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Roskilde Airshow 2015

Flere stemningsbilleder fra
Roskilde Airshow 2015.
Øverst er det Chip-Chaps i
ex-RDAF Chipmunks.
Til venstre er det den
Messerschmitt Bf 109 som forulykkede
sidste år, nu er den tilbage i luften.
Nederst en svensk T-6 Texan, som er en
fast del af de airshows der foregår rundt
om i Skandinavien.
More photos from the
Airshow in Roskilde
Top is the Chip-Chaps flying
in ex-RDAF Chipmunks.
On the left is the Bf 109 that crashlanded
last year but it is now back in the air.
Bottom is one of the Swedish T-6 Texans
that take part in nearly every airshow in
Scandinavia.
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LEDER
Så blev det endelig jubilæumsnummeret, nummer 150 i rækken af IPMS-Nyt igennem tiden. Min egen karriere begyndte i nummer
31, hvor jeg blev redaktionssekretær og jeg efterfulgte Kai Willadsen som redaktør fra nummer 35. Så for mit vedkommende er det
altså blad nummer 116, hvor jeg står som redaktør. Nummer 35 udkom i februar 1987, så det er snart 29 år siden jeg satte mig i stolen.
Når man når et sådant jubilæum er det tid til at kigge tilbage på hvad der er sket gennem årene, en del bliver beskrevet i jubilæumsartiklen som begynder på side 6 i dette nummer. Vi har igennem årene forsøgt at følge med i den tekniske udvikling, fra et blad der
blev tastet på en skrivemaskine og klippe/klistret op på enkeltark, der efterfølgende blev fotokopieret og håndsamlet af medlemmerne,
til et blad som i dag laves i et professionelt DTP-program og trykkes hos et professionelt trykkeri.
Indholdet har hele vejen igennem været noget som medlemmerne har leveret og det har derfor også afspejlet de ting som interesserer forfatterne. Mantraet har hele tiden været: Er der noget du mangler, så er det sit ansvar at skrive artiklen. Jeg har også altid sagt
at små indlæg modtages med taknemmelighed, store indlæg med begærlighed!
Hvad er det så du kan finde i dette nummer? Først og fremmest var der denne gang et lille overskud af stof. Der er en enkelt artikel
som fik lov til at ligge over til næste nummer. Dejligt, da februar nummeret notorisk lider af stofmangel.
Ellers er der selvfølgelig en artikel om vores historie, der er en artikel om DM i Modelbygning igennem tiden og en omtale af vores
jubilæumsudstilling i Valbyhallen i oktober i år. Ellers kommer vi rundt om bomberobotten Rullemarie, der er den historiske artikel
om et fly som har jubilæum og endelig de faste indslag som anmeldelser, julekonkurrence, bladhjørnet og kvart-års konkurrencen i
København.
Redaktionen har gjort sig umage med at udvælge billeder og vi håber at de falder i din smag. Ellers skal du jo levere dem selv.
Vi bør jo også kigge fremad, når vi når et jubilæum. I sidste nummer lå det i kortene at vi skulle til at skære ned på bladet eller skifte
form, ene og alene af økonomiske grunde. Men det ser ud til at vi kan fortsætte med det nuværende blad for det nuværende kontingent, i hvert fald i 2016.
Generalforsamlingen, der afholdes tirsdag d. 12. januar (indkaldelsen er på si.38), er altså ikke presset til at finde en hurtig og
drastisk løsning, men kan diskutere i ro og mag om foreningens blads fremtidige udseende. Det synes jeg er fantastisk positivt og jeg
glæder mig til debatten på generalforsamlingen.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 28. november. Deadline til næste nummer: 01. januar.
Forsiden: Masser af drama med de mørke skyer på dette foto fra
årets Airshow i Roskilde. Flyet er en Beechcraft King Air
Foto: Flemming Hansen

Front cover: Lots of drama with the dark clouds on this photo from
the Airshow in Roskilde. The plane is a Beechcraft King Air
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side

Så sidder man her i mindet om den nys afholdte Hobbymesse
og får en sær trang til at citere Helle Thorning: ”Vi gjorde det”.
Der trådte IPMS Danmark godt nok eftertrykkeligt i karakter
og der skal lyde et stolt og glad og ualmindelig velment ”tusind
tak” til de medlemmer, der aktivt bakkede vores 50 års jubilæumsudstilling op.
Det var ikke helt, hvad vi troede der stod skrevet i stjernerne i
august da vi annullerede DM i Modelbygning. Men det viser stort
engagement og vilje til at få tingene til at ske, at vi så i stedet for
rystede en herre-flot udstilling ud af ærmet i stedet for.
Med 756 udstillede modelenheder overgik den i ”noget at se
på” langt de seneste års DM og vi fik udstillet vores hobby på
fremragende måde.
I samarbejde med Hobbymessen på en måde, så der bare var
smil på alles læber denne gang. Der var ikke skyggen af spildplads
på vores rigtig store stand. 16 byggende modelbyggere sørgede
for at vise, hvad det hele går ud på og svarede beredvilligt på
spørgsmål fra publikum og der var mange besøgende. Sælgere
af byggesæt bemærkede også en stor købelyst, så vi kan sagtens
inspirere kunderne. Det kaster ikke så mange medlemmer af sig,
men her må vi mindes Bjørns udmærkede tese ”det er vigtigst at
brande hobbyen.”
For at gøre det klart for DMB og provinsaktiviteterne at IPMS
mener det alvorligt, at vi gerne vil begrave stridsøksen godt og
grundigt og at vi ikke skal være bange for at støtte hinandens aktiviteter, havde vi visitkort fra både Fyns Modelbyggerklub og Danske
Modelbyggere med på udstillingen og havde placeret materialet
sammen med vores eget hvervemateriale. Så kan modelbyggere
selv vælge det forum, der passer dem bedst – bare de bygger!
”Vanen tro” kunne publikum godt lide Sonnichs ”modelbyggeren der bygger modeller”, så han vandt (og velfortjent synes
jeg) vores 50 års jubilæumspokal. Den model opsummerer alt,
hvad modelbygning går ud på, så jeg synes, pokalen har fået et
passende hjem.
Om lørdagen havde vi så en hyggelig 50 års jubilæumsmiddag,
hvor jeg fandt det rimeligt at hædre betydende medlemmer, der
på særlig vis har udmærket sig gennem de 50 år.
Det blev til 5 hædersbeviser (som jeg selvfølgelig regner med
bliver indrammet og hængt op på hæderspladsen over kaminen)

Enkelte medlemmer har præsteret et heftigt godt stykke arbejde
over en frygtelig lang tid:

Editorial Perseverance Award
Denne hædersbevisning gives til:
Lars Seifert-Thorsen
For siden 1986 at have været redaktør for IPMS-Nyt og sikret et
stabilt medlemsblad hvert kvartal og forædlet produktionen i takt
med de tekniske muligheder.
Og så er der jo lige dem, der på godt og ondt har styret foreningen
gennem mange år:

Presidential Endurance Award
Denne hædersbevisning gives til:
Flemming Hansen
For at have siddet på formandsposten gennem 21 år og have
bragt foreningen både på Internet og Facebook samt forædlet
dokumentbehandlingen omkring DM i Modelbygning.

Lifetime Boardmember Award
Denne hædersbevisning gives til:
Bjørn Jensen
For at have været med til at gen-starte IPMS Danmark og gennem
36 år styret foreningens økonomi med nidkær omsorg og sikret
solide økonomiske vilkår for foreningsarbejdet.

Først og fremmest (thi ellers ville vi slet ikke have været her):

Founding Father Award
Denne hædersbevisning gives til:
Jacob Stoppel
For at have været med til at starte IPMS Danmark og gennem
alle 50 år sikret Københavnere en hobbybutik af international
standard.
Uden trofaste medlemmer ville det også være lidt kedeligt, så en:

Lifetime IPMS Member Award
Denne hædersbevisning gives til:
Hans Christiansen
Som med det lave medlemsnummer ”1” er det medlem, der har
været med i IPMS Danmark gennem den længste, ubrudte årrække
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Og således hædret, kan vi så småt vende blikket fremad.
Med det moment, vi kunne lægge i denne udstilling kan jeg ikke
forestille mig, hvorfor man finder på at snakke om, at foreningen
skal lukke. Der er da så meget at arbejde med.
Der snakkes da heldigvis også i medlemsskaren med mulige
kandidater og hvis vi er heldige, bliver nogle også overtalt til at
træde ud af rækkerne og overtage stafetten. Jeg vil i hvert fald
være fortrøstningsfuld.
Erfaringerne fra denne Hobbymesse er måske også, at vi
skal forsøge os lidt mere med udstillingskonceptet, så vi ”bare”
kommer og viser, hvad vi har på hylderne og ikke så meget for
at få en præmie.
Eventuelt kombinere noget konkurrence med udstilling? Værd
at overveje.
Vi ses til GF, det skal nok blive spas og løjer.

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.

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.

IPMS MEMBERS SAVE ON A
SUBSCRIPTION TO
To pay (Payments in £ Sterling),
call: +44 1780 480 404 and SAVE £5.
Simply quote the code and your IPMS membership number to the operator to
receive your discounted price. Lines open 9.00-5.30pm GMT Monday-Friday

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

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

£53.00

£5.00

£48.00

2 Year (24 issues)

£92.49

£5.00

£87.49

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

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

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. Closing date: 31 December 2015

www.keypublishing.com/shop

1267/15
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IPMS – 50 års jubilæum
Vi sluttede efter 20 års eksistens (IPMS Nyt nr. 28) med det optimistiske udsagn:
"Der er ingen anden vej, IPMS det er for dig”.
Af Torben Klein

W

ell – lad os se, hvad som senere
hændte. Vi lægger ambitiøst ud
med, i 1985 at afholde det første Danmarksmesterskab i Modelbygning
i Centersalen i Lyngby Storcenter.
Der var format over det den gang.
Der var også flere sponsorpenge at
gøre godt med. Vi kunne faktisk planlægge med at det ikke måtte koste IPMS
penge at afholde sådan et arrangement.
Det blev en travl dag i Lyngby med rimelig
pressedækning, selv om os med (for) lang
hukommelse stadig husker overskriften
”DM i Krigslegetøj”.
Formanden konkluderer efterfølgende
at ”opbakningen var knap nok tilfredsstillende”.
Her har vi så fat i en af de faste
bestanddele af IPMS Danmarks dagligdag.
Der er enkelte emner, der går igen og igen,
og derfor kun sporadisk vil blive kommenteret. Formanden er stort set aldrig
tilfreds med fremmødet til de kommende
DM’er. Kurven for deltagere vil også vise
sig at være jævnt faldende, så det har man
jo sådan set ret i.
Kassereren vil beklage sig over manglende indbetalinger. Af en eller anden sær
grund ender vi ofte med, at omkring 40%
er i restance. Gad vide hvorfor det er så
svært at betale kontingentet?
Redaktøren mangler altid stof til bladet
(dog skal det nævnes, at man KAN finde
blade, hvor han har været tilfreds med
tilstrømningen af stof.)
På generalforsamlingerne har vi to
favorit-emner. Vi holder meget af at klage
over regnskabsaflæggelsen og diskutere
SMT hobby og IPMS i forhold til detail/
grossistvirksomhed.
Vi prøver også nogle af de mere
spektakulære beslutninger og foretager to
eksklusioner.
Preben Schou ekskluderes af bestyrelsen efter at have udgivet sig for at være
bestyrelsesmedlem over for producenter
for at kunne få anmeldereksemplarer.
Preben havde udviklet sig til lidt af en
skurk med verdensomspændende ry. F.eks.
kunne man i IPMS Journal (USA) læse
en advarsel om at handle med ham. Han
valgte ikke at få prøvet beslutningen på en
generalforsamling.
Frank Forup havde udviklet et horn i
siden på foreningen, og da han igen ville
6

være medlem, blev dette ønske afprøvet
på en generalforsamling. Her besluttede et
flertal, det nok ikke ville være en god ide at
optage Frank igen.
I 1987 får vi ny bestyrelse bestående af Torben Klein, Bjørn Jensen og
Uwe Jørgensen. Lars Thorsen overtager redaktørjobbet for IPMS-Nyt og
tilfører denne stilling megen stabilitet,
idet han har posten frem til skrivende
stund, hvor denne artikel udkommer.
Vi holder også vores hvert-andet-årlige
DM og denne gang er formanden tilfreds
med antallet af hjælpere og stigende deltagelse.
I 1988 diskuteres SMT Hobby igen,
hvilket bl.a. får følgende kommentar ved
på vejen: ”polemikken stammer fra et
personligt modsætningsforhold”. Vi skifter
igen ud i bestyrelsen, der så kommer til at
bestå af Torben Klein, Bjørn Jensen og
Per Voetmann.
Slut-firserne er også perioden, der
viser berettigelsen af IPMS som verdensomspændende organisation. Den spirende
modelkultur bag jerntæppet er nødt til at
bytte sæt med vestlige modelbyggere for
at få deres fix. Her er IPMS en god afsætningskanal.
Det er også i den periode, at vi skiftes
med IPMS Sverige til at besøge hinanden
til skandinavisk kom-sammen.
Politisk set får vi så en diskussion om,
hvorvidt tysk panser fylder for meget i
modellandskabet. Her, 30 år senere, er
der stadig meget tysk panser på markedet,
men allieret materiel er dog nu bedre repræsenteret.
Muligvis inspireret af DM i Modelbygning begynder der at blomstre modelkonkurrencer op over det ganske, danske land
i form af Nordjydsk Åben, Esbjerg Åben,
Randers Åben, Østjydsk Åben mm.
1990 fejrer IPMS Danmark 25 års jubilæum med en arbejdende stand i vores faste
udstilingssted, Foyeren i Lyngby Storcenter.
Vi begynder at kunne mærke ”krisen
kradse”, der spindes bl.a. en ende over, at
lommepenge markedet er væk.
1991 er naturligvis DM år og vores
trofaste amerikanermedlem Dennis Skora
afgår desværre ved døden efter en grim
hjernesvulst.
1992 danner vi igen en ny bestyrelse.
Torben mener, at der er brug for nyt blod

på formandsposten, gerne med ”provinserfaring”, så Per Voetmann bliver formand
med Bjørn Jensen på kassererposten og
den nye ”up and coming man” Flemming
Hansen på sekretærposten.
Den nye formand udtaler bl.a. dette,
der helt klart stadig holder: ”Brug den
lokale hobbyforretning, mens den er der.
Så bliver den måske liggende.”
Ellers er det en dejlig periode for
IPMS Danmark med stadig stigende
medlemsantal.
I 1993 bliver DM udvidet til en 2-dages
begivenhed og en Albert Tureczek tager for
sig af præmiemængden.
Per Voetmann jagter en karriere inden
for etaten, så vi vælger igen ny bestyrelse.
Triumviratet kommer så til at bestå af:
Flemming Hansen, Bjørn Jensen og
Allan Steen Larsen.
I 1994 bliver kritikken af regnskabsfremlæggelsen så konkret, at vi stemmer
om regnskabet.
30 for, 12 imod, 3 blanke.
IPMS-Nyt vokser til et komplet blad,
hæftet i ryggen og dass ganze Molevitten.
Vi oplever også de første diskussioner
omkring lokalafdelinger (som bestyrelsen
til stadighed er imod. Preben Schou har
ikke sat sig sine spor for ingenting) og ”DM
til Provinsen” (noget, som bestyrelsen
aldrig har set som en realistisk mulighed).
Mediemæssigt får vi et indslag i TV
Lorry. På detailhandelssiden lukker Hobbyhjørnet.
DM vil vi beholde i Lyngby Storcenter,
så samarbejdet med Chakoten stopper, idet
man herfra hellere ville have arrangementet
til Tøjhusmuseet.
På mediesiden blev DM '95 en stor
success med omtale i Kanal 2 Rapporten,
Kbh. Radio, Jyllandsposten og Berlingeren.
Bagefter kunne formanden så tage del
i en debat om ”DM i korruption”. Dårlige
tabere kan vi godt have en gang imellem.
Normans Hobby lukker, idet ejeren
bliver skudt. En tragisk slutning på en god
hobbybutik, som dog ikke var blandt IPMS
Danmarks bedste venner. Ejeren gav den
nye formand en lektion, at IPMS var en
flok nitte-tællere.
I provinsen kunne man komme til både
Randers Open og Fredericia Open.
I 1997 tager IPMS-Nyt endnu et skridt
fremad og udkommer med farveforside.

Til gengæld døjer DM med manglende
sponsorer og økonomien er anstrengt.
En ombygning i Lyngby gør, at vi skal
ud af Lyngby Storcenter. Vi ender under
noget mere beskedne lokaliteter i Valby
Kulturhus.
I 1998 skiftes der så for sidste gang i
lang tid ud i bestyrelsen, der kommer til at
se sådan ud:
Flemming Hansen/Bjørn Jensen/
Torben Klein.
IPMS Danmark kommer på nettet og
på detailsiden lukker Holmberg Hobby.
Til gengæld leverer IPMS ”props” til den
kendte film ”Død i Mødregruppen”.
1999 er DM år, og vi er stadig ikke helt
begejstret for deltagerantallet, til gengæld
fik vi besøg af Steen Bostrup. Efterfølgende diskuteres om DM er for ”hyggeligt”.
2000 lanceres Egroup liste og diskussionsgruppen til email. Og som de hobbyfundamentalister, vi er, tager man en gang
imellem begrebet ”diskussionsgruppe” alt
for alvorligt.
HEP dør, men Model og Hobby føres
videre.
Lokalafdelinger og øst/vest diskussioner kører for fuldt tryk, hvilket får formanden til at konkludere: ”Kontakt til andre
foreninger har aldrig ført noget med sig.
Vi ved, hvordan foreningen skal køres. Vi
har penge på kistebunden. Vi er landsdækkende. Vi dækker alle typer modelbyggere
og der citeres ”modelklubber kommer og
går – IPMS Danmark består”.

