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Airshow og Bristol F2B Fighter

Her får I dels Patrulla Aguila, der flyver
CASA C-101EB Aviojet.
Et af flyene har en helt speciel halebemaling, som ses her.
Flyvevåbnet havde inden Airshow 2016 udskrevet en
konkurrence om en halebemaling.
Det vindende design ses her på siden,
bemærk bl.a. silhuetterne af alle Flyvevåbnets
jagerfly gennem tiden nederst
Nederst er der et fint farvebillede af Shuttleworth Collections
Bristol F2B, som fortsat er flyvende næsten 100 år efter at den
blev leveret til RAF.
Patrulla Aguila has a plane with a special tail scheme,
seen here at the Danish Air Show 2016.
Before the air show a competition was held
to decorate an F-16 tail, the result is seen here.
Bottom is the flying Bristol F2B Fighter at the Shuttleworth
Collection. The plane is still airworthy almost 100 years
after it was first delivered to RAF.

2

Fotos/Photos:
Air Show: Flemming Hansen & Per Voetmann
Bristol Fighter: Internettet (Wikimedia.com)
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LEDER
Det lykkedes os igen at fylde et blad med stof, men antallet af skribenter er ikke udvidet denne gang. Det er "the usual suspects", som
igen har leveret artikler til at fylde bladet op.
Vi kommer rundt om forskellige museer, en tur på Flyvevåbnets Air Show 2016 og lidt rundt i ﬂyhistorien denne gang. Lyder det
bekendt? Måske nok, men vi bringer som altid det stof der er blevet indsendt.
Sommeren er ved at være slut mens jeg skriver dette. Men vejret var vist mere til indendørs aktiviteter end så meget andet. Hvad ﬁk
du ud af sommeren? Blev det til aktiv modelbygning, ture rundt i verden til inspirerende steder eller var det familien der trak i år? Vi
er jo alle nødt til også at sørge for at familien føler de har fået noget ud af sommeren, og ikke kun os selv.
Jeg håber dog, at du har haft tid til at beskæftige dig med modelrelevante ting, når nu vejret ikke lige var gearet til at vi alle kunne
mødes på strandene rundt om i Danmark. Det skulle da lige være iført noget mere påklædning end badetøj.
Helt som sædvanligt vil jeg benytte mig af lejligheden til at opfordre til at du indsender noget til bladet om dine hobby-aktiviteter
i sommeren, under forudsætning af at det kan kaldes modelrelevant.
Min sommer bød på Flyvevåbnets Åbent Hus og Air Show. Det var en ﬁn weekend i juni med godt selskab og mange ﬁne ﬂyoplevelser,
omend vejret kunne have været mere fotovenligt. Men som de siger, der ﬁndes ikke dårligt vejr, kun mangelfuld påklædning. Det var
i hvert fald betydeligt varmere end for to år siden i Karup.
IPMS-møderne i København, de af dem hvor der ikke er kvartårskonkurrence, fortsætter med at medlemmerne stiller sig op og holder
foredrag og fremvisning af noget af det som de er dygtige til.
I oktober i år er det Carsten Bentzien, som vil fortælle om bemalingsteknikker. Carsten er rigtig god til at male kampvogne og jeg
glæder mig allerede til at høre noget mere om hvordan han opnår de resultater som han gør.
Der kommer også en ny modelkonkurrence til! Det er Århus Modelbyggeklub, der d. 16. oktober afholder AROS 2016, en kombineret konkurrence, udstilling og swapmeet på Lisbjergskolen i Århus. Super godt initiativ med ikke mindre end 20 forskellige klasser.
Herfra skal der lyde en opfordring til alle om at deltage, hvis du har mulighed for det. Mon ikke vi får en reportage fra arrangementet i næste nummer af dette blad?
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 17. august. Deadline til næste nummer: 01. november.
Forsiden: Denne Sukhoi Su-27 Flanker fra Ukraine fik sin debut ved
et dansk air show. Den gav en imponerende opvisning med snævre
drej, selv om der er tale om et stort fly.
Foto: Flemming Hansen

Front cover: This Ukrainian Su-27 Flanker had it's debut
at a Danish air show with a spectacular performance
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side

Sommeren går som bekendt på hæld og efterårets aktiviteter begynder at nærme sig, vi har nogle planer for efteråret for IPMS.

IPMS møder
Vores møder er ved at tage en nogenlunde fast form. De møder
hvor der er ¼-års konkurrence og evt. bladudlevering ligger
rimeligt fast (det er september, november og december mødet).
Tilbage er august og oktober mødet, august mødet bliver afholdt hos Jacob i butikken, Jeg har overvejet og delvist forkastet
at arrangere en temaaften hos Jacob, da det er meget svært at
arrangere noget praktisk der.
Oktober mødet bliver afholdt som en temaaften, hvor Carsten
Bentzien vil underholde i bemalingsteknikker. Det er absolut et
meget spændende emne og med Carstens’ store viden om emnet
så skal det nok blive spændende.

Udstillinger i efteråret
Savner du udstillinger i efteråret så er der i ”nærområdet” både
modelbygge- og hygge konkurrence i Stauning i september, C4Open på Teknisk Museum i Malmø i oktober og Hobbymesse i
november.
Derudover så har vi en åben invitation til at besøge ”Euro
Scale Modelling”(IPMS Holland) og ”Scale Modelling Challenge”
i Holland i hhv. start og slutning af oktober, og endelig ”Scale
Model World” i England i november. Så der er rigeligt at kaste
sig ud i, hvis man har behov for det.
Hvis der er ønske om det, så kan det måske arrangeres at tage
til Stauning udstillingen, hvis nogle er friske og vil være med på
en fællestransport. Jeg har selv bil som kan rumme 3-4 personer
ekstra og hvis et andet medlem også kan lægge bil til så kan vi
blive en del personer i det jyske. Dette var bare et åbent forslag.

Hvad rører der sig på modelmarkedet
Der udgives til stadighed rigtig mange byggesæt og noget vi som
modelbyggere har stor glæde af, er den indbyrdes konkurrence de
store producenter imellem.
Lige så snart en producent annoncerer på Facebook eller på
deres hjemmeside at de planlægger at udgive en given model, så
kan man roligt regne med at en af de andre konkurrenter annoncerer, at de også vil udgive den samme model. Et godt eksempel
er byggesættet af en AMX 13. Den levede i mange år et stille liv
med en model fra Heller i 1/35, så bekendtgjorde Tamiya at de
havde en i støbeskeen og kort tid efter så annoncerede Takom at
de også kom med en. Dette er bare et eksempel, de gælder vist
overalt i modelbranchen.
Hvad vil jeg fortælle med dette kan du spørge, ikke så meget
andet end at udvalget for modelbyggeren forøges og at vi lever i
en tid, hvor der aldrig tidligere er blevet udgivet så mange forskellige modeller som nu, det er egentlig super godt. Ulempen er dog,
at de mere nicheprægede udgivelser nok bliver fravalgt for ingen
tør udgive dem. På min personlige ønskeliste mangler der mange
Sd.Kfz numre at udgives; men hvem ved? Så kan det være at de
pludselig kommer.

IPMS Forum
Der er er meget stille på vores IPMS forum, jeg har lige været
forbi vores forum og siddet og læst de indlæg der er skrevet om
den planlagte opdatering og om det overhovedet kan betale sig
grundet den vigende aktivitet i indlæg på siden. Jeg har ikke selv
været særlig aktiv i diskussionen; men vil bruge det til at komme
med nogle indspark her.
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Vi skal selvfølgelig
beholde vores forum
i fremtiden, da det på
mange måder er et godt
værktøj til at have kontakt til jer medlemmer.
Ideen med at vi skulle
slå de to forum (IPMS
og DMB) sammen er
på ingen måde gangbar.
Desuden så vil det være
svært at administrere, for
hvordan sikrer vi at vores interne diskussioner
stadig kun er interne?
Opgraderingen af
forum er sat i bero, da det viser sig at en ny version af softwaren
er på vej og den skal lige ”luses” for fejl før vi opdaterer forum.
Det betyder at det gamle forum fortsætter for en tid. Jeg skal
opfordre alle medlemmer til fortsat at bidrage med indlæg enten
på forum eller på vores facebookside.

IPMS-Nyt
Her hvor sommeren er ved at gå på hæld er det set fra min stol tid
til at se lidt tilbage på hvad de sidste par måneder må have bragt
af rejser blandt medlemmerne.
Jeg har selv haft mulighed for at tage på en lille besøgstur
rundt til Europas militærmuseer. Min sommerferie faldt meget
tidligt da jeg arbejdsmæssigt blev tvunget til at holde meget tidlig
”sommerferie” i forlængelse af Pinsen, da jeg har en kollega, der
havde planlagt at afholde barselsorlov og ferie fra juni til oktober – meget taktfuldt, så var det ikke muligt at jeg også kunne få
ferie, da vi skal driftsmæssigt overlappe hinanden. I kan læse om
min museumstur her i bladet. Jeg vil samtidigt opfordre de af jer
der har besøgt modelrelevante museer i jeres ferie til at skrive en
artikel til bladet.

Medlems-sponsorerede
konkurrencer

I "gamle dage" udsatte medlemmerne sommetider en præmie for
bedste model i en særlig klasse. Ideen er at inspirere medlemmerne
til at bygge noget uden for deres speciale, eller blot at have et mål
at bygge til.
Vi har besluttet at denne praksis bør fortsætte.
Derfor udsætter Peter Nellemann en præmie for bedste model
i skala 1:144.
• Konkurrencen løber af stablen til novembermødet, sammen
med kvartårskonkurrencen.
• Bedømmelsen foretages af de fremmødte medlemmer, samtidig
med bedømmelsen af de øvrige modeller.
• Så klø på med den lille skala.
Til andre den kunne tænke sig at udsætte en præmie er rådene:
• Giv tid til bygningen
• Gør ikke emnet for snævert
• Gør bedømmelsen så enkel som muligt (den der udsætter
præmien må gerne være den eneste dommer og dømme helt
subjektivt).

Mødet d. 12 oktober 2016 i København
Her vil Carsten Bentzien fortælle om bemalingsteknikker.

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
103.00

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: 31 December 2016

www.keypublishing.com/shop

742/16
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To-sædernes konge fylder 100 år
Vi skal i denne artikel se nærmere på en langvarig succeshistorie for det private initiativ,
Bristol F2B Fighter – også kendt som ”Brisfit” eller ”Biff ”.
Af Lars Seifert-Thorsen

H

elt som vanligt skal vi i disse jubilæumsartikler begynde historien
noget tid før selve datoen for
begivenheden som markeres med jubilæet.
Denne gang skal vi tilbage til 19. februar 1910, hvor The British & Colonial
Aeroplane Co Ltd. blev åbnet i Bristol
af millionæren Sir George White. Året
efter var ﬁrmaet ﬂyttet til Filton House,
hvor der senere blev bygget en ﬂyveplads,
som faktisk stadig eksisterer. Firmaet blev
senere til Bristol Aeroplane Company og
endnu senere til British Aircraft Company
(BAC) som videreudviklede sig til British
Aerospace og nu til BAE Systems. Allerede
her kom vi lidt ud af en tangent, men det
viser at den engelske ﬂyindustri langt hen
af vejen har udviklet sig ved hjælp af sammenlægninger og diverse knopskydninger.
I 1911 kom den senere chefdesigner til
ﬁrmaet som teknisk tegner, en mand som
kom til at præge de forskellige Bristol typer
i de næste 27 år. Han hed Frank Sowter
Barnwell og havde inden han kom til
ﬁrmaet beskæftiget sig med skibsbygning
og svæveﬂy. Et af de første Bristol ﬂy han
arbejdede med var Bristol Scout, som kom
frem i februar 1914, det viste sig at være en
ganske stor succes.
Da 1. Verdenskrig brød ud i august
1914 valgte det engelske krigsministerium
at det kun var det statsejede Royal Aircraft
Factory som ﬁk lov til at designe nye ﬂy.
De øvrige engelske ﬂyfabrikker skulle blot
bygge de ﬂy som Royal Aircraft Factory

Denne fine F.2B står på Imperial
War Museum i Duxford
Foto: Internettet (wikimedia.com)
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havde designet. Bristol fabrikken var således fuldt ud optaget af at bygge BE2c
(se IPMS-Nyt nr.135 for at læse mere om
denne type) ﬂy til både Royal Flying Corps
(RFC) og Royal Naval Air Service (RNAS).
Krigsministeriets beslutning betød at
designafdelingen hos Bristol var arbejdsløs
og Frank Branwell meldte sig derfor til
RFC for at blive aktiv pilot. Han ﬁk sine
RFC vinger i marts 1915 i en alder af 35 år.

