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Porsche 917

Langheck

Foto/Photo:
Flemming Hansen

Foto/Photo: Internettet
(commons.wikimedia.com)

Foto/Photo: Internettet
(commons.wikimedia.com)

Porsche 917LH fi ndes 
på Porsche museet i 
Stuttgart.
Billederne øverst og 
nederst er fra museet.
Billedet i midten er fra 
Goodwood Festival of 
Speed i 2009

Porsche 917LH can be 
found at the Porsche 
Museum in Stuttgart.

Top and bottom photos 
are from the museum.
In the middle the car 

was present at the
Goodwood Festival of 

Speed in 2009
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LEDER
For 117. gang er det min tur til at skrive den redaktionelle leder. Jeg havde ikke selv tænkt på det, men Tage Bjørn Sørensen gjorde 
mig opmærksom på at jeg kunne bruge udtrykket "for 117. gang".

Det vil jeg så gøre ved at takke alle de som deltog på generalforsamlingen og bidrog til en rigtig god debat om IPMS' fremtid. 
Der er meget mere om dette i dels formandens side, den nye bestyrelses kig i krystalkuglen og i referatet fra generalforsamlingen. Alt 
sammen noget du kan fi nde inde i dette nummer.

Glæden fra sidste nummer varede desværre ikke ved. Der var ikke overskud af  stof  denne gang og atter en gang er det redaktionen  
som har lavet det meste af  bladets indhold.

Ansvaret for at der er noget at proppe i det blad, som ret beset er det eneste du får for dine kontingentkroner, ligger ikke hos 
redaktionen, men hos medlemmerne. Mit spørgsmål til Jer som medlemmer er, om bladet har en fremtid? Jeg er meget vidende om, at 
der er et meget lille marked for et dansksproget blad for modelbyggere. Dette marked bliver stedse mindre og hvis der til sidst ikke er 
nogen, som skriver nogle artikler så dør bladet helt af  sig selv. Uden at vi behøver at beslutte noget omkring det på en generalforsamling!

Jeg så meget gerne at bladets evt. død er noget som vi aktivt tager stilling til på en GF, ikke at det sker af  sig selv. Derfor vil jeg 
"for 117. gang" bede Jer medlemmer om at bidrage til bladet. I har hørt det før, I skal ikke spekulere over så meget, I skal bare skrive 
en artikel om det som interesserer Jer og sende den til redaktøren. Stavefejl, opsætning og alt det andet håndterer redaktionen.

Redaktionen er blevet udvidet, som den opmærksomme læser har set øverst på denne side. Peter Nellemann er kommet ind som be-
styrelsens mand i redaktionen - det er jo fastlagt i vedtægterne at der skal være en repræsentant fra bestyrelsen i alle udvalg, herunder 
redaktionen. Vi glæder os allerede til at få Peter med til vores redaktionsmøder.

Næste nummer er til maj. Det betyder at der er god mulighed for at få lavet en lille artikel om den model som du får gjort færdig inden 
at vi forhåbentlig får noget sol og sommer.

Inden da er der fortsat mulighed for at få købt nye sæt (og skrevet en lille anmeldelse til IPMS-Nyt) eller bare deltage aktivt i 
møderne. Enten i IPMS-møderne i København, eller i nogle af  de andre modelbyggermøder, der fi nder sted rundt om i hele landet. 
Netop mødeaktiviteter lader til at være en efterspurgt vare rundt om, så mød endelig op til et eller fl ere møder.

Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 31. januar. Deadline til næste nummer: 01. april.
Forsiden: Porsche 917LH er en klassisk racerbil, fra dengang hvor 
sikkerhed ikke var noget man tænkte ret meget på.
Her ses den på Goodwood Festival of Speed i 2009

Foto: Flemming Hansen

Front cover: Porsche 917LH is a classic racing car
from the days where safety wasn't a priority.

It is photographed at the Goodwood Festival of Speed in 2009
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafi sk ApS
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Formandens 
side
Fra den afgående formand
Et lille pip fra den afgående formand for at give stafetten videre 
til næste generation.

”Ro på”. Økonomien er OK og der behøver ikke blive taget 
vidtgående beslutninger lige med det samme. Vi kan sagtens ud-
vikle foreningen i små, men velmente, skridt her i 2016.

Vi skal beholde vores navn, men blæse det et stykke, om vi 
bliver landsdækkende. IPMS Danmark behøver ikke være en 
paraplyorganisation for noget som helst.

IPMS Danmark holder møder i København og opland. Her er 
der gode takter til at gøre vores møder (endnu) mere spændende. 
Men det kræver, at vi som medlemmer rent faktisk gør noget 
ved det. Det er os, der møder op på møderne, der har opgaven. 
Bestyrelsen kan ikke gøre det for os. ”Det fælles kaffebord” om 
medbragte projekter synes jeg lyder som en enkel, men effektiv, 
måde at skabe mere samtale på.

Tager vi skridtet videre, så vil det naturligvis være fedt, hvis 
nogle af  os har lyst til at stille op og fortælle om emner, som vi 
ved noget specielt om. Men sæt barren lavt, så vi ikke løber tør for 
ideer og aktive alt for hurtigt. Kunne vi fi nde et egnet lokale, så 
vil et hygge-bygge-møde på Sjælland være en god ting at afprøve. 
- ud over Hobbymessen, som måske bør vokse lidt i omfang, 
efterhånden som fl ere vil bygge og udstille.

Skal vi lave DM igen? Ikke nødvendigvis. Måske skal vi tage 
den over ”Copenhagen Open” og kombinere det med noget 
udstilling (som måske også kunne inkludere noget præmiering 
også?) Og endelig skal bestyrelsen sætte os medlemmer i gang 
med at lave noget. Så kører man ikke så hurtigt sur i det (kommer 
det lidt ironisk fra et medlem af  den bestyrelse, der har siddet ”i 
en menneskealder”).

Fra den tiltrædende formand
Som I sikkert nu er klar over, så blev jeg valgt som jeres nye 
formand ved generalforsamlingen. Det er en opgave, som jeg går 
til med meget stor ydmyghed. Jeg er udmærket klar over alle de 
problemer der har været i de forløbne år, da jeg jo har lagt øre til 
både Torbens, Flemmings samt Bjørns ytringer og frustrationer 
gennem de seneste år, der er nu trukket en streg, og vi skal se at 
komme videre.

Vi har nu fået en ny bestyrelse, hvor jeg som formand står med 
det endelige ansvar, vi er dog i den nye bestyrelse ganske enige om 
at vi vil løfte opgaven i fællesskab, det betyder at vi selvfølgelig 
har udpeget en kasserer og en sekretær: men vi er ikke mere låst 
i opgaverne, end at vi godt kan træde ind således at bestyrelses-
medlemmerne optræder og udtaler sig som en enhed og på den 
måde fremtræder som en homogen bestyrelse. Det tror jeg på 
giver de bedste resultater for foreningens virke. (Læs; jeg er en 
moderne leder, der tror på en fl ad ledelsesstruktur).

Vi har i den nye bestyrelse afholdt vores første bestyrelses-
møde, hvor vi fi k fordelt posterne således at Peter Nellemann 
indtræder som sekretær og Per Nielsen indtræder som kasserer, 
derudover så bliver Peter bestyrelsens mand i bladudvalget og Per 
bliver arrangementsansvarlig for de aktiviteter, som vi påtænker at 
tilbyde ud over de månedlige møder, mere herom senere.

Vi i den nye besty-
relse vil gerne takke den 
afgående bestyrelse for 
deres store indsats i de 
forgange år, og for de-
res løfte om at bistå os 
novicer med råd og dåd 
i forbindelse med de 
mange administrative 
jobs som bestyrelsen 
også skal tage sig af

Vi vil prøve at bringe 
foreningen videre i en 
verden hvor mange ting 
konkurrerer om vores 
tid og interesser. Vi vil 
forsøge at holde fast i IPMS motto ”By Modellers – For Model-
 lers”, for det primære formål med foreningen er jo at vi samles 
om vores fælles interesse for modelbygning.

Som I kan læse ovenover så har jeg ladet vores afgående for-
mand skrive nogle ord om hvordan han ser verdenen. Til dette 
vil jeg gerne knytte nogle kommentarer. Ikke at jeg er fuldstændig 
uenig i alle hans udsagn.

På visse punkter ser vi i den nye bestyrelse lidt anderledes på 
tingene; vi er enige om at foreningens økonomi har det fornuftigt, 
vi har jo fået mandat til at bruge lidt af  formuen til nye medlems-
aktiviteter samt til at gøre vores medlemsmøder mere interessante. 
Vi kalkulerer med medlemstilgang/-afgang som holder ”Status 
Quo”; men det vil selvfølgeligt være glædeligt hvis vi har en netto-
tilgang når året er slut.

Vi er enige med den gamle bestyrelse om at vores navn ikke 
skal ændres, IPMS Danmark har vi heddet i alle de år jeg har været 
medlem af  foreningen (siden 1974), og til hvilket formål skulle 
vi lave om på det?

Vi vedbliver at holde vores medlemsmøder i København, dels 
fordi hovedparten af  medlemmerne bor i Hovedstadsområdet 
eller på Sjælland og dels fordi vi har mulighed for størst tilgang 
af  nye medlemmer her. Jeg har i tankerne at gennemføre nogle 
medlemsarrangementer, hvor vi prøver at tage til Fyn eller Jylland 
og mødes med modelkolleger der, mere herom senere…

Hvis det er muligt at fi nde et egnet lokale tæt på offentlig trans-
port, så kunne det være spændende at gennemføre regulær aktivitet, 
der varer længere end medlemsmødernes 3 timer. Her tænker jeg 
gennemførelse af  workshop i brug af  og undervisning i: Airbrush 
teknikker, lodning af  æts detaljeringsdele, resinstøbning, fremstil-
ling af  gummiforme eller praktisk bygning af  dioramaer… Det er 
igen op til medlemmerne om at være med og komme med input.

Vi gennemførte jo sidste år en 50-års jubilæumsudstilling til 
erstatning for den afl yste konkurrence i foreningens jubilæum, 
dette var en vild ide jeg fi k. For hvis det var muligt at ekspandere et 
almindelig ”hyggebyg” foreningsarrangement til en stor udstilling 
med mange udstillere og fl ere modelbyggende medlemmer end det 
sædvanlige trofaste hold, så var der basis for noget nyt og stort, 
og det var egentligt ikke særligt svært at få stablet på benene. Nu 
rejser så spørgsmålet sig om det skal være det fremtidige koncept 
eller om vi skal gentænke en løsning med modelkonkurrence, 
komplicerede bedømmelsesregler og skemaer. Vi har ingen planer 
om at forsøge i dette år, Det kan være at vi prøver til efteråret at 
udvide Hobbymessestanden med en modeludstilling; det er igen 
op til medlemmerne.

Husk at der er mulighed for en hel weekend med modelbyg 
den 5-6. marts i Valbyhallen hvor IPMS igen er repræsenteret af  
medlemmer, der viser hobbyen frem.
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Each issue features: 
Modelling Hints and Tips 

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

Painting Secrets 

The make-or-break skill for the perfectionist 

model maker – this section offers advice on 

how to make the dark art of painting a little 

bit easier!

Advanced Modeller 

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

New Builds 

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

Battle and Build 

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

News, shows and events 

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

You can purchase your copy from Global Press, 

DSB, Kort & Gods and leading independents

1475/15

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

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

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

Term Normal price Discount You pay

1 Year (12 issues) £53.00 £5.00 £48.00

2 Year (24 issues) £92.49 £5.00 £87.49

Closing date: 31 March 2016

The official 
Airfix Model World 
magazine is your 

complete guide to 
the world of scale 

modelling, making it 
essential reading for 

modellers with all levels 
of experience. 

Focusing on 
model aircraft, 

Airfix Model World 
also features cars, 

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

www.keypublishing.com/shop 

ON SALE 

NOW 

DKK

93.50
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1-2-3 Byg din egen Luftwaffe Geschwader!
Som tiden er gået, har jeg samlet en imponerende stabel byggesæt sammen af  forskellige 

Luftwaffe-fl y. I årevis har de bare ligget på min reol og kigget på mig med det eneste 

fromme ønske om at blive bygget.

Af Morten Grim Pliniussen

Så nu har jeg sat mig for at bygge et 
par stykker af  dem, og dette kunne 
da resultere i et par artikler til vores 

blad. Med andre ord: 1-2-3, kom i gang og 
byg din egen Luftwaffe Geschwader, sagde 
jeg til mig selv og første kapitel begynder 
nedenunder:

Fieseler Fi-156 Storch
I 1935 da Tyskland var ved at genopruste 
efter Versaillestraktatens begrænsninger af  
tysk militær, indbød Luftwaffe tre fi rmaer 
til at give deres bud på et let fl y.

Flyet skulle være et, som var billigt at 
fremstille og som kunne lande og lette fra 
marker, korte landingsbaner m.m. Flyet 
skulle også kunne bruges til transport af  
VIPere, som ambulance og fl yve observa-
tionsture under egen artilleribeskydning af  
fjendtlige mål.

Med andre ord: på nudansk er det fl y 
med STOL egenskaber (STOL = Short 
Take Off  and Landing), der kan bruges 
bl.a. til FAC missioner (FAC = Forward 
Air Controller).

Messerschmitt kom med Bf-163 (må 
ikke forveksles med raketfl yet Me 163) og 
Siebel kom med deres Si-201. Det var dog 
Fieselers forslag, der blev accepteret af  de 
tyske myndigheder og Luftwaffe, og derpå 
startede produktionen i 1937 i Fieselers 
egen fabrik i Kassel. Resultatet var det mest 
kantet-designede fl y som Luftwaffe tog i 
brug nogensinde!

Ibrugtagningen af  Fi-156 gik godt, 
og fl yet blev hurtigt populært i Luftwaffe, 
fordi det var billigt, praktisk og effektivt. 
Vingerne kunne foldes bagover ligesom 

på det amerikanske jagerfl y F4F Wildcat. 
Dette gjorde det nemt at gemme i en ga-
rage, trække efter en bil eller transportere 
på en fl advogn.

Vingerne var konstrueret sådan, at når 
fl aps blev sænket på vingens bagkant og 
slatsene på vingens forkant, kunne det fl yve 
meget langsomt og med de gode STOL-
egenskaber, som fl yet besad, kunne man 
lande med det næsten overalt.  Som tiden 
gik, afl øste det endda Henschel Hs-126 
som VIP-transport, da Fi-156'eren var 
billigere at fremstille og lettere at reparere. 
Hs-126'eren blev herved brugt til andre 
formål, såsom at slæbe svævefl y fyldt med 
soldater frem til deres mål m.v. 

Fi-156 fi k sit navn Storch (stork) efter 
dens landingsstel, der strittede ligesom en 
storks ben. Årsagen til dette var de kraftige 
støddæmper-mekanismer, som var indbyg-
get i dem og foldede sig helt ud, når det fl øj 
og derved lignede det benene på en stork. 
(I resten af  artiklen er Fi-156 bare benævnt 
Storch for nemheds skyld).

Storchen deltog i tjeneste på samtlige 
fronter i Nordafrika og Europa, hvor også 
de Allierede begyndte at værdsætte fl yet 
pga. dets gode egenskaber. Briterne ero-
brede 145 stk. hvoraf  de gav det franske 
fl yvevåben hele 64 stk.

Flere generaler og feltmarskaller brugte 
det på begge sider ved fronterne i Nord-
afrika og Europa. Tyskernes feltmarskal 
Rommel brugte det til at inspicere de for-
skellige frontafsnit, og på allieret side fi nder 
vi bl.a. Montgomery, Air Vice Marshalerne 
Arthur Coningham og Harry Broadhurst 
som brugte fl yet som VIP-transport. Selv 

Churchill måtte anerkende flyets gode 
egenskaber, idet han besøgte fronten i Nor-
mandiet den 22. juni 1944. Piloten, som 
han fl øj rundt med den dag, var selveste 
Air Vice Marshal Sir Harry Broadhurst!

Blandt krigens mest vovede aktioner 
brugte tyskerne også Storchen. Her kan 
nævnes befrielsen af  Italiens tilfangetagne 
diktator Benito Mussolini, der var sat i 
husarrest i et hotel på bjerget Gran Sasso 
i 1943. 

Derudover kan nævnes, at i april 1945 
fl øj Hitlers yndlingspilot Hanna Reitsch en 
Storch med sin elsker Generalfeldmarschall 
Ritter Von Greim ind i det omringede 
Berlin og landede på en improviseret 
landingsbane i Tiergarten på trods af  
russernes artilleribeskydning. Her fi k Rit-
ter Von Greim overdraget kommandoen 
af  resterne af  det tyske luftvåben efter 
Hermann Göring, som var faldet i unåde 
hos Hitler.

Men det var også en Storch, der blev 
det tyske luftvåbens sidste tab. USA’s svar 
på Storchen, Piper L-4 Grasshopper, skød 
en Storch ned. Piper L-4eren fl øj op på 
siden af  Storchen og en af  de amerikanske 
piloter stak en Colt 45 automatic pistol ud 
af  sideruden og skød løs indtil at tyskerne 
signalerede, at nu havde de fået nok. Derpå 
landede de og ventede på, at amerikanerne 
landede ved siden af  dem og modtog deres 
overgivelse.

Efter krigen bibeholdt Storchen sin 
popularitet i mange lande og fl yet sås regel-
mæssigt i Europa, Asien, Afrika og Mellem-
østen. Flyet blev forsat produceret i bl.a. 
Frankrig, Rumænien og Tjekkoslovakiet.

Denne Storch tilhørte F11 baseret i Nyköping
Foto: Internettet (users.skynet.be)
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Netop de franske versioner (der var 
fl ere) af  Storchen var lidt specielle. De 
blev produceret af  Morane-Salunier fabrik-
kerne, som blev storproducent af  netop 
dette fl y. Under tyskernes besættelse af  
Frankrig, tvang tyskerne fransk industri til 
at arbejde for dem. Talløse franske designs 
tog tyskerne i brug og mange tyske designs 
blev også produceret af  den franske indu-
stri på tysk kommando.

Da Frankrig blev befriet i 1944, blev 
Morane-Salunier beordret til at fortsætte 
produktionen af  fl yet til det gendannede 
franske luftvåben. Alle fl y med Argus-
motoren blev benævnt MS-500. Udover 
Argus-motoren brugte franskmændene 
i efterkrigstiden også flere hjemme-
producerede motorer. Derfor ændrede 

de betegnelserne for fl yet alt efter hvilken 
motor, de installerede i fl yet. Derudover 
fandt de ud af, at fl yets trædele rådnede op 
i det fugtige klima under tjeneste i franske 
kolonier i Asien, så dem erstattede de med 
metalkopidele. Men ellers var den franske 
kopi meget lig den tyske original… Kun 
navnet ændrede franskmændene, så nu hed 
det ”Criquet”.

USSR’s diktator Josef  Stalin fi k i 1940 
en Storch i gave af  Hitler. Den blev over-
rakt til den sovjetiske indkøbsmission, der 
ville købe tysk materiel til Den Røde Hær, 
som besøgte Berlin i foråret 1940.

Ernst Udet, generaldirektør for ud-
rustning og afprøvning af  nye fl ytyper 
i Luftwaffe, inviterede lederen for den 
sovjetiske kommission I. F. Tevosyana ind 

i kabinen, hvorpå Udet gav Tevosyana en 
flyvetur. Både flyvningen og landingen 
imponerede Tevosyana meget og russerne 
fi k derpå overrakt fl yet som gave til Stalin.

Stalin var så imponeret over flyets 
egenskaber, så han gav ingeniøren Oleg K. 
Antonov besked på at lave noget lignende. 
Oleg K. Antonov havde da designet 30 
forskellige svævefl y, men da en svævefl ys-
instruktør hoppede af  til vesten i 1938 
i et af  hans svævefl ydesigns, faldt Oleg 
K. Anto nov i unåde og svævefl yklubber i 
USSR blev lukket på stribe og hans pro-
duktion af  svævefl y stoppende straks, alt 
imens hans eget designbureau blev lukket.