Som sædvanligt diskuterer vi også i
2002 IPMS/SMT regnskaber og ”kunne
man dog ikke få det på papir”.
2003 er der igen DM. Nu kradser krisen
så meget og sponsorerne er væk, så det er
sætpræmierne også. Konklusionen er, at
DM lever og har det rimeligt. Det var så
det år, hvor en model ramte moral-loftet
og blev bortvist.
Vi udgiver IPMS-Nyt nr. 100 – vi er
gode til at lave blad. Til gengæld bokser vi
med portoomkostningerne, så bladet bliver
igen udleveret på møderne.
På valget til formand udfordres Flemming på posten. Det bliver afvist med 20
stemmer mod 7.
Der drages til provinsen med en stand
på Esbjerg Open. SMT Hobby er med i
kufferten og efterfølgende må vi erkende,
at der var der lavet en fodfejl. En handelsdrivende kan ikke falbyde sine varer fra en
foreningsstand.
www.ipms.dk sendes i luften og efterfølges af et forum. IPMS Danmark er godt
med i den digitale tidsalder. Ligesom foto
og video fra DM også nu er digitaliseret.
2006 lanceres merchandise i form af
IPMS beklædning. Men her må man igen
sande at ønsket kan nok være stort, men
når det kommer til stykket, så er armene
korte og lommerne dybe, så det tager
ganske lang tid at få afsat varerne og cementerer opfattelsen i bestyrelsen af ”det
har vi prøvet”.

For at sikre, at interesserede unge
ikke rammer noget administrations-uvilje
fjerner vi vores 14 år minimunsregel for
medlemskab. Hvilket dog ikke har haft den
store betydning for senere indmeldelser.
På regnsskabsaflæggelsessiden vedtages i 2006 et beslutningsforslag: Det er
ønsket at regnskabet udleveres på kommende generalforsamlinger. Det sker så i
2007 og så ellers aldrig mere.
Det er lidt fascinerende at både kasserer
og kommende generalforsamlinger vælger
at se bort fra dette beslutningsforslag.
Bestyrelsen burde have haft mere respekt
for en GF beslutning, og GF burde mene
deres beslutninger mere alvorligt.
2007 begynder vores lange samarbejde
med Hobbymessen, hvor IPMS Danmark
har en byggende stand til at profilere vores
hobby. Det er en tradition, der hen ad vejen
vil tiltrække flere og flere byggere.
Så konkluderer formanden omkring
debatten om lokalafdelinger, at ”døgnfluer,
der har krævet ændringer, har forføjet sig
væk.”
Det må man sige. I 2008 lanceres internet forummet ”Danske Modelbyggere”
(DMB) lanceret af 3 tidligere IPMS medlemmer, der åbenbart ikke har fået afløb
for deres engagement hos os. Det bliver
til stor og ubehagelig underholdning i de
kommende år.
Frem til 2014 bliver vi vidne til utallige
skænderier mellem øst og vest, modelbyggere med et horn i siden på IPMS og

Ved 50-års jubilæumsudstillingen viste Jacob Stoppel (siddende) at han stadig er aktiv som modelbygger
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personlige modsætninger. Ikke altid lige
sagligt og rimeligt. Vi bliver fanget i en
usund konkurrence om, hvilket forum og
gruppering, der er bedst. En konkurrence,
som IPMS ikke kan vinde.
Alt i alt ikke til fordel for IPMS Danmark. Til gengæld sætter DMB gang i
mange aktiviteter i provinsen, så vores
hobby som helhed vinder på at have både
IPMS og DMB.
Ved DM 2009 er foreningssiden blevet
hacket, højst beklageligt på en DM dag. I
fuld overensstemmelse med bestyrelsens
lyst til konspirationsteorier retter vi den
anklagende finger i en helt forkert retning,
før det bliver godtgjort, at vi har været offer
en professionel hackergruppe.
Vores medlemsantal begynder at dale
kraftigt, og 2011 konkluderes at være
det dårligst besøgte til dato. Formanden
konkluderer: Visse steder er stemningen
onkring IPMS langtfra positiv eller åben.
Vi forsøger i det små at modernisere
IPMS. Der bliver oprettet en facebook
gruppe, forum åbnes for ikke-medlemmer
og vi åbner for muligheden for lokalafdelinger.
DM skal ud af Valby og i 2013 afholdes DM i samarbejde med Hobbymessen
under fremragende forhold i Valby Hallen.
Ude i samfundet dør vores hobby’s helt
store mentor: Wilhelm Willersted og Model
og Hobby lukker.
En lystig sjæl hygger sig med at lave
et brev til Told og Skat omkring vores
regnskabsaflæggelse, dette får arbejdsbetegnelsen ”gækkebrevet” og viser lidt om,
hvordan vores omdømme er i provinsen.
I efteråret 2013 får man en kedelig
førstegangsoplevelse. SMT Hobby bliver
frarøvet 4.000 kr. på et møde, hvilket fjerner en betragtelig del af årets overskud. Da
vi jo har personsammenfald mellem ejeren

af SMT Hobby og vores kasserer gav det
efterfølgende lidt manglende motivation
på bestyrelsesposten.
Årtiers julemøde hos Bjørn bliver første offer, som erstatning var vi så i dejligt
afkølede lokaler i Jonstrup.
I 2014 giver en tur til swapmeet i
Brenderup imidlertid hul igennem til DMB
og de sidste par år er der arbejdet meget
målrettet mod at forbedre samarbejdet og
lægge låg på uvenskabet.
Hjemme i bestyrelsen slutter beretningen dog med den helt store katastrofe.
Bjørn Jensen taber sin motivation efter
et krav fra de øvrige bestyrelsesmedlemmer om, at nu SKAL regnskabet også
udleveres på papir. Så han nedlægger sit
mandat i utide under en vis dramatik på
IPMS Forum.
Bestyrelsen i 2015 bliver så: Torben
Klein/Flemming Hansen/Peter Kristiansen.
Det viser sig dog, at Bjørn ikke er ”helt
ude”. Han kommenterer højt og bredt alle
aktiviteter og tiltager sig ret til at bestemme
økonomi, tid og sted for foreningens
jubilæum. Det efterfølgende skænderi på
forum resulterer i, at Bjørn Jensen i vrede
forlader foreningen og tager en god håndfuld medlemmer med (som forventet). Et
uværdigt og trist exit for så betydende et
medlem.
2015 skal være DM år og der lægges an
til det helt store, som tilmeldingerne dog
ikke helt kan leve op til. Bestyrelsen bliver
usikker på omfanget og kan ikke love noget
sagligt og fornuftigt til Hobbymessen. Man
vælger at trække i nødbremsen og aflyser
årets DM. En 30-årig tradition er brudt.
Til gengæld etableres der spontant en 50
års jubilæumsudstilling som erstatning,
så Hobbymessen 2015 vil alligevel blive
udstillingsvindue for modelbygning.

Det hurtige indgreb fra medlemsskaren
omdannede imidlertid det kuldsejlede DM
til en 50 års jubilæumsudstilling, der i størrelse bliver et DM værdigt. Så samarbejdet
med Hobbymessen kunne fortsættes til
alles tilfredshed.
Det blev så også en rasende flot udstilling, vi fik præsenteret, med mediedækning
og det hele. 16 byggere og en hygge middag
til at slutte det hele af med. Det blev sgu
et godt jubilæumsår alligevel.
Så efter 50 år: Det er flot gået, at vi
stadig eksisterer som en stærk forening
for en hobby under pres på underholdningsfronten.
Men tiden løb fra ”Der er ingen anden
vej, IPMS det er for dig”. Der er nu andre
veje end IPMS og IPMS Danmark til et
socialt liv med modelbygning, og IPMS
Danmark skal lære at leve under den nye
verdensorden. Så vil der stadig være plads
til os i modelbyggerlandskabet.
I løbet af de 50 år har vi fået etableret
en god, dansk modelkonkurrence, der ser
ud til at være inspirationskilde til en hel
vifte af konkurrencer over hele landet.
Vi har været katalysator (på den ufede
måde) til etableringen af DMB og den
opblomstring af aktiviteter i provinsen, vi
aldrig selv fik gang i.
Så modelbygger-miljøet i Danmark er
vel det bedste i de 50 år, IPMS Danmark
har eksisteret, og vi kan være tilfredse med
at have været en del af den udvikling.
Efter 50 år står vi så i en klassisk ”Microsoft problemstilling”. Programmerne
har låst sig og vi trænger til en genstart.
Nødvendigvis med en ny bestyrelse, for
den gamle garde bør nu forlade kamppladsen.
Så vil der også være plads til IPMS
Danmark i fremtiden, denne gang under
mottoet ”IPMS, det er måske for dig”.

Årets airshow i Roskilde var sidste gang vi så
Niels Egelunds Fouga Magister som en del af
det flyvende program.
Niels er blevet 70 og har sat flyet på museum på
Danmarks Flyvemuseum i Stauning

8

9

IPMS 50 års Jubilæumsudstilling
Borde, mange borde, med masser af modeller. Modelbyggere, som bygger.
Af Per Tardum

J

eg har været med i over 30 år, faktisk
en del længere hvis jeg medregner at
jeg startede mine første modeller som
10-årig. Jeg lærte om IPMS, via et opslag i
den gang Rødovre Hobby, i begyndelsen
af 80’erne, hvor DM blev annonceret. Det
var dengang jeg opdagede, at der var et
foreningsliv, for en som byggede modeller.
Jeg nåede med til DM det pågældende år, i
skrivende stund husker jeg ikke om det var
’82, men jeg husker at jeg blev placeret. Jeg
var vildt overrasket over både mængden af
modelbyggere og mængden af modeller på
bordene. Dengang kunne et DM fylde en
af de store sale i Lyngby Storcenter.
Siden dengang har jeg været med til
samtlige DM, som deltager og/eller dommer. Mest dommer når jeg tænker over
det, selvom jeg har været rimelig produktiv
modelbyggemæssigt, er det langt fra alle
modeller som jeg har fundet værdige til
fremvisning.
Jeg har både bygget synes jeg selv, en
hel del modeller, og samlet endnu flere
(hvad der som bekendt er to forskellige
ting). Jeg adskiller mig ikke fra flertallet (?)
ved at have en del flere projekter i reolerne,
end jeg har leveår til at færdiggøre. Min
erkendelse af dette blev med al ønskelig
tydelighed bekræftet i processen med igennem 2 år, at merge to hjem. Det er utroligt
hvad man finder i sit lagerrum. Men lysten
til at få noget nyt hjem lever fortsat, der
er et par interessante projekter, som jeg
kunne finde på at købe ind til. I skrivende
stund har jeg fået mit kontor færdigt, med

rigelig af plads, til også at kunne begynde
igen med at bygge, og samle, og læse om,
og, og med andre ord, komme i gang igen.
Jeg har i mange år deltaget i møderne
på Nyboder skole, på det seneste dog ret
sjældent. Tid, familie, lokation… det har
bare ikke altid passet. Jeg har skrevet en
del artikler til IPMS-Nyt igennem tiden,
og siden engang i 2006 har jeg været i
redaktionen, siden nummer 112.
Og hvad så, kan man spørge. Jeg
prøver vel egentlig blot at sige, at jeg har
været en del af IPMS i lang tid og det er
i det perspektiv jeg oplevede vores 50 års
jubilæumsudstilling. Hvilket leder mig hen
til pointen.
Engang i september begyndte jeg at
interessere mig for hvornår dommermaterialet ville være klar, for at finde ud
af, at vi havde aflyst DM.
Jeg ved stadigvæk ikke om jeg har forstået den reelle grund. Men én ting var klar,
der var under ingen omstændigheder nok
tilmeldinger. Enkelt cifret 6 uger før, eller
noget der omkring? Jo, det er den enkeltes
ansvar at holde sig opdateret, og vi har som
forening et rimelig velfungerende forum,
som jeg måske skulle klikke ind på lidt
oftere. Men jeg var overrasket, over at der
ikke var tilmeldinger nok til at gennemføre
et DM. Ja, der har været forskellige udfordringer i foreningen, bestyrelsen er stort set
skiftet, og bliver skiftet igen? Jeg er ikke/
har ikke været tæt på de underliggende
begivenheder, så den ”rigtige” version
har jeg nok stadigvæk til gode. Men er det

ikke modelbygning vi har til fælles? Kan
vi relativt få, i et lille land, da ikke kunne
samles om en hobby(!)? Da jeg meldte mig
ind, blev jeg medlem 164, tror jeg nok. Jeg
tror at vi aldrig har været meget over 300 i
alt. Nu er jeg nummer 39, og jeg tror ikke
at vi har 200 betalende medlemmer tilbage.
Gider vi i det hele taget?
Vi er i en tid, hvor den industri som understøtter vores hobby tydeligvis blomstrer.
Nye emner, nye firmaer, nye produkter,
Airfix er genopstået. Vi har flere muligheder end nogensinde før. Vi støttes af et
Internet hvor alt lader sig søge, og finde.
Desværre med den kedelige følge at det
store flertal af fysiske hobbybutikker er
reduceret til stort set ingenting (undskyld
Stoppel, men der er altså ikke mange af
jer…)
Så hvad oplevede jeg egentlig. Jeg synes
at det var en fantastisk oplevelse. Masser
af modeller, mange medlemmer som sad
og byggede, foreningens ildsjæle. Og ikke
mindst, masser af interesserede. Vel an,
mange kom sikkert for at se på jernbane
eller perleplade, men ok da, fordelen for
IPMS er, at de også kiggede forbi og kunne
blive inspireret.
Og hvor var jeg så. Jeg kom, og så, og
erkendte, at hvis vi skal lykkes med vores
forening, måske endda overleve som forening, er det også mig som skal på banen.
Jeg kan kun sige tak, til de som fik
udstillingen op at stå, og som sad og repræsenterede foreningen på bedste vis.
Blot en refleksion.

Allan "F1" Nielsen har igennem mange
DM'er vist os fantastisk flotte bilmodeller, og
stort set alle har været i samme tilstand som
denne Dauer Porsche 962 fra DM i 2005
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Der var engang et DM i modelbygning
DM’s liv og levned i relativt små tygbare bidder.
Af Flemming Hansen

N

u blev det jo ikke til DM i år
som der skulle have været. Det
der skulle have været det 15. i
rækken – 30 år efter den første udgave.
Men det blev ikke til noget. Umiddelbart
på grund af manglende tilmeldinger, men
måske lige så vigtigt, at bestyrelsen eller i
det mindste de stammeældste ikke kunne
”markedsføre” 12 forkølede deltagere (på
tryk på knappen tidspunktet) som den helt
store succes.
Det stod bare ikke rigtig mål med den
indsats, der skulle til at igangsættes og ikke
mindst kontanter, der skulle ”brændes
af ” på præmier og lignende. Nogle gange
bliver det bare for surt og FOR meget op
ad bakke. Så sådan blev det i år. Om DM
kommer tilbage kan der ikke siges noget
om på nuværende tidspunkt. Men er der
nogen der skulle have lyst ude i det ganske
danske land – jamen så er det jo ”bare” at
gå i gang!
Så derfor dette tilbageblik. Fra den
spæde start i Lyngby Storcenter i 1985 til
det endelige og sidst afholdte DM sammen
med Hobbymessen i 2013. En hyldest til
alle dem der blev Danmarksmestre. Der
er taget udgangspunkt i det der er skrevet
i IPMS-Nyt gennem tiderne. Dem kan du
jo også kigge i, da der jo er gjort et stort
arbejde for at lægge alle numre af IPMSNyt online.

