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LEDER
De københavnske møder er der sket noget med. Der er kommet noget mere indhold på møderne. Det er i høj grad den nye bestyrelses
fortjeneste, men så sandelig også på grund af de medlemmer, som aktivt er begyndt at byde ind med små foredrag og vidensudveksling
på de møder hvor der ikke er kvartårskonkurrence.
Selv deltog jeg på mødet i april, hvor Kjeld Pedersen fortalte om 1.Verdenskrigs kampvogne, illustreret med ikke bare billeder af
køretøjer, men også med modeller og beskriveleser af hvordan man bygger disse tingester. De ﬂeste af os der var til stede vidste ikke
på forhånd at de engelske Mk.I - Mk.V havde 27 vejhjul, men det ved vi nu.
Bedømt ud fra stemningen på mødet, så har vi her ramt noget rigtigt. Vi skal alle sammen have et eller andet med hjem fra møderne. Ellers ender det med at de ﬂeste vælger møderne fra. Fra min side skal der lyde en stor tak, ikke bare til bestyrelsen, men også
til de medlemmer, som vælger at engagere sig i foreningens fremtid.
I skrivende stund siger kalenderen godt nok forår, men når man kigger ud ligner det mere efterår, i hvert fald rent temperatur mæssigt.
Jeg håber da på, at der er en del af Jer, som takket være vejret har fået udvidet byggesæsonen og at det betyder vi kommer til at se
mange spændende modeller til f.eks. kvartårskonkurrencen i maj.
Rent bladmæssigt kan vi denne gang byde på en artikel af en ny skribent i bladet. Jan Bannebjerg giver dig inspiration til en rundtur
på sydtyske museer af forskelligt tilsnit. Der er rig mulighed for at fordybe sig i både ﬂy, biler og kampvogne dernede.
Dan Seifert tager os med på en tur til en hollandsk modelkonkurrence. Der er ﬁn inspiration at hente omkring organiseringen af
denne, noget som kan medtages til næste gang IPMS Danmark arrangerer en sådan konkurrence. Om det så hedder DM i Modelbygning eller noget helt andet.
Peter Nellemann, som er nyt medlem i redaktionen, har også kastet sig ud i at lave en artikel. Et af Peters specialer er bygning
af ﬂy i skala 1:144 og i artiklen får du en gennemgang af de forskellige fabrikanter som gennem tiden har udgivet ﬂy i denne skala.
Sommeren står næsten for døren og mon ikke de ﬂeste af os har et eller andet næsten modelrelateret projekt i sommerferien? Personligt glæder jeg mig til at tage turen til Flyvevåbnets Åbent Hus d. 19. juni. Programmet lyder spændende, så mon ikke vi har en stribe
billeder derfra i næste nummer? Der plejer vi jo, når der har været Åbent Hus hos Flyvevåbnet.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 01. maj. Deadline til næste nummer: 01. august.
Forsiden: Et imposant vartegn, i form af en Boeing 747 i Lufthansa
bemaling finder man på Speyer Technik Museum.
Foto: Jan Bannebjerg

Front cover: This is some big landmark.
A Boeing 747 towering over the Speyer Technik Museum
Photo: Jan Bannebjerg

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side

Så er vi nået til april og vi kan se tilbage på en overstået vinter,
Foreningen er blevet en smule ældre og vi i den nye bestyrelse har
fået gjort os de første erfaringer som ”rigtig bestyrelse”. Vi har nu
prøvet vores første nye tiltag af.
Allerførst med et ”bladudleveringsmøde” kombineret med
første kvartårs konkurrence. Dette møde er egentligt ganske nemt
at arrangere, da kvartårs konkurrencerne altid trækker folk til.
Vi havde så kombineret dette med at medlemmerne kunne
mødes omkring et ”kaffebord” og efterfølgende modelsnak, dette
gjorde at medlemmerne blev lidt længere og alle virkede ganske
tilfredse med de nye tiltag.
I marts skulle den store prøve stå idet det traditionelt var en af
”de tomme møder”, her prøvede vi en ny form for fællesaktivitet
af med to foredrag af hver ca. 45 min.
Per Nielsen startede med et lille foredrag med mange billeder
om thailandske militærmuseer, der blev vist og diskuteret mange
ﬁnurlige varianter af militærkøretøjer, våben og kampvogne,
publikum kunne så komme med sit besyv med typebestemmelsen
af de til tider lidt underlige versioner, alt i alt ganske ﬁnt og tak
til Per for det.
Peter Nellemann stod dernæst for tur og gennemførte med
stor iver og med rigtig mange modeller et foredrag om sin store
interesse i ﬂybygning skala 1/144. Det er egentligt overraskende
hvor meget der ﬁndes at bygge i skalaen, dette gælder både selve
byggesættene og alle de forskellige typer af tilbehør (æts og
decals) der kan købes dertil, spørgelysten var stor og humøret
var højt og der skal også lyde en stor tak til Peter for at komme
og fortælle om det. Vi havde også sørget for at medbringe kaffe/
the og ”blødt brød” som medlemmerne kunne forsyne sig med
under foredragene.
Desværre så havde vi igen problemer med at få adgang til vores
lokale ”formningslokalet” og vi måtte ty til at ﬁnde et alternativt
lokale på 2. sal af skolen. Hvis du oplever at lokalet er lukket til
et medlemsmøde, så prøv at ﬁnde os i et af de almindelige klasselokaler. Per Nielsen har efterfølgende haft kontakt til skolen, da
det er meget uheldigt at dette sker, idet skolen er uovervåget om
aftenen og der ikke er muligt at få åbnet et lokale. Det er ikke
ond vilje fra skolens side; men snarere en emsig lærer eller elev
der har lukket lokalet uden at tænke eller være klar over at vi har
booket lokalet til om aftenen. Forhåbentligt så skulle det ikke ske
i fremtiden; men man ved jo aldrig!
Foreningen har også været ude og vise ﬂaget på Hobbymessen i
starten af marts måned, vi havde fået en ﬁn placering og i alt 7
modelbyggere havde hver sin byggestand og vi kunne diske op
med en ﬁn udstilling i civil luftfart, hvor et nyt medlem, Casper
Dahm, kom og udstillede sine ﬁne civile ﬂy fra mange danske luftfartselskaber. Det var en meget stor succes og mange af publikum
kom med bemærkninger om ”at den og den havde de enten ﬂøjet
som besætning eller med på ferie.”
Det er altid en fornøjelse at sidde og være fælles om modelbygning med andre og indbyrdes inspirere hinanden, og hvornår har
man sidst kunne bruge hele to dage på sin hobby uden afbrydelser
af familiær art, du skulle prøve det det er ganske rart!
For øvrigt så FLYTTER arrangementet ”Hobbymesse”
permanent fra Valby Hallen til Rødovre Hallen næste gang den
5.-6. november 2016, dette skyldes at parkeringsforholdene er
gradvis blevet forringet til ikke eksisterende. Dette har man taget
konsekvensen af og derfor valgt at ﬂytte hele arrangementet til
nye lokaler i Rødovre Hallen, Rødovre Parkvej 425, vi er jo selv4

følgeligt selvskrevet og
råder over rabatbiletter
og et begrænset antal
fribiletter.
En lille delegation
på 4 modelbyggere var
i Næstved i weekenden
den 9.-10. april, idet vi
havde fået mulighed i
lighed med Hobymessen
at kunne vise hobbyen
frem.
Dette var noget som
kom meget hurtigt i
stand, derfor var det ikke
særligt godt annonceret.
Vi er nu nået til deadline for kontingentindbetalinger og jeg må
sige, at jeg er en smule overrasket, idet der stadig mangler en pæn
del indbetalinger fra ”sløve medlemmer”. Det betyder at hvis I
ikke kommer til lommerne og betaler kontingent så holder budgettet ikke og vi kommer til at bruge af foreningens midler for
at drive foreningen.
Jeg tager det som udtryk for at der stadig sidder nogle rundt
omkring, der ”lige skal se om den nye bestyrelse klarer det” eller
også bare har besluttet ikke at forny kontingentet.
Det betyder at der IKKE bliver sendt blad til dem af Jer der
pr. 1. april ikke har betalt. I kommer på en observationsliste og
hvis I så betaler hurtigst muligt efterfølgende, så vil bladet blive
eftersendt.
Jeg tror at vi bliver nødt til at stramme op på dette, så man i
fremtiden IKKE har så lang snor til at betale kontingent. Det vil
være rimeligt at kontingentindbetalingerne allerede er i hus allersenest ved februar mødet, Der bliver brugt alt for meget energi
på at rykke ”sløve medlemmer” og det er jo ikke en formue der
bliver opkrævet, den dækker lige omkostningerne til bladet og
foreningens drift.
Jeg var i weekenden den 26-27. marts i Militærmuseet Overloon
Holland til Twenot 40 års jubilæumsudstilling og modelkonkurrence. Jeg var inviteret som deres ofﬁcielle fotograf, da jeg efterhånden kender en del hollandske modelbyggere.
Twenot er den hollandske specialklub for militærmodelbygning de fungerer som en hovedorganisation med rigtig mange
lokale afdelinger. De udgiver et modeltidsskrift 4 gange om året
det hedder ”De Tank” og er deres blad, som minder meget om
IPMS-Nyt bare at det kun omhandler militærmodelbygning og
ﬁgurmodelbygning.
De er ca. 1.000 medlemmer, dog mødes de kun med dem
de kender lokalt og så ved det årlige weekend-show som det i
weekenden.
Det er stort at være sammen med så mange ligestillede modelbyggere. Jeg ﬁk brugt min weekend på at fotografere, hele lørdagen
gik med dette, samt en introduktion til ”modelbedømmelse på
hollandsk” Dette var efter mit eget ønske idet jeg gerne vil have så
mange input som muligt på hvordan andre bedømmer modeller.
Ikke at vi her i IPMS gør det forkert; men vi gør det nok unødigt svært for os selv og vores krav på retfærdige bedømmelser
kvæler interessen for at deltage fordi så få vinder og så mange bare
ser på. Se min artikel om modelbedømmelse andetsteds i bladet.
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The official
Airfix Model World
magazine is your
complete guide to
the world of scale
modelling, making it
essential reading for
modellers with all levels
of experience.
Focusing on
model aircraft,
Airfix Model World
also features cars,
ships, sci-fi and space,
armour and figures.

Each issue features:
E
ON SAL
NOW
DKK
93.50

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

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

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

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

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

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

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

Term

Normal price

Discount

You pay

1 Year (12 issues)

£52.00

£5.00

£47.00

2 Year (24 issues)

£94.99

£5.00

£89.99

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

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

Visit www.keypublishing.com/shop, click on the Airfix Model World
subscription link and enter the code IPMSMB in the coupon code
box at the checkout to receive your discount. Closing date: 30 September 2016

www.keypublishing.com/shop

337/16
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Om skala 1:144
På vores møde i København den 8. marts havde jeg
lejlighed til at tale lidt om min passion for skala 1:144.
Tekst og fotos: Peter Nellemann

F

or at de medlemmer, der ikke kunne
komme til mødet, ikke skal slippe
for at høre mit indlæg følger her en
skriftlig version af foredraget.
Alle vurderinger af modeller står for
min egen regning og jeg springer sikkert
noget over, som en og anden synes er
vigtigt, men sådan må det være når man
er amatør.
Det jeg vil skive om er modelﬂy i den
lille skala, så hvis man overhovedet ikke
har interesse for ﬂy kan det godt blive lidt
langtrukkent og man kan bladre videre.
Jeg håber dog at kunne inspirere nogle
til at prøve denne skala, om ikke for andet
så for at prøve noget nyt og sjovt og anderledes end det man plejer.
Til sagen. Er denne skala overhovedet
et muligt alternativ til 72 og 48 skalaerne?
Hertil må jeg svare ja og et supplement,
primært for så vidt angår traﬁkﬂyene, som
kun ﬁndes i denne skala.

Historie
Skala 1:144 blev opfundet af Airﬁx i begyndelsen af 1960erne, som den skala man

ville udgive traﬁkﬂy i den kendte Skyking
serie. Den er halv størrelse af den mest
populære skala 1:72. Der var folk hos Airﬁx, der ikke syntes, at det var en god ide,
de ville hellere have de små traﬁkﬂy i 1:72,
men chefen bestemte sig for 1:144.
Andre ﬁrmaer havde omkring samme
tid udgivet traﬁkﬂy i mindre skala end 1:72,
men desværre ikke i den samme skala.
Revell udgav til at starte med i 1:æske
og Frog brugte 1:96, mens Aurora faktisk
udgav trafikfly i 1:144 og i alle mulige
andre skalaer.
Tamiya valgte den ret logiske skala
1:100, som desværre ikke slog an. Heller
valgte 1:125, og Hasegawa excellerer stadig
i 1:200.
Herudover udgav alle mulige forskellige ﬁrmaer ﬂy i alle skalaer, jeg henviser
til John Burns: ”Commercial Aircraft kits”
fra 1989 i serien In Plastic.
I dag er 1: 144 den oftest anvendte skala
for traﬁkﬂy, som nu også Revell benytter,
med et storartet resultat.
Ved siden af traﬁkﬂyene er der blevet
udgivet en masse militærﬂy, der desværre

Forrest er det en Boeing 757 fra Minicraft og bagerst er det en
McDonnell Douglas DC-10 fra Airfix
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i starten ikke var ret gode, ligesom de
vedlagte decals var under al kritik (læs
ubrugelige). Her er navnlig tale om japanske sæt fra Crown og andre mærker,
der nu bliver genudgivet af blandt andet
Minicraft og Revell (WW II ﬂy hos Revell
kaldet Mikrowings, de kræver noget arbejde
for at blive gode).
I de sidste 15-20 år er der imidlertid
sket en meget positiv udvikling i såvel
traﬁkﬂy som i militær ﬂy. Se bare i Revells
katalog.
Airﬁx, der er kommet stærkt igen i
72 skala, har desværre indtil videre alene
genudgivet de gamle Skykings med nye og
meget bedre decals.
På trods af deres alder kan de stadig
bygges til glimrende modeller af ﬂy som
ikke produceres af andre. Så vidt jeg kan
skønne er formene renset og klart forbedrede i forhold til tidligere genudgivelser.
Nogle af de bedste traﬁkﬂy modeller
er produceret af russiske Zvezda og sælges
også under Revell logoet - de er supergode.

Hvorfor?
Men hvorfor skulle man beskæftige sig
med denne lille skala, når udvalget i 1:72
er langt større?
Der er mange gode grunde:
• De fylder kun det halve.
• De er billigere.
• Der går ikke så meget maling og lim til.

Specielt findes en HP 42 (biplan i
stor størrelse) og en Boeing 314 Clipper
ﬂyvebåd, helt unikke modeller, der udgør
nogle af luftfartens klassikere. Hvis man
får fat i nogle gamle eksemplarer er decals
værdiløse, men modellen bedre end de
senere aftapninger, på grund af mindre
slid på formen.

Amodel
Et smertens barn fordi de producerer så
mange interessante modeller i en så begrænset kvalitet.
Et hav af både russiske og vestlige ﬂy,
både civile og militære. For eks: Provider,
DHC 414 brandslukningsﬂy, Lancaster,
Caribou, Albatros ﬂyvebåd, og et utal af
russiske militær og civilﬂy.
Kvaliteten er som nævnt ikke lige høj
for alle modellerne, men med lidt arbejde
kan gode resultater opnås, Transfers til
disse modeller er ofte ubrugelige eller i
hvert fald meget vanskelige at få til at virke.

Denne Vickers Vimy Commercial er et
vacuform byggesæt fra det hedengangne
firma Air Craft Models
Bemærk kuglepennen!

• Man kan få modeller af ﬂy der ikke
ﬁndes i andre skalaer, og hvis de endelig gør, er de ofte monstrøse, for
eksempel er en B-52 i 72 skala STOR.
Man kan ganske vist få nogle få traﬁkﬂy
i 72, men selv en Vickers Viscount er
ret stor, men langt de ﬂeste traﬁkﬂy kan
ikke fås i andre skalaer, selvom man nu
havde pladsen til dem.
• I den lille skala er det mulig at sammenligne ﬂy størrelsesmæssigt uden at skulle
inddrage hele stuen.
• Der ﬁndes et hav af decals til alle typer
af ﬂy i 144, også nogle der er ret farvestrålende hvis man er til det, men også
lowviz mærker til alle hånde camouﬂerede militærﬂy.
• Det er relativt hurtigere at bygge et
144 ﬂy end et 72 ﬂy, men det er ikke
nødvendigvis lettere.
• For den nytilkomne modelbygger i
denne skala, venter en ny verden af modeller og tilbehør og decals, og studier
af prototyperne.
• Prototyperne kan for traﬁkﬂyene ofte
ses i virkeligheden og måske har man
ligefrem ﬂøjet i dem - det er svært med
WW II ﬂy og panzer m.v.
Det var nogle af fordelene som ikke er
så svære at få øje på, men der rejses ofte
forskellige indvendinger mod denne skala.
De almindeligste indvendinger er
• De er for små - ok så byg en Airbus
380 eller en Globemaster C-17 eller en
Antonov 124, så det passer ikke.

Anigrand
• Der er ikke noget udvalg - så slå op i
Revell kataloget og i Trumpeter kataloget og i Amodel kataloget og i Dragon
kataloget og Eduard kataloget og så
videre. Udvalget er meget stort og hvis
man ikke er bange for resin og vac modeller bliver det fordoblet.
• Vi kan ikke se de små dele - det kan godt
undre, at folk, der kan bygge indmad og
styretøj og lastekroge i panzer, eller detaljere et 1:48 cockpit ikke kan se delene
til et 144 ﬂy - hvis det er problemet så
bare giv det en chance og byg et enkelt
ﬂy fra Airﬁx eller S+M models, eller gå
til din optiker.

Hvad findes der så?
Rigtigt meget. Det understreges, at alle
mine bedømmelser er subjektive og bygger
på mine egne erfaringer og ringe evner.
Det beskrevne udvalg skal blot give et
indtryk af mangfoldigheden og mulighederne for at ﬁnde noget interessant. Det
bemærkes at ikke alle de nævnte modeller
p.t. er i handlen, men de kan ﬁndes hvis
man søger.
Sprøjtestøbte modeller ﬁndes fra både
store og små ﬁrmaer, som eksempler kan
nævnes følgende:

Airfix
Traﬁkﬂy, gode gamle. Der fås en række
klassikere, som Comet, Caravelle, Boeing
737-200, den oprindelige med de små
motorer, Boeing 707, VC-10 og Vickers
Vanguard m.ﬂ.

Resinmodeller af usædvanlige ﬂy til usædvanlig høje priser. Men kvaliteten er meget
høj med støbte canopies i stedet for de ofte
anvendte vac canopies, der er svære at få
til at makke ret.

Attack
Plastic modeller af en række sovjetiske
jetjagerﬂy i ret god kvalitet.

Academy
Moderne bombeﬂy i god udførelse, B-47,
B-58, samt en del mindre interessante jagerﬂy, typisk genoptryk af gamle japanske
sæt, pas på decals de kan mangle lim.

Az Models
Førkrigs Fokker F.VII i forskellige versioner, samt nogle moderne trafikfly.
Herudover en række moderne trafikfly
af øst-oprindelse. Rimelig kvalitet som
shortrun sæt.

Dragon
Moderne jagerﬂy og enkelte X-ﬂy, og en
enkelt B-1. Nogle af jagerﬂyene har for
dybe paneler, for denne skala. Cockpitinteriøret er på nogle af modellerne støbt sammen med noget, der skal ligne en pilot, men
ikke gør det, ellers har de et godt program.
I øvrigt gode modeller, med gode decals.

Eduard
Suveræne ﬂy fra WW II som Spitﬁre, Stuka
(to forskellige versioner) Ju-52 og seneste
nyt er en Avia B 534 (biplan) med ﬁre modeller i æsken. Koldkrigs russerﬂy i suveræn
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Skyline
Fremragende modeller af 737’erne i
-300, -400, -500 versionerne, desværre
ikke en -700, men
med helt vildt gode
decals.

Trumpeter
Stort udvalg af store
russiske transportog bombefly i den
kendte kvalitet, god.
Endvidere en række
jagerfly mest moderne, men også en
fin Me 262, med
Kettenkrad.

