og -5 Mariner flyvebåde
som trak det store læs og
derfor var det selv med
halvdårlige motorer og en
besværlig lastemetode, at
en ny flyvebåd som R3Y-1
var en rigtig god ide.
Den første flyvning
med R3Y-1 fandt sted d.
25. februar 1954 og det
er denne flyvning som
refererer til de 60 år i overskriften. Flyvningen var planlagt til at vare
tre timer, men et mindre problem med den
ene motor gjorde at den kun kom til at vare
to timer, men landingen med en stoppet
motor var helt problemfri.
Man fortsatte med testflyvninger og
dette fortsatte frem til februar 1955, hvor
man bl.a. lavede en hel del landinger i
høj søgang og på andre måder afprøvede
flyet. I februar 1955 blev en R3Y overført
til NAS Patuxent River på østkysten for
at blive testfløjet af USN piloter, hvilket
varede i seks måneder.
I løbet af disse testflyvninger nåede
man bl.a. en flyvning på lidt over ni timer
samt at gennemføre en nedkastning af
faldskærmstropper.

Den første R3Y-2 Bowloader demonstrerer her
hvordan en bæltetraktor kan køres ombord.
Bemærk de dobbelte advarselsstriber på skroget og
den ændrede cockpitsektion
Foto: Via Internettet

1951 bestilte man yderligere fem (BuNo
131720-131724).
Disse transportfly var udstyret med en
forbedret vinge, havde højderor der ikke
var vinklet opad og havde T40 motorer
som var placeret ovenpå vingen, hvilket
betød at forlængerstængerne var væsentligt
kortere med stærkt forbedret støjniveau inden i flyet som konsekvens. Indvendigt var
de væsentligt anderledes end de tidligere
flyvebåde, idet der ikke var nogen indvendige skotter og at der derfor var et meget
stort areal til last, hvor der var en 3 meter
bred lasteluge i bagbord side bag vingen.
Flyet kunne medføre 80 soldater i bagudvendte sæder eller medføre 72 bårer og
8 sygepassere eller knapt 42 tons blandet

gods. Hvad der ikke var mulighed for var
at medføre køretøjer og det var heller ikke
nemt at laste/losse flyet.
Den første R3Y-1 var klar til at blive
døbt d. 17. december 1953 på 50-års dagen
for brødrene Wrights flyvning. Man havde
fået en stribe flyselskaber der anvendte
Convairs 240/340 passagerfly til at indsamle vand fra alverdens have og ved en
ceremoni i San Diego blandede man dette
vand inden man hældte det ned i en champagneflaske og overlod til skuespillerinden
Esther Williams at døbe flyet som om det
var et skib.
På dette tidspunkt i historien var USN i
færd med at udvikle et koncept omkring en
mobil base, der skulle kunne operere uden

Denne R3Y-2 er kørt op på land på den specielle transportvogn,
der blev lavet til typen.
Foto: Via Internettet
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Flyene fik individuelle navne på et tidspunkt i deres karriere.
Her ses Caribbean Sea Tradewind
Foto: Via Internettet

Endnu mens man var i gang med de
første testflyvninger havde man indset at
lastemetoden ikke var ideel og derfor gik
man i gang med at videreudvikle på typen,
selv om den endnu ikke var i aktiv tjeneste.

R3Y-2 Bowloader
USN ville gerne have en strategisk rolle og
da man havde besluttet at hangarskibsbaserede fly ikke skulle være en del af det nukleare arsenal samt at ubådene med strategiske
missiler endnu ikke var færdigudviklede,
så man en mulighed for at de nye Martin
P6M Seamaster flyvebåde, med kapacitet
til at medføre a-bomber, kunne blive en del
af det mobile base koncept, hvor de bl.a.
skulle serviceres af R3Y flyvebåde.
Den nye -2 model var anderledes, idet
den havde en næse som var betydeligt mere
rundet end -1 modellen. Den var designet,
så hele næsen kunne løftes op (på samme
måde som vi i dag kender det fra C-5 Galaxy og tilsvarende typer). Dette betød at
man hævede cockpit området op, så hele
besætningen blev samlet på et ”flight deck”
og det gjorde at man kom op på at kunne
medføre 103 soldater eller 92 bårer og 12
sygepassere. Åbningen var 2,5 meter bred
og 2,1 meter høj, så mindre køretøjer og
artilleripjecer kunne lastes uden de store
problemer idet man havde indbygget to
sammenklappelige ramper i næsen. Næsen
var også forsynet med en lille vejrradar i
en lille radome. USN bestilte 5 stk. R3Y-2
i februar 1953 (BuNo 131720-131724).
Den første flyvning med R3Y-2 skete d.
22. oktober 1954 og varede 1 timer og 52
minutter. Næste flyvning var d. 4. november 1954 og man fortsatte med testflyvninger igennem november måned. Pressen og
måske også en del USN/USMC personel
var nok lidt forblændet af John Wayne
filmen om Iwo Jima fra 1949 eller også var
2.VK kommet lidt for meget på afstand, for
man forestillede sig at R3Y-2 skulle kunne

påtage sig rollen som et Landing Ship Tank
(LST) og gennemføre landsætninger af
tropper direkte på strandbredden. Hvordan
man lige forestillede sig det skulle kunne
ske, hvis der var en aktiv fjende i nærheden
af stranden, ved jeg ikke. Man måtte da så
håbe på at de i hvert fald ikke beskød et så
stort mål som en R3Y-2 ville være.
Til gengæld viste tests i bugten ved
San Diego, at man faktisk kunne landsætte
tropper, køretøjer og kanoner fra en R3Y2. Det skulle ske ved at man stoppede de
to inderste motorer, når man nærmede sig
stranden skulle bovporten åbnes og de to
ramper sænkedes ned på stranden, hvorefter landgangen kunne finde sted. Når
flyet var tømt skulle de to inderste motorer
startes igen og flyet skulle bakke ud fra
stranden, vende og starte igen fra havet.
Det virkede ved San Diego og som et forsøg fløj man en R3Y-2 til Hawaii, hvor man
lavede et troppeforsøg med en brigade af
USMC, som blev læsset og losset ombord
på flyet ad nauseam i en ti-dages periode.

Det man gjorde i stedet var at overføre
næsten alle R3Y-1 Tradewind og R3Y-2
Bowloader til Fleet Logistic Support Squadron Two (VR-2) som varetog flyvninger
mellem San Diego og Hawaii. Overførslen
skete fra d. 2. januar 1956 og den sidste blev
leveret inden udgangen af det år, idet VR-2
dog udfasede sine Martin Mars flyvebåde
med udgangen af august 1956.
Syv af flyene fik navne efter de syv
verdenshave og VR-2 fortsatte sine daglige
flyvninger mellem San Diego og Honolulu
med personel og materiel. Men det betød
ikke at man var færdig med udvikling og
nye forsøg.
Et af USNs ønsker var at have et
tankfly med stor rækkevidde og netop R3Y
lovede godt for dette. Man ombyggede en
R3Y-1 og tre R3Y-2 til tankfly, hvor de
kunne tanke hele fire jagerfly på samme
tid. Det betød dog at jagerne blev udsat
for en masse turbulens, så derfor blev
det ændret til at man kun benyttede de to
yderste tankningsstationer.

Operativ tjeneste – til sidst

Afslutningen

Til sidst gik man bort fra ideen om en flydende base og landgangene på strande blev
der heller ikke noget af, men det betød ikke
at R3Y flyene blot blev gemt væk.

Der var dog hele tiden problemer med T40
motorerne. De gik i stykker for et godt ord
og der var også problemer med de kontraroterende propeller, så man kunne godt se

Her er et R3Y-2 tankfly i færd med at
tanke fire stk. F9F Cougar jagerfly
Foto: Via Internettet
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Afslutningen. Her sidder R3Y-1 Indian Ocean Tradewind fast i molen.
Bemærk den manglende del af skroget og den anderledes placering af
navnet i forhold til billedet på si.27
Foto: Via Internettet

skriften på væggen om at det nok ikke ville
blive ved med at gå godt.
D. 24. januar 1958 skete der så et uheld
med en R3Y-1 (BuNo 128446 – Indian
Ocean Tradewind), der var på vej fra Hawaii til Californien. 385 miles fra Californien gik en gearkasse i nr.2 motor i bagbord
side så grundigt i stykker, at propellen blev
flået af og lavede et hul i skroget inden at
det meste af motorgondolen blev flået
af. En hurtig nedstigning til lavere højde
lykkedes og man fik eskorte af en USAF
HU-16 Albatross ind mod San Francisco.
Det lykkedes for piloten at lave en fin
landing, men den ødelagte motor betød
også at motor nr.1 ikke kunne kontrolleres
eller for den sags skyld stoppes. Konsekvensen blev at flyet under taxi ind til basen
ramte en mole og fik flået et stort hul i
skroget inden en meget modig mekaniker
ombord på flyet kravlede ud i vingen og
manuelt stoppede motor nr.1.
Dette var mere end USN kunne
forsvare. D. 16. april 1958 blev der sat
et officielt stop for R3Y programmet og
VR-2 eskadrillen blev nedlagt samme dato.
Herefter henslæbte de 11 tilbageværende
R3Y tiden på NAS Alameda frem til marts
1959, hvor de blev slettet fra USNs liste og
man gik i gang med at skrotte flyene, hvilket
var færdigt i foråret 1960.
Den eneste større del som er tilbage
af R3Y Tradewind/Bowloader er en T40
motor i San Diego Aerospace Museum.
Ellers er der ikke bevaret andet end film
og billeder.