DM 1985 – Debut med
politiske undertoner
Så lad os tage turen tilbage til 1985. Hvad
var 1985 for en størrelse? Jo undertegnede
var en spæd størrelse på 25 somre; Danmark kunne stadig vinde i fodbold (DEN
kamp over Sovjetunionen i Parken i det år);
Kartoffelkuren var på vej året efter og en
mobiltelefon var mere telefon end mobil!
Så i det første nummer af IPMS-Nyt
i 1985 (nr. 27) kunne den daværende – og
nuværende(!) – formand, Torben Klein
proklamere at DM i modelbygning var på
vej til Lyngby Storcenters teaterfoyer dem
2. juni 1985.
Han var dog nødt til at reklamere for
arrangementet ved at proklamere, at der
var nøgenbilleder af Hanne Lyngfeldt i
bemeldte udgave af IPMS-Nyt. Dette var
dog et gimmick, de fandtes ikke, men på
daværende tidspunkt i de knapt så bornerte, knapt så tilknappede og knapt så
sexforskrækkede 80’ere i forhold til vore

dage, var det rigeligt at finde et nummer
af Ekstra Bladet eller Se og Hør, hvor den,
den gang unge dame udbredte sine ynder
i tide og utide.
Til gengæld kunne man ikke google! De
første pc’ere var dukket op, men internet og
den slags var stadig en del år ud i fremtiden.
Så det man bedst kunne anvende PC’ere til
var at spille, meget primitive spil i ganske få
farver. Hvis man var heldig var der endda
et lydkort i pc’en. Men ellers var der jo
den ”fremragende” lyd fra den indbyggede
højtaler. Harddisken var oppe på hysteriske
10Mb – ja der stod Megabyte!
Selve DM havde kostet en del møder
og det havde skortet lidt på at engagere
”frivillige” til de mange opgaver. Men det
lykkedes trods alt og det var lærerige timer
der blev afviklet i Lyngby.
Klasseinddelingen var den samme der i
overskrifter blev anvendt helt til det sidste
afholdte DM
A og B var fly. C og D var Militærkøretøjer. E og F var skibe. G og H var figurer.
I og J var biler. K var andet.
Danmarksmestrene i det første DM
blev følgende:
A: Ole Hviid Tønnesen, Polikarpov I-153
B: Torben Klein, Ju 87D-7
C: Dan Seifert, Raupenschlepper OST
D: Niels Pedersen, ”Kapitulation”
E: Peter Beisheim, USS New Jersey
F: Jørgen Smith, HMS Ivory
G: Thorkild Wiehe, ”Hektor ved Troja”
H: Dennis Holmberg, Japansk hus med
mænd
I: Jesper Pedersen, ’57 Chevrolet Bel-Air
Hardtop
J: Dennis Holmberg, ”Klargøring”
K: Jørgen Smith, The Chuckwaggon 1880
Vi har jo desværre måttet sige farvel
til Jørgen Smith og Thorkild Wiehe for
nogle år tilbage.
For dem der ikke måtte vide det var
Jørgen Smith indehaver af den store dejlige
butik i Buen i København, der måtte gå så
grueligt meget igennem i de sidste år af sin
eksistens. Bl.a. en voldsom husleje og et lidt
forfejlet salg der trak alt for længe ud, så det
kostede langt mere end det der kom ind.
I dag ligger der vist et tyrkisk rejsebureau.
Thorkild Wiehe var en spøjs fætter der
havde sin lidenskab inden for sjove modeller af gerne Sci-fi art og en tid var han en
del af IPMS bestyrelsen.
Dennis Holmberg var ekspedient i
diverse hobbybutikker gennem årene og

endte op med sin egen butik i Smallegade.
Hvad han laver i dag ved jeg ikke. Han blev
vist gift og fik et barn.
Peter Beisheim er kendt fra kredse
omkring Orlogsmuseets Modelbyggerlaug.
Ole Hviid, Dan Seifert og Torben Klein
er stadig aktive modelbyggere. Mere usikker på Niels Pedersen (medmindre der er
tale om ”Danscale”?) og Jesper Pedersen?
En Svend Åge Busk viste sig at have
svindlet med nogle tilmeldinger fra fynske og jyske modelbyggere. Han var ikke
medlem og havde selv taget ”initiativ”.
Om han bare var et fæ, der ikke havde styr
på andet end sig selv eller var decideret
svindler er ikke klart? Men han er uønsket
den dag i dag.
At der så efterfølgende var en billedreportage i Politiken under overskriften
”DM i krigslegetøj” medførte en del tumult og skriverier frem og tilbage mellem
formand og Politiken.
Anden tumult handlede om Frank
Forup, der brokkede sig højlydt over bedømmelser ved DM og meldte sig ud af
foreningen i protest… eller noget? Men
han ville gerne meldes ind igen senere,
hvilket blev taget under behandling af
generalforsamlingen, da han tilsyneladende
havde gået rundt og udtalt sig ilde om foreningen. Han trak sin ”ansøgning” under
generalforsamlingen. Men det med folk
der brokker sig over bedømmelserne – dog
ikke dem der vinder skal det siges – det var
noget der skulle forfølge DM igennem alle
årene mere eller mindre.

DM 1987
DM i 1985 havde vist sig som en stor succes. Medlemmerne væltede ind i bundter.
Så det blev klart at DM i 1987 måtte ske.
Dog ikke midt om sommeren, men
derimod i forbindelse med skolernes efterårsferie.
Stedet var stadig det samme – nemlig
Lyngby Storcenters teaterfoyer. Ja du vil
lede forgæves efter den i dag, da den er ombygget til butikker. Det var vort daværende
medlem Finn Sølje, der stod for kontakten.
Det var absolut ikke gratis, men heldigvis
var der god support og sponsorater fra
bl.a. Wittrock, der sørgede for sætpræmier
til vinderne.
Invitationen bringes på formandens
side i nr. 36 og der ser man virkelig hvor
langt IPMS-Nyt er kommet i de sidste 25
år. Skrevet med speedmarker på et stykke
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papir! I nr. 37 har speedmarkeren igen været på overarbejde, men der er trods alt også
noget maskinskrevet rundt om. DM 1987
til afholdelse den 18. oktober 1987. Men
alene sentensen: ”Alle IPMS medlemmer
må formodes at have en lokal forretning
hvor man handler…” siger noget om, hvor
lang tid det er siden. Ja den gang havde jeg
vel selv en håndfuld hobbyforretninger at
handle i – nu er der én! Stoppel. Der vist på
det tidspunkt i 1987 ikke havde en butik?
Torbens opfordring var til frivillige om at
melde sig. DET er til gengæld fuldstændigt
det samme i dag! Det vil sige at kun ”moderat fysisk pres” eller trusler må tages i
anvendelse…
Sponsorere på arrangementet var Wittrock (Heller, Airfix, Humbrol og Tamiya)
– K.E. Mathiassen (Revell og Matchbox)
og endelig Strøbæk (Hasegawa og Gunze
Sangyo) samt Albertslund foto.
Danmarksmestre 1987
A: Jimmy Frank Petersen, Avia B-534 I
B: Peter Nellemann, Nakajima 93
C: Michael Bjarneg Hansen, Austin K2/y
D: Jørgen Smith, Britisk duevogn
E: Bo Morten Skov, Audace
F: Robert Wehage, USS Roosevelt
G: Christian Becker, Chevaux-LegersLanciers du Berg
H: Kjeld B. Nielsen, Slagsmål
I: Jesper Pedersen, Graragediorama
J: Thorkild Wiehe, Rhatlwani collector skib
K: Peter Nellemann, Hus
I modsætning til i disse tider skulle der
ikke meget til at vinde en flyklasse. I størrelse mener jeg, for kvaliteten var fin. Men
en Avia B-534 er ikke en af de helt store
modeller. Jimmy Frank Petersen hedder i
dag Wæhrens.
Peter Nellemann er still going strong og
er nu i sin pensionisttilværelse mere aktiv

modelbygger i foreningen end nogensinde!
Bo Morten Skov skulle opnå sit første af
mange DM’er, da han satte sig solidt på
skibsklassen i årene fremover. Jesper Pedersen opnåede som den første at generobre
sit DM. Jeg må beklage at jeg ikke kender
de andre vindere.
Best of show fortjener en omtale i
det det var en 1:72 model af det japanske
hangarskib ”Akagi” bygget i samhørighed
af Allan Steen Larsen, Kim Hansen og
Peter Nellemann. Kan ikke lige huske om
der også var en 4. mand – i så fald beklager
jeg på forhånd.

DM 1989
Dette var det første DM jeg personligt var
engageret i med dommertjans og spredt
fotografering.
Den første indledning til dette sker i
IPMS-Nyt nr. 43 og speedmarkeren var
gud være lovet blevet pensioneret. Torben beretter om god opbakning omkring
tilmelding til diverse arbejdsgrupper og
det begynder at få smagen af ”business as
usual”. Det blev søndag den 15. oktober
i 1989.
Der varsles også om en fejring af
foreningens 25 års jubilæum i 1990 og der
efterlyses gode ideer til fejring. Tja – det er
25 år siden nu…
I nr. 44 proklamerer Lars SeifertThorsen med stolthed at IPMS-Nyt er gået
ind i EDB alderen idet det nu er muligt at
aflevere materiale på en 360K floppy disk
– altså en 5,25 tomme sag – så længe, at
det holdes i en flad ASCII fil og ikke noget
pjat fra f.eks. Turbo Pascals editor… Slyng
lige den sætning ud i et yngre publikum og
du vil blive mødt med undren!
IPMS-Nyt nr. 45 starter med Torbens
udtalte glæde over et rekordernes DM med

Et vue ud over hallen og modellerne ved DM 1995 i Lyngby Storcenter

modeller, deltagere og besøgende samt
reportager i Berlingske, Politiken, Københavns Radio og Ritzaus bureau.
I IPMS-Nyt havde man ikke lige gjort
sig den ulejlighed at skrive hvad de enkelte
havde vundet med, men anyways her er de:
Danmarksmestre 1989
A: Jimmy Frank Petersen 2. DM i træk
B: Peter Nellemann 2. DM i træk
C: Frederik Lemche
D: Frank Hestehauge
E: Bo Morten Skov 2. DM i træk
F: Robert Wehage 2. DM i træk
G: Frederik Lemche
H: Frederik Lemche
I: Flemming Hansen
J: Lars Christensen
K: Thorkild Wiehe
L: Bjørn Jensen
Ny vinder i denne omgang blev Frederik Lemche, der tog sig af ikke mindre
end 3 DM’er, der så samtidig viser at der er
tale om en rigtig alsidig modelbygger. Han
bor i dag ved Vejle og har en sætsamling af
anselig størrelse.
Frank Hestehauge ville i årene fremover blive en markant skikkelse i foreningen da han også kom til at bidrage til
redaktionen en overgang. Frank er dog tabt
for omverdenen da han i dag hovedsagelig
beskæftiger sig med tog!
Flemming Hansen – ja det er undertegnede, der senere skulle blive formand
og forsøge at styre foreningen gennem en
brydningstid med mere pc indflydelse og
internettet der lurede i horisonten. Hvor
godt det gik, er der sikkert delte meninger
om…
Bjørn Jensen var jo kassereren gennem mange år og ham der tog depechen
op omkring IPMS, da man kunne samles
om et sofabord og samtidig indehaver af
SMT Hobby, der igennem en årrække
var fast brokke indslag på generalforsamlingen – altså udformningen af
reklamer og ”udnyttelse af foreningen
for egen vindings skyld” som det blev
fremlagt. Han valgte at melde sig ud
i 2015, som nogen måske erindrer…!
(sic)

DM 1991
Forud for DM i 1991 var der på
GF ønsker om at der blev lavet en
lastbilsklasse. Alle klasser havde
hidtil været delt i hovedområder, så
hvorfor en mindre klasse som biler
pludselig skulle deles op afstedkom
diskussioner.
Også ud fra det synspunkt at
flere klasser koster flere præmier og
dermed flere penge. Så der skete ikke
opdeling forud for DM i 1991 – men
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sådan skulle det ikke vedblive! Det var i
øvrigt i det år at Dennis Holmberg åbnede
sin hobbybutik på Smallegade.
Danmarksmestre 1991
A: Albert Tureczek
B: Albert Tureczek
C: Albert Tureczek
D: Frederik Lemche
E: Bo Morten Skov 3. DM i træk
F: Niels E. Christensen
G: Henrik Arvel
H: Frederik Lemche 2. DM i træk
I: Flemming Hansen 2. DM i træk
J: Gunnar Nielsen
K: Kim Flügel
L: Preben Larsen
De tidligere DM’er havde ”lidt” under
at få benævnelsen ”Københavneri” da
mange af vindermodellerne var lavet af
lokale. Det kunne man ikke sige denne gang
da Albert strøg ind og tog godt for sig af
præmierne. Albert er godt nok oprindelig
østriger, men bor i Jylland og er den dag
i dag en gudsbenådet modelbygger, der
har det med at stille op hvor som helst og
når som helst med sine modeller. Selv så
langt væk som US Nationals. Men han har
da også været en markant del af DM de
følgende år.
Niels Elmholt Christensen er heldigvis
blevet medlem igen efter at have været ud
i en årrække. Niels har sin force omkring
bilmodeller og dyrker meget rilleræs.
Kim Flügel er meget i miljøet omkring
figurer, sci-fi og den slags også i dag. Henrik
Arvel, Gunnar Nielsen og Preben Larsen
siger mig desværre ikke noget.
Personligt husker jeg tydeligt DM, da
min datter blev født 7 timer efter DM’s
afslutning, så snak lige om langtidsplanlægning!
DM 1991 blev også overgangen til at
kvalitetsniveauet fik et godt nøk op ad,
så det ikke bare var lige til at blive Danmarksmester og uendelige diskussioner
blev sådan set indledningen til de næste
mange år. Flere klasser og større opdeling.
Ja, der var sågar også forslag fremme om
at ”Danmarksmestre” skulle stille op i en
”Danmarksmesterskabsklasse”, så andre
kunne komme til at blive ”Danmarksmestre”. Det kunne man så blive ved med til
alle havde været Danmarksmestre. Nej!
Hvis man vil være Danmarksmester må
man søren danse mig slå sine modstandere.
Det lyder ligetil og indlysende. Men det
var måske også samtidig det der gjorde at
mange kun var med til DM én gang, da
man fandt ud af at det var svært at blive
andet end ”kanonføde”. Jeg ved det ikke.
Men sammenligningen med C4 Open
er ligetil. Her skorter det ikke på deltagere
og rigtig mange går derfra igen med en

eller anden form for præmie, da man ikke
anvender princippet om en 1., 2. og 3.
plads. Men derimod tildeler et antal guld
sølv og bronze medaljer i alle klasser alt
efter modellernes niveau.

DM 1993 – nu med 2 dage
Inden DM i 1993 – ja eller rettere efter
DM 1991 og før DM 1993 skifter IPMS
Danmark formand 2 gange. Første mand
på posten er Per Voetmann, der overtager
posten efter Torben Klein.
Så i nummer 59 lanceres der minsandten et helt nyt DM over 2 dage med både
lørdag og søndag. Det var et hårdt arbejde
at give alle modellerne en ordentlig bedømmelse, så den ekstra tid blev vel modtaget
– ikke mindst af dommerne. Måske knapt
så meget af provinsboere, der nu skulle
finde overnatning. DM skulle afholdes den
16. og 17. oktober 1993.
På klassefronten blev fly og biler delt
mere op på grund af de mange deltagende
modeller i 1991.
Samt ikke mindst den nye dokumentationsklasse, hvor det var deltageren der
skulle dokumentere sin models udseende
og ikke op til dommernes viden om emnet. I alle andre klasser indgik autenticitet
dermed ikke længere som en parameter, da
det jo er umuligt at kende alle afarter af alle
modeller i alle udførelser og de evindelige
diskussioner det havde medført i tidens løb.
(Her udstødes et STORT suk!)
Der var megen grøde på hobbybutik
fronten. Stoppel Hobby flyttede fra Bentzonsvej til Smallegade. Smiths Legetøj og
Hobby flyttede til Kompagnistræde, der
hurtigt skulle få et udseende som et østeuropæisk brødudsalg hvor de få varer stod
og skreg til hinanden. En sørgelig slutning
på en fin forretning.
Per Voetmanns tid som formand
stoppede brat inden DM, da han fik et
bedre job i Bruxelles. Derefter var det så
undertegnede der sad i stolen frem til og
med 2014. I lyst og nød om man så må
sige! Som noget nyt i forbindelse med dette
DM havde vi et samarbejde med Chakoten,
hvilket medførte en klasse af flade figurer
DM-93 var også det første DM hvor vi
tog mit DM administrationsprogram i brug
således at vi lige siden da har komplette
lister over hvem der var med og hvad de
havde bygget. Det gjorde det også langt
nemmere at lave resultatlister og mellemresultater. Det var sådan set i brug helt frem
til DM 2011, hvorefter 64 bit teknologien
og et Excel regneark i stedet blev løsningen.
Danmarksmestre 1993
A1: Albert Tureczek
A2: Albert Tureczek
B: Peter Nellemann

C: Frederik Lemche
D: Jack Hovman
E: Albert Tureczek
F: Kim Møller
G: Kjeld Buchholtz
H: Kjeld Buchholtz
I1: Albert Tureczek
I2: Flemming Hansen
J: Niels Elmholt Christensen
K: Hans Henrik Sidenius
L: Henrik Arvel
M: Frank Hestehauge
Igen var Albert Tureczek helt suveræn
i en del klasser og så har vi det at denne
Flemming Hansen vandt ”lastbilsklassen”.
Nu var det dog sådan at klassen blev kaldt
”Biler med tre eller flere aksler” på samme
måde som vi havde propelfly og jetfly. At
sige at lastbilsfolket var imponeret var nok
en overdrivelse, da det var en 6-hjulet F1
bil der vandt ”lastbilsklassen”… Men igen
– dem der betaler musikerne bestemmer
altså melodien.
Jack Hovman viser sig for første gang
og skal blive en fyr der over de næste mange
år trofast er dommer ved DM, men han har
nu mistet interessen for hobbyen. Kjeld
Buchholtz er kendt blandt Chakoten folket
og Hans Henrik Sidenius viste sig flere
gange ved DM på de flotte placeringer.
Kim Møller og Henrik Arvel har jeg ingen
erindringer om desværre.