Valom
På dette billede er der fly i plastic, resin og
vacuform.
Bagerst en Fairchild C-82 Packet, til højre
en Bristol Beaufighter, til venstre en BAe
Jetstream

kvalitet: MiG-15, MiG-21 m.v. Meget ﬁne
decals med mange variationsmuligheder.

Fresin/plasic
Traﬁkﬂy i såvel resin som i plastic. Nogle
af plastic modellerne er af ringe kvalitet,
decals er meget tynde og kan være svære
at bruge. Resin modellerne er gode og i et
meget interessant udvalg. Typisk obskure
franske traﬁkﬂy.

Great Wall hobbies
Suveræne V bombere, der mangler blot en
Vickers Valiant (den ﬁndes fra Mikro Mir
i shortrun kvalitet og fra Welsh models).
TSR 2.

Hasegawa

Mange spændende russere, og en del tyske
jagere fra WWII samt en Heinkel 219 i ﬂere
versioner og Beauﬁghter i mange versioner,
alle med super decals. Den nyeste er en
Brewster Buffalo med to sæt i æsken.

Minicraft
En masse genudgivelser af WWII fly,
hvoraf nogle er gode og andre er ringe,
i de nye udgaver er der gode decals med.

MiniWings
Resin modeller af jagerﬂy WWII og frem.
Gode, men med problematiske vacform
canopyer.

Welsh
models

Alle typer af civile
og militær ﬂy i vacform. I de nyeste udgivelser er det meste
af vacformen skiftet ud med resin, således
at vinger, motorer og haleplan er i resin,
og knivskarpt. Hjul og propeller er i metal.
I de tidlige militærversioner var decals
som regel et standard ark med engelske
kokarder. I de nye versioner er der som
regel et helt ark decals til den pågældende
model. Det er meget gode vacmodeller,
som giver mulighed for at bygge næsten
enhver traﬁkﬂyver og et utal af militær
transport primært engelsk.
Det bemærkes at der har været en
række ﬁrmaer, der lavede gode vacform sæt
til sære traﬁkﬂy, men de er nok ophørt nu.

Revell

Zvezda

Stort bombeﬂy B-36, i ﬂere versioner, alle
meget gode.

Traﬁkﬂy i høj kvalitet fra tysk Revell, med
meget gode decals, Moderne jagerﬂy i state
of the art kvalitet, ofte med fuldt interiør
i jagerﬂy som F-104, F-14, F-15, F-16 og
F-18 (begge versioner), endvidere mega
transportﬂy, en B-52 i ﬂere versioner og
en B-2 og andre.

Traﬁkﬂy i state of the art kvalitet, ofte med
Aeroﬂot decals, som også er af høj kvalitet.
Der er tale om såvel russerﬂy som vestlige
ﬂy. Herudover har de en serie WWII jagerﬂy som er lavet til krigsspil, men som med
lidt snilde kan blive gode modeller, for eks.
en Fairey Battle.

LS

Roden

Decals

Store traﬁkﬂy og nogle mindre, samt et
godt udvalg af transportﬂy, som C-47 og
C-119, i ﬂere versioner. Decals er gode,
men nogle er så skøre at de bliver opløst
i vandet.

Der ﬁndes et hav af decals i 144, både til
traﬁk og militærﬂy.
De civile er ikke kedelige, men ofte udvalgt så man kan få de mest farvestrålende
bemalinger. Men det er også muligt af lave

En del japanske tomotores bombeﬂy af
ældre aftapning, samt nogle traﬁkﬂy i god
kvalitet.

Hobbycraft

Uddødt, men værd af samle på. P-3 Orion
(alle mulige versioner og nationaliteter),
SR-71, Emily ﬂyvebåd, alle i meget god
kvalitet.
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Mark 1

WWI ﬂy med fabelagtige decals, de er
små men gode.

en samling af ﬂy, der viser udviklingen i bemaling af traﬁkﬂy gennem
tiden, lige fra de få påskrifter på
en umalet bagrund, over de seriøse
dekorationer med nationalﬂag til de
moderne ﬂyvende reklamesøjler. Det
er også en mulighed at bygge et luftfartsselskabs ﬂy for eksempel SAS
eller British Airways eller Lufthansa.
SAS fans har rigtig gode muligheder for at bygge hele ﬂåden ved hjælp
af Stoppel decals og Lima November
decals, de to producenter som tilsyneladende har delt opgaven mellem
sig. LN har nok de ﬂeste stencils og
småting med, men Stoppel har også
decals til de tidlige SAS maskiner, og
i tilgift til DDL maskiner.
Andre gode leverandører er
twosix (26) decals, Skyline og BOA
decals.
Til militærfly er der virkelig
mange ﬁrmaer og ofte er det producenter, der laver de samme decals til
andre skalaer, som også føjer 144 til
deres lister.
Decals købes enten hos Stoppel
eller hos Hannants.
Bemærk at Stoppel ud over sin
egen produktion også fører andre
ﬁrmaer, der er relevante for skandinaviske ﬂyselskaber.

Tips
Hvis man nu er blevet interesseret i 144,
så køb det du synes om når du ser det.
Sættene forsvinder fra hylderne og nye
kommer i stedet.
Navnlig Revell er slemme til at tage
en version ud af programmet eller ændre
decals, så man ikke får den version man
ønsker sig, hvis man tøver for længe. Det
gælder både traﬁk- og militær ﬂy.
For traﬁkﬂy er det alfa og omega at
ﬁnishen er god, maling sker derfor med
størst succes ved at sprøjte malingen på,
gerne fra en spray dåse fra Tamiya, det er
rigtig god farve der bliver meget glat og
blank. Og her kan vi så starte diskussionen
om klare vinduer kontra decals.
Efter min opfattelse er det bedste
at bruge decals som vinduer i stedet for
at forsøge at få det ofte uklare glas til at
makke ret.
Det skyldes at man
• Ikke kan se ind i ﬂyet
• Klare vinduer bliver aldrig så præcise
som decals og
• Decals gør det marginalt lettere at få
en god ﬁnish
Det betyder at alle vinduer i modellen skal
lukkes og være helt glattet ud.

Flotte decals giver mulighed for eksotiske
bemalinger - også i denne skala

På nogle modeller har man taget konsekvensen og slet ikke lavet vinduer, mens
andre har lave huller til vinduerne men også
vedlagt vinduesdecals. Det er navnlig cockpittets vinduer der er problemet. Enten er
de uklare eller de passer ikke præcist nok
og hvis de skal være klare hvordan bruger
man så putty omkring vinduet? Derfor er
det bedre at spartle hele ruden ud og så
anvende decals. Hvad gør man så hvis der
ikke er decals til det pågældende sæt og man
ikke vil have de klare vinduer. Man tager
noget sort decalﬁlm eller maler et decal sort
med blank Humbrol og skærer så forsigtigt
de fornødne vinduer ud og sætter dem på
som almindelige decals. Det er ikke let, men
absolut muligt, med lidt øvelse.
For militærﬂy, navnlig jagerﬂy gælder at
der er godt indblik og derfor bør canopyet
være gennemsigtigt. Her er udfordringen
som regel at male rammen uden at det
ligner Kong Volmers.
Her kan man igen bruge decals i smalle
striber og rette farve til rammen.
Decals i striber og massive stykker kan
fås fra Extradecal og Microscale og andre
for en meget beskeden pris, og et ark vil
vare længe da man ikke bruger mange mm
ad gangen.
Moderne decals er tynde, tynde, tynde
og derfor vil jeg anbefale at man dels skærer
de meget lange decals i mindre stykker og

dels at man ikke fjerner decalet fra papiret
før dette er helt henne på modellen, det skal
slides over på modellen på det rigtige sted,
med brug af tilstrækkeligt vand.
Endelig husk at komme vægt i næsen
på dine traﬁkﬂy inden du limer kroppen
sammen. Det kan lade sig gøre bagefter,
men det er svært hvis der ikke er nogen åbninger. Man kan bore et lille hul i bunden af
kroppen under cockpittet og proppe vægt
ind der igennem og bagefter hælde tilpas
med superlim ind - pas på at vægten bliver i
næsen indtil limen er tør og vær helt sikker
på at limen ikke kommer ud nogen steder
og ødelægger kroppen med en skorpe af
lim, der ikke kan fjernes.
For yderligere inspiration, kan man
se hos Hannants under All Aircraft kits
only scale 1:144, der er 43 sider, se samme
sted under All Decals, scale 1:144, der er
36 sider.
Man kan også besøge den sidste/bedste
hobbyforretning i København. Stoppel har
faktisk et ret godt udvalg i denne fascinerende skala.
Til dioramabyggeren er der figurer
fra Preiser, både passagerer og militært
personel. Begge kan modiﬁceres til hvad
som helst.
Der er altså mange muligheder i denne
skala, så husk småt er ikke så ringe eller
small is smart, og det er sjovt.
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1-2-3 Byg din egen Luftwaffe Geschwader del II
Denne gang vil jeg kigge nærmere på et lidt overset fly i Luftwaffe-tjeneste:
Henschel Hs 126 eller bare Hs 126.
Tekst og modelfotos: Morten Grim Pliniussen

M

en inden vi starter med at skrive
om maskinen, må vi lige have
lidt forhistorie: Da nazisterne
åbenlyst brød Versailles-traktaten og genoprustede Tyskland, blev der også etableret
et Luftwaffe.
Luftwaffe manglede alle typer ﬂy, men
det var der råd for.
Et af projekterne var et højvinget ﬂy,
Hs 126, der mindede meget om det franske
ANF Les Mureaux 113, det britiske Westland Lysander og det polske LWS Czapla
i udseende og mht. opgaver.

Udviklingen og den tidlige
indsats af Hs 126
Opgaverne var opklaring og observation,
og det var den god til. Her var et højvinget
ﬂy med godt udsyn og som kunne starte og
lande fra korte/primitive ﬂyvepladser. Den
blev designet af Henschels chefdesigner
Friedrich Nikolaus.
Den første type var lavet af en Hs 122
krop med en Rolls Royce Kestrel motor,
og den ﬂøj allerede i 1935, men det var
Et godt billede af en Hs 126. Man får en
lille ide om flyets størrelse på dette billede
Foto: Internettet (germanwarmachine.com)
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åbenbart, at typen skulle forbedres. Årsagen til dette, var at prototypen kun ﬂøj lidt
hurtigere end He 45, som den var udset til
at aﬂøse. Efter yderligere 2 prototyper var
blevet fremstillet, med andre Bramo Fafnir
323-motorer, forlænget krop og ændrede
bæreplaner var Luftwaffe tilfreds.
Herefter, i 1937, gik man i gang med at
producere 10 ﬂy til start. Disse ﬁk betegnelsen Hs 126A-0. Efter at have testet dem,
sendte Luftwaffe 10 færdigproducerede
Hs 126 ﬂy til Spanien, hvor de blev godt
modtaget af Legion Condor. Her var et
pålideligt ﬂy, som klarede alle de opgaver
som det var designet til. Det var i stand til
at starte på korte landingsbaner (STOL,
som det hedder i dag).
Efter at være ”testet” i tjeneste i Legion
Condor i den spanske borgerkrig, kom ﬂyet
i aktiv tjeneste i Luftwaffe i 1938. Men
nu var det udrustet med en BMW 132Dmotor med 880 HK, da man ikke kunne få
nok Bramo Fafnir-motorer, og typen hed
nu Hs 126A-1.
30 stk. blev prompte sendt til Legion
Condor, hvor det aﬂøste den forældede

Heinkel He 46 til observations-opgaver.
Typen gjorde det rigtig godt og Legion
Condor var fuldt tilfreds med typen. Blandt
erfaringerne som Legion Condor gjorde
med typen var at den kunne tåle en del
skudskader og alligevel vendte den tilbage.
Dette gjorde typen populær blandt besætningerne, og man mistede kun 1 Hs 126
under hele den spanske borgerkrig.
I midten af 1939 havde tyskerne udviklet en Hs 126B-1 med en Bramo Fafnir 323
motor, som nu kunne leveres fra fabrikken
i det ønskede antal til, at Henschel kunne
skifte produktionen til denne nye type.
Derudover blev Hs 126B-1 nu udrustet
med en ny og bedre FuG 17 VHF-radio.
Typen kom tids nok til at kunne deltage
sammen med dens Hs 126-forløbere på
alle fronter, indtil al udvikling og produktion af alle Hs 126-typer stoppede i
1942. Herpå blev den trukket tilbage fra
aktiv fronttjeneste og overgivet til andre
Luftwaffe-eskadriller.
Derpå blev Hs 126eren aﬂøst af typer
som Focke Wulf FW 189 (bedre kendt som
”Det Flyvende Øje”) og Fieseler Storch.

Der er lidt bedre mulighed for at vurdere flyets størrelse
her, hvor det befinder sig på en feltflyveplads.
Præcist hvor i Europa vi er står hen i det uvisse.
Foto: Internettet (www.warbirdphotographs.com)

Begge typer var tilgængelige i stort antal,
opfyldte de samme opgaver og de var billigere at producere.
Årsagen til tilbagetrækningen var at typen var for sårbar når fjendtlige jagerﬂy var
i nærheden. Således ﬁk jageresset Stanisław
Skalski ram på 2 Hs 126ere i forsvaret af
sit fædreland under kampene i Polen i
1939 (se IPMS-Nyt nr. 136). Desuden ﬁk
de polske piloter Pisarek og Mielczyński
ram på en Hs 126 (delt nedskydning) fra
3.(H)/21, allerede på den første dag under
invasionen af Polen. Den blev ﬂøjet af
piloten Friedrich Wimmer og observatøren
Oblt. Siegfried von Heymann og begge
overlevede nedstyrtet.
Men også tyskerne kunne skyde Hs
126ere ned. Således skød Messerschmitt Bf
110ere fra ZG.1 en Hs 126er fra 3.(H)21
(med kendingskoden P2+BL) ned som
deres første luftsejr! Piloterne fra dette
ﬂy nåede dog at redde sig ud i deres faldskærme i sidste øjeblik.
I maj 1940 nedskød både franske og
britiske jagerﬂy Hs 126ere i hobetal. Luftwaffe noterede sig et tab på 20 Hs 126ere
mellem den 10. maj til den 22. maj ene og
alene fordi britiske Hurricanes og franske
Morane Saulnier 406´ere, kunne indhente
og nedskyde de noget langsommere Hs
126ere!
I 1941 gentog problemerne sig igen
under kampene i Sovjetunionen, da det nu
var MiGs, Polikarpovs og Yakovlevs, der

kunne indhente Hs 126erne og nedskyde
dem.
Herefter drog Luftwaffe den korrekte
slutning, at hvis der ikke er noget effektivt
(fjendtligt) luftforsvar, kunne Hs 126erne
operere relativt ugeneret, men når der
var effektiv modstand, kom ﬂyet til kort
overfor fjendens jagerﬂy. Derfor besluttede
Luftwaffe sig for at trække typen tilbage
og bruge de resterende/overlevende Hs
126ere til andre presserende opgaver.

i øvrigt nævnes, at den gjorde tjeneste i
Luftwaffe på alle fronter, selv så langt borte
som i Afrika.
Der er så vidt vides intet overlevende
Hs 126 fly i verden i dag, men både i
Spanien og Grækenland har man bevaret
dele af ﬂyet og udstillet dem på museer.
Grækerne har bl.a. bjærget en Bramo Fafnir
motor op fra Ægæerhavet, og den er i dag
på deres nationale ﬂyvemuseum sammen
med andre dele. Herom senere…

Andre opgaver til Hs 126

Tekniske data på Hs 126

Men derpå var ”festen” ikke slut for Hs
126eren. Den kunne udfylde andre opgaver
såsom: Støtte til anti-partisan operationer,
træningsformål og som trækﬂy for DFS
230-svæveﬂy lastet med soldater.
Af sidstnævnte opgave kan nævnes,
de tyske specialstyrkers befrielse af den
italienske diktator Mussolini på Gran Sasso
hotellet, hvor han var indespærret af den
italienske demokratiske regering, indtil
tyskerne befriede ham igen.
I slutningen af 2. VK returnerede Hs
126eren atter til fronten. Her ﬂøj den på
natlige irritationstogter over allierede linjer
på alle fronter og bombede løs hver nat
indtil krigens slutning. De sidste enheder
udrustet med Hs 126eren, overgav sig i
april 1945 på Balkan.
Her kan kun konkluderes, at typen
opfyldte alle sine opgaver, som den var
designet til… Og nogle ﬂere! Det skal

Besætning: 1 pilot og en skytte/observatør
Længde: 10,9 meter.
Spændvidde på bæreplan; 14,5 meter
Højde: 3,8 meter
Maksimum rækkevidde: 998 km.
Maksimum hastighed: 356 km/t. i 3.000
meters højde
Motorer: Bramo Fafnir 323 og BMW
132Dc motorer (det kommer an på typen).
Det skal lige siges at der på motorkappen
ikke kan ses forskel på disse 2 typer.
Antal producerede maskiner: Det ved
man ikke for tallene varierer meget i de
forskellige kilder. Nogle siger 913 maskiner,
men andre siger færre. Jeg kan ikke selv
sige hvor mange, der egentligt blev bygget.
Bevæbningen var et 7,92 mm MG
17 fremadrettet maskingevær som sad
ved motoren, og skytten bagved havde et
bevægeligt 7,92 mm MG 15 maskingevær:
Desuden kunne ﬂyet udrustes med 150 kg
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Dette er en Hs 126A og der er
langt op til cockpittet for piloten.
Bemærk iøvrigt hjulkapperne,
der oftest blev fjernet i felten
Foto: Internettet
(www.warbirdphotographs.com)

bomber. (Bortset fra de græske, der havde
plads til ﬂere bomber og andre/ﬂere maskingeværer).

Tjeneste i Spanien
Legion Condor: Aufklärungsstaffel 88
blev udrustet med typen på basen ved La
Siéna, og i efteråret 1938 blev Aufklärungsgruppe 35 også udrustet og derved blev
enhedens aldrende He 45 og He 46 endeligt
overﬂyttet til træningsenheder i Francos
Luftvåben.
Alle maskiner blev overgivet til Francos
luftvåben efter borgerkrigens slutning.
Både Legion Condor og det spanske luftvåben var yderst tilfredse med typen.
Efter den 2.VK, havde Ejército Del
Aire (det spanske luftvåben) 4 Hs 126ere
på deres styrkeliste. De gjorde tjeneste i
Patrullia 41, som var baseret ved Sania Ramel. I Spanien ﬁk typen øgenavnet ”Super
Pavo”(superkalkunen).

I tysk tjeneste
Typen gjorde tjeneste på samtlige fronter
indtil april 1945. Alene under Operation
Barbarossa deltog 47 Luftwaffe-Staffeln
udrustet med Hs 126eren.

Hs 126 i Baltikum (i estisk
og sovjetisk tjeneste)
Da Tyskland og USSR underskrev en
ikke-angrebspagt i 1939, var der en hemmelig klausul: Her delte de 2 stormagter
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Østeuropa imellem sig, og Baltikum blev
herefter sovjetisk interessesfære.
I efteråret 1939 blev alle 3 lande tvunget til, at indgå bilaterale militære aftaler
med USSR, der gav USSR baser i alle 3
lande mod at USSR forpligtede sig til at
forsyne de baltiske landes styrker med
våben, materiel og forsyninger.
Aftalerne skulle kun gælde i en årrække iﬂg. klausulerne, men det var ikke
USSR’s hensigt, da USSR nu havde foden
indenfor til en ”full scale invasion” af alle
de 3 baltiske lande, hvilket USSR havde
intention om.
Ifølge klausulen om materielanskaffelse
i denne traktat, bad Estland i december
1939 USSR om 50 fly til en tiltrængt
modernisering af det estiske ﬂyvevåben.
Resultatet var, at de ikke ﬁk noget, hvilket
de facto var et klart aftalebrud på traktaten.
Derpå vendte Estland sig desperat mod
Tyskland og købte 6 Hs 126ere, hvoraf de
5 ankom mellem den 17. og 18. maj 1940
til basen ved Raadi, som ligger nordøst for
byen Tartu.
Her blev de tildelt den 2. Üksik Lennudivisjon (2. Selvstændige Flyveafdeling)
og her var de på denne enheds styrkeliste,
inden Estland med tvang blev indlemmet
i USSR. (Den sidste kom aldrig frem pga.
motorhavari, hvilket tyder på at det var
godt brugte ﬂy som tyskerne solgte til
esterne. Dette kunne man også se på bemalingen på de overleverede fotos, da de
var malet i ældre farveskemaer).