Baggrunden
I 1915 blev BE2c flyene skudt ned i
hobetal over Vestfronten og politikere og
ikke mindst pressen skældte ud for at de
engelske piloter var ”Fokker foder”. Krigsministeriet blev tvunget til at acceptere at
andre end Royal Aircraft Factory kunne
designe ﬂy, hvilke Marineministeriet allerede havde gjort.
Barnwell ﬁk orlov uden løn fra RFC
og vendte tilbage til Bristol for at gå i gang
med at designe to nye ﬂy, dels et en-sædet
jagerﬂy og dels et tosædet rekognosceringsﬂy. Jagerﬂyet blev til M.1 monoplanet,
der kom frem i juli 1916. Recce-ﬂyet var
planlagt som en mulig aﬂøser for det nedgjorte BE2c ﬂy.

Designet
I slutningen af 1915 havde RFCs hovedkvarter opstillet en speciﬁkation på et tosædet recce-ﬂy, som skulle være i stand til at
kunne forsvare sig selv, en klar erkendelse
af at BE2c ﬂyene var ekstremt sårbare i

luftkamp. Barnwell gik i gang og i marts
havde han designet et biplan med samme
spændvidde på begge vinger og med pilot
og observatør placeret i to separate cockpits, ﬂyet ﬁk benævnelsen R2A. Planen var
at forsyne ﬂyet med en 120 hk Beardmore
6-cylindret vandkølet motor.
Piloten var placeret forrest med observatøren lige bagved, således at de sad ryg
mod ryg. Fuselagen var placeret midt
mellem vingerne og oversiden af den
øverste vinge var i pilotens øjenhøjde,
hvilket gav piloten glimrende udsyn opad,
nedad og fremad. Da fuselagen samtidigt
var designet så den var markant lavere ved
haleplanet end længere fremme betød det
at ca. 1/3 af sideroret var placeret under
haleplanerne. Dette gav observatøren et
rigtigt godt skudfelt på 360 grader over
ﬂyet og samtidigt var der godt skudfelt
nedad i de ﬂeste retninger. Bevæbningen i
R2A var et fastmonteret Lewis gevær til at
skyde fremad, betjent af piloten og endnu
et Lewis gevær monteret i en ring, så det
kunne drejes hele vejen rundt, betjent af
observatøren. Observatøren havde et godt
fyldt cockpit med både klapsæde, radio,
kamera og styregrejer, så observatøren
kunne ﬂyve ﬂyet hvis piloten ikke var i
stand til det.
Flyet opfyldte de ofﬁcielle krav, men
Barnwell vurderede at ﬂyet ville mangle
motorkraft og da han håbede at få tilgang
til en 150 hk Hispano Suiza motor gik
Barnwell i gang med at redesigne ﬂyet til at
have denne motor, et design som blev
betegnet R2B. I juli 1916 viste det sig,
at man ikke blot kunne få fat i Hispano
Suiza motoren, men også en helt ny
190 hk Rolls Royce motor. Så ﬁk ﬂyet
endnu et redesign med endnu mere
nedadgående hældning på bagkroppen,
ændringer i observatørens cockpit hvor
de komplette styregrejer blev aﬂøst
af noget ”nød” styregrej, ændrede
brændstof- og olietanke samt ændring
af pilotens bevæbning til at være et
Vickers .303 maskingevær placeret på
ﬂyets centerlinje. Det nye design kom
til at hedde F2A, hvilket fortalte at
Barnwell så ﬂyet mere som et jagerﬂy
end som et rendyrket observationsﬂy.
I juli 1916 gik Bristol fabrikken i
gang med at bygge to prototyper, hvor
den ene (A3303) skulle have Rolls Roy-

F2B B1298 var et af de fly som blev overført til No.1 Sqn Australian Flying Corps.
Her ses flyet i 1918 et sted i Palæstina. Bemærk at det har en fire-bladet propel
Foto: Internettet (adf-gallery.com)

ce motoren og den anden (A3304) skulle
have Hispano Suiza motoren. Produktionen af prototyperne og ikke mindre end
50 produktionsmodeller (A3305 – A3354)
blev bestilt i en kontrakt dateret 28. august
1916.

Tidlig produktion

Den første af de to F2A prototyper,
A3303, var klar i begyndelsen af september 1916. Flyet havde monteret kølere på
hver side af næsen, en nederste vinge der
var delt under fuselagen, havde en ﬁrebladet propel og manglede overdækning på
bagkroppen, da det d. 9. september 1916
trillede ud på græsbanen i Bristol og gik i
luften for første gang.
Jomfruflyvningen gik godt og man
kunne allerede d. 21. september sende
ﬂyet til Central Flying School på Upavon
for at RFC kunne gennemføre ofﬁcielle
testﬂyvninger.

De første 50 F2A produktionsmodeller
var baseret på A3303. Da det viste sig at
man ikke kunne få tilstrækkeligt mange
Hispano Suiza motorer blev 190 hk Rolls
Royce motoren (senere kendt som Falcon
I) valgt som den motor, der blev monteret
i F2A ﬂyene og de første produktionsﬂy
blev leveret allerede d. 20. december 1916.
Den yderligere modiﬁcerede A3304
blev benævnt F2B og de blev hurtigt sat
i produktion, godt hjulpet af en kontrakt
på 200 stk. Falcon motoren blev desuden
hurtigt forbedret til Falcon II (220 hk) og
Falcon III (275 hk). Disse motorer blev
monteret i ﬂæng, således at det var den
motorversion der lige var på hylden, som
blev monteret i ﬂyet.
Det sidste af de første 50 produktionsﬂy blev leveret i slutningen af marts 1917
og i midten af april blev de første af de
200 næste leveret.

Yderligere tests

RFC tjeneste i 1.VK

Jomfruflyvningen

Disse tests gav forskellige forslag til ændringer, herunder at fjerne de store kølere
på siden af fuselagen og erstatte dem med
en enkelt centralt placeret køler. Efter disse
modiﬁkationer var A3303 tilbage i Upavon
i midten af oktober og ﬁk et generelt godt
skudsmål med sig.
I mellemtiden var A3304, der allerede
havde fået en rund køler monteret forrest,
klar til sine ofﬁcielle testﬂyvninger d. 4.
og 6. december. Modiﬁceringsforslag fra
CFS piloterne, fremsat efter deres tests af
A3303 betød at den nederste vinge ikke
længere var delt i to.
Der var også sket nogle ændringer på
den forreste del af fuselagen, så der var
blevet plads til mere brændstof og ammunition. Igen var der ingen alvorlig kritik af
ﬂyets kvaliteter og der blev givet grønt lys
til at igangsætte produktionen.

Hvis man ser bort fra et antal F2A som var
i tjeneste ved forskellige eksperimental- og
træningsenheder, så blev det No. 48 Squadron, som blev den første eskadrille som
ﬁk leveret F2A i februar 1917 og man gik
hurtigt i gang med træningen på typen for
at kunne deployere til Frankrig i operativ
tjeneste over Vestfronten.
D. 8. marts landede no. 48. Sqn i Frankrig, men selv om de fortsatte træningen,
så havde de forbud mod at nærme sig
fronten, man ville holde deres ankomst
hemmelig indtil en ny allieret landoffensiv
i nærheden af Arras skulle løbe af stablen
i begyndelsen af april 1917. Træningen
havde hovedfokus på formationsﬂyvning,
så man kunne benytte observatørernes
maskingeværer defensivt til at holde tyske
jagerﬂy på afstand og muligvis nedkæmpe
dem.

D. 5. april 1917 var dagen, hvor Bristol
F2A ﬁk sin operative debut, idet 48 Sqn
ﬂøje ikke mindre end tre rekognosceringsmissioner over skyttegravene. Den første
patrulje startede kort efter kl. 09.00 hvor
seks F2A lettede fra deres base. Kort efter
kl. 10.00 blev de opdaget af en tysk patrulje
bestående af fem Albatros D.III anført af
ingen ringere end selveste Manfred von
Richthofen (Den røde Baron). Richthofen
udvalgte sig den bagerste af de seks F2A
som sit bytte og ramte plet. Begge englændere blev såret, men formåede at lave en
nødlanding bag de tyske linjer, hvorefter de
satte ild til ﬂyet (A3340). Hans næste bytte
blev endnu et af de seks F2A ﬂy, nemlig
A3343, der også blev tvunget ned bag de
tyske linjer. Også dette ﬂy blev sat i brand.
Af de resterende ﬁre F2A, lykkedes det
de øvrige tyskere at nedskyde to. Da de to
sidste engelske ﬂy vendte retur fremsatte de
krav på at have nedskudt tre Albatros jagere. Tyskerne har dog ikke registreret nogle
af deres ﬂy som nedskudt, så de engelske
krav kan afvises. Det skyldtes nok primært
manglende træning og en fastholdelse af
en defensiv taktik, at tyskerne vandt denne
træfning uden selv at lide tab.
De to efterfølgende missioner som 48
Sqn ﬂøj samme dag resulterede i at der blev
gjort krav på fem tyske ﬂy uden selv at lide
tab. Man må ud fra dette nok konkludere at
48 Sqn var ganske aggressiv på deres første
operative dag.
Eskadrillen fortsatte sin aggressive
fremfærd henover de følgende uger, men
led også selv tab. I løbet af de første 26
dage mistede eskadrillen 11 ﬂy og 24 mand
dræbt eller taget til fange plus to sårede. På
”kreditsiden” havde man med sikkerhed
nedskudt ni tyske ﬂy og havde noteret 18
som ”Out of control” plus 13 som ”Driven
down”, så ud fra den eksisterende logik
førte 48 Sqn over tyskerne. I løbet af perio7

En anden F2B, som endte hos Australian Flying Corps var B1146.
Selv om det er varmt i Mellemøsten, så er der koldt oppe i højderne,
derfor besætningens varme påklædning.
Bemærk at flyet har en to-bladet propel med en spinner på
Foto: Internettet (awm.gov.au)

den var man også begyndt at bruge ﬂyene
næsten som om de var en-sædede jagere,
hvilket medvirkede til de gode resultater.
Da 48 Sqn i slutningen af juni 1917
ﬁk selskab af yderligere en Bristol Fighter
eskadrille, No. 11 Sqn, som ﬁk leveret F2B
ﬂy, var det lykkedes for 48 Sqn at nedskyde
eller beskadige 93 tyske ﬂy, mens de selv
havde mistet 17 ﬂy. Det må siges at være
et positivt resultat, især da RFC senere
betegnede april 1917 som deres absolut
værste måned i forhold til tabstal under
hele 1. Verdenskrig.
No. 11 Sqn fortsatte sammen med 48
Sqn med at bygge listen over nedskudte
tyske ﬂy op, mens 22 Sqn begyndte at
modtage typen i midten af august 1917 og
no. 20 Sqn i slutningen af august.
Alle de ﬁre nævnte eskadriller kæmpede
hårdt mod tyske jagerﬂy i hele efteråret
1917 og støttede infanteriet med rekognosceringsmissioner plus at der blev ﬂøjet
eskorte for De Havilland D.H.4 bombeﬂy
lang ind bag de tyske linjer. Bl.a. var eskadrillerne særdeles meget involveret i det,
som blev kendt som Slaget ved Cambrai i
nov.-dec. 1917, et slag som især er blevet
kendt for at være det første hvor man
brugte kampvogne i stort antal (se IPMSNyt nr.98).

1918
Vejrforholdene i begyndelsen af januar
1918 umuliggjorde luftoperationer i stor
stil, men på begge sider af fronten ﬂøj man
så snart det bare var marginalt muligt, for at
kunne støtte landtropperne. I slutningen af
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januar kom der endnu en F2B eskadrille til
Frankrig, så der i alt var ﬁre sådanne spredt
ud bag den engelske front.
Kampene mod de tyske jagerﬂy fortsatte og de engelske eskadriller var i stand
til at skyde ﬂere tyskere ned end de selv
mistede, i hvert fald ifølge de engelske tal.
Som altid skal man her 100 år senere tage
alle oplysninger med et gran salt.
Da vejret gradvist blev bedre i løbet af
februar og marts kunne englænderne se
tydelige tegn på at tyskerne, der efter den
russiske revolution og dermed Ruslands
udtræden af krigen, havde fået tilført store
mængder af både tropper og materiel,
forberedte en stor forårsoffensiv. Den
engelske F2B eskadriller havde fået speciﬁkke opgaver over hvad de skulle gøre
når tyskernes offensiv kom. De skulle især
beskæftige sig med at angribe i lav højde
mod både tyskere i frontlinjen og tyskere
bagved frontlinjen.
Offensiven begyndte tidligt om morgenen d. 21. marts mellem Arras og La Fere
og selv om de engelske eskadriller gjorde
hvad de kunne, så havde tyskerne ramt
et relativt svagt sted i den engelske front.
F2B eskadrillerne ﬂøj fra morgengry til tusmørke og vendte kun retur til deres baser
for at blive tanket og få ny ammunition.
Besætningerne slugte en hurtig kop te og
en sandwich ved siden af ﬂyet inden de
igen ﬂøj og beskød tyskerne fra mudderhøjde. Der er adskillige historier fra tyske
ofﬁcerer, som måtte kaste sig ned for ikke
at blive ramt af de engelske ﬂys understel,
der var endog en tysk løjtnant som efter

sigende ﬁk et hjulspor fra et engelsk ﬂy på
ryggen af sin uniformsjakke!
Den tyske offensiv mistede sin fremdrift i løbet af den første uge af april, efter
at have rykket op til 60 km frem. Et uhørt
højt antal kilometer målt med 1. VKs øjne.
Men aldrig så snart var offensiven gået i stå
før tyskerne angreb igen d. 9. april, denne
gang i nærheden af Ypres med retning
mod Calais.
Igen måtte de engelske eskadriller i aktion og de tyske tropper led ekstraordinært
store tab som følge af luftangreb ifølge general Ludendorff, der havde kommandoen
over begge tyske offensiver. Den sidste af
de nævnte tyske offensiver standsede inden
udgangen af april 1918. Begge sider led
store tab under luftoperationerne.
Således havde RFC 1.232 operative
ﬂy d. 21. marts og ﬁre uger senere var
1.032 gået tabt, enten som følge af direkte
kamphandlinger eller alle mulige former
for uheld. I disse tal er ikke medregnet de
erstatningsﬂy som nåede frem i en jævn
strøm. På kreditsiden kunne englænderne
notere 542 tyske ﬂy, bl.a. Manfred von
Richthofen, der blev skudt ned d. 21. april.
Blot fordi fronten igen var stabiliseret
betød det ikke at F2B eskadrillerne ﬁk
fri. Yderligere to F2B eskadriller kom til
i slutningen af april og alle seks eskadriller fortsatte med at beskæftige sig med
luftkampe mod de tyske jagerﬂy foruden
at man også ﬂøj foto missioner. Igennem
resten af foråret og sommeren 1918 rasede
luftkampene hvor F2B eskadrillerne hele
tiden var foran på point foran tyskerne.