DM 1995 –
nu også med korruption!
DM i 1993 havde ikke været en større
succes set ud fra antallet af medlemmer
der stillede op.
En ”bandbulle” fra undertegnede
gjorde underværker op mod arrangementet
i 1995, der gjorde sig bemærket som et af
højdepunkterne med over 700 modeller og
over 100 der stillede op.
Nu var der en klasse til flade figurer
som følge af samarbejdet med Chakoten
og junior klasse var det også blevet til. Så
der var tryk på i indskrivningen den lørdag
i oktober da der var DM i modelbygning i
Lyngby Storcenter.
Danmarksmestre 1995
A1: Eduardo Mitchell, C-54
A2: Albert Tureczek, Israelsk Mirage
B: Allan Steen Larsen, Mistel 2
C: Jens Frederiksen, Jagdtiger als Befehlspanzer
D: Allan Steen Larsen, Da Tysken kom
E: Bo Morten Skov, HMS Tally Ho
F: Sven Thomsen, ”Go tur”
G1: Brian Petersen, Infanterist
G2: Albert Tureczek, Brothers in arms
H: Christian Lygum, Napoleon sover
I1: Nils Støttrup, Chevrolet Nova SS
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I2: Allan Nielsen, Tyrrell P34
J: Nils Støttrup, Helsingørmotorvejen
15/7 1995
K: Jesper Kodahl Andersen, Tidrejseskib
”Convey”
L: Peter Nellemann, Bergstein
M: Albert Tureczek, S-61A1 Sea King
N: Jesper Kjærgaard-Jensen, JGPZ Elefant
Albert Tureczek var stadig en suveræn
deltager og vinder af talrige DM’er med
fremragende modeller. Men nu dukkede
Allan Steen Larsen også op som DM vinder
med et af de første ganske fremragende
dioramaer, der skulle dukke op over de
næste mange år fra hans hånd. Typisk med
udgangspunkt i en scene fra 2. verdenskrig
i Danmark. Ikke noget med store kanoner
og kampscener – men noget der typisk
var noget der skete på gader og stræder.
Dette års diorama vinder er en klassiker.
Desværre er Allan for år tilbage tabt til
modeltog. Ja en ren skandale!
Dette år var det Allan Nielsens ”tur”
til at vinde bilklassen med tre aksler med
den sædvanlige 6-hjulede Tyrrell. Mere om
det senere…
Jens Frederiksen var en ny ung modelbygger, der også den gang som i dag har en
fremragende byggeteknik. Sven Thomsen
er bedst kendt som ”forsidemand” på
Kommas modelbyggerbog… og bygger af
fine dioramaer, typisk med maritimt islæt.
Brian Petersen var dengang som i dag
en suveræn figurmaler og -bygger og også
kendt fra Chakoten, der også er hjemsted
for Christian Lygum, der også er indehaver
af flere DM’er de følgende år.
Nils Støttrup er bilbygger med stor B.
Indehaver af DMC decals på Frederiksberg
og har et utal af modeller og har udgivet
og trykt tonsvis af decals gennem årene.
De to gange Jesper har jeg ikke erindringer om desværre.

Vi var i bestyrelsen da glade for et
velafsluttet DM med en rekordmængde
modeller, besøgende og god mediedækning. Men glæden var kort, da der pludselig
dukkede et læserbrev op i en perifer provinsiel pamflet, der kritiserede alt og alle
i IPMS og omegn for korruption og jeg
ved ikke hvad? Det var med udgangspunkt
”lastbilsklassen” at forfatteren ikke syntes
at den der Tyrrell hørte til. Efterfølgende
skal det dog retfærdigvis siges at vi døber
”3 akslerne” om til lastbilsklassen. Men
det er så heller ikke godt nok fordi så må
der pludselig ikke inkluderes pickups og
varebiler! Jamen herre jemini! Som arrangør må det tilføjes: Kan man ikke lide
reglerne og klasserne – så må man lave sin
egen konkurrence og så kan man lave alle
de klasser man har lyst til. Det er heller ikke
sket – bortset fra et enkelt spagt forsøg i
en kælder i Brønshøj i start 90’erne. Megen
larm – men meget lidt handling.

DM 1997 –
Det sidste i Lyngby
Denne gang tages det i brug for alvor at
indsende modelspecifikationer på forhånd,
da det viste sig at hvis vi først gjorde det
på dagen, så glødede Lars’ fingre. Derfor
blev deltagere opfordret til at få udfyldt
modelspecifikationer inden arrangementet.
Flyklasser opdeles yderligere så der nu
er tre. To til propelfly og helikoptere og en
sidste til jet- og raketfly. En opdeling der
var i effekt frem til 2013. Biler bliver opdelt
i gadebiler, racerbiler og lastbiler.
Desværre var fremmødet en skuffelse i
forhold til rekordåret 1995. Det kom vi dog
til at leve med i resten af DM tiden, hvor
det viste sig sværere og sværere at få deltagere til at stille op. Økonomisk var det også
voldsomt. Det var efterhånden ikke til at

I 1999 vandt Henrik Stormer i klasse C med denne Dragon Wagon

lokke rede penge ud af sponsorer og dem
blev der kun færre af. Holmberg Hobbys
korte karriere stopper dette år og Smiths
Hobby er slet ikke i spil til sponsorater af
nogen art! Så det stod klart at Lyngby nu
var så dyrt, at selvom det praktisk kunne
lade sig gøre i 1999, så havde vi ikke råd.
Det handlede om at vi hidtil havde fået
weekenden til vennepris på en dagspris. Nu
ville det være dobbelt op. Så vidt jeg husker
fra 9.000 til 18.000… Not good.
Danmarksmestre 1997
A: Jes Touvdal, Halberstadt
A1: Niels G. Jørgensen, Birdcage Corsair
A2: Jens Frederiksen, Me 163B-1a
B: Kim Hansen/Allan Steen Larsen/Peter
Nellemann, Croydon
C: Frederik Lemche, BT-7A model 1935
D: Allan Steen Larsen, ”Hilsen til Hanne”
E: Bo Morten Skov, Osmotritelny
F: Allan Steen Larsen, ”Møde i rum sø”
G: Brian Petersen, ”Africa”
G1: Rene Petersen, Coer de Leon
G2: Sonnich P. Hansen, Alien
H: Christian Lygum, Kartagisk krigselefant
I: Flemming Hansen, Lotus 72D
I1: Nils Støttrup, Chevrolet Coupe
I2: Nils Støttrup, Ford F-150
J: Sonnich P. Hansen, Two generations
K: Mads Ludvigsen, Escape Vehicle 1
L: Michael Trøst, At the wizards
M: Ole Westphalen, Sulamaniyah
N: Anders Jensen, Darth Vader
Jes Touvdal havde været med i mange
år, men fik nu også et DM. Jes bygger ikke
kun enkelte fly – han bygger eskadriller!
Niels G. Jørgensen er en sublim flybygger
i 1:48. Vi har desværre set alt for lidt til
ham og hans modeller de seneste år. Brian
og han bror René er skrappe figurbyggere
og malere der skal dominere figurklassen
i mange år fremover. Sonnich P. Hansen
er også en vi kommer til at se meget til i
årene fremover. Figurmaling taget til det
ekstreme og gerne fra fantasiverdenen er
Sonnichs hjemmebane. Mads Ludvigsen
har været med i mange år på daværende
tidpunkt og præmieres nu med et DM.
Michael Trøst har jeg ingen erindringer
om – mens Anders Jensen er søn af Jonny
Jensen der trofast har stillet op til DM
hver gang.

DM 1999 –
Nu i Valby Kulturhus
Efter den deltagermæssige dukkert i 1997
og egen flytning det år havde tiden og
energien ikke rigtig været til at gennemføre
ret meget DM.
Den personlige modelbyggeindustri
havde ligget underdrejet i flytterod. Men vi
skulle nu i gang med et andet sted efter de
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mange år i Lyngby. Det var jo centralt nok. opfordring Henrik! Ole Westphalen tager
Ikke langt fra Valby station. Med egen kan- sit første mesterskab i fly i diorama, der er
tine – dog nogle gange med ”Gule ærter” Oles foretrukne klasse. Det skal være stort.
på menuen – så det… Så udenoms forhold Gerne i 1:32!
var ok. Men lokalet var langt, smalt og ikke
Atle Eriksen kommer fra Norge og
mindst mørkt. Så det var ikke optimalt. var meget aktiv på den tid. Bilbygger og
Men det var hvad vi kunne støve op og det fantasifigurer. Dygtig modelbygger som har
der var økonomisk muligt. På klassesiden været ved DM ved flere lejligheder.
blev ”skibe i diorama” nedlagt og andre
var på observationslisten på grund af for DM 2001 hvor Alberts venringe fremmøde.
Heldigvis var fremmødet en anelse ner kom forbi
bedre end i 1997, selvom antallet af model- Det første DM i det nye årtusinde blev
et rimeligt et af slagsen. 76 deltagere var
ler stadigt var for nedadgående
ikke i nærheden af toppunktet fra midten
Danmarksmestre 1999
af 90’erne, men skulle stadig være et fint
A: Albert Tureczek, Westland Lynx
antal 10 år senere!
A1: Niels G. Jørgensen, Curtiss Helldiver
Danmarksmestre 2001
A2: Jan Forsgren, F-4D Phantom II
A: Andrzej Ziober, Liberator
B: Ole Westphalen, Tornado Luftwaffe
C: Henrik Stormer, Dragon Wagon + A1: Bernhard Schrock, Curtiss Helldiver
A2: Erik Krüger, Me 262A
Panther II
D: Ib Schmidt, Die tankstelle ist 300m B: Ole Westphalen, Chipp Ho
C: Jens Frederiksen, Ardelt Waffenträger
hinter…
D: Ib Schmidt, Machen de Deutsche WoE: Albert Tureczek, Type XXI ubåd.
chenschau
G: Brian Petersen, ”Sofie”
E: Sven Thomsen, Kiel 16. feb 1945
G1: Sonnich P. Hansen, In memory of
G: Peter Thrane, Menig i dromedarkorpset
Jimi Hendrix
G1: Sonnich P. Hansen, Edwin ”Buzz”
G2: Sonnich P. Hansen, Druuna
Aldrin
H: Troels Lund, Rapa Nui
G2: Sonnich P. Hansen, Spawn
I: Albert Tureczek, Lotus 72E
H: Thomas Sørensen, Gettysburg
I1: Atle Eriksen, 1936 Ford Custom
I2: Karsten Langkjær, Scania 143 ”Torp- I: Allan Nielsen, McLaren MP4/7
I1: Atle Eriksen, 1950 Ford Speedster
magle”
I2: Klaus Raun Pedersen, Bedford TKJ: Sonnich P. Hansen, Oldtimer
K: Hans Henrik Sidenius, Stop Trash patrol 1972
L: Allan Steen Larsen, G-maskine m. J: Nils Støttrup, Beyond Salvation
K: Niels Pedersen, McDrive
godstog
L: Jens Frederiksen, Salvenmaschine Typ II
M: Niels Pedersen, PNMK M92
N: Claus Toldbod, M151 ”Mutt” super jeep M: Andrzej Ziober, Junkers G-23W
Albert Tureczek
Valby Kulturhus 2011, man fornemmer
igen, igen på banen.
mørket mens dommerne arbejder
Ligeledes Niels G.
Jørgensen, Sonnich, Sidenius og
Allan. Jan Forsgren
er svensker og kommer fra Gøteborg
og er den dag i dag
en meget aktiv og
habil modelbygger
af især britiske fly
i Vulcan, Victor og
Valiant klassen. Med
i arrangementskomiteen bag ArtGot Se
i Gøteborg. Henrik
Stormer melder sig
på banen med et mesterskab minsandten
og er i dag en fast del
af redaktionen. Ikke
så aktivt skrivende
dog… Det var en

N: Anders Henckel Nielsen, Inquisitor
Som ekstra kolorit havde Albert Tureczek trukket nogle af sine venner med og
de var heller ikke modelbyggere af den
slags der bruger fingermaling! Andrzej
Ziober er polak og man kan se nogle af
hans kreationer her: http://www.craftsmanshipmuseum.com/ziober.htm
Bernhard Schrock er tysker og er også
en ganske habil bygger der florerer på bl.a.
Modellversium. Så der blev da også nogle
mesterskaber til disse gæster fra det store
udland.
Resten af DM’erne blev fordelt stort
set til gamle kendinge.

DM 2003 –
Nu med diskvalifikation
Det blev igen et af de relativt modelfattige,
men trods alt med 68 deltagere, hvoraf de
20 ikke kom fra nærmeste opland, men fra
Norge, Sverige, Jylland og Fyn!
Der var 333 modeller, hvilket helt
nøjagtigt svarede til det samme antal der
havde været til ”start” ved det første DM
i 1985. Det var ikke imponerende og viste
en klart nedadgående trend siden 1995 –
selvom der blev ”snydt” på vægtskålen ved
at have Jes Touvdals eskadriller med. Æv.
Danmarksmestre 2003
A: Hans Henrik Sidenius, Westland Wessex HC.2
A1: Henrik Stormer, Messerschmitt Bf
109G-6
A2: Henrik Stormer, F-4J VFMA235
B: Markus Kossmann, Tornado ADV/F3
C: Jens Frederiksen, Tiger I F13
D: Ib Schmidt, Schnell Dieter

15

Til DM 2011 havde Albert Tureczek, t.v. på billedet
bygget en model af SK 751 Dana Viking, der blev
nødlandet af herren til højre, Stefan Rasmussen

E: Jesper Larsen, IJN Ise /IJN Shimozuki
G: René Petersen, Napoleon over the Alps
G1: Sonnich P. Hansen, Cirkusklovn
G2: Atle Eriksen, The Trophy Hunter
H: Christian Lygum, Blide 1520
I: Allan Nielsen, Lotus 79 Fransk GP 1978
I1: Atle Eriksen, 1937 Batmobile
I2: Henrik Andersen, Iveco Eurostar
J: Allan Nielsen, Lotus 78 Monza GP 1978
K: Steen Guldager, Forsyningskonvoj X18
L: Ole Hviid Tønnesen, Lanz Bulldog
M: Kjeld Pedersen, Kroatisk T55
N: Alexander Ahlstrøm, Churchill Mk. II
Der var mere æv. Nu er det jo heldigvis
kommet på afstand, men at sige, at jeg var
godt pissesur er en markant underdrivelse!
I reglerne for at stille modeller op til DM
var der kommet en klamamse med om, at
vi simpelthen ikke gad se provokerende
modeller i form af udpenslet vold eller
for den sags skyld en model af en KZ lejr.
Ikke at der havde været nogen hidtil. Men
da andre IPMS udstillinger havde det tilsvarende gav det god mening at tilføje det
for ikke at få en ny ”DM i Krigslegetøj”
eller det der var værre…
Det var der selvfølgelig en herre, der
skulle teste ved at vise en figuropstilling
af et blowjob i en baggård. Meget, meget
morsomt! (Not!) Modellen blev fjernet og
så kunne det have været det. Men debatten
gik ”naturligvis” bananas efterfølgende. Jeg
tør ikke tænke på hvordan det havde været
i dag med Facebook og den slags – ja så
havde vi nok været ude i en shitstorm. Men
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dem der havde så mange meninger om alt
muligt var jo ikke dem der skulle stå som
ansvarlige for en rygende fis. De kan bare
lukke **** ud. Så det var mildest talt et af
de tidspunkter, hvor jeg ikke rigtigt følte at
det hele var umagen værd. Det ville ikke
blive sidste gang…
På den mere positive front gik vi nu
over til digital fotografering, hvilket hjalp
meget på billedprocessen da hele skidtet
ikke efterfølgende skulle scannes!

DM 2005 –
Helt uden krusninger!
Efter al balladen i 2003 og de få modeller
var det dejligt med et DM, der bare kørte
som det skulle. For sidste gang skulle vi
have sponsorbesøg fra Wittrock da Allan
Larsen fra firmaet, der havde været en
støtte for DM siden dag 1 takkede af på
pension.
Siden DM i 2003 blev klasse J (Biler i
diorama) og K (Science Fiction og Rumfart) siet fra på grund af for ringe deltagelse, mens ”panserklassen C” blev til C og
C1. Tysk til 1946 og alt andet mere præcist.
Danmarksmestre 2005
A: Albert Tureczek, Westland Mk. 43 Sea
King
A1: Niels G. Jørgensen, F6F-3 Hellcat
A2: Albert Tureczek, Convair B-58 Hustler
B: Markuss Kossmann, Lightning FA.6
C: Carsten Bentzien, S.Pz-abt. 501 Tiger
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C1: Brian Brodersen, Scammel TRMU30
m/M-24
D: Ib Schmidt, Wie viele granaten braucht
du?
E: Otto Høj, Statsisbryderen Elbjørn
G1: Sonnich P. Hansen, Bloodwarrior
G2: Kim Flügel, A tribute to Hr. Giger
H: Christian Lygum, Balaclava 1859
I: Allan Nielsen, Dauer Porsche 962
I1: Allan Nielsen, Enzo Ferrari
I2: Henrik Andersen, MAN F90
L: Albert Tureczek, Pratt & Whitney JT-D
jetmotor
M: Albert Tureczek, Tut Ank Amon
N: Jacob L. Seifert, Lille gruppe af Black
Orcs
Markuss Kossmann genvandt sit DM
fra 2003 i fly diorama klassen og som helt
ny og eneste gang vi så ham var Otto Høj
med den store og flotte isbryder Elbjørn.
Unge Seifert er naturligvis Dan’s søn.
Resten har vi hørt om før og Albert han
skrabede igen en seriøs mængde mesterskaber i hus!

DM 2007 – Stille og roligt
med lille fremgang
Ja, DM 2007 afstedkom heller ikke de store
overskrifter andet end at forholdene i Valby
Kulturhus kun blev ringere i takt med at
prisen steg!
Lys var der ikke meget af og borde var
der i reglen for få af, så kreative løsninger
måtte tages i brug. Ja det var op ad bakke

men ingen var kommet med en bedre
løsning. Brok jo – men ingen løsninger!
Danmarksmestre 2007
A: Thomas Pedersen, FG-1D Corsair
A1: Poul Østergaard, FAU-1 Corsair
A2: Jan Forsgren, HS Nimrod MR.2
B: Ole Westphalen, A-10 Warthog
C: Carsten Bentzien, Marder
C1: Kjeld Pedersen, Nakpadon
D: Jack Hovman, Øvelse i overgang med
panserbro
E: Sven Thomsen, Clay Puffer & Uboot
Type IId
G1: Sonnich P. Hansen, Woman in red
G2: Michael Starcke, Endoskelton
H: Lasse Hyllemose, Stormtropper 1918
I: Allan Nielsen, Williams Renault FW16
1994
I1: Christian Vegger, 1934 Ford Pick-Up
Custom Rod
I2: Henrik Andersen, Scania R 143M
Streamline
L: Klaus Raun, Baureihe 50 – 1942
M: Niels Pedersen, M113 Waran
N: Nicolaj Langemark, M113A1 Fire support vehicle
Michael Starcke der havde været med til
et utal af DM’er fik endelig et mesterskab
i hus. Christian Vegger kom ind fra siden
og er ikke IPMS’er.
Nicolaj Langemark kommer til i rækken
af juniorer der ikke er set hverken før eller
siden med en model i hånden. I det mindste
en af dem i plastik!