I juni 1940 besatte USSR alle 3 lande
og overtog kontrollen med alt i landene,
herunder militæret. Herefter blev der
omgående dikteret et generelt ﬂyveforbud
for at undgå ﬂugtforsøg til fx Sverige eller
Finland blandt de baltiske piloter.
Den 1. september 1940 blev alt organiseret i Den Estiske Folkehær efter sovjetisk forbillede og alt ﬂyvende materiel ﬁk
påmalet røde stjerner. Den 4. oktober blev
alle 5 ﬂy og en del andre ﬂy af forskellige
typer tildelt det 22. Territorialkorps, som
senere ændrede navn til det 22. skyttekorps.
Flyene og alt personel blev herefter
stationeret på basen ved Jägala, hvor
enheden var indtil starten af ”Operation
Barbarossa” den 22. juni 1941.
Chefen for denne enhed hed Hans
Kitvel og han var tidligere chef for den
militære ﬂyveskole. Han kom derimod ikke
til at sidde i chef-stolen ret længe, da han
blev arresteret den 11. december 1940 og
derpå ført bort for at blive tortureret og
senere henrettet.
Det var således, at NKVD (forløberen
for KGB), i det stille startede udrensninger
i de baltiske lande for ”uønskede personer” herunder også i militæret. Ofﬁcerer
ﬁk til eks. besked om at stille til ”videreuddannelse”, hvorpå de blev ført bort og
tortureret og senere likvideret. I starten
fór NKVD frem med lempe for ikke at
opskræmme befolkningerne, men da våben, ammunition og al materiel var blevet
inddraget fra de lokale hjemmeværnsfolk

overalt i Baltikum, tiltog
brutaliteten, frækheden, og
udrensningerne blev optrappet kraftigt.
Efter Kitvels arrestation
tiltrådte Major Peeter Juhalain stillingen som chef for
den selvstændige eskadrille i
det 22. Territorialkorps’ 12.
selvstændige ﬂyveeskadrille.
Den 27. juni, 5 dage efter
”Operation Barbarossa”, var
påbegyndt, blev der givet
ordre fra den sovjetiske overkommando, til at evakuere
alt personel på basen, men
de måtte ikke sige farvel til
deres familier, da NKVD
ikke ville tillade det. Imidlertid havde russerne kun 5
lastbiler til at transportere al personel, og
dette var ikke nok til at transportere en hel
eskadrilles personel. Planen var at al personel, skulle transporteres til Tallinn med
oppakning, våben og udrustning. Derfra
skulle de videretransporteres med tog til
Staraja Rossia, MEN NEJ!!!
Dem, der blev tilbage, benyttede sig af
denne chance til at stikke af med våben,
oppakning og udrustning og gemme sig i
skovene eller i de omkringliggende byer.
Men det var ikke kun dem, som ﬂygtede
ud i skovene, der undslap. Også mange
af dem på lastbilerne endte med at ﬂygte.
Nogle gange endte turen med at
lastbilerne, ladet med personel fra Jägala,

Hs 126 blev brugt igennem hele krigen. Dette billede er taget i Østrig i 1945 og
viser en Hs 126 sammen med forskellige andre Luftwaffe fly
Foto: Internettet (commons.wikimedia.com IWM CNA3632)

vendte næsen i en helt anden retning end
hvad NKVD og lokale kommunister havde
planlagt!
Kaptajn Harry Anelin, som sad i
førerkabinen på en af lastbilerne, bad
for eksempel chaufføren om at simulere
motorproblemer for at trække tiden ud og
sakke agterud i konvojen mod Tallinn. Alt
imens at kolonnen derpå blev vinket videre,
”reparerede” chaufføren derpå køretøjet,
indtil de andre køretøjer var ude af syne.
Derefter smed de eftertrykkeligt Alfred
Nōmmik, den eneste kommunistsympatisør på lastbilen af, sammen med hans
oppakning. Chefen for eskadrillen, Peeter
Juhalain, som havde fulgt kolonnen i sin
egen personbil, tilsluttede sig derpå de ﬂyg-

tende og de efterlod sig deres 2 køretøjer
og de fortsatte til fods ud i skovene.
Sådan ﬂygtede alle dem der kunne,
hvorpå de derpå skulle kæmpe som partisaner mod sovjetsoldater og lokale kommunistsympatisører, indtil Værnemagten
endegyldigt sparkede russerne ud af Estland. Omkring 80 % af personellet sikrede
sig friheden på denne måde, omend der
var en del faldne efter ﬂugten udi skovene
fra russerne.
Således nedskrev en surmulende kommandør i Den Røde Hær, at: ”Banden
(andre partisaner) havde forbindelse med
en anden bande, bestående af tidligere
soldater fra 22. Skyttekorps’ 12. selvstændige flyveeskadrille (Jägala) og denne

Denne Hs 126 blev fotograferet på en flyveplads i Italien i 1943
Foro: Bundesarchiv via commons.wikimedia.org
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Her øves der fotorekognoscering et sted over Østprøjsen
Foto: Internettet (www.mission4today.com)

bande ledes af major Juhalain”. (Normalt
betegnede USSR, antisovjetiske partisaner
som ”bander”. Dette gjorde de fx også om
partisanerne i Afghanistan i 1980erne).
Derudover skal det siges, at det var normalt i alle 3 baltiske lande, at lokale militære
enheder til sidst gjorde mytteri mod USSR
pga. undertrykkelsen af befolkningen.
Inden tyskerne kom, gjorde de ofte oprør
eller tilsluttede sig tyskerne når de rykkede
frem i Baltikum. Dette gjorde de sammen
med utallige bevæbnede civile, ene og alene
for at slippe af med russerne.
Efter at Hs 126erne havde forladt
Jägala efter ordre fra det Røde Luftvåben,
tilgik de det 71. IAP (71. jagerregiment) i
det Røde Luftvåben. Det 71. IAP havde
baser på flyvepladserne Lasnamäe og
Ülemiste tæt på Tallinn by. Denne enhed
indgik i den 10. SAB (10. blandede ﬂyvebrigade) med hovedkvarter i Estland.
Ved starten af ”Operation Barbarossa”
plomberede russerne alle estiske ﬂy, for
at forhindre esterne i at bruge dem mod
Sovjetmagten. Med andre ord: 22. skyttekorps blev ikke indsat i aktion mod de
fremrykkende tyskere!
I slutningen af juli 1941 bad major Koronets sin chefmekaniker Jurchenko om en
inspektion af de 3 tilbageblevne Hs 126ere.
De 3 ﬂy var på dette tidspunkt tilgået
de Baltiske ﬂådestyrker. Russerne havde
udvalgt de 3 Hs 126ere som var i bedst
stand, for at bruge dem imod tyskerne.
Derudover var en i så dårlig stand, at
det ikke kunne betale sig at få den i ﬂyvedygtig stand med det samme og den sidste
var totalt ubrugelig.
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71. IAPs elektroingeniør A. M. Shvarts
og teknikeren Danilov fra enhedens stabssektion bragte et ﬂy i tip-top stand i løbet
af 3 dage (herunder maskerede de det som
et tysk ﬂy!) hvorpå major Koronets lettede
i det i retning mod Ülemiste ﬂyveplads.
Som dagene gik, tilsluttede de to andre Hs
126ere sig den 71. IAP på Ülemiste ﬂyveplads, ligeledes maskerede som tyske ﬂy.
Herefter fløj de observationstogter
mod de fremrykkende tyskere i juni, juli og
august 1941, hvor de kunne komme meget
tæt på tyskerne uden at disse ﬁk mistanke.
Dette gjorde Major Koronets gentagne
gange og han indsamlede værdifulde informationer til den Røde Hær og – Luftvåben
om de tyske troppebevægelser.
Efter at esterne havde forladt Jägala,
blev basen brugt af russerne som fremskudt ﬂyveplads, indtil russerne endeligt
evakuerede Estland i august 1941. Herfra
ved vi at de 2 tilbageværende Henschels
og alle ex-estiske Hawker Hart-ﬂy blev
bombet af Luftwaffe foruden en I-153
Chaika. Foruden de 3 Hs 126ere, der blev
evakueret til Rusland, undslap der også en
enkelt ex-estisk Avro Anson (med røde
stjerner).
Efter den 10. SAB blev evakueret til
Leningrad, blev den nedlagt og alle ﬂyene
tilgik andre eskadriller, herunder Avro
Ansonen og de 3 Hs 126ere. Den 71. IAP
blev for eksempel tildelt den 61. IAB (IAB
= jagerbrigade).
Nu var det sådan at russerne efterhånden havde en del kendskab til Hs126eren.
De havde ikke kun 5 af dem i Estland, men
den 15. juni nødlandede der en Hs 126 i

Litauen med kendetegnene: 2+CT, så russerne var bekendt med Hs 126eren. Her
blev ﬂyet i øvrigt straks interneret sammen
med dets besætning.
Men også som modstandere lærte det
Røde Luftvåben Hs 126eren at kende:
Den 25. juli nedskød den 71. IAPs anden
eskadrilles næstkommanderende, premierløjtnant Chinyakov en Hs 126. Den 21.
august nedskød en pilot i 13. IAP, som
også tilhørte den 10. SAB, en Hs 126 i
nærheden af Jägala.
Tyskerne brugte også Hs 126ere på Leningradfronten. Her nedskød ﬂy fra 5. IAP
en Hs 126 ved Pekunitsa i Ingermanland
(Leningrad Oblast / Leningrad regionen)
den 21. august og senere den 14. september
nedskød piloter fra 13. IAP en Hs 126er
ved Krasnoye Selo. Derudover, den 23. juli,
gik en pilot fra 154. IAP til angreb på en
Hs 126er, ved at vædre den med sit eget
ﬂy. Det skal siges at russeren overlevede
kollisionen, men det gjorde tyskerne ikke.
Selvom de estiske Hs 126ere ﬁk denne
triste skæbne, så var det ikke det sidste man
havde set til Hs 126eren i Baltikum. I 1944
opererede tyskerne med eskadriller med
dette ﬂy i Letland og Estland. Her ﬂøj de
natlige irritationstogter mod Den Røde Hær.

Hs 126 i græsk tjeneste
Da det græske luftvåben (Elleniki Aeroporia) erfarede at deres Potez 25a2 og Breguet
19A ﬂy var helt forældede, måtte man se
sig om efter nye og moderne erstatninger
for disse ﬂy.
I november 1938 besøgte en delegation
af græske ofﬁcerer Henschel-fabrikken og

en af ofﬁcererne ﬂøj endda en Hs 126er.
Derpå besluttede grækerne sig for at
købe 16 styk af typen. (Forhandlingerne
gik godt mellem grækerne og tyskerne,
selvom at briterne prøvede ihærdigt at
løbe med ordren, ved at tilbyde Westland
Lysanders på kredit!). Det eneste problem
var at grækerne selv ville licensproducere
Hs 126eren, da de ikke havde ﬁdus til de
tyske motorer.
Den 22. april 1939 blev kontrakten
endeligt underskrevet og grækerne betalte 1 mio. Reichsmark for 16 ﬂy, 5 ekstra
motorer, 16 våbenstationer og anden
udrustning. Der blev foretaget en del ændringer, så derfor ﬁk de græske ﬂy betegnelsen Hs 126K. K stod for det tyske ord
”Kampf ”(kamp) da ﬂyet ydermere også
skulle være et nærstøtteﬂy for den græske
hær, foruden den rolle som ﬂyet ellers var
tiltænkt. Blandt andet var observatørens
bevæbning anderledes i de græske ﬂy og
ﬂyets fremadrettede bevæbning bestod af
2 asymmetrisk monterede 7,92 mm FN
Browning maskingeværer, i stedet for ét
MG som i de tyske ﬂy.
Derudover var der mange andre ændringer i forhold til de tyske Hs 126ere. De
græske Hs 126ere brugte lokalt fremstillede våbenstationer til græsk-fremstillede
50 kg og 14 kg bomber. Yderligere skulle
observatøren også kunne have 14 kg bomber ved sit sæde, så han kunne smide ﬂere
end de påmonterede bomber.
Da 2.VK brød ud i september 1939,
var de græske ﬂy stadig på samlebåndet på
Henschel-fabrikken og først i november
1939, ankom de græske piloter til Tyskland
for at ﬂyve dem hjem til Deklia-basen.
Pga. snestorme og andet dårligt vejr, kom
den sidste først til Tatoi lufthavn den 7.
feb. 1940.
Da Mussolinis Italien begyndte at true
Grækenland, ville grækerne købe ﬂere ﬂy,
men det kunne de ikke. I maj 1940, da
Tyskland invaderede Benelux landene og
Frankrig, stoppede Reichsluftfahrtsministerium i Berlin al yderligere eksport af ﬂy
indtil videre. Grækerne måtte så nøjes med
de 16 ﬂy som de allerede havde!
Grækerne sendte alle Hs 126ere til den
3. opklaringseskadrille på basen nær ved
Agrinion i det vestlige Grækenland. Her
var de organiseret i den 3.1 mira (gruppe)
og den 3.2 mira.
Den 28. oktober angreb Italien Grækenland, og de græske Hs 126ere kom
hurtigt i kamp. Grækernes første tab var
netop en Hs 126er! Resten ﬂøj opklaringsmissioner, og dét gjorde de godt!
Flere gange, når de blev indsat mod
jordmål gik det ligeledes godt: En af disse
missioner som de deltog i, fandt sted den

21. november nær byen Progradec. Her
opdagede grækerne en italiensk kolonne på
6 km, bestående af køretøjer med soldater
og forsyninger på vej mod fronten. Straks
gik alle 3 Hs 126ere til angreb og stoppede
kolonnen. Efter gentagne angreb var den
italienske kolonne i totalt kaos.
Da Tyskland gik til angreb på Grækenland den 6. april 1941 (Operation Marita),
kom Grækenland yderligere i ﬂere alvorlige
vanskeligheder.
De ﬂeste græske enheder stod overfor
italienerne ved Albaniens grænse, så da
tyske enheder gik ind fra Bulgarien, kunne
grækerne ikke stå imod, da de ikke havde
soldater nok ved Bulgariens grænse, da
den græske overkommando ikke havde
forudset dette.
Grunden til at tyskerne blandede
sig var, at de frygtede at Storbritannien
kunne bruge græske baser, som afsæt til at
bombe de rumænske oliefelter ved Ploesti.
Derudover ville de komme deres italienske
allierede til undsætning, da de var ved at
tabe krigen til grækerne.
Den 22. april 1941 blev Agrinion-basen
angrebet af Luftwaffe, og alle ﬂy undtagen
1 Hs 126er blev ødelagt. Den sidste blev
derpå evakueret til Argos-basen på Peloponnes med det samme, hvor den sluttede
sig til resterne af det græske ﬂyvevåben.
Der stod den sammen med PZL-24ere,
Potez-25ere og en del andre ﬂytyper foruden en del RAF-ﬂy. Alle ﬂy blev ødelagt
den følgende dag ved nye tyske luftangreb,
denne gang mod Argos-basen.
Da tyskerne endelig rykkede frem i
Grækenland, fandt de en Hs 126er på en
forladt græsk ﬂyveplads. Den bar kendingsbogstavet ”Sigma” og tallet ”43” og den
blev kort tid derefter skrottet da den var

totalskadet. (Flere ﬁrmaer har lavet decals
til netop denne maskine). Når man læser alt
ovennævnte, så kan man kun konkludere
at Hs 126erne gjorde god tjeneste i det
græske ﬂyvevåben!
Nu var det ikke kun grækerne, der mistede en del Hs 126ere under ”Operation
Marita”. Også tyskerne mistede en del ﬂy i
kamp mod det græske ﬂyvevåben.
Den 15. april 1941 interceptede (opsnappede og afskar) 2 græske PZL24-jagerfly en tysk Hs 126 over byen
Larissa i Midtgrækenland, og de optog
straks forfølgelsen af dette. Det ene
græske ﬂy opgav pga. motorproblemer,
men det andet ﬂy, ﬂøjet af oversergent P.
Koutroubas, forsatte kampen. Det tyske
ﬂys agterskytte bed i mellemtiden godt fra
sig, men til sidst ﬁk P. Koutroubas endelig
ram på Hs 126eren, hvorpå den styrtede
i havet ud for Platamon-slottet, nær ved
Olympus-bjerget.
Her lå det indtil sent i 1980erne, hvor
det blev fundet af lokale sportsdykkere, og
i år 2000 blev ﬂyets Bramo Fafnir motor
bjerget sammen med en del andre ting,
heriblandt agterskyttens maskingevær og
ammunitionstromler. Effekterne er i dag
restaureret og udstillet på Det Græske
Luftforsvars Museum.

Andre brugere af Hs 126
Overalt på nettet står der at Bulgarien og
Kroatien havde Hs 126ere i tjeneste, men
der er intet på dem.
Hverken fotos eller antal eller noget
andet, så dette er bare endnu en ”and” der
ﬂorerer på nettet. (Dog var der kroatiske
piloter i Luftwaffe-tjeneste på Balkanfronten der bl.a. ﬂøj Hs 126 ﬂy, men herom
senere).

Her er Mortens model af en græsk Hs 126
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Derimod ﬂøj der en Hs 126 rundt i
Sverige med kendingsbogstaverne SEAOG efter 2. VK. Hvordan den endte dér
er mig en gåde. (Det skal siges at ﬂere tyske
ﬂy endte på svensk territorium under 2.
VK og blev interneret i Sverige. Derudover
ﬂygtede ﬂere tyske piloter fra fronterne i
Norge, Finland og Baltikum til Sverige, for
at undgå at falde i sovjetisk krigsfangeskab
ved 2. VKs slutning).
RAAF (Royal Australian Air Force)
erobrede en ﬂyvedygtig Hs 126er på Sicilien i 1943, hvor den indgik i deres 450.
Sqdn til glæde for hele denne eskadrille.
(Den kan bygges i 1/48 i Italeri’s byggesæt,
da Italeri har lavet ﬁne decals til netop
dette ﬂy).

Hs 126 på Balkan
I krigens slutning stod Nachtschlachtgruppe 7 på Balkanfronten og opererede
bravt mod de allierede og Marskal Titos
partisaner. Deres 1. Staffel var benævnt
Störkampfstaffel Südost. De var udrustet
med Hs 126ere og Heinkel He 46, og de
gjorde deres bedste for at genere fjendens
nattesøvn! Deres 2. Staffel var benævnt
Nahaufklärungstaffel Kroatien. De var
udrustet med Hs 126ere og Dornier Do
17ere. Deres job, var at observere og rapportere om fjendens bevægelser.
Som krigen skred frem ﬁk enheden en
3. staffel: 3/NSGr 7 og den var udrustet
med Fiat Cr 42. Deres job var det samme
som 1. Staffel. Når man læser om denne
enhed, Nachtschlachtgruppe 7, er det iøjefaldende, at den måtte klare sig med hvad
den kunne få fat på. Således brugte den i sin
tjeneste følgende ﬂy; Hs 126, He 46, Ju 87,
Caproni Ca 314, Do 17 og Fiat Cr 42. Det
skal siges, at denne enhed kæmpede bravt
helt til den bitre ende. Den kapitulerede
i april 1945 på baser i Østrig og Balkan.