Han undgik dog henrettelse og fi k ar-
bejde for Yakolev designbereauet, og i 1940 
fi k han atter sit eget bureau i Leningrad.

Endnu en svensk Storch fra F11.
Den er parkeret ved siden af en Mosquito

Foto: Internettet (www.avrosys.nu)

Denne svenske Storch blev brugt af F3 på Malmslätt
Foto: Internettet (wikimedia.com)
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I april 1945 fl øj en større mængde Storch til Sverige ved en fejl. Udover de tre som Morten omtaler i artiklen fl øj yderligere fem Storch til 
Sverige d. 8. april. De blev midlertidigt stillet op ved F17 på Ronneby, som det ses her.
Det ene af disse, nr. 4 fra højre med registreringen KR+QX er det fl y som i dag kan ses på museet i Bruxelles
Foto: Internettet (users.skynet.be)

På Deutsches Technik Museum i Berlin hænger denne Storch i svensk bemaling. Bemærk landingslyset lige udenbords for vingestiveren
Foto: Internettet (fl ugzeuginfo.net)
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Opgaven, som Stalin gav ham, var i al 
sin simpelthed at kopiere Storchen eller 
lave noget lignende. Han valgte at kopiere 
det tyske fl y og lave enkelte strukturæn-
dringer på kopien. Herudover satte han 
en MV-6 motor (en sovjetisk kopi af  en 
220 HK Renault 6 cylinder motor) på og 
gjorde klar til produktion af  fl yet i Kaunas 
i det nyligt sovjet-besatte Litauen. (Litauen 
producerede i selvstændighedsperioden i 
mellemkrigstiden fl y i ANBO-fabrikkerne i 
Kaunas og havde en stor ekspertise i design 
og fremstilling af  fl y).

Flyet, som var resultatet af  Oleg K. 
Antonovs anstrengelser, vejede lidt mere 
end originalen, men havde længere ræk-
kevidde og større bæreevne. Da Tyskland 
angreb USSR i 1941, bombede de Kaunas' 
lufthavn og ødelagde enkelte færdig-
producerede eksemplarer på startba-
nerne og i montagehallerne stod fl ere 
OKA-38-kopier stadig ufærdige på 
samlebåndene, og det blev slutningen 
på ”Aist” som Storch (stork) hedder 
på russisk.

Da Antonov i 1946 konstruerede 
AN-2 ”Colt”-flyet, kopierede han 
mange af  Storchens egenskaber, hvil-
ket bl.a. kan ses på vinduesfaconen, så 
noget havde han da lært af  Storchen.

Rumænien producerede også Stor-
chen af  2 omgange i ICAR-fabrikken i 
Bucharesti, og totalt blev der produce-
ret 80 stk. mellem 1943-1946.

I det tyskbesatte Tjekkoslovakiet 
oprettede tyskerne produktionsfacilite-
ter til at fremstille Storchen i 1943 for 
at afl aste tyske fabrikker, så tyskerne 

kunne producere fl ere jagerfl y af  typerne 
Bf-109 og FW-190 til Luftwaffe. I 1944 
blev produktionen fl yttet videre til Mráz 
fabrikkerne i byen Chocen, som straks gik 
i gang med fremstillingen af  fl yet. Da Tjek-
koslovakiet blev befriet i 1945, fortsatte 
man produktionen og da man stoppede 
i 1949 med at producere Storchen, havde 
Mráz-fabrikkerne fremstillet 138 eksem-
plarer. I Tjekkoslovakiet fi k fl yet navnet 
K-65 Čap. Čap betyder ”Stork” på tjekkisk.

Storchen var populær verden over, og 
der var også eksemplarer af  den i svensk 
tjeneste. Sverige købte i 1938 mere end 20 
stk. og de gjorde tjeneste i 8 fl otiljer (eska-
driller). De første 2 stk. blev leveret allerede 

i 1938, og resten fulgte efter senere. Her 
fi k de betegnelserne S14, S14A og S14B. 
De blev brugt akkurat til samme opgaver 
som Luftwaffe. Da krigen brød ud, blev 
nationale kendingsmærker malet over på 
oversiden af  bæreplanerne af  slørings-
hensyn, ligesom på en del andre fl ytyper 
i Flygvapnet.

Først i 1944 fi k Storchen malet natio-
nale kendingstegn på oversiden af  bære-
planerne, ligesom andre fl y i Flygvapnet.

I slutningen af  2. VK kom Storchen 
til at spille en speciel rolle i det svenske 
fl yvevåben i en særligt oprettet ”fl otilj”: 
Situationen i det nordlige Sverige var meget 
præget af  de voldsomme kampe mellem 

En svensk Storch fra F21.
Desværre er der ingen oplysninger om hvor billedet er taget, 
men det er langt mod nord. F21 er Norrbottens Flygfl ottilj
Foto: Internettet (instagram.com)

En af de svenske Fjällstorke
Foto: Internettet (www.sverigesradio.se)
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USSR, Finland og den tyske hær. Mange 
norske fl ygtninge krydsede den svenske 
grænse for at slippe væk fra de voldsomme 
kampe i Nordnorge. Enten fordrev ty-
skerne den lokale befolkning, eller også 
fl ygtede nordmændene på må og få for at 
undgå tyskernes hævntogter.

Mange krydsede grænsen i bidende 
frost uden forsyninger af  nogen art, andre 
var sårede, syge eller slet og ret udmattede.

Derfor blev enheden ”Fjällstorkerne” 
oprettet og de skulle fl yve forsyninger til 
fl ygtningene og fl yve tilskadekomne fl ygt-
ninge i sikkerhed.

Styrken blev formeret af  Det Kgl. Öst-
göta Flygfl otilj på F3-basen på Malmen. De 
blev derpå sendt til Kalixfors-basen (som 
var krigsfl yveplads nr. 34 i det svenske 
forsvar) nær Kiruna i Nordsverige.

Flyene blev foldet sammen og sendt 
med tog til Kiruna, og på den tilfrosne 
sø nærved jernbanestationen blev fl yene 
monteret og udrustet med ski, og den 5. 
december var fl yene operative.

Forholdene på Kalixfors var meget 
primitive. Her var ingen hangarer, hvorfor 
al underhold af  fl yene foregik under åben 
himmel i -40 graders frost! Derfor tap-
pende personellet olien ud af  motorerne 
om aftenen og holdt den varm på kaminer 
natten over, inden den blev hældt på fl y-
ene den følgende morgen. De operative 
forhold var svære: Der var kun dagslys i 
få timer hver dag, der var ofte tåget og 
fl yene måtte navigere med kort, kompas 
og ur. Alligevel fuldførte man alle opgaver 
og mange fl ygtende nordmænd blev reddet 
af  denne enhed. Det eneste uheld der skete 
var, at en Storch forulykkede på grund 
af  dårlig sigtbarhed. Der var dog ingen 
tilskadekommende.

Tyskland kom imidlertid til at levere 
fl ere Storke til Sverige end hvad man havde 
regnet med. Den 4. april 1945 fl øj 3 Storchs 
fra fl yvebasen Fischausen, ved Königsberg 
i Østprøjsen, mod Bornholm, hvor de 
skulle lande på fl yvepladsen ved Arnager 
lidt uden for Rønne. Men på grund af  tæt 

tåge kom fl yene ud af  kurs og måtte til sidst 
nødlande ved Äkesholm i Skåne. Sven-
skerne reagerede resolut og internerede de 
tyske piloter. Flyene blev hurtigt efterset og 
ommalet i svenske farver, og allerede den 
6. april blev de tildelt Flygvapnet. 

Hvor de 3 Storchs kom ud af  kurs over 
Sverige, kom andre frem til dansk territo-
rium. For mange år siden viste en gammel 
modstandsmand mig nogle fotos af  en hel 
eskadrille Storchs, der havde klaret turen 
fra Østfronten til Danmark. De landede 
på en mark udenfor Brede ved Lyngby lige 
før befrielsen og da kapitulationen var en 
realitet, traskede piloterne hjem til deres 
sønderbombede Tyskland. 

De lokale modstandsfolk bevogtede 
fl yene i 2 uger, inden de tabte interessen 
for den. Senere blev de ført bort af  eng-
lænderne, fortalte den gamle modstands-
mand mig, alt imens han viste mig fotos af  
fl yene. 

Fi-156 Storch på museer
Hvis man søger på internettet om 
”Fi-156 Storch” på nettet, fi nder 
man ud af  at der er rigtig mange 
bevarede eksemplarer over hele ver-
den. Gennem årerne har jeg besøgt 
en del Luft- og Rumfartsmuseer og 
har derfor set en del eksemplarer 
af  ”bæstet”.

Finland: I museet uden for Hel-
sinkis Internationale lufthavn, Van-
taa, ligger der et fi nt fl yvemuseum. 
Her så jeg for mange år siden min 

Finland anvendte også Fieseler Storch.
Her har ST-112, en af de fi nske, fået monteret skiunderstel

Foto: Internettet (sa-kuva.fi 
der er det fi nske forsvars fotoarkiv)

Her er der endnu et billede
af ST-112 med fi nske kokarder

Foto: Internettet
(www.pienoismallit.net)
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I Bruxelles' militærmuseum ved Ju-
belpark/Parque du Cinquantenaire er der 
en helt nyrestaureret Storch. Museet blev 
anmeldt i IPMS-Nyt nr.127, og da jeg 
besøgte museet, var de lokale i gang med 
at fi xe bæreplanerne som det sidste. Flyet 
er nu i mellemtiden færdigrestaureret og 
indgår i samlingen på en fl ot måde.

Lidt udenfor Madrid ligger der Det 
Spanske Luftvåbens museum, Museo Del 
Aire, som blev anmeldt i IPMS-Nyt nr. 
140. Her er der en superfl ot restaureret 
Storch i spansk bemaling. Den tog mig med 
storm! Det er den fl otteste Storch, som jeg 
nogensinde har set!!

Byggesæt af  Storchen er der mange af  
i både 1/72 og 1/48. Jeg har valgt Hellers 
byggesæt, da det har en sjov forhistorie: 
Under den kolde krig havde NATO-landet 
Frankrig mere kontakt med Warszawa-
pagtmedlemmerne end resten af  NATO-
landene. Dette gjorde sig bl.a. udslag i at 
det tjekkiske fi rma Smer lånte formene til 
en masse byggesæt af  Heller og produce-
rede dem i Tjekkoslovakiet. Derved sad 
modelbyggere på begge sider af  jerntæppet 
og byggede de samme byggesæt, selvom 
samfundsforholdene i blokkene var vidt 
forskellige.

Tjekkerne fremstillede dog andre og 
mere politisk korrekte decals således, at det 
lokale kommunistparti ikke skulle tage an-
stød af  dette. Så da min tjekkiske penneven 
tilbød mig et Smer-sæt i 1987, takkede jeg 
ja. Siden dengang, har det ligget på hylden 
indtil jeg fi k lyst til at bygge det forleden.

Sættet har en fi n pasform uden fl ash, 
decals er til 2 tjekkiske fl y (et civilt og et 
militært), og tegningen er fi n og oversku-
elig. Der er i alt 48 dele, hvoraf  6 er i klar 
plast og 2 af  de klare dele, gør at man kan 
bygge en bevæbnet eller ubevæbnet udgave 
af  Storchen. Bygningen var pærelet, og 
til sidst kom jeg til det store spørgsmål: 
Hvilke decals skulle jeg påsætte det færdige 
resultat? 

Jeg valgte en svensk Storch. Bemalin-
gen er meget enkel: Oversiden er Olivgrön 
W25/Hunbrol 86 Matt Light Olive, og 
undersiden er Ljust Blågrå W26/ Humbrol 
64 eller 87 kan bruges. Decals er fra Flying 
Colors Aerodecals, som har lavet nogle fi ne 
decals med nationalsymboler og tal, som er 
typiske for Flygvapnet. De kan anbefales.

Selvom det ikke helt blev et Luftwaffe-
fl y i denne omgang, så kommer der et i 
næste afsnit af  denne serie.

…….. To be continued.

første Storch. Den er civilt indregistreret og 
i pæn stand. (Jeg har desværre intet foto af  
den i dag - sorry).

På RAF-basen East Fortune udenfor 
Edinburgh er der en Morane Saulnier MS 
505 A ”Criquet” i pæn stand, men maske-
ret som en Storch. Dens stjernemotor er 
imponerende. Museet er anmeldt i IPMS-
Nyt nr. 149.

Vi slutter artiklen med to billeder af 
Mortens færdige svenske Storch
Foto: Morten Grim Pliniussen



12

HMS Renown – en kæmpe bliver 100 år
Dette skib var en af  de ypperste repræsentanter for slagkrydseren. Et skib,

der kombinerer slagskibets bevæbning med krydserens lette pansring og høje fart.

Af Lars Seifert-Thorsen

Vi skal ikke i denne artikel kigge på 
baggrunden for slagkrydseren, her 
vil jeg i stedet henvise til artiklen 

”Fra Jyllandsslaget til Danmarksstrædet”, 
som man kan læse i IPMS-Nyt nr.112. 
Hvis man ikke lige har det blad liggende, 
så kan man ganske gratis downloade det i 
pdf-format fra vores hjemmeside, www.
ipms.dk.

Fra ide til design
Første Verdenskrig var ikke mange må-
neder gammel da chefen for Royal Navy, 
admiral Fisher, gik til Director of  Naval 
Construction (DNC), som var den em-
bedsmand der havde ansvaret for bygnin-
gen af  krigsskibe, med en lang liste af  krav 
til en ny skibsklasse.

I december 1914, mens skyttegravene i 
det nordlige Frankrig var nået helt ud til ky-
sten og landkrigen var blevet statisk, havde 
Royal Navy set hvilke muligheder der var 
i slagkrydseren efter slaget ved Helgoland 
og slaget ved Falklandsøerne.

Man fremsatte ønsket om den nye 
skibsklasse d. 19. december 1914. Den 
klasse af  skibe som man ønskede, skulle 
have seks 15-tommer kanoner og kunne 
sejle 32 knob (næsten 60 km/t). 15-tom-
mer kanonerne var de samme, som var 
planlagt til de nyeste slagskibe, men for 
at kunne sejle hurtigere ofrede man det 
agterste kanontårn.

En anden ting som var konsekvensen 
af  kravene var, at der enten skulle være tale 
om et meget stort skib, eller man skulle 
reducere pansringen. Ikke overraskende 
var det det sidste man valgte.

Efter lidt politisk modstand endte det 
med at der allerede var lavet en model d. 

24/12 og efter nogle ganske få ændringer 
kunne man fortælle DNC, at designet og 
modellen var godkendt allerede d. 28/12. 
Admiral Fisher var en mand, der ikke 
tøvede når der var noget han ville have. 
Inden nytår 1914 blev ordrene på to skibe 
i klassen (HMS Renown og HMS Repulse) 
afgivet til to skibsværfter, der fi k besked på, 
at det kun kunne gå for langsomt med at få 
bygget skibene. Man gav besked om at stål 
der var leveret til et andet værft, der skulle 
bygge et slagskib, hurtigst muligt skulle 
fl yttes til det relevante værft, så man kunne 
komme i gang med de to nye slagkrydsere.

D. 21. januar havde de to værfter fået 
tilstrækkelig information til at gå i gang og 
d. 25. januar 1915 strakte man kølen på 
begge skibe. Man udnyttede alle mulige 
og umulige metoder for at kunne sætte 
byggehastigheden i vejret. Admiral Fisher 
insisterede på at der højst måtte gå femten 
måneder fra kølen blev strakt til at skibene 
skulle være operative. Man tog derfor et 
kendt design af  maskineri og kopierede så 
meget som muligt, idet man dog tilføjede 
nogle fl ere kedler for at give fl ere heste-
kræfter og dermed mere fart. De første 
tegninger nåede frem til værfterne i februar 
1915 og de sidste tegninger var endeligt 
godkendt i admiralitetet d. 22. april.

Designet og søsætning
Det som man stipulerede skulle være 
HMS Renown, var et skib med en længde 
på 242 meter og en bredde på 27,4 meter. 
Planen var at skibet skulle stikke 7,6 meter 
med 1.000 tons olie ombord og have et 
deplacement på 26.500 tons. Maskineriet 
var udelukkende beregnet til at bruge olie 
(vi skal huske, at de fl este skibe på dette 

tidspunkt var kulfyrede) og man regnede 
med at det kunne yde 120.000 hk. Hun 
havde kapacitet til at medføre 4.000 tons 
olie, men medførte som regel kun 1.000 
tons for ikke at miste fart.

Det interessante ved bevæbningen er 
ikke så meget de seks 15-tommer kanoner 
med hver 120 skud i magasinerne, som vi 
allerede har berørt, men mere den sekun-
dære bevæbning.

På dette tidspunkt havde de fl este af  
de engelske skibe deres sekundære bevæb-
ning monteret i kasematter på hver side af  
skibet. Denne placering betød at den stort 
set kun kunne bruges når skibet lå stille, på 
grund af  søsprøjt og lavt fribord.

På de nye skibe blev den fl yttet op på 
dækket i tårne og der var i alt 17 stk. hur-
tigtskydende 4-tommer kanoner monteret 
dels i 5 trippel-tårne, dels i to enkelttårne. 
Som antiluftskyts (som man altså tog med 
i betragtning allerede i 1914) var der to 
3-tommer kanoner. Som en eftertanke 
havde man også tilføjet to 21-tommers tor-
pedorør, som var indbygget i skroget under 
vandlinjen foran det forreste kanontårn.

Pansringen var til gengæld særdeles 
tynd. Langs med skroget var den kun 
6 tommer og selve dækket var kun 1½ 
tomme tykt.

Man overvejede i marts 1915, mens 
Renown var ved at blive bygget, om man 
skulle tilføje noget ekstra beskyttelse, bl.a. i 
form af  nogle langsgående skotter, men da 
man beregnede at det ville forsinke skibets 
leverance med to måneder valgte man at 
undlade det. Et yderligere argument for at 
undlade det var at det ville lægge 700 tons 
ekstra til skibets vægt og dermed forøge 
dybdegangen med ca. 18 cm.

Her ligger HMS Renown for anker i 1918. 
Hvis man ser godt efter kan man se en 
Sopwith Pup på B-tårnet, se artiklen om 
dette fl y senere i bladet
Foto: Internettet (wikimedia.com)
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Renown blev søsat d. 4. marts 1916 fra 
Fairfi eld værftet i Govan (Glasgow) uden 
de store falbelader og man gik derefter 
umiddelbart i gang med at udruste skibet. 
Som det har været nævnt i tidligere artikler 
om skibe i dette blad, så regner jeg et skibs 
fødselsdag fra den dato det er blevet søsat, 
heraf  kommer så 100-års fødselsdagen.

Jyllandsslaget d. 31/5-1/6 1916 viste 
englænderne at deres slagkrydsere havde 
nogle fundamentale svagheder. Den største 
var den næsten totale mangel på pansring, 
der i dette slag medførte at ikke mindre 
end tre af  de engelske slagkrydsere blev 
sænket, stort set uden overlevende. Man 
valgte derfor at tilføje en ekstra tommes 
pansring over magasinerne, mens skibet 
var ved at blive bygget færdigt.

Skibets konstruktører skal have ros for 
de resultater som de opnåede. Ikke alene 
var Renown og Repulse de hurtigste skibe 
i verden af  deres art, men de blev også 
færdigbygget på rekordtid.

HMS Renown blev sat i aktiv tjeneste 
d. 20. september 1916, blot 21 måneder 
efter at kølen blev strakt.