DM 2009 – nu med hack
Det er jo aldrig bevist hvem der stod bag
hackeriet af IPMS forum den 17. oktober
2009. Det er ikke sket før og det er heldigvis heller ikke sket siden.
Det var tilpas (heldigvis) amatøragtigt
gjort, så det var nemt at rette op. Men man

stod efterfølgende med tanken om, at det
ikke nødvendigvis var tyrkiske hackere
der ville drille, men at det måske nok var
nogle mere lokale røvhuller, der ville drille
IPMS lidt?
Uden at komme nærmere i detaljer, så
kan jeg da nok godt afsløre så meget, at
der blev sået en kim til ufred i bestyrelsens
to alfa hanner som Torben Klein nok ville
formulere det. Skal vi ikke nøjes med at
sige, at vi ikke var enige…!
Danmarksmestre 2009
A: Miklos Büte, Kamov Ka-50 HOKUM
A1: Poul Østergaard, Nakajima A6M2-N
Rufe
A2: Poul Østergaard, Republic F-105G
Thunderchief
B: Lars Myrup Lassen, Hurricane IIc ”K
for King”
C: Jacob Johnsen, Bergepanther Ausf. G
C1: Kjeld Pedersen, Magach 6B Gal Batash
D: Ib Schmidt, Yes! It’s a mark 5. My
brother is…
E: Finn Søndergaard, RAF Rescue Launch
G1: Sonnich P. Hansen, Natasha
G2: Sonnich P. Hansen, Agent Venus
H: Lasse Hyllemose, Panzer und Kavalerie
im Rusland
I: Allan Nielsen, Rothmans Porsche 962
I1: Daniel Stello, Citroën 2CV
I2: Henrik Andersen, Volvo Fh 16 – Brian
Eriksen
L: Klaus Raun, Baureihe E-1901
M: Flemming Hansen, 007 Aston Martin
Le Mans 2006
N: Simon Lindgreen Jensen, Panzer III
Afrikakorps 1942
Nye på listen er bl.a. Miklos Büte der
kom ind i klubben da han fik arbejde i København. Som det kan se på navnet kommer han syd fra. Kan ikke lige huske hvor.
Men han er en fremragende modelbygger

I 2009 vandt Poul Østergaard klasse A2 med denne F-105G

i Albert klassen og han vandt da også titlen
for kvartårskonkurrencerne i det år og har
også deltaget i Scale Model World i Telford
med succes. Desværre fik han job i et andet
land og vi har ikke set ham siden.
Lasse Hyllemose fik slået sit navn fast
som en rigtig dygtig figurmodelbygger
og dioramabygger, der for alvor gav Ib
Schmidt sved på panden, da Ib havde haft
den ”titel” i en del år.
Et fast indslag i disse år er Klaus Raun
der i reglen ankommer med noget stort –
og meget gerne noget på skinner! Her taler
vi om scratchbygning helt fra bunden af.
I starten lidt vekslende i kvalitet – men nu
var det altså modeller der kom på museum
bagefter. Flot arbejde.
Daniel Stello så vi denne ene gang. På
det rent personlige plan efter mange års
DM tørke fik jeg da tilkæmpet mig et DM
i dokumentationsklassen. Med en bil!

DM 2011 – Det absolut sidste i Valbys mørke
Albert var igen i topform og skrællede
præmier ind. Bl.a. for den sagnomspundne
Dana Viking som Albert havde arbejdet på
og omtalt i årevis. Nu var den der.
Til gengæld kan man sige at alle andre
manglede! Det deltager- og modelfattigste
DM nogensinde. I forhold til de anstrengelser det koster at lave og gennemføre
– for ikke at snakke om det økonomiske,
var det en skuffelse. En udvidet kvartårskonkurrence.
Dog blev det fastslået, at vi ikke gad
det mørke Valby Kulturhus længere. Der
skulle findes et nyt sted til 2013.
Danmarksmestre 2011
A: Peter Kristiansen, Junkers Ju-52D
A1: Albert Tureczek, Sikorsky CH-53E
A2: Albert Tureczek, AV-8B
Harrier
B: Albert Tureczek, Fokker
DR1
C: Rene Nicklas Wendt,
Panther A, tidlig
C1: Kjeld Pedersen, Nagmachon Doghouse version
D: Sonnich P. Hansen, Dead
warhorse
E: Sven Thomsen, Torpedo
los – Hecht
G1: Albert Tureczek, a cruel
death
G2: Sonnich P. Hansen,
Commando
H: Lasse Hyllemose, Waterloo 1815
I: Flemming Hansen, Ferrari
412T2
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I1: Flemming Hansen, Ferrari F430
I2: Niels J. Hansen, Scania R470
L: Klaus Raun, Baureihe E94-160
M: Albert Tureczek, SK751 Dana Viking
N: Amanda Hovman, Gadehjørnet

DM 2013 – Det foreløbigt
sidste – Hobby Messen
Efter DM 2011 var det tydeligt at de dunkle
lokaler i Valby Kulturhus skulle være fortid.
For på trods af indkøbte projektører, hjalp
det ikke når kommunen havde valgt at male
væggene meget mørkegrå! Valby var ude.
Punktum.
Efter at have haft følere ud hos CPH
West kom der en gylden mulighed for at
lave DM sammen med Hobbymessen i
november. Det gav lige et par ekstra uger
at lave modeller i!
Danmarksmestre 2013
A: Jes Touvdal, Me Bf 110D-3
A1: Poul Østergaard, AMC DH.2
A2: Flemming Hansen, F-16C Block 42
B: Peter Kristiansen, Bf-109E nødlandet
C: Johan B. Søltoft, Panzer IV F2
C1: Johan B. Søltoft, ISU 152
D: Ib Schmidt, ”I say, is the old man at
home?”
E: Sven Thomsen, ”Hallo der”
G1: Brian Petersen, ”2nd Chevaux-legers
lancers”
G2: Sonnich P. Hansen, The Axe
H: Sonnich P. Hansen, Ready to get it on
I: Flemming Hansen, Ferrari F2007
I1: Tom Nielsen, Mini Cooper 1275S
I2: Tom Nielsen, P.C.Terling Kolding
L: Sven Thomsen, Panzerturm O.T. stahlenunterstand

M: Flemming Hansen, Williams FW-24
Montoya 2002
N: Adrian Holm Dubré, JS-2 Berlin 1945
Om ikke andet så kan man sige at d’herrer der ovenfor er nævnt kan vedblive med
at kalde sig Danmarksmestre indtil der på
et eller andet tidspunkt må genopstå et
lignende arrangement?
Der var mange besøgende og placeringen i en sportshal gav simpelthen alt det
lys der skulle til. Det var og er den perfekte
placering for en modelkonkurrence. Men
deltagerantallet var ikke tilfredsstillende og
et antal på kun 376 modeller efter mange
opfordringer om, at tage flere modeller
end ellers med var lidt skidt. Vi fik det til at
fylde godt, men i bagklogskabens ulideligt
klare lys kunne man godt se hvor det bar
hen. Interessen er der måske bare ikke for
”konkurrence”? Måske bygger folk bare
ikke nok eller man synes måske ikke, at
man bygger ”godt nok”. Det er jo en udvælgelse, hvor nogen vælges fra. Der er C4
Opens koncept måske bedre med mange
klasser og mange præmier? Eller det gamle
fra Esbjerg der gik mere ud på hygge og
spisning end egentlig konkurrence? Jeg ved
det ikke. Kan kun gætte!

Efterskrift
Som tidligere nævnt – ja der skulle have
været et DM. Men den nærmest totale
negligering af alle opslag omkring dette på
alle mulige platforme og det pauvre antal
tilmeldte deltagere 4 måneder efter, at der
var åbnet for tilmelding siger måske noget
om at tiden for DM var omme – eller at det
uheldige sammenfald med C4 Open der lå
ugen før måske gjorde sit?

Det vides ikke, men under alle omstændigheder kunne bestyrelsen ikke stå på mål
for en masse tomme borde betalt af andre.
Der var kun en ting at gøre – trække stikket.
Efter at have været med i hovedparten
af de afholdte DM’er så må man jo gøre
op med sig selv om det har været succes
eller fiasko – eller et eller andet sted midt
i mellem? Der er nok ikke tvivl om at jeg
overhovedet slet ikke vil savne alt ævlet
og kævlet og diverse utilfredse tabere med
deres evindelige – buhuu – hvorfor vandt
jeg ikke?
På den anden side var en DM weekend
også et rush af oplevelser, flotte modeller
og muligheden for at møde modelbyggere
med samme interesse fra nær og fjern.
Samlet på et sted. Live og ikke på et eller
andet netforum.
Hvis arrangementet skal afholdes på
et senere tidspunkt så vil det nok være
formålstjenligt at droppe ”DM” i titlen
og så slet og ret kalde det ”Copenhagen
Open” eller noget i den retning? Så kan der
ikke fremover skabes splid om hvor sådan
et arrangement skal afholdes. Til dem der
så gerne ville afholde et DM andetsteds i
kongeriget skal der da lyde en slet skjult
opfordring til dette. Gå bare i gang!

En tak for kampen skal
lyde til:

Alle dommerne gennem årene. Ingen
nævnt, ingen glemt. For sliddet igennem
weekenderne nogenlunde uden alt for megen brok og problemer. Alle udfordringer
løst og bedømmelser lige i skabet så vi
kunne lave en i sandhed objektiv bedømmelse, så bedste model kunne
vinde. Job well done!
Men også alle de hjælpere,
der er trådt til gennem årene.
DM 2013 i Valbyhallen sammen med Hobbymessen
F.eks. da vi på kort tid skulle
fjerne jeg ved ikke hvor mange
bjælker i Valby Kulturhus. Det
var bare et ”just do it” og så
trådte folk til. Så vi på rekordtid kunne sætte alle borde
og det hele op. Igen – ingen
nævnt, ingen glemt.

En speciel tak til
Lars Seifert-Thorsen for altid
uegennyttig indsats i ”beregnersektionen” – head down
– no bullshit.
Bjørn Jensen, Thorkild
Wiehe, Dennis Holmberg,
Dan Seifert og Torben Klein
for at have taget det initiativ i
tidernes godmorgen som ingen
andre ville binde an med.
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DM i Modelbygning

P

å de fire sider i midten af
dette nummer bringer vi
en billed kavalkade over
modeller fra DM igennem tiden.
Til venstre er vi tilbage i 1995,
hvor Allan Steen Larsen viste os
dette diorama fra befrielsesdagene.
I midten til venstre er vi ved
DM i 1993, hvor en scene fra
Targa Florio var bygget af Niels
Elmholt Christensen.
I midten til højre er det vinderen af flydiorama fra DM i 2007.
Et A-10 diorama i 1:32 bygget af
Ole Westphalen.
Nederst er vi fremme ved
2013, hvor Ib Schmidt vandt klasse
D, med dette fine lille diorama med
en Dingo og en Topolino
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Ingen nævnt, ingen glemt.
Her er der vindermodeller
igennem årene i trængsel.

Farvesiderne i midten er sponseret
af vores trykker: Hillerød Grafisk
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Flere DM-minder
fra forskellige år og
klasser, find selv
modellerne i
artiklen
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Trillebøren
Hvad er nu det, er IPMS-Nyt blevet et havemagasin? Åh nej, åh nej.
Bare rolig, Trillebør er den danske oversættelse for det engelske ord Wheelbarrow.
Af Henning Toldbod

D

en første bomberobot som blev
benyttet i Danmark var af mærket Wheelbarrow Mk.7 bygget i
England af firmaet Morfax.
Første gang den danske offentlighed
stiftede bekendtskab med Wheelbarrow
Mk.7 var den 21. december 1977. Klokken 18.00 var der blevet indtelefoneret en
bombetrussel til Hovedbanegården. Der
havde man fundet en mistænkelig trækasse.
Man valgte at tilkalde hærens sprængningskommando.
Klokken 18.20 var de fremme på stedet
og Wheelbarrow skulle i gang med sit første job. Efter at havde skudt på kassen to
gange med 12,7mm og den ikke var sprunget i luften, kunne man derefter undersøge
den. Det var en kasse med malergrej.
Grunden til at Danmark anskaffede sig
bomberobotter i 1977 kan forklares med to
ord: ”Gladsaxe bombemanden”.
Fra den 4/8 1977 til den 1/5 1978, blev
Københavns befolkning terroriseret af en

gal bombemand. I perioden på ni måneder
blev der fundet ni rørbomber, som alle
kunne kædes sammen med bombemanden.
Bombemanden startede med at placere sine rørbomber i telefonbokse. Den
sprang når døren blev åbnet. Det bevirkede
at KTAS fjernede samtlige 602 døre til
telefonboksene i 01-02 området. Desværre havde man ikke markeret de enkle
telefondøre, så da de skulle sættes tilbage
igen, passede de ikke. De var alle slidt på
forskellige måder. Efterfølgende kom der
en plastik skærm op i stedet for dør.
Samme bombemand var også grunden
til at man begyndte at uddanne trotylhunde
i Danmark.
Kært barn har mange navne. Wheelbarrow blev fra 1977 til 1983 kalde følgende:
Politiets hemmelige våben, minitank,
bombetrillebør, bombebør og anti bombemands våbnet. Den 4. maj 1983 fik
Wheelbarrow sit navn ”Rullemarie”. Under
en aktion på Gentofte Rådhus væltede

Forsvaret har altid været glade for at vise deres grej frem.
Her er det den første danske Wheelbarrow, som den så ud i 1979.
Foto: Forsvaret
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Wheelbarrow ned af hovedtrappen til
Rådhuset. Repræsentanter fra den danske
presse stod alle og fulgte med i faldet, og
dagen efter var kælenavnet brugt i alle
aviser. Efterfølgende er alle danske bomberobotter blevet kaldt ”Rullemarie”
Wheelbarrow blev i starten transporteret på ladet af en VW T2 med dobbeltkabine. På ladet under presenningen stod
Wheelbarrow og en værktøjskasse med
udstyr. Vognen blev udrykningsmonteret
med et blåt roterblink. I 1980 fik man en
Mercedes Benz 409 som erstatning. Den
var udrykningsmonteret fra starten af
med to roterblink på taget. I varerummet
kunne man sidde og fjernstyre robotten.
Det var også muligt at lave vognen om til
et mørkekammer, så man kunne fremkalde
røntgenbillederne.

Historien om Wheelbarrow
I forbindelse med konflikten i Nordirland
(The Troubles) fra 1968 til 1998 fandt den

Her ses episoden der gav Rullemarie sit
tilnavn, få øjeblikke efter at dette billede
blev taget vælter bomberobotten og ruller
ned af trappen på Gentofte Rådhus
Foto: Forsvaret

engelske hær hurtig ud af at den ikke var
gearet til at bekæmpe terrorbomber. IRA
var verdensmestre i at bruge bomber.
En tidssvarende engelsk EOD mand
var udstyret med: nerver af stål, en rolig
hånd, et stetoskop, skruetrækker, hammer,
bor, tang, krog og gummihandsker. Et levn
fra 2. verdenskrig. En ulige kamp, især mod
bilbomber.
For at finde bomberne havde man
”The Sniffer”, et måleinstrument som
kunne finde sprængstof samt et mobilt
røntgenanlæg.
Når bomben var bekræftet skulle bilbomben nedkæmpes, det gjorde man ved
at beskyde bilen med 84 mm Carl Gustav
dysekanon. Da det til tider var lidt for
voldsomt brugte man en 76 mm kanon
monteret på en Saladin panservogn.
I slutningen af 1971 begyndte man at
bruge pigsticks. Et håndvåben på stativ
som kunne skyde direkte ind i bomben og
derved ødelægge tændsatsen eller antænde
bomben.
I november 1971 forsøgte man med
en elektrisk rullestol at lave et apparat som
kunne transporterer kamera eller pigsticks
så tæt på bomben som muligt. Dette projekt blev kaldt ”Little Willie” efter navnet
på sidste bruger af rullestolen.
Fredag den 17. marts 1972 fik Peter
Miller, en pensioneret løjtnant fra Royal
Tank Regiment (en våbenmekaniker), en
god ide. Han købte hos Havecentret Sunningdale en elektrisk trillebør af mærket
Unispec Packhorse til 102£.
På trillebøren var en trehjulet undervogn, som på en opladning kunne køre fire

miles. Der blev påmonteret en krog med et
reb. Den 29. marts blev første prototype
fløjet til Nordirland. Wheelbarrow Mk.1
var født.
Wheelbarrow Mk.2 fik fjernkontrol,
100 m ledning, lys og en bom som kunne
justere krogens højde.
I august kom Wheelbarrow Mk.3 til
verden. Den havde fire hjul, som gav bedre
køreregenskaber og kunne også ødelægge
vinduer med en stiftpistol, så man kunne
se ind i bilerne.
Wheelbarrow Mk.4 var den første med
bælter. Man havde fra Belfast efterlyst
et køretøj som kunne komme op af trin
og lignende. Mk.4 fik også monteret fast
kamera.
Mk.5 fik større hjul og fik monteret
gevær Anti-riot 5 shot repeater L32A1 og
greb. Indtil marts 1973 havde Wheelbarrow
kun været brugt i Irland. Men IRA flyttede
deres angreb til London så Wheelbarrow
blev standard robot i England.
Alle ideer blev afprøvet og der foregik hele tiden en nyudvikling. Det var en
kæmpe fordel at udvikling og opbygning
foregik hos militæret. Reservedele som
havde høj prioritet blev fløjet med VIP fly
sammen med ministre og officerer.
Midt 1973 var der 22 håndbyggede
Wheelbarrow alle version Mk.5. Wheelbarrow havde på det tidspunkt været med
i 600 missioner.
Mk.6 fik et nyt lyssystem. I 1975 blev
Wheelbarrow Mk.7 den første kommercielt
fremstillede model. Lavet af Morfax. Den
model Danmark købte tre af. Den var i
tjeneste indtil 1980erne.