Bemalinger
Den er basalt set ret nem, idet de alle var i
overall Sea Blue (FS 15042). Udstødningerne på motorerne var på alle i natural metal.
Billeder viser at forreste del af vingerne og
forreste del af haleplanet samt forkanten af
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sideroret også var i natural metal på i hvert
fald nogle af flyene.
Mærkerne afgrænsede sig til nationalitetsmærker forrest på skroget og et enkelt
ciffer foran dette som var den enkelte flys
nummer i produktionen. Bagerst på skroget stod der United States Navy, hvilket er
usædvanligt idet der på alle andre USN fly
blot stod Navy. De fly som tjenestegjorde
ved VR-2 havde dennes eskadrillekode RA
malet på sideroret og det enkelte flys navn
malet på begge sider af den forreste del af
skroget Placeringen og udformningen af
dette var forskelligt fra fly til fly.
Helt som sædvanligt bør man konsultere sine referencer inden man går i gang.
Der er masser af rigtigt gode billeder i de
nævnte kilder.

R3Y som model
Jeps, der er såmænd også en mulighed for
modelbyggeren for at få lavet en model af
dette usædvanlige fly.
Det ældste sæt er af en R3Y-2 Bowloader udgivet af Revell helt tilbage i 1956.
Skalaen er 1:æske, hvilket i dette tilfælde
betyder 1:166. Sættet er sidenhen blevet
genudsendt et par gange, bl.a. i forbindelse
med Revells 50 års jubilæum, så det er til
at finde ude på Internettet til priser på 2025 USD. Interessant nok er der tale om et
sæt med diskret forsænkede panellinjer,
hvilket så opvejes af ekstra store nitter og
forhøjninger der hvor decals skal være. Og
der er for øvrigt heller ingen klare dele til
cockpittet. Så enten skal du skære vinduerne ud og erstatte dem med klart plastic,
selv skal lave en ny cockpitsektion i klart
plastic eller bemale dig ud af problemet.
I en lidt mere almindelig skala finder
vi Anigrand, der laver flyet i resin i skala
1:144. Anigrand kan levere en XP5Y-1, en
R3Y-1 og en R3Y-2. Prisen på de tre sæt

er ens, nemlig 88 USD plus
14 USD forsendelse direkte
fra Anigrand selv. Hertil skal
du så lægge moms og gebyr
til PostDanmark. Anigrands
sæt er af fornem klasse,
men det kræver en erfaren
modelbygger at håndtere
disse resinsæt.
Går vi op i skala 1:72
findes der et vacu-form sæt
fra Combat Models. Det
skulle efter sigende være
et udmærket sæt, som man
sagtens kan få en god model
ud af. På Combat Models
egen hjemmeside kan man
bestille det til 45 USD, dertil
skal man så købe et detaljesæt til 20 USD og lægge 30
USD til i porto plus moms
og PostDK gebyret.
Det nyeste sæt af en R3Y er et sprøjtestøbt sæt i 1:72 fra AModel. Der er tale
om en R3Y-1 og de billeder jeg har set af
støberammerne ser ganske fine ud. Der
skulle efter sigende også komme en R3Y2 senere. Ulempen ved sættet er den høje
pris. Hannants i England lagerfører den,
hvilket gør at man er fri for at betale moms
og PostDK gebyr, men prisen er 231£ inkl.
porto, dvs. 2.060 danske kroner! Du kan
spare 16£ hvis du køber den i Hannants
butik, og så er du nede på ca. 1.900 DKR.
Jeg har set den ca. 20£ billigere hos Emodels også i UK, men her skal du selv lige
afklare med dem hvad deres porto koster.

Kilder
Ginter, Steve: Convair XP5Y-1 & R3Y-1/2
Tradewind. (Naval Fighters no.34)
Dorr, Robert F.: Convair R3Y Tradewind
(i Wings of Fame vol.18)
Air International January 1981
Internettet

NYT FRA
BRONCO MODELS 1:35
CB35125:
CB35142:
CB35163:
CB35164:
CB35171:
CB35172:
AB3565:
AB3566:

CV3/33 Tankette Serie II,
Early
4x4 MRAP “Maxx”
M22 Locust (T9E1) (US)
Italian Light Staff Car
(Open Top) w/Crew
Italian Light Delivery Van
w/Civilians
Schwerer Wehrmachtschlepper med presenning
T80E1 Workable Track Link
Set (Steel) for M26/M46
T84E1 Workable Track Link
Set (Rubber) for M46/M47

Derfor deltog jeg ikke i DM 2013
Af Torben Plesberg med kommentarer fra Flemming Hansen

F

lemming har efterlyst flere deltagere
til DM. Han skal nu ikke regne med
undertegnede som deltager, alene
fordi jeg finder byggebedømmelsesreglerne
useriøse og mangelfulde. Og hvem ved,
måske er jeg ikke alene om denne opfattelse. Så derfor vil jeg kort komme ind på
reglerne, inden jeg går over til at beskrive,
hvordan jeg har oplevet praksis ved DM
2013.
IPMS konkurrencereglerne består
dels af klasseinddelingsregler, hvoraf kun
klasse M synes problematisk, dels af regler
for selve byggebedømmelsen. Det hedder
sig, at modellerne bedømmes ud fra, hvor
”godt” de er bygget, bemalet og ud fra en
”vurderet sværhedsgrad”. Og – autenticitet
er ikke en del af bedømmelsen (undtagen
i klasse M). Den for mig store anstødssten er mangel på autenticitet, hvilket er
det samme som fravær af seriøsitet eller
troværdighed.
I min ordbog er seriøsiteten = troværdigheden den vigtigste kvalitet ved
en model. En model, der er bemalet i en
ikke-autentisk farve burde aldrig kunne
blive placeret i en konkurrence, og i hvert
fald ikke vinde. Det ville være en hån mod
den modelbygger, der har taget det store
ekstra besvær som det er, også at få farvetonen korrekt. Bevisbyrden herfor påhviler
naturligvis modelbyggeren. Derfor bliver
man nødt til at acceptere dokumentation
netop for korrekt farvetone – et farvefoto
udgør ikke dokumentation! Man skal faktisk have dyppet i originalmalingen og fået
en farveprøve med hjem. Det er udgangspunktet! Seriøse modelbyggere taler om en
skalanedtoning af originalfarver, som kan
virke for mørke på en lille model.
Og nogle betragtninger om det problematiske begreb ”sværhedsgrad”. Reglerne
siger noget om, at scratchbyggede eller
konverterede modeller skal bedømmes
”højere” i kategorien sværhedsgrad. Men
der står ikke noget om, hvordan sværhedsgraden skal vægtes i forhold til bygning og
bemaling!
En totalt scratchbygget model bør i alt
fald altid vinde over en ren byggesætsmodel
lavet ud af æsken, medmindre bemalingen
og selve udførelsen er væsentligt ringere
udført end den sammenlignelige plastikmodel. Det skulle være konsekvensen af,
at scratchbyggeren jo også selv fremstiller
byggesættet.
En plastikbyggesætsmodel, hvor der
er foretaget væsentlige konstruktive ændringer, bør også altid vinde over ”æske-

modellen”. Hvis ændringerne kun er små
og nærmest har karakter af tilføjelser, f.
eks. i form af alternativ bevæbning eller
specialudstyr, bør disse tilføjelser vægte
over æskemodellen, hvis samle- og malekvaliteten ellers er på samme niveau.
Tidsfaktoren hører også hjemme i
sværhedsgradsbegrebet. Jo større og mere
kompliceret et byggesæt er, jo relativt
sværere og tidskrævende vil det være at
fremstille modellen.
Byggesættets kvalitet kan også hente
points for sværhedsgrad, således navnlig
hvis en god model er fremstillet af et
notorisk ringe byggesæt. Det er sværere at
lave en god model af et dårligt byggesæt
end af et godt.
Ifl. reglerne sikres modelbyggeres identitet, således at byggebedømmerne ikke har
adgang til at vide, hvem der har bygget den
enkelte model, og sådan skal det naturligvis
også være for at undgå nepotisme.
Af principiel interesse er også reglen
om byggematerialer, der tillader alle materialer. Men hvad en skelnen mellem byggesætsmodeller og scratchbyggede modeller
betyder for bedømmelsen, står hen i det
uvisse (og vilkårlige!).
Disse var betragtningerne, og jeg vil
kort beskrive, hvordan jeg har oplevet
reglerne i praksis ved DM 2013. Jeg vil hovedsageligt beskæftige mig med de ”rene”
modeller, som jeg mener mig i stand til at
vurdere, med undtagelse af panser, som
jeg ikke har forstand på!
Dioramaerne er området for den egentlige kreativitet, og i virkeligheden det mest
spændende at kigge på. Men her kan man
bare ikke bedømme i forhold til en original, da størstedelen er fri fantasi – selvom
rammerne er realistiske nok – undtagen i
science-fiction!
Et propelfly kunne vinde sin klasse med
en overflade, som hvis den blev forstørret
72 gange op ikke ville ligne originalens
det fjerneste, altså manglende troværdighed – men det er altså OK ifl. reglerne.
Nr. 2 i samme klasse havde en mere end
tvivlsom farvenuance, hvilket ødelægger
troværdigheden af modellen, men også
OK ifl. reglerne.
I en klasse for jetfly var vindermodellen
forsynet med detaljer, som var stærkt overdrevne i størrelse, et eksempel på skalainkonsekvens. Man kan bare sammenligne
modellen med et foto af originalen, hvor
de på modellen viste detaljer slet ikke kan
ses! Men dette er vel også OK ifl. reglerne,
men burde ikke være det.