F2B D-8084 er restaureret og kan ses i luften ved
Hood Aerodrome på Nordøen af New Zealand
Foto: Internettet (commons.wikimedia.com)

De nedskød eller beskadigede ﬂere tyske
ﬂy end tyskerne gjorde det samme med
F2B ﬂyene.
D. 8. august begyndte de sidste allierede offensiv under krigen, først kendt
som ”Battle of Amiens” og siden som
”Hundred Days Offensive”. Offensiven
gennembrød de tyske linjer og snart efter
var tyskerne under tilbagetrækning mod
Hindenburg linjen, mens de udkæmpede
et antal defensive slag inden krigen sluttede
d. 11. november. Under hele den allierede
offensiv var F2B ﬂyene i luften og kæmpede mod tyske ﬂy, selv om tyskerne efterhånden løb tør for brændstof, reservedele
og ikke mindst ﬂyvepladser.

Den sidste krigspatrulje med F2B blev
ﬂøjet af No. 20 Sqn ved middagstid d. 10.
november 1918, hvor syv F2B blev sendt
afsted. I nærheden af Charleroi opdagede
de syv tyske jagere der angreb en formation af DH.9 bombeﬂy. F2B jagerne greb
ind og skød ﬁre eller fem af de tyske ﬂy
ned, men mistede selv to F2B i processen.
Dermed sluttede 1. Verdenskrig for Bristol
F2B jagerne.

Mellemøsten
Krigen i Mellemøsten brød ud, da England
og Frankrig erklærede Tyrkiet krig d. 5. nov.
1914. Allerede d. 17. nov. 1914 ankom de
første ﬂy til Alexandria i Ægypten for at

være med til at beskytte Suezkanalen. Vores
ﬂy i denne artikel, Bristol F2B, kom første
gang til Mellemøsten, nærmere betegnet
Palæstina, i august 1917, hvor No. 111 Sqn
ﬁk leveret seks stk. F2B sammen med en
blandet landhandel af andre typer.
Der gik ikke længe før eskadrillen
sendte sine F2B på patruljer mod de tyrkiske linjer og d. 8. oktober 1917 ﬁk man
sin første luftsejr, et af F2B ﬂyene skød
en tysk-bemandet Albatros ned. 111 Sqn
skulle dog have en-sædede jagere og F2B
ﬂyene blev overført til No. 67 (Australian)
Sqn i løbet af januar og februar 1918. Eskadrillen blev d. 6. februar 1918 omdøbt til
No. 1 Sqn Australian Flying Corps.

J6656 var et af de fly som blev bestilt efter 1.VK. Det gjorde tjeneste i Indien og ses
her i luften. Bemærk den ekstra køler under cowlingen, den lange udstødning og
besætningens tropehjelme
Foto: Internettet (tangmere-museum.org.uk)
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På det belgiske militærmuseum i Jubelpark i Bruxelles finder man denne F2B i belgisk bemaling.
Bemærk at der er tale om en anden motor end på de engelske F2B fly.
Foto: Internettet (© Ad Meskens / Wikimedia Commons)

Tyskerne ﬁk hurtigt en sund respekt
for de australske F2B jagere og mens de
engelske landtropper erobrede Jerusalem
i december 1917 og siden rykkede frem
mod Jericho i vinteren og foråret 1918 var
det ikke mange gange at F2B ﬂyene ﬁk
lejlighed til at komme i luftkamp med modstanderne. De få gange det skete var det
F2B ﬂyene som kom ud af kampene med
positivt resultat. Et eksempel kan hentes
d. 5. marts, hvor to F2B ﬂy blev angrebet
af fem tyske Albatros ﬂy. De to F2B skød
to af de tyske ﬂy ned og ﬁk resten til at
ﬂygte, inden de selv kunne vende uskadte
tilbage til egen base.
Det samme billede fortsatte henover
sommeren 1918, hvor australierne brugte
megen tid på at beskyde jordmål i form af
tyrkiske tropper, transporter og kamelkaravaner. Det var derfor nærmest en selvfølge
at det var den australske eskadrille som ﬁk
en hovedrolle da en stor engelsk offensiv
begyndte i september 1918. Tyrkerne var
nødt til at begynde et tilbagetog og da
man valgte at trække sig tilbage gennem
Wadi Beidan, der er kendetegnet ved at
have stejle høje på den ene side af vejen
og et næsten lodret fald på den anden side,
kort sagt noget som de engelske ﬂy kunne
forvandle til et rent slagtehus.
Australierne og engelske eskadriller
skiftedes gennem to dage til at ﬂyve op og
ned af vejen og beskyde og bombe de tyrkiske kolonner. Alene australierne kastede
tre tons bomber og brugte 30.000 skud på
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at bekæmpe tyrkerne. De engelske eskadriller brugte tilsammen den samme mængde
ammunition. Selv da tyrkerne var kommet
igennem Wadi Beidan og var på vej mod
Damaskus via Amman fortsatte angrebene.
Efter at englænderne havde indtaget
Damaskus d. 1. oktober blev australierne
ﬂyttet til Haifa og sat til at ﬂyve recce
missioner for at forsøge at ﬁnde de få
tilbageblevne tyrkiske enheder. Krigen i
Mellemøsten sluttede med våbenstilstanden d. 31. oktober.

Italien
Som bekendt var Italien allieret med
England og Frankrig i 1. Verdenskrig og
kæmpede mod især Østrig-Ungarn. Det
var først i november 1917, at der blev sendt
engelske ﬂy til Italien i forbindelse med at
østrig-ungarerne havde gennembrudt den
italienske front ved Caporetto og var rykket
frem til Piave ﬂoden.
I marts 1918 sendte man en enkelt
ﬂight af F2B til Italien for at fungere som
recce-ﬂy. Denne ﬂight foretog mange recce
missioner og var også med til at angribe
østrigske tropper, da disse iværksatte en
offensiv over Piave ﬂoden i juni 1918. I
slutningen af juni kom endnu en ﬂight til
og de to ﬂights blev i juli til No 139 Sqn.
Eskadrillen beskæftigede sig med recce,
offensive patruljer og angreb mod jordmål
med bomber og maskingeværer, blandet op
med diverse sammenstød med østrigske
jagerﬂy helt frem til den ofﬁcielle våben-

hvile d. 4. november. Hvis vi lige kigger på
enhedens ”score”, så havde den nedskudt
27 ﬂy mens den selv havde mistet 12 F2B.

Efter krigen
1919 var et år, hvor RAF nedlagde en
masse eskadriller, heriblandt ikke mindre
end femten F2B eskadriller. Men i 1920
genetablerede man faktisk tre F2B eskadriller, som skulle bruges til at samarbejde med
hæren, således at man med udgangen af
1920 havde ﬁre eskadriller F2B i tjeneste.
Det er interessant at vide, at det arbejde
som disse ﬁre eskadriller udførte, bevirkede
at RAF bestilte yderligere 215 nye F2B ﬂy,
som man primært ville bruge i oversøisk
tjeneste. Produktionen af disse fortsatte i
en hel del år efter krigen.
Denne fortsatte produktion og de krav
som beskyttelsen af det britiske imperium
i det nordvestlige Indien stillede gjorde, at
RAF ved udgangen af 1926 havde ikke
mindre end 12 F2B eskadriller i tjeneste,
hvoraf fem var baseret i England. De sidste F2B forlod RAF tjenesten i England i
begyndelsen af 1931, om end der fortsat
var en del ﬂy, som blev brugt som trænere.
Den sidste F2B i tjeneste var F4587,
som stadig ﬂøj i RAF i 1937, hvor ﬂyet
var en af deltagerne ved RAF opvisningen
i Hendon.

Indien 1918-1932
De første F2B blev sendt til Indien i forbindelse med at den tredje afghanske krig brød

ud i maj 1919. To F2B eskadriller blev sendt
fra Tyskland til Risalpur, hvorfra de kunne
støtte den engelske omkring Khyberpasset.
I begyndelsen af 1920 kom yderligere
to eskadriller til og blev indsat mod de
afghanske oprørere. Denne krig varede
frem til maj 1920, hvor der blev indgået
en fredsaftale. Fred har dog altid været et
relativt begreb i den del af det nuværende
Pakistan.
Herefter fortsatte F2B eskadrillerne i
tjenesten i Indien, med gamle ﬂy og elendige vedligeholdelsesmuligheder, tjenesten
igennem urolige tider med stammeoprør
og småkrige i bl.a. Waziristan og Beshawar
frem til 1928. De sidste F2B blev udskiftet
med Westland Wapiti i No. 20 Sqn i april
1932 og netop denne eskadrille blev derved
den F2B eskadrille som havde haft typen i
længst tid, nemlig 15 år.

T.E. Lawrence (Lawrence of Arabia) i bagsædet på en F2B i Transjordan i 1921.
Billedet er taget i forbindelse med Cairo konferencen.
Herren i forsædet er en Major Welsh.
Foto: Internettet (www.loc.gov)

Mellemøsten 1918-1931
Afslutningen på 1. Verdenskrig betød at
England overtog styringen af en stor del af
Mellemøsten under et mandat aftalt i forbindelse med freden i Versailles, foruden
at der også var store områder som hørte
under det britiske imperium.
Det blev nærmere aftalt på Cairo
konferencen i marts 1921, hvor to store
landområder der hidtil havde været under
tyrkisk herredømme blev til selvstændige
nye lande, nemlig Irak og Transjordan
(senere omdøbt til Jordan). Her lagde man
kimen til mange senere genvordigheder i
Mellemøsten. Irak var en konglomerat af
shia og sunni muslimske områder tilsat en
del kurdiske landområder, mens Palæstina
blev delt i to, hvoraf Transjordan var den
vestlige del, vest for Jordanﬂoden.
Blandt deltagerne i konferencen var
kendte navne som Winston Churchill,
der var koloniminister og T. E. Lawrence
(Lawrence of Arabia), som havde kæmpet
med araberne mod tyrkerne. Der blev bl.a.
holdt nogle udﬂugter under konferencen
og der ﬁndes nogle ganske ﬁne billeder
af T.E. Lawrence i bagsædet på en F2B i
Emir Abdullahs lejr i Amman, taget under
denne konference.
F2B enheder deltog i en lang årrække
med at ﬂyve observationsﬂyvninger m.v. i
forbindelse med forskellige uroligheder i
dels Ægypten og dels i Mesopotamien (det
nuværende Iran/Iraq). Her var F2B enheder bl.a. involveret i at undertrykke et oprør
i Kurdistan, begrænse det nye Tyrkiet i at
ekspandere ud over de gamle grænser for
det ottomanske styre og generelt forsøge at
holde nogenlunde ro og orden i området.
Alt dette fortsatte op igennem
1920’erne og 1930’erne. F2B ﬂy var involveret, primært som rekognosceringsfly,

men også med bombemissioner, frem til at
de sidste F2B blev aﬂøst af Fairey Gordon
maskiner i begyndelsen af 1932 efter at
F2B ﬂyene havde været i området i 14 år.