Fra 1972 til 1978 blev der ødelagt over
400 Wheelbarrow på den ene eller anden
måde rundt omkring i verden. Hver gang
blev der sparet et liv.

Modelbyg
Da jeg allerede har bygget de to andre
typer bomberobotter som har været brugt
af EOD i 1:87, skulle Wheelbarrow også
bygges. Jeg havde lidt billeder og et par mål,
men ikke helt nok.
Men efter lidt skriverier sammen med
museumsdirektøren på Ingeniørmuseet
i Skive fik jeg lov til at komme forbi og
opmåle og gennemfotografere deres udstillede robot. Den blev simpelthen flyttet ud
af udstillingen så jeg kunne komme hele
vejen rundt.
Det endte med en model i 1:87, som er
blevet brugt til et diorama fra en af Olsen
Banden filmene.

Tekniske data
Wheelbarrow Mk.7 er en bomberobot
på bælter. Den har fire vejhjul og et
spændehjul foran. Den vejer 195 kg, er 1,22
m lang og 0,69 m bred.
Aktionsradius 100 m via kabel, der går
fra robot til kontrolboks. Hastighed 0-32
m/min. Arbejdstid ved fuldt opladede
batterier: To timer. Har monteret en arbejdslampe foran.
På robotten kan man montere:
Trækkrog: Krogen sættes på mistænksomt
bil og trækkes væk manuelt.
Mekanisk grab: Enten lodret eller vandret.
Skal besluttes ved start.
Sandkanon: Skyder med sandpatron.
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Hvor kan
man se den?

Det indvendige af Mercedes
kassevognen med robotten i midten
Foto: Forsvaret

Jagtgevær: Skyder med 12,7mm patron.
Vinduesknuser: Til at knuse ruder på biler
eller lignende.
Plade til placering af sprængsnor på objekt.
Pladen bliver sænket ned på objekt.
Røntgenapparat og filmplade. Filmpladen
skal efterfølgende fremkaldes i følgevogn.
Kamera m/panoramabox er i kabelforbindelse med monitor. Kameraet kan

ikke fjernstyres, retningen skal indstilles
før aktion.
Alle funktioner er forbundet med en ledning fra enhed til relæpanel på robot.
Robotten kan kun arbejde i kørselsretningen. Arbejdsbom/arm kan betjenes i
højden ved brug af små pumper.
Standardopstilling: Teleskoparm, sandkanon og jagtgevær.

Har man efterfølgende lyst til at se Wheelbarrow Mk.7 i virkelig live, så står der en
på Ingeniørmuseet på
Skive kaserne.
Man-tor 8.30 til 12.30
(fri adgang).
Her er det også
muligt at se de to
andre typer bomberobotter som man har
brugt i Danmark.
Har man ikke tid
til at tage til Skive, kan
man se Wheelbarrow i aktion i Olsen
Banden filmen: Olsen
Banden overgiver sig
aldrig fra 1979 samt i
TV-programmet En by i provinsen: D-dag
afsnit 17. (Her kan man også se VW T2).

Tak for hjælp til artiklen
Martin W. Ingeniørtroppernes Historiske
Samling Skive.
Ammunitionsrydningstjenesten (EOD)
Amager.

Kilder
A special kind of
courage. 321 EOD
Squadron – Battling the Bombers af
Chris Ryder.
Billeder fundet på
internettet.
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En rovfisk fylder 75 år
Sammenligningen mellem en Barracuda og en Fairey Barracuda falder til enhver tid ud
til førstnævntes fordel når man taler om elegance.
Af Lars Seifert-Thorsen

V

i skal helt som vi plejer i denne
type artikler begynde historien en
del tidligere end den dato som vi
opfatter som flyets fødselsdag.
I dette tilfælde skal vi tilbage til maj
1937. Det engelske admiralitet havde modtaget de første Fairey Swordfish fly til rollen
som Torpedo-Spotter-Reconnaissance fly.
Efterfølgeren til Swordfish, Fairey Albacore, var blevet bestilt, men endnu ikke
leveret. Admiralitetet skal have ros for at
man allerede på dette tidspunkt kiggede
fremad i tid for at få tredje generation på
banen.
Specifikationen (S.24/37) blev sendt
ud i oktober 1937 til ikke mindre end 17
forskellige firmaer og den endelige specifikation kom i januar 1938. Allerede i
februar 1938 havde man snævret feltet ind
til seks firmaer, som blev bedt om at levere
et forslag til et design.
Specifikationen var temmelig krævende. Den talte om et fly som skulle have en
flyvetid på 6 timer og det skulle derfor have
en auto-pilot. Flyet skulle kunne medføre
enten en torpedo eller op til 1.500 lbs bomber. Ud over rollen som torpedobomber,
skulle det også kunne bruges som dykbomber, idet det skulle kunne dykke i en vinkel
på 70 grader. Specifikationen nævnte at der
skulle være en form for flaps til at regulere
hastigheden i et dyk.
Da Air Ministry modtog designforslagene fra de seks firmaer var der fire af dem

som man kiggede nærmere på. Forslagene
fra Hawker og Westland havde nogle interessante ting i sig, men da begge var travlt
optaget af produktionen af andre fly blev
de fravalgt af den årsag. Forslaget fra Supermarine blev vurderet som værende for
avanceret og man stod derfor med et design
fra Fairey som blev vurderet som værende
meget lovende. I september 1938 traf man
beslutningen om at Fairey skulle være den
eneste leverandør i forhold til den nævnte
specifikation. Igen en modig beslutning,
idet der dermed ikke var et alternativ hvis
flyet fra Fairey ikke var tilfredsstillende.

Designet
I september 1938 bestilte Air Ministry to
prototyper hos Fairey, med registreringsnumrene P1767 og P1770. Admiralitetet
accepterede i februar 1939, at man bestilte
en større produktion allerede inden flyet
var blevet bygget og der blevet underskrevet en ordre på 250 stk. d. 10. august 1939,
med forventet begyndelse af leverancerne i
1941. Samtidigt fik flyet navnet Barracuda.
Det fly som blev designet var et monoplan med skuldermonteret vinge forsynet
med en Rolls Royce Boreas motor drivende
en tre-bladet propel. For at speede designet
op valgte man at bruge et haleplan der
næsten til forveksling lignede det fra Fairey
Albacore.
Helt som man kunne forvente det
rendte man ind i et antal problemer. Ikke

mindst da Rolls Royce i september 1939
skrottede udviklingen af Boreas motoren for at koncentrere sig om de allerede
eksisterende Peregrine, Vulture og Merlin
motorer. Fairey kiggede kortvarigt på
forskellige luftkølede stjernemotorer, men
da disse dels ikke anvendte den 100 oktan
benzin som var specificeret og dels ville
have krævet et voldsomt re-design af flyet
valgte man i stedet at få leveret en Merlin
motor. Netop denne motor, en Merlin 30
på 1.260 hk, kom til at betyde en hel del
for flyet. Merlin motoren ydede nemlig kun
omkring det halve af hvad den oprindelige
motor ville have leveret. Samtidigt var
opbygningen af flyet ganske kompliceret
og det gjorde det decideret overvægtigt.
En interessant detalje i forbindelse med
designet var, at man valgte en skuldermonteret vinge af hensyn til flyets tyngdepunkt.
Grunden til dette var at Air Ministrys krav
til alt det som skulle være i flyet ville have
krævet at vingen skulle flyttes ganske langt
fremad hvis flyet skulle være lavvinget. Det
ville betyde at pilotens udsyn nedad ville
blive væsentligt forringet og for dårligt til
at operere fra et hangarskib.

Første flyvning
Konstruktionen af de to prototyper gik
nærmest i stå i løbet af sommeren 1940, da
de engelske fabrikker var nødt til at koncentrere sig om at bygge fly, som kunne hjælpe
med at afværge en tysk invasion, men da

Her ses prototype nr.2 (P1770) efter at den har fået flyttet
haleplanet og fået en fire-bladet propel
Foto: Via Internettet (flickr.com)
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Dette foto viser hvor meget en Barracuda kunne "krølles sammen" inden den blev sat ned i
en hangar. Bemærk radarantennens placering i forhold til rondellen
Foto: Internettet (forum.keypublishing.com)

slaget om England var vundet i septemberoktober 1940 kunne Fairey finde tiden til
at gå i gang med Barrcauda prototyperne.
Den første prototype (P1767) gik i
luften for første gang fra Faireys egen lufthavn nær Heathrow d. 7. december 1940.
Jomfruflyvningen gik uden problemer og
man kunne hurtigt komme videre med
testflyvningerne.
De første flyvninger viste at der var en
hel del problemer med designet, det værste
var at den specielle konstruktion af flaps,
der også kunne bruges som luftbremser
gav en masse turbulens netop når de blev
brugt som luftbremser. Denne turbulens
påvirkede især det lavt monterede højderor.
D. 18-19. maj 1941 blev prototypen
udlånt til 778 Sqn Royal Navy der skulle
gennemføre prøveflyvninger til og fra
hangarskibet HMS Victorious.
Til alt held havde man valgt en meget
erfaren pilot til at gennemføre den første
landing på hangarskibet, for det viste sig at
den kraftige turbulens på haleplanet gjorde
det usikkert at lande flyet under alvorlige
vejrforhold.
Efter de første forsøg med dækslandinger blev flyet returneret til fabrikken,
som allerede havde lavet et redesign af
højderoret, som blev flyttet meget højere
op på sideroret. Det nye design gjorde ikke
noget specielt for flyets skønhed, da det nye
haleplan var forsynet med kraftige stivere.
Det skulle vise sig at være symptomatisk hele vejen igennem flyets karriere, at
det var ”work in progress”. Man nåede
aldrig frem til en endelig løsning inden at
typen blev udfaset, men typen gjorde ikke
desto mindre god fyldest i de mangeartede
roller som den blev brugt til.
Efter at man havde sat det nye haleplan
på fortsatte man med testflyvningerne,
men da en testpilot efter en flyvning i
juli 1941 fik trukket understellet op mens
han taxiede flyet ind fra landingsbanen og
derved beskadigede flyet ret voldsomt,
betød det at man igen blev sat tilbage i
udviklingen.

Videre udvikling

En Barracuda Mk.II fra 814 Sqn ses
her i luften. Læg mærke til at der ikke
er rondeller på undersiden af vingerne
Foto: Internettet (wikipedia.com)
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Prototype nr. 1 var først klar igen i midten
af oktober 1941, hvor den blev afleveret
til testcenteret på Boscombe Down for
at gennemgå forskellige tests vedrørende
typens egenskaber ved forskellige belastninger og med forskellig bevæbning.
Man fløj med mange forskellige kombinationer af bomber, torpedo og brændstof
og konklusionen var at flyet krævede alt for
lange start- og landingsbaner til at kunne
anvendes fra et hangarskib.
En nærmere analyse af dette godtgjorde at problemerne skyldtes at speci-

fikationen var blevet ændret undervejs og
at Admiralitetet hele tiden havde besluttet
at der skulle tilføjes mere og mere udstyr
i form af radar, radioer, batterier, hydraulikpumper osv., som ikke var med i de
oprindelige beregninger.
I mellemtiden havde man fået prototype nr. 2 (P1770) i luften for første gang
d. 29. juni 1941 efter at den var blevet
ombygget med den nye hale. Men også
denne var fuld af småproblemer og den
blev også konstant modificeret.
De mange småproblemer med de to
prototyper betød, at den første produktionsudgave af Barracuda Mk.I (P9642)
først kunne gå i luften d. 2. april 1942, men
de første prøveflyvninger med denne viste
at der var problemer med optrækningen af
understellet og med stabilitet.
I december 1941 havde Fairey sammen med Rolls-Royce kigget på hvad man
kunne gøre ved den manglede motorkraft
i Merlin 30 motoren. Det man kom frem
til, efter at have undersøgt forskellige muligheder var at bruge en Merlin 32 motor,
som kunne yde 1.640 hk, hvilket var 33%
mere end hvad den oprindelige motor
ydede. Samtidigt valgte man at skifte til en
fire-bladet propel og foretage forskellige
ændringer på luftindtag m.v.
Alt dette betød til sidst, at der kun blev
bygget 25 stk. Barracuda Mk.I med Merlin
30 motor og tre-bladet propel. Sågar blev
P9642 ombygget til en Mk.II, da den måtte
foretage en nødlanding tidligt i sin korte
karriere.
Man foretog også hele tiden ændringer
ved udstødningen, da der til at begynde
med var problemer med kulilte indtrængen
i cockpittet, det kan ikke siges at være smart
at sidde som pilot og stille og roligt at blive
kulilteforgiftet mens man er i luften.

Barracuda III MF300 fra 796 sqn RNAS St Merryn
er her fotograferet på RAF Hendon d. 21-7-51
Foto: Internettet (flickr.com)

Som modelbygger gælder det derfor
om at studere sine referencer, hvis man
vil lave en model af et bestemt fly, mens
man, hvis man ”bare” vil lave en model af
en Barracuda kan blande det stort set som
man vil, så længe man holder sig indenfor
den rigtige version. De har nok stort set
alle sammen fløjet med forskellige udstødninger alligevel.
I løbet af 1943 gik man i gang med
Mk.III versionen, som også havde en
Merlin 32 motor. Mk.III adskiller sig fra
de tidligere ved at have en radarantenne
monteret i en blister under bagkroppen.
De tidligere havde deres Air-Surface Vessel radar monteret med ”Yagi” antenner
på oversiden af vingerne. Ellers var det
igen et spørgsmål om de kontinuerlige
småændringer som var i gang i hele flyets
tjenestetid.

Mk.IV var en udvikling som var
planlagt til at skulle være en tre-sædet torpedobomber, men udviklingen af Mk.III
tog pusten fra den og det endte med at
der kun blev bygget en enkelt Mk.IV prototype (P9976), så den skal vi ikke bruge
yderligere tid på.
Den sidste udgave som blev lavet
var Mk.V, som første gang gik i luften d.
16. november 1944. Her var der virkelig
tale om en væsentlig ændring i forhold
til de tidligere udgaver. Hele vingen var
redesignet og desuden næsten 1,3 meter
større i vingefang. Man skiftede motoren
til en Rolls-Royce Griffon, først en mk.VI,
siden en mk.VII og det hele endte med at
stort set alle Barracuda Mk.V fik Griffon
37 motorer på 2.020 hk.
Da en Griffon motor var væsentligt
større og meget mere kraftfuld end de

Her er det Barracuda Mk.V prototypen fotograferet på RAF Heston
Foto: © Imperial War Museum IWM (A 30645)

29

Forberedelser til det første angreb på Tirpitz. Denne Barracuda på
HMS Formidable er ved at blive bevæbnet med en 1.600 lbs bombe
Foto: © Imperial War Museum IWM (A 24784)

tidligere Merlin motorer krævede de større
propeller, hvilket betød at understellet
måtte forlænges og en Mk.V er derfor
mere højbenet end de tidligere varianter.
Samtidigt betød de flere hestekræfter, at
der blev sat et meget større sideror på flyet.
Udstødningen blev igen ændret, men den
er i det mindste den samme på alle Mk.V.
Der blev kun bygget 30 stk. Mk.V, som alle
endte i træningseskadriller.

Aktiv tjeneste
De første Barracuda blev leveret til forskellige eskadriller i begyndelsen af 1943. De
første eskadriller som fik Barracudas var
træningseskadriller, hvor man især fokuserede på de eskadriller som lærte de nye
piloter at lave dækslandinger og derefter de
eskadriller som uddannede piloterne til at
flyve torpedo missioner.
Den første aktive eskadrille som fik
Barracuda var 827 Sqn, som udskiftede sine
Albacore fly med Barracuda i januar 1943.
Eskadrillen fik et mix af Mk.I og Mk.II og
gik straks i gang med at træne intensivt. Her
viste det sig, at man rendte ind i et antal
nedstyrtninger, som gav typen en dårligt ry
den aldrig rigtigt slap af med.
Den navnkundige testpilot Eric Brown
blev sat til at finde ud af hvorfor der var
så mange nedstyrtninger og han fandt ud
af at problemet kunne henføres til at flyet
skiftede trim til at være meget næsetungt og
foretage et dyk når man trak dykbremserne
ind. Det var især når man dykkede ned for
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at lave et torpedoangreb at dette skete, men
da man fik indført en passus i Pilot’s Notes
om dette gik antallet af nedstyrtninger
drastisk ned.
I april 1943 udskiftede 810 Sqn sine
Swordfish med Barracudas og i løbet af
resten af 1943 var der yderligere ni eskadriller der konverterede til Barracuda.
Den første eskadrille som blev erklæret
operativ på typen var 810 Sqn og d. 9. juni
1943 indskibedes den på HMS Illustrious.
De næste seks uger gik med at blive helt
klar inden skibet først var oppe at vende
ud for Norge inden det satte kursen mod
Middelhavet for at indgå i ”Force H”.
Barracuda flyene fløj anti-ubåds patruljer,
bevæbnet med dybvandsbomber, men det
var også højdepunktet for eskadrillen.
Selv om eskadrillen var i nærheden af
Italien da de allierede gik i land ved Salerno
d. 9. september 1943 kom de ikke i luften,
idet man valgte kun at bruge skibets Grumman Martlets og Supermarine Seafires. Den
italienske flåde overgav sig samme dag og
dermed var der ingen mål som man kunne
anvende Barracuda flyene mod.