I en af bilklasserne, hvor der var cleansweep – og helt fortjent – var den model,
der blev placeret som nr. 2 forsynet med
en særdeles fint udført scratchbygget motor. Så hvis vi ellers skal tro på det med
sværhedsgraden, så skulle denne model
være vindermodellen. I øvrigt var alle 3 af
samme fremragende standard – læs bemaling. Det er stort set kun bemalingen, der
vurderes! Men jeg syntes godt nok, at modellerne skinnede for meget. Ikke engang
en højglanspoleret originalbil ville stråle i
den grad! Men det nok OK ifl. reglerne.
I klassen for lastbiler oplevede jeg det
helt utrolige, at en totalt scratchbygget
tankvogn i en stor skala endte som næstsidst. Jeg skulle mene, at sværhedsgraden
burde vægte så meget, at den blev vinderen.
Man fandt en fejl på modellen, og det var
åbenbart påskuddet til den ringe placering.
Men denne bedømmelse er ikke i overensstemmelse med reglerne, og vi har her den
helt store og skandaløse fejlbedømmelse.
Modellen vandt godt nok publikumsprisen
– men det er jo ikke en faglig bedømmelse,
og er for så vidt helt ligegyldig, andet
end at det kunne være et plaster på såret.
Der ligger helt sikkert et kæmpearbejde
i modellen, større end alle byggesætsmodellerne – til sammen! Og kvaliteten
af arbejdet var ikke væsentligt ringere end
for byggesætsmodellernes vedkommende!
Jeg fornemmer, at plastikfolkene rent instinktivt tager afstand fra alt, hvad der ikke
smager af plastikbyggesæt, jfr. reglen om
byggematerialer, der principielt ligestiller
alle materialer.
Til skibsklassen har jeg ingen bemærkninger, udover at der var den forventede
skalainkonsekvens på de store skibe i små
skalaer. Jeg var enig i bedømmelsens
rangfølge.
I dokumentationsklassen oplevede
jeg den mest evidente divergens mellem
regler og praksis. Et bæltekøretøj med en
stor skærm på var malet i et mønster og
farver, der ikke havde den fjerneste lighed
med den fremlagte dokumentation! Hvad
skal vi med en dokumentationsklasse, når
dommerne overhovedet ikke vurderer ud
fra dokumentationen? Jeg undrer mig bare.
Og endelig lå der lister fremme på bordene, hvoraf det tydeligt fremgik, hvem,
der havde bygget de enkelte modeller. En
klar overtrædelse af reglerne!
Så vidt jeg husker blev arrangementet,
som i øvrigt må siges var særdeles vellykket, kaldt for Danmarksmesterskabet i
Modelbygning. Det er helt oplagt en falsk
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varebetegnelse, da det jo ikke er bygningen,
men bemalingen, det hele drejer sig om.
Så nu ser jeg frem til at overvære
Danmarksmesterskabet i ikke-autentisk
plastikmodelbemaling i 2015!
Kommentar af Flemming Hansen
Vi har for mange år siden valgt ikke at have at
autenticitet inde som begreb i alle klasser af den
simple grund at vi vil undgå endeløse diskussioner
om modellerne efterfølgende.
Du kender dem: ”Den har aldrig fløjet i den
farve”, og nu da Torben er så venlig at bringe skalabegrebet ind i farver, ja så kan diskussionen blive
uendelig. Og Torben; hvordan afgør man så hvem
der har ret? I din verden har modelbyggeren ret.
Men hvad nu hvis dommeren tilfældigvis ved mere
om modellen end byggeren gør? Jamen så har vi da
udgangspunkt for en lang og smertefuld diskussion.
Man kan da så også tilføje om diskussionen
er relevant? Det gør vel næppe en model dårligere
at dens slutbemaling er en kvart nuance fra den

Biler

Simca 5 staff car (German Army).
1/35. Tamiya.
Tidligere og for nuværende lavet i resin
af hhv. Des Resin fra Frankrig og Model
Victoria, Italien. Her har jeg i alle år gået
og troet at denne lille charmerende bil var
fransk design, bygget på licens i Italien. Og
så forholder det sig noget anderledes: Den
var en fransk udgave af datidens populære
Fiat 500 ”Topolino” (”Lille Mus”).
I 1926 dannede en italiensk født franskmand, Henri Theodore Pigozzi, et selskab
til at importere og med tiden samle Fiat’s
biler til salg og distribution. Med Fiat’s
finansielle hjælp i ryggen, købte han så
i 1934 i Nanterre, en fabrik til formålet.
Salgsmængden blev på imponerende
65.000 stk. fra 1936 til juni 1940.
Ved krigsudbruddet begyndte Simca
at producere for det franske militær og
senere hen både det tyske og italienske do.
Gennemsnitligt blev 6.000 stk. produceret
1941-44. Udover som stabsvogne, brugte
tyskerne typisk civile biler til sygetransport
og ordonnanstjeneste.
Simca 5 brugtes både på øst- og vestfronten af hæren, blandt enheder som 3.
mot. I.D., 667. stormkanonsbrigade og
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”rigtige”, så længe vi ikke snakker om en helt
anden farve! Hvad er f.eks. den korrekte farve
på Day-glo orange der blev anvendt på danske fly
i 70’erne…? Hvad er den korrekte farve på en
”what-if ” model?
Det vores dommere gør, er at vurdere et slutprodukt. Hvordan byggeren er kommet frem til
dette kan man så skrive sig ud af i en modelspecifikation, hvilket kan give sig udslag i karakteren
for sværhedsgrad. Men det er så det. Modeller er
lige så forskellige som modelbyggere og er svære at
anbringe i små praktiske kasser, hvis det skal
gøres inden for den tidsramme vi har til rådighed
og den belastning vi udsætter vore dommere for.
Det kan være meget nemt at beskrive og bedømme en enkelt model. Men når der nu stå 90
modeller foran dig så ser situationen langt mindre
indlysende ud. Hver dommer skal finvurdere ud fra
de 4 kriterier: Bygning/Bemaling/Sværhedsgrad
/Scenen(diorama)-dokumentation(dokumentationsklasse) ca. 15 modeller i hver af de mindst
6 klasser der har fået tildelt. Dette giver op imod

300 individuelle karakterer at afgive, hvilket de
har mellem tre og fem timer til. Dette er ikke en
lille venstrehåndsopgave.
Man kan selvfølgelig altid argumentere for alle
mulige parametre om farverigtighed, autenticitet og
at større modellers større arbejde skal tælle mere.
Men det er stensikkert, at det vil ende i endeløse
diskussioner. Der vil altid være nogle der kan se
fejl på de modeller, der er placeret foran ens egen
model – men så samtidig er fuldstændig blind for
egen models ”problemer”. Det HAR vi oplevet og
det gider vi ikke se mere. Det er ikke et skråplan
vi skal tilbage til. IPMS går stadig under begrebet
”nittetællere” og det vil næppe hjælpe på det med
de begreber du savner.
Så må DM leve med at du kalder det: ”Danmarksmesterskabet i ikke-autentisk plastikmodelbemaling” – og det gør det nok også.
PS – der er ikke deltagernavne på nogen lister
eller modelspecifikationer før den endelige resultatliste foreligger.

Anmeldelser

212. ingeniørbattalion. (Kilde: Tamiya’s
eget tekstindlæg).
Køretøjsdata: 2 personers bil med lille
lastkapacitet. En 569 ccm væskekølet 4
cylindret benzinmotor på 13 HK. Max.
hastighed: 85 km/t. Brændstofforbrug:
16,7 km/l. Længde 3,22m, bredde 1,35m,
højde 1,40m.
Decals til 3 forskellige enheder: WH,
WL og en fransk civil udgave.
Sættet er på 61 dele, heraf de 7 i klar
plast.
Den medfølgende figur er værdiløs (Jeg
har dog gemt hans løse hoved og arme.
Man ved jo aldrig...).
Det øvrige af sættet er klassisk Tamiya;
fint detaljeret og lige at gå til. Der er dog
en del udkastningsmærker, som skal fyldes ud/slibes væk, da de flere steder vil
være synlige. Bl.a. bagsiderne af sædernes
ryglæn, dørenes inderpaneler og bagerste
nummerplades bagside.
En anden ting, er Tamiya’s gentagne
problemer med at fremstille et skarpt dækmønster på dækkenes køreflader - skyldes
det måske manglende investeringer i upto-date, state-of-the art plaststøbeteknisk
udstyr? De ser nærmest ud som meget
nedslidte dæk!
Sættet kan dog sagtens anbefales alligevel. 198 kr. hos Stoppel Hobby.
Niels H. Rønkjær
Fiat 508 CM ”Coloniale”.
Italeri 1/35.
508 CM blev også lavet af Fiat og ligesom
sin forgænger - 508 Col. - baseret på den
civile udgave 508 Millecento.