1. Verdenskrig
Da Renown kom i tjeneste var der i virke-
ligheden ikke ret mange i den engelske fl åde 
som så positivt på slagkrydserne. Renown 
gjorde dog et positivt indtryk, som et stabilt 
og søstærkt skib.

Dog viste det sig, at det var nødvendigt 
at lave nogle indvendige forstærkninger 
ved fordækket efter at hun havde været på 
prøvesejladser i Atlanten. Også skorste-
nene viste sig som et problem. Der kom 
en masse røg ned over broen når skibet 
sejlede. Det gjorde det dels svært at se klart 
gennem afstandsmålerne og dels var det 
nærmest umuligt at opholde sig på broen 

ind imellem. Løsningen blev at forhøje den 
forreste skorsten med ca. 1,8 meter.

Kort tid efter at de havde tilsluttet sig 
fl åden, i oktober 1916, tog fl ådechefen 
sagen i egen hånd. Han anbefalede at 
Renown blev sendt tilbage til værft for at 
få tilføjet endnu mere pansring. DNC ac-
cepterede dette og Renown vendte tilbage 
til Rosyth for at få tilføjet ekstra 500 tons 
pansring. For at kompensere for denne 
ekstra vægt fjernede man en tilsvarende 
mængde olie, så skibet fi k en reduceret 
rækkevidde.

I 1917 blev det foreslået at der skulle 
tilføjes yderligere modifi kationer og tilfø-
jes endnu mere pansring. Krigen sluttede 
dog inden at Renown fi k disse modifi ka-
tioner. Til gengæld fi k hun i løbet af  1. 
Verdenskrig en stribe andre og mindre 
modifi ceringer, bl.a. ændringer til hendes 
projektører og en 4-meters afstandsmåler 
på forreste mast.

Alle disse større og mindre ændringer 
gjorde at hun tilbragte megen tid på værft 
og da sømænd også dengang var hurtigt 
ude med øgenavne blev Renown kendt 
som ”Refi t”.

Operativt set skete der stort set ikke 
noget som helst efter Jyllandsslaget. De 
engelske skibe lå i Firth of  Forth og ven-
tede på at den tyske fl åde skulle stikke til 
søs – hvilket som bekendt ikke skete. Der 
var selvfølgelig nogle patruljer som skulle 
sejles for at skibene kunne være klar til det 
store slag, men ellers var det ventetid og 
mere ventetid for besætningen.

I begyndelsen af  1918 monterede man 
to fl y-platforme på Renown, dels på toppen 
af  B-tårnet, dels på toppen af  Y-tårnet (det 
bagerste af  de to tårne på fordækket og 
det bagerste tårn). Til at begynde med an-
vendte man Sopwith Pup jagere og senere 

under krigen brugte man nogle tungere 
to-sædede typer.

Da krigen sluttede i november 1918 
havde Renown ikke affyret sine kanoner 
mod fjenden på noget tidspunkt. Hun var 
til stede da den tyske fl åde sejlede ind i 
Firth of  Forth d. 21. december 1918 for at 
overgive sig og fulgte med de tyske skibe til 
Scapa Flow for at være med til at bevogte 
dem. Hun forlod dog Scapa Flow i maj 
1919 for at vende tilbage til Firth of  Forth.

Mellemkrigsårene
Efter 1. VK skete der en hurtig reduktion 
i den engelske flådes størrelse og med 
Washington traktaten i 1922 stod det klart 
at englænderne var nødt til at modifi cere 
på Renown og Repulse, idet traktaten be-
tragtede de let pansrede slagkrydsere som 
slagskibe. Repulse havde allerede været 
igennem den ombygning med ekstra pans-
ring som var blevet foreslået i 1917.

Renown fi k ikke den samme tur, da 
man besluttede at hun skulle fungere som 
en slags kongelig yacht og sejle rundt i hele 
det engelske imperium med medlemmer af  
den kongelige familie for at fastholde de 
gode forhold mellem England og de andre 
lande. I stedet hev man fl y-platformene 
ned, fjernede et 4-tommers kanontårn og 
brugte pladsen til at skaffe plads til det kon-
gelige følge. Mellem skorstenene byggede 
man et dækshus, hvor der i den ene side var 
en squashbane og i den anden side en bio-
graf. Samtidigt lagde man et teaktræsdæk 
oven på ståldækket og endeligt gjorde man 
noget ved maskineriet og alle de mange 
småting som var blevet undladt tidligere.

Det blev Prinsen af  Wales, som fi k 
opgaven med at repræsenter England. I 
1919 gik turen til Newfoundland, Canada 
og USA og i marts 1920 sejlede Renown til 

Billedet viser HMS Renown i New Zealand i 1927,
hvor Hertugen af York brugte skibet som en kongelig yacht
Foto: Internettet (www.shipspotting.com)
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Australien og New Zealand. I 1921-22 var 
det så Indien, Burma, Ceylon, Singapore, 
Hong Kong og Japan som fi k besøg. Da 
hun vendte tilbage til England var hun 
midlertidigt placeret i reserve inden hun 
blev sendt på værft i maj 1923 for at få fore-
taget en stribe af  de samme modifi kationer 
som Repulse tidligere havde fået. Det tog 
frem til august 1926 inden ombygningen 
var færdig.

Hun var kortvarigt i aktiv tjeneste inden 
hun igen fi k en royal opgave. Denne gang 
var det hertugen af  York som skulle ud på 
en jordomsejling med repræsentative opga-
ver. Fra januar 1927 gik turen via Las Pal-
mas og Jamaica igennem Panamakanalen til 
Samoa, Fiji og New Zealand. D. 26. marts 
ankom hun til Sidney, Australien, hvor de 
kongelige havde en masse repræsentative 
opgaver. I midten af  april gik turen til Tas-
manien og videre til Melbourne. Hjemturen 

begyndte d. 12. maj med et kort stop i 
Freemantle i det vestlige Australien og hun 
var tilbage i England i slutningen af  juni.

I slutningen af  1927 var hun igen 
tilbage i rollen som slagkrydser, hvor hun 
foretog rutinemæssige togter til Middel-
havet om foråret og var i hjemlige farvande 
resten af  året. I 1929, da Hood skulle 
igennem en ombygning, var det Renown 
det blev fl agskib for slagkrydser eskadren, 
en rolle hun havde frem til 1931 da Hood 
igen stak til søs. Op igennem 1930erne var 
det rutinen og diverse ombygninger som 
prægede Renowns karriere.

I juni 1936, med truslen om endnu en 
verdenskrig lige om hjørnet, blev Renown 
sendt på værft for at få en større moderni-
sering. Ikke alene monterede man helt nyt 
maskineri, men man ombyggede også stort 
set hele hendes overbygning. Man lavede 
en helt ny brostruktur med en pansret bro, 

og pansret ildledercentral lige over denne, 
en ny trebenet formast og byggede radikalt 
om på dæksstrukturen. Hele brosektionen 
blev fl yttet væsentligt længere frem foran 
den forreste skorsten, hvilket effektivt fjer-
nede alle tidligere problemer med røg på 
broen. Ekstra pansring blev tilføjet her, der 
og allevegne samtidigt med at man øgede 
elevationen på hovedbevæbningen til 30 
grader. 20 nye 4,5 tommers kanoner – i ti 
tårne – blev tilføjet sammen med ekstra 
pom-pom antiluftskyts. Endelig skrottede 
man de ineffektive 21-tommers torpedorør 
og erstattede dem med fi re par 18-tommers 
torpedorør monteret på dækket. Alt dette 
betød i øvrigt, at besætningen voksede fra 
950 til 1.200 mand.

Man kan sige at det var med nød og 
næppe at hun blev færdig på værftet. Hun 
var ude på værftets prøvetur i midten af  
juli 1939 og da denne var uden problemer 

Her er det en imponerende mængde røg 
der lægges ud ved anløbet til Auckland i 
New Zealand 1927
Foto: Internettet (fl ickr.com)

Da HMS Renown forlod New Zealand i 1927 
var det med solsejl over hele agterdækket. 
Bemærk at der også er solsejl lidt længere 
fremme på dækket
Foto: Internettet (www.shipspotting.com)
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var hun klar til at komme i aktiv tjeneste. 
Hovedparten af  den nye besætning kom 
ombord i de sidste dage af  august 1939 og 
d. 2. september stak hun til søs med kurs 
mod Scapa Flow.

2. Verdenskrig
Den første patrulje som Renown tog ud på 
under 2. VK var allerede d. 8. september 
1939. Hun var sammen med fl ere andre 
skibe, bl.a. HMS Hood, men det var en 
patrulje uden at man mødte tyske skibe og 
d. 12. var hun tilbage i Scapa Flow.

I begyndelsen af  oktober 1939 blev 
Renown sendt til Sydatlanten for at fore-
tage patruljer mellem Freetown i Sierra 
Leone og den brasilianske kyst på jagt efter 
Graf  Spee.

Da Graf  Spee sænkede sig selv d. 17. 
december 1939 lå Renown i Rio de Janeiro 
sammen med Ark Royal. Allerede d. 18. 
forlod Renown Rio og vendte tilbage til 
Freetown. Herfra kom der snart ordrer til 
at vende tilbage til England og hun samlede 
den beskadigede krydser HMS Exeter op 
undervejs og eskorterede krydseren tilbage 
til Plymouth, som hun nåede d. 15. februar 
1940. Efter en hastig tur i dok og lidt orlov 
til besætningen var hun tilbage i Scapa Flow 
d. 9. marts.

I forbindelse med den tyske invasion 
af  Norge rendte Renown ind i de tyske 
slagkrydsere Gneisenau og Scharnhorst 
d. 9. april ud for Stromvær på den norske 
kyst (på højde med Bodø) og udkæmpede 
et mindre søslag. Det var meget tidligt 
om morgenen, med dårligt sigt og med 

Billedet her er fra 1930 og 
viser HMS Renown

fotograferet fra fordækket
Foto: Internettet

(maritimequest.com)

Her er HMS Renown fotograferet en gang i 1939-40.
Sammenlign selv med billedet herover, overbygningen ser betydeligt lettere ud.

Foto: Internettet (maritimequest.com)
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dårligt vejr og uden radar var det et held 
at Renown opdagede de to tyske skibe. I 
alt væsentligt må man vel nærmest dømme 
kampen uafgjort. Tyskerne ramte Renown 
med to 280 mm granater, mens Renown 
ramte Gneisenau med tre granater, hvoraf  
den ene var en 4,5-tommer, mens de to 
andre var 15-tommer. Selv om Renown 
var blevet let beskadiget af  dels de tyske 
granater og dels det hårde vejr, så fortsatte 
hun med at være aktiv omkring Narvik og 
ud for Lofoten inden hun blev beordret i 
dok i slutningen af  april.

Da hun igen vendte tilbage til aktiv 
tjeneste i slutningen af  maj 1940 var hun 
igen i Nordatlanten og var med til at 
dække de sidste engelske skibe, der forlod 

Nordnorge efter at dette felttog var tabt 
for englænderne.

I Middelhavet
Vi springer frem til slutningen af  august 
1940, hvor Renown blev tilknyttet Force 
H, som var baseret i Gibraltar. Den itali-
enske fl åde truede hele Middelhavet efter 
at Frankrig havde overgivet sig og Royal 
Navy forstærkede derfor sine styrker i 
Middelhavet.

Den næste gang der skete noget større 
for Renown var det som er kendt som Sla-
get ved Kap Spartivento d. 27. november 
1940. Kap Spartivento er den sydligste 
spids af  Sardinien og slaget fandt sted ca. 
200 km syd herfor. Italienerne havde to 

slagskibe, mens englænderne havde et slag-
skib og en slagkrydser. Englænderne havde 
et hangarskib, mens italienerne havde en 
overvægt af  krydsere og destroyere. Da de 
to fl åder nærmede sig hinanden fi k den ita-
lienske admiral kolde fødder og besluttede 
at han burde trække sig tilbage. Efter nogen 
forvirring blandt italienerne og det faktum 
at de engelske skibe ikke kunne sejle lige 
så hurtigt som de italienske, endte det med 
at slaget blev et slag som blev udkæmpet 
på lang afstand og under høj fart, hvilket 
gjorde skydningen besværlig.

Enden blev at en engelsk krydser og 
en italiensk destroyer blev beskadiget. 
Renown ramte ingen italienske skibe, men 
hun medvirkede til at den italienske fl åde 
igen trak sig tilbage, stort set uden kamp.

I slutningen af  januar 1941 fi k Force 
H efterretninger om at et af  de italienske 
slagskibe der var blevet beskadiget under 
angrebet på Taranto (se IPMS-Nyt nr.90 
om Operation Judgement) var ved at blive 
repareret i Genoa. Planen for at gennem-
føre et angreb på havnen i Genoa blev sat 
i værk d. 6. februar 1941, hvor Renown, 
i selskab med resten af  Force H, forlod 
Gibraltar. Takket være en god vildlednings-
plan lykkedes det for Renown og det gamle 
slagskib Malaya at komme i position til at 
åbne ild mod havnen i Genoa tidligt om 
morgenen d. 9. februar (hvilket er præcist 
75 år siden når dette nummer udkommer).

Bombardementet varede i 35 minutter 
og der landede 300 tons granater i byen. 
Seks fragtskibe i havnen blev beskadiget 
og Ansaldo fabrikken i byen blev også be-
skadiget. Italienerne blev taget på sengen 
og selv om en italiensk fl ådestyrke var til 

Her er det Force H i 
Middelhavet.
Forrest Renown fulgt af 
Ark Royal og Sheffi eld
Foto: Internettet
(wikimedia.com)

Her ligger HMS Renown i Hvalfjord i Island 
og venter på at Tirpitz skal stikke til søs
Skibet bagved er USS Texas
Foto: Imperial War Museum © IWM (A 7322)
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søs lykkedes det ikke at fi nde Force H, der 
vendte tilbage til Gibraltar d. 11. februar.

Det næste stykke tid gik med enten at 
jagte tyske skibe i Atlanten, sørge for at 
Scharnhorst og Gneisenau forblev i Brest, 
eskortere konvojer til Malta og generelt 
bare være klar til at tage del i alle mulige 
og umulige aktioner. Her springer vi lidt 
i historien og går frem til maj 1941, hvor 
Renown deltog i jagten på Bismarck. Ud-
kommet af  den jagt er velkendt, ellers kan 
man læse mere om den i artiklen om HMS 
Rodney i IPMS-Nyt nr.130.

Herfra var det tilbage til Middelhavet 
og fl ere konvojer til Malta inden hun blev 
afl øst af  HMS Nelson for at blive sendt 
tilbage til England og en større omgang 
vedligehold i dok d. 7. august 1941. Fra 
september 1939 til august 1941 havde 
Renown været til søs i 381 dage og havde 
sejlet 216.000 km. Så meget for historierne 
om at de store skibe tilbragte krigen med 
at ligge for anker eller til kaj.

Nordlige vande og Middel-

havet igen
Det var først i slutningen af  november 
1941 at Renown igen var tilbage i aktiv tje-
neste. Hun blev hurtigt indrulleret i Home 
Fleet og kom til at dele sin tid mellem Hval-
fjord i Island og Scapa Flow for at være klar 
til at stoppe Tirpitz, hvis hun skulle stikke 
til søs. Dette skete ikke, så tiden frem til 
slutningen af  marts 1942 gik med at være 
dækning for konvojer til Rusland.

Næste opgave for Renown førte hende 
igen tilbage til Middelhavet og konvojerne 
til Malta, en opgave som blev løst i sel-
skab med USS Wasp, der lagde fl yvedæk 

til RAF Spitfi res, der skulle til Malta. Det 
blev til to ture i april og maj 1942, inden 
Renown vendte tilbage til Island/Scapa 
Flow rutinen.

Renown blev sendt retur til Middel-
havet for at deltage i Operation Torch, 
den allierede invasion af  Nordafrika d. 8. 
november 1942, hvor hun tilbragte sin tid 
med at patruljere nord og vest for Algier 
uden at deltage i nogen form for offensiv 
aktion. Til gengæld var hendes luftværns-
skyts særdeles aktivt med at afvise tyske 
luftangreb. Renown forblev i den vestlige 
del af  Middelhavet frem til slutningen af  
januar 1943 inden hun vendte hjem til 
England for endnu en gang at blive sendt 
i dok til ombygning.

Ombygningen varede frem til juni 
1943 og hendes næste opgaver var mere 
af  politisk end militær karakter. I august-
september ’43 var Renown i Canada for 
at hente Churchill og i november ’43 var 
Churchill igen ombord, denne gang blev 
han sejlet til Alexandria i Egypten for at 
kunne deltage i Cairo-konferencen.

Fjernøsten
Nytåret 1944 betød at Renown, efter en 
mindre ombygning, blev sendt til det 
Indiske Ocean sammen med to slagskibe, 
Valiant og Queen Elizabeth, hangar skibene 
Illustrious og Unicorn plus et udvalg af  
krydsere og destroyere. Turen gik via 
Gibraltar, Suezkanalen og Aden til Ceylon 
(vore dages Sri Lanka).

Foråret 1944 betød at Renown, sam-
men med resten af  fl ådestyrken på Ceylon, 
havde lejlighed til at øve sig og få sammen-
holdet til at fungere godt inden de skulle 
forsøge at banke den japanske fl åde.

Renown fungerede som eskortefartøj 
og fl agskib i forbindelse med luftangrebene 
på Sabang (se artiklen om Fairey Barracuda 
i nr.150) og Soerabaya på Java i april og maj 
1944. I slutningen af  juli var det Renown og 
de øvrige store skibes tur til at gennemføre 
et bombardement af  Sabang, der blev svært 
beskadiget igen.

I midten af  oktober 1944 var det Ni-
cobarernes tur til at blive udsat for et bom-
bardement fra de svære skibskanoner, men 
Renowns tid i det Indiske Ocean var ved at 
rinde ud. Skibets kaptajn og andre håbede 
på at Renown ville blive en del af  det som 
skulle være British Pacifi c Fleet og være 
med til at føre krigen mod Japan til ende, 
men i stedet blev Renown i begyndelsen 
af  november sendt til Durban i Sydafrika.

I Durban blev skibet sendt i dok for at 
få renset kedler og tilføjet endnu mere anti-
luftskyts, dette varede frem til slutningen 
af  februar 1945, hvorefter man gik i gang 
med at træne intensivt for at være klar til 
nye missioner mod japanerne.

Retur til England
Det kom som noget af  en kold klud i 
ansigtet på besætningen, da Renown fi k 
ordre til at vende hjem til England for at 
afl øse HMS Rodney i Home Fleet. Hun 
skulle dog lige forbi Ceylon for at hente 
500 mand, som havde været meget lang tid i 
Fjernøsten og som skulle retur til England. 
Samtidigt skulle Renown afgive 500 mand 
til andre skibe.

Det siger sig selv, at når man erstatter 
halvdelen af  en velfungerende besætning 
med folk som er fuldstændigt ligeglade med 
alt andet end at vende hjem til England 
giver det nogle problemer.

Dette billede er taget i begyndelsen af 1944,
lige inden hun blev sendt til Fjernøsten

Foto: Internettet (maritimequest.com)
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Renown forlod Ceylon d. 30. marts 
1945 og satte kursen direkte mod Suez-
kanalen. På trods af  problemerne lykkedes 
det at få de nye folk til at arbejde godt 
sammen med de tilbageblevne og da skibet 
sejlede igennem Middelhavet viste skyde-
øvelser, at man var tilbage som et kamp-
klart skib. Allerede 14. april ankom Renown 
til Scapa Flow efter bare 14 dages sejlads, 
ganske godt gået af  et 30 år gammelt skib. 
Hun tilbragte resten af  2. Verdenskrig med 
at være ankret op i Firth of  Forth.