Hs 126 i Danmark
Da Tyskland angreb Danmark den 9. april,
som en del af Operation Weserübung, deployerede tyskerne en hel del ﬂy til støtte
for deres landtropper. Blandt dem var der
også en del Hs 126ere, som siden kom i
kamp mod forsvarende danske styrker.
Da vore soldater fra Tønder kaserne
rykkede ud den 9. april, stoppede de først
tyskerne ved Abild og efter en del skyderier, hvor tyskerne blev forsinkede i deres
fremrykning, rykkede vore soldater nordpå
til Sølsted, hvor andre af vore soldater fra
denne enhed havde fået tid til at lave en
effektiv vejspærring. Her udspillede sig
en del hårde ildkampe, hvor tyskerne ﬁk
problemer med fremrykningen. 2 af deres
panservogne blev skudt i stykker og en del
af deres soldater blev såret.
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Deres chef Hauptmann (Kaptajn)
Brügger, bad derpå sin overkommando
om artilleristøtte overfor denne stålsatte
modstand; men da artillerienhederne ikke
var i nærheden (da de var hestetrukne og
derved langt bag de angribende styrker),
besluttede den tyske overkommando at
indsætte ﬂy mod de danske soldater, således
at tyskerne kunne aﬂaste og understøtte
deres soldater med det samme. 3 Hs 126ere
blev beordret til angreb på vore soldater
bevæbnet med bomber og maskingeværer.
En af bomberne, som blev kastet mod
vore soldater, ramte derimod Sølsted kro
og slog et stort hul i kroens facade. Heldigvis eksploderede bomben ikke og dette
reddede livet for kro-familien, der lå og sov
i bygningen på dette tidspunkt.
Efter en del lange skudvekslinger
mellem danske og tyske soldater, indtog
tyskerne Sølsted, kun for at ﬁnde ud af
at danskerne havde trukket sig tilbage til
Bredebro, hvor der igen kom til kamp
mod angriberne, indtil at kampene ophørte
den dag.
De 3 Hs 126ere kom fra enheden
2.(H)/10 ”Tannenberg”. Den ansvarlige
tyske divisionschef for fremrykningen den
dag, nævnte senere i sin rapport om, at
netop denne enhed var uundværlig under
operationerne mod vores soldater den
dag, da de leverede effektiv støtte til de
angribende styrker den 9. april.
Den 10. april var ﬂyene allerede indgået
i besættelsesstyrkerne i Danmark, da de da
var baseret på Flyvestation Værløse, som
tyskerne havde overtaget den 9. april 1940!
Her var de stationeret i den første tid af
besættelsen af vores land.

Byggesæt af Hs 126:
Allerede under 2. VK var der skalabyggesæt af Hs 126eren såvel som andre ﬂy. På
youtube har jeg set tysk personel på den
ﬁnske front lave vellignende skala-modeller
af ”bæstet”. Det så godt nok hyggeligt ud
og de så super ﬁne ud, når propagandafotograferne ﬁlmede disse modeller, med
deres snurrende propeller med ”the real
thing” i baggrunden.
Senere kom der ﬂere byggesæt af den
frem i 1970erne og i skala 1/72 er der i
dag 5 byggesæt af Hs 126eren og det er
Italeri, Matchbox, Airﬁx, Revell og US
Airﬁx der har produceret dem. De er alle
af ﬁn kvalitet. I skala 1/48 er der faktisk
ﬂere sæt end i 1/72, nemlig: Italeri, ICM (2
forskellige versioner), FM, MPM, Vector.
Flere af disse sæt og ﬁrmaer er ukendte
for mig, men de nyder stor anerkendelse
i internationale modelbyggekredse. I skala
1/144 har vi Zvezda som har lavet en model af ”bæstet”. Derudover er der en hel del

ﬁrmaer, der fremstiller ekstradele, æts-dele
og alternative decals, så mulighederne for at
bygge en hel unik Hs 126er er til stede. Jeg
besluttede mig for at bygge 2 Hs 126er til
denne artikel, foruden den jeg har i forvejen, så her kommer min anmeldelse af dem:
Italeri
I 1973 udgav Italeri dette byggesæt som en
Hs 126A og boxarten på sættet er typisk
for et sæt fra den epoke. Sættet er på 67
dele hvoraf de 7 er i klar plast. Delene
har en ﬁn pasform, og der er ingen ﬂash
på delene (dette kunne nogle producenter
lære noget af!) I malevejledningen er der
forslag til 3 forskellige ﬂy: Grækenland,
Spanien og Tyskland.
Selvom sættet er fra 1970erne, er decals
af fremragende kvalitet og de kan sagtens
bruges og selvom, der er sket meget i modelverdenen siden 1973, så virker de ikke
forældede. Delene passer godt sammen, og
ﬂyet blev færdigt på rekordtid. Jeg valgte
at bygge den som en maskine i Legion
Condor. Sættet kan kun anbefales! (jeg har
allerede bygget den græske ﬂyver for mere
end 20 år siden, men det var sjovt at bygge
den igen-igen!).
Matchbox
I 1970erne var Matchbox et stort navn
og kunne sagtens konkurrere med ældre
giganter som Airﬁx og FROG.
Sættet er som traditionen tro i Matchbox, støbt i 2 slags farver: lyseblå og mørkegrøn. Der er 38 dele og 1 i klar plast =
39 dele. Delene er godt støbt uden ﬂash og
de passer ﬁnt sammen. Under bygning, skal
der dog bruges en del putty for at skjule
samlingerne, som ellers vil være ganske
tydelige. Men dette er også det eneste minus ved dette sæt. Decals er, selvom de er
bedagede, stadig gode og jeg valgte at lave
en tysk maskine i Rusland fra foråret 1942.
Sættet kan kun anbefales på det kraftigste!
Italeri har lavet en Hs 126 A-1/B-1 i
1/48 som jeg også har. Normalt har jeg
aversion mod sæt i 1/48, da de fylder for
meget på min væg. Derfor vil jeg helst bygge ﬂy i 1/72, men hér må jeg bare overgive
mig. Sættet er fremragende, superdetaljeret,
og det står højt på min prioriteringsliste
mht. nye byggerier.

Credits
Tak til: Dimitris Ksenos/ Grækenland for
info om græske ﬂy. Kai Willadsen for info
om estiske ﬂy. Jes Touvdal Christensen for
info om tyske ﬂy og IPMS-Forum for debat
om Hs 126eren. Derudover varm tak til
John Eilman IPMS/FM om Hs 126ere på
Balkan og Finn Antonsen FM for rettelser
og backup. Tusind tak til jer alle. Uden jeres
info- og opbakning, ingen artikel.
To be continued med ﬂere tyske ﬂy…

Modelbedømmelse på hollandsk
Som du sikkert er klar over hvis du har læst formandssiden, så var jeg i Holland til
Twenot 40 års jubilæums konkurrence.
Tekst og modelfoto: Dan Seifert

H

er ﬁk jeg mulighed for at gennemgå deres måde at bedømme modeller på. Det er denne metode
jeg vil prøve at beskrive her. Dette skal ses
som et indlæg til en måde vi eventuelt kan
bruge næste gang foreningen skal afholde
en større modelkonkurrence.
Da Twenot jo er en militærkøretøjs
modelforening så opererer de med følgende klasser
Klasse A1 Begyndere. Køretøjer ”straight
out of the box”, alle skalaer
Klasse A2 Advanced. Køretøjer ”straight
out of the box”, alle skalaer
Klasse B1 Begyndere. Køretøjer ”modiﬁceret brug af bælter og æts eller scratchbuilt”, alle skalaer
Klasse B2 Advanced. Køretøjer ”modiﬁceret brug af bælter og æts eller scratchbuilt”,
alle skalaer
Klasse C1 Begyndere. Figurer, alle skalaer
Klasse C2 Advanced. Figurer konverterede,
alle skalaer
Klasse D1 Begyndere. Dioramaklasse, alle
skalaer
Klasse D2 Advanced. Dioramaklasse, alle
skalaer
Klasse E Open class. Fly, skibe, biler m.m.,
alle skalaer
Twenot opererer efter princippet at
”Det at vinde en medalje gør at deltagerne
vender tilbage ved næste konkurrence!”
Dette betyder at man inden konkurrencen
fastsætter et pointmål for guld, sølv og
bronze delt op i ungdom, begynder og
erfarne og at der kan være ﬂere bronzemedaljer i hver klasse, lidt færre sølvmedaljer i hver klasse og færrest men ikke
kun en guldmedalje i hver klasse.
Man opererer efter et skema for de
tre grupperinger ungdom, begynder og
erfarne:
U n g - Begyn- Erfarne
d o m / dere
Børn
Guld
25
25
25
Sølv
14
20
21
Bronze
8
14
16
Når dommerne så bedømmer hver
model efter et skema som er indpasset
efter de ovenfor nævnte klasser så vil en
model når den er bedømt af dommerne
med det samme kunne indplaceres med en
præmie. Når dommerne bedømmer så gør

de det i teams af to således at de indbyrdes
diskuterer ud fra de tilhørende skemaer
for de respektive klasser hvilke point som
modellen opnår!
Man opererer med at de forskellige
dommere deler de forskellige klasser alt
efter hvor mange modeller der er tilmeldt
i en klasse; men hver enkelt model bliver
kun bedømt af et dommerteam. Det gør
at dommerne er forholdsvis hurtigt færdigt
med at bedømme deres klasser. Det gode
ved det hollandske system er at enhver kan
indgå som dommer, de skal bare introduceres til skemaet og bruge deres viden som
modelbyggere. Så hvis de oplever et meget
stort rykind med mange modeller, så kan de
tilforordnede ved konkurrencen opgraderes til dommere med en kort introduktion.
Den største ulempe som jeg ser det er at
der kun er et dommerteam der bedømmer
en model. Det er så meget anderledes end
det system som vi hos os benytter idet op
til 6 forskellige dommere bedømmer hver
model, og et gennemsnit derefter beregnes
som samlet pointsum.
Skemaet ser ud som eksemplet fra
klasse A1 herunder.
Man genbruger det ovennævnte skema
i stort set alle klasser undtagen de to dioramaklasser, her har man udvidet skemaet
så det ser ud som eksemplet fra klasse D1
nederst.
Klasse
Bemaling/
Weathering
Præsentation /
Alment indtryk
Byggeteknik
Klasse
Bemaling/
Weathering
Præsentation /
Alment indtryk
Byggeteknik
Er det et realistisk diorama/
historie

A1
Ikke god

Bemærkninger
Det interessante ved den hollandske model er at når modellerne er bedømt så vil
pointsummen indikere om men er i præmiekategorierne eller ej.
Det betyder jo også at mængden af hhv.
guld, sølv eller bronze ikke kan fastsættes
på forhånd noget vi jo i vores system jo
ved med usvigelig sikkerhed, idet der er en
af hver i hver klasse. Den bemærkning jeg
mødte, når jeg fortalte om vores system, var
at det var noget stift og meget kedeligt, når
der kun blev uddelt 3 priser i hver klasse.
Det var ikke befordrende for hobbyen!
Hvis man skal konkludere så ville det
være muligt at bruge en tillpasset version
af det hollandske system ved at sikre at
minimum tre dommerteams bedømmer
hver model og at et gennemsnit så beregnes
for hver model, jeg prøvede at være med
som tredje dommer i et dommerteam og
ﬁk derved afprøvet styrken ved at det er
et team og ikke selvstændige bedømmelser idet interaktionen mellem dommerne
gjorde at pointene faktisk faldt retfærdigt.
Man havde ikke så meget at forholde sig
til andet end modellen, der blev ikke brugt
nogen form for modelspeciﬁkation eller
dokumentation. Kun den ”nøgne” model.
Der hvor det vil være en større omkostning ville være at der skulle bruges ﬂere
penge på indkøb af præmier og at vi måske

Modelnummer: 001
Acceptabel
God

Meget god

Superb

2

5

8

12

14

1

2

4

5

6

1

2

3

4

5

Meget god

Superb

D1
Ikke god

Modelnummer: 002
Acceptabel
God

2

5

8

12

14

1

2

4

5

6

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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ville stå tilbage med overskudspræmier i
nogle klasser; men hvis man bestilte f.eks.
100 bronze præmier 50 sølv præmier og
20 guld præmier og gjorde dem universelle
så ville de overskydende præmier kunne

genbruges ved næste konkurrence. Jeg
kan sagtens følge deres ﬁlosoﬁ fordi jeg
oplevede jo selv glæden ved at vinde tre
broncepriser i den klasse hvor jeg havde
stillet op med i alt 4 modeller.

Det er sgu sjovere at vinde end at se
de andre vinde. Jeg mener at vi sagtens
kan bruge elementer af det hollandske
bedømmelsessystem.
Et af de flotte dioramaer ved Twenot
konkurrencen

Formandens side
Fortsat fra side 4
Om søndagen troede jeg at jeg bare lige
skulle fotografere det som blev indskrevet
om søndagen, det der reelt skete var at det
deltagende antal modeller blev fordoblet og
jeg måtte forfra igen!
Tidligt om eftermiddagen så havde
jeg mulighed for at bese alle de tilrejsende
handlende som havde besat de omkring
200 meter stadeplads som foreningens
frivillige og jeg havde opsat om fredagen
før udstillingen!
Det var et slaraffenland af udbud i
alt til modelbygning selvfølgeligt primært
beregnet til landmilitær modelbygning. Jeg
ﬁk da også forbrugt en ”smule Euro” og
fandt nogle spændende tilbud.
Twenot havde også inviteret andre
lignende klubber fra lokalområdet, der
var klubber fra Holland deriblandt IPMS
Holland, klubber fra Belgien og Tyskland
samt en delegation fra Modelbyggeren
som havde fået en stand, jeg ﬁk ikke talt
så meget med dem, dels fordi min tid til at
komme rundt var lidt begrænset, og dels
fordi deres stand var næsten tom de gange
jeg kom forbi!
18

Jeg ﬁk talt med IPMS Hollands repræsentant, der er ca. 900 medlemmer i IPMS
Holland og sjovt nok var han dansker
(noget med en pige engang i fortiden) og
han insisterede på at vi skulle komme til
deres store efterårsshow lørdag den 29.
oktober 2016, desværre falder det sammen
med C4 i Malmø så det er nok usikkert om
der kan stables et hold sammen til en tur til
Holland; men nu er det nævnt!
Jeg deltog jo nu hvor jeg var taget til en
international konkurrence selvfølgelig selv,
jeg havde op til konkurrencen arbejdet på
en helt ny model, som jeg regnede med ville
skabe noget opmærksomhed.
Jeg havde bygget en lille 1,5 tons lastbil
fra et nu lukket fransk garageﬁrma ”Fonderie Miniature” i skala 1/35.
Det er et byggesæt som virkelig kræver
sin modelbygger, eller som Lau dengang
jeg købte den hos Stoppel sagde, at han
kun ville sælge til en virkelig feinschmecker
(salgsgas)! Til den så valgte jeg at bygge en
scratchbygget campingvogn! Alt sammen
i tjeneste i Luftwaffe.
Da jeg skulle afsted, så stod modellen
og så så ensom ud i kassen, at jeg tog en
hurtig beslutning og medbragte yderligere

en Flakpanzer IV og en Stug. III ausf. A og
en C/D i alt 4 modeller. Da konkurrencen
var slut søndag eftermiddag, så havde 3 af
mine 4 modeller inkasseret hver en bronzemedalje hvilket jeg synes er ganske godt
af ”lille mig”.
Foreningen havde også den store fornøjelse at overrække en specialpris med
tilhørende diplom til ”det diorama som
fortalte en historie bedst”. Dette blev tildelt til Roger Hurkmanns for hans super
diorama ”Purgatory”, se herover og på
bagsiden af bladet for billeder af det!

Nyt fra AFV Club i 1/35
HEMTT M983 Tractor & M901 Launcher
Station PAC-2 (Patriot missil launcher)
M60A2 Patton (152 mm Shillelagh)

IPMS Danmark medlemsliste pr. 1/4 2016
Nr.

Navn

Adresse

Postnr.

By

Telefon

e-mail

47

Allan Nielsen

Spættebo 2

2665

Vallensbæk Strand

22878521

allnie9@gmail.com

68

Allan Nielsen

Ellekildehavevej 25

3140

Ålsgårde

40446130

allanknielsen@stofanet.dk

89

Allan Petersen

Kalvehave Mark 20

4771

Kalvehave

21637495

allanpet@gmail.com

53

Allan S. Hansen

Lindholm Søpark 14.1. -1

9400

Nørresundby

20768399

ashansen@vip.cybercity.dk

141

Anders Kofoed Hansen

Højmose Vænge 9, 3.tv.

2970

Hørsholm

47721703

anderskofoedhansen@gmail.com

101

Anders R. Jensen

Slotsvænget 27, st.th.

4200

Slagelse

58530988

50

AP Models v/ Torben Pedersen

Eriksholmparken 136

9400

Nørresundby

40604362

70

Bennett Bech-Jensen

Martensens Allé 4 A, st.th.

1828

Frederiksberg C

33241721

bennett@post10.tele.dk

20

Bent Osvald Sørensen

Skolevej 4

6800

Varde

75155529

bentosvald@jubii.dk

132

Bent Sehested Hansen

Orionvænget 10

5210

Odense NV

66161952

tusebent@post3.tele.dk

129

Bo Balsløv

Lindevej 11

4622

Havdrup

105

Bo Christensen

Fugledalen 9

4000

Roskilde

46372013

aabenhuus@123dk.dk

42

Brian Brodersen

Aastrupvej 29

4850

Stubbekøbing

21353769

brian.brodersen@tdcadsl.dk

28

Brian Petersen

Hestehaven 18

2500

Valby

38345208

55

Carsten Bentzien

Knardrupgårds Allé 10,
Knardrup

3660

Stenløse

38108301

bentzien@gmail.com
carsten@andersen.mail.dk

142

Carsten Bjødstrup Andersen

Skovbrinken 17

4060

Kirke-Såby

46499339

85

Carsten Rønnev

Vesterfælledvej 15, 1.tv.

1750

København V

33234216

158

Casper Dahm

Egevej 10

3650

Ølstykke

36708676

cmdahm@yahoo.dk

59

Christian Alexandersen

Koglevænget 3

8920

Randers NV

86431612

c_alexandersen@yahoo.dk

82

Christian Ankerstjerne

Eremitageparken 103, 2.B

2800

Lyngby

panzer@panzerworld.net

130

Claus Dam

Frederikssundsvej 394 st.tv.

2700

Brønshøj

clausd@kulturarv.dk

57

Claus Davidsen

Pilevej 10

7600

Struer

133

Claus Zimmermann

91/471 Maroondah Hwy

VIC 3140

Lilydale, Australien

6

Dan Seifert

Kvædehaven 6

2600

Glostrup

97840237

fam_davidsen@get2net.dk
claus_z@westnet.com.au

24204364

seifert@post6.tele.dk

124

Dan TDBV Nielsen

Bakkegade 3 C.

3600

Frederikssund

47311094

dsl39912@vip.cybercity.dk

91

Daniel Tolnai

Lyngbyvej 32 A, 6.th.

2100

København Ø

28938676

funkydesign@forum.dk

117

Danscale v/ Søren Pedersen

Lyshøjgårdsvej 63

2500

Valby

36173638

danscale@godmail.dk

96

Det Nordjydske Landsbibl.

Rendsburggade 2, Postboks 9100
839

Ålborg

21

Eric Hinding

Holløse Møllevej 2

4700

Næstved

55450127

35

Finn Andersen

Sortsøvej 10

2730

Herlev

44920359

5

Finn Kofoed

Tesdorphsvej 77

2000

Frederiksberg

38106910

ﬁnn@fjmail.dk

17

Finn Søndergaard

Munkevænget 227

6000

Kolding

27620958

leneﬁnn@stofanet.dk

25

Flemming Hansen

Bringebakken 29, Jonstrup

3500

Værløse

44686618

ﬂh@vip.cybercity.dk

107

Flemming Iversen

Godsparken 138

2670

Greve Strand

49

Freddy Kikkenborg

Händelsvej 54, st.tv.

2450

København SV

97

Gentofte Bibliotekerne

Ahlmanns Allé 6

2900

Hellerup

74

Gerhard Olsen

Høve Bygade 9, Høve

4550

Asnæs

114

Hans Andersen

Michael Beringsvang 1, st.th.

2650

Hvidovre

22280768

1

Hans Christiansen

Kaliforniensvej 7

2300

København S

32525083

72

Henning Knudsen

Sandemandsvej 2, Brøns

6780

Skærbæk

74753353

151

Henning Nørreris

Løgstørvej 45

8832

Skals

86696180

37

Henning Svensson

Vordingborggade 30, 1.tv.

2100

København Ø

31423910

ﬁ@24carrots.dk
36303843

kikkenborg47@outlook.dk

36727240
hansan@oﬁr.dk

mthnn@pc.dk

102

Henning Sørensen

Ejerstedvej 102

9493

Saltum

84

Henning Toldbod

Langgade 32

9000

Ålborg

98103073

htoldbod@gmail.com

44

Henrik Breiting

Bredahlsvej 9, 4.