I fremmed tjeneste
Som følge af krigens afslutning stod
englænderne med masser af nye ﬂy og en
ﬂyproduktion, som kunne levere masser
af ﬂy. Det hele gik op i at få stoppet så
meget som muligt af denne overﬂødige
krigsproduktion.
Men der var alligevel en del kunder
til militære ﬂy. En stor del af europæiske
stater var i færd med at opbygge ﬂyvevåben
og selv om nogle af dem var i besiddelse af
udtjente tyske ﬂy, så var det mere logisk at
vende sig mod de allierede for at købe ﬂy.
En af de første F2B kunder var Polen,
der netop var blevet en selvstændig nation
i efteråret 1918. Fra august 1920 begyndte
leverancerne af 110 F2B til polakkerne, der
havde været travlt optaget af at slås med
Rusland siden 1918.
F2B flyene kom lige tids nok til at
deltage i slaget om Warszawa. Polakkerne
vandt og efter våbenhvilen i oktober 1920
fik man lavet en reorganisering af det
polske ﬂyvevåben i januar 1921, hvor tre
ud af tretten eskadriller var udstyret med

F2B, der blev samlet som en recce enhed
i Poznan. F2B ﬂyene fortsatte i polsk tjeneste frem til 1925.
Af andre lande som også anvendte F2B
kan nævnes Grækenland, der købte seks
stk. i 1922, mens Norge anskaffede fem
stk. også i 1922. Canada ﬁk leveret fem stk.
allerede i 1918 og New Zealand modtog
først to stk. i 1925 og senere yderligere fem
stk. Irland anskaffede 14 F2B i 1925. Det
fremgår ikke klart hvornår typen forlod tjenesten i de førstnævnte lande, men der var
F2B i tjeneste i New Zealand frem til 1936.
Det land som brugte typen mest,
udover selvfølgelig England, var Belgien.
I 1920 modtog man et enkelt ﬂy som en
gave til den belgiske konge og umiddelbart
derefter købte man yderligere 15 brugte og
16 nybyggede F2B. Endnu et ankom som
en gave til den belgiske dronning i 1922
og man anskaffede sig også retten til at
licensbygge F2B. I alt byggede belgierne 40
stk. De blev udfaset omkring 1930.
Som rene kuriosa kan det også nævnes
at Afghanistan, Argentina, Bolivia, Honduras, Holland, Peru, Spanien, Sverige og Mexico anskaffede sig nogle stykker af typen.
Svenskerne havde en enkelt F2B, som var
udstyret med en 425 hk Bristol Jupiter IV
stjernemotor og ﬂøj med et skiunderstel.
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Man må vist kalde dette for en speciel bemaling, en Bris-Fish, eller noget lignende.
Flyet er B1288 og der er malet en rovfisk på siden af fuselagen.
Foto: Internettet (photobucket.com)

Bemalinger
RFC/RAF bemalingerne er ret nemme,
F2B ﬂyene ﬁk den helt standard camouﬂagebemaling, som var i brug. Langt de
ﬂeste af dem havde grå næse/cowling.
Den bemaling holdt frem til begyndelsen
af 1923, hvor de som fortsat var i brug blev
malet med aluminiumsdope.
Herudover var der en god håndfuld
F2B, som man ved havde mere farverige
bemalinger. Hvis man vil kaste sig over
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nogle af disse, så er der stribede (både
lodret- og diagonalstribede), skakternede
og ﬂy med mærkelige sort-hvidt mønster.
De meste farverige er dog nok to ﬂy
som henholdsvis var rød-hvid skakternet
med et krokodillegab på næsen (C4879) og
et ﬂy der var malet som en rovﬁsk, med
hajtænder på næsen og ﬁskeskæl ned langs
fuselagen (B1288).
Begge de sidstnævnte bemalinger kan
man ﬁnde som decals.

Bevarede F2B

Heldigvis var man forudseende allerede
da 1.VK sluttede og man lavede hurtigt
en plan for at bevare et eksemplar af alle
flytyper som RFC/RAF brugte under
krigen. Desværre løb man tør for penge
inden man ﬁk ført planen ud i livet, men
der var alligevel nogle som har overlevet
til vore dage.
Faktisk er ikke mindre end tre F2B
fortsat i ﬂyvedygtig stand. Den nærmeste
af disse beﬁnder sig i
B1134 var en af de tidligste F2B og var tildelt no.35 Squadron
Shuttleworth samlinFoto: Internettet (www.rafweb.org)
gen og den er i luften
når der er flyvninger derfra. Se f.eks.
IPMS-Nyt nr.141 for
en omtale. Ellers kan
man tage til Canada
Aviation and Space
Museum i Ottawa eller
til Hood Aerodrome,
Masterton, New Zealand.
Kan du nøjes med
at kigge på ﬂyet mens
det står på jorden, så er
der også mulighed for
dette. RAF Museum i
Hendon, Imperial War
Museum i Duxford,
begge dele i England

Shuttleworth Collection i England holder denne D-8096 i tip-top flyvedygtig stand
og den er en sikker deltager ved deres forskellige flyvearrangementer.
Foto: Internettet (commons.wikimedia.org)

har F2B stående. Alternativerne hertil
er det spanske ﬂymuseum i Madrid, det
belgiske ﬂymuseum i Bruxelles eller det
polske ﬂymuseum i Krakow. Eksemplaret
i Hendon er i øvrigt uden beklædning, så
man kan se på opbygningen af træskelettet.

Bristol Fighter i model

ﬂy i æsken) eller i 1/6 som R/C model fra
et amerikansk ﬁrma der hedder Maxford.

Kilder
Bowyer, Chaz: Bristol F2B Fighter
Guttman, Jon: Bristol F 2 Fighter Aces of
WW 1 (Osprey Aircraft of the Aces no.79)
Internettet

Herunder er der endnu et billede af
T.E. Lawrence i en F2B
i Transjordan i 1921.
Nu har Major Welsh startet motoren, mens
det hele bliver overvåget af herren iført
tropehjelm, Sir Herbert Samuel,
den første High Commissioner
for Palestine and Transjordan

Ja da, selvfølgelig er der fabrikanter som
har kastet sig over F2B i modelform. Også
decals osv. til ﬂyet har fundet nåde hos
fabrikanterne.
Hvis vi begynder i 1/72, så er der et
gammelt Airﬁx sæt. Dette blev udgivet
første gang i 1956 og har siden hen været
genudgivet masser af gange. Lige i øjeblikket er det ikke med i kataloget, men mon
ikke det kommer igen på et tidspunkt.
Andre 1/72 modeller af ﬂyet kan ﬁndes fra Roden, Pegasus og Classic Plane
Models. De to førstnævnte ﬁndes på hylderne hos f.eks. Hannants sammen med
forskellige ekstra decals.
Går vi op til 1/48, så er der udgivet
sæt fra Revell, Roden og Eduard. Kilder
på internettet siger at Revells udgave er en
re-boxing af Eduards sæt. Så selvfølgelig
er også dette ﬂy et af dem, hvor forme og
andet er gået i arv fra den ene fabrikant til
den anden.
I 1/32 kan man ﬁnde et sæt fra Wingnut Wings i deres sædvanlige super kvalitet.
Hvis man vil enten op eller ned i størrelse
så kan man få ﬂyet i 1/144 fra Valom (2
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USS Intrepid
En sightseeing mulighed i New York. Med flybilletters priser i frit fald, er det relativt
billigt at komme til Guds eget land i disse år.
Tekst og fotos: Flemming Hansen

M

an går ikke meget galt i byen
med en tur til ”det store æble” –
altså New York. Alting er meget
større derovre og hvis man ikke før har
oplevet skyskrabere og butikker på størrelse med mindre provinsbyer, så vil man
nok tabe kæben over New York.
Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg
synes USA er et fedt land at rejse rundt
i – når man først har klemt sig igennem
immigrationen i lufthavnen og de talløse
security checks – jamen så ligger det hele
for ens fødder.
Ikke mindst de mange ekspedienter
der vil gøre alt for at servicere dig – for at
score dine drikkepenge! DET er så noget
jeg hader ved USA. Intet koster det der står
på prislappen! Det er populært sagt en pris
uden ”moms”. Så skal der lige lidt state tax
på og så skal der lige lidt drikkepenge oven
i og så skal der måske lige noget ”gratuity”
ekstra oven i hvis man er rigtig uheldig!
Man vænner sig nok til det med tiden…
New York har jo ﬂere seværdigheder
end der er grise i dansk landbrug. Så det er
om at vælge! For der er sandt at sige meget
at vælge imellem.
Fælles for det hele er, at det koster som
regel i omegnen af 25 $ for din ulejlighed

– men også dyrere naturligvis. Jo mere
spektakulær des dyrere – så allerede der
kommer den første fravælgelse.
Der er jo de gratis – såsom at gå ud på
Brooklyn Bridge eller tage en tur i Central
Park. Men skal du ud og kigge nærmere
på Frihedsgudinden eller se nærmere på
”Ground Zero”, ja så skal man af med
dollaserne.
En af de lidt billigere og ja også placeret
lidt uden for lands lov og ret er altså USS
Intrepid, der ligger ved Kaj 84 på vestsiden af Manhattan. Sådan ca. i højde med
Times Square.

En kort historie om USS
Intrepid
Historien om USS Intrepid tager sin begyndelse under 2. verdenskrig, hvor USS
Intrepid (CV/CVA/CVS-11) er et af de 24
Essex-klasse hangarskibe der bygges til US.
Navy. USS Intrepid var indsat i Stillehavet
bl.a. i slaget ved Leyte bugten.
Efter 2. verdenskrig blev det moderniseret i ﬂere omgange for til sidst at få det
vinklede dæk, der siden er blevet standard
på hangarskibe, så landende ﬂy ikke pløjer
ind i ﬂy opstillet på dækket.

I sin nye form tjenestegjorde USS Intrepid hovedsagelig i Atlanten, men kom
også til indsats i Vietnam krigen.
Den 24. maj 1962 var USS Intrepid
opsamlingsskib for Scott Carpenter i
Mercury missionen ”Aurora 7”. Det var
så Scott Carpenters eneste tur i rummet,
fordi han simpelthen kvajede sig ved at
bruge for meget brændstof på at kigge ud
i rummet, således at der ikke var nok til en
korrekt landing. Han landede derfor ﬂere
hundrede kilometer fra det planlagte landingssted. Men heldigvis var der jo masser
af helikoptere på USS Intrepid, der kunne
ﬁnde den lille rumkapsel i et stort hav.
Den 23. marts 1965 var USS Intrepid
igen opsamlingsskib for en rummission,
der gik noget bedre end Scott Carpenters.
Det var nemlig Gemini 3 med de to astronauter John Young og Gus Grissom. John
Young skulle blive en erfaren rotte i faget
med både ture til månen – men også den
første tur med rumfærgen Columbia. Gus
Grissom blev dræbt i en brand på rampen
under test af Apollo 1 i 1967 sammen med
Roger Chaffee og Ed White.
Fra april 1966 til februar 1969 var USS
Intrepid på tjeneste i Vietnam med Carrier
Air Wing 10, hvor Skyhawks og Skyraiders

USS Intrepid ses her et sted ud for den vietnamesiske
kyst i september 1966 under Vietnam-krigen.
Flyene på dækket er A-1 Skyraider og A-4 Skyhawk
Foto: Internettet (wikipedia.com)
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USS Intrepid, som hun ser ud i dag ved kaj 84 i New Yorks havn.
Man ser tydeligt "hangaren" til rumfærgen på agterdækket

blev sendt på missioner over Vietnam. En
Skyraider ført af William T. Patton (fedt
navn!) fra VA-176 ﬁk skudt en MiG-17
ned med sit propelﬂy(!!!) Han ﬁk en Silver
Star for denne dåd.
Efter Vietnam udsendelsen vendte USS
Intrepid tilbage til Atlanten og deltog i ﬂere
NATO øvelser og var minsandten på besøg
på Langelinie i 1971 og 1972.
Tjenesten ophørte den 15. marts 1974
og skibet blev derefter et museumsskib.
Den første rigtige optræden som dette
blev i 1976 under 200 års festlighederne.
Dette skete i havn ved Philadelphia Naval
Shipyard.
Så skulle ”skivet” egentlig være blevet
hugget op, men en kampagne ﬁk det reddet

for eftertiden og det blev etableret som et
museumsskib i New Yorks havn i 1982.
I juli 2006 skulle man forsøge at sejle
skibet til New Jersey for diverse reparationer. Det viste sig umuligt, da alt muligt
skidt og mudder havde lagt sig under skibet
så det simpelthen ikke kunne ﬂyttes. US
Navy måtte spendere 3 millioner dollar for
at spule skidtet væk under skibet, så der
igen kunne komme vand og ikke mudder
under kølen.
Der blev fjernet 30.000 kubikmeter
mudder – men så kunne man også hive
USS Intrepid til Bayonne i New Jersey og
derefter til Staten Island, hvor man brugte
8 millioner dollar på at renovere interiøret
og gøre områder klar til besøg af publikum.