Den nordiske forbindelse
Her skal vi frem til d. 10.-11. maj 1945, 
hvor det engelske admiralitet havde beslut-
tet, at henlægge overgivelsen af  de tyske 
fl ådestyrker i Norge til Renown.

Tyskerne var blevet fl øjet til Skotland 
og kom ombord på Renown om aftenen 
d. 10. maj. De blev modtaget med isnende 
kulde og ført ned i kahytter som blev be-
vogtet af  Royal Marines.

Næste dag gik man i gang med at få 
klarlagt, hvor de tyske enheder var placeret 
og hvor minefelter og andet var lokaliseret. 
Et sidste udkomme af  diskussionerne var, 
hvordan den norske kronprins Olav og 
den norske regering skulle vende tilbage 
til Norge.

Afslutningen
Renown sejlede til Portsmouth dagen efter 
den tyske delegation havde forladt hende 
og allerede d. 8. juni besluttede admira-
litetet at hun skulle sættes på 14 dages 
beredskab med 40% bemanding ombord. 
Ideen var at hun skulle på værft endnu en 
gang, forventeligt i oktober ’45 og at hun 
skulle være klar igen i februar 1946.

Så langt nåede man dog ikke. D. 23. 
juli sejlede hun til Plymouth og fi k ordre 

til at ”friske sig op”. Grunden hertil var, at 
hun var blevet valgt som stedet hvor den 
engelske kong George VI skulle mødes 
med den amerikanske præsident Truman, 
der var på vej hjem efter Potsdam-konfe-
rencen. Mødet fandt sted den 2. august og 
var en en-dags affære med udveksling af  
høfl igheder osv.

Som bekendt overgav japanerne sig d. 
15. august 1945 efter atombomberne over 
Hiroshima og Nagasaki, så man overgik 
meget hurtigt til fredstidsrutiner.

Ethvert håb om at der ville være en 
rolle til Renown i den nye fredstidsfl åde 
blev meget hurtigt knust. Den nye en-
gelske regering fokuserede entydigt på 
nedrustning og værftsbesøget blev afl yst i 
september inden skibet i oktober 1945 fi k 
at vide at hun skulle overføres til reserven. 
I slutningen af  november blev hun omdan-
net til et træningsskib for fyrbødere og fun-
gerede som sådant, indtil det i marts 1948 
blev besluttet, at hun skulle hugges op.

Den 1. juni 1948 var hendes sidste dag 
i Royal Navy og kort tid derefter blev hun 
slæbt ud af  Plymouth op til Faslane, hvor 
hun endte sine dage i løbet af  november 
1948, efter en karriere på 32 år.

Bemalinger m.v.
Som modelbygger skal man vælge sine 
kampe med omhu. Det er ikke mindst 
tilfældet når vi taler om skibe og især skibe 
som bliver bygget om ”i tide og utide”. 
Der er bagerst i den bog jeg har brugt 
som hovedkilden otte profi ltegninger, som 
viser Renown på forskellige tidspunkter i 
hendes liv.

Det gælder om at man, hvis man vil 
bygge Renown, beslutter sig for hvilket 
årstal modellen skal vise. Der er masser af  
forandringer omkring sekundær armering, 

luftværnsskyts, fl y-platforme, katapulter, 
torpedorør osv. der gennemgik store for-
andringer på de 32 år.

Mht. bemalinger, så fulgte man admira-
litetets anvisninger, men her gælder det om 
at kigge på billeder for at se hvor forskellige 
camoufl agemønstre begyndte og endte.

Renown i model
Selvfølgelig er det til at fi nde et byggesæt 
af  Renown. Herunder er der en liste, som 
på ingen måde giver sig ud for at være fuld-
stændig. Det er de sæt som jeg umiddelbart 
har kunnet fi nde via Internettet.

En af  de mest almindelige skalaer for 
skibsmodeller er 1/700.

Her fi ndes skibet i sæt fra Trumpeter, 
der viser hende i 1942 udseendet, sættet er 
set til kr. 195,- hos Stoppel. Trumpeter har 
også udgivet Renown med 1945 udseendet 
i samme skala. Hvis man hellere vil bygge i 
resin, så fi ndes hun i samme skala fra White 
Ensign Model og H-P Models.

Man kan også få et sæt af  Renown, som 
hun så ud i 1917. Der er tale om et resinsæt 
fra et fi rma som hedder Poseidon. Umid-
delbart er det svært at fi nde, så man skal på 
f.eks. eBay eller lignende. Endelig er der et 
tysk fi rma, NNT Modell, der laver hende 
i 1916 udgaven i denne skala.

Går vi ned i størrelse kan man få både 
1916 og 1942 udgaven fra et tysk fi rma 
Neptun/Navis i skala 1/1250. Der er tale 
om metalsæt.

I 1/1200 kan man få en tidlig 2.VK ud-
gave af  Renown i metal fra det amerikanske 
fi rma Superior.

Kilder
Smith, Peter C.: The Battle-Cruiser HMS 
Renown 1916-1948
Internettet 

HMS Renown i juli 1945, hvor hun igen blev brugt til et royalt
formål, nemlig mødet mellem Kong George VI og
den amerikanske præsident Harry S. Truman
Foto: Internettet (wikipedia.com)



19

Et kig i krystalkuglen
Hvad har vi så tænkt os af  tiltag for at skabe en bedre modelforening. 

Af Dan Seifert – på bestyrelsens vegne

Vores primære virke vil være at 
prøve at udvikle foreningen så I 
som medlemmer synes at ”I får 

noget med hjem” når der afholdes må-
nedlige møder.

Vores visioner er, at der på møderne i 
København, skal være mere plastic, dvs. at 
vi udover konkrete tiltag, synes at det ville 
være dejligt hvis I medlemmer ville med-
bringe modeller eller modelrelevante ting til 
møderne. Det kan være bøger af  interesse 
eller nye produkter til modelbygning, ind-
købte modeller, igangværende projekter, 
eller geniale løsninger på modelproblemer.

Kvartårskonkurrencerne
En af  vores første tiltag vil nok være at 
bruge kvartårs konkurrence møderne til at 
invitere til ”fælles kaffebord” efter konkur-
rencen er afsluttet og vinderne er fundet.

Her var det tanken at vinderne så for-
tæller om hvad vedkommende har gjort 
med sin model for at den gik hen og vandt. 
Det er en måde at få gang i snakken og 
samtidigt give mulighed for at erfarings-
udveksle medlemmerne imellem. Jeg ved 
godt, at det måske er lidt ”letkøbt”; men 
det er for at modvirke, at folk ”bare går 
hjem” når konkurrencen er slut. Det kan 
være at andre har bedre ideer til aktiviteter 
ved kvartårs konkurrencerne, så kom frem 
med din ide, så prøver vi dem af.

De "tomme" møder
Over året så har vi en del ”tomme” mø-
der, hvor der ikke er nogen aktiviteter ud 
over at vi mødes enten på skolen eller de 
tidspunkter hvor skolen har lukket hos 
Jacob Stoppel.

Dette giver følgende møder: marts, 
april, juni, august og oktober. I alt 5 møder 
her er det oplagt at bruge disse møder til en 
art tema-/undervisnings-/oplysningsmø-
der hvor vi gennemgår et emne som en på 
forhånd ”udvalgt frivillig” holder et indlæg 
om. Jeg har på forum fundet en ønskeliste, 
som vi så har videreudviklet med emner 
som medlemmerne kunne tænke sig at høre 
noget om, enten fordi man ikke har noget 
ide om hvordan man gør, eller noget som 
vi ved andre er rigtigt gode til.

Emnebanken 
Vores emnebank indeholder følgende:
• Weathering: Hvad gør man for at det ser 

realistisk ud, herunder brug af  wash/
pinteknik og/eller brug af  Pigment.

• På fl y, både 2.VK. og moderne.
• På panser, både 2.VK. og moderne.
• På biler, både civile og racerbiler, både 

bane og gadebiler.
• Weathering når man bygger dioramaer 

/huse, hvorfor er det overhovedet nød-
vendigt.

• Modulation maleteknik hvad er det? – 
(en maleteknik som giver fantastiske 
resultater)

• Hairspray teknik – En ekstrem weathe-
ringsteknik. Hvordan gøres dette?

• Fremstilling af  egenproducerede decals: 
Printer, software m.m.

• Scratchbygning: Hvad skal der til af  
materialer, tegninger m.m., fortolkning 
af  billeder.

• Figurmaling: Skyggeteknikker, hvordan 
maler man fi gurhoveder?

• Alclad: How to, sammenlignet med 
Testors Metalizer og med de nye Acryl-
metalfarver fra AZ/MIG

• Spraydåser: Mange har fundet Tamiyas 
spraydåser gode, tips og anvendelse, 
dekantering og lign.

• Rigning og generelt om bygning af  
1.VK. fl y.

• Æts detaljering arbejde/lodning og hvad 
er det til for?

• Resinstøbning: Hvad gør man og hvad 
skal man indkøbe, hvordan passer du 
på helbredet.

• 144 skala. Det vidste du ikke fandtes! 
– en gennemgang af  modeller, bema-
lingsmuligheder og transfers.

• Bygning og detaljering af  skibe i skala 
1:350: Kom her og bliv klogere.

• Hvad har du i værktøjskassen – en gen-
nemgang af  hvad du som minimum 
må have som modelbygger. Vis os din 
værktøjskasse, hvorfor synes du at dette 
er godt værktøj.

• Airbrush seminar: Skal nok holdes over 
en weekend, hvis folk skal have mulig-
hed for at ”træne”.

Hvis du sidder og brænder inde med em-
ner, som ikke er i idekataloget/emneban-
ken så tøv ikke med at komme med input.

Ovenstående emner er jo ikke noget 
som bestyrelsen afholder. Det er faktisk 
tænkt, at det skulle være medlemmerne der 
afholder disse indlæg for de andre medlem-
mer. Vi har allerede i det små spurgt nogle 
medlemmer om de vil afholde nogle af  
ovenstående emner. Jeg vil inden længe 
komme med en art ”skabelon” som kan 
bruges som hjælp til at få struktureret en 

temaaften. Denne vil blive lagt på forum 
snarrest muligt.

Som I kan se, så er der gode mulig-
heder for at få nogle oplevelser med hjem 
på temamøderne i en rum tid fremover.

Det ville også være ønskeligt at I som 
noget ganske naturligt fremover medbrin-
ger jeres nyeste indkøb til møderne, så 
vi alle har noget at tale om og vise andre 
evt. kombineret med lidt kaffe og kage. 
Dette kan vi jo gøre på en af  de nævnte 
frie aftener således at det ikke bliver for 
koncentreret med for mange temaaftener i 
træk. Dette er igen op til dig som medlem.

Vi kunne også bruge en af  de frie 
mødeaftener til at genindføre et Swap/
salgs-møde hvor I kan komme af  ”over-
skudsmodeller” fra lageret. Lad os høre 
hvad I synes.

Øvrige tiltag
Vi har under overvejelse hvorvidt vi skal 
videreføre udstillingskonceptet, som blev 
gennemført i efteråret i stedet for DM, idet 
det synes som om I var glade for at fremvi-
se jeres modeller. Vi regner med at udpege 
en art arbejdsgruppe/tænketank for et nyt 
koncept for fremtidige IPMS konkurrencer 
i større målestok, dette skal så fremlægges 
til generalforsamlingen i 2017.

Vi kommer nok også til at nedsætte en 
arbejdsgruppe med det formål at få opda-
teret vores vedtægter, da der er fl ere steder 
hvor de trænger til opdatering.

Hvis vi skal afholde konkurrencer i 
fremtiden, så bliver vi også nødt til at se 
på vores bedømmelsessystem, som burde 
kunne gøres mere enkelt, så vi har behov 
for en arbejdsgruppe for dette også. Denne 
bliver nok først aktuel efter GF 2017.

Vi har i bestyrelsen et ønske om at 
udvide bestyrelsen med nogle fl ere besty-
relsesmedlemmer og nogle bestyrelsessup-
pleanter, derudover så vil vi gerne have 
valgt en revisor til revidering af  regnskabet.

Vi har i bestyrelsen valgt at genind-
føre en medlemsliste i bladet således at 
de medlemmer der har betalt kontingent 
senest i april optræder på medlemslisten, 
som udsendes som en medlemsliste i maj-
nummeret af  bladet.

Vi har i bestyrelsen bedt Peter Kristen-
sen om at fortsætte med at styre Kvartårs 
konkurrencerne, samt bedt Flemming 
Hansen om at fortsætte med pasningen 
af  hjemmeside/forum og Facebookside, 
de har begge accepteret dette.
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Porsche 917
Endnu en stor sag fra Model Factory Hiro.

Af Flemming Hansen

Det er vel efterhånden velkendt 
for de fl este, der måtte have fre-
kventeret kvartårskonkurrenc er 

eller C4-Open, at undertegnede og Allan 
F1 Nielsen har en efterhånden bekostelig 
svaghed for Model Factory Hiros fantas-
tiske ”byggesæt”.

De har det ”desværre” med at ud-
komme med regelmæssige mellemrum. 
De har det også med ”desværre” at ramme 
lige i solar plexus af  interesseområdet, der 
handler om sportsvogne og F1 racere fra 
70’erne til 90’erne.

Short run sæt
Et Model Factory Hiro sæt er vel at be-
tragte som et short run sæt. Men det er så 
langt fra de resinklumper der dukkede op 
i 90’erne til disse high tech sæt som det 
næsten kan blive.

Jeg har gennem årene skrevet om di-
verse F1 relaterede sæt siden sen 90’erne, 
da det for alvor blev muligt at få fi ngre i 
dem gennem det der internet. De fl este er 
gennem tiden blevet fabrikeret i Japan og 
nogle enkelte i Brasilien. I starten dækkede 
ordet ”primitiv” næsten ikke. Det var nogle 
klumper fabrikeret på kanten af  et køk-
kenbord, hvor målene ikke rigtig holdt og 
mange dele var ”piratkopieret” fra diverse 
Tamiya dele.

At sætte disse dele sammen krævede 
nærmest guddommelige scratchbygnings 
evner, da stort set ingen dele passede 
sammen og du måtte tilpasse hver enkelt 
del. Resinen var heller ikke noget at råbe 
hurra for. Dårlige støbninger og masser 
af  pinholes. En anden del af  sættene var 
hvidmetal og det var næsten kun værd 
at smide i skraldespanden og tage fra de 

dele, der i forvejen var kopieret fra diverse 
Tamiya sæt.

Alt dette er naturligvis blevet udviklet 
gennem årene. Studio 27 kan stadig kopiere 
Tamiya dele, men MFH derimod er der 
ikke noget kopiering i. Det er alle dele der 
nu bliver fabrikeret på CAD/CAM udstyr 
og printet ud i 3D inden de bliver masse-
produceret i enten resin eller hvidmetal. 
Pasformen er dermed også nærmest som 
Lego klodser. Man skal ikke bruge meget 
tid på tilpasning – men man skal dog stadig 
holde øje med om alt er i vinkel. Vi er ikke 
helt ovre i et Tamiya byggesæt, men næsten.

I starten var fokus på 1:24 for sports-
vogne og 1:20 for Formel 1 racere. Men i 
de senere år er markedet for 1:20 nærmest 
blevet mætte. Der er næsten ikke den 
interessante F1 du ikke kan få i 1:20. Yder-
mere havde Fujimi og Ebbro yderligere 
den frækhed at udgive Hiros sæt – bare i 
plastik – kort tid efter at de var udkommet 
i dyr resin. Der måtte derfor laves en ny 
strategi og den hed 1:12. Go big! Forskellen 
i pris mellem en 1:20 og en 1:12 er ikke så 
stor i short run, som den ville være i den 
investering i dyre stålforme, hvis du skulle 
lave sættet i plastik. Så igen havde MFH 
nærmest markedet for sig selv, da den 
traditionelle udbyder af  1:12 sæt – Tamiya 
– ikke har udgivet et helt nyt sæt de sidste 
25 år. Ja, der er kommet ”nye” sæt – men 
der er tale om modifi cerede genudgivelser.

Der er derfor kommet en ordentlig 
røvfuld af  spændende 1:12 sæt fra MFH 
over de sidste par år og der er ikke noget 
der indikerer at strømmen tager af.

En artikel fra denne fabrikant vil nok 
blive skrevet om et lille års tid i et ”behind 
the scenes” blik.

Toys for big boys
I slutningen af  70’erne havde Paul New-
mans Le Mans Porsche et lille logo på 
sig. Der stod ”Toys for big boys”. Eller 
som man siger: Forskellene på drenge og 
mænd er prisen på legetøjet! Hvis man ikke 
helt har råd til en Porsche 917 endsige en 
”ordinær” gade Porsche, ja så må man ty 
til modelgenren.

Der er virkelig kommet mange bud 
på Porsche 917 modeller gennem årene. 
Langt de fl este er nok i den lille skala 1:43? 
Hen over tid er der også kommet plastik 
byggesæt i 1:20 og 1:24 samt et utal af  ”die 
cast” modeller i 1:18.

Igennem de seneste 10 års tid er den 
japanske producent Model Factory Hiro 

MFH sættet er her løseligt sat sammen med tape.
Foto: MFH via Internettet

Toys For Big Boys logoet ses 
her på en Porsche 935 på 
Daytona i 2009
Foto: Flemming Hansen
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nærmest blevet enerådige på et eksklusivt 
marked af  små produktioner af  ”byg-
gesæt”. Det er så langt man komme fra et 
klassisk Airfi x fl ybyggesæt i plastik som 
man kan komme og så stadig kalde det et 
byggesæt. Det er sæt fremstillet i meget små 
mængder på få hundrede, hvor der bruges 
den ypperste digitale teknik i fremstillingen 
der sker i resin, æts og hvidmetal. Du vil 

derfor få en del udfordringer, hvis du står 1. 
juledag med et MFH sæt, en tube plastiklim 
og en køkkenkniv!

Sættene er i den grad ikke henvendt 
til begynderen, lad det være sagt med det 
samme. Du skal bruge så meget ekstra 
udstyr i form af  mange former for værktøj, 
at er man ikke inkarneret modelbygger 
gennem en årrække, så kan man næppe 
gennemføre byggeriet.

Det meste sættes sammen med Cyano 
lim - eller kan loddes for den sags skyld. 
Alle huller skal bores ud med meget små 
bor, så man bruger ikke lige den grønne 
Bosch ude fra haveskuret - men derimod 
et produkt fra enten Dremel eller Proxxon. 
Og så er vi slet ikke startet med at male 
skidtet endnu!

Den (næst) ypperste Por-

sche 917 fra MFH
Man kan argumentere for at den ypperste 
917 er en af  Can-Am versionerne eller 

Martini vinderen med nr. 22 fra Le Mans 
i 1971? Så jeg vil nøjes med at kalde Lang 
Heck versionen den (næst) ypperste.

Jeg har altid haft et svagt hjerte for 
Lang Heck versioner af  racer Porscher. 
Udviklet til at køre 390km/t ned ad 
Mulsanne lang siden i 1971... Uden så meget 
sikkerhedspjat. Kun med en spinkel rør-
ramme omgivet af  store brændstoftanke 

og en monsterklump 
af  en 12-cylindret 
boxer i ryggen. Med 
andre ord: Det ville 
ikke være sundt at 
køre af!

Nu er den så an-
kommet i skala 1:12. 
En ordentlig kalori-
ous på næsten 40 cm 
i bygget form. Der 
er ikke noget der 
ikke er med i sættet. 
Den er simpelthen i 

model som den blev bygget i sin tid. Med 
rørramme, tynd karosse og kæmpestor mo-
tor. Det hele er med - inklusive ledninger, 
slanger, dæk og decals. Du skal ”kun” sætte 
den sammen og male den. Det er ”alt”...

Jeg har altid haft en svaghed for Martini 
bemalinger. Ikke mindst den sølvfarvede 
udgave fra Le Mans i 1971.