Operationer mod Norge
De største successer opnåede typen under
operationer mod mål i og ud for Norge.
Mellem februar 1944 og februar 1945 fløj
man ikke mindre end 120 missioner mod
skibsmål ud for den norske kyst. 16 af
disse var torpedomissioner, mens resten
var bombemissioner.

Den første af
disse fandt sted d.
11. februar 1944,
da 10 Barracudas
bombede og ødelagde et strandet
skib ved Stadlandet
(der ligger ”på hjørnet” hvor Norge
begynder at blive
smallere).
Det samlede resultat af disse 120
missioner var at
man sænkede 14
fragtskibe på samlet
41.650 tons, beskadigede yderligere
17 fragtskibe på
samlet 19.690 tons
og drev en enkelt
Type VII ubåd (U1060) på grund. På
den anden side af
regnskabet mistede
man en enkelt Barracuda fra 827 Sqn
til flak og desuden
mistede man tre yderligere på grund af
”non-combat” årsager. Her ses der bort fra
tabene i forbindelse med angrebene på Tirpitz. Der var ikke andre anti-skibs enheder
i Europa der kunne opvise en succesrate
som den Royal Navy’s Barracuda enheder
havde ud for Norge.

Angreb på Tirpitz
Her er det nok på sin plads at ofre lidt
ekstra tid på de ganske spektakulære angreb
som Barracudas udførte mod det tyske
slagskib Tirpitz i Kaafjord i det allernordligste Norge.
Fra d. 3. april 1944 til d. 29. august
samme år gennemførte man fem separate
angreb og et sjette blev aflyst på grund af
dårligt vejr.
Det første af disse var det mest succesfulde, så lad os kigge lidt mere på dette.
Baggrunden var at Tirpitz udgjorde
en formidabel trussel mod de allierede
konvojer til Rusland og at truslen gjorde at
man konstant var tvunget til at eskortere
konvojerne med forskellige slagskibe og
andre tunge enheder.
I september 1943 havde et angreb med
mini-ubåde (X-craft) beskadiget Tirpitz
ganske alvorligt, men tyskerne var godt i
gang med at reparere skibet.
Yderligere et angreb med X-craft blev
forkastet, da rapporter fra Norge indikerede, at forsvarsværkerne mod undervandsangreb var blevet forstærket så meget, at
chancerne for et succesfuldt angreb var

for små. Det efterlod kun luftangreb som
Disse angreb medførte at to Barraen mulighed.
cudas gik tabt som følge af uheld.
Man fandt et område i Skotland som
lignede forholdene i Kaafjord og så gik Det fjerne Østen
man i gang med at træne de deltagende Fairey Barracuda blev også anvendt i det
eskadriller til at gennemføre dykbombnin- fjerne østen. Første gang var da englænger mod Tirpitz. Planen var at bruge fire derne i februar 1944 fik mistanke om, at
Barracuda eskadriller fra to hangarskibe, japanerne ville angribe allierede mål med
HMS Victorious og HMS Furious, mens ja- hangarskibsbaserede styrker.
For at imødegå dette skyndte man sig
gerfly dels skulle beskytte Barracuda flyene
mod luftangreb og dels foretage strafing at placere fire Barracuda eskadriller på to
missioner mod kendte flak-batterier rundt eskorte-hangarskibe, HMS Etheling og
HMS Begum, hvorefter man deployerede
omkring i Kaafjord.
Selve angrebet, kendt som Operation dem til Madras, vore dages Chennai, i
Tungsten, fandt sted tidligt om morgenen Indien.
De ankom d. 12. april og det var så
d. 3. april 1944, hvor første bølge af flyene gik i luften og nåede frem til Tirpitz planen at RAF traktorer skulle trække dem
ca. kl. 05.30. Angrebet tog tyskerne på til en nærliggende RAF landingsbane. RAF
sengen. Tirpitz var netop blevet klar efter dukkede ikke op og så valgte man i stedet
reparationerne efter X-craft angrebet og at starte motorerne op og taxie de 3,5 km
besætningen var i færd med at kaste los for gennem byen ned til landingsbanen.
Det må have været noget af et syn
at tage skibet ud på en prøvesejlads.
Det var Hellcat og Wildcat jagerfly som med en lang række af fly, der for egen
angreb først, deres beskydning af skibet kraft bevægede sig gennem en myldrende
påførte tab blandt besætningen og flere by. Vel ankommet til landingsbanen staranti-luftskytskanoner blev sat ud af spillet. tede alle flyene og fløj til RAF basen ved
Tirpitz blev ramt af 10 bomber fra denne Ulundurpet. Efterretningerne viste sig at
bølge. Anden bølge kom en time senere være forkerte og efter ret kort tid fik de
og selv om tyskerne nu var vågnet helt op fire eskadriller ordre til at vende tilbage
til England.
ramte man med yderligere 5 bomber.
I mellemtiden var der kommet yderResultatet blev at Tirpitz blev lettere
beskadiget, da de fleste panserbrydende ligere to eskadriller til Ceylon ombord
bomber blev kastet fra for lav højde til at på HMS Illustrious. Hangarskibet forlod
bomberne kunne trænge igennem slagski- Trincomalee sammen med det amerikanske
bets pansring. Til gengæld blev 122 tyskere USS Saratoga d. 16. april og tre dage senere
dræbt og 316 såret, 15 % af skibets besæt- angreb en styrke med bl.a. 17 Barracudas
ning. Tirpitz var sat
ud af spillet frem til
midten af juli 1944.
Tre Barracuda gik
tabt, hvor af en af
dem blev skudt ned
af flak fra Tirpitz,
mens to jagere måtte
nødlande efter at
være blevet beskadiget.
De efterfølgende fire angreb mod
Tirpitz medførte
ingen bombetræffere på skibet, fordi
tyskerne havde opstillet meget omfattende røg-generatorer til at sløre
skibet med og et
forbedret varslingssystem gjorde at
der var etableret et Endnu et billede fra angrebene på Tirpitz.
røgdække inden de Her er vi ombord på HMS Furious, hvor en Barracuda fra
engelske fly nåede 827 Sqn får monteret en bombe
Foto: © Imperial War Museum IWM (A 25437)
frem til skibet.

de japanske olieinstallationer på Sabang lige
nord for Sumatra.
Det viste sig, at varmen gjorde at
Barracuda flyene havde en meget kort
rækkevidde, ikke mere end ca. 230 km.,
hvilket betød at de næsten ikke blev brugt
som bombefly da man frygtede at de værdifulde hangarskibe ville komme så tæt
på japanske baser, at de ville kunne blive
angrebet. Det var først i august at man
indsatte ikke mindre end 32 Baracudas
i et angreb på en havn længere nede på
Sumatras vestkyst og i september blev 20
fly sendt mod jernbaneknudepunktet ved
Sigli på nordøstkysten af Sumatra.
De sidste Barracuda operationer i
Fjernøsten fandt sted henholdsvis d. 17.
og d. 19. oktober 1944, hvor to eskadriller
angreb mål på Nicobarerne i det indiske
ocean.

Efter krigen
Da Japan kapitulerede havde man ikke
længere brug for Fairey Barracuda. De
eskadriller i frontlinjen, som fortsat var
udstyret med typen blev hurtigt trukket
tilbage til England og nedlagt.
Typen blev overført til forskellige
træningseskadriller, hvor de gjorde ganske
god tjeneste i en kort periode efter krigens
afslutning.
Efter krigen havde man foretaget
forskellige forsøg hvor Barracuda fly var
blevet brugt til at medføre en redningsbåd
der kunne kastes ned til f.eks. en flybesætning. Man brugte også typen til forsøg med
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sonarbøjer og forskellige andre anti-ubåds
våben.
I maj måned 1953 var det endegyldigt
slut med Fairey Barracuda i Royal Navy
tjeneste, da de sidste blev udfaset til fordel
for amerikansk producerede Grumman
Avenger fly.

I fremmed tjeneste
Allerede d. 1. september 1945 fik den
hollandske flåde leveret 12 stk. Barracuda
Mk.III til 860 Sqn, der hidtil havde fløjet
Swordfish fly. Eskadrillen gik, med udgangen af oktober 1945, ombord i det hangarskib som blev solgt til hollænderne og der
hurtigt omdøbt til HNethMS Karel Doorman. Typens karriere hos hollænderne blev
kortvarig, idet de allerede i februar 1946
udskiftede den med de nyere Fairey Firefly.
Typen blev også brugt af det franske
Aeronavale. Franskmændene købte ti
Barracuda, der blev leveret mellem marts
og juli 1948. De blev brugt til hemmelige missioner som støtte til efterretningsoperationer under den franske kolonikrig
i Algeriet frem til 1956. Der er ikke nogle
åbne kilder som kan sprede lys over disse
operationer.

Bemalinger
Her er vi på næsten sikker grund som
modelbyggere. Royal Navy fløj med meget
standardiserede farveskemaer igennem

krigen og Barracuda flyene var i disse
standardbemalinger.
Der er dog lige et par enkelte undtagelser, idet man lige efter krigen fløj
rundt med en Mk.III (RK479) i en højglanspoleret blank ”Navy Blue” bemaling
i forbindelse med et officielt besøg af den
engelske ”First Sea Lord” i Oslo i 1948.
Man kan hitte et par billeder af dette fly
ude på Internettet.

Bevarede Barracudas
Nej, der er ikke en eneste Barracuda der er
blevet bevaret. Selv om der efter krigen var
masser af Barracuda fly, som kunne have
været bevaret endte de alle sammen deres
dages hos ophuggerne.
Fleet Air Arm Museum i Yeovilton er i
gang med et meget stort projekt, hvor man
vil genopbygge en Barracuda ud fra ikke
mindre end fem vrag som man har fundet
rundt omkring i England. Man kan læse
meget mere om dette projekt på http://
barracudaproject.co.uk

Barracuda i model
Her er vi til gengæld nærmest på den
grønne gren, også uden at skulle have fat i
gamle og udgåede sæt.
I 1/48 findes der tre forskellige sæt
fra det samme firma, Special Hobby har
nemlig udgivet en Mk.II, en Mk.III og en
Mk.V. De er set til 395,- kr. hos Stoppel.

Denne Barracuda er i færd med at få monteret bomber under
vingerne et sted i England i 1943.
Foto: Internettet (flickr.com)
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Går vi ned i 1/72 er det primært Mk.II
som har fanget fabrikanternes interesse.
Der er det rigtigt gamle sæt fra Frog, som
siden hen er blevet genudgivet af Novo
(Mk.II). De to er ikke lige til at hitte i forretningerne.
Så er der et sæt fra Special Hobby/
MPM (Mk.II), som skulle være betydeligt
nemmere at finde, sammen med det tilsvarende sæt fra Eastern Express (Mk.II). Så
findes der en Mk.II fra ARK Model. Det
er et firma jeg aldrig har hørt om tidligere.
Endelig er der et sæt af en Mk.V fra Planet
Models. Her taler vi om et resin sæt med de
fordele og ulemper det medfører.
Endelig kan man i 1/144 få en Mk.III
i resin fra et firma der hedder MiniMF.

Kilder
Aircraft in Profile vol.12
Brown, Eric: Wings of the Navy
Hadley, Dunstan: Barracuda Pilot
Harrison, W.A.: Fairey Barracuda (Warpaint Series no.35)
Internettet, især: barracudaproject.co.uk og
Wikipedia ang. Operation Tungsten
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Volkswagen T1 "Samba Bus"
BAe Hawk T.1 Red Arrows
Dornier Do215 B-5
Beech C-45F Expeditor
Leopard 1A1
VW Type 82E (boble) stabsvogn

Airshow i Roskilde 2015
Sommervejr på standby
Tekst og fotos: Flemming Hansen
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om i 2013, så var vejret igen en faktor. Heldigvis blev kun nogle enkelte
dryp om lørdagen, men det var tydeligt på de mørke skyer ikke så langt væk,
at Tune var særdeles heldigt placeret den
weekend i august. Men den skyfrie sensommerdag var vi desværre meget langt fra og
det giver altså billeder et kedeligt fladt look.
Programmet for Roskilde Airshow er
som sådan fint nok og trækker rigtig mange
mennesker.
I år var der ekstra markedsføring af
Hornet, Eurofighter og… F-35. Det var da
lige indtil at en sikkert meget dyr simulator
brændte ned. Så var der ikke mere af F35’eren at vise. Så Hornet og Eurofighter
havde markedet for sig selv den weekend.
Siden sidst er Gripen ude af kapløbet, så
den var ingen steder at se længere.
Når jeg nu skriver at programmet
”som sådan” er fint nok, så er det fordi
der bare ikke er de store overraskelser fra
gang til gang.
Når jeg kigger tilbage på billederne er
det de samme fly der dukker op hver gang.
De to Biltema fly – Spitfire og Mustang.
Men lyden af Merlin motorer over Tune
er skam ikke at kimse af!

Vi så også Niels Egelunds Fouga Magister igen. Det var så til gengæld sidste
gang, da den efter sæsonen bliver udstillet
på museum i Stauning. Hr. Egelund er passeret de 70 år, så det passer nok ikke rigtig
med jetflyvning?
Harvard/Texans var der også ligesom de snart allestedsnærværende ”Chip
Chaps” Chipmunk også var til stede og den
Bf 109 der havarerede i 2013 var minsandten også på plads igen.
Flyvevåbnet lavede lige et flyby af et par
F-16 og om lørdagen havde det temmelig
store Airbus A-400 transportfly taget turen
fra Spanien, for lige at lave et par passes
hen over Tune uden at lande. Det havde
været ret fint, hvis vejret havde artet sig
og kastet lidt sol over arrangementet. Men
sådan skulle det desværre ikke være.
Hornet skulle heller ikke lave særligt
meget, så det var op til Eurofighteren at
give lidt jetnoise over Tune og nærmeste
omegn. Det kan den i den grad. Fed opvisning af det kraftige fly atter engang.
Men den bedste opvisning var i den
grad igen den belgiske F-16. Lavt, larmende
og med masser af flares. Langsom flyvning
og krappe drej så det var en ren fornøjelse.

At der var gjort ekstra meget ud af
spiseområdet giver ekstra point for arrangementet. Den større og større anvendelse
og udbredelse af Mobilepay gør det let at
betale uden at skulle slæbe en hel masse
kontanter med sig.
Et flot show atter engang, selvom der
var lidt meget af ”det har vi set før”, så er
det godt at der stadig er et flyveshow her
på Sjælland hvert andet år, så man kan høre
Jan Erik Messmann og Alf Blumes sprøde
stemmer når der kommenteres og kommes
med guldkorn til publikum.

NYT FRA AIRFIX
1:48 EE Lightning F1/F1A/F2/F3
er lige ved at ramme hylderne
på hobbyforretningerne

Den belgiske F-16 blev trukket rundt i luften, her er der godt med røg under en langsom forbiflyvning.
Billedet er blevet lysnet en hel del for ikke at den mørke himmel bagved skal være for dominerende
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Naval Monographies # 02
Le Croiseur Lourd / The Heavy Cruiser
PRINZ EUGEN
af Philip Caresse.
ISSN en cours (dvs. undervejs!)
Forlag LELA Presse, Frankrig
En bog om dette skib, som også har
tilknytning til Danmark, lød interessant.
Og hvad har vi så? Der er tale om en publikation i tidsskriftsformat, størrelse A4,
84 sider inklusive omslag i karton. Skibets
historie og teknik gennemgås, ledsaget af
talrige billeder i en fornuftig trykkvalitet.
6 sider anvendes til en generel beskrivelse
af Operation ”Crossroads”, kernevåbenforsøgene på Bikini-atollen i 1946. 16
sider medgår til en generel beskrivelse af
Arado Ar 196 pontonflyets historie – disse
sidste to kapitler berører også forbindelsen
til PRINZ EUGEN, men uden at lægge
speciel vægt herpå. Ud over de 84 sider
er der 8 sider med reklamer for forlagets
andre publikationer.
Midteropslaget gengiver linietegninger
af skibet i målestok 1/600 set fra bagbords
og styrbords side, ovenfra samt forfra og
agtenfra. Der er ikke gengivet skroglinier.
Tegningerne er ikke dateret – så vidt, jeg
kan skønne, gengiver de skibets udseende
i 1941. Selv om tegningerne er vist som
stregtegninger, er de trykt som rastrede
billeder, hvilket går ud over skarpheden.
Publikationsserien bærer undertitlen
”Le magazine d’Histoire Aéronavale en
3D”. Hertil har Benjamin Druel udarbejdet en 3D-computermodel af skibet med
de sort-hvide skråstriber, som indgik i
bemalingen i begyndelsen af 1941 indtil
afsejlingen til Operation ”Rheinübung“,
Atlanterhavstogtet sammen med slagskibet
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Anmeldelser

BISMARCK (publikationen daterer heller ikke disse tegninger). Diverse vinkler,
både oversigtsbilleder og detaljer, anvendes
bogen igennem som farvebilleder – overalt
uden nærmere forklaring af, hvad det er,
der vises.
Herunder går der sandsynligvis en hel
del oplysninger tabt – bogen er simpelt hen
ikke stor nok til at yde denne 3D-model
retfærdighed. Eksempelvis kan man på
tegningerne se, at hovedbevæbningens
kanontårne har navne, A-tårnet hedder
Graz og B-tårnet Braunau; kanontårnene
agter er til gengæld gengivet i en vinkel,
som gør, at navnene ikke kan læses, og de
findes desværre heller ikke nogen andre
steder i bogen.
Stort set al tekst løber parallelt på
fransk og engelsk. Samtidig er teksten
skæmmet af talrige fejl, eksempelvis finder
man navne stavet forskelligt i den franske
og den engelske tekst!
Side 40 viser billeder af den beskadigede hæk efter, at krydseren blev torpederet
af HMS TRIDENT. Teksten til to billeder
siger ”skadet hæk”, det tredje billede af
samme situation siger ”skadet bov”, vel
at mærke med den samme fejl i både den
franske og den engelske tekst – så det er
i hvert fald ikke oversætterens skyld. Til
gengæld kan man mistænke oversætteren
for ikke at tænke selv eller forstå indholdet
(eller måske har han/hun ikke lov til at
tænke selv).
På side 46 er den lille finske ø Utö
blevet til Üto, og på side 72 taler den
franske tekst om eskadrille 1./596, mens
den engelske tekst mener, at der er tale om
eskadrille 5./196. På billederne side 71 og
74 er SAG 126 (Seeaufklärungsgruppe 126)
blevet til SAR 126.
Udvalget af fejl strækker sig også til
substansen. Side 44 fortæller om, at der i
august 1943 kom 300 kadetter og 150 teknikere om bord for at afprøve en ny radar og
”en 40 mm luftværnskanon”. Jeg vil tillade
mig at betvivle, at der kun har været tale
om én 40 mm kanon. Intet steds i bogen
er det omtalt, hvor mange 40 mm Bofors
kanoner, krydseren egentlig fik, eller hvor
disse kom fra.
På side 46 fortæller forfatteren, at skibet den 20. november 1944 befandt sig i
Irben-strædet, men uanset det dårlige vejr
bombarderede Hela-halvøen!
Det viser en imponerende rækkevidde
for 20,3 cm kanonerne, idet der er 400 km
mellem Irben-strædet og Hela-halvøen...
Tidligere i teksten er der refereret til
Sworbe-halvøen (Sõrve), hvor de sovjetiske
tropper da også blev bekæmpet denne dag.