508 Col., produceret 1937-39, havde
motorgitter, motorhjelm og hjulkasser
til fælles med Millecento, mens 508 CM,
produceret 1939-45, havde en mere nyttemæssig front, optrædningsplader i stedet
for trinbrædt langs vognsiderne og et lettere kabrioletchassis, som sænkede bruttovægten fra 1.235 kg. til 1.152 kg. Begge
modeller havde en 32 HK motor og CM’s
tophastighed var 90 km/t.
”Coloniale” blev særligt brugt af stabsofficerer og mindre enheders hovedkvarterer. Men dens solide opbygning med større
hjul og gode pålidelige mekaniske egenskaber, gjorde den også velegnet til fremskudte
rekognosceringsopgaver, i uvejsomt terræn
(Kilder: Italeri’s byggevejledning og WWII
Military Vehicles; halftracks and transport.
Osprey Automotive 1994).
Sættet er på 99 dele + et ark klar plast
med vindues- og lygteglasskabeloner.
Dækkene er ikke i vinyl, men af samme
grå sprøjtestøbte plast som resten af sættet, med et fint dækflademønster. Den
opslåede kaleche har lærredsstruktur og
motoren medfølger. Kun svage antydninger af synk i få dele (instrumentpanelet og
venstre frontdørsfyldning). GLIMRENDE
ITALERI! Forsæt endelig i samme spor!

Motorhjelm og chaufførens dør kan stilles åben.
Der er decals for 4 enheder; 2 italienske og 2 tyske: 132. A.D. ”Ariete”, Nord
Afrika 1942. Regio Escercito, Balkan 1943.
Luftwaffe, Provence 1944 og Organization Todt, Norditalien 1944. Sidstnævntes
farveplanche, viser en meget kunsterisk
bemaling, hvor den grønne camouflagefarve, ender i små malede fyrrenålekviste.
Ikke så meget mere at sige, end mine
bedste anbefalinger. 195 kr. hos Stoppel
Hobby.
Niels H. Rønkjær

M19 Tank Transporter “In Box Review”
1/35 Merit
Æsken:
Æsken måler 30 cm x 48,5 cm x 9 cm,
hvilket gør den til den største æske denne
anmelder har set sammen med Trumpeters
MAZ 537 Intermediate. Æsken er solidt
konstrueret af bølgepap, ikke bare tyk pap
ligesom mange andre æsker.
Æsketoppen forestiller en senkrigssituation med en Commonwealth driver. Den
store Diamond T er vist med en presenning
på sit lastrum. Mærkeligt nok, er hverken
presenningen eller stængerne til at holde
den op inkluderet i sættet. Heldigvis har de
erstattet EU-nummerpladen, som de havde
afbildet på kofangeren på den tidligere Box
Art, med en amerikansk stjerne.
De to sider viser front, side og top
visninger af det samme køretøj afbildet
på æsketoppen. De fortæller også lidt om
udviklingen af køretøjet (taget direkte fra
Wikipedia), viser de 2 PE frets, mærkerne
og de sædvanlige sikkerhedsadvarsler. De
to ender viser venstre siden af det andet
køretøj, som der er mærker til.
Nu ved jeg, at det grænser til flueknepperi, men på æsken står der, ”Age 14 +”,
mens på siden hedder det ”...intended for
consumers 15 years of age or older, and it is
not suitable for person (sic) 15 or younger.”
Så hvad er det, 14, 15 eller 16?
Instruktioner:
Instruktionerne er sat op som et lille hæfte
med 24 sider. De er de typiske eksploderede tegninger med 24 trin. Mange af trinene
er meget “travle”, og er delt i mange deltrin.
Side 1 har generelle anvisninger og
forklaringer af de symboler, der anvendes

i konstruktionen af modellen. Alt er på
engelsk og et østasiatisk sprog (kinesisk vil
jeg gætte på). Side 2 & 3 viser rammerne og
en lille liste af ubrugte dele (ikke mange)
Side 3 til 17 dækker bygningen af den store
M20 Diamond T 981 traktor. Side 18 til 24
dækker M9 Rogers 45 ton trailer.
Der er en stor farve male-guide på 29
cm x 40 cm, som viser begge de køretøjer
som sættets mærker giver mulighed for.
Der er farvereferencer for 5 maling fabrikater; Mr. Hobby, Vallejo, Model Master,
Tamiya og Humbrol.
Rammerne:
Der er 16 sandfarvede rammer i 13 klare
plastikposer. Poserne er i to bunker, adskilt
af endnu en æske. Inde i denne æske er 6
plastikposer til, indeholdende; hjul, “slide
moulded” førerhus, trailer platform, klare
dele, nylonsnor og ætsdelene.
Kvaliteten af støbningen er god, detaljerne er skarpe, og der er meget få “ejection
pin” mærker. Der er en hel del små plastik
knopper, som skal klippes af, men disse er
at foretrække fremfor “ejection pin” mærker. Der synes ikke at være nogen synlige
støbesømme. Der er mange små dele, og en
række af rammerne har ekstra plast rundt
om som beskyttelse.
Mærkerne:
Mærkerne giver muligheder for 2 køretøjer.
Jeg ved ikke nok om allierede “bumper
codes” for at kunne afgøre hvilke enheder,
der er afbildet.
Konklusion:
Hvis man kan lide store lastbiler, passer
dette sæt som fod i hose. Med sine mere
end 46 cm i længden og 8 cm i bredden,
er den færdige model en kæmpe. Alene
antallet af dele (over 750) og størrelsen/
skrøbeligheden af nogle af dem gør dette
til et sæt for erfarne modelbyggere. En lille
ting, der forringer den samlede appel er
manglen på en indfødt til at læse korrektur
på teksten på æsken og instruktionerne.
Absolut anbefalelsesværdigt!
Hobby Search Japan (http://www.1999.
co.jp/eng/10240305) har billeder af rammerne og scanninger af instruktionerne.
Sjovt nok, har de stadig et af de gamle billeder med moderne fransk nummerplade
på det.
Tak til min kone for sættet!
John Berwick

Panser
Russian Artillery Tractor T-20 Komsomoletz Early. Special edition contains
Russian Fuel Trailer.
Mirror Models. 1/35.
Køretøjets historie og data: blev fremstillet i slutningen af 1936 på fabrik nr. 37,
Ordzhonikidze, Moskva. Blandet nittet

og svejset krop, panserpladetykkelser
7-10mm. 2 mands besætning (chauffør og
kommandør/skytte med DT 7,62mm MG
bevæbning). Max. hastighed på vej: 15-20
km/t, i terræn ca. 12 km/t. Venderadius
var kun 2,4m, så den kunne vende på en
tallerken.
Motoren var dog ikke langtidsholdbar og overbelastede motorer brød ofte
sammen før tid. Men andre brugbare
typer fandtes ikke. Dens ilddåb var ved
Khasan søen og ved floden Khalkin-Gol
(Nomokhan) i Mongoliet, mod japanerne
i 1938/39. Senere igen mod finnerne, vinteren ’39/40 og tyskerne ’41-’45.
Tyskerne eroberede en større mængde
af dem i god stand i starten af Operation
Barbarossa og gav dem betegnelsen Leicht
Gepanzerter Artillerieschlepper 630 (r).
Finnerne eroberede også et uvist antal og
udfasede først deres så sent som i 1961!
(Kilde: Mirror’s egen æskelayout).
Selve sættet er med fine, delikate
støbninger. Kun ganske få har synk og
pinmarks sidder alle på bagsiden af delene. Men bogiernes bladfjedre, er uden
sidedetaljer. Dvs. at hver enkelt bladfjeder
ikke er illuderet. Desuden sidder alle bladfjedre som et andet kejser Wilhelm skæg,
i en meget nedadvendt position. Herved
kan modellen kun laves som kørende i et
ujævnt terræn, da også bogiernes leddelte
ophæng, er støbt i samme position! Hvordan kan det dog hedde sig at en nyere aktør
på markedet for modelbyggesæt, kan lave
sådan en bommert, der vanskeliggør det
for modelbyggere at lave sættet med andre
muligheder???
En troværdig kilde som Walter Spielberger, viser i sin bog (Beute-Kraftzeuge
und Panzer der deutschen Wehrmacht,
Band 12, Motorbuchverlag 1992), at dets
ledopdelte bogieophæng selvfølgelig skal
være i horisontal position, når bæltekøretøjet befinder sig på et jævnt, plant niveau
og som følge heraf, vil bladfjedrene være
det samme.
Mirror’s æskeforside viser derimod et
mix af 2 verdener: buede fjedre og lige
bælteled, der hvor de berører jordoverfladen! Samme virvar ses i byggevejledningen:
skitsetegninger med dette mix og en grafisk
illustration med det modsatte - hvad skal
man tro? Et billede i byggevejledningen
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af en finsk T-20 i et snedækket landskab,
hælder mere til Mirrors udgave, men er for
utydeligt til et 100 % bevis. Samtidigt består
hver bladfjederkonstruktion af 9 forskellige størrelser blade, som jeg finder uhørt
mange, for sådan et lille køretøj?
Tidligere producenter af denne model, var Maquette og Eastern Express fra
Rusland. Maquette lavede deres med ca.
5 stk. bladfjedre pr. bogie, mens jeg ikke
har kendskab til hvordan EE’s var. Søgning på nettet gav dog et billede af deres
æske-layout, der tyder på at de lavede deres
version med samme antal som Mirror’s.
Samtidig sad deres bogieophæng identisk
med Mirror’s, mens Maquette’s sidder horisontalt (bekræftes i byggeartikel i Military
Modelcraft International, juni 2000). Så
mon ikke Mirror har skævet lidt for meget
til EE, da de støbte deres version?
Bogieophængenes 2 sammensatte
arbejdende metalskinner, som forbandt
hjulparrene, vil blive nødvendigt at scratchbygge helt fra bunden af, for at kunne
fremstille ophænget i en ændret version,
da de ikke er støbt hver for sig og ikke ser
ud til at findes i æts.
Bladfjedrene er straks vanskeligere.
De nøjagtige længdemål for hver af de 9
fjederplader pr. bogie, kræver gode referencer, som markedet ikke ligefrem bugner
med, af dette køretøj. Yderligere mangler
sættet også sidde-og ryglænshynder til det
siddende artillerimandskab/infanterister.
Billedet af den finske T-20, viser disse som
en lang sidde-og ryghynde. Men tykkelsen
må være op til hver enkelt af bedømme nogen større komfort har det næppe været.
Laves i epoxyputty eller hvad man måtte
foretrække.
Spielberger og ældre kilder, viser også
et billed af en vejrligsoverdækning, bestående af tredelte afstivere, siddende som
en paraply over artilleristerne. Disse er
heller ikke med i sættet. Men det virker på
den anden side heller ikke som om det har
været standard, endsige særligt anvendeligt.
Plusserne i sættet, er at det er med
motor og fuldt interiør og sættet giver
mulighed for enten at lave det som en T-20
model 37 eller 38 tidlig. Forskellen mellem
de to, er mest markant ved at ’37 havde sit
MG siddende i en kugleblendering, bag en
lidt tilbageført lodret panserplade, mens
’38’s MG sad fremadrettet i sin kugleblendering, på en diagonalvinklet panserplade.
Sættet består af 450 dele, hvoraf de 419
skal bruges til begge sæt.
Trailerens andel er på 40 dele, samt en
ca. 10 cm lang og 0,4mm tyk metaltråd til
håndtag, pumpestang og udluftningshane.
Decals er for 3 versioner: en russisk, en
tysk og en finsk.
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Samlet set, er dette et spændende byggesæt. Men efter at have konstateret dets
rodede fejl og mangler (byggevejledningen
er uhæftede 12 sider, hvilket i sig selv kan
give en problemer!), er det ikke et sæt jeg
vil anbefale, da det er af en type, hvis dele
ikke lader sig rette uden større besvær og
øgede udgifter. 290 kr. hos SMT Hobby.
Niels H. Rønkjær