Man kan købe alle versioner af  Lang 
Heck’en skulle man lyste. Men der er kun 
decals til den model man køber i æsken 
(der er af  betragtelig størrelse!). Så du skal 
vælge forud for købet.

Og nej den er ikke færdig!
Min ”frygt” er nu at MFH også ud-

sender Le Mans vinderen fra 1971 - også 
Martini - på gaden. Så vil I kunne møde 
mig i en kommende udgave af  ”Luksus-
fælden”, hvor begge værter vil begå kollek-
tivt selvmord i frustration over udgifterne 
til ”legetøj”...

Et udsnit af byggevejledningen,
det er ikke for nybegynderen
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Jeg synes ikke at jeg vil indgå i en 
diskussion omkring prisen... Men du kan 
godt købe en fi n ny mobiltelefon af  et 
anerkendt mærke...

Referencebogen
Et lille nyt tip til en referencebog: Haynes 
Owners Workshop Manual - Porsche 917

Jeg vil godt tage et lille væddemål på, at 
hvis du er (den heldige - OG velhavende) 
ejer af  en Porsche 917, så behøver du nok 
næppe denne manual?

Jeg har på fornemmelsen, i og med at 
dagligdags biler efterhånden er så kompli-
cerede at reparere på, så har Haynes, der i 
årtier har udgivet manualer til stort set alle 
biler - været nødt til at sadle lidt om med 
nogle sjove bøger om emner du slet ikke 
har brug for en Haynes manual til!

Du kan købe Haynes manualer til så 
forskellige emner som Apollo rumfartøjer, 
Lancaster bombefl y, rumfærgerne og en 
del historiske racerbiler. Her i blandt altså 
Porsche 917.

Der er i tidens løb udgivet et utal af  
bøger om denne ikoniske racerbil, der 
om noget stemplede Porsches autoritet 
på sportsvognsscenen lige omkring 1970.

Historien er jo velkendt for de fl este 
nørder. Hvor Porsche simpelthen tager rø-
ven på regelmagerne i CSI (det daværende 
FIA). Der var lavet en homologeringsregel 
der sagde, at der skulle laves mindst 25 stk. 

af  en racerbil i prototypeklassen for at få 
lov til efter reglerne, at kunne klaske en or-
dentlig motherf***’er af  en motor i. Ellers 
måtte man nøjes med 3 liter. Det grinede 
de sikkert meget af  i FIA indtil Porsche 
inviterede til møde i Stuttgart... Der stod 
så lige 25 stk. startklare Porsche 917 racere. 
Resten er historie som man siger.

Porsche 917 var et selvmordsinstru-
ment i starten. Lynende hurtig med den 
store 4,5 liter 12-cylindrede boxermotor 
centimeter bag køreren. Motoren blev 
endda senere boret op til 4,9 liter. Men 
skidtet blev tæmmet og vandt Le Mans 
i 1970 og 1971 samt en masse andre løb. 
Men fra 1972 var det slut med Porsche 917 
i sportsvognsløb. De blev dømt ude, de der 
store monstermaskiner.

Porsche søgte derfor til USA og Can-
Am hvor reglerne var lempelige. Det skulle 
være en bil... Så satte man dobbelt turbo på 
Can Am versionen og vandt i USA i stedet. 
Porsche 917-30 monsteret var født.

Hvordan er bogen så?
Den gennemgår hele historien om raceren; 
snakker med kørere og mekanikere, der 
gennem årene har håndteret disse racere.

Der er naturligvis også en masse ”nuts 
& bolts” billeder, der kan være en lille 
forsmag til større fordybelse? Der sluttes 
af  med en gennemgang af  chassisnumre 
og deres skæbne.

Dette er noget der virkelig kan skabe 
diskussioner, da chassisplader havde det 
med at fl ytte fra det ene chassis til det 
andet. Alt i alt blev der bygget omkring 50 
stykker af  dem og mange af  dem er stadig 
i stand til at køre her efter over 40 år.

Der er mange andre bøger på markedet 
der giver et endnu større indblik i raceren, 
så jeg vil betragte denne bog som vel gen-
nemarbejdet og en god forret, hvis man for 
alvor vil dykke ned i emnet. En god pris 
på omkring 23£ eller billigere på Amazon.
co.uk. Herhjemme skal du nok lede længe 
vil jeg tro?

Hvis du godt vil se og høre Porsche 917 
i aktion, så er der to steder: Porsche mødet 
i Monterey i Californien eller Goodwood 
Festival of  Speed. Hvis energien ikke lige 
rækker til dette kan man søge på Youtube 
og nettet efter Gunnar racing, der er eks-
perter i at restaurere Porscher helt ned til 
sidste bolt.

Du kan købe en kopi af dette billede med autografer fra de to kørere i 
bil nr.21 fra Le Mans 1971, Vic Elford og Gerard Larrousse
Foto: Internettet (www.vicelford.com)

Haynes 
manualen



23

Hvad får du i boksen? En sætanmeldelse af:
EDUARD set nr. R0012 Royal Class Focke Wulf  FW 190 A8 i skala 1/72.

Tekst og fotos: Dan Seifert

Focke Wulf  190 burde være meget 
kendt stof  for de fl este. Den var 
sammen med Bf  109 grundstam-

men i det tyske Luftwaffe under den 
anden verdenskrig. Jeg vil ikke i denne 
gennemgang bruge meget krudt på origi-
nalens historie, da fl yets historie kan fi ndes 
beskrevet i mange bøger.

i en Royal Class udgave i december 2015, 
så besluttede jeg mig for at vente på den.

Til dem af  Jer, som ikke kender til 
Eduards byggesæt udgivelser, kan jeg 
berette, at de over årene har udgivet super 
lækre 1/48 skala samt adskillige 1/72 skala 
byggesæt, der over årene gradvist er blevet 
bedre og bedre.

Bl.a. udgav de i 2014 en helt ny selv-
udviklet superserie af  Me 110, som på da-
værende tidspunkt virkeligt var en mangel, 
da det bedst sammenlignelige 1/72 sæt fra 
Fujimi var fra 70’erne.

Deres nye FW 190 er 100 % ny udgi-
velse. Den er rigtigt smart designet da tilbe-
hørs- og cockpitrammen er genbrug for alle 
versioner som byggesættet kan bygges i.

Hvad får du så i kassen. Det er muligt at 
bygge 4 hele sæt af  forskellige varianter, i alt 
12 bemalings varianter. (Der følger decals 
med til alle bemalingsskemaer). Der er resin 
støbte hovedhjul med til ekstra detaljering 
til alle 4 byggesæt, der er 4 x cockpit æts 
og 4 x bremsefl aps i æts medfølger også.

Da det er et Royal Class set, så med-
følger der også en ”original stump samt et 
attesteret autenticitets dokument” fra en 
nedstyrtet FW 190 gravet op i Tjekkiet. Til 
slut så medfølger der et bøhmisk krystal 

Det, der er interessant her, er en sæt-
teknisk gennemgang af  Eduard s nyeste 
frembringelse; en helt ny FW 190 i skala 
1/72.

De havde over sensommeren annon-
ceret modellen som en Profi  Pack sæt, 
som meget hurtigt blev meldt udsolgt og 
da de annoncerede at komme med sættet 

Herover er det den åbne æske og under er det et lille 
overblik over nogle af rammerne i sættet
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ølglas med et aftryk af  mærkerne fra en 
af  eskadrillerne, der fl øj med FW 190A-8 
versionen.

Hver FW 190 består af  en våben- og 
detaljeringsramme, en fl ydel-ramme samt 
en cockpitramme. Nogle decals, to æts 
detaljerings rammer og nogle resinstøbte 
hovedhjul. Alle våben/detaljeringsram-
mer samt cockpit klardele er ens i alle 4 
byggesæt.

Vingekonfi gurationer på 

FW 190A-8
Eduard har analyseret sig frem til at FW 
190 fl øj i A-8 konfi gurationen med fl ere 
forskellige vingetyper, rent faktisk 5 for-
skellige.

Generelt så skelnes mellem den tidlige 
vinge (standard), som gav mulighed for 
installation af  op til 4 stk. 20 mm MG151 
kanoner eller den sene vinge (Universal), 
som gav mulighed for at installere enten 
op til 4 stk. 20 mm MG151 eller 2 stk. 
MG151 i vingeroden og 2 stk. MK108 30 
mm kanoner midt i vingen.

Standard A-8 vinge (tidlig version)
med 4 stk. MG151 20 mm kanoner to i 
vingeroden og to monteret midt i vingen. 
Overvingen fremtræder glat. Undervingen 
har udkasteråbninger for de 4 20mm ma-
skinkanoner.

For at kunne bygge denne version så 
skal man bruge rammen 70110 C og tage 
undervingen og kombinere de to overvin-
ger fra rammen 70110 I. Disse rammer 
fi ndes i Royal Class sættet.

Universal vinge A-8 (sen version)
med 4 stk. MG151 20 mm kanoner, to i 
vingeroden og to monteret midt i vingen. 
Overvingen ikke glat da et rektangulært 
dæksel skulle dække over plads til større 
MK108 kanoner. På undersiden ligeledes 

dæksler der dækker over udkast-
åbninger til MK108.

For at kunne bygge denne 
version så skal man bruge ram-
men 70110 C og tage under-
vingen og de to overvinger fra 
samme ramme 70110 C. Disse 
rammer findes i Royal Class 
sættet.

Universal vinge A-8/R2
(sen version)
med 2 stk. MG151 20 mm ka-
noner i vingeroden samt 2 stk. 
30 mm MK108 monteret midt 

i vingen.
Oversiden af  vingen er med rektangu-

lært dæksel til MK108 og på undersiden er 
der åbninger midt i vingen til hylsterudkast 
fra MK108. For at kunne bygge denne 
version så skal man bruge rammen 70110 
E og tage undervingen og de to overvinger 
fra samme ramme 70110 E. Disse rammer 
fi ndes i Royal Class sættet.

Universal vinge A-8 (sen version)
hvor yderste vingebevæbning mangler. 
Denne vinge har kun 2 stk. MG151 20 
mm kanoner i vingeroden. Der er ingen 
bevæbning midt i vingen.

Overvingen har som sen vinge bibe-
holdt de rektangulære dæksler dog uden 
at have noget formål. På undersiden af  
vingen er alle våbenåbninger midt på vin-
gen dækket over. For at kunne bygge denne 
version så skal man bruge rammen 70110 
I og tage undervingen og de to overvinger 
fra Ramme 70110 C. Disse rammer fi ndes 
i Royal Class sættet.

Standard vinge A-8 (tidlig version)
hvor yderste vingebevæbning mangler. 
Denne vinge har kun 2 stk. MG151 20 
mm kanoner i vingeroden. Der er ingen 
bevæbning midt i vingen. På oversiden 
er der ingen dæksler for bevæbning og på 
undersiden er alle våbenåbninger midt på 
vingen dækket over.

For at kunne bygge denne version 
så skal man bruge rammen 70110 I og 
tage undervingen og de to overvinger fra 
Ramme 70110 I. Disse rammer fi ndes i 
Royal Class sættet.

Det er samtidigt den vinge version som 
på rammen er markeret som en FW 190A-
5 og det er den ramme som bliver udgivet 

Ætsdelene og resinhjulene

Standard A-8 vinge
(tidlig version)

Universal vinge A-8
(sen version)
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Universal vinge A-8/R2
(sen version)

sammen med de andre 2 standard rammer, 
som et nyt sæt i februar 2016.

Vær opmærksom
Man skal dog være opmærksom på at hvis 
man kaster sig ud i disse vingekonfi guratio-
ner at man kan komme til at mangle dele, da 
sættet er udstyret med 2 stk. 70110 E og 2 
stk. 70110 C og kun 1 stk. 70110 I rammer.  
Dette kan dog løses hvis man er hurtig, ved 
at købe Overtrees sæt direkte fra Eduard.

Jeg har indtil nu kun prøvesamlet 
selve fl ykroppen i hoveddelene og jeg kan 
kun rose Eduard for deres genialitet og 
akkuratesse i fremstillingen, for delene 
passer fantastisk fl ot sammen, så det er 
en fornøjelse.

Det ligner en absolut succes for Eduard, 
Prisen passer rimeligt set i forhold til hvis 
man indkøbte 4 Profi Pack sæt i stedet. 
Hvis man skulle købe de medfølgende æts 
detaljeringssæt som ligger i æsken så betaler 
man mere end prisen på Royal Class sættet, 
desuden så vil udbuddet at valgmuligheder 
mht. bemaling være begrænset, da mange 
af  variantmulighederne for bemaling kun 
fi ndes i Royal Class sættet.

Sættet kan absolut anbefales!

Universal vinge A-8
(sen version)

To billeder af den prøvesamlede model

Nye fi gurer fra Revell
1:35 ANZAC Infantry (1915)
Fire fi gurer som viser australiere ved Gal-
lipoli
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En hvalp fylder 100 år
For 100 år siden rasede der en krig, som skulle ende alle krige. Den medførte en kolossal 

udvikling af  militær teknik, især fl yene blev betydeligt forbedret under 1. Verdenskrig. 

Her skal vi kigge nærmere på Sopwith Pup, som fi k en ganske lang karriere.

Af Lars Seifert-Thorsen

Selv om krig kan få ting til at ud-
vikle sig hurtigt, så skal vi alligevel 
begynde vores historie lidt længere 

tilbage end de 100 år som i denne artikel 
regnes fra den første fl yvning med typen.

Historien om Pup begynder med en 
forgænger, nemlig den lille Sopwith Ta-
bloid, som så dagens lys i slutningen af  
1913.

Forgængeren
Sopwith Tabloid var et lille, men hurtigt 
fly, som efter den kendte pilot Harry 
Hawker fik fingrene i det blev kendt i 
den del af  pressen, som beskæftigede 
sig med fl yvning. Hawker tog den første 
Tabloid med sig på en tur til Australien i 
januar 1914 og mens han fl øj rundt i den 
dernede og skabte meget opmærksomhed, 
så fortsatte Sopwith fabrikken med at lave 
fl ere af  typen.

Tabloid blev den første ensædede 
fl ytype i verden som blev bygget i serie-
produktion til militært brug, da det en-
gelske krigsministerium i december 1913 
placerede en ordre på ni fl y, en ordre som 

senere blev udbygget med yderligere tre i 
marts 1914.

Den første Tabloid skulle leveres til Ro-
yal Flying Corps (RFC) i februar 1914, men 
der gik næsten to måneder mere inden RFC 
fi k leveret det første fl y. Årsagen hertil var 
at man ønskede at deltage i konkurrencen 
om Schneider-trofæet. Den konkurrence 
blev afholdt første gang i 1913 og den 
var specifi kt for søfl y. Man måtte derfor 
ombygge Tabloid med pontoner og man 
forsynede den også med en kraftigere 
motor. Vi skal ikke komme nærmere ind 
på dette, blot nøjes med at konstatere, at 
det lille Sopwith fl y vandt trofæet ganske 
overlegent.

Det første Tabloid fl y blev leveret til 
RFC i april 1914 og derefter fulgte de øv-
rige ganske hurtigt efter hinanden, således 
at det sidste blev leveret d. 4. august 1914, 
den dag hvor England erklærede Tyskland 
krig.

Forhistorien til dette, med mordet på 
den østrig-ungarske ærkehertug Franz Fer-
dinand i Sarajevo d. 28. juni 1914 formoder 
jeg at de fl este er bekendt med.

Sopwith Tabloids blev brugt i begyn-
delsen af  1.VK og to fl y gennemførte et 
angreb mod tyske Zeppelin-baser i Köln 
og Düsseldorf  d. 9. oktober 1914, med 
det resultat at et tysk luftskib blev ødelagt.

Udvikling og jomfrufl yv-

ning
1. Verdenskrig havde udviklet sig til en 
stillestående skyttegravskrig med udgan-
gen af  september 1914, da man her havde 
begyndt at grave skyttegrave hele vejen 
fra Nordsøen til den schweiziske grænse. 
Udviklingen i luften betød, at man havde 
et stadigt større behov for at gennemføre 
rekognosceringsfl yvninger over fjendens 
skyttegrave og tilsvarende var der et behov 
for at forhindre modstanderen i at gen-
nemføre disse rekognosceringer ved at 
nedskyde fjendens fl y.

Det engelske admiralitet afholdt en 
konference i april 1915, hvor man bl.a. 
kiggede på alle fl ytyper som var i tjeneste 
eller som var bestilt til Royal Naval Air 
Service (RNAS). En af  deltagerne, en 

Australierne havde nogle spændende bemalinger på 
nogle af deres Sopwith Pups. Her er det en drage
Foto: Internettet (www.awm.gov.au)
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Wing Commander Longmore, anbefalede 
at man så nærmere på behovet for at få 
et hurtigt jagerfl y, som kunne bruges til 
at angribe fjendtlige fl y. Longmore var 
chef  for No.1 Wing RNAS og et af  de fl y 
som var i tjeneste ved denne enhed var et 
ombygget Tabloid fl y med et fremadrettet 
Lewis maskingevær.

I løbet af  1915 var Sopwith gået i gang 
med at lave endnu et personligt fl y til Harry 
Hawker, en fi ks lille maskine, som kan ses 
som en videreudvikling af  Tabloid. Dette 
fl y fi k senere navnet Sopwith Sparrow og 
kan ses som den umiddelbare forgænger 
til Pup.

Sopwith indså at Sparrow-fl yet kunne 
videreudvikles til et succesfuldt jagerfl y 
og lavede nogle relativt få modifi kationer, 
hvorefter man sørgede for at fremstille en 
enkelt prototype, udstyret med en 80 hk 
Le Rhône motor. Prototypen gik i luften 
første gang d. 9. februar 1916, som et helt 
privat initiativ, hvor hverken RNAS eller 
RFC kendte til typens eksistens.

Det er ikke kendt hvornår myndig-
hederne første gang fi k kendskab til fl yet, 
men det må formodes at Sopwith allerhelst 
ville have haft lejlighed til at gennemføre 
deres egne prøvefl yvninger inden de gik til 
myndighederne. Hvad der er bevis for er, 
at admiralitetet bestilte et af  de nye fl y d. 
24. marts 1916 og på samme tid inviterede 
Sopwith til at fremsætte et tilbud på yder-
ligere to af  disse.

Den endelige kontrakt på prototypen 
blev lavet i løbet af  april 1916, hvor den fi k 
serienummeret 3691. Sopwith var så sikre 
på at admiralitetet også ville bestille de to 
andre fl y, at de allerede d. 3. april satte dem 
i ordrebogen som 9496 og 9497 (omend 

man her forbandt dem med en 100 hk 
Gnome Monosoupape motor).

En tidlig, offi ciel RNAS rapport om 
typens fl yveegenskaber var meget positiv 
og roste især dens manøvredygtighed. En 
kopi af  denne rapport blev sendt til det 
engelske krigsministerium og også til RFC 
hovedkvarteret i Frankrig, hvor chefen, 
generalmajor Trenchard, kendt som ”RAFs 
fader” lavede et notat i margenen: ”Lad os 
få en eskadrille af  disse”.

Rapporten fi k også en oberst Brancker 
fra RFC til at køre til Brooklands for at se 
nærmere på fl yet. Det forekom at være 
det rigtige svar på den ”Fokker svøbe”, 
som prægede Vestfronten på dette tids-
punkt. Da han kom ned til Brooklands 
så han fl yet stå ved siden af  en Sopwith 
1½ Strutter og det fi k ham til at udbryde: 
”Good God. You 1½ Strutter has had a 
pup!” Navnet Pup kom til at hænge ved, 
selv om man fra højeste sted brugte tid og 
kræfter, midt under en voldsom krig, på 
at udstede ordrer om at fl yet under ingen 
omstændigheder måtte benævnes Pup, men 
skulle hedde Sopwith Scout Mark II. Typisk 
for frontlinjeenheder gav denne ordre den 
stik modsatte virkning, fl yet blev ved med 
at hedde Pup.