2500

Valby

36161676

breiting@dbmail.dk

137

Henrik Høeg

Nørregade 110 A, st.

6700

Esbjerg

154

Henrik Riis

Andelshusene 6

2750

Ballerup

22929895

46

Henrik Stormer

Fensmarks Allé 18

3520

Farum

36179032

63

Ib Dramshøj

Vestergårdsvej 57, 1.tv.

2600

Glostrup

20725309

126

Ib Pedersen

Søndergade 59

9320

Hjallerup

40844517

100

Ivan Majbom Madsen

Haugevej 210

5270

Odense N

120

Jacob Teckemeier

Lykkesholms Allé 29, 1.tv.

1902

Frederiksberg C

henrikhoeg@live.dk
stormer@email.dk
ibejgil@stofanet.dk
jstk@bane.dk

19
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Nr.

Navn

Adresse

Postnr.

By

109

Jan Bannebjerg

Vejlebrovej 28 G

2635

Ishøj

Telefon

e-mail

86

Jan Dam Hansen

Syrenhegnet 50

2630

Taastrup

43527010

jan.hansen@teknologisk.dk

121

Jan Hejl

Tebbestrupvej 46

8900

Randers

159

Jan Juhl Jacobsen

Hammeren 32, 4, -209

2630

Taastrup

19

Jan Lykke Jensen

Reerslevvej 25

2640

Hedehusene

110

Jan Mathiesen

Sletmarken 13

6310

Broager

143

Jan Mortensen

Østergade 20, 2.tv.

3400

Hillerød

119

Jens Peter Madsen

Fyrrevænget 415

7190

Billund

134

Jens Voigt

Åkirkebyvej 156

3700

Rønne

56

Jes Touvdal

Toftevangen 77

4130

Viby Sjælland

21641661

80

Johnny Frank Fæstelager

Langekærvej 37

2750

Ballerup

44661883

9

Johnny Madsen

Vestergade 30

4200

Slagelse

58501049

38

Jonny Reinholdt Jensen

Byskov Allé 7, 3.tv.

4200

Slagelse

26707591

jonny.reinholdt@youmail.dk

113

Jørgen Seit Jespersen

Valhøjvej 4

2500

Valby

24211490

seit@webspeed.dk

2

Kai Willadsen

Sct. Jørgensgade 16

4200

Slagelse

jan.hejl@wanadoo.dk
46590220

75331245

jan@lykkejensen.dk

j.p.madsen@mail.dk
jens@balbo-net.org
touvdal@christensen.tdcadsl.dk
ejlif@hotmail.com

willadsen@geologi.com

111

Kenneth Kerff

Stenagergårdsvej 57, Gelsted

4160

Herlufmagle

26361823

kerff@oﬁr.dk

16

Kenneth Ø. Buhl

Haredalen 3, Tibirke

3220

Tisvildeleje

24678201

kennethbuhl@yahoo.dk

32

Kim Asborg Hansen

Holbækvej 19

4100

Ringsted

20711667

kahansen@live.dk

162

Kim Møller

A.F. Kriegersvej 7, 1.

2100

København Ø

20618083

152

Kim Stolzenbach - Odense Kochsgade 35 B
hobby og modelbanecenter

5000

Odense C

11

Kjeld Holmehave

Stubbedamsvej 111

3000

Helsingør

40721221

kjeld.holmehave@stofanet.dk

64

Kjeld Pedersen

Tiendevej 3

4760

Vordingborg

24785307

tiendevej@gmail.com

153

Klaus Krøyer Jakobsen

Daltoftevej 16

4900

Nakskov

33

Kristian Musso

Sønderbjerg 5, Vallø

4600

Køge

88

Kristoffer Åberg

Klangvägen 9

S-22472

Lund, Sverige

41

Køge Bibliotek

Kirkestræde 18

4600

Køge

147

Lars Christensen Airbrushshop Danmark

Peter Bruunsvej 55

9210

Aalborg SØ

14

Lars Dantoft

Flidsagervej 14

2500

Valby

36169491

104

Lars Myrup Lassen

Svejgårdsvej 28, 1.

2900

Hellerup

39611627

lars_myruplassen@mac.com

150

Lars Rabech

Kirsebærgården 2

2620

Albertslund

25573124

lars@rabech.dk

7

Lars Seifert-Thorsen

Guldregnvej 4, Ølsemagle

4600

Køge

56639300

abydanes@gmail.com

92

Lasse Hyllemose

Amalievej 22, 1.tv.

1875

Frederiksberg C

50563937

lasarm@webspeed.dk

93

Markus Kossmann

Bertram Knudsens Vej 172

6000

Kolding

75528140

mkossmann@hotmail.dk

43

Martin P. Bendsøe

Kulsviervej 86 B

2800

Lyngby

45930935

79

Martin Røpke

Gammelsøvej 6

4760

Vordingborg

55372035

britt@orehoj.dk

23

Martin Thau

Præstemarken 22, Kristrup

8960

Randers SØ

86428697

thau@vip.cybercity.dk

60

Michael Boll Jensen

Bjødstrupvej 63

2610

Rødovre

36704667

m.b.jensen@webspeed.dk

26

Michael Dubré

Manøgade 9, st.th.

2100

København Ø

39291452

mihedu@mail.dk

77

Michael Quark Schmidt

Nylandsvej 155, 4.mf.

4600

Køge

27993216

112

Mikael Holm Andersen

Kongensgade 4a 3.th.

3000

Helsingør

ks@modeljernbane.dk

birkla@gmail.com
56215853
kristoffer.aberg@acm.org
larsvr6@gmail.com

quark20@hotmail.com
ma@xmedio.dk

123

Mikael S Rasmussen

Egeparken 5

6650

Brørup

22488961

wotan@tdcadsl.dk

22

Mikael Sams

Finlandsvej 10 G

9800

Hjørring

98920043

mikprivat@cool.dk

87

Mikkel Planthin

Ndr. Frihavnsgade 31, 1.th.

2100

København Ø

118

Mogens Vikman

Ålykkegade 10

6000

Kolding

75534560

78

Mogens Wøbbe

Egerishave 46

7800

Skive

97523208

29

Morten G. Pliniussen

Slåenhaven 12

5550

Langeskov

65382545

73

Morten Jessen

Gennemløbet 11, 3.

2720

Vanløse

135

Nicolai Plesberg

Kærvej 8

4571

Grevinge

156

Niels Elmholt Christensen

Teglgaardsvej 1A st.

7100

Vejle

75

Niels G. Jørgensen

Skovdammen 3

2880

Bagsværd

35420515

66

Niels Helge Rønkjær

Strandstræde 3, bolig 5

3550

Slangerup

86435240

160

Niels Mikkelsen

Vindingevej 1 A

2700

Brønshøj

61337390

155

Nikolaj Krag-Hansen

Prs. Charlottesgade 41, 1.

2200

København N

122

Ole Andreasen

Jordbærdalen 21

3700

Rønne

plannthin@hotmail.com
mogens@cisko.dk
mortenplinius@gmail.com
morten@airwarpublications.com
n.elmholt@gmail.com
nielsgorm@sol.dk

nikolajblossom@hotmail.com
56910315

info@actiontour.dk

Nr.

Navn

Adresse

Postnr.

By

Telefon

3

Ole Mønsted

Islevgårds Allé 6

2610

Rødovre

42917508

e-mail

15

Ole Ries

Søndermosevej 18

6330

Padborg

74675326

45

Ole Westphalen

Sigridsvej 51

3650

Ølstykke

47179415

103

Ole Østergård

Ørnevej 9

2970

Hørsholm

50899538

ole.oestergaard@jubii.dk

13

Ove Høeg Christensen

Perikumhaven 99

2730

Herlev

44844977

ohclb@mail.tele.dk

riesole579@gmail.com

99

Per Buus

Verupvej 1, Verup

4293

Dianalund

8

Per Madsen

Saksen D4, 2. dør 3

2630

Taastrup

35856545

pbu@naviair.dk

106

Per Nielsen

Næstvedgade 27. st.tv.

2100

København Ø

50427490

139

Per Reichgrüber

Nordmarksvej 64, 1.tv.

2770

Kastrup

34

Per Tardum

Blålersvej 68

2990

Nivå

49111304

per@tardum.dk

24

Per Voetmann

Rosenstandsvej 17A

2920

Charlottenlund

39908089

pervoe@privat.dk

36

Peter Bjørn Madsen

Ordrup Mølle, Ordrupvej 60

4540

Fårevejle

59620310

peterbjoern@hotmail.com

62

Peter Christensen

Humlevej 13

4600

Køge

56634260

pc@naftrading.com

51

Peter Fousing

Bregnegårdsvej 29

6630

Rødding

74842910

peter@ribeantikvariat.dk

116

Peter Kristiansen

Kløvervej 8

3500

Værløse

40416586

peter.kristiansen@post.dk

71

Peter Krogh

Ågade 40

8620

Kjellerup

86883460

136

Peter Nelleman

Banevej 24

4180

Sorø

57830806

12

Petur Juul Jacobsen

Postboks 3141, Varóalág 5

FR-110

Tórshavn, Færøerne

31

Poul Mørkenborg

Østparken 38

5220

Odense SØ

115

Poul Østergaard

Kulsvierparken 39

2800

Lyngby

jopo@webspeed.dk

146

René Hansen

Gildbrovej 40, st.tv.

2635

Ishøj

fsm70@icloud.com

157

René Thordrup Petersen

Ved Bellahøj 10, 8.tv.

2700

Brønshøj

desdichado@bellahoej.net

144

Risløv Hobby

Fridtjof Nansens Plads 2-4

2100

København Ø

35251573

info@risloev-hobby.dk

61

Robert Jensen

Stenbjergparken 3B, 2.th.

6400

Sønderborg

29900003

r_t_jensen@mail1.stofanet.dk

108

Roy Nielsen

Vejlebrovej 18 B

2635

Ishøj

30240087

149

Salvador Barrera-Figueroa

Nordbyvej 1, st.th.

2720

Vanløse

pmadsen@comxnet.dk
pernielsen@haunstrupgaard.dk
reichgrüber@gmail.com

petwiedn@hotmail.dk
peturjuuljacobsen@kallnet.fo

rnielsen@witte-nielsen.dk
sbarreraﬁgueroa@gmail.com

148

Sebastian Jørgensen

Fasanvej 55. st.th.

4600

Køge

67

Sonnich P. Hansen

Morbærhaven 6, 107

2620

Albertslund

43464082

sebjorg@gmail.com

140

Steen Agner

Gl. Havnevej 10

2670

Greve Strand

22905464

steenagner13@gmail.com
schk@live.dk

145

Steen C. Knudsen

Løgstørgadev 23, 4.tv.

2100

København Ø

40986867

27

Steen Mose Gaarde

Svallerup Bygade 26

4400

Kalundborg

59599024

161

Steen Søgaard Pedersen

Toftevej 12

7300

Jelling

90

Steffen Sørensen
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Forslag til en museumstur
Det er blevet meget populært at vandre Caminoen mellem Spanien og Frankrig og i den
ånd tænkte jeg, at jeg har da et forslag til en tur for modelbyggere.
Tekst og fotos: Jan Bannebjerg

F

lyv til München, lej en bil (det dér
med at gå kan du godt glemme) og
start din tur på Deutsches Museum
Flugwerft Schleissheim, hvor det er muligt
at opleve masser af ﬂyvemaskiner. Af de
lidt specielle kan jeg nævne Otto Lilienthals
glider, en V2 raket, X-31 og det ser ifølge
deres hjemmeside ud til, de har fået en
Ariane 5 booster raket siden jeg var der.
Det er muligt at opleve de renoverer
en gammel Heinkel 111 som oprindeligt er
bygget i Spanien under navnet Casa 2.111
De har mange andre ﬂy, ofte lidt specielle,
så det er sjovt at nørde hér.
Så er bunden lagt til næste museumsforslag som bliver ﬂyttet til Stuttgart, eller
skal vi være helt korrekte, Zuffenhausen.
På Flugwerft Schleissheim står dette X-31 forsøgsfly. Læs mere om museet i IPMS-Nyt nr. 99

På Mercedes museet i Stuttgart
finder man denne London
dobbeltdækkerbus, bygget af
Mercedes før 1. Verdenskrig
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Under loftet på museet i Sinsheim
hænger denne Focke Wulf Fw 190A

Porsche Museum
er relativt nyt, ﬂot og vanvittigt interessant.
Der er blandt andet en Porsche (jeg tror
det er en 962, men vil ikke vædde om det)
som er hængt op i loftet og beskrivelsen
forklarer at denne bil vil, med over 321,4
km/t have downforce (eller i dette tilfælde
må det være upforce) nok til at kunne køre
i loftet.
De udstiller mange af deres biler som
har vundet gennem tiderne, blandt andet
Le Mans vinderen fra 1987, en Porsche
962 kørt af Hans Joachim Stuck, Derek
Bell og Al Holbert.
Vi kan opleve en Porsche 914 med
tværliggende 6 cylindret motor, som vist
gav så mange problemer med pladsen i motorrummet, at den aldrig kom i produktion.
Fra Porsches tidligste år kan man opleve en
traktor og naturligvis en VW.
De udstiller også forskellige versioner
af 911 og her må I undskylde min kynisme
- det er sgu ikke ret interessant!

Mercedes i Stuttgart
Fra Zuffenhausen kører vi til Cannstatt
i Stuttgart og er der tid, vil jeg foreslå at
holde ind på festpladsen, låse bilen og gå
en lille tur af Talstraße mod ﬂoden Neckar,
her vil du inden du rigtigt ser ﬂoden kunne

opleve brølet fra en af Mercedes’ testbiler,
som kører nede på deres testbane.
Du skal ikke forvente at se deres nyeste
design, før offentliggørelsen er lige op over.
Men som jeg har forstået det, bliver banen
blandt andet brugt til at teste konkurrenternes biler mod Mercedes eller nye motorer
bliver sat i gamle biler og testet.
Fra en kammerat der arbejder i Mercedes’ værksted hørte jeg om den slørede
S-klasse der er på billedet. Det er motoren
der er interessant og han kunne fortælle
mere næste gang jeg kom. (På det tidspunkt
var jeg i Stuttgart 3-4 gange om året). Næste gang jeg var dernede ﬁk jeg et blad fra
Mercedes, der forklarede om motoren der
udvikler endnu mere moment end normalt.
Testbanen er ikke voldsom interessant
i længere tid, det tager normalt også kun
et par minutter inden første bil brøler
under broen, så hurtigt bliver det tid til en
tur på Mercedes Museum, som ligger lige
ved siden af.
Her kunne man fra de øverste etager
kigge lige ned til Mercedes’ test værksted og
der var en smule furore for et par år siden,
da en ny Mercedes (vistnok den E-klasse vi
ser i dag) netop havde stået i værkstedsgården og man først havde oplevet at der var
et problem, da en del af museums gæsterne

stod og kiggede og fotograferede bilen fra
1. parket eller rettere 3. sal.
På Mercedes museet, er det muligt at se
en model af den allerførste Benz fra 1886,
samt et bredt udvalg af deres modeller og
motorer, det hele er samlet i en historisk
sammenhæng og bliver fortalt på en spændende måde.
Hurtigt står det fast hvad Benz og
bilfabrikken betød for området i de første
år, hvad udviklingen betød for krigen og
hvorfor 90% af byen blev bombet væk
under 2. verdenskrig.
Den kolde krig og opbygningen af
Tyskland bliver også sat i relief og alt sammen bliver illustreret af ﬂotte Mercedes
biler. Naturligvis er der mulighed for at
sidde i en Mercedes F1 racer og få taget
et billede sidst på turen, her er der helt
klart mulighed for at nørde med det nyeste
inden for Formel 1, hvis man går lidt op
i racerbiler.

Sinsheim
Så skal der kigges panzer og ﬂyvemaskiner
på nogle af de mest spændende steder i
Sydtyskland, vi starter med Sinsheim, hvor
det første du ser, når du ankommer, er en
Concorde og en Tupolev 144 (Concordski)
på taget.
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et eksempel er en Ju 87 Stuka som er godt
rusten efter lang tid i Middelhavet, men da
der kun er ganske få eksemplarer tilbage i
verden, får de det bedste ud af det dårligste.
Og ved du allerede ved ankomsten at
du forventer at fortsætte til Speyer, sparer
du ret gode penge ved at købe en samlet
billet hér. Kan du lide IMAX ﬁlm og har
du intet imod tysk tale er en anden ﬁdus
at købe billetter til deres IMAX teater - de
koster ca 1/3 del af prisen på en billet til
Tycho Brahe Planetariets IMAX ﬁlm.

Speyer

Ligeledes på museet
i Sinsheim finder du
denne Tatra Type 87

Naturligvis virker det imponerende
på en ﬂytosse som mig, men allerede i
første passage til den første hal bliver jeg
en smule mere imponeret - der står en
Bugatti Royale.
Oprindelig blev der kun bygget seks af
disse vidunderbiler, selvom der var planlagt
25. Det var svært at lave luksusbiler under
den store depression. For selvom der blev
bygget seks biler var det kun muligt at sælge
tre af dem. Nørder vi lidt mere, bliver det
afsløret at bilen i passagen kun er en replica
lavet til den franske ﬁlm Rebus. Men der
er meget andet spændende i Sinsheim. De

har en omfattende udstilling af panzer,
ﬂyvemaskiner, racerbiler og lokomotiver.
I Sinsheim oplevede jeg en bil trailer
blive illustreret med en Mercedes 300 SL
(mågevinge udgaven) godt skjult af trailerens presenning, men når det nu kun var
den Mercedes de havde for mange af, så
er det den der bliver brugt.
Det er også på Sinsheim, det er muligt
at opleve den 6 hjulede F1 racer, en gennemskåret Messerschmitt Bf 109 og “The
Blue Flame” som var det første køretøj der
kom over 1.000 km/t i 1970. Men der er
mange sjove og spændende ting at kigge på,

Denne russiske Buran rumfærge finder du på Speyer Technik Museum
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Speyer Technik Museum ligger ca. ½ times
kørsel væk og hvis du er opmærksom på de
andre biler, ser du ind imellem biler pakket
ind i sorte plastic plader som bliver testet
for de tyske bilfabrikker.
Min ven der selv arbejder på en af
disse fabrikker fortalte at er der et “M” på
nummerpladen og den altså kommer fra
München, kan der sagtens være en Mercedes bag camouﬂagen. Har nummerpladen
derimod et “S”, kan det tages som en
tommelﬁngerregel, at det gemmer sig en
ny BMW eller Audi. Den bil jeg ﬁk taget et
billede af havde München nummerplader
og var sandsynligvis coupe versionen af
Mercedes E-klasse.
Når du ankommer til Speyer, ser det
ærligt talt en smule beskedent ud med en
Boeing 747 på taget i stedet for to Concorder (en Concorde og en Tupolev) og
så er det heromkring du bør stille dig selv
spørgsmålet - Hvornår har en Boeing 747
været et udtryk for
beskedenhed eller
er du allerede godt
forvænt?
Når du kommer
ind kan du her opleve en rumfærge Buran som kommer
fra Sovjetunionen og
blev et offer for netop Sovjetunionens
kollaps i de tidlige
´90ere.
Det er også på
Speyer muligt at se
tog, en U-båd og
verdens største modelskib “Bremen”,
der er stor nok til
en person kan sidde
og styre skibets to
dieselmotorer som
hver udvikler 40 heste, da det netop er
et modelskib, må
skibets kaptajn kigge

Speyer har også en Bf 109F med
åben motorklap

gennem en ganske lille brevsprække forrest
i skibets overbygning.
Selvom der stod en del lokomotiver
og tog på Sinsheim er der ﬂere på Speyer,
hvilket naturligvis giver rig mulighed for
at kigge lokomotiver, samme fordeling
af panzer gør sig også gældende her, af
dem jeg kan huske er Panzer IV, Sherman,
Panther, Jagdpanther, T-34 og diverse
88 mm kanoner, så er panzer interesseområdet, kan jeg anbefale et kig på deres
hjemmeside.
Den største skuffelse var dog at, de var
ved at klargøre en udstilling med litograﬁske maskiner og da jeg blev udlært litograf
engang i sidste årtusinde, var jeg jo nødt til
at se det. Det er ganske enkelt skræmmende
at de kameraer og kontaktkasser jeg blev
udlært på, nu er på
museum.

efterladt her, ligesom der var mange russiske ﬂy der blev tilovers, da de to tysklande
blev slået sammen. Den Concorde som
fungerer som cafe er en træ mock-up der
blev produceret inden de begyndte den
endelige produktion.
Jeg vil anbefale at du bruger en uges tid
på at tage turen og du kan eventuelt kombinere museerne med en tur til Oktoberfest
eller Stuttgarts modstykke Volksfesten.
Oktoberfesten er “storebror”, de sælger
7.7 millioner liter øl, i løbet af de tre uger.
Volksfest i Stuttgart sælger kun 6,7 millioner liter øl, så der er ikke helt så mange
gæster. Skulle du eller fruen mangle tøj, kan
en tur til Europas første outletby - Metzingen være en mulighed eller I kan naturligvis
vælge at køre til Friedrichshafen og besøge

Zeppelinermuseet, nu i alligevel er i gang.
Uanset hvad du vælger, er jeg sikker på du
kommer hjem igen med ro i sjælen og lyst
til at bygge plastic.