Den 2. oktober 2008 var USS Intrepid
på plads i Hudson ﬂoden igen og åbnede
for publikum den 8. november.
Det mest iøjnefaldende objekt på USS
Intrepid er rumfærgen Enterprise, der var
den ikke helt rumklare udgave, der blev
brugt til prøvelandinger i 1977.
Enterprise var oprindelig udstillet
på Udvar Hazy ved Washingtons Dulles
lufthavn, der dog ﬁk en rigtig rumfærge i
bytte for Enterprise. Enterprise skulle hele
rumlen igennem med at blive ﬂøjet på SCA
Boeing 747’eren fra Dulles til JFK, hvor
den på en pram blev sejlet ind i Hudson
ﬂoden og med en pænt stor kran blev
placeret på bagdækket af USS Intrepid. Efterfølgende er der bygget en stor ”hangar”

Denne Grumman E-1A Tracer er bemalet som et eksemplar,
der har været stationeret på USS Intrepid
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På dækket af USS Intrepid finder man denne
Sikorsky HO4S helikopter sammen med en
håndfuld andre "piskeris"

rundt om Enterprise, så den i det mindste
ikke skal udsættes for New Yorks vejrlig.

Find den i NYC
Selvom hangarskibet er stort er det ikke
sådan et man lige falder tilfældigt over.
New York er også en stor by. Men den er
til gengæld utroligt nem at ﬁnde rundt i på
grund af det særegne koncept med nummerering af veje.
De vandrette hedder streets og de
lodrette er avenues. Så du skal sådan set
bare sætte næsen efter 45th eller 46th street
– den vestlige del og så blive ved med at
gå indtil du pludselig får våde fødder. Så
skulle du gerne se ”Intrepid Sea, Air &
Space Museum”!
Da jeg var der for et lille års tid siden
var selve ”ankomst centret” ved at blive
renoveret, så det hele var baseret i en række
pavilloner, hvor man skulle igennem det
sædvanlige sikkerhedstjek inden man blev
lukket ind.
Ikke at det giver anledning til særligt
løftede øjenbryn – andet end at souvenirshoppen var lukket! Det er nærmest
utænkeligt at sådan noget kan ske i USA,
da der ved selv den mindste seværdighed
er en eller anden form for souvenirshop.
Strategisk placeret så man skal passere
igennem den for at komme til udgangen.
Men ikke sådan på det tidspunkt, da alt
var ved at blive genopbygget. På den anden side så var der heller ikke så mange
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besøgende en tidlig marts dag efter nogle
voldsomme snestorme havde hærget det
nordøstlige USA nogle få dage og uger
tidligere.
Guiderne anbefalede at man lige tog
turen ned i USS Growler først. En relativt lille ubåd der ligger ved siden af USS
Intrepid. Det er altid fascinerende og lidt
skræmmende at være nede i en ubåd. Klaustrofobisk og småt er vel hovedindtrykket.
Med det overstået var det bare at
komme op på det rigtige skiv. Tæt på er
den dæleme stor. Og der er langt op på
dækket. Men naturligvis er der ﬁne trapper
og handicapvenlige elevatorer, så alle kan
komme op uanset handicap eller vægt – vi
er jo i USA!
Flyene på dækket der står udendørs er
vel det man må kalde 20 meters modeller.
De ser bedst ud på afstand! MiG-17 og
MiG-21 står sammen med Harrier, Tomcat,
Intruder, rumfærge og SR-71... Jo, det er en
kulørt forsamling, der kun for få af ﬂyenes
vedkommende egentlig har nogen relation
til USS Intrepid. Det er dog nok ikke det
de ﬂeste besøgende tænker på – men kun
nørder…
I bagenden er der et stort lukket lokale
med en rumfartsudstilling. Udstillingen er
ﬁn og det centrale omdrejningspunkt er
Enterprise rumfærgen, der som tidligere
beskrevet ikke var en af de ”rigtige”, der
havde været i rummet. Det er en ﬁn og
ﬂot udstilling. Rumfærgen er dog lidt svær

at få et fuldt foto af, da hangaren nærmest
er bygget omkring den og så er der også
lidt vel mørkt.
Under dæk er der et par rigtige ﬂy fra
USS Intrepid, samt en Lego udgave af den
oprindelige Essex-klasse.
Endelig skal det nævnes, at der på kajen
ved siden af hangarskibet står en af de
overlevende Concorder. Den var dog så
meget lukket inde af snedriver at jeg opgav
nærmere besøg af denne. Den har jeg jo
været inde i på Sinsheim, så…

Den kvalitative vurdering
Hmmm… Jeg synes lidt, at det er blandede
bolcher. Man kan sige hvad man vil om
de ﬂy der står på dækket, hvoraf en del af
dem intet – absolut intet – har at gøre med
USS Intrepid.
Man kan også sagtens sige at de ﬂy der
står på dækket er i en lidt sørgelig forfatning. Men det er jo ret indlysende. Vejret
i New York er ikke så forskelligt fra det i
Danmark, så de vil hurtigt blive hærget af
dette. Det er nærmest kun nogle gloriﬁcerede ”gate guardians” der står på det dæk.
Tomme skaller af ﬂy, der ærligt talt nok kun
kan bringe morgenurinen i kog hos en der
aldrig har set et 1:1 ﬂy live.
Derfor er den ﬂotteste del af udstillingen under dæk og på bagenden af dækket
i form af rumfartsudstillingen. Hvis det
ikke lige var for det meget reducerede lys
i sidstnævnte.

Hvis du alligevel er forbi New York og
har en formiddag at brænde af, så kan du
roligt tage ud til USS Intrepid – og USS
Growler for den sags skyld.
Men sammenlignet med ﬂy- (og rumfarts) museerne i Washington er Intrepid
en klar taber.

Anbefalingen er, at du ikke ligefrem
indretter en rejse for bare at komme til
Intrepid! Så tag hellere i stedet turen til
Washington og se de to fantastiske ﬂy- og
rumfartsmuseer der. Meget bedre værdi for
pengene i min optik.
Intrepid får 3 stjerner af 6 mulige.

På hangardækket har det noget mere at
gøre med USS Intrepid, idet flyene her er
US.Navy fly.
Øverst er det en FJ-2B Fury og nederst en
A-4B Skyhawk
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Danish Air Show 2016
Danish Air Show 2016 var et af de bedste air shows afholdt her i landet i mange år.
Så er det sagt!
Af Per Voetmann. Fotos: Flemming Hansen, hvor intet andet angivet

L

ykkeligvis havde IPMS Danmark
en lille delegation med. Både til
spotterdag den 18. juni og til selve
showet den 19. juni. Så Flemming Hansen,
Lars Seifert-Thorsen og undertegnede drog
forventningsfulde afsted mod Skrydstrup,
der var årets værtsbase.
Det vi ikke kan styre – vejret – drillede
selvfølgelig. Især den 19. Men selvom det
var skyet og halvkøligt, så slap vi for regn.
Så noget positivt er der dog at sige.
Spotterdagen den 18. juni var som
sædvanlig velorganiseret. Kaptajn Jensen
og hans besætning er ved at have fundet
formen. Godt koncept med muligheder
for at se de deltagende fly forskellige
steder på ﬂyvestationen. Og ikke mindst
mulighed for at komme over på den anden
side af banen – med lyset fra ryggen – når
programmet for selve air showet øves. Fint
gennemført.
Opvisningerne i år var meget varierede.
To ﬁne hold – Patrulla Aguila fra Spanien
og Turkish Stars fra Tyrkiet – gav et højt
internationalt niveau. Man bemærker dog,
at F-5’erne fra Turkish Stars er lidt ældre
efterhånden. De ﬂyves jo med håndkraft og

kræver stor venderadius. Og det tager tid at
vende en formation F-5ere. Det illustreres
jo tydeligt af, at de ﬂeste øvrige maskiner
til Air Showet vender meget skarpere og
hurtigere. Baby Blue – Flyveskolens T-17
team – deltog selvfølgelig også, og de
vender heller ikke så hurtigt. Men her er
motorkraftens begrænsede størrelse en del
af den meget naturlige forklaring.
Fra Flyvevåbnets side var den største
nyhed præsentationen af den nye Seahawk
helikopter. Af tre leverede på dagen, viste
Flyvevåbnet de to af dem frem. Malet i gråt
og med bittesmå kokarder. Ikke just nogen
farvebombe. Glæder mig til at se den første
model af den!
Til dagen var der også lavet et par
danske F-16 med særlige halebemalinger
(designet efter en åben konkurrence). Nydeligt vikingeinspireret design. Og på static
var der en nyrestaureret F-100D i danske
farver. En perle, som Team Tordenjet i
Karup har udført til højeste karakter!
Dagen var også præget af en række
meget ﬁne solister. Stjernen var utvivlsomt
den ukrainske Su-27 Flanker. For første
gang fremvist ved et dansk air show. Den er

stor, meget stor! Når den står parkeret ved
siden af en F-16 synes størrelsen virkelig.
Og den er tillige meget manøvredygtig.
Den lavede et meget ﬁnt show, der virkelig
illustrerede det. (Kunne være lidt sjovt at
få Russian Knights på besøg næste gang –
de ﬂyver 6 af dem i skarpe formationer).
Græske, belgiske og danske F-16 blev
også vist frem. Nydeligt som sædvanligt!
En polsk MiG-29, en svensk Draken og
en tjekkisk Mi-35 Hind imponerede også.
En helt særlig overﬂyvning med en
USAF B-52H indgik også. Den er stor!
Og meget grå – svær at fotografere på en
grå dag. Og også for første gang i et dansk
air show.
Dansk debutant var også en Boomerang – et australsk jagerﬂy fra WWII.
Hurtigt konstrueret og sat i produktion ud
fra de forhåndenværende søms princip, da
Stillehavskrigen nærmede sig Australien.
Sjovt at se denne raritet på vores breddegrader.
Alt i alt en fantastisk fin dag, som
Flyvevåbnet og de mange frivillige fortjener
meget stor ros for. Vi kommer gerne igen
næste gang.

Tiger meets Alien er nok en passende beskrivelse af
bemalingen på denne tjekkiske Mil Mi-35 helikopter.
Foto: Lars Seifert-Thorsen
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Foto: Per Voetmann

De nye MH-60R Seahawk helikoptere blev for første gang vist frem
for et større publikum. Bemalingen er grå, meget grå
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Danish Air Show 2016 -
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- uden ord
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Øverst den flotte, nyrestaurerede F-100D, med rød næsestaffering,
en rigtig perle af et museumsfly
I midten er det den belgisk ejede OV-10 Bronco,
som leverede en fin opvisning med et fly som debuterede
på den danske scene i Skrydstrup
Nederst er det den ukrainske Ilyushin Il-76 Candid, som var med
som støttefly for de ukrainske Su-27 Flanker.
Den var desværre ikke åben for publikum, men lod sig alligevel
beskue ved siden af en E-3 AWACS
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Der var en del nyheder på årets Air Show.
Grækerne fremviste deres F-16C Block 52+ "Zeus".
Træningen om lørdagen var med et fly
uden specialbemalingen
Flyet i midten er en rigtig sjældenhed,
en Commonwealth CA-13 Boomerang.
Flyet er en hollandsk registreret replica,
men der er mange originale dele i den
"Old Smokey" eller BUFF alias B-52H
lavede tre low-pass forbiflyvninger

23

Jævnaldrende, stort set
Jeg har haft Trumpeters Sea Hawk liggende et stykke tid, faktisk et godt stykke tid.
Tekst og modelfotos: Per Tardum

S

hoppet hos Stoppel kort tid efter
at jeg havde bygget en Westland
Wyvern og på et tidspunkt, hvor jeg
må have været dybt fascineret af de sortgule ”invasionsstriber” som markerede
Fleet Air Arm (FAA) enheder, som deltog
i Operation Musketeer, den britiske del af
indsatsen under Suez krisen i 1956.
Box art’en viser Sea Hawk XE365
/ 171–B under Suez krisen, og med det
udgangspunkt gør det os på en måde jævnaldrende. Og måske derfor var det den som
endte på arbejdsbordet, i stedet for et af
de (mange) andre sæt på hylden.
Jeg har en passion for alt britisk. Angloﬁl?☺ Jeg bygger stort set kun RAF, Fleet
Air Arm, og britisk panser. Jeg er fascineret
af de i mange tilfælde lidt besynderlige
designs som briterne måtte kæmpe i, og
med, i en lang række af konﬂikter.
Blot for at nævne et par stykker, Supermarine Scimitar, om hvilket en US Navy
pilot på udveksling udtalte, at kun briterne
var i stand til at proppe så meget kraft ind
i et ﬂy og stadig holde det subsonisk. Et
tungt ﬂy med masser af kraft, 51% af alle
Scimitars gik tabt i uheld. Eller EE Lightning, med så kort rækkevidde, at første
opgave efter start var at tanke og den næste

at tanke. Men den kunne noget. Mere end
én F-15 Eagle pilot har fået sig en grim
forskrækkelse når en Lightning lavede et
tønderul omkring deres ”state of the art
dog ﬁghter”.
Man kunne også fristes til at nævne
Avro Schackleton, i bund og grund en
beefed-up Lancaster (som ﬂøj første gang i
1941), som endte med at gøre tjeneste helt
ind i 90’erne som AEW platform, og med
en radar (AN/APS-20) designet i 1944 til
at sidde i Grumman Avengers. De sæt som
blev monteret i Shackletons, havde tidligere
siddet i både Royal Navy Avengers og de
senere AEW Gannets.
Og så selvfølgelig min favorit, Wyvern,
et helt absurd bæst, en ”alt for meget, alt for
sent” slags maskine. Første version, TF-1,
var forsynet med en 3.200 hk, 24-cylinder
46-liters stempelmotor i en H-konﬁguration. Få andre, hvis nogen overhovedet, ville
have forsøgt sig med noget tilsvarende.
Man blev dog klogere og de versioner som
faktisk kom i tjeneste, S1 og S4, havde en
mere normal motor, en Armstrong Siddeley Python turboprop på 3.560 hk. For
at modvirke det enorme drejningsmoment
i de kraftige motorer monterede man
kontra-roterende propeller, noget som

bestemt ikke reducerede kompleksiteten,
eller vedligeholdelsesopgaverne. Wyvern
var kun i tjeneste i små 4 år, men opnåede
dog alligevel aktiv tjeneste. I øvrigt sammen
med ”hovedpersonen” for dette indlæg.
Og dermed er vi tilbage ved det faktiske
emne, Hawker Sea Hawk, som bestemt ikke
lander i kategorien ”besynderlig”.