Selve prototypen, 3691, fi k en noget 
omtumlet historie. Efter at admiralitetet var 
færdige med testfl yvninger blev den sendt 
til Central Flying School for yderligere tests. 
Her fokuserede man på fl yets præstationer i 
form af  hastighed og stigeevne i slutningen 
af  marts 1916. I begyndelsen af  maj 1916 
blev den sendt videre til RNAS Ching-
ford for fl ere tests, der især fokuserede på 
bevæbningen og hvor man lavede nogle 
modifi kationer på både synkroniserings-

udstyret og ammunitionstilførslen på 
Vickers maskingeværet.

Flyet blev herefter sendt til RNAS 
Dunkerque i slutningen af  maj, hvor det 
indgik i en operativ eskadrille ved Veurne i 
Belgien. I løbet af  sommeren 1916 var fl yet 
enten ved operative enheder eller under re-
parationer ved de lokale værksteder. Dette 
fortsatte frem til maj 1917, hvor fl yet blev 
sendt retur til Dover, for derfra at indgå i 
forsvaret mod tyske fl yangreb. Prototypen 
blev sendt til USA i december 1917 som et 
udstillingsfl y, der skulle give det offentlige 
USA en mulighed for at se nærmere på 
engelske krigsfl y.

Det er interessant, at vide at man alle-
rede i december 1917, var så fremsynet at 
udstede instruktioner om at bevare mindst 
et eksemplar af  alle de operative fl ytyper 
som var blevet brugt under krigen. I løbet 
af  1918 samlede man omkring 60 fl y af  
alle mulige typer i Royal Agricultural Hall, 
i Islington i London. Den Pup som blev 
tildelt til samlingen blev leveret i september 
1918 var 3691, prototypen. Alle disse fl y 
skulle indgå i det foreslåede National War 
Museum (som senere blev til Imperial War 
Museum). Desværre var der ingen af  fl yene 
der overlevede længere end til begyndelsen 
af  1920erne. Ambitionerne stod ikke mål 
med de midler som blev afsat til museet og 
man havde derfor ikke plads til alle fl yene.

Tidlig operativ tjeneste
De to fl y som tidligere skulle udstyres 
med 100 hk Gnome motorer, blev allerede 
inden de blev bygget ændret til at være 80 
hk Le Clerget motorer. Endnu inden de var 
blevet bygget var der tilføjet en ny ordre 
på 50 stk. (9901-9950), som skulle bygges 

Endnu en australsk Pup, her med en kænguru malet på fuselagen
Foto: Internettet (www.awm.gov.au)
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af  Beardmore fi rmaet i Skotland. 20 mere 
skulle bygges af  Sopwith selv og forsynes 
med 80 hk Le Rhône motorer. Alt dette 
skete i juni 1916 og alle disse blev bestilt 
af  RNAS.

Forskellen fra prototypen til de senere 
operative versioner var især en ændret 
form på sideroret og at understellet blev 
gjort højere for at give propellen noget 
mere frihøjde når man landede på datidens 
ujævne græsbaner.

Hvornår de forskellige fly fra de 
forskellige bestillinger begyndte at blive 
leveret er noget usikkert, idet de offi cielle 
rapporter der foreligger, mildest talt er 
utroværdige med hensyn til datoerne. I 
denne artikel skal jeg ikke forsøge at udrede 
disse datoer, men blot konstatere at ifølge 
No.1 Wing RNAS, så fi k de deres første 
Pup d. 20. juli 1916. De egentlige produk-
tionsmodeller begyndte at blive leveret til 
RNAS i september 1916.

RFC var ligeledes ivrige efter at få 
leveret den nye jager.

Man havde afgivet ordrer i april 1916 
og disse første fl y skulle bygges af  Standard 
Motor Co. i Coventry.

RFC hovedkvarteret i Frankrig var 
hårdt presset, især på grund af  den fejl-
slagne Somme offensiv, hvilket fi k dem til 
gentagne gange at rykke for leverancerne. 
Der var dog problemer med disse og den 
første RFC eskadrille udstyret med Pups 
var No.54 Sqn., som ankom til Frankrig d. 
24. december 1916.

I mellemtiden havde RNAS fået no-
gen operativ erfaring med typen, selv om 
man ikke havde fået leveret særligt mange. 
Omkring midten af  september 1916 havde 
No.1 Wing en håndfuld Pups i tjeneste.

D. 24. september 1916 opnåede en 
pilot den første nedskydning med typen. 
Det var Flight Sub-Lieutenant S.J. Goble, 
som fi k ram på en tysk LVG tosæder, der 
havde bombet Dunkerque. Herfra gik det 
godt for typen, da man nåede årsskiftet 
1916-17 var typen noteret for at have skudt 
20 tyske fl y ned.

Som modelbygger skal man nok lige 
notere sig, at en del af  disse tidlige Pups i 
RNAS tjeneste havde monteret gennem-
sigtigt celluloid i en del af  det midterste 
af  den øverste vinge. Her gælder det om 
at kigge på billeder, hvis man vil bygge et 
bestemt fl y.

Produktionen tager fart
Da man først havde fået etableret de første 
Pup eskadriller og konstateret at typen var 
bedre end de samtidige tyske fl y ville både 
RNAS og især RFC gerne have fl ere Pups 
leveret – og helst så hurtigt som muligt. Det 
betød, at fl ere fi rmaer blev sat til at bygge 
typen, da Sopwith selv var travlt optaget af  
i samme fabrikshal bygge ikke bare Pups, 
men også 1½ Strutters, Triplanes og de 
første Camels.

Det betød at langt hovedparten af  
Pups blev bygget af  Standard Motor Co. 
(850) og Whitehead Aircraft Ltd. (750), 

mens Sopwith selv stod for de resterende. 
Da man stoppede med at producere Pups 
i midten af  oktober 1918 havde man i alt 
bygget 1.770 stk. af  typen.

Yderligere operativ tjeneste
I foråret 1917 nåede RNAS og RFC op på 
den største operative anvendelse af  Sop-
with Pup, idet fi re RNAS eskadriller (Nos. 
3, 4, 8 og 9 Sqn) samt tre RFC eskadriller 
(Nos. 54, 46 og 66 Sqn) fl øj udelukkende 
med typen.

På samme tid var der mange andre ope-
rative eskadriller, som var delvist udstyret 
med typen, man ville næsten være sikker 
på at se en eller fl ere Sopwith Pups, hvis 
man kunne tage en rundtur til de forskellige 
RFC/RNAS baser i Frankrig og Belgien.

Tyskerne havde også gang i udviklingen 
af  nye typer og det var kun ganske kort-
varigt i første kvartal af  1917, at Sopwith 
Pups kunne gøre næsten hvad de ville i 
luften over skyttegravene. RNAS udskif-
tede relativt hurtigt sine Pups med Sopwith 
Triplanes og sidenhen med Sopwith Ca-
mels. RFC fortsatte dog troligt med Pups 
indtil det blev muligt at udskifte dem med 
Camels i december 1917.

Men selv efter at Pups ikke længere 
dominerede luften over skyttegravene 
fandt man god anvendelse for typen. Den 
var nemlig særdeles velegnet som trænings-
maskine, idet den var ret nem at håndtere 
for nye piloter. En af  de ting som man 
lærte på den hårde måde under 1.VK var 

Tager man til Shuttleworth i England, kan man opleve en Sopwith Pup i luften
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at en pilots forventede levetid ikke var ret 
lang, men at den blev længere jo mere og 
jo bedre træning de nye piloter kunne få.

En anden anvendelse for typen fandt 
man i England, da tyske Gotha bombefl y 
begyndte at gennemføre dagangreb mod 
engelske byer fra maj 1917 og fremefter. 
Ganske kortvarigt flyttede man nogle 
eskadriller væk fra Vestfronten, hvoraf  en, 
No.66 Sqn, var en Pup eskadrille, denne 
nåede dog ikke at komme i kamp med 
de tyske bombefl y. Truslen fra de tyske 
bombefl y fortsatte og man valgte derfor 
at oprette to nye eskadriller udrustet med 
Sopwith Pups til at deltage i det såkaldte 
Home Defence. Det var No.112 og No.61 
Sqn, som sammen med et antal andre eska-
driller, hvoraf  der i nogle var et antal Pups, 
skulle varetage luftforsvaret over England. 
Dette gjorde de med meget begrænsede 
resultater, dels som følge af  fejlagtige tak-
tikker, dels som følge af  svigtende våben.

Som et lille sidespring er det her på sin 
plads at nævne, at tyskerne også var meget 
interesseret i typen. Så snart de havde set 
fl yet i luften over Vestfronten havde de 
tyske piloter indset, at her var et fl y som 
de ville få det svært overfor.

Men de fi k fat i en Pup hurtigere end de 
havde håbet på. Allerede d. 4. januar 1917 
blev en Sopwith Pup, fl øjet af  Flight Sub-
Lieutenant Croft, tvunget til at lande bag 
de tyske linjer nær Bapaume af  en løjtnant 
Mallinckrodt fra Jasta 10.

Pup fl yet var ubeskadiget og tyskerne 
sendte det hurtigt til deres udviklingscenter 
i Adlershof  nær Berlin for at undersøge 
og teste det engelske fl y. Der var kun gået 
ganske få uger fra Pup første gang var i 

aktion over fronten før tyskerne fi k fat på 
et intakt og luftdygtigt eksemplar.

Som nævnt tidligere blev de sidste Pups 
trukket ud af  fronttjeneste i december 
1917, men på dette tidspunkt havde de 
også medvirket til at det engelske angreb 
ved Cambrai (se nærmere i IPMS-Nyt 
nr.98) kom som en total overraskelse for 
tyskerne, da de var med til at forhindre 
tyske rekognosceringsfl yvninger i området 
omkring Cambrai.

Bevæbning
Det er nok på sin plads lige at bruge lidt 
tid på at kigge på bevæbningen af  en Pup. 
Flyet var et af  de første engelske fl y som 
havde monteret et fremadrettet Vickers 
maskingevær, som var synkroniseret med 
propellen, således at man ikke var tvunget 
til at montere maskingeværet i en vinkel så 
projektilerne gik uden for propellens bane. 
Det var et system som tyskerne havde haft 
ret længe og det var en af  de ting, som gav 
tyskerne luftoverlegenhed tidligt i krigen.

Systemet var dog ikke ideelt, idet me-
kanismen betød at skudraten hang direkte 
sammen med motorens omdrejningstal. 
Ikke et problem hvis man kunne gennem-
føre et angreb fra samme højde som den 
fjenden fl øj i, men som oftest foregik et 
angreb ved at man dykkede ned mod det 
fjendtlige fl y. En Pup fi k hurtigt masser af  
fart på når man lavede et angrebsdyk og da 
man ikke kunne trække fl yet ud af  dykket 
hvis det gik for hurtigt, måtte piloterne give 
mindre gas stort set samtidigt med at de 
nåede ned til det fjendtlige fl y. Det er ikke 
lige på det tidspunkt at man ønsker at ens 
ildkraft skal blive reduceret…

Samtidigt krævede systemet at man 
skulle bruge en aftrækker monteret på selve 
våbnet. Så der har været tale om ret høj 
arbejdsbelastning for piloten når han både 
skulle fl yve fl yet, reducere hastigheden og 
bruge aftrækkeren. Tre hænder ville have 
været en ret stor fordel!

Når man sammenligner en Pups be-
væbning med de tyske Albatros og Halber-
stadt jagere som den mødte i begyndelsen 
af  dens karriere, så var den store forskel at 
de tyske fl y havde to maskingeværer, mens 
en Pup kun havde et. Derfor gjaldt det for 
Pup piloterne om at få luftkampene til at 
foregå i stor højde, hvor Pup’ens større 
manøvredygtighed kompenserede for den 
manglende ildkraft.

De enkelte eskadriller i frontlinjen var 
præget af  en stor vilje til selv at eksperi-
mentere for at forbedre deres fl y, det er 
bemærkelsesværdigt hvad der kan lade sig 
gøre når ens liv i sidste ende afhænger af  
det. En af  de ting som blev afprøvet var 
at montere et Lewis maskingevær på over-
siden af  den øverste vinge. Systemet, hvor 
piloten kunne trække geværet ned til sig for 
at skifte ammunitionstromlen, var kendt fra 
andre typer, så det var blot et spørgsmål om 
at montere det. Det blev dog en ret kortva-
rig løsning, idet det viste sig at monteringen 
dels svækkede vingesektionen, dels gjorde 
fl yet mindre manøvredygtigt.

En anden ting som man eksperimente-
rede med var at montere fransk-konstru-
erede Le Prieur raketter på vingestiverne. 
Disse var beregnet til brug mod tyske luft-
skibe og observationsballoner. Der kunne 
monteres op til fi re holdere på hvert par 
stivere, således at en Pup maksimalt kunne 

Tyskerne erobrede fl ere Sopwith Pups i fl yvedygtig stand.
Foto: Internettet (fl ickr.com - sdasmarchives)



30

medføre otte raketter. For ikke at sætte ild 
til vingen når man affyrede raketterne var 
der monteret en strimmel aluminium på 
oversiden af  undervingen. Eksperimentet 
viste sig ikke at virke efter hensigten og så 
vidt det vides blev der ikke affyret nogle af  
disse raketter fra en Pup i kamp.

Til søs
Royal Navy havde fra begyndelsen af  
1.VK. været meget opmærksom på den 
trussel mod de engelske skibe, som udgjor-
des af  tyske luftskibe. Faktisk havde man 
allerede fra maj 1912 igangsat forsøg med 
at starte fl y fra skibe.

Man fortsatte med forsøg efter at 
1.VK. var brudt ud og i november 1915 
foretog man den første start af  et fl y med 
konventionelt hjulunderstel fra et skib 
under sejlads.

Flyet var en Bristol Scout C og skibet 
hed HMS Vindex, skibet havde til lejlig-
heden fået lavet et lille startdæk forrest 
på skibet.

Den operationelle anvendelse af  fl y fra 
skibe kom i august 1916, hvor det samme 
skib var på patrulje da man så et tysk 
luftskib. En Bristol Scout D blev sendt i 
luften og det lykkedes piloten at komme 
til at angribe det tyske luftskib L.17, men 
uden at opnå noget resultat. Piloten måtte 
derefter nødlande sit fl y på vandet, da det 
ikke var muligt at lande på HMS Vindex.

Sopwith Pup var en af  de typer som 
admiralitetet havde kig på, da man kom 
længere hen i krigen og så småt havde 
indset at de Sopwith Baby og Short 184 
pontonfly man havde til rådighed ikke 
havde nogen muligheder for at intercepte 
de tyske luftskibe.

En af  hovedkræfterne bag anvendelsen 
af  Pups fra skibe var en F.J. Rutland, som 
havde fl øjet en Short 184 under Jyllands-
slaget. Rutland havde fremsat forslag før 
Jyllandsslaget om at bygge deciderede 
hangarskibe med et fl yvedæk på mindst 
600 fods længde og nu befandt han sig på 
en ombygget passagerdamper, HMS Manx-
man, med et dæk på under 100 fods længde.

To Pups ankom til Manxman i februar 
1917 og Rutland og de øvrige piloter gik i 
gang med at se på hvor meget startbane en 
Pup skulle bruge. De fandt ud af, at de uden 
problemer kunne komme i luften efter 35-
40 fod, dvs. efter 10-12 meter. Rutland blev 
overbevist om at de ikke skulle bruge mere 
end 20 fod og fi k konstrueret en ekstra 
platform bagerst på Manxman’s fl yvedæk. 
Tests viste at det var muligt at få en Pup i 
luften med et tilløb på kun 5 meter – uden 
brug af  en katapult!

Rutland foreslog at de høje herrer 
skulle komme ombord på Manxman og 
ved selvsyn se hvad der var muligt. De var 
nemlig ikke til sinds at ofre kanonbevæb-
ningen på de engelske krydsere for at bygge 
fl yvedæk. De blev tilstrækkeligt overbevist 
af  demonstrationen til at godkende at man 
lavede et forsøg med den lette krydser 
HMS Yarmouth, hvor artilleriofficeren 
havde udtænkt et 45 fod langt fl yvedæk 
monteret henover det forreste kanontårn, 
et fl yvedæk der hurtigt kunne pilles ned, 
hvorefter kanonerne kunne anvendes som 
normalt.

Forsøget blev udskudt til slutningen af  
juni 1917 efter at Rutland havde været på 
en forgæves jagt efter et tysk luftskib d. 29. 
april. Jagten sluttede med at han landede 
sin Pup (9918) ud for den danske kyst og 

efterfølgende lige måtte en tur via Sverige 
inden han kunne vende tilbage til England.

Da han var klar gennemførte han d. 
28. juni 1917 uden besvær en start fra plat-
formen på HMS Yarmouth. Skibet sejlede 
så der var 25 knobs modvind, hvorefter 
det fuldt bevæbnede fl y gik i luften på lige 
omkring de 5 meter. Dette overbeviste de 
høje herrer om at man skulle gå videre med 
disse platforme og at der i hver krydser-
eskadre skulle være mindst en krydser med 
en sådan platform.

Der gik kun ganske kort tid inden man 
fi k den første succes. D. 21. august så man 
fra HMS Yarmouth det tyske luftskib L.23. 
Skibets Sopwith Pup gik i luften og piloten, 
B.A. Smart, var i stand til at gennemføre 
to angreb på zeppelineren, som styrtede 
brændende i havet. Smart var nødt til at 
følge eksemplet, idet der fortsat ikke var 
nogen landingsmuligheder på de engelske 
skibe. Hans Pup var forsynet med op-
pustelige luftpuder i skroget og var ikke i 
nærheden af  at synke, da han blev samlet 
op af  de engelske skibe. Der var endda 
tid til at bjærge både motoren og maskin-
geværet inden man efterlod resten af  fl yet 
til at synke.

Ideen med platforme blev videre-
udviklet, så man ikke var henvist til blot 
at bruge fast monterede platforme, der 
betød at skibet skulle sejle op i vinden, 
men også til at bruge platforme monteret 
på kanontårne. Det var i første omgang ni 
slagkrydsere, herunder HMS Renown, som 
fi k disse monteret i slutningen af  1917. På 
dette tidspunkt var det ikke længere Pups, 
som blev brugt fra disse platforme, men 
i stedet efterfølgeren, Sopwith Camel. 
Jeg har dog fundet et enkelt billede af  en 
Sopwith Pup som starter fra platformen 
på HMS Renown.

Lad os lige hoppe nogle måneder 
baglæns her, for at kigge nærmere på det 
som Pup er blevet meget berømt for i 
fl ådehistorien. Man havde ombygget en 
let slagkrydser, HMS Furious, til at have 
et stort regulært fl yvedæk (68 x 15 meter) 
foran overbygningen og havde fastholdt 
kanonbevæbningen agter. Herfra kunne 
man uden problemer starte med både søfl y 
og med Pups og andre fl y.

Piloterne, der var stationeret på skibet, 
lavede starter fra skibet og landede så på 
en lille fl yveplads, som var hastigt stillet op 
nær Scapa Flow, men på et tidspunkt hvor 
Furious lå for anker og piloterne fl øj forbi 
hende for at vinke til kollegerne kom de til 
at spekulere på om det ville være muligt at 
lande ombord på skibet.

Det blev gjort til genstand for et forsøg. 
Squadron Commander E.H. Dunning, 
DSC gennemførte den første landing på 

Et berømt billede, der viser Commander Dunning
i færd med den første landing nogensinde på et sejlende skib
Foto: Internettet (wikimedia.com)
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et sejlende skib, da han d. 2. august 1917, 
mens Furious sejlede med 26 knob ind 
i 21 knobs modvind nærmede sig skibet 
bagfra i Pup N6453. Han fl øj op langs 
bagbords side og da han var kommet forbi 
overbygningen krabbede han fl yet til højre 
samtidigt med at han sænkede farten indtil 
han nærmest hang stille over fl yvedækket, 
så stoppede han motoren og de ventende 
kolleger fi k med noget besvær hevet fl yet 
ned på dækket. Den første ”hangarskibs-
landing” var udført.