Lokomotiver

WR 360 C 12 lokomotiv
1/35. Trumpeter.
Mange af os modelbyggere har på et eller andet tidspunkt leget med modeltog i
skala 1:87. For nogen er det et forlængst
overstået kapitel og for andre så som undertegnede, kan det stadig fascinere.
Derfor blev jeg meget begejstret da
Trumpeter begyndte at udgive lokomotiver
og vogne i skala 1:35. Ikke alene var der
her en mulighed for at lave nogen flotte
dioramaer , men også byggesæt med mange
detaljer.
Længe gik jeg og var ”varm” på deres
”Baureihe 52” , et stort 5-koblet lokomotiv
på knap en meter i længden med 750 dele.
Da jeg ikke havde prøvet at bygge et loko
af den størrelse før, valgte jeg til slut at gå
i gang med deres ”WR360 C 12 Loko“.
Dels havde det sæt kun 250 dele og
chanchen for at jeg her skulle gå sukkerkold midt i processen, var mindre. Til slut
var der også den grund at DSB jo har haft

et af disse Loko’er i brug under navnet
”Traktor 1”.
Lokomotiv typen hed oprindelig
HR360C12, men da både den tyske hær
og flåde viste interesse for lokomotivet
kom det fra 1937 til at hedde WR. DSB’s
Traktor 1 blev efterladt i Nymindegab ved
krigens afslutning, her havde den kørt som
ammunitionstog siden 1942.
Loko’et blev i 1946 købt af den danske
stat for 4.000 kr og efter en kosmetisk
ombygning og et grundigt eftersyn, indsat som rangermaskine ved Københavns
Hovedbanegård, under navnet Traktor 1.
En litrering som den overtog fra en ældre
traktor fra 1924.
Lokomotivet var vellidt blandt personalet ved DSB og var i drift indtil 1958, hvor
maskinen knækkede en krumtapaksel. Da
det var den eneste ved DSB, valgte man
ikke at reparere og maskinen blev ophugget
i 1959. WR360C12 stod for: Vægt 36 t, 3
aksler, og en vægt på 12 t pr. aksel.
De lærde strides om farven på lokomotivet i 1946. Mange hælder til at det
var sort m. rødt gangtøj (fabriksfarve) og
andre som undertegnede mener at det var
panzergråt m. rødt gangtøj.
I 1957 blev det bestemt at alle DSB’s
rangerloko’er skulle males grønne m. gule
litreringer så derfor endte Traktor 1 sin
karriere som grøn.
Selve byggesættet
Modellen kommer i en stor flot æske, hvor
der på den ene side er en tegning af lokomotivet og på den anden side nogle små
fotos af den færdige model. Sættet består
af 7 rammer af grå/hvid plastic, en rampe
med løse skinner til at sætte den færdige
model på plus noget æts.
Som altid, når man åbner et Trumpeter sæt, er det lækkert indpakket. Alle

dele er i plasticposer og der er vedlagt et
flot farvelitografi af modellen set fra alle
vinkler. Instruktionen er 14 udførlige sider
og er udført klart og tydeligt. Samlingen af
sættet giver heller ikke de store problemer,
her er ingen flash og delene passer rigtig
godt sammen.
Man starter med at samle de sæt skinnelængder som er en del af foden som
lokomotivet senere skal stå på og her er
den første af de 2 minusser jeg vil give
sættet! Nemlig at man skal skære/save
foden/skinnen i stykker og korte det af
for derefter at samle igen. Det er ikke
uden problemer, da materialet er lavet af
meget kraftigt plastic og som sådan er det
meget nemt at komme til at lave en næsten
uoprettelig fejl.
Grunden til denne manøvre er nok at
foden fra fabrikken er beregnet til et længere lokomotiv, muligvis deres ”Baureihe
86, tender lokomotiv”? Og så har man for
nemheds skyld sendt den samme fod med.
Det havde her været perfekt, hvis man ikke
her skulle have været ude med saven, men
det havde jo nok fordyret sættet.
Det andet minus, ligger i skinnerne.
De skal efter man har placeret svellerne i
ballasten (som på en rigtig jernbane) skydes
ind. Her kunne Trumpeter godt havde lavet
de skinner i æts/metal, da det faktisk er en
opgave at få dem til at ligge lige, da de er lavet i en forholdsvis blød plastic. Men igen,
det havde nok fordyret modellen væsentligt
og da den i forvejen kostede mig 470 kr.,
kan der siges for og i mod.
Jeg har set en del anmeldelser af dette
sæt på nettet og de fleste anker gik på at
der ingen ”motor” var i motorrummet og
at der var for lidt detaljer i førerkabinen.
Ser man på motoren, synes jeg ikke det gør
noget. Havde der været en kunne man jo
have bygget lokomotivet med åbne motordæksler og det ville have virket godt i et
diorama, men jeg synes ikke det er et savn.
Hvad angår førerrummet, så synes jeg som
”lægmand” at der er detaljer nok (se mit
foto) og hvis det er tvist, en oliekande og
handsker som altid flyder i en førerkabine
på sådan et lokomotiv man savner, kan man
jo lave det selv.
Min model blev malet som lokomotivet
sandsynligvis har set ud i 1946, grå med
rød undervogn. Vil man lave en model
af DSB traktor 1, bør man lave to nedløbsrør i forbindelse med en tagrende fra
den bagerste del af førerkabinens halvtag
og ned i skinnehøjde. Derudover havde
vores lokomotiv en tredie lygte som sad i
en forhøjning på fronten i midten af motorhjelmen. Vil man man vide noget ,mere
om Traktor 1, kan jeg anbefale ”45 år med
damp og diesel” af Holger Sørensen. Han

har selv kørt med Traktor 1. Bogen er en
af en serie om jernbaneliv, der udgives af
Bane bøger. Derudover er der bogen om
N og T maskinen af Steffen Dresler, man
kan også gå på nettet og søge på DSB
lokomotiver og motorvogne.dk
En ting der godt kan undre, er at der
ikke er inkluderet nogle transfers med en
ørn til dørene. Der blev efterladt 2 andre
mindre krigsmaskiner i Danmark, bla
ved Ålborg flyveplads. De fik øgenavnet
Traktor 2 og 3 og er bevaret som veteran
maskiner i dag, jeg mener at vide at begge
disse maskiner havde en ørn på dørene før
dansk om-maling og det derfor ganske sikkert har været det samme med Traktor 1,
selv om det ikke er lykkedes mig at finde
et billede af den med ørn.
Jeg anbefaler sættet på det kraftigste.
God byggelyst.
Mikael Sams