Links:
www.deutsches-museum.de/en/ﬂugwerft/
http://www.porsche.com/museum/en/
https://www.mercedes-benz.com/en/
mercedes-benz/classic/classic-overview/
http://sinsheim.technik-museum.de/en/
http://speyer.technik-museum.de/en/
http://www.ﬂugausstellung.de/
http://www.oktoberfest.de/en/
http://cannstatter-volksfest.de/en/landing-page/
http://www.outletcity.com/en/metzingen/
http://www.zeppelin-museum.de/

Hermeskeil
Sidste stop bliver
H e r m e s ke i l , d e r
kun har værdi for
os med interesse
for flyvemaskiner.
Der er ca. 75.000
m 2 udendørsareal
med ﬂyvemaskiner.
Der er heller ikke et
gennemgående tema
hér, men naturligvis
en del gamle amerikanske ﬂy, der er

I Hermeskeil finder du en Comet 4
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Et spin-off der aldrig blev til noget
Tilbage i IPMS-Nyt nr. 144 var der en artikel om Douglas XB-42 Mixmaster,
hvori jeg nævnte det spin-off som hed Douglas XB-43 Jetmaster.
Nu er turen kommet til en artikel om dette fly.
Af Lars Seifert-Thorsen

H

ele øvelsen omkring XB-42 gik
ud på at lave et hurtigt bombeﬂy
med samme bombelast som en
B-29, men til en meget lavere stykpris end
B-29. XB-42 havde, som I kan læse i nr.144,
to rækkemotorer monteret i fuselagen som
drev et sæt kontraroterende skubbende
propeller i halen.

Designet
I oktober 1943 begyndte man i det amerikanske ﬂyvevåben at overveje muligheden
for at lave et jetdrevet bombeﬂy. På dette
tidspunkt var XB-42 godt i gang med at
blive bygget og man kontaktede derfor
Douglas fabrikkerne, for at høre om de
troede at det ville være muligt at lave en
jetdreven udgave af dette ﬂy.
Designet af XB-42 gjorde, at der var
tale om et meget ”rent” ﬂy. Der var ikke
motorgondoler og andet som kunne genere
og derfor vendte Douglas tilbage med
besked om at det mente man ville være en
mulighed. Det ﬁk USAAF til i marts 1944
at udbygge kontrakten med en bestilling
på to turbojet drevne XB-43 prototyper.
Douglas teamet overtalte USAAF til at
det ville være en relativ enkel operation at
ombygge den statiske prototype af XB-42
til det nye XB-43 ﬂy, det ville i hvert fald

være nemmere end at starte helt forfra.
USAAF hoppede med på ideen og Douglas
gik i gang.
Man hev de to stempelmotorer ud af
skroget og erstattede dem med to General
Electric J35 turbojetmotorer og lavede to
luftindtag i fuselagen lige bag cockpittet.
Da stempelmotorerne og de tilhørende
drivaksler til propellerne var væk, var der
masser af plads til to lange udstødninger,
der mundede ud i halen på ﬂyet. Da der
ikke var nogle propeller kunne man uden
bekymring fjerne den nederste haleﬁnne,
men for at kompensere for denne mangel
måtte den øverste haleﬁnne og sideror
gøres større. Bortset fra disse relativt små
ændringer var det samme ﬂy som XB-42
ﬂyet.

Jomfruflyvningen
Selv om ombygningen fra propelﬂy til jetﬂy
viste sig at være relativ simpel, så betød
det ikke at ﬂyet hurtigt kunne gå i luften.
Det store problem var at General Electric
havde mere end svært ved at levere de
nye motorer. Derfor gik der næsten to år
inden at Douglas endeligt kunne begynde
at montere de nye jetmotorer.
At 2. Verdenskrig var afsluttet i mellemtiden gjorde ikke sagen nemmere, der

XB-43 står her på rampen på Edwards AFB med et flot skydække bagved
Bemærk den lysegrå næse med den sorte anti-glare
Foto: Internettet (edwards.af.mil)
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var ikke det samme fokus fra USAAF på
at få leveret ﬂy i en fart.
Det var først i oktober 1945 at Douglas
ﬁk leveret motorerne og man gik straks i
gang med at installere dem i XB-43 prototypen (serienr. 44-61508). Endelig kom
den store dag, hvor man skulle teste motorerne i ﬂyet og her gik det galt. Den ene
af de to motorer nærmest eksploderede
og spredte turbineblade og andre stumper
ud over det hele. En del af selve fuselagen
blev voldsomt beskadiget og man måtte
derfor bruge yderligere syv måneder til
reparationer inden man var klar til jomfruﬂyvningen.
Den første gang ﬂyet gik i luften var
d. 17. maj 1946, hvor Douglas testpilot
Bob Brush sad ved styregrejerne. Selve
jomfruﬂyvningen gik uden problemer, men
motorerne var fortsat temperamentsfulde,
om end ikke helt så alvorligt som ved den
første testﬂyvning. Den første ﬂyvning
fandt sted på Muroc Army Air base, der i
dag kendes som Edwards AFB og varede
otte minutter.
Douglas var klar til at begynde med at
masseproducere XB-43 ﬂyet og USAAF
overvejede at bestille 50 stk. Douglas talte
om at levere op til 200 stk. pr. måned i to
udgaver, dels en bomber version med en

Endnu et billede fra rampen på Edwards AFB.
Sammenligner man med billedet på si.26 kan man se, at her er også halen,
minus sideroret, blevet malet lysegrå.
Bemærk iøvrigt at der er forskelligt dækmønster på næse- og hovedhjul
Foto: Internettet (warbirdinformationexchange.org)

klar næse til bombekasteren, dels en angrebsversion med en alm. næse med plads
til ikke mindre end 16 stk. 12,7 mm maskingeværer og 36 stk. 5-tommers raketter.
Testﬂyvningerne med begge prototyper viste at ﬂyet ikke havde tilstrækkeligt
med motorkraft og det var derfor logisk at
USAAF tøvede, for man var allerede ved
at være klar til at sætte North American
B-45 Tornado ﬂyet i produktion, et bom-

beﬂy som helt fra begyndelsen var blevet
designet til at anvende jetmotorer og som
ydermere forventedes at kunne ﬂyve en del
hurtigere end XB-43 kunne.

Det videre forløb
Det endte med at USAAF besluttede sig for
at XB-43 ikke skulle sættes i produktion.
Douglas fortsatte med at færdiggøre prototype nr. 2 (serienr. 44-61509) og den ﬂøj

første gang fra Douglas fabrikkens egen
startbane d. 15. maj 1947 inden den blev
levere til Muroc i april 1948. Den første
ﬂyvning varede 20 minutter.
I mellemtiden kom den første prototype til at være med til at udvikle principperne for hvordan man skulle ﬂyve nye
jetdrevne bombeﬂy. Efter at nr. 2 var blevet
leveret blev de begge anvendt til at afprøve
forskellige andre jetmotorer. Bl.a. blev

YB-43, prototype nr.2, ses her i luften et sted over Mojave ørkenen
Foto: Internettet (wikimedia.com)
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Dette billede er et par år gammelt, men mon ikke at det fortsat er sådan at YB-43 flyet står på USAF museet i Dayton, Ohio.
Foto: © Martt Clupper (www.airpigz.com)

den ene J35 motor snart udskiftet med en
General Electric J47 motor.
Prototype nr. 2 ﬁk i øvrigt, helt efter
sædvanen i USAAF betegnelsen YB-43.
Det har i meget lang tid være standarden
at kun det allerførste ﬂy af en ny type får
betegnelsen X, mens de efterfølgende
prototyper alle hedder Y.
YB-43 ﬂyet var et populært ﬂy blandt
mekanikere og piloter, hvilket afspejler sig
i at de gav det kælenavnet ”Versatile II”.
Man gik så vidt med dette ﬂy at man kannibaliserede prototype nr. 1 efter at denne
var blevet beskadiget i februar 1951 for at
kunne holde nr. 2 ﬂyvende og da plexiglasset i næsen begyndte at revne på grund af
temperaturforskellene mellem ﬂyvehøjden
og jorden lavede man en trænæse til ﬂyet,
så var man ude over det med revner!
Den allersidste ﬂyvning med YB-43
fandt sted i december 1953, efter at det
havde ﬂøjet mere end 300 timer på forskellige test-missioner.

Afslutningen
Prototype nr. 1 blev på et tidspunkt i
50’erne kørt ud i ørkenen ved Edwards
AFB for at blive brugt som mål for angreb
mod jordmål.
Nr. 2 derimod blev bevaret for eftertiden. I 1954 blev det overgivet til Smith28

sonian Institution, hvor det blev oplagt
på deres Paul Garber lokation i Maryland.
I slutningen af 2010 blev det ﬂyttet til
National Museum of the United States Air
Force i Dayton, Ohio, hvor det nu afventer
at blive restaureret, sammen med XB-42
Mixmaster ﬂyet.
Her kan man komme til at se YB-43
Jetmaster ﬂyet. Det kræver såmænd blot
at man besøger museet på en fredag, hvor
der er en tur ”behind the scenes”. Man
skal tilmelde sig på forhånd og som de
skriver på hjemmesiden er det en god ide
at tilmelde sig i god tid, da der er mange
som gerne vil med på disse ture.
Som udlænding er det desuden et krav
at man tilmelder sig mindst syv dage før
man vil med på turen, der er fokus på sikkerheden…

Bemalinger
Den er ret nem, begge prototyperne ﬂøj i
naturlig metal med sorte anti-glare paneler.
Og så alligevel ikke.
Der er billeder af XB-43, med en lysegrå næse og ditto sideror. Der er billeder
af YB-43, som viser den med en day-glo
orange næse. Billeder af YB-43 i USAF
museet viser at næsen var malet rød og at
der var et ret stort område lige bag næsen
som tilsyneladende var malet sort. Navnet

Versatile II var malet på begge sider af
næsen.

XB-43 i model
Der er ﬂere fabrikanter som har kastet sig
over modeller af XB-43.
Hvis vi begynder i 1/72, så er det nok
resinsættet fra Anigrand, som både er det
nemmeste at bygge og det nemmeste at
få fat i. Det står til 48 USD plus porto på
deres hjemmeside www.anigrand.com/
AA2032_XB-43.htm. Hvis man foretrækker vacuform i stedet for resin, så har
Execuform lavet et sådant. Canadiske
VP Canada har faktisk også udgivet et
vacuform sæt med div. resin dele. Begge
vacuform sæt skal nok ﬁndes ude på internettets auktionssider.
I 1/48 har Lone Star Models fra Texas
har udgivet et resin og metal sæt. Lone Star
Models er et en-mands ﬁrma, hvor han ikke
har plads til at have en masse byggesæt på
lager, så han støber først sættet når du har
bestilt (og betalt via PayPal), hvilket selvfølgelig betyder noget for leveringstiden.
Prisen ligger på 160 USD plus porto på 18
USD (plus hvad det end koster når pakken
bliver ekspederet af PostDanmark).

Kilder
Internettet, diverse sider.

En 80 årig søræv – Fairey Seafox
Brugen af flyvemaskiner til at hjælpe artilleri med at ramme målet stammer tilbage fra
1. Verdenskrig, hvor skyttegravskrigen især blev udkæmpet med artilleri.
Af Lars Seifert-Thorsen

D

et var den engelske Royal Navy,
som var foregangsmænd i brugen af søﬂy til at fungere som
observationsﬂy for skibsartilleriet. Allerede
under Jyllandsslaget 31. maj 1916 brugte
man et Short Type 184 pontonﬂy som
observationsﬂy.
Efter 1. Verdenskrig fortsatte man selvfølgelig med at bruge sådanne ﬂy til opgaven, og man udvidede antallet af skibe som
man udrustede med observationsﬂy. Man
udviklede selvfølgelig også på ﬂytyperne
for at gøre ﬂyene så effektive som muligt.
En af de ting som var vigtigt i forhold
til anvendelsen af ﬂyene var selvfølgelig
deres evne til at kunne starte og lande fra
et uroligt hav. Men der er jo altid en grænse
for hvor store bølger et ﬂy kan håndtere,
og dermed er et observationsﬂy ikke det
eneste rigtige når man taler om anvendelse
af skibsartilleri.

Design og udvikling
I 1932 udgav det engelske Air Ministry
en speciﬁkation til et observationsﬂy til
Royal Navys Fleet Air Arm (FAA), der
hed S.11/32. Det som man efterlyste var et
biplan, som primært skulle bruges fra lette
krydsere. Der kom forslag fra tre forskellige
fabrikker, men ministeriet valgte at pege på
Faireys forslag.

Speciﬁkationen beskrev et kompakt
ﬂy, som skulle kunne katapultstartes, være
to-sædet, have en operativ tophøjde på ca.
10.000 fod og en rækkevidde på ca. 640
km. Nå, jo, det skulle også kunne starte
fra vandet og selvfølgelig også lande på
vandet plus at det skulle være stærkt nok
til at kunne tåle at blive hejst ombord på
skibet og op på katapulten.
Det ﬂy som Fairey byggede havde et
vingespand på 12,2 m., en længde på 10,2
m og en højde på 3,7 m.
Oprindeligt planlagde man at bruge en
500 hk Bristol Aquila stjernemotor, men
den motor blev aldrig sat i fuld produktion
og Seafox endte i stedet med en 395 hk
Napier Rapier VI motor med de 16 cylindre
arrangeret i H-form.
Det betød selvfølgelig at der skulle
justeres i designet på næsen, men selv om
ﬂyet blev mere strømlinet viste det sig at
denne motor ikke gav kraft nok og det
medførte at Seafox ﬁk et permanent ry
som et motorsvagt ﬂy.
Det er måske på sin plads at nævne, at
der ikke var andre militære ﬂy, som blev
udstyret med Rapier VI motoren.
Flyet var helt i metal, bortset fra den
bagerste del af vingerne, der var lærredsbeklædte. Der var krængror på både øverste
og nederste vinge, forbundet med en stang,

bagkanten af vingerne var forsynet med
store ﬂaps indvendigt for krængrorene på
alle ﬁre vinger og der var slats på forkanten
af de øverste vinger.
Vingerne blev designet, så det var nemt
at folde dem bagud, hvor de kunne fastgøres til håndtag for enden af haleplanet.
Propellen var en tre-bladet sag med
konstant ”pitch”, som altid var sort. Ret
sent i flyets karriere blev propellerne
forsynet med gule propelspidser (10 cm).
Understellet var med nogle ganske
lange pontoner med et enkelt trin på
undersiden og nogle ret store ror. På hver
ponton var der et trækøje og den ene af
dem havde såmænd et anker indeni, så man
kunne kaste anker fra ﬂyet, hvis det ikke
var ombord på et skib.
Noget af det mere usædvanlige var de
to cockpits til pilot og observatør. Piloten
sad i et åbent cockpit, mens observatøren
havde et canopy, som han kunne lukke.
Dette canopy var en del højere bagtil end
foran, hvilket gav ﬂyet et specielt udseende
set fra siden.
Canopyet kunne åbnes, således at observatøren kunne betjene det enlige .303
Lewis maskingevær. Når maskingeværet
ikke var i brug kunne det fældes ned i
et ”trug” i fuselagen bag observatørens
cockpit.

K4305 var prototype nr.2.
Her ses den på fabrikkens område ved Southampton
Foto: Internettet (iwm.org.uk IWM MH 6283)
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Der er temmelig mange billeder i omløb af K4305.
Her ses flyet i luften i nærheden af Felixstowe
Foto: Internettet (SDASM på flickr.com)

Jomfruflyvningen og
videre udvikling
Air Ministry bestilte to prototyper af ﬂyet
i juni 1934 og Fairey gik derefter i gang
med at bygge dem. Det hele gik stort set
efter planen og d. 27. maj 1936 sejlede den
første prototype (K4304) ud på ﬂoden
Hamble ved Southampton med Faireys
testpilot Chris Staniland ved roret. Flyet
lettede uden problemer og piloten beskrev
bagefter ﬂyet som værende spinkelt, men
nemt at ﬂyve.
Flyet kom nemt igennem de tests som
skulle klares for at blive accepteret af Marine Aircraft Experimental Establishment
(MAEE), der holdt til i Felixstowe i Suffolk
på den engelske østkyst.
Prototype nr. 2 (K4305) blev udstyret
med et hjulunderstel og gik første gang
i luften d. 5. november 1936. Denne

prototype ﬁk senere monteret pontoner.
Testﬂyvningerne med den første prototype
gik ﬁnt og selv om man allerede på dette
tidspunkt var klar over at ﬂyet manglede
noget motorkraft bestilte Air Ministry 49
produktionsmaskiner meget kort tid efter
jomfruﬂyvningen. Den første produktionsmodel, K8569, gik i luften første gang d.
23. juli 1936, så man kan regne ud at der
ikke var brug for ret mange modiﬁkationer
fra prototypen til produktionsmodellen.
Endnu mens man var i gang med at
fremstille det første batch af produktionsmodeller (K8569-K8617 (Fairey
fabriksnumrene F2267-F2315)) bestilte Air
Ministry i september 1936 yderligere 15
ﬂy (L4519-L4533 (Fairey fabriksnumrene
F3436-F3450)).
I løbet af prøverne viste det sig, at ﬂyet
kunne være svært at få i luften fra vandet,
hvis ﬂyet var tungt lastet og søen rolig.

K4305 var forsynet med hjulunderstel til at begynde med
Foto: Internettet (iwm.org.uk IWM ATP 8911C)

30

Selv om katapulten kun kunne sende ﬂyet
i luften med en hastighed der lå ganske lidt
over stall hastigheden på 88 km/t var der
ingen problemer i dette, det krævede blot
en årvågen pilot. Max. hastigheden var 200
km/t og marchhastigheden var 170 km/t.

Operativ tjeneste før 2.VK
De første Seafox begyndte at blive leveret
til Royal Navy i eftersommeren 1937, efter
at der var gennemført katapultafprøvninger i land og efterfølgende ombord på
den lette krydser HMS Neptune ud for
Gibraltar i marts 1937.
Flytypen blev ret hurtigt indsat som
aﬂøser for Hawker Osprey på de forskellige Royal Navy krydsere. Typen indgik i
et antal ﬂights (nos. 702, 713, 714, 716 og
718), som var baseret skibe i 3., 4., 6. og
8. krydsereskadre. Ti af ﬂyene blev sendt
til en træningsenhed. Det var almindeligt,
at der var placeret
to Seafox på hver
krydser, hvoraf den
ene var placeret klar
på katapulten, mens
den anden var placeret i sammenfoldet
stand i hangaren.
Ud over de to
flybesætninger på
skibet var der ni
mand, som var beskæftiget med at holde ﬂyene i luftdygtig
stand.
Der hvor der
var størst risiko for
at ﬂyet skulle blive
beskadiget var når
det skulle hejses om-

Det var enten K8582 eller K8591, der
bidrog til sænkningen af Graf Spee.
HMS Ajax våbenskjold (til højre) var
malet inde i det runde felt på halen.