Billedteksterne på siderne 66-68 er
rodet helt rundt, så de henviser til de forkerte billeder.
Endelig skrives det (siderne 51 og
54), at PRINZ EUGEN var interneret i
København i april 1945 (billedtekst), og
at den tunge krydser PRINZ EUGEN
og den lette krydser LEIPZIG ankom til
København den 20. april, hvor ”danske
soldater straks beslaglagde krydserne”.
Nok var modstandsbevægelsen stærk, men
SÅ tidligt...
Også 3D-modellen rummer fejl – undertegnede anmelder har dog hidtil kun
fundet småfejl – både i detaljers udseende
og i gengivelsen af farveskemaet.
Alt i alt er denne publikation præget af
sjusk og jaskeri, den har åbenbart partout
skullet være færdig til en bestemt frist, så
der ikke har været tid (eller vilje?) til at
læse ordentligt korrektur. Og det er synd,
for dermed efterlades der en nagende tvivl
om, hvor meget af resten af indholdet,
man egentlig kan stole på? Om denne tvivl
så også bør udstrækkes til øvrige publikationer i serien, kan jeg ikke bedømme på
nuværende tidspunkt. Hvorom alting er,
så vil både den historieinteresserede læser
og modelbyggeren med PRINZ EUGEN
på sin bedding forblive tørstende efter
oplysninger, som må søges i større værker.
Kai Willadsen

NYT FRA MIRAGE
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PZL P.24G (græsk 1940/41)
PZL P.11c

JULEKONKURRENCE 2015

Det er atter blevet juletid og det betyder den traditionelle Ye Olde Julekonkurrence. Traditionelt er der er tale om en tipskupon, det
er det også i år, selvom det er et jubilæumsnummer. Udfyld kuponen for at deltage i den traditionelle lodtrækning på generalforsamlingen i januar.
Opgaven er helt simpel. Skriv 1, X eller 2, afhængigt af hvad du tror tegningen forestiller og send dit bud til redaktøren.
Vinderen bliver udtrukket i forbindelse med generalforsamlingen i januar blandt de som har svaret rigtigt.
Brug e-mail (abydanes@gmail.com) eller sneglepost, valget er dit.
Løsningen skal være redaktøren, Lars Seifert-Thorsen, i hænde senest når generalforsamlingen åbnes.
Dvs. at besvarelser pr. post eller e-mail skal være redaktøren i hænde senest tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 15.00!
Møder man op til generalforsamlingen, kan man aflevere besvarelsen personligt inden formanden åbner generalforsamlingen.

Tegning 1

Tegning 1
1
Jagdpanzer IV Lang
X SU-100
2
A39 Tortoise

Tegning 2
1
B-24 Liberator
X B-25 Mitchell
2
B-26 Marauder

Tegning 2

Tegning 3
1
F-14 Tomcat
X F-15 Eagle
2
F/A-18 Hornet

Tegning 3

Tegning 4
1
PzKw IV ausf.J
X PzKw V Panther ausf.F
2
PzKw VI Tiger ausf.E

Tegning 5
Tegning 4

Tegning 6
1
HMS Ark Royal
X IJN Shinano
2
USS Wasp

Tegning 5
1
Grumman F4F Wildcat
X Brewster F2A Buffalo
2
Grumman F6F Hellcat

Tegning 6
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek.
Bestillinger af kopier sker ved at fremsende en til Storbrev frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier = porto op til 50 gr. Fra 7–15 kopier = porto op til 100 gr.
Fra 15 kopier = porto op til 250 gr.
Bemærk at der (også) er portoforhøjelser i 2015/2016!
Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse
Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 2,-. Antallet af sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „Farve“. Du kan naturligvis få kopier i
sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. marts 2016
(IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 27 issue 4, 2015 USA
Adding real wood trim to a 1940 Ford,
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
KC-135E I 1:144, art. m. fotos .................................... –8 ”Farve”
Eduard MiG-21PFM i Vietnam farver,
art. m. fotos ................................................................... –10 ”Farve”
ZM’s 1:32 He 219 – part 2- art. m. fotos ................. –10 ”Farve”
Scratch building a hoover tank, art. m. fotos ............. –4 ”Farve”
IPMS Journal volume 27 issue 5, 2015 USA
US Nationals udgave – kopieres ikke.
Få bladet fra IPMS USA i stedet.
(Kit er et rigtigt flot blad med mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 178 2015 (Belgien)
A Mayan (Flying) God , art. m. fotos.......................... –4 ”Farve”
A first look Mirage 5BA/5BR Wingman models,
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
Boganmeldelse Fouga Magister MMP books,
art. m. fotos ..................................................................... –1 ”Farve”
DKM Schlachtschif Tirpitz, art. m. fotos ................ –12 ”Farve”
JPK90 from Retrokit, art. m. fotos ............................. –6 ”Farve”
EWR VJ-101C X-2, art. m. fotos .............................. –12 ”Farve”
IPMS Magazine UK 04/2015
Nosferatu by Monarch Models, art. m. fotos ............ –2 ”Farve”
Nostalgia – creating af Tempest in 1:72,
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
A guide to model photography, art. m. fotos ............ –6 ”Farve”
Home on the range- Castlemartin, art. m. få fotos... –4 ”Farve”
Aérienne Navale flyveshow, art. m. få fotos .............. –2 ”Farve”
Spitfire 1939, art. m. få fotos........................................ –2 ”Farve”
Hurricane 1938, art. m. få fotos................................... –3 ”Farve”
Member models gallery, art. m. få fotos ..................... –2 ”Farve”

Annoncerede nyheder fra TAKOM
De annoncerer en stribe nye 1/35 sæt af AMX13 familien, som kan afløse de gamle Heller sæt,
der ikke alle er lige lette at finde.
AMX-13/75
AMX-13/90
AMX-13/75 m. SS-11 missiler
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IPMS Magazine UK 05/2015
IPMS Magazine 1965 , art. m. fotos............................ –2 ”Farve”
2 gange Hurricane i 1:72, art. m. fotos ....................... –7 ”Farve”
Le Mans film i diorama, art. m. fotos ......................... –3 ”Farve”
RIAT flyveshow 2015, art. m. få fotos ....................... –2 ”Farve”
Apollo Soyus Test Project i 1:48, art. m. få fotos ..... –5 ”Farve”
Member models gallery, art. m. få fotos ..................... –2 ”Farve”
Mar del Plata August 2015 udst., art. m. få fotos ...... –2 ”Farve”
Trumpeter BTR 60 PU(RB 145), art. m. få fotos ..... –5 ”Farve”
Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget er
mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 3/15 Østrig
Elektronischen Luftraumüberwachung, art. m. fotos ..............–8
Franz Adelsmayr fliegerfreundschaft, art. m. fotos ..................–9
Otto Tschabuschnigg ein Fliegerschicksal, art. m. få fotos .....–3
Luftfarhrzeugsregister, art. m. fotos............................................–2
Projekt MiG 21UM, art. m. fotos ................................................–2
Diverse nyt, art. m. fotos ........................................................... –14
(Det VAR flot, men er nu reduceret til en A5 størrelse.)
IPMS Deutschland Journal nr. 48/1 Tyskland
Versuchsjäger EWR VJ-101C X-2, art. m. fotos ..... –10 ”Farve”
Fokker D.XXIII RS Models, art. m. fotos.................. –6 ”Farve”
Dassault M.B.450 Ouragan 1:72, art. m. fotos .......... –8 ”Farve”
Mitsubishi A5M4 ”Claude” 1:32 , art. m. fotos......... –4 ”Farve”
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Nr.

Navn

Feb

Maj

Sep

Nov

Total

Plac. 2014

167

Peter Nellemann

10

10

9

29

6

128

Per Nielsen

10

8

9

27

8

142

Peter Kristiansen

10

6

10

26

4

Af Peter Kristiansen

31

Brian Petersen

9

9

7

25

2

Anden onsdag i september var der premiere på IPMS’ nye lokale 4.03 på Nyboder
Skole. Formningslokalet på 4. sal viste sig
at være en stor forbedring i forhold til det
tidligere lokale og perfekt til kvartårskonkurrencen.
Det blev på mødet besluttet også i
fremtiden at benytte det nye lokale, selv om
vi er nødt til at flytte vores møder på Nyboder Skole fra onsdage til tirsdage i 2016.

184

Lars Rabech

9

7

8

24

10

130

Roy Nielsen

7

8

8

23

11

134

Kenneth Kerff

8

7

7

22

5

57

Allan F1 Nielsen

-

10

9

19

18

65

Carsten Bentzien

-

9

10

19

--

56

Henrik Stormer

9

-

8

17

--

En snes modelbyggere var med til at indvie
det nye lokale, og 14 af dem havde medbragt i alt 26 modeller til konkurrencen.

76

Kjeld Pedersen

-

10

6

16

3

111

Lasse Hyllemose

-

7

7

14

13

Torben Klein

-

6

6

12

12

130

Ole Østergaard

-

-

10

10

17

28

Flemming Hansen

-

9

-

9

1

131

Jan Bannebjerg

-

8

-

8

-

Vinderne blev:
Klasse A: Militær og figurer
Carsten Bentzien: 1/35 Pz III ausf. L
Per Nielsen: 1/35 Hetzer Prague 1945
Henrik Stormer: 1/35 ZIL-131
Klasse B: Fly, biler og andet
Peter Kristiansen: 1/32 Republic F-84G
Thunderjet
Allan F1 Nielsen: 1/12 Brabham BT46B
Roy Nielsen: 1/72 Tie Fighter Advanced
(Star Wars)
Klasse C: Dioramaer
Ole Østergaard: 1/35 Diorama med StuG
III ausf. B
Peter Nellemann: 1/35 Diorama med M4
tractor og 155mm Long Tom
Peter Nellemann: 1/35 Garagediorama
med Bedford og Fiat
Klasse A
Efter en flot 2. plads i maj strøg Carsten
Bentzien denne gang helt til tops med en
flot Pz III ausf. L fra Tamiya.
Med fem modeller var Per Nielsen atter
en gang største bidrager til konkurrencen
og blev belønnet med en 2. plads for en
spændende Hetzer fra Academy. Henrik
Stormer deltog for anden gang i år og
opnåede igen en podieplads, denne gang
med en nydelig lastbil fra ICM.
Klasse B
Jeg var endelig blevet færdig med min
Thunderjet fra Hobby Boss – naturligvis
i dansk bemaling med decals fra Stoppel

4

og inspiration fra Ole Røssels bog om
F-84’eren.
Allan F1 Nielsen deltog for anden gang
i træk med en af sine flotte Model Factory
Hiro modeller; denne gang en F1 racer
fra de gode gamle Niki Lauda dage. Roy
Nielsen deltog for tredje gang i træk med
en model fra Star Wars universet, denne
gang med selveste Darth Vaders fighter fra
slaget ved Yuvin. Sættet er fra Fine Molds.
Klasse C
Endnu en gang var dioramaklassen godt
besat, denne gang med 11 dioramaer i
forskellig størrelse.
Ole Østergaard satte sig tung på 1.
pladsen med en fint lille opstilling med et
træ, en StuG III, en piberygende soldat og
et pænt udformet stykke med bevoksning.
Peter Nellemann måtte denne gang give
slip på 1. pladsen, men sikrer sig til gengæld både 2. og 3. plads for to store, flotte
dioramaer. 2. pladsen og de 9 gode point
betyder, at Peter stadig fører kvartårskonkurrencen med 2 point og fortsat er favorit
til den samlede sejr i år.
Øvrige
Lasse Hyllemose deltog med to modeller;
en Renault FT-17 og en fin lille scene fra

Gallipoli 1915, hvor en soldat bærer en
såret kammerat væk fra frontlinien.
Lars Rabech havde medbragt både en
fin enbenet pirat i 120 mm og et flot ørkendiorama med en PzKpfw I, en motorcykel
med sidevogn og syv figurer.
Kjeld Pedersen viste os en M48A2
Patton fra Revell og en spændende Sturmpanzerwagen A7V Freikorps.
Brian Petersen havde medbragt to af
sine skønne figurer; Dungeon Torturer i 30
mm og Bonaparte i Egypten 1798 i 54 mm.
Kenneth Kerff deltog med en flot
Rockwell B-1A Lancer i 1/144 fra Minicraft.
Torben Klein deltog med to dioramaer
i 1/72; en drabelig scene med Tarzan og en
mere fredelig opstilling med en Tiger Moth.
Billeder af de deltagende modeller kan ses
på www.ipms.dk, hvor du også kan finde
indlæg og billeder af Henrik, Allan, Lasse,
Ole, Lars og Torben om deres projekter.
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at ønske
læserne af IPMS-Nyt en glædelig jul og et
godt nytår.
Håber vi ses til næste kvartårskonkurrence (nr. 1/2016) tirsdag den 9. februar
på Nyboder Skole.
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IPMS KALENDEREN 2016
12. januar ................................... IPMS Generalforsamling............................. Nyboder Skole, København
09. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
05.-06. marts ............................. Hobbymesse .................................................. Valby Hallen, København
08. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
03. april ...................................... ØstJysk Open modelkonkurrence ............. Fritidscenteret, Vestergade 15, 8900 Randers
.............................................................................................................................. (www.ost-jysk-open.dk)
12. april ...................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
13.-17. april ............................... Intermodellbau ............................................. Westfalenhalle, Dortmund, Tyskland
10. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
08. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
19. juni ....................................... Åbent Hus Airshow ..................................... Flyvestation Skrydstrup (www.danishairshow.dk)
13. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
14. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
24.-25. september .................... Modelkonkurrence og -hygge ..................... Stauning Flyvemuseum (www.flymuseum.dk)
21. oktober ................................ IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
29.-30. oktober ......................... C4-Open modelkonkurrence ...................... Teknisk Museum, Malmø, Sverige (www.c4-open.nu)
05.-06. november ..................... Hobbymesse .................................................. Valby Hallen, København
09. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
12.-13. november ..................... Scale Model World - modelkonkurrence .. Telford, England (www.ipms-uk.co.uk)
14. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
Alle møder i København på Nyboder Skole, er i 2016 i lokale 4.03 på fjerde sal kl. 19.00 - 22.00. Indgang til venstre i gården!
Bemærk at mødedagene på Nyboder Skole er flyttet til TIRSDAGE
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.
Ny på Airshow i Roskilde var denne Yak-3
Foto: Flemming Hansen

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.
Tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 19.30 i lokale 4.03 på Nyboder Skole
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning
3.
Kassereren aflægger regnskab
4.
Indkomne forslag
a.
Principdiskussion om antal medlemmer i bestyrelsen.
I tilfælde af opbakning til en udvidet bestyrelse bemyndiges bestyrelsen
til at udarbejde et ændringsforslag til foreningens vedtægter til den
førstkommende generalforsamling.
5.
Fremlæggelse af det nye års budget
6.
Valg af formand
7.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8.
Eventuelt
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Napoleon var også med på kvartårskonkurrencen. Bygget og malet af Brian Petersen

Kvartårskonkurrencen
september 2015

Øverst er det Carsten Bentziens Pz. III ausf. L,
der vandt klasse A.
Herover er det Peter Kristiansens F-84G,
som vandt klasse B.
Til venstre ses den Hetzer,
bygget af Per Nielsen, som blev nr. 2 i klasse A.
Nederst er det en karakteristisk Allan "F1" Nielsen
model, en "eksploderet" F1 bil.
Den blev nr. 2 i klasse B

At the top is the winner in class A,
a Pz. III ausf.L built by Carsten Bentzien
Second from the top is the winner in
class B, a F-84G in RDAF colours built
by Peter Kristiansen
Above is the runner-up in class A,
a JgPz Hetzer from Prague 1945 built
by Per Nielsen
On the right is a typical Allan "F1"
Nielsen model, an "exploded" Formula
One car. It came second in class B

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen39

Returadresse:
Flemming Hansen
Bringebakken 29
3500 Værløse

B
IPMS-Nyt forsider

De 150 IPMS-Nyt forsider, så du kan se hvordan vi har udviklet os.
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