Bøger

Suomen Ilmavoimien Historia 10:
Bristol Blenheim
Af Kalevi Keskinen og Kari Stenman.
ISBN 952-99432-1-0
Da prototypen til Bristol Blenheim fløj i
1934, var den 100 km/t hurtigere end de
samtidige jagerfly, så det er meget forståeligt, at typen fandt interesse også udenfor
sit hjemland.
En af eksportkunderne var Finland,
som allerede i oktober 1936 bestilte 18
Blenheim I. Disse blev leveret mellem
juni 1937 og juni 1938. Erfaringerne med
flyene var tilstrækkelig gode til, at Finland
købte en fremstillingslicens til typen; disse
flys bygning blev dog forsinket af det sovjetiske overfald på Finland i 1939 og den
påfølgende Vinterkrig, så de finskbyggede
fly først kunne begynde at komme i tjeneste
i 1941. Forstærkninger til Vinterkrigen kom

til gengæld fra Storbritannien i form af en
halv snes Blenheim IV i januar og et dusin
Blenheim I i februar 1940.
Under Fortsættelseskrigen blev licensproduktionen udvidet, så der i 1943 og
1944 blev leveret yderligere et antal fly – i
disse indgik til dels komponenter, som var
nået at blive fremstillet til den jugoslaviske
licensproduktion, der blev afbrudt af det
tyske overfald på landet i 1941. Genbrug
er ikke noget nyt fænomen!
Den finske produktion blev på 45
Blenheim II (Bristols typebetegnelse på
den licensbyggede udgave af Mk I, der var
blandt andet forskel i bevæbningen) og 10
styk Blenheim IV.
Under Vinterkrigen blev flyene flittigt
anvendt. Ved krigens begyndelse var de i
tjeneste ved eskadrillerne 44 og 46 under
Flyverregiment 4. I 1940 afleverede eskadrille 46 sine tilbageværende fly til eskadrille 44 og fik de nye Mk IV i stedet, mens
den nye eskadrille 42 blev udrustet med de
i februar modtagne Mk I. Efter kort tids
træning blev også de nye fly indsat i kampene. Der var rigeligt med opgaver at tage
fat på. Blenheim var det vigtigste rekognosceringsfly for den finske overkommando,
desuden angreb flyene fjendtlige flybaser,
troppe- og forsyningskolonner samt – især
i krigens kritiske slutfase – tropper umiddelbart bag frontlinien.
Nogle tal tjener til at illustrere brugen
af flyene. Der blev under Vinterkrigen
fløjet 423 operative sorties, kastet 3.168
bomber med en samlet vægt på 131 tons
og afskudt 20.700 patroner. Målene for
sidstnævnte var både styrker på jorden
og angribende jagerfly, hvoraf fem blev
skudt ned. Syv Blenheim blev skudt ned i
luftkamp, fire gik tabt ved ulykker, og 19
flyvere faldt i kamp.
Ved begyndelsen af Fortsættelseskrigen i 1941 udgjorde Blenheim-flyene stadig
broderparten af de finske bombefly, selv
om enkelte russiske fly taget som krigsbytte
under Vinterkrigen også var taget i brug.
Opgaverne var de samme: visuel og fotorekognoscering samt bekæmpelse af troppestyrker og forsyningslinier. Også fjendtlige
flystyrker blev mål for Blenheim-flyene.
En enkelt operation skal fremhæves
her. Da Sovjetunionen natten til 10. marts
1944 gennemførte sit store terrorangreb
mod Tallinn, sluttede finske bombefly sig
til de returnerende sovjetiske bombefly,
fløj med dem hjem og bombede de netop
hjemvendte fly på deres baser. Fortsættelseskrigens sidste operative flyvninger med
Blenheim, både bombeangreb og fotorekognoscering, blev gennemført i august
1944, dermed to år efter, at typen var taget
ud af fronttjeneste hos RAF.
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Dette var ikke afslutningen, idet endnu
en krig måtte udkæmpes, nemlig Laplandskrigen, som Sovjetunionen tvang Finland
ind i efter våbenstilstanden i september ’44.
Dermed blev de sidste kampoperationer med Blenheim fløjet så sent som januar
1945, og i marts 1945 blev flyene anvendt
til maritim rekognoscering. Efter krigen
blev Blenheim brugt til målslæbning, sidste
flyvning fandt sted i 1958.
Bogen er struktureret med indledningsvis en beskrivelse af udvikling og
anskaffelse, teknisk beskrivelse med treplanstegning, derefter bemaling og endelig
hoveddelen med en grundig beskrivelse af
flyenes anvendelse, herunder de enkelte
missioner, dette ledsaget af talrige fotografier. Der sluttes af med individuelle
historier for samtlige fly. Omslaget rummer
9 farve-sidetegninger.
Bogen er på 96 sider plus omslag, trykt
på førsteklasses papir i B5-format 17,6 x 25
cm. Alle billedtekster er på både finsk og
engelsk, der er sammendrag af hovedtekst
og flyhistorier på engelsk bagerst i bogen.

For modelbyggeren er der masser at
tage fat på. Standard-farveskemaet for de
første Blenheim I og Blenheim IV, som
blev leveret fra nye, var olivengrøn overside
og aluminiumsbronze på undersiden. De
under Vinterkrigen modtagne Blenheim
I var brugte fly, de var dermed i RAFs
standardbemaling Dark Green/Dark Earth
overside og sort underside. Med Fortsættelseskrigen indførtes en ny standardbemaling
med olivengrøn og sort på oversiden og
indledningsvis aluminiumsbronze, senere
lyseblå underside. I 1950-erne blev flyene
befriet for deres camouflagemaling og
malet i aluminiumsfarve i stedet.
Modelbyggeren får som nævnt sidetegninger og fotografier at gå ud fra.
Tegninger af camouflagemønsteret på
oversiden skal findes andre steder (oversidetegningerne i bogens førsteudgave fra
1984 er desværre ikke med i andenudgaven
fra 2004, formentlig af ophavsretsmæssige
grunde). Den nemme løsning er at hente
oplysninger og inspiration fra de til overføringsmærkerne hørende tegninger.

Ved vejs ende?
En vurdering af Esbjerg Åben›s sidste årlige konkurrence.
Af Niels Helge Rønkjær

S

øndag d. 15/9 2013 havde jeg fået
lavet mig en aftale med foreningens
PR-fotograf, Peter Kristiansen, om
samkørsel til Esbjerg Åben. I det her tilfælde var det dog mig, der havde valgt kun
at medbringe kamera og Peter en håndfuld
gode modeller. Et godt valg for Peters vedkommende, da flertallet af dem fik præmie.
Jeg var også heldig: praktisk talt alle mine
billeder blev vellykkede!
Efter at have tilbragt turen fra min
egen bopæl til Peters i Værløse, på min 45
knallert i typisk dansk lortevejr, susede vi
afsted i hans bil mod Esbjerg. Jeg skævede
et par gange undervejs til speedometeret, da vores gennemsnitsfart nok lå på
130 km/t, det meste af vejen(!) Jeg tror
knagme’ den mand er født bag et rat og
har været racerkører i et tidligere liv. For
jeg følte mig i sikre hænder og sad på ingen
tid med hjertet oppe i halsen.
Nu skulle vi jo også komme tidligt nok
til at Peter kunne nå at skrive sine modeller
ind og med meget få med- og modtrafikanter på vejene, var det forsvarligt nok.
Den ene gang hvor jeg tidligere har
besøgt Esbjerg Åben, har været omkring
enten 3. eller 4. gang det blev afholdt, dvs.
ca. 1998.
Den gang foregik selve konkurrencen
i gangarealet, hvor cafeteriet ligger og
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i forlængelse af denne, husker jeg at 2
tilstødende klasselokaler, hovedsageligt
blev brugt af div. forhandlere af byggesæt
- dengang Vestjysk Hobby v/ Svend Aage
Grønnebæk og Nikkeleg v/ Hardy Møller.
I årene der er gået, var det tydeligt at
fornemme konkurrencens popularitet og
vokseværk i det jyske, da gangen og 4-5
klasseværelser, var proppet med arbejdsstande og enkeltpersoner som samtidig
havde læssevis af byggesæt at sælge ud af.
Her var også forskellige klubber fra
ind-og udland; Dansk Traktor Modelklub,
som mere eller mindre scratchbygger
og støber deres egne 1/32 modeller af
moderne traktorer og landbrugsmaskiner,
som bruges i det danske landbrug. Samt
en ny (for mig) tysk modelbyggerklub fra
Harburg i Hamburg - MC Kettenschaden.
Sådan et navn kunne man måske umiddelbart mere tro havde associationer med
en motorcykelklub og folk med rygmærker.
Men det tror jeg nu alligevel ikke, de havde
forbindelse til.
En nyere dansk netforhandler – www.
danskmodelhobby.dk – fra Sdr. Felding, øst
for Ringkøbing Fjord, havde også opsat en
større salgsbod. Et stykke fra dem, holdt
Jens ”F-16” Jensen fra Viborg i et andet
lokale, et foredrag om sine erfaringer om
brug af airbrush.