Blå eller sort

Blå eller sort

Rød

bord på skibet. Teknikken gik ud på at
lande ﬂyet på skibets kølvand, der oftest var
betydeligt roligere rent søgangsmæssigt i
forhold til de øvrige bølger. Derefter skulle
piloten taxie ﬂyet op på siden af skibet til
kranen og der forsøge at fastholde positionen uden at beskadige hverken vingetipper
eller pontoner mod skibets skrog. Mens
flyet taxiede hen mod kranen kravlede
observatøren ud af sit cockpit og stod over
pilotens cockpit. Herfra skulle han frigøre
en strop som var placeret i midten af den
øverste vinge. Stroppen fra vingen skulle
så hægtes på en krog på wiren fra kranen,
hvorefter ﬂyet kunne blive hejset ombord.
En veltrænet besætning kunne gennemføre
dette på 12-18 sekunder, men hvis søerne
var hårde, så kunne det tage op til et minut
at få hægtet stroppen på krogen.
Man havde valgt at gøre vingetipperne
aftagelige, så hvis ﬂyet ﬁk skader på vingerne fra skibsskroget kunne man nemt udskifte vingetipperne og på den måde holde
ﬂyet ﬂyvedygtigt. For at hjælpe piloten med
at orientere sig i forhold til pontonerne var
de ﬂeste af disse malet røde på de forreste
ca. 60 cm. Ydermere var der oftest malet en
rød stribe på pontonen ud for propellen,
så man let kunne se hvor man ikke skulle
gå hen når man gik rundt på pontonerne.
Frem til udbruddet af 2. Verdenskrig
havde Seafox ikke nogen specielt glorværdig karriere. Det er værd at bemærke,
at seks ﬂy gik tabt ved uheld inden krigsudbruddet. Det første af disse var K8580
fra 713 Flight, som ramte en stor robåd d.
8. juni 1938 ved Kalafrana på sydspidsen
af Malta.

ningen af det tyske lommeslagskib Admiral
Graf Spee.
Det tyske skib forlod Wilhelmshafen d.
21. august 1939 med kurs mod det sydlige
Atlanterhav, hvor hun var i position til at
begynde at angribe engelske handelsskibe,
da krigen brød ud d. 3. september 1939.
Mellem krigsudbruddet og december 1939
angreb og sænkede Graf Spee ni skibe på
totalt ca. 50.000 BRT. Det sidste af disse
blev kapret af Graf Spee d. 7. december
og baseret på hemmelige dokumenter
som man ﬁk fat i på dette skib besluttede
kaptajn Langsdorff sig for at søge mod
området ud for Montevideo i Uruguay.
Tidligt om morgenen, kl. 05.30, d. 13.
december begyndte det som siden er blevet
kendt som slaget ved River Plate. Graf
Spee ﬁk øje på et par master i det fjerne
og sejlede ned mod disse. Masterne tilhørte
den svære engelske krydser HMS Exeter,
der sejlede i selskab med to lette krydsere,
HMS Ajax og HMS Achilles.
Langsdorff besluttede sig for at tage
kampen op, selv om hans ordrer var at han

skulle undgå enhver form for kamp mod
allierede krigsskibe. Kl. 06.17 åbnede Graf
Spee ild mod Exeter. Englænderne havde
i mellemtiden delt sig i to, således at man
kunne engagere tyskerne fra to sider. De
besvarede den tyske ild kl. 06.20. Kl. 06.37
sendte Ajax det ene af sine to Seafox ﬂy i
luften for at kunne observere og korrigere
de engelske skibes ild.
Herfra kender de ﬂeste af Jer nok historien. Graf Spee ramte og beskadigede
Exeter alvorligt, men de to andre engelske
krydsere formåede at beskadige Graf Spee
og tvinge det tyske skib til at søge ly i den
neutrale havn i Montevideo. De engelske
skibe forblev uden for ﬂodmundingen og
ventede på at det tyske skib skulle stikke
til søs igen.
Seafox ﬂyet foretog adskillige rekognosceringsﬂyvninger ind over Graf Spee
mens hun lå i Montevideos havn og det
var også Seafox ﬂyet som opdagede at
Graf Spee havde kastet fortøjningerne d.
17. december. Flyet skyggede Graf Spee,
der sejlede ud i ﬂodmundingen, hvor det
Dette er ikke det mest tydelige foto i verden,
men det viser en camoufleret Seafox, hvor
observatøren er klar til at sætte krogen fast
Foto: Internettet (aviadejavu.ru)

2. Verdenskrig
Fairey Seafox ﬁk hurtig en vigtig rolle, om
end mest en birolle, under 2. Verdenskrig,
idet en Seafox var medvirkende til sænk31

Her er K8577 på en katapult.
Skibet er formentlig HMS Pretoria Castle,
et ombygget handelsskib
Foto: Internettet (www.scribd.com)

lå stille, indtil der kort før kl. 20.45 var to
store eksplosioner ombord på det tyske
krigsskib. Kl. 20.54 meldte Seafox ﬂyet, at
Graf Spee havde sænket sig selv.
Enden på dette blev at piloten på
Seafox ﬂyet, løjtnant Lewin ﬁk et Distinguished Service Cross (den første medalje,
som blev uddelt i Fleet Air Arm under
2.VK), observatøren løjtnant Kearney blev
Mentioned in Despatches.
Herefter forsvandt typen ganske hurtigt fra overskrifterne og Seafox vendte
tilbage til mere rutineprægede opgaver
i forbindelse med de engelske krydsereskadrers togter.
I begyndelsen af 1940 overtog Royal
Navy et antal passagerskibe og ombyggede
disse med et par kanoner og en kran til at
hejse en Seafox ombord med. Det man
lavede her var de såkaldte Armed Merchant
Cruisers. De blev udstyret med to Seafox
ﬂy og indgik i konvojerne i begyndelsen
af krigen.
Men det varede ikke længe inden det
for alvor var slut på Seafox’ karriere, idet
typen dog fortsat gjorde tjeneste på de
engelske krydsere frem til en gang i slutningen af 1942 eller begyndelsen af 1943,
hvor de blev erstattet af de mere kraftfulde
amerikanske Vought OS2U Kingﬁsher.

Bemalinger
Før krigen ﬂøj de ﬂeste Seafox ﬂøj i en
bemaling, der var aluminium over det hele,
bortset fra de nævnte røde spidser på pontonerne og de sorte propeller.
Bortset fra de alm. kokarder havde ﬂyene deres serienummer malet på sideroret
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og nogle af dem havde også nummeret
bagerst på fuselagen. Man skal lige her
bemærke at Fairey malede deres eget fabriksnummer i en tomme høje bogstaver
bag ved FAA serienummeret. Her skal man
lige gå lidt tilbage i denne artikel frem for
at ﬁnde det fabriksnummer som passer til
serienummeret.
I begyndelsen af krigen indførte FAA
et kodesystem, med bogstav-ciffer-bogstav,
hvor det første bogstav angav ﬂighten,
cifferet var enten 9 eller 8 for henholdsvis
pontonﬂy og amﬁbieﬂy, mens det sidste
bogstav var et individuelt bogstav for
hvert ﬂy. Eksempelvis hed 713 Flight H,
de Seafox som tilhørte denne ﬂight hed 9
og det første Seafox ﬂy i denne ﬂight hed
A, hvilket giver koden H9A, som var malet
på K8587.
Da krigen brød ud ﬁk Seafox ﬂyene
camouﬂeret oversiden, mens undersiden
fortsat var i aluminium. Til at begynde
med gik camouﬂagen ikke ret langt ned
at fuselagens sider (til lige under cockpittene), men senere blev hele fuselagens sider
camouﬂeret.
Noget som har skabt en del debat har
været bemalingen af det Seafox ﬂy som
deltog i sænkningen af Graf Spee. Der er
tvivl om hvilket af de to ﬂy på Ajax som
der blev brugt.
Det er blevet fastslået at det ene blev
beskadiget af nogle af de første granater
fra Graf Spee, så der var kun et Seafox ﬂy
som blev brugt, spørgsmålet er bare hvilket
af dem. De to ﬂy der kan være tale om er
K8582 eller K8591. Der ﬁndes nogle få
fotos, som er taget i julen 1938 af disse

to ﬂy, men kvaliteten af dem lader noget
tilbage at ønske. Det bedste bud som man
er kommet frem til er at halen er blå eller sort, med et rundt felt på, hvor HMS
Ajax våbenskjold var malet. Spinneren er
ligeledes enten blå eller sort, mens spidsen
af pontonerne er rød og der er malet en
rød stribe på pontonerne ud for propellen.

Bevarede Seafox
Nix, der er ikke nogen Seafox som har
overlevet. Det nærmeste man kommer her,
er en Napier Rapier VI motor, som kan
ses på Shuttleworth Collection i England.

Seafox i model
Medmindre man er total masochist eller
elsker vac-form, så er der kun et enkelt sæt
som man kan kaste sig over.
Matchbox udgav tilbage i 1982 en ﬁn
lille model i 1/72 af ﬂyet. Det er senere blevet genudgivet af Revell, efter at tyskerne
overtog Matchbox. Det ﬁndes dog ikke i
deres nyeste katalog, så man skal nok ud
på sætsamlernes jagtmarker for at hitte det.
Interessant nok kan man fortsat ﬁnde det
vacuform canopy som Falcon har lavet hos
f.eks. Hannants.
Hvis man virkelig elsker vac-form, så
har Formaplane udgivet en Seafox tilbage
en gang i 1970’erne. Dette sæt skal ﬁndes
på e-Bay eller lignende.
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Anmeldelser
Panser
Pz.Kpfw. Panther Ausf. D (Sd.Kfz. 171)
1:35. Tamiya
Panther Ausf. D er vel synonym med panserslaget om Kursk august 1943, hvor denne første version af Panther kampvognen
ﬁk sin ilddåb. En ikke helt færdig og ikke
helt gennemtestet kampvogn blev sat ind
i slaget. Mange Panther kampvogne brød
sammen med tekniske problemer inden de
nåede fronten, og mange brød sammen i
kritiske øjeblikke ved fronten. Men på trods
af dette, viste Panther kampvognen gode
takter. Særligt 75mm kanonen betød, at
det hele ikke endte som en katastrofe for
Pantheren.
Bygger man Tamiya’s nye sæt bliver det
en Panther fra slaget om Kursk. Med alle
dets mangler og fejl. Ikke at Tamiya har
lavet fejl og mangler, for det har de ikke.
De har derimod lavet en super model, med
de detaljer som de første Panther Ausf.
D havde. Det er oplagt at lave en Kursk
Panther.
Når låget løftes af æsken, ses Tamiya’s
velkendte gule plastic. Overraskende nok
er der ikke voldsomt mange dele. Overraskende nok heller ingen æts, metal
kanonløb eller andre lækkerheds ting.
Men ﬂot støbte dele, nem og overskuelig
byggevejledning og en folder der fortæller
noget historien om Panther Ausf. D samt
bemalingsforslag, trykt i farver.
Tamiya holder stædig fast i deres måde
at producere byggesæt på. I en tid hvor
mange andre producenter fylder deres sæt
med lækkerheds ting, så laver Tamiya deres
lækkerheds ting som separate sæt.
Tamiya ikke har vedlagt et ark æts med
motorriste her i 2015-16, det skal man
købe ved siden af. Vedlagte vinyl bælter er
absolut pæne, men de får ikke det rigtige
Panther hæng. Tamiya har lavet et separat
bæltesæt.
Tamiya laver endnu et separat sæt til
deres Panther, et metal kanonløb, med
kanonens bundstykke og sigtemidler. Igen
ud og købe ekstra. Det er helt absurd.
Jeg valgte at købe arket med motorriste
og sættet med bælter. Kanonen sprang jeg
over. De separate sæt kostede incl. porto
næsten det samme som selve byggesættet.
Byggesættet købte jeg hos Stoppel
Hobby, hvor jeg også spurgte efter de
separate sæt.
Jakob Stoppel sagde jeg var den første,
der havde spurgt efter disse sæt. Måske
Tamiya alligevel har fat i noget. Jeg synes
nu alligevel at Tamiya er lige lovlige stædige
omkring deres sæt udgivelser.

Da jeg skulle til, at bestille omtalte
separate sæt valgte jeg i stedet at købe
Eduard æts sæt, da jeg her ville få lidt ﬂere
brugbare ting til min model. Og Eduard
levede ﬁnt op til mine erfaringer, nemlig at
motorristene er for små og ikke passer på
modellen. På Eduard sættet står der ellers,
til Tamiya Ausf. D. Virkeligt ﬂot Eduard.
Det endte alligevel med at jeg købte
Tamiya’s æts motorriste og nu hvor jeg
alligevel igen, var ude og shoppe, så gled
også et sæt Aber æts med. Aber sættet er
godt nok til Dragon’s Panther Ausf. D,
men sættet indeholder nogle super ﬂotte
og detaljerede små kæder, samt lidt andet
godt, brugte meget lidt fra dette sæt. Er
alligevel værd at købe.
Man starter med undervognen. Torsionstængerne som ikke er bevægelige, men
påsættes en lille tap. Derved sikres at alle
torsionstængerne og senere alle hjul kommer til at sidde helt lige. Jeg fjernede de 4
bageste små tapper, så jeg kunne vinkle de
4 bageste torsionsstænger lidt opad, for få
min model til at se lidt tung ud i bagenden.
Det giver modellen et lidt mere dramatisk
udseende.
I følge byggevejledningen skal man
påsætte alle detaljer som hjul, pionerværktøj osv, osv. Hvorefter man skal samle de
to skrog dele. Med meget stor fare for, at
knække nogle af detaljerne af. Så vil jeg
anbefale, at kigge byggevejledningen godt
igennem, påsætte det, der ikke vil kunne
sættes på efter samling af skroget, undlade
alt det som kan vente.
Samlingen af de to skrog halvdele bliver skæv ude i front af modellen. Så skal
der spartles og slibes. Ligesom svejsninger
skal genskabes. Det er virkelig en skuffelse at Tamiya har lavet sådan en elendig
samling.
Efter at skroget er samlet og så er det
bare at påsætte alle detaljer, som pionerværktøj, lygter og de tidligere så omtalte

motorriste i æts. Alle detaljerne er ﬂotte
og skarpe og særligt er pionerværktøjet
utroligt detaljeret.
Jeg ville gerne sætte mit personlige
præg på modellen, så først, selvom det
var oplagt, ville jeg ikke bygge en Kursk
Panther. Så jeg brugte en del tid på, at ﬁnde
ud af hvad der skete med de Panther Ausf.
D som overlevede Kursk og senere blev
indsat andre steder.
Kort fortalt så blev de overført til 1.
Abteilung/SS-Panzer-Regment. Senere
skulle den ny oprettede 11. SS-PanzerRegiment også have tildelt Panther Ausf.
D. De sidste 60 tidlige Ausf. D skulle sammen med resten af 11. SS graves ned som
panserværns forsvar ved Oranienbaum
fronten nær Leningrad.
Der er tvivl og stadigvæk diskussion
om hvorvidt og hvor mange af de 60
kampvogne, som rent faktisk nåede frem
og blev indsat. Planen var ligeledes at
nyuddannede Panther kampvogns kørere
skulle få kører erfaring, når de nedgravede
Panther kampvogne skulle ﬂyttes rundt. Alt
dette er stadigvæk til diskussion.
Dog tyder meget på at i hvert fald 13
eller 14 tidlige Panther Ausf. D nåede frem
og senere også rykkede med tilbage til
forsvaret af Narwa brohovedet, på grænsen mellem Estland og Rusland, omkring
januar/februar 1944. Disse Panther er også
kendt som 11. SS Pz.Abt “Hermann von
Salza”. Desværre er det meget småt med
billeder og anden dokumentation af disse
“Hermann von Salza” Panther kampvogne.
Sådan en Herman von Salza Panther skulle
min model blive.
Men jeg har måttet gætte. Og gætte har
jeg gjort og besluttet at min model skulle
være 2. produktionsrunde af Ausf. D og
derfor er der nogle få ændringer i forhold
til Tamiya’s sæt. Som altså er en af 1. produktionsrunde. En tydelig ændring er de to
forlygter som blev til én. Og den ikke helt
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så tydelige detalje, der blev påsat en lille
tagrende henover kanonsigtet. Jeg undlod
de to røgkastere som sad på hver side af
kanontårnet. Ofte blev disse røgkastere
pillet af, da de meget nemt blev antændt
ved beskydning. Noget man oplevede ved
bl.a. Slaget ved Kursk.
Derudover undlod jeg at påsætte alt
pionerværktøjet, kun noget af det. Donkraften som ofte manglede, den undlod
jeg også. Det gav så lidt ekstra arbejde
med at få diverse beslag og værktøjsholder
lavet. Selv om jeg undlod værktøjet, så er
holderne til ditto der jo stadigvæk. Her
lavede jeg nogle af plaststrips og brugte
lidt æts fra Aber.
En ting som var et problem med
Panther kampvognen, var vejhjulene. Vejhjulet bestod af et jernhjul med en gummiring påsat. Denne gummiring blev nemt
kørt af. Man prøvede at afhjælpe problemet
ved, at forstærke den ring som skulle holde
gummiringen på plads. Ved at øge antallet
hjulbolte til 24 styk.
I min rodeskuffe fandt jeg nogle af
hjul med 24 bolte og erstattede et par af
Tamiya’s, som helt korrekt kun har 16 bolte.
Bare en lille ekstra detalje til øjet. Det er nu
ikke det store, men det lykkedes alligevel at
få sat lidt personligt præg på min model.
Det separate bælte sæt er pænt og samles nemt. Støbt i en temmelig hård plastic,
hvilket gør dem nemme at arbejde med.
Hvert led skal trykkes sammen og sidder
derefter utroligt godt sammen, stadigvæk
med letløbende bevægelighed. Bælterne
kommer derved at sidde og hænge helt
korrekt.
På hvert led, skal man kun fjerne to
indløb og slibe to irriterende udkastermærker væk - kunne have været ønskeligt om
Tamiya havde fundet på en bedre løsning.
Men på hvert led, skal man påsætte en
lille stump hvor to styretapper sidder. En
ny måde at lave bælter på, og uden de to
udkaster mærker, en genial løsning.
Jeg er normalt meget begejstret for
Tamiya’s byggesæt. Tamiya’s sæt altid er
små ingeniør mesterværker, hvor alt er
gennemtænkt og hver detalje er optimeret
med det for øje, at alle skal kunne bygge det
pågældende sæt. En herlig ﬁlosoﬁ som nok
ikke helt holder i dag. Sættet her lider lidt
ved denne ﬁlosoﬁ, det bliver lidt barnagtigt.
I en tid hvor mange andre store model
producenter fylder deres æsker med ﬂotte
sæt og lækre detaljer og tilbehør, så er dette
sæt noget tamt. Med en ekstra indsats, så
kan man naturligvis opnå en ﬁn model af
en Panther Ausf. D. Men det kræver altså
både ekstra indkøb og en del ekstra timer
ved byggebordet.
Carsten Bentzien
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Bøger
I forbindelse med at mit lokale bibliotek
med mellemrum holder salg af kasserede
bøger, CD’er og magasiner, var jeg medio
februar så heldig at ﬁnde 4 stk. militærhistoriske bøger i perfekt stand til den
famøse pris af 5 kr. stykket og af forskellig
tykkelse og emner:

Krigen i Stillehavet. Peter Chrisp.
Verdenskrigene. Forlaget Flachs 2003.
Verdenskrigene var et dansk/engelsk
fællesprojekt mellem Flachs og engelske
samarbejdspartnere. En ﬁn lille bog på 64
sider - sikkert lavet til undervisningsbrug
- men stadig et udmærket opslagsværk.
Meget billedmateriale er set før, men
ligeså meget er sjældent set. Opbygget i 11
kapitler af forskellig længde, startende med
angrebet på Pearl Harbor og grundlaget for
optakten til krigen.
Krydret undervejs med citater fra andre
bøger og ﬁlm, samt weblinks til sider på
nettet, hvor læseren kan studere emnerne
for de forskellige kapitler nærmere. Forlaget gør dog opmærksom på at de webadresser der linkes til, var gældende ved
bogens udgivelse. Men kan være ændret
evt. nedlagt siden da, hvilket ikke er noget
de har haft indﬂydelse på.
Anbefales.
Fremmedlegionen. Fra 1831 til i dag.
David Jordan. Aschehoug Forlag 2005.
Bogens fyldige 192 sider, beskriver meget
udførligt den franske fremmedlegions historie, fra da den blev oprettet som følge
af begivenheder. d. 25/7 1830, da Karl d.
10. blev fordrevet fra den franske trone.
Han blev efterfulgt af sin fætter,
Ludvig-Filip, greve af Orleans, som tillod
opstilling af en fremmedlegion, for at få
kontrol med de mange udenlandske sol-

dater, som befandt sig i landet på det tidspunkt. Igen som følge af andre af Europas
lande havde haft væbnede opstande op til
det tidspunkt, som så var mislykkedes.
Mange af oprørene valgte at ﬂygte til
Frankrig, hvor deres tilstedeværelse ikke
var velset, da landet havde rigeligt med
lejesoldater i forvejen som kongemagten
havde hyret, da de atter havde fået magten,
efter Napoleons endelige nederlag i 1815.
I starten var der ikke meget der adskilte legionærens uniform fra den øvrige
franske hær.
Først adskillige år efter indsættelse mod
pirater og uregerlige stammer i Afrika og
andre steder hvor Frankrigs interesser var
på spil, dukkede den hvide kepi op som
legionens markante hovedbeklædning.
Først i slutningen af 1850’erne, hvor
legionen blev indsat i den mexicanske
borgerkrig (1857-1860), vandt den indpas.
Bogen gennemgår systematisk samtlige
slag legionen har været involveret i fra de
tidlige år i Afrika 1831 op til vore dage, dvs.
reelt frem til den humanitære indsats i forbindelse med folkemordet i Rwanda 1994.
Sidst i bogen er der lavet ”regnskab”
over samtlige legionens tab i de konﬂikter
og krige, de har deltaget i. Heraf fremgår
det, at krigen i Indokina var den blodigste
for legionen: næsten 10.500 døde - mange
som følge af deres pinsler i fangenskab
hos Viet Minh.
Desuden lægges der vægt på de forskellige personer der har gjort karriere i
legionen og som, hvis gerninger, ofte har
haft afgørende betydning for dens fortsatte
eksistens, samt specialtræning, heriblandt
sprogtræning for de rekrutter der ikke har
fransk som modersmål, moderne våben
(fra starten af 1900 tallet), køretøjer, ﬂy,
uniformer og udrustning.
Alt sammen rigt illustreret med både
s/h og farvebilleder.
Mine bedste anbefalinger.

udgivelser om indianerkrigene og den
amerikanske hær i bogform og på ﬁlm og
internet. Heraf ﬂere internetadresser, som
kan være blevet ændret eller er ophørt,
siden 1997. Jeg har ikke afprøvet dem, så
jeg vil lade det være op til hver enkelt selv
at lave sin søgning. De ﬂeste er set ud fra
amerikanernes synspunkt, nogle neutrale
og en enkelt er på den anden parts side.
Mine varmeste anbefalinger
Niels Rønkjær

Nyheder og genudgivelser
fra Revell

Blåfrakker & Rødhuder.
Indianerkrigene i Nordamerika 18401890, bind 1 & 2. John Christensen.
Forlaget Emil, 4540 Fårevejle 1997.
Aldrig hørt om denne danske historiker
og debattør, før jeg falder over disse 2
små bind på hhv. 81 og 101 sider. Utroligt
spændende!
Meget omhyggelig gennemgang af hele
den lange konﬂikt, som navnlig eskalerede
i fart efter de ﬂeste stammer var blevet
fortrængt øst for Mississippi. Ofte fordi
der blev fundet guld i de landområder, som
indianerne havde fået ”til evig eje”, ligeså
ofte fordi udviklingen i de hvides industrisamfund, ikke lod sig standse. Samtidig
med at strømmen af nye indvandrere fra
den gamle verden, hele tiden trængte sig
på og ikke lod sig standse af en nomadebefolkning, hvis befolkning måske knap
talte 1 million individer, strakt ud over et
kæmpekontinent og hvis levevis de enten
ikke forstod, eller ikke ville forstå.
Som bogens forfatter også præciserer,
blev denne konﬂikt ikke ført af en velsmurt
krigsmaskine, som udførte en systematisk
udryddelseskrig. Men var mere en række
småtræfninger mellem to vidt forskellige
parter, hvor den hvide mand var overlegen
i materiel krigsføring. Mens de røde var
overlegne som krigere, men dog dømt til
undergang.
Blandt begge parter, var der også fredelige forhandlere. Men de blev ikke ligefrem
behørigt belønnet af deres respektive
landsmænd; typisk mere ignoreret og ofte
snigmyrdet.
Bøgerne indeholder en mængde originale fotografier af kendte personligheder, både blandt den amerikanske hær
og indianerne (som ellers frygtede deres

krigersjæl ville blive holdt fanget, på den
hvide mands ”trolddom”), som har ladet
sig blive fotograferet.
Herudover ﬁne gengivede træsnit af
datidens begivenheder, skitsetegninger
af våbentyper, pæne farveplancher af
dansk tegner med hærens uniformer og
indianernes udklædningssymbolik og krigsbemalinger. Og selvfølgelig er Custer’s last
stand ved Little Big Horn, meget udførligt
berørt. Faktisk har hans endeligt udviklet
en kult og mytedannelse som holdes stærkt
i live, op til nutiden. Dette på trods af
at han, ifølge bogen havde den ringeste
gennemsnitskarakter af sin afgangsklasse
i 1861 på West Point + et hav af disciplinæranmærkninger for div. forseelser. Men
borgerkrigen, 1861-65 kunne ikke være
kommet mere belejligt, for krig viste sig
lige at være hans kald.
Begge bind indeholder kronologisk
oversigt over de vigtigste tidsperioder og
begivenheder, sammenholdt med hvad der
samtidigt skete i Danmark.
Mange danske indvandrere endte også
i hæren, sammen med tyskere og irere. Alternativet for mange af dem, der ankom til
det forjættede land, viste sig hurtigt i stedet
at blive hjemløshed, sult og kulde - så her
var hæren en mulighed for overlevelse.
6 menige danskere, som vides red og
døde sammen med Custer, har også fået
noget opmærksomhed. En havde endog
taget turen gennem krigen i 1864, dernæst
2 år i den franske fremmedlegion, så den
fransk-tyske krig 1870-71, før han havde
fået nok. Så det har været en bitter pille at
skulle sluge, atter at krybe i uniform, for
at få mad i munden og tag over hovedet(!)
Endeligt er der nogle få sider med
gennemgang af de op til 1997 kendte

1:144
HMCS Snowberry - Flower-class korvet
Airbus A320 Etihad Airways
1:48
Stewarman PT-17 Kaydet
1:24
VW T1 Samba bus - Lufthansa
MAN Schlingmann HLF 20 VARUS 4x4
brandbil
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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. september 2016
(Kit er et rigtigt ﬂot blad med mange farvesider –
sproget er dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 180 2015 (Belgien)
Diverse nyt, art. m. fotos ............................................ –12 ”Farve”
Aerobatic SV41B i 1:72, art. m. fotos ......................... –4 ”Farve”
Coloured Harvards of Kamina (2), art. m. fotos .... –18 ”Farve”
IPMS Gent Artevelde Challenge, art. m. fotos ......... –2 ”Farve”
Zvezda Kongetiger, art. m. fotos................................. –6 ”Farve”
First look Eduard 1:48 Gladiator, art. m. fotos ......... –2 ”Farve”
First look Wingman 1:48 Mirage 5BA,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
(IPMS Journal er et rigtigt ﬂot blad, hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 27 issue 6 2015 USA
Learning to paint in grayscale, art. m. fotos............... –5 ”Farve”
Transforming Moebius Models Interstellar,
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
Bligh’s HMS Bounty, art. m. fotos ............................... –4 ”Farve”
The full treatment for full scale Frankenstein,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Savoia S.79 1:72 konvertering, art. m. fotos ............... –8 ”Farve”
1:35 diorama med japansk islæt, art. m. fotos............ –6 ”Farve”
Scratchbygget nakotikasmugler ubåd,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Pint sized 1959 Monogram Air Power kit,
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
Getting the ﬁgure to ﬁt on speeder bike kit,
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
Savoia S.79 1:72 konvertering, art. m. fotos .............. –8 ”Farve”
Tie Fighter fra Estes, art. m. fotos .............................. –2 ”Farve”
Kommentar til "Welbike udgivet som limited edition fra
Riich Models"; Bladhjørnet side 36, forrige nr.
Modtaget fra Niels Rønkjær
Jo, den har så sandelig været lavet som plastbyggesæt i 1/35 før.
Riich's udgivelse er faktisk nr. 4 i rækken af udgivelser indenfor
de sidste 7 år.
I 2009 udgav Tristar deres sæt 35041 ”WWII British Paratroopers with Welbikes”. Heri kan 2 af slagsen laves som både
køreklar og i sammenklappet tilstand.
I 2014 udgav Bronco deres store og ﬂotte sæt AB 3567 ”WWII
British Weapons & Equipment set”, med 1 enkelt Welbike inkluderet. Som igen-igen kan laves som køreklar/sammenklappet i
dens lufttransportcontainer. Samme luftbårne MC bruges også i
et andet af Bronco's paratrooper ﬁgursæt.
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IPMS Journal volume 28 issue 1 2015 USA
Volunteering to judge? Why bother? art. m. fotos.... –2 ”Farve”
Takoms M1916 Siege howitzer, art. m. fotos ............ –4 ”Farve”
Deknos 1:72 Monomail resin kit, art. m. fotos ......... –6 ”Farve”
Airﬁx early 1:72 Hurricane, art. m. fotos ................... –4 ”Farve”
1:35 Jagdpanther Günther Heyn, art. m. fotos ........ –10 ”Farve”
Luftwaffe camouﬂage på Go 229, art. m. fotos ........ –4 ”Farve”
M65 280 mm gun – nuke Nevada, art. m. fotos ....... –6 ”Farve”
Warpship fra „Warpwar“, art. m. fotos ....................... –5 ”Farve”
IPMS Magazine UK 06/2015
Scale ModelWorld Managers report, art. m. fotos .... –5 ”Farve”
SMW 2015 winning models, art. m. fotos ................ –16 ”Farve”
Michael Beetham Conservation Centre Open Week,
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
Ried Model show, art. m. fotos .................................... –2 ”Farve”
Building Takom’s Chieftain Mk. 11,
art. m. få fotos ................................................................ –5 ”Farve”
IPMS Magazine UK 01/2016
A great war scene in 1:76, art. m. fotos ...................... –2 ”Farve”
Fujimi Porsche 911RS Safari Rally, art. m. fotos ....... –2 ”Farve”
Somua S35 Heller 1:35, art. m. fotos .......................... –3 ”Farve”
Musee des Blindes, art. m. fotos .................................. –4 ”Farve”
Scratching tanks part 1 introduction,
art. m. fotos ..................................................................... –3 ”Farve”
Bolton IPMS Model show, art. m. fotos..................... –2 ”Farve”
M4 Sherman Brithish 8th army, art. m. fotos ............ –4 ”Farve”
1:72 Supermarine Swift Airﬁx, art. m. fotos .............. –2 ”Farve”
Airﬁx 1/72 Shackleton MR.2, art. m. fotos ............... –4 ”Farve”

I de mellemliggende år, har Dragon selvfølgelig også lige skullet
"lege" med. Så i forbindelse med en genudgivelse af deres ”Red
Devils” ﬁgursæt 6023, smækkede de lige samme konstellation af
Welbikes i som ”bonus item”. Sættet set hos Stoppel.
Hvad vi derimod stadig har til gode at se i plastik, er amerikanernes Cushman militære luftbårne scooter. Den mener jeg
foreløbigt kun er blevet udgivet i resin af Scale Line. Og det ligger
ca. 10 år tilbage…
Red.bem.
Lidt kratten på internettet afslører at Plus Model har udgivet en
model af en Cushman M53 Scooter i resin, med div. ætsdele plus
en trailer med telefonkabel.
Vi betragter hermed debatten som afsluttet.

Kvartårskonkurrencen
2016

Navn

Feb

Maj

Sep

Nov

Total

Placering 2015

Peter Nellemann

10

10

1

Peter Kristiansen

10

10

3

Sonnich Hansen

10

10

--

Af Peter Kristiansen

Allan F1 Nielsen

9

9

9

IPMS mødet i februar var første møde for
den nyvalgte bestyrelse, som havde lagt sig
i selen for at skabe et godt og dynamisk
møde. Medlemmerne havde taget udfordringen op, så det blev et meget vellykket
møde med ﬂotte modeller og ﬂere sideløbende aktiviteter.
Efter ﬂere års fravær fra konkurrencen
var der glædeligt gensyn med Sonnich
Hansen, som har domineret ﬁgurklassen
til DM i mange år. Ligeledes var det godt
igen at se modeller fra Jes Touvdal, Jacob
Teckemeier og Martin Røpke, som ikke
deltog sidste år.
Sonnich kom for alvor i overskrifterne
for nogle år siden, da han blev bortvist fra
C4 Open på grund af sine ”uartige” ﬁgurer. I kvartårskonkurrencen bliver ingen
bortvist, her er det deltagerne, der - via
en afstemning - bestemmer, hvad der er
hot og hvad der er not; og der er ingen
tvivl om, at deltagerne synes, at Sonnichs
modeller er hot.
Aftenens vindere blev:
Klasse A: Militær og figurer
Sonnich Hansen: 90 mm Eva
Kjeld Pedersen:
1/35 Beutepanzerwagen Female Mk IV
Sonnich Hansen: 90 mm Babe
Klasse B: Fly, biler og andet
Peter Kristiansen: 1/32 Fokker D.VII F
Allan F1 Nielsen:
1/12 Lotus 72 Monaco 74
Sonnich Hansen: 1/12 Ducati
Klasse C: Dioramaer
Peter Nellemann:
1/144 Beriev Be-6 Magde
Jes Touvdal: 1/35 Ami Frühstück
Torben Klein: 1/72 Testudo
Sonnich Hansen deltog med ﬁre ﬁgurer
i klasse A, og især tre 90 mm ﬁgurer fra
Mascot Models af letpåklædte damer vakte
begejstring. Mascot Models er ikke noget
man kan købe hos Stoppel Hobby, men i
Berlin hos Berliner Zinnﬁguren und Preussisches Bücherkabinett har de et bredt
udvalg af ”ﬁgurer til voksne”.
Kjeld Pedersen deltog med to imponerende kampvogne fra 1. verdenskrig; en
Male Mk IV fra Tamiya og en Female Mk
IV fra Takom i tysk bemaling. Sidstnævnte
vandt en skarp konkurrence om 2. pladsen
i klasse A.

Kjeld Pedersen

9

9

13

Jes Touvdal

9

9

--

Per Nielsen

8

8

2

Henrik Stormer

8

8

11

Torben Klein

8

8

15

Brian Petersen

7

7

5

Jacob Teckemeier

7

7

--

Martin Røpke

6

6

--

Roy Nielsen

5

5

6

I klasse B var kampen om podieplaceringer knap så skarp. Mit 1. verdenskrigsﬂy
fra Wingnut Wings blev aftenens suveræne
vinder, og der var sikre 2. og 3. pladser
til Allan F1 Nielsens Lotus F1-racer fra
Tamiya/MFH og Sonnichs Ducati motorcykel fra Tamiya.
I dioramaklassen fortsatte Peter Nellemann sin gode stil fra sidste år og vandt
med et actionmættet diorama med en
Beriev Be-6 Magde fra Amodel i en redningsaktion i isfyldt farvand. Jes Touvdal
erobrede 2. pladsen med en ﬁnt lille opstilling med en Willys jeep med anhænger
fra Tamiya og fem tyske soldater, som
nyder godt af de amerikanske rationer.
Jes havde været produktiv og deltog med i
alt syv modeller. Torben Klein opnåede 3.
pladsen med en ﬂot opstilling af romerske
soldater i testudo formation fra Zvezda;

specielt de hjemmeprintede skjolddecals
gjorde indtryk.
Henrik Stormer deltog med en ﬂot malet Fallschirmjäger i 1/16 fra Jeff Shiu og
en Hawker Sea Fury i 1/48 fra Trumpeter.
Per Nielsen havde medbragt ﬁre modeller,
og blev bedst placeret med en Bison II fra
Alan. Brian Petersen viste os en overbevisende model af Den røde Baron i 54 mm
fra Pegaso Models. Martin Røpke havde
bygget en sjælden set Mule M-274 m/106
mm dysekanon fra Dragon. Roy Nielsen
havde medbragt selveste Darth Vader i
1/12 fra Bandai. Jacob Teckemeier tjekkede
ind i årets konkurrence med en CF-104G
Checkerbird i 1/72 fra Esci.
Billeder af de deltagende modeller kan
som altid ses på www.ipms.dk. Håber vi ses
til næste kvartårskonkurrence (nr. 3/2016)
til september på Nyboder Skole.

Peter Nellemann bygger fly i skala 1:144.
Her er det en Blackburn Beverley
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IPMS KALENDEREN 2016
14.-15. maj................................. Militracks - tyske 2.VK. køretøjer .............. Overloon, Holland (www.militracks.nl/en)
21. maj ....................................... Åbent Hus - Jydske Dragonregiment ........ Holstebro Kaserne (www.forsvaret.dk/JDR)
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)
26, juni ....................................... Åben Hede..................................................... Oksbøllejren
03.-06. august............................ IPMS USA Nationals konkurrence ........... Columbia, S. Carolina, USA (www.ipmsusa2016.com)
13. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
27. august .................................. Åbent Hus Flådestation Korsør ................. FLS Korsør
27.-28. august............................ Flygvapnet 90 år Airshow ........................... Malmen, Linköping, Sverige (www.forsvarsmakten.se)
14. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
24.-25. september .................... Modelkonkurrence og -hygge ..................... Stauning Flyvemuseum (www.ﬂymuseum.dk)
08.-09. oktober ......................... Plastic & Steel modelkonkurrence ............. Afﬂigem, Belgien (www.plasticandsteel.be)
12. oktober ................................ IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
29. oktober ................................ Euro Scale Modelling konkurrence ........... Nieuwegein, Holland (www.ipms.nl)
29.-30. oktober ......................... C4-Open modelkonkurrence ...................... Teknisk Museum, Malmø, Sverige (www.c4-open.nu)
05.-06. november ..................... Hobbymesse .................................................. Rødovre Hallen, København
09. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
12.-13. november ..................... Scale Model World - konkurrence ............. Telford, England (www.ipms-uk.co.uk)
14. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
Alle møder i København på Nyboder Skole, er i 2016 i lokale 4.03 på fjerde sal kl. 19.00 - 22.00. Indgang til venstre i gården!
Bemærk at mødedagene på Nyboder Skole er ﬂyttet til TIRSDAGE
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

På Flugaustellung Hermeskeil støder man på en CASA 2.111,
en spanskbygget udgave af Heinkel He 111 med Merlin motorer
Foto: Jan Bannebjerg
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Kvartårskonkurrencen februar 2016

Øverst er det Henrik Stormers
1:48 Hawker Sea Fury,
der blev nr. 4 i Klasse B
I midten til venstre er det Kjeld Pedersens
Beutepanzerwagen i 1:35, nr. 2 i Klasse A
og til højre er det Sonnich Hansens
54 mm Conan, nr. 12 i Klasse A.
Nederst ses Peter Kristiansens
1:32 Fokker D.VII F, der vandt i Klasse B

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

At the top is Henrik Stormer's
1:48 Hawker Sea Fury,
it placed as no. 4 in Class B
Middle left we have Kjeld Pedersen's
Beutepanzerwagen i 1:35, that came 2nd in Class A;
on the right it's Sonnich Hansen's
54 mm Conan, no. 12 in Class A.
At the bottom you find Peter Kristiansen's
1:32 Fokker D.VII F, the winner of Class B
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Returadresse:
Dan Seifert
Kvædehaven 6
2600 Glostrup

B
Læsernes egne fotos

Porsche RS Spyder på Porsche museet (foto: Jan Bannebjerg)
Dioramaet "Purgatory" ved Twenot konkurrencen (foto: Dan Seifert)

Hvis du har et eller flere billeder,
som du mener kunne have interesse
for andre, så er du mere end
velkommen til at sende dem
til redaktøren

Dioramaet til højre er bygget af
Roger Hurkmanns og fik IPMS
Danmark præmien for
"Det diorama som fortalte
en historie bedst"
The diorama on the right is built by
Roger Hurkmanns. It received the
IPMS-Denmark award for
"Best Story-telling Diorama"
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