Begyndelsen
Hawker Sea Hawk blev skabt som et privat
Hawker projekt. Den første prototype,
P.1035, var baseret på en Hawker Fury
monteret med en Rolls Royce Nene 101
turbine placeret i midten af skroget, hvilket
krævede en lang udstødning.
For at løse det nedarvede problem at en
centrifugal turbine mistede en uforholdsmæssig stor del af trykkraften til den lange
udstødning, ændrede man layout til en
todelt jet pipe / udstødning (meget betegnende kaldet bukseben). Det resulterende
design P.1040 blev tilbudt Royal Navy på
baggrund af kravspeciﬁkation N7/46, et
forløb som igen resulterede i den dedikerede Hawker VP413 prototype. Denne
havde ingen ligheder med Fury’en. Lige
vinger erstattede ellipse formen, bubble
canopy var ﬂyttet så langt frem som muligt
Flyet som artiklen drejer sig om
Her ses Sea Hawk FGA.6 XE365
fra 800 Naval Air Squadron
på Blackbushe flyveplads i 1955
Foto: Internettet (wikimedia.org)
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og haleplan var løftet. Resultatet var en særdeles pilotvenlig maskine, dog med en
behersket performance.
Bevæbningen bestod
af 4 20mm Hispano Mk. V
kanoner, og der kunne medbringes 3” eller 5” raketter, 2
227 kg bomber eller et mix
af disse.
Sea Hawks ﬂøj rutinemæssigt med 2 stk. 90 Gal /
400l drop tanke.
I hollandsk tjeneste blev
Sea Hawks bestykket med
Sidewinder AIMs omkring
1960.

Her er vi ombord på HMS Eagle under Suez-krisen,
hvor en Sea Hawk FGA. 6 fra 899 NAS gør klar til katapultstart.
Foto: Internettet

Versioner
Sea Hawks blev bygget i en
række versioner. F Mk. 1,
Mk. 2, FB Mk. 3, FGA Mk. 4
og FGA Mk. 6 blev primært
anvendt af Royal Navy frem til 1959, men
de sidste Sea Hawks blev ikke faset ud af
britisk tjeneste før 1968.
Sea Hawk havde en vis eksport succes.
Således eksporterede Hawker Mk. 50 til
Holland, Mk. 100 og all weather varianten
Mk. 101 til Tyskland, og endelig gik et
antal nybyggede og renoverede FGA Mk.
6 til Indien.
Indien modtog ligeledes et antal renoverede Mk. 101 fra tyskerne. Indien
anvendte deres Sea Hawks helt frem til
1983, i øvrigt erstattet af et andet Hawker
design, nemlig Sea Harrier.
Ikke dårligt for en førstegeneration,
straight wing maskine, designet i 1944 og
ﬂøjet første gang i 1949!

Der blev bygget et sted imellem 520 og
540 Sea Hawks. Mere end 30 Sea Hawks
er bevaret rundt omkring på diverse ﬂymuseer, et par stykker er ved at blive bragt
tilbage til ﬂyvedygtig stand.
Den eneste som p.t. ﬂyver er mig bekendt WV908, en FGA Mk. 6, som indgår
i Royal Navy Historic Flight, sammen med
bl.a. en Hawker Fury og en Swordﬁsh.

XE365
Lidt speciﬁkt om XE365. Hun blev bygget
som en FGA Mk. 6. Som én ud af et batch
på 87, i modsætning til de resterende 78
Mk. 6’ere som alle var Mk. 4 mods.
Hun blev taget i tjeneste april 1955 og
som 171–B var hun én af 11 Sea Hawks
som blev leveret til No. 804 Sqdr. juni 1956,
ombord i HMS Bulwark.

Efter en kortere periode i hjemlige farvande sejlede Bulwark til Middelhavet, hvor
alle ombordværende enheder ﬂøj missioner
imod ægyptiske ﬂybaser og nærstøtte til
landtropperne.
Efter afslutningen på Suez krisen ﬂøj
804 tilbage til Storbritannien, og blev i
februar 1957 allokeret til HMS Ark Royal.
XE365 endte sine dage i februar 1968,
solgt som skrot via Shorts of Belfast til
Alcan Ltd.
Interessant nok ﬁndes der billeder af
XE365 / 171–B, både ombord i Bulwark
og i Ark Royal, disse er gengivet ﬂere steder
både i trykt materiale og på nettet. Dog
har ﬂere kilder fået rodet lidt rundt i årstal
og hvilke skibe 804 Sqdr var ombord i og
hvornår.

Den færdige model, som Per har valgt at
lave med sammenfoldede vinger
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XE365 er det bagerste fly i denne række. Billedet er taget i februar 1957 ombord på HMS Ark Royal, som Per dokumenterer det

Dokumentation
Det er noget nørdet, for nu at citere min
kone, som jeg prøvede at forklare sammenhængen. Jeg elsker at have styr på
kildemateriale, og da jeg havde skaffet mig
en kopi af ét af de pågældende billeder,
var det vigtigt at få afklaret præcis hvilken
periode det dækkede.
Det krævede at forstå hvilke halebogstaver og dækbogstaver som var allokeret
til hvilke hangarskibe, i hvilke perioder.
Ikke en simpel opgave, briterne har ikke for
vane at gøre tingene specielt logisk. Men på
nettet ﬁnder man som bekendt svaret på
alt. Mit billede, af XE365 med bogstavet
O på halen, måtte være taget, ikke i 1956
som angivet ﬂere steder, men i februar 57
(eller senere dette år). XE365 har stadigvæk
invasionsstriber, men er ombord i HMS
Ark Royal.
Ark Royal blev taget i tjeneste i 1955, og
havde indledningsvis dæk bogstavet O. Senere, i løbet af 1957 blev dette ændret til R.
Endvidere deltog Ark Royal slet ikke
i Operation Musketeer. De hangarskibe
som deltog, var Albion, Bulwark og Eagle,
samt commando carriers HMS Ocean og
HMS Theseus.
Bulwark havde til gengæld altid B som
dæk bogstav, så der er ingen forvirring i
forhold til Trumpeter sættet. (Yderligere til
det nørdede: HMS Albion havde Z i 1956,
men ﬁk senere det mere logiske A tildelt.
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Bulwark havde som sagt B hele tiden, noget
må være gået galt…, men Centaur startede
med et L for meget senere at få tildelt C.
HMS Eagle havde J i 1956 og skiftede til
E i '57. Forvirret?)

Kort om sættet
Der er ﬂere reviews på nettet, nogle ret begejstret. Bortset fra Trumpeters udgivelser,
som omfatter både ”min” FGA Mk. 6 og
Mk.100/101 version, er Classic Airframes
mig bekendt det eneste sprøjtestøbte alternativ i 1:48. Og da sidstnævnte ikke har fået
de bedste anmeldelser, er det måske en del
af forklaringen på de positive anmeldelser
af Trumpeters tilbud.
Generelt har sættet en rimelig pasform,
jeg siger bevidst ikke god. Der er visse
udfordringer som man skal tage alvorligt.
Kroppen er delt både i over- og underdel,
samt bagkrop med haleplan. Især crosssection på halesektionen er væsentlig anderledes end resten af skroget/kroppen, så
man ender med en meget udtalt overgang
som kræver uforholdsmæssigt meget ﬁller
og gentagne slibninger. Selvfølgelig på
bekostning af de ﬂeste af panellinjerne.
Det er dog ikke den store katastrofe,
panellinjerne passer alligevel ikke i mellem halesektionen og resten af kroppen.
Over- og underdel på forkroppen passer
heller ikke perfekt, en udfordring som jeg
ikke ﬁk helt styr på.

Det er et stykke tid siden at jeg har
bygget for alvor, så selv om der er udgivet
forskellige detaljeringssæt, valgte jeg at køre
out of the box, men også benytte lejligheden til at støve visse teknikker af undervejs.
Jeg synes at det ser sejt ud, når ﬂådeﬂy præsenteres med vingerne foldet og
Trumpeter giver valget imellem foldet
eller udfoldet.
Jeg valgte selvfølgelig at bygge min
med vingerne foldet, vingedelene har nu
ikke specielt mange detaljer så i hvert fald
ét af detaljeringssættene kunne have været
aktuelt. Men omvendt, Trumpeter har
lavet samlingerne ret robuste, så der er
ingen risiko for noget som knækker under
håndteringen.
Der følger kun 60lb raketter med i sættet, og disse er støbt i ét med launch rails,
men med et kort stykke raket og halestykke
separat. Det er noget møg at få til at passe
sammen, og endnu mere møg at få malet
ordentligt, raketterne er sorte og launch
rails Sky. Man borer selvfølgelig de nødvendige huller i undersiden af vingerne,
før de samles.
Irriterende nok blev jeg efterfølgende
opmærksom på at Sea Hawks under Suez
krisen konsekvent ﬂøj med 3 i stedet for
4 raketprojektiler under hver vinge. De
resulterende ekstra huller er ret synlige,
men med lidt god vilje ser det ud til at det
også er tilfældet på originalen.

"Gentlemen, start your engines" kunne dette hedde.
Fire Sea Hawks, der samtidigt starter motorerne ved hjælp af
startpatroner, der giver lidt røg
Foto: Internettet (aviadejavu.ru)

Jeg havde undervurderet hvor megen
vægt der skulle i næsen, for at undgå en tail
sitter. På trods af at det meste af næsen
blev fyldt med vægt, satte min Sea Hawk
sig lige så nydeligt på halen så snart den var
færdig samlet. Nedtur. Heldigvis er der god
plads oppe i næsehjulsbrønden, som så blev
proppet i en grad så understellet sikkert
synker sammen på et tidspunkt.

Bemaling
Cockpit er sort all over, med en smule lys
grå dry brush til at fremhæve forskellige
dimser og for at give lidt dybde. Oversiderne er Extra Dark Sea Grey med side
/ undersider i Sky.
Begge farver kan erfaringsmæssigt være
udfordrende, men jeg valgte at bruge Tamiya, på spraydåse (man bliver lidt doven

med tiden). AS27 Gunship Grey 2 virker
godt I 1:48, “ægte” EDSG vil være for
mørk for min smag og AS29 Grey Green
(IJN) som Sky. Jet pipes blev sprøjtet Alclad Pale Burnt Aluminium, som dog endte
med at se lidt forkert ud. Jeg havde glemt at
Alclad fungerer bedst på en bund af blank
sort. Panellinjer blev trukket op med en
spids relativ blød blyant og det hele ﬁk en

Pers model i en lidt anden vinkel
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Hvis du er på det rigtige sted, kan du komme til at se denne Sea Hawk FGA.6 i luften.
Den tilhører Royal Navy Historic Flight og er baseret på Yeovilton
Foto: Internettet (wikipedia.org)

gang Citadel Purity Seal, jeg synes at den
giver konsistente resultater, den er nem at
sprøjte og tørrer straks.

Decals
Sættet tilbyder tre bemalinger + et antal
generiske stencils. Jeg valgte selvfølgelig
XE365 / 171-B. De to andre optioner i sættet omfatter én maskine fra HMS Albion
ligeledes i 1956 under Suez krisen, samt en
ombord i HMS Centaur i 1959.

Vi slutter med endnu et billede af den
flyvende Sea Hawk fra
Royal Navy Historic Flight
Foto: Internettet (wikipedia.org)
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De sort-gule ”invasionsstriber” var,
som udgangspunkt velfungerende på
vingerne. God vedhæftning og i perfekt
størrelse, så de enkelte dele når sammen
henover vingernes forkant.
Desværre blev striberne på bagkroppen noget rod, de enkelte dele passer ikke
100% til skrogformen, så der blev brugt
en del eksotiske væsker for at nå et blot
nogenlunde hæderligt resultat.