Fem dage senere gjorde Dunning det 
igen, men denne gang ramte højderorene 
noget på bagenden af  fl yvedækket og fl yet 
kunne ikke umiddelbart fl yve igen.

Dunning var en utålmodig herre, så 
han smed resolut en anden pilot ud af  Pup 
N6452 og startede. Da han skulle lande 
drillede vinden og han forsøgte tre gange 
at få placeret sin Pup, så han kunne lande.

Sidste gang kom han ind lidt for højt 
og ramte dækket for langt fremme. Han 
vinkede dæksmandskabet væk for at give 
gas og prøve igen, men motoren svigtede, 
fl yet stallede og faldt lodret ned på styrbord 
side af  stævnen.

Inden man fi k stoppet skibet og sat 
både i vandet var Dunning druknet. Man 
fi skede hans Pup op af  vandet og kunne 
konstatere at den havde ramt vandet med så 
stor kraft at cowlingen nærmest var blevet 
til en støbeform omkring motoren.

Denne ulykke satte en ende for forsø-
gene med at lande på Furious indtil man 

sløjfede kanontårnet agter og byggede et 
landingsdæk i stedet. Sidenhen sløjfede 
man også overbygningen på skibet, så 
hun blev til et ”rigtigt” hangarskib, men 
den historie falder et godt stykke udenfor 
denne artikel.

Det eneste vi skal bemærke her er, at 
man anvendte Pups til forsøg med bremse-
wirer på både Furious og senere på det 
første regulære hangarskib, HMS Argus.

Pup som træner
Tidligere i artiklen er det nævnt at Pups i 
stor stil blev indsat som træningsfl y efter 
at de var blevet trukket tilbage fra front-
tjeneste. De fl este af  disse træningsmaski-
ner var forsynet med forskellige malede 
bånd på fuselagen bag cockpittet.

Som et lille kuriosum kan det nævnes 
at man omkring maj 1918, da man absolut 
ikke længere kunne forestille sig typen ind-
sat i kamp, faktisk lod senior-instruktører 
få deres egen ”private” Pup, så de dels 
kunne holde deres fl yveevner vedlige og 
dels havde noget som de kunne bruge til 
at ”lukke damp ud”.

Det betød at der kom mange spøjse og 
farvestrålende bemalinger til. Der er set 
billeder af  en Pup (C242), der er bemalet i 
harlekin-mønster på hele fl yet, bortset fra 
cowling og sideror.

Mønstret er angiveligt i rødt, hvidt og 
blåt og det ser meget attraktivt ud, selv på 
sort-hvide fotos. Blue Rider har lavet decals 
til netop dette fl y i skala 1/72.

Afslutningen
Da 1.VK var afsluttet i november 1918 var 
der ikke længere brug for Sopwith Pups. 
De blev sat til salg sammen med en masse 
andre fl y, men en kombination af  høj pris 
og dårlig stand gjorde at der ikke var ret 
mange købere. I alt endte seks Pups på det 
civile britiske register efter krigen.

En enkelt, B7565, var tilknyttet Royal 
Aircraft Establishment på Farnborough fra 
juni 1919, hvor den blev holdt fl yvedygtig 
og i gang med forskellige eksperimenter 
frem til juni 1923, hvor den foretog sin 
sidste fl yvning.

Så var der lidt mere brug for Pups i 
Australien. De australske fl yveskoler led af  
en stor mangel på moderne typer da 1.VK 
var slut. Allerede i oktober 1918 havde 
man forespurgt på at få leveret 12 Pups, 
men det var først efter våbenstilstanden at 
de blev afskibet til Australien. Her gjorde 
de god fyldest ved forskellige fl yveskoler 
frem til 1925, hvor de endeligt blev taget 
ud af  tjeneste.

En enkelt Pup blev købt af  to new 
zealandske brødre, der i slutningen af  1919 
sendte Pup C476 til Australien. Her kom 
den på det civile register og fl øj frem til 
1927. Så blev fl yet skilt ad og lå åbenbart 
i en hangar og samlede støv indtil nogen 
købte den i 1939 og foreslog at montere 
en Armstrong-Siddeley Genet motor i 
den. Resultatet blev et fl y, registreret som 

Fortsættes på side 33

Som træningsfl y fi k en del Pups meget spraglede 
bemalinger, her er det en stribet udgave

Foto: Internettet (fl ickr.com - sdasmarchives)
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Generalforsamling 2016
Tilstedeværende: 26 medlemmer
Pkt. 1: Valg af  dirigent og 

referent
Lars Seifert-Thorsen blev valgt som di-
rigent. Peter Kristiansen blev valgt som 
referent.

Pkt. 2: Formandens beret-

ning
2015 blev et meget underholdende år i 
IPMS Danmarks historie.

Man kunne være lidt nervøs for, hvor 
det hele ville ende, da Bjørn Jensen forlod 
sin post i utide i 2014. Bekymringen blev 
ikke gjort til skamme. Efter det endelige 
skænderi på forum forlod Bjørn forenin-
gen her i 2015. En virkelig beklagelig af-
slutning på et langt og vigtigt medlemskab.

Som forventet kostede dette handlings-
forløb os også et ganske anseeligt antal 
medlemmer. Det var en pris, der ikke var 
til at undgå.

Slutresultatet er, at IPMS Danmark 
i sit bagland nu har en bitter mand, der 
vil følge alle vore aktiviteter og omtale os 
negativt. Måske endda også genere os, hvis 
det er muligt.

Det gør vi som forening klogt i at lade 
hvile i fred. Vi skal lade Bjørn gøre og 
sige, hvad han nu synes, der er rimeligt 
og i orden. Så nøjes vi med at fokusere på 
vores egen butik.

Det store jubilæums-jubel-år fi k således 
en lidt sørgelig start.

Der blev så lagt i kakkelovnen til det 
største DM i mands minde med det stør-
ste antal klasser, verden endnu havde set. 
Hvilket det så lod til, at verden var ligeglad 
med. For det strømmede ikke ind med 
tilmeldinger.

Det begyndte at bekymre Hobby-
messen, som hørte rygter fra samfundet. 
Så man kom i tvivl om, hvor meget DM 
egentlig skulle fylde og hvor mange til-
meldinger, vi kunne regne med. Den tvivl 
begyndte bestyrelsen at dele, så et fl ertal i 
bestyrelsen valgte at trække stikket, inden 
vi fi k udgivet tilmeldingsmaterialet. Der var 
ikke is i maven til at se, hvordan det så går 
og ikke energi til at lave det store arbejde 
for et måske fesent DM.

En beslutning, der blev taget med tungt 
hjerte, for det var her, vi gerne havde set 
vores 50 års jubilæum fejret med en model-
fest, og gennemført det 15. DM over 30 
år og sat en rekord, som kan blive svær at 
matche.

Således trist til mode kunne 2015 godt 
ligne et møg-år, når man så på det første 
halve år.

Det skal vi dog ikke gå og sige til os 
selv, for det vil så overskygge, at vi rent 
faktisk fi k nået fi ne resultater i 2015. Der 
HAR faktisk haft en del succesoplevelser.

I mangel af  et DM trådte medlem-
merne i karakter og vi fi k stablet en formi-
dabel udstilling på benene til Hobbymessen 
i efteråret.

Med 756 udstillede modeller og 16 mo-
delbyggere i gang, så fi k vi udstillet vores 
hobby på bedste måde og med fi n presse-
dækning. Tør man sige det højt, det var 
nok bedre, end et DM ville have været – og 
betydeligt hyggeligere og mindre stressende 
for de deltagende IPMS’ere.

Samtidig med at vi fi k bibeholdt/ud-
bygget et godt forhold og samarbejde til 
Hobbbymessen. Så vi er helt klar til at fort-
sætte vores tilstedeværelse på kommende 
hobbymesser. Men måske bliver vi så 
mange, at vi skal til at snakke lidt nærmere 
med Hobbymessen omkring bordplads. 
Hygge-bygge på Hobbymessen begynder 
at ligne en værdsat foreningsaktivitet.

Vi fi k afviklet en hyggelig jubilæums-
middag i forbindelse med Hobbymessen 
og fi k hædret de betydende medlemmer, 
der gennem de 50 år har været med til at 
tegne foreningen. Om end en enkelt af  de 
hædrede ikke efterfølgende havde lyst til 
at modtage sin velfortjente erkendtlighed.

Vi har været på besøg både hos Århus 
Modelbyggerklub og Fyns Modelbygger 
Forening og fået etableret gode kontakter 
til provinsbyggere.

Vi har fået begravet stridsøksen med 
Danske Model Byggere og har endda 
oplevet at blive omtalt positivt på DMB. 
Vi står med gode kort på hånden til at 
komme videre på en for alle parter god 
måde, hvilket byggemiljøet i Danmark kun 
kan have fordel af.

Vi har fået etableret bedre forhold til 
Stoppel Hobby og afholdt et par velbesøgte 
medlemsmøder i ”den gamle købmands-
gård” og således fået sparket lidt liv i et 
par af  de døde møder. Og kan måske få 
den synergieffekt, der burde være mellem 
en hobbybutik og en forening af  dens 
kernekunder, udviklet.

Så alt i alt har vi rent faktisk opnået 
ganske fi ne resultater i 2015. Nogen af  dem 
endda nogle, man ikke lige havde turdet 
håbe på, så lad os bare arbejde med vores 
succesoplevelser. De er der jo.

Men for 2016 gør vi klogt i at vaske 
tavlen ren mht. bestyrelsesposter. Årets 
begivenheder bør rundes af  med resten 
af  den gamle bestyrelse høfl igt trækker sig, 
så vi kan komme videre uden belastende 
historik. Hvilket forhåbentlig vil give en ny 
og frisk bestyrelse lidt mere arbejdsro. Og 
således er der lagt et oplæg til dagsordenens 
punkt 6 og 7.

Pkt. 3: Kassereren afl æg-

ger regnskab
Regnskab for 2015 udviser et driftsresultat 
på kr. -3.408 (budget: kr. -5.550). Ind-
tægterne udgjorde kr. 45.410 (budget: kr. 
52.500), og udgifterne udgjorde kr. -48.818 
(budget: kr. -58.050). Formuen var primo 
2015 på kr. 59.074, og er primo 2016 på 
kr. 55.666.

Medlemsafgang i 2015 betød færre 
kontingentindtægter. Til gengæld har udgif-
terne til bladtrykning og porto været min-
dre end budgetteret. Desuden medførte 
afl ysning af  DM en mindre besparelse.

Generalforsamlingen godkendte regn-
skabet.

Pkt. 4: Indkomne forslag
Lars Rabech havde foreslået en princip-
diskussion om antallet af  medlemmer i 
bestyrelsen. I tilfælde af  opbakning til en 
udvidet bestyrelse bemyndiges bestyrelsen 
til at udarbejde et ændringsforslag til for-
eningens vedtægter til den førstkommende 
generalforsamling.

Lars Rabech motiverede sit forslag 
med, at flere medlemmer i bestyrelsen 
vil give fl ere initiativer og mere aktivitet i 
foreningen. 

Generalforsamlingen vedtog forslaget.

Pkt. 5: Fremlæggelse af  

det nye års budget
Kontingentet fastholdes til kr. 275. Kon-
tingentet kan indbetales via netbank til reg. 
9385 konto 4583514401 eller via mobilepay 
til tlf. 29411708

Driftsresultatet 2016 er budgetteret til 
kr. -1.160. Indtægterne udgør kr. 41.300, 
og udgifterne udgør kr. 42.460.

Indtægterne er baseret på 150 medlem-
mer, og udgifterne består hovedsageligt af  
udgifter til 4 numre af  IPMS-Nyt på 40 
sider i et oplag på 200.

Generalforsamlingen godkendte bud-
gettet og bemyndigede desuden bestyrelsen 



33

til – hvis bestyrelsen fi nder det relevant 
– ekstraordinært at bruge op til yderligere 
kr. 5.000 i 2016 på initiativer til profi lering 
og fremme af  foreningen og foreningens 
formål.

Pkt. 6: Valg af  formand
Dan Seifert blev valgt som ny formand 
med akklamation.

Pkt. 7: Valg af  øvrige be-

styrelsesmedlemmer
Peter Nellemann og Per Nielsen blev valgt 
som nye bestyrelsesmedlemmer med ak-
klamation.

Pkt. 8: Eventuelt
Foreningens formål i bred forstand blev 
drøftet. Der var blandt de fremmødte på 
generalforsamlingen uenighed om, i hvor 
høj grad foreningen skal være en landsdæk-
kende eller en lokal forening.

Sammenhæng mellem størrelsen på 
medlemskontingentet og udgivelse af  
IPMS-Nyt blev drøftet.

Indholdet på møderne i København 
blev drøftet, fl ere gav udtryk for vigtig-
heden af  at skabe interessant indhold på 
alle møder. Mange havde gode ideer til 
mødetemaer, og fl ere fremhævede Lars 
Seifert-Thorsens foredrag i april som et 
godt eksempel på interessant indhold.

Generelt var der stor opbakning til den 
nye bestyrelse, og håb om og forventning 
til, at den nye bestyrelse - med støtte fra 
medlemmerne - vil skabe en ny positiv 
dynamik i foreningen. 

Dirigenten takkede for god ro og orden og 
afsluttede generalforsamlingen.

Efter generalforsamlingen var der uddeling 
af  præmier i kvartårskonkurrencen og 
julekonkurrencen.

VH-UCK, som var så heftigt ombygget at 
det knapt nok lignede en Pup, men ikke 
desto mindre blev dette fl y den sidste Pup 
som fl øj. Så sent som i 1944 forlød det at 
den fl øj rundt. Den skulle dog være blevet 
beskadiget og skrottet i september 1945.

Eksport i øvrigt
Pup var ikke det fl y som fi k den største 
eksportsucces. Hvis man ser bort fra 
Australien, så var det meget få Pups som 
endte under fremmed fl ag.

Belgien købte seks stk., som blev 
leveret i foråret 1917, hvor de blev brugt 
på Vestfronten af  to belgiske eskadriller. 
Frankrig fi k leveret en enkelt som de brugte 
til testformål. En RNAS eskadrille baseret 
ved det ægæiske hav overdrog fi re Pups til 
den græske regering, da de vendte hjem 
efter 1.VK. Rusland fi k leveret en enkelt 
i 1917 og en Pup som nødlandede i Hol-
land blev sat i stand og brugt kortvarigt af  
hollænderne til testformål.

Japan var det land som fi k fl est Pups. I 
løbet af  1.VK havde japanerne modtaget 
eksemplarer af  fl ere forskellige britiske 
typer og i 1919 købte den japanske regering 
ikke mindre end 50 Pups. De blev brugt 
primært af  den japanske hær, som udsty-
rede tre eskadriller med dem og faktisk 
også sendte nogle stykker til Vladivostok 
for at deltage i ”interventionen” 1918-22 
i forlængelse af  den russiske revolution. 
Om de blev brugt operativt mens de var 
i Rusland er uvist. Nogle få fl øj også for 
den japanske fl åde og det vides at en enkelt 
(JN125) blev brugt fra en platform på ka-
nontårnet af  det japanske slagskib Yamagi.

Bevarede Pups
Heldigvis er der nogle stykker, som er ble-
vet bevaret igennem de 100 år. Her ser jeg 
bort fra de nærmest utallige replicas, som er 
blevet lavet og som står rundt omkring på 
forskellige museer eller faktisk er fl yvende 
rundt omkring.

Næ, hvis vi bare kigger på de oprin-
delige, så er der nogle stykker som står på 

engelske museer. RAF Museum Cosford og 
Museum of  Army Flying i Middle Wallop 
er de steder hvor fl yene er udstillet. På FAA 
Museum i Yeovilton er man i gang med at 
restaurere en Pup og bringe den i fl yvedyg-
tig stand. Det foregår hvor man ikke lige 
har adgang som almindeligt publikum. Der 
er så til gengæld udstillet en replica.

Shuttleworth Collection har en Pup 
i fl yvedygtig stand. Den begyndte sit liv 
som en Sopwith Dove, der var en to-sædet 
efterkrigsmodel der blev bygget 10 stk. af. 

Sopwith Pup i model
Her er der masser af  muligheder. Fra store 
modeller i balsatræ i skala 1/3, 1/4 og 
1/8 til nogle størrelser som er lidt mere 
almindelige.

I 1/32 er der et sæt fra Wingnut Wings. 
De har specialiseret sig i 1.VK fl y i denne 
skala og der er tale om super kvalitet. Sættet 
er ganske vist udsolgt fra fabrikanten, men 
mon ikke der ligger nogle stykker på hyl-
derne hos de forskellige butikker. Hannants 
har den stadig på deres hjemmeside til 80£.

I 1/48 har typen fundet nåde hos bl.a. 
Eduard. Ganske vist er det ikke længere i 
kataloget hos Eduard, men mon ikke det 
kan fi ndes på f.eks. eBay.

Nede i 1/72 er der også muligheder. 
Airfi x har for længe siden lavet en model, 
som vist stadig kan fi ndes. Ellers så er der 
tjekkiske HRmodel som er umiddelbart 
tilgængeligt. Der er ikke mindre end seks 
forskellige sæt, der repræsenterer nogle af  
de forskellige varianter af  typen. Set hos 
Hannants til 21£.

Man kan også få den nede i en størrelse, 
hvor man næsten skal bruge mikroskop. 
Valom har udgivet fl yet i skala 1/144 i en 
æske med to komplette fl y. Se på nettet 
til 10£.

Kilder
Bruce, J.M. m.fl .: The Sopwith Pup. Air-
Britain Publications.
Bruce, J.M.: Sopwith Pup. Windsock 
Datafi les.

Nyt fra Mirage i 1:35
Mirage fra Polen fortsætter med at udgive varianter af  Renault 
UE traktoren.

Der kommer en Renault UE recce vogn med bælteanhænger.
Og også en UE(f)-sWG, hvor der er monteret en Schwere 

Wurfrahme 40 med plads til fi re 28 cm raketter oven på en erobret 
Renault UE. Bemærk iøvrigt "sigtekornet" foran på vognen.

Sættene inkluderer akrylfarver, en pensel og en tube lim!
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Anmeldelse
Fly
MiG-21 in Finnish Air Force
Af  Jyrki Laukkanen.
Forlaget Apali, Tampere, Finland 2004
ISBN 952-5026-39-6.
Forfatterens baggrund er den bedst mulige: 
han har selv fl øjet fi nske MiG-21 i mere 
end 20 år.

Bogen omfatter ikke blot de to gene-
rationer MiG-21, som Finland har haft i 
tjeneste, nemlig MiG-21F og MiG-21bis 
med mellemfaldende tosæders fl y, men 
også MiG-15UTI, der som omskolingsfl y 
var tæt knyttet til indføringen af  MiG-21 
i Finland (MiG-21U blev først tilgængelig 
for Ilmavoimat to år efter, at de ensædes 
jagere var taget i brug).

Bogen begynder med generel baggrund 
og udviklingshistorie for MiG-21. Siderne 
6-27 er skrevet på fi nsk, de får et 1-sides 
sammendrag på engelsk, eftersom disse 
aspekter kan læses andetsteds. Bortset fra 
dette er al brødtekst udført med fi nsk i 
venstre spalte og engelsk i højre spalte, 
ligesom alle billedtekster er på begge sprog. 
Således bliver hele den fi nske historie gjort 
tilgængelig også uden eksotiske sprogkund-
skaber hos læseren.