Anvendelse af overføringsmærkeark
fra InScale72 anbefales. Sæt AC 019 giver
i 1/72 valgmulighed mellem 10 forskellige
fly i forskellige bemalinger.
En anden god mulighed er Galdecal,
som både har et overføringsmærkeark
(nr. 72009) og løsdele til fremstilling af
bomberum/-lemme til de finskbyggede
varianter, alt i 1/72.
Vil man bygge 1/48, finder man mærkerne på InScale’s ark 031. Der er dog ikke
efterkrigskokarder med i disse sæt.
Der har i årtier været 1/72 byggesæt til
rådighed, lige siden Frogs Mk. I (genudgivet af Novo) og Airfix’ Mk. IV.
Det forlyder, at Airfix vil komme med
splinternye udgaver af både Mk I og Mk.
IV i løbet af 2014, det ser vi frem til!
MPM har udgivet Blenheim I (med finske
mærker) og Blenheim IV i 1/72, Special
Hobby har en Blenheim I i 1/72 med finske
efterkrigsmærker.
Classic Airframes har udgivet en Blenheim IV i 1/48.
Kai Willadsen
Selve de udstillede modeller befandt
sig i 2 mindre gymnastiksale (hver ca. på
størrelse med en basketballbane) med
adgang af naturligt lys. Og selvom vi ikke
havde strålende solskin, var lyset alligevel
godt nok til at bedømme detaljerne på hver
enkelt model.
Med sådanne faciliteter, kan jeg sagtens
forstå at mange jyske og fynske modelbyggere græmmer sig og er knuste over at Esbjerg Åben ikke er mere. Men når Esbjerg
Modelbyggerforening som arrangør, må
konstatere at Esbjerg Kommune fremover
kræver 24.000 kr. (jeps, I læste rigtigt) for
brug af faciliteterne på en weekend, så er
der ikke noget at sige til at EMF vælger at
stoppe mens legen er god.
Konkurrencen sluttede med at arrangørerne takkede alle for den meget positive
opbakning de havde mødt gennem årene
og stillede sig i øvrigt til rådighed med deres
erfaringer i at afvikle slige arrangementer,
for andre i det jyske, som måtte ønske at
prøve at stille deres egen konkurrence på
benene.
Jeg fik også det indtryk at de fremover
muligvis vil indgå i et vist samarbejde med
folkene bag Østjysk Open i Randers, for at
holde det kørende?
I forhåbning om at der vil vise sig andre muligheder for vores jyske og fynske
byggefæller, kunne vi vende næsen hjemad.
Måske ville det være en ide, hvis man fra
vestjydernes side ville blive i stand til atter
at få noget op at stå, at det så blev afviklet
i lige år, hvor DM afvikles i ulige år?
Jyden er jo stærk og sej :-)

JULEKONKURRENCE 2013

Denne gang var der en fejl i teksten til til Ye Olde Julekonkurrence. En ren og skær tastefejl i teksten fra min side betød, at der er
nogle stykker, som har indsendt resultater til en forkert mail-adresse. Jeg gør som politikerne og beklager, til gengæld går jeg så skridtet
videre end dem, idet jeg også undskylder. Den rigtige mail-adr. er naturligvis: editor@ipms.dk
Det betød, at der kun var fem sedler med navne på deltagere som havde svaret rigtigt på alle seks tegninger. Jeg havde modtaget 4
stk. tipskuponer, som ikke indeholdt seks rigtige. Denne gang må det altså have været lidt sværere end andre gange.
Helt som vanligt var det det tilstedeværende medlem med lavest medlemsnummer på generalforsamlingen som kom til at være
lykkens gud. Det var som ofte før Torben Klein der påtog sig opgaven og op af den forhåndenværende papæske med de rigtige
besvarelser trak han Kai Willadsen som vinderen. Kai bliver kontaktet af kassereren for at finde ud af hvilken bogpræmie der skal
sendes afsted. Tillykke til Kai.
Herunder er de rigtige betegnelser på tegningerne skrevet med fed skrift.
Tegning 1
1
F-102 Delta Dagger
X F-105 Thunderchief
Tegning 1
2
F-106 Delta Dart

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

Tegning 2
1
PzKw III
X PzKw IV
2
PzKw V

Tegning 2

Tegning 3
Tegning 4

Tegning 4
1
Leopard 2A4
X Challenger II
2
M1 Abrams
Tegning 5
1
Aichi D3A ”Val”
X Junkers Ju 87 Stuka
2
Nakajima B5N ”Kate”

Tegning 5

Tegning 6

Tegning 6
1
USS Iowa
X HMS Vanguard
2
Vittorio Veneto
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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. juni 2014
(Flot blad, med gode billeder.)
IPMS Magazine UK 05/2013 (England)
How I built the IPMS UK 50th anniv. van –
Art. m. fotos.................................................................... –6 ”Farve”
The Museo Nacional de Aeronautica –
Art. m. fotos.................................................................... –5 ”Farve”
Scale Model World 2013 oversigt – Art. m. fotos ..... –8 ”Farve”
Yorkshire Model Show 2013 – Art. m. fotos............. –2 ”Farve”
Panzer III 1970’s style Tamiya 1:35 –
Art. m. fotos.................................................................... –6 ”Farve”
(Kit er et rigtigt flot blad med mange farvesider –
sproget er dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 171 2013 (Belgien)
Dassault Mirage 5 Eduard 1:48 – Art. m. fotos ........ –7 ”Farve”
Sehr Kleines Kettenkraftrad Trumpeter 1/144 –
Art. m. fotos.................................................................... –2 ”Farve”
Plastic & Steel 2013 – Art. m. fotos ............................ –4 ”Farve”
Scaling down MiG-21 Eduard 1/144 –
Art. m. fotos.................................................................... –4 ”Farve”
M109A2 Italeri (modified) vs. AFV Club 1/35 –
Art. m. fotos.................................................................... –6 ”Farve”
Academy 1/35 OH-58D Kiowa Warrior –
Art. m. fotos.................................................................... –6 ”Farve”
Panzerwagen DAF M39 1:72 – Art. m. fotos ............ –4 ”Farve”
October 1972, Wahner Heide, near Köln –
Art. m. fotos.................................................................... –3 ”Farve”
(IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 25 issue 6 2013 (USA)
The National Convention – Art. m. fotos ............... –77 ”Farve”
Artiklen kopieres IKKE. Bestil bladet fra USA i stedet.

(Det VAR flot, men er nu reduceret til en A5 størrelse.)
IPMS Deutschland Journal nr. 46/1 (Tyskland)
Bedford QL Tankwagen – Art. m. fotos .................... –5 ”Farve”
Spitfire Mk. IXc late Eduard 1:48 – Art. m. fotos .... –5 ”Farve”
DFS 40 MX 4840 1:48 – Art. m. fotos ....................... –6 ”Farve”
Lockheed TF-104G Starfighter Revell 1:48 –
Art. m. fotos.................................................................... –2 ”Farve”
Buste ”Rømischer Legionær” – Art. m. fotos ........... –2 ”Farve”
(Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget
er mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 4/13 (Østrig)
Karl Banfield-Mumb von Mühlhaim – Art. m. fotos...............–8
Die Laval-Affaire – Art. m. få fotos ............................................–6
Ignaz Stiefsohn – Art. m. få fotos ...............................................–4
Stanilaus Nazarkiewicz – Art. m. få fotos ..................................–4
Luftfarhrzeugsregister – Art. m. fotos ........................................–2
Det er et flot blad med mange fotos –
sproget er dog for specialisterne, det er på hebraisk!
Kne-Mida no.60 – December 2013 (Israel)
Israelsk A-4N Skyhawk, Hasegawa 1:48 –
Byggeart. m. modelfotos ...............................................................–4
1:35 Voroshilovets diorama – Art. m. modelfotos ...................–2
Israelske maritime helikoptere – Art. m. fotos ....................... –14
.................................................................................heraf 4 i ”Farve”
Gomhuria (Bü-181) i Ægypten – Art. m. fotos.........................–4
IDF M163 Vulcan – Art. m. modelfotos ...................................–2
Israelsk F-16 bevæbning, del 1 – Art. m. fotos .........................–4
IDF HUMVEE kampvognsattrapper – Art. m. fotos .............–4

NYT FRA ADD-ON-PARTS i 1/35
35-0063:
35-0064:
35-0066:
35-0067:
35-0068:
35-0069:
35-0070:
35-0071:
35-0074:
35-0077:
35-0078:
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Modern Plastic Drums, Type 1
Panzerfaust 30M Set
Ammunition Boxes for 20mm Pak
Ammunition Boxes for 20mm Flak
Concrete Fence, Type 1
Rivets Type 1 - 1,4 mm
Rivets Type 2 - 1,6 mm
Rivets Type 3 - 1,8 mm
Nuts and bolts Type 1
Gas Bottles (11 pcs.)
Factory Interior

NYT FRA TRUMPETER i 1/35
1011:
0915:
2348:
5533:
5562:
5564:
5572:
2063:

MTVR MK.23 Cargo Truck
Soviet SU-100 Tank Destroyer 1:16
Russian ZU-23-2 Anti-Aircraft Gun
German Fennek LGS i hollandsk udgave
Russian T-90A MBT Vladimir Gun Turret
T-72B mod 1990
JGSDF type 73 Light Truck (Revision light)
Workable Track links for 2S19
Self-propelled 152mm Howitzer