De sidste decals som kom på var kokarderne på bagkroppen, de placeres ovenpå
de sort-gule striber og til min ærgrelse var
de ikke farveægte, så de underliggende
striber ”skinner” igennem.
Eneste alternativ ville selvfølgelig være
en lidt større sprøjte / maskere øvelse, som
jeg ikke havde så megen appetit på. Jeg
valgte at leve med resultatet.

Museumstur i 3 lande
I forlængelse af pinsen blev jeg og fruen tvunget til, grundet arbejde, afholdelse af
meget tidlig sommerferie.
Tekst og fotos: Dan Seifert

D

et betød at vi forlængede vores
pinseferie til i alt 14 dage og ﬁk
derved mulighed for at komme
rundt i Europa startende i Overloon i
Holland, derefter gik turen til Saumur ved
ﬂoden Loire i Frankrig og hjemturen bød
på stop på Lüneburger Heide ved Munster
for derefter at slutte med et par dage på den
Jyske Hede på Vorbasse Camping.

Oorlogsmuseum Overloon
Jeg har de sidste 3 år taget til Overloon
i Holland i pinsen fordi man hvert år afholder ”The Militracks Event” rundt om
”Oorlogsmuseum Overloon”.
Dette er nok det største militærkøretøjs
træf for tysk militærmateriel i Europa, og
i år var 7. gang de har afholdt det og det
er gradvist blevet større og større siden
starten. Hvis du har den mindste smule interesse for tysk krigskrams så er det stedet!
Fruen og jeg er campister og har derved
udstyret til at kunne tage på sådan en tur.
Tidlig fredag kørte vi fra Danmark og var
fremme i Holland på nok en af de mindste
campingpladser i Holland tidligt på aftenen, så ﬁk vi sat vores Kampa luftfortelt

BMW Typ 235 Kfz.1 i fin
mørkegrå bemaling

op og mens jeg satte pløkker, så klarede
fruen aftensmaden. Campingpladsen er
privatejet og har den fordel at den ligger
op til den skov hvor museet i Overloon
også ligger. Lørdag morgen tidlig begav
jeg mig afsted og var fremme ved museet
ca. 30 minutter senere.
Arrangementet ”Militracks” er organiseret ved at museet inviterer en række
køretøjsentusiaster fra hele Europa til at
komme og deltage i arrangementet. Museet

betaler for transport og ophold for det
deltagende personel. En del af køretøjerne
bruges så til publikumsbetalte ture rundt
på ”den lukkede bane rundt om museet”.
Prisen varierer alt efter hvilket køretøj du
ønsker at købe en tur med. En tur i Kübelwagen koster 10 Euro mens en tur bag på
en Hetzer koster 50 Euro! Det er et stort
arrangement med omkring 70 køretøjer
og omkring 14.000 besøgende hen over
weekenden.

En superflot Steyr 1500
i Overloon
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Danmark var også repræsenteret i Overloon
med Gillelejegruppens Sd.Kfz.251

Desuden så har man inviteret en stadig
voksende mængde af handlende af enten
militaria, bøger eller modelbyggesæt.
Hele området for de handlende ligger i
indercirklen med museet som center og
så ”den aﬂukkede bane” som det yderste
led. Man kommer til at gå på en permanent
gammel militærbro som går over ”køretøjsbanen”, når man er kommet igennem
indgangsarealet.
For mig er det en stor oplevelse dels
fordi det altid er spændende at se på hvad
der er af nye køretøjer set i forhold til sidste år og dels fordi det altid glæder mig at
mødes og tale med gode venner fra det hollandske modelbyggemiljø, hvor mange har
opgaver som ofﬁcials under arrangementet.

Jeg har hver gang haft mine digital
kameraer med og har taget i omegnen af
ca. 2.000 billeder hvert år både af de deltagende køretøjer og inde fra museet, som
selvfølgelig er åbent. Museet rummer på et
stort areal nok en af de mest imponerende
samlinger af militærkøretøjer, over 150 stk.
indendørs!
Det er primært en meget stor samling
af allierede hjulkøretøjer af enhver art.
Meget er sat op som dioramaer i naturlig
størrelse og man forsøger herved at vise
udstyret i rette element. Der er selvfølgelig
også mange køretøjer, som står pænt ved
siden af hinanden, desværre så er det svært
at nærfotografere hvert køretøj, da mange
er svære at tilgå udefra de afspærrede

Den lille 1-tonner har fået
afmonteret Flak 38 kanonen
for at få plads til passagerer
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gangarealer; men sådan er det desværre på
mange museer.
Museet rummer også en meget fin
gennemgang af krigsbegivenhederne ved
befrielsen af området i 1944. Området
blev meget hårdt ramt og udstillingen viser
meget beskrivende livet for befolkningen
i krigsårene op til befrielsen og tiden efter.
Alt i alt et museum, der klart kan anbefales.
Således forløb hele weekenden. Fruen
og jeg valgte at holde fri om mandagen,
hvor vi ﬁk lejlighed til at ”geocache” lidt i
området af byen Overloon. Dette førte til
at vi tilfældigvis kom forbi en af mine gode
hollandske venner, da hans nabo var en der
interesserede sig for geocaching.
Tirsdag kørte vi til Frankrig og vores
”vejviser” Google Maps førte os igennem
Paris, da den jo ikke helt tager hensyn til
at vi kører med campingvogn. Dette førte
til at vi på et tidspunkt blev ført igennem
en meget lav vejunderføring; resultat en
knækket digital-TV antenne, det var turens
eneste uheld. Sjovt er det dog at køre på
boulevarderne i Paris med en campingvogn
efter bilen!
Vel fremme i Saumur med udsigt over
Loire på en campingplads som familien
har besøgt siden 2005, dette var vores
fjerde besøg. Desværre så er pladsen blevet
solgt til et af de store selskaber og dette
har medført at alt ikke mere var i samme
gode stand. Restauranten og vinudsalget på
pladsen var lukket og mange af fastliggerne
var forsvundet, derudover så var vedlige-

I Overloon var der også denne Opel Blitz

holdelsen mange steder meget forsømt,
ganske ærgerligt når noget man er glad for
at besøge ødelægges!

Kampvognsmuset Saumur
Dette var mit 5. besøg her. Jeg besøgte
museet første gang i 1994 og har sidenhen
været her 2005, 2007 og 2008. Det er ikke
fordi der er sket alverden museet rummer

stadig de samme arealer og mange steder
der står de samme køretøjer som de så ud
i 1994 desværre! Det gode er at de står i
et beskyttet område og ikke forgår mere.
Hvis de have stået udendørs, så var mange
nok hårdt ramt.
Det der interesserer mig mest er selvfølgelig den tyske samling, det er også
her der sker mest udvikling. Denne gang

var jeg heldig at 15 cm Nebelwerfer auf
Sd.Kfz 4/1 Maultier var til at komme til,
den manglede ved tidligere besøg, til gengæld så manglede deres Pz. II ausf. C, den
var ikke kommet tilbage på museet efter
udlånet til Overloon.
Jeg ﬁk ikke fotograferet så meget som
tidligere kun ca. 300 billeder. Det var sådan
mere lidt ”a la carte” detaljer som fangede

Museet i Saumur havde sendt
deres Pz.II ausf.C til Militracks i
Overloon
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I år var denne 15 cm Nebelwerfer auf
Sd.Kfz 4/1 Maultier
til at få taget billeder af

og ikke den store walkaround om hvert
køretøj.
Det virker som om de ikke har de samme midler til at vedligeholde som tidligere.
Museet har en pæn stor samling franske
2. verdenskrigs køretøjer som jeg brugte
noget tid på at fotografere, især deres
Panhard, som nyligt er udsendt fra ICM.
Desværre var den låst, så jeg kunne ikke
komme til at fotografere den indvendigt.
Jeg fandt senere en bog i museumsshoppen
om den, her er ﬁne fotos af den indvendig.

Muset har også en Char B1, den er desværre også aﬂåst. Hvad jeg senere erfarede
er at de rent faktisk har en Mineudgave af
Char B1 stående udendørs, som desværre
mangler restaurering. Den ville virkeligt
have været spændende at fotografere.
Museet rummer desuden rigtig mange
donationer fra afdøde modelbyggere som
er udstillet i montre rundt på museet. Meget er af tvivlsom karakter og burde nok
sættes væk i stedet for at stå i en montre
med et skilt med ”nyhed 2006”.

Museet rummer desuden en god stor
museum-hobbyshop, nok den eneste i området. De har en rigtig god samling bøger
og modelbyggesæt fra de kendte mærker,
desværre så er det meste af deres udvalg
af specialiteter (resin ombygningssæt og
ﬁgurer) forsvundet, det er nok kun i Paris
man kan ﬁnde den slags nu om dage. Opsummerende så er det stadig et fabelagtigt
museum med nok den største samling af
militærkøretøjer som man ikke skal snyde
sig selv for at se mindst en eller to gange...
Efter et par dage som almindelige
turister i Saumur, som er en vidunderlig
fransk by med et dejligt slot og nogle gode
restauranter, så var det på tide at komme
videre på vores tur og vi blev denne gang
ledt udenom Paris og vi gjorde et stop i
Aachen for en overnatning.
Denne by burde man nok besøge igen,
da der er rigtig meget historie forbundet
med den. Dagen efter kørte vi videre og
ankom på Soltau Süd om eftermiddagen.
Dette er en af Europas absolutte skønneste
campingpladser, den er umanerlig stor, så
stor at det tager timer at gå den rundt. Vi
har besøgt campingpladsen mange gange,
nok 6-7 gange og den er blevet større og
større for hver gang.

Panzermuseet Munster

I Saumur er der også allieret
panser, f.eks. denne M4 Sherman
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Dette er endnu et museum jeg har besøgt
før. Første gang var i 1992 og sidst i 2014.
Dette er nok mit 6. besøg der.
Her er som altid noget at fotografere
som liiige mangler at dokumenteres. Denne

gang var der ikke så meget nyt. Der er ikke
sket det store på 2 år. Ligesom i Saumur
så har jeg ikke det store behov for intensiv
fotografering af hvert køretøj.
Museet gør stort ud af at vise pansrede køretøjers udvikling fra en replika
af en tysk kampvogn fra 1. verdenskrig
til tyskernes indsats i Afghanistan. I den
afdeling som primært har min interesse var
der ikke sket så meget nyt, rent
faktisk så tror jeg at de stod
på samme måde som for 2 år
siden, dog var der denne gang
bedre adgang til at fotografere
deres Sd.Kfz. 234/4 indvendig
i kamprummet samt tage nogle
gode fotos af motoren.
Museets samling af mere
moderne køretøjer fornemmede jeg var blevet udvidet
set i forhold til tidligere, ikke
at jeg kan udpege hvad der var
nyt set i forhold til tidligere.
Museet rummer også en lille
museumsshop. Ikke at den
har så meget at byde på, men
jeg bemærkede at deres byggesætsamling til salg var blevet
aﬂøst af noget kinesisk Lego
kopi, der ikke er noget at skrive
hjem om.

Museet kan stadig absolut anbefales for
alle der har interesse i militærkøretøjer og
det kan nås på en enkelt dag fra København. Hvis man starter tidligt så kan man
nå museet i dagtiden og være hjemme igen
sent på aftenen.
Næste gang jeg besøger museet bliver
nok i sammenhæng med deres årlige modeludstilling og konkurrence, der afholdes
i løbet af foråret.

Resten af ferien forløb med at besøge
venner i Midtjylland og ture rundt i det
midtjyske. Sammenlagt så nåede jeg at
kombinere mine hobbies - at besøge museer og campere - ikke dårligt.