Finland havde i ’halvtredserne købt jet-
fl y fra Vesten: DH Vampire, Folland Gnat 
og Fouga Magister. Det var man ikke særlig 
begejstret for i Sovjetunionen. I 1961, hvor 
Sovjetunionen strammede sit greb om 
Østeuropa med en opdigtet påstand om 
en militær trussel fra Vesttyskland – blandt 
andet igennem opførelsen af  Berlinmuren 
– lagde Sovjetunionen pres på Finland for 
”militære konsultationer”. Noget sådant 
kunne føre til krav om sovjetiske baser, og 
hvad dét kunne føre til, kendte man kun alt 
for godt til i Finland.

Finlands modtræk var et tilbud til Sov-
jetunionen om en betydelig forstærkning 
af  det fi nske forsvar ved anvendelse af  
moderne sovjetisk materiel – herved ville 
Finland være i stand til at forsvare sit eget 
territorium effektivt mod et angreb fra vest, 
lød argumentet. Dette forslag blev politisk 
accepteret af  den sovjetiske ledelse, som 
godkendte levering af  de på det tidspunkt 
helt moderne MiG-21F jagerfl y, uanset at 
Sovjet ikke engang selv var færdig med at 
indføre dem i sine egne styrker. De første 
20 MiG-21 og 4 MiG-15UTI overgangs-
trænere blev kontraheret 1 FEB 1962 og 
leveret året efter. I den mellemliggende 
periode blev de første fi nske piloter uddan-
net på typerne i Sovjetunionen.

MiG-21F blev indledningsvis brugt 
som interceptor.  Da tiden var ved at løbe 

ud for Folland Gnat, blev et antal MiG-21F 
udstyret som rekognosceringsfl y med en 
fi nsk-udviklet kamerapod.

Da Finland i 1974 havde indført SAAB 
Draken, hørte det til tidens politiske balan-
cegang, at næste større fl yanskaffelse måtte 
ske østfra. Der blev tilbudt Su-20 – disse 
jagerbombere var ikke særligt egnede til 
luftforsvar, som var det, Finland havde 
brug for. MiG-23 blev også tilbudt, denne 
type var for dyr og krævede megen ved-
ligeholdelse med sine svingvinger.

Dermed måtte finnerne foretrække 
den tredje kandidat, MiG-21BIS, som 
dels havde en fornuftig pris og dels ikke 
krævede nogen større omstilling uddan-
nelsesmæssigt og logistisk. Det blev til 26 
fl y over to kontrakter. De sidste seks fl y 
var forsynet med forkerte serienumre ved 
leveringen – de påmalede numre var alle-
rede i brug i Finland! Det blev naturligvis 
lavet om ved første eftersyn.

Da MiG-21F udgik, blev MiG-21BIS 
fl y udrustet til rekognoscering.

Forfatteren fortæller naturligvis også, 
hvordan typerne var at flyve, om ved-
ligeholdelse, videreudvikling og tekniske 
problemer. Et kapitel behandler bemaling 
og mærkning – MiG-21F var i metalfarve 
(aluminiumsholdig lak), BIS-versionen i 
tofarvet camoufl age på oversiden og lyse-
grå underside. Vil modelbyggeren gerne 
forsyne en MiG-21F med camoufl age, kan 
dette også gøres historisk korrekt: ligesom 
der i Danmark blev udstillet afdankede 
jagerfl y som skinmål på fl yvepladser, forsy-
nede fi nnerne nogle af  de udgåede fl y med 
bemaling svarende til de tjenestgørende og 
stillede dem op passende synligt fra luften.

Alle fl y bortset fra MG-64, som hava-
rerede efter kort tids tjeneste, er illustreret 

med mindst to billeder, de fl este i farve. I 
det hele taget er det meste af  bogens papir 
brugt til gengivelse af  billeder, alle sammen 
i fornuftigt stort format.

Bogen er på 192 sider, i ndbundet i stift 
bind. Anbefales både til modelbyggeren 
som referencemateriale og til den fl ygale 
eller historikeren, som vil vide mere om 
emnet.

Eftersom forlaget Apali er lukket, må 
bogen jagtes hos antikvarboghandlere eller 
på internettet.

Allerede Airfi x havde i 1970'erne en 
– som jeg husker det – egentlig meget 
vellignende MiG-21F i 1/72, endda med 
fi nske mærker. Blot var kokardernes blå 
farve alt for mørk. I dag har også Academy 
gjort kunsten efter, ligeledes med fi nske 
mærker, også Revell har en 1/72 model. 
Galdecal tilbyder den fi nske recce-pod i 
1/72. Zvezda har udgivet MiG-21BIS i 
1/72 med fi nske mærker, også R.V.Aircraft 
har forsøgt sig med typen. Eduard har en 
fi nsk MiG-21BIS i 1/48, og har man rigtig 
meget plads og for mange penge, så kan 
Trumpeter friste med 1/32 sæt af  både 
MiG-21F og MiG-21UM. JBR har en MiG-
21UM med fi nske mærker i 1/144. Men alt 
i alt: se dig omhyggeligt for, hvis du skal 
købe ind, MiG-21 er i tidens løb fremstil-
let i mange forskellige versioner både som 
byggesæt og i 1:1!

Også MiG-15UTI et bredt tilgængelig 
som byggesæt, lige fra det klassiske 1/72 
sæt fra KP over Eduard’s og Hobby Boss’ 
produktioner i samme målestok til Attack 
i 1/144 og Trumpeter i 1/48.

Kai Willadsen

Nyt fra Bronco i 1/35
CB35210 A17 Vickers Tetrarch Mk.I /
  MkICS Light Tank
AB3577 German Infrared Night- 
 Vision Devices (IR Scheinwerfer) 
AB3578 WWII German Rubber Raft
AB3579 Universal Fuel Tank Trailer

Læs mere om Tetrarch kampvognen i 
IPMS-Nyt nr.138.

Hvis du ikke selv har bladet kan det 
fi ndes på vores hjemmeside under punktet 
IPMS-Nyt
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JULEKONKURRENCE 2015
I år var den traditionelle Ye Olde Julekonkurrence noget lettere end sidste år. Der var i hvert fald ingen, som klagede over sværhedsgraden 
denne gang. Ganske som vanligt havde en hel del valgt at indsende svaret via mail, mens en god håndfuld afl everede deres svar inden 
generalforsamlingen gik i gang. Ja, der var sågar enkelte som kastede sig ud i disciplinen: Vi laver den lige på stedet inden GF begynder.

Ialt var der 15 som var gået med på julespøgen, hvoraf  11 havde svaret rigtigt på alle seks spørgsmål. Det er nok ikke forbavsende, 
at det var skibet som voldte de største problemer. Men traditionen tilsiger, at der altid er en skibstegning med i julekonkurrencen.

På generalforsamlingen var det Torben Klein som var det medlem til stede med lavest medlemsnummer og Torben kom derfor 
til igen i år at være lykkens gud.

Den heldige vinder blev for andet år i træk Klaus Krøyer Jakobsen, som efterfølgende er blevet kontaktet for at fi nde ud af  
hvilken bogpræmie der skal sendes afsted. Ved tegningerne herunder er de rigtige svar angivet med fed skrift.

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

Tegning 1

Tegning 2

Tegning 3

Tegning 4

Tegning 5

Tegning 6

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

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

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

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

Tegning 6
1 HMS Ark Royal
X IJN Shinano
2 USS Wasp
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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 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. juni 2016

(Kit er et rigtigt fl ot blad med mange farvesider – sproget er 
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 179 2015 (Belgien)
Diverse nyt, art. m. fotos .............................................. –6 ”Farve”
Fouga Magister AMK 1:48, art. m. fotos ................... –8 ”Farve”
Coloured Harvards of  Kamina, art. m. fotos ............ –8 ”Farve”
Big Harvard Kitty Hawk 1:32, art. m. fotos............... –8 ”Farve”
SdKfz 234/3, art. m. fotos ........................................... –2 ”Farve”
Plastic & Steel udstilling 2015, art. m. fotos .............. –4 ”Farve”
Suez Centurion, art. m. fotos ....................................... –5 ”Farve”
SV-4 Stampe 1:72, art. m. fotos ................................... –2 ”Farve”

Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget er 
mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 4/15
Jägerführungsorganisation, art. m. fotos ....................................–9
Tieffl ieger, art. m. ganske få billeder ........................................ –15
RK-Träger Major Rudolf  Mons, art. m. få billeder ..................–4
Luftfahrzeugsregister, art. m. fotos .............................................–2
Diverse nyt, art. m. fotos ........................................................... –13

(Det VAR fl ot, men er nu reduceret til en A5 størrelse.)
IPMS Deutschland Journal nr. 48/2
Ilyushin IL62-M ICM 1:144, art. m. fotos ................. –8 ”Farve”
Sukhoi Su-17 M4 Eduard 1:38, art. m. fotos ............. –8 ”Farve”
REIMAHG Bunker 0 in 1:72, art. m. fotos ............... –6 ”Farve”
Offi zier des 7th regiment
Mitches Military models 1:9, art. m. fotos.................. –2 ”Farve”
Skoda 42 cm M.1917 Takom 1:35, art. m. fotos ....... –6 ”Farve”

(IPMS Mallari er et fl ot blad, med gode billeder – kun sproget 
er vanskeligt)
IPMS Mallari 3/2013 Finland
IS2 panser, art. m. fotos ................................................................–7
Gloster Meteor Trent MPM 1:72, art. m. fotos .........................–2
Model fl y show, art. m. fotos ........................................................–4

IPMS Mallari 4/2013 Finland
MiG-15/Mig-15 bis, art. m. fotos .......................–5 + 2 i ”Farve”
Hurricane fra Airfi x 1:72, art. m. fotos .......................................–2
A-20 Boston/Havoc i 1:72, art. m. fotos ...................................–4
Diverse nyheder, art. m. fotos ......................................................–8

IPMS Mallari 1/2014 Finland
Gloster J-8A/G Gladiator Airfi x 1:72, art. m. fotos ................–5
Scale Model World 2013, art. m. fotos........................................–5
T-35 model 1936 i 1:72, art. m. fotos ..........................................–1
Diverse nyheder, art. m. fotos ......................................................–6

IPMS Mallari 2/2014 Finland
Saab Draken Revell 1:72, art. m. fotos ........................................–3
F4-B Phantom Academy 1:48, art. m. fotos ..............................–5
Diverse nyheder, art. m. fotos ......................................................–3

IPMS Mallari 3/2014 Finland
Bristol Blenheim i fi nsk tjeneste, art. m. fotos ....................... –14
Model fl y show, art. m. fotos ........................................................–4

IPMS Mallari 4/2014 Finland
Bristol Blenheim Airfi x 1:72, art. m. fotos .................................–4
IPMS Open 2014, art. m. fotos ...................................................–2
DH. Vampire 1:72, art. m. fotos ..................................................–3
Hurricane Mk. I Airfi x 1:72, art. m. fotos ..................................–3
Diverse nyheder, art. m. fotos ......................................................–4

IPMS Mallari 1/2015 Finland
Dornier Do-17 Airfi x og 1:1, art. m. fotos ............................. –10
Bristol Blenheim Mk. IV Airfi x, art. m. fotos............................–4
FCMA Open 17 Turku, art. m. fotos ..........................................–2
Diverse nyheder, art. m. fotos ......................................................–4

IPMS Mallari 2/2015 Finland
ISU-152 tank, art. m. fotos ...........................................................–5
Do 17Z i fi nsk tjeneste, art. m. fotos ..........................................–6
Diverse nyheder, art. m. fotos ......................................................–4

IPMS Mallari 3/2015 Finland
Folland Gnat Mk. 1 i fi nsk tjeneste, art. m. fotos .....................–6
Diverse nyheder, art. m. fotos ......................................................–8 

Nyt fra Riich Models i 1:35
RV 35045 Germany Field Kitchen Scenery
RV 35034 British Airborne Universal Carrier (MK.III) and
  Welbike Mk.2 (Limited Edition)

Welbike har vist ikke tidligere 
været udgivet som byggesæt.
Det er en lille klap-sammen

motorcykel brugt af de engelske 
luftbårne enheder

Foto: Internettet (wikipedia)
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Nr. Navn Feb Maj Sep Nov Total Plac. 2014

167 Peter Nellemann 10 10 9 9 38 6

128 Per Nielsen 10 8 9 9 36 8

142 Peter Kristiansen 10 6 10 8 34 4

184 Lars Rabech 9 7 8 10 34 10

31 Brian Petersen 9 9 7 8 33 2

130 Roy Nielsen 7 8 8 7 30 11

65 Carsten Bentzien - 9 10 10 29 --

134 Kenneth Kerff 8 7 7 - 22 5

57 Allan F1 Nielsen - 10 9 - 19 18

28 Flemming Hansen - 9 - 10 19 1

56 Henrik Stormer 9 - 8 - 17 --

131 Jan Bannebjerg - 8 - 9 17 -

76 Kjeld Pedersen - 10 6 - 16 3

111 Lasse Hyllemose - 7 7 - 14 13

4 Torben Klein - 6 6 - 12 12

130 Ole Østergaard - - 10 - 10 17

Kvartårs-

konkurrencen 

2015
Af Peter Kristiansen

Efter den fl otte jubilæumsudstilling i Valby 
Hallen blev 4. kvartårskonkurrence ikke 
noget stort tilløbsstykke.

Mindre end 20 medlemmer havde fun-
det op på 4. sal på Nyboder Skole og kun 9 
medlemmer deltog med i alt 16 modeller. 
Kvaliteten af  de konkurrerende modeller 
fejlede til gengæld ikke noget og der var tæt 
kamp om podiepladserne i alle tre klasser.

Resultaterne fra årets sidste konkur-
rence ændrede ikke på topplaceringerne i 
det samlede resultat, selv om Lars Rabech 
gjorde hvad han kunne med en fl ot slut-
spurt.

Peter Nellemann vandt med 38 point 
foran Per Nielsen med 36 point og under-
tegnede med 34 point. Stort til lykke til 
Peter og Per.

Aftenens vindere blev:
Klasse A: Militær og fi gurer
Carsten Bentzien: 1/35 Jagdpanzer IV
Per Nielsen: 1/35 Sd.Kfz. Hummel
Brian Petersen: 1/35 Tadpole
Klasse B: Fly, biler og andet
Flemming Hansen: 1/20 Ferrari F2005
Jan Bannebjerg: 1/25 Chevy Bel Air 57
Peter Kristiansen: 1/144 Antonov AN-
124 Ruslan
Klasse C: Dioramaer
Lars Rabech: 1/35 Simca skrotbil
Peter Nellemann: 1/48 P-51 Mustang og 
GMC Airfi eld Fuel Truck
Peter Nellemann: 1/48 Spitfi re Mk Vb og 
Albion AM463 3-point Refueller

Klasse A
Carsten Bentzien fortsatte sin fl otte serie 
med endnu en 1. plads, denne gang med en 
fl ot weathered Jagdpanzer IV fra Tamiya.

Per Nielsen havde medbragt tre model-
ler, bl.a. en fl ot udført Sd.Kfz. Hummel 
fra Dragon. Brian Petersen, som er bedst 
kendt for sine fl otte fi gurer, havde samlet 
sit første byggesæt i mere end 8 år – en 
Tadpole fra Emhar - og blev belønnet med 
en 3. plads.

Klasse B
Flemming Hansen snuppede 1. pladsen i 
klasse B med en velpudset Formel 1 racer 
fra Model Factory Hiro. Velpudset var så 
langt fra Jan Bannebjergs Chevy fra Alumi-

num Model Toys; Jan gav et godt eksempel 
på sine evner udi at illudere alvorlig gen-
nemtæring og svære lakskader.

Jeg havde forsøgt mig i den uvante lille 
skala 144, men da AN-124 i 1/144 er på 
størrelse med en C-130 i 1/72, kunne dette 
Revell sæt bygges uden nye, stærkere briller.

Klasse C
I dioramaklassen måtte Peter Nellemann 
igen ”nøjes” med 2. og 3. plads. Denne 
gang for to fl otte optankningsscener; en 
amerikansk udgave med en Mustang og 
en engelsk udgave med en Spitfi re. Begge 
fl ymodeller fra Tamiya.

Aftenens suveræne 1. plads gik til Lars 
Rabech, som i sit diorama havde formået at 
skabe en sørgmodig stemning, hvor far og 
søn en efterårsdag på den stenede mark be-
tragter den lokale å, som er forurenet med 
en gammel olietønde og en skrotbunke af  
en Simca. Simcaen er fra Tamiya.

Roy Nielsen måtte som den eneste gå hjem 
uden podieplads. Hans fl otte og meget 
velpudsede C-3PO fra Bandai havde nu 
fortjent bedre. Billeder af  de deltagende 
modeller kan ses på www.ipms.dk. Håber 
vi ses til næste kvartårskonkurrence (nr. 
2/2016) tirsdag den 10. maj.

Denne Baja Burro er bygget af Per Nielsen
Foto: Peter Kristiansen
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IPMS KALENDEREN 2016
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
21.-22. maj................................. SKALA 2016 modelkonkurrence ..............Hotel Ambassadeur, Drammen, Norge
 .............................................................................................................................. (www.ipmsnorge.org)
08. juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
19. juni ....................................... Åbent Hus Airshow .....................................Flyvestation Skrydstrup (www.danishairshow.dk)
03.-06. august ............................ IPMS USA Nationals modelkonkurrence Columbia, S. Carolina, USA (www.ipmsusa2016.com)
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.fl ymuseum.dk)
12. 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 fl yttet til TIRSDAGE

Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

Du skal betale dit kontingent inden 1. april 

– men gerne tidligere!
Vi har gjort op med giro kort og FI kort, så derfor er der ikke noget vedlagt i dette blad.
Du kan derfor betale på følgende måder:
• Kontant på et IPMS møde til kassereren.
• Via Mobilepay døgnet rundt til telefon 2941 1708
• Kontooverførsel via netbank til  reg 9385 konto 4583514401 – husk at angive dit navn
• Fra udlandet – kan koste gebyr / From abroad – fees may apply:
•  IBAN DK3693854583514401
•  BIC SPNODK22 
Skulle du ikke være i stand til at betale på en af  ovenstående måder, så vil kassereren godt høre om det!

Kontingent 2016

• Danmark – kr. 275
• EU – kr. 325
• Rest of  the world – kr. 400,-

Ved kvartårskonkurrencen i november 
havde Peter Nellemann
denne Red Arrows Gnat i 1/48 med
Foto: Peter Kristiansen



39

Kvartårskonkurrencen november 2015

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

Øverst er det Brian Petersen, der fi k en 3. 
plads med sin første kampvogn nogensinde - 
well done!
Til venstre er det vinderen i diorama-
klassen, Lars Rabech med en Simca skrotbil.
Nederst t.v. endnu en skrotbil,
bygget af Jan Bannebjerg,
den hentede en 2. plads i klasse B.
Nederst t.h. er det C-3PO bygget af
Roy Nielsen

At the top is a Tadpole built by
Brian Petersen, his fi rst tank ever.

It took 3rd place in class A.
On the left is the winner in class C,

built by Lars Rabech.
At the bottom is another wrecked car

built by Jan Bannebjerg.
It came in 2nd place in class B.

Bottom right is C-3PO built by Roy Nielsen, 
it fi nished outside Top 3 in class B.
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Returadresse:
Flemming Hansen
Bringebakken 29
3500 Værløse B

Læsernes egne fotos
Her er et par billeder af  Fieseler Storchs på museer, taget af  medlemmerne

Den øverste er fra det 
spanske fl yvemuseum i 
Madrid.

Den nederste er fra et 
af museerne i England, 
hvilket museum der er 
tale om er undsluppet 
redaktøren

Top photo is from the 
Spanish Air Force

museum in Madrid.

The bottom photo is from 
a UK Museum,

which one has escaped 
the editor