Kvartårskonkurrence 2013

155

Feb

Maj

Sep

Nov

Total

Plac. 2012

Peter Kristiansen

10

9

10

10

39

6

95

Ib Schmidt

10

9

9

10

38

1

Af Peter Kristiansen

83

Kjeld Pedersen

8

10

9

10

37

2

Antal modelbyggere 2013: 20
ndring af terminen for DM fra
oktober til november betød, at
der kun var 10 dage mellem DM
og den 4. kvartårskonkurrence.
Samtidig havde flere også deltaget i Esbjerg Open og C4-Open, så konkurrencen
denne anden onsdag i november var præget
af noget, der mindede om feriestemning
med kun 18 modeller fra 11 modelbyggere.
Men på trods af det travle efterår var 26
medlemmer mødt op, og stemningen var
god – i alt fald indtil Bjørn ved mødets
afslutning opdagede, at nogen havde stjålet
hans penge. En uventet og trist begivenhed,
som kastede en mørk skygge over et hyggeligt møde. Der ligger en fælles opgave i
at sikre, at denne ugerning ikke komme til
at præge fremtidige møder.
Undertegnede var dog ikke ramt af
feriestemning, da jeg samme dag havde
lagt sidste hånd på en Lightning, der skulle
forsøge at tage kampen op mod Ib, som før
sidste konkurrence kun var et point efter i
den samlede stilling. Projektet lykkedes, og
jeg sikrede mig den samlede sejr med 39
point foran Ib og Kjeld med henholdsvis
38 og 37 point.
Vinderne blev:
Klasse A: Militær og figurer
Kjeld Pedersen: 1/35 T-62 MV
Bjørn Jensen: 1/35 StuG III E
Per Nielsen: 1/35 Fiat 508
Klasse B: Fly, biler og andet
Peter Kristiansen: 1/48 P-38H Lightning
Peter Kristiansen: 1/32 T-33A
Flemming Hansen: 1/48 F-16C Block 42
Klasse C: Dioramaer
Ib Schmidt: Erster träger des Ritterkreuz
Peter Nellemann: HMS Dreadnought
Martin Røpke: HMS Warspite 1943
Kjeld sluttede året flot af med en 1.
plads for Trumpeters T-62 MV, som var
Sovjets standard kampvogn i 60’erne og
blev produceret i Sovjet frem til 1975,
og senere på licens i Tjekkoslovakiet og
Nordkorea.
Bjørn fik sin bedste placering i år med
en E udgave af sin yndlingsmodel. Bjørn
antydede, at han er ved at nå enden på
den uendelige række af StuG-modeller, og
at fremtiden kunne byde på andre typer;
spændende, men også lidt sørgmodigt.
Per havde ikke haft tid til at deltage
i DM, så hans to medbragte modeller –
en T-18 fra mellemkrigstidens Sovjet og
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Flemming Hansen

9

10

7

9

35

3

189

Peter Nellemann

8

8

10

9

35

11

121

Lasse Hyllemose

9

10

8

7

34

4

6

Bjørn Jensen

7

6

8

9

30

7

4

Torben Klein

7

7

7

6

27

10

140

Per Nielsen

9

7

-

8

24

8

183

René Wendt

5

8

9

-

22

--

142

Roy Nielsen

6

-

8

8

22

9

136

Ole Østergaard

-

9

10

-

19

--

200

René Petersen

10

8

-

-

18

--

159

Jacob Teckemeier

8

7

-

-

15

5

103

Martin Røpke

-

-

6

8

14

14

143

Jan Bannebjerg

7

-

-

7

14

20

70

Jes Touvdal

-

6

5

-

11

--

210

Sebastian Jørgensen

-

-

7

-

7

--

14

Ove Høeg Christensen

-

5

-

-

5

13

35

Torben Sørensen

4

-

-

-

4

19

Æ

Nr.

Navn

Italeris fine Fiat 508 CM Coloniale, som
opnåede en fortjent 3. plads – havde vi
ikke set før.
Jeg havde også nået at få en ny model
færdig efter DM. Eduard har udgivet en
række serier med Lightning baseret på
Academys gamle sæt og suppleret med
Eduards Brassin detaljeringssæt og mærker
fra Cartograf. Jeg havde valgt at bygge en
P-38H fra Burma 1944, som fik 1. pladsen.
I et forsøg på at vinde Flyvemuseets
venners særpræmie til DM havde jeg bygget Czech Models T-33A Shooting Star i
dansk bemaling fra ca. 1958. Et sæt der ikke
kan anbefales; de få resindele er ok, men
ellers er der ikke to dele i sættet, der passer
sammen uden brug af grovfil og padding.
Særpræmien fik jeg ikke, den fik Flemming. Og Flemming blev også danmarksmester i jetfly-klassen med denne aftens
3. plads; Tamiyas superflotte F-16C Block
42 i 64th Aggressor Squadron bemaling.
Ib havde også en nyhed med til denne
aften. Efter et lidt atypiske diorama i september med kun fire figurer, var Ib vendt
tilbage til den kendte stil med 11 flotte
figurer i det typiske Ib’orama; Erster träger
des Ritterkreuz von 6. Kompagnie.

I september vandt Peter med en amerikansk krydser, denne gang blev det til en
2. plads med Trumpeters flotte model af
det engelske slagskib HMS Dreadnought
i tørdok. Dreadnought blev synonym for
en hel generation af slagskibe.
Martin deltog også med et engelsk
slagskib i tørdok; det syv år yngre HMS
Warspite, som deltog i Slaget ved Jylland og
sejlede i både Nordatlanten. Middelhavet
og det Indiske Ocean under 2. verdenskrig.
Roy Nielsen deltog med sin flotte model af Boba Fetts Slave 1 fra Fine Models.
Der var gensyn med Jan Bannebjerg, som
viste os en fin Spitfire Mk.Va fra Airfix.
Lasse Hyllemose havde medbragt sin
lille fine model af den franske kunstmaler
Alphonse de Neuville med staffeli. Torben
Klein havde medbragt to dioramaer i sin
kendte stil; et med en Angel Interceptor
og et med en Tupolev Tu-2 og tankvogn.
Husk, at billeder af de deltagende
modeller kan ses på www.ipms.dk, hvor
du også kan læse indlæg af Torben om
arbejdet med at bygge Angel Interceptoren.
Næste kvartårskonkurrence (nr.
2/2014) er onsdag den 14. maj på Nyboder Skole.
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IPMS KALENDEREN 2014
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
26.-27. april ............................... Modellbauausstellung konkurrence ........... Lübeck, Tyskland (www.pmcl.de)
14. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
01. juni ....................................... Försvarsmaktens Huvudflygdag ................. Ronneby, Sverige (www.f17-flygdag2014.se)
11. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Sted endnu ikke fastlagt, se hjemmesiden
16.-27. juni ................................ NATO Tiger Meet ....................................... Schleswig - Jagel, Tyskland (www.natotigers.org)
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.
Pkt. 8 - Eventuelt.
Diskussion om DM afholdt på Hobbymessen
”Hvad var bedre” - kort fortalt: Alt.
Belysning, borde, beliggenhed, parkering,
mad, andre hobbyaktiviteter - et minus er,
at besøgende skal betale for at komme ind
(deltagere i DM kommer gratis ind!)
”Hvad manglede”:
Gratis adgang for besøgende. Nogle
savnede den mere intime stemning i Valby
”som jo var vores eget”. Den oprindelige
vision for DM var dog, at det skulle være
en showcase.
For at brande hobbyen bredest muligt,
så er Hobbymessen det optimale sted.
Der var også medlemmer, der havde
været skeptiske, men alligevel fundet Hobbymessen hyggelig.

Salg på ”swap-meet vilkår” blev vægtet
højt.
Tombolaen var savnet, men den var
fundet for primitiv til at have med.
”Hvad skal præciseres”:
Præmisser omkring salg på standen.
Mængden af borde, der skal være til rådighed. Bedre kommunikation med arrangør.
Bedre overlevering af præmier.
”Hvad med økonomien”
Vi har sparet 4.000 kr. med ca. 50
deltagere.
8.2
SMT hobby vil blive savnet på møderne.
Juni og august er tomme for aktiviteter,
forslag gerne til bestyrelsen inden 1. april,
så det kan komme i bladet. Arrangementer
skal være selvfinansierende. Der bliver ikke

stolet på folk i den grad, man ellers var vant
til fra tidligere.
Generalforsamlingen afsluttedes i god ro
og orden.
Udenfor referat.
Kvartårs konkurrencerne havde haft 20
deltagere og 98 modeller (heraf 22 fra Peter
Nellemann). Bestyrelsen havde alle deltaget
og placeret sig i top-10.
3. pladsen gik til Kjeld Pedersen
2. pladsen gik til Ib Smidt
1. pladsen gik til Peter Kristiansen
Peter meldte sig som konkurrenceansvarlig også for 2014 og fandt det altid
spændende at se ”jeres modeller”.
Julekonkurrencen blev vundet af Kai
Willadsen.
Referent: Torben Klein

Esbjerg Åben Ved vejs ende
Niels Rønkjær havde bl.a. fået taget
dette foto af en scratchbygget 2½ ton
GMC i skala 1/16!
Modelbyggeren er Morten Moeslund
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Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

Nogle af vinderne fra kvartårskonkurrencen
Øverst er det Martin Røpkes HMS Warspite i 1/350,
som blev nr.3 i klasse C
Til venstre er det Per Nielsens Fiat 508 CM Coloniale
Herunder er det Peter Kristiansens
1/48 P-38H Lightning, der vandt klasse B
Nederst er det Jan Bannebjergs Spitfire Mk.Va
Some of the winners from the quarterly competition
Top is Martin Røpke’s 1/350 scale HMS Warspite 1943
that came third in class C
On the left is Per Nielsen’s Fiat 508 CM Coloniale,
third place in class A
Below is Peter Kristiansen’s 1/48 P-38H Lightning
that took home first place in class B
Bottom is a Spitfire Mk.Va built by Jan Bannebjerg
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Læsernes egne billeder
Er taget af Flemming Hansen på RAF museet i Cosford

Øverst er det en Auster Antarctic
I midten PBY-6A Catalina L-866
fra det danske Flyvevåben
Nederst er det TSR.2 prototypen
XR220, der aldrig kom i luften

Top is an Auster Antarctic
In the middle is the ex-RDAF
PBY-6A Catalina L-866
Bottom is the TSR.2 prototype
XR220 that never took to the air
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