Pansermuseet i Munster er en "Tiger park",
øverst er det en Tiger 1 og
nederst en Sturmtiger
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Anmeldelser
Bøger

Danmarks jagerfly, Fra Spitfire til F-16
Af Ole Rossel
Gyldendals forlag, 2016
ISBN 978-87-02-18476-1. 308 sider.
Vejl. pris kr. 350,Her er det nyeste skud på stammen af
danske ﬂybøger, udkommet i august 2016,
med ofﬁciel udgivelsesdato d. 18. august.
Forfatteren Ole Rossel er velkendt,
ellers kan man læse artiklen om Ole i
IPMS-Nyt nr. 137. Ole er vel især kendt
som tegneren bag DAN MIL og for bogen
om F-84 i dansk tjeneste, der udkom i 2014.
Han har igennem de sidste 40+ år været
en trofast gæst på de danske ﬂyvestationer,
hvor han har fotograferet og opmålt ﬂyene,
inden det er blevet til særdeles nøjagtige
tegninger.
Bogen indeholder dels en kort historie
om bogens mange billeder, tegningerne
som er lavet af hver enkelt type og en
kort historie om udviklingen af jagerﬂyene
fra 1. Verdenskrig til afslutningen af 2.
Verdenskrig og opstarten af det danske
ﬂyvevåben efter krigen samt den politiske
situation efter 2.VK.
Alt sammen noget, som leder os frem
til det virkelige hovedindhold af bogen,
nemlig en gennemgang af hver enkelt type
fra Spitﬁre til F-16, med masser af billeder
og tegninger af hver enkelt type. Der er
bunker af spændende billeder og de ﬂeste
er i en størrelse som gør dem brugbare som
referencefotos.
Her er det interessant, at der også er
fundet plads til T-33 og Fireﬂy, samt måske
lidt mere forventeligt, Meteor T.T.20.
Billedsiden er helt fænomenal, der er
hentet billeder fra ”Gud og hvermand” og
brugt farvebilleder i massevis. Det hele er
krydret med en ret kort tekst om hver type,
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hvor der er masser af informationer som
man kan bruge som modelbygger. Især
som forklarende tekster til de fantastiske
farvetegninger, som der er mange af til
hver enkelt type.
Som de to sidste kapitler er der et
om ﬂyenes bemalinger og et om NATOsymboler, så man som modelbygger, kan
blive klogere på disse stencils og til en vis
grad deres placering.
Ved at læse på teksterne får man som
modelbygger en mulighed for at undgå
”kvajefejl”, f.eks. at male den forkerte F86D med brun radome, der var kun et enkelt af de danske F-86D som havde dette,
eller undgå at sætte forkerte VOR-antenner
på halen af Hawker Hunter, en enkelt af
de danske havde nogle specielle VORantenner, som de øvrige ikke ﬂøj med.
Samlet set er der tale om en fremragende bog, hvis man på nogen måde
interesserer sig for Flyvevåbnet og de dansk
anvendte jagerﬂy. Jeg vil anbefale bogen på
det varmeste, det er bare med at komme
ned i boghandlen og hente den hjem.
Lars Seifert-Thorsen

Verdenskrigens danske billeder 19141918
Af Claus Bundgård Christensen og
Martin Bo Nørregård.
Gyldendals forlag, 2012.
ISBN 978-87-02-10751-7. 284 sider.
Her er en ﬂot bog, der omhandler Den 1.
VK set med danske ”briller”. Dengang, da
den 1. VK var en realitet, var Sønderjylland
en del af det tyske kejserrige. Derfor var
der så mange danskere, der blev indkaldt
og måtte stille til tjeneste i den tyske hær.
De dansksindede soldater blev herpå
sendt til regimenter over hele Tyskland,
hvorpå de kom til at gøre tjeneste på
samtlige fronter under hele den 1. VK.

Størstedelen af bogen bærer præg af deres
oplevelser under hele krigen.
Bogen er ﬁnt inddelt emnemæssigt såsom: Krigsudbruddet, livet i skyttegravene,
til og fra fronten, krigen i øst, krigen i luften
og meget andet…
Fotos i bogen er ﬂotte og den forklarende tekst til hvert foto er god og fyldestgørende. Selv mindre detaljer fremhæves
og omtales ﬁnt. Her er intet overladt til
tilfældigheder!
Som man læser side efter side, står det
klart for læseren, at man briefes ganske
godt om konﬂikten 1914-1918, der vendte
op og ned på måden, som man førte krig
på.
Sidst i bogen kommer læseren til de
danskere, der deltog på allieret side i USA’s,
Canadas og Storbritanniens væbnede
styrker. Også her gøres der meget ud af
deres historie.
Når jeg så havde vendt den sidste af
bogens 284 sider, følte jeg mig meget bedre
informeret om konflikten 1914-1918.
Her er masser af inspiration til dioramabyggere, og for os der bare vil læse en
god historiebog med ﬂotte fotos, er der
ligeledes meget at hente. Med andre ord:
Hver side var en nydelse at læse!
Bogen er meget anbefalelsesværdig.
Morten Grim Pliniussen

The Normandy Campaign
af Robert Hunt og David Mason
(i serien ”Camera at war”)
Udgivet af Leo Cooper/ London 1976.
ISBN 0 85052 209 9. 170 sider, meget
gennemillustreret.
Her er bogen for den der elsker at se billeder af en bestemt begivenhed, som her:
Den Allierede invasion i Europa i 1944.
Bogen er meget overskuelig og kronologisk opbygget og bogens 4 kapitler er

godt skrevet. Vi starter med introduktionen
(kapitel 1) som handler om ”Fortress
Europe” og her ser vi på den strategiske
situation inden kamphandlingerne tager
fart. Alt er med, intet er udeladt.
Kapitel 2 omhandler ”The Allied
Invasion” og her gennemgår forfatterne
invasionen fra start til slut.
Herved går vi logisk videre til kapitel
3 ”The Build Up”, som omhandler De
Allieredes konsolidering af deres 5 brohoveder.
Det sidste kapitel ”Breakout” omhandler de hårde kampe, som endeligt gør at De
Allierede bryder ud ad brohovedet i Normandiet og til sidst ender med at befri Paris.
Alle 4 kapitler er spækket med fotos,
som ﬁnt understreger det skrevne i de
pågældende kapitler. Her er mange fotos,
hvor nogle er set før, mens andre er totalt
ukendte. Her var mange fotos, som man
kan dvæle ved inden man bladrer videre…
Konklusion: Selvom bogen blev skrevet for 40 år siden, så er den stadig vedkommende. Her er facts præsenteret kort
og præcist og fotos er trykt godt.
Bogen er meget anbefalelsesværdig.
Morten Grim Pliniussen
Aircraft Pictorial 3: OS2U Kingfisher
af Dana Bell
ISBN 978-09823583-4-4
Kan du lide søﬂy, så er dette værk værd at
kigge nærmere på. OS2U blev konstrueret

til en speciﬁk opgave, nemlig som observationsﬂy for den amerikanske ﬂådes
slagskibe. Eftersom disse – i modsætning
til samme ﬂådes krydsere – ikke havde
nogen hangar, var der ikke brug for nogen
foldemekanisme til vingerne, herved kunne
der spares vægt.
Forfatteren tænker på modelbyggeren,
dette kan ses hele bogen igennem. Flyets
historie gennemgås på 1 side, og den næste
hele side gennemgår den relevante udvikling af farveskemaerne i løbet af ﬂyets
tjeneste – og der kommer mere om dette
senere i bogen.
Det skal dog samtidig siges, at denne
bog ikke er Kingﬁsherens komplette historie, idet ﬂyets tjeneste (og bemaling)
udenfor USA overhovedet ikke er berørt.
For US Navy-udgaverne kan jeg dog vanskeligt forestille mig nogen bedre dækning.
En væsentlig del af billederne fylder
en hel side, nogle er farvefotos. Intetsteds
er billeder mishandlet ved at være gengivet
hen over to sider. Trykket er skarpt, og bil-

ledteksterne forklarer detaljer og uddyber
de indledende kapitler om historie og
bemaling. Farveskemaer og enhedsmarkeringer er gengivet ved farvetegninger.
Sidst i bogen er der 6 sider tegninger
med målangivelser, herunder med begge de
anvendte typer af midterpontoner (Vought
og EDO). Det eneste, man kunne savne
her, er tværsnitstegninger af krop, ponton
og vinger.
Bogen er trykt på glittet papir i landskabsformat (liggende) 28x21 cm. Den
rummer 72 sider med omslag i karton.
Har du fra ovenstående fået et indtryk
af stor begejstring, så har du læst rigtigt –
jeg har virkelig nydt at læse bogen og vil
varmt anbefale den til enhver, som påtænker at bygge en Kingﬁsher. Jeg vil endda
gå så vidt som til at anse denne forfatter
som et kvalitetsmærke.
Samtidig vil jeg anbefale køb af bogen i
en fysisk boghandel – selv om det ikke var
tilfældet med mit eksemplar, så er det før
sket, at bøger fra forlaget Classic Warships
Publishing har manglet adskillige sider.
Anmeldereksemplar konto egen lomme.
Skulle du ikke have et Kingﬁsher-sæt
på lager, så burde sættet være til at få tag i,
idet det gennem tiderne har været udgivet
af Airﬁx/MPC, Octopus/Pavla og Lindberg (1/72), Monogram og Revell (1/48)
og Kittyhawk (1/32), desuden i 1/200 fra
Riich Models og i 1/700 fra Trumpeter.
Kai Willadsen

Et par smagsprøver på indholdet af "Danmarks jagerfly"
Foto: Flemming Hansen
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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. december 2016
(Kit er et rigtigt ﬂot blad med mange farvesider – sproget er
dog vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 181 2016 (Belgien)
Diverse nyt, art. m. fotos .............................................. –9 ”Farve”
Kittyhawk Kingﬁsher i 1:32, art. m. fotos .................. –3 ”Farve”
MiG-31BM Foxhound fra AMK, art. m. fotos ......... –5 ”Farve”
The Beautiful Coloured Harvards (part 3),
art. m. fotos ................................................................... –17 ”Farve”
IPMS Antwerpen Flanders Contest 2016,
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
King of Tigers part 2, art. m. fotos............................. –5 ”Farve”
Ducati 1199 Panigale S 1:12 Tamiya,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
French or Belgian soldier 1940, art. m. fotos ............ –2 ”Farve”
Kit 182 2016 (Belgien)
Diverse nyt, art. m. fotos .............................................. –9 ”Farve”
PZL 43.A Luftwaffe, art. m. fotos .............................. –4 ”Farve”
King of the Tigers, Zvezda 1:35, art. m. fotos .......... –5 ”Farve”
National Militair Museum Soesterberg,
art. m. fotos ..................................................................... –1 ”Farve”
MCW happening 2016, art. m. fotos........................... –2 ”Farve”
Belgian Air Force RF-84F, art. m. fotos ................... –10 ”Farve”
Egg 84G Thundervlek, art. m. fotos .......................... –5 ”Farve”
Big Delta Mirage 1:32 Italeri, art. m. fotos ................ –4 ”Farve”
Black Yellow Red Gladiator 1:48, art. m. fotos ......... –8 ”Farve”
Flot blad, med gode billeder – men sproget er MEGET svært
tilgængeligt - hebraisk)
Kne-Mida nr.63 (juli 2015)
IAI Kﬁr i israelsk tjeneste, art. m. fotos .................................. –14
IAI Kﬁr i israelsk tjeneste, tegn. .................................. –2 ”Farve”
Dong Feng (kinesisk HMMWV ”kopi”), fotos .........................–2
Kne-Mida nr.64 (december 2015)
Dornier Do-27 & Do-28 i israelsk tjeneste, art. m. fotos ........–9
Dornier Do-27 & Do-28 i israelsk tjeneste,
fotos, tegn. ....................................................................... –4 ”Farve”
Torpedobåde i israelsk tjeneste, art. m. fotos ......................... –10
Flot blad i farver – sproget er dansk
Chakoten juni 2016
Jyllandsslaget, art. m. fotos & malerier .......................................–4
GMC CCKW 2½-ton, art. m. fotos............................................–6

(IPMS Journal er et rigtigt ﬂot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 28 issue 2 2016 USA
Carpetbaggers – not us, art. m. fotos.......................... –5 ”Farve”
From ﬂushdecker to fruit Freighter, art. m. fotos .... –5 ”Farve”
Layers of Armour, art. m. fotos .................................. –2 ”Farve”
F9C-2 Sparrowhawk i 1:72, art. m. fotos ................... –8 ”Farve”
Scratchbygning af 70’er Batmobile, art. m. fotos ..... –4 ”Farve”
Hunchback of Notre Dame, art. m. fotos ................. –6 ”Farve”
Konvertering af en Spitﬁre til
en replika Spitﬁre..., art. m. fotos ................................ –4 ”Farve”
Colorado ANG Display team i 1:72, art. m. fotos .... –4 ”Farve”
IPMS Journal volume 28 issue 3 2016 USA
National Contest Committee’s 2015 report,
art. uden fotos.................................................................................–2
Building Dekno models 1:72 resin SR-9 Reliant,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Buliding Your Own Spray Booth, art. m. fotos......... –1 ”Farve”
Revell C-54D i 1:72, art. m. fotos ................................ –4 ”Farve”
Revell Resistance X-wing, art. m. fotos ...................... –4 ”Farve”
HMS Thunder Child vs. The Martians,
art. m. fotos ..................................................................... –8 ”Farve”
Hobbyboss 1:48 General Motors FM-2,
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
1:32 Blue Max Pfalz D.III, art. m. fotos ..................... –6 ”Farve”
Derelict King Tiger, art. m. fotos ................................ –6 ”Farve”
1:48 Hasegawa TA-4F Skyhawk, art. m. fotos........... –6 ”Farve”
Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget er
mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 1/16
Oblt. Hassan Riza Effendi Pieler, art. m. fotos .........................–6
Jagdﬂiegerführer Ostmark und 8. Jagddivision,
art. m. ganske få fotos ................................................................ –16
Mysteriöser Absturz in den Alpen, art. m. få fotos ..................–6
Luftfarhrzeugsregister, art. m. fotos............................................–2
Diverse nyt, art. m. fotos ........................................................... –10
Öfh nachrichten nr. 2/16
Flying Bulls Alpha Jet, art. m. fotos ............................................–6
Die zahnlose Jagddivision, art. m. ganske få fotos ................ –20
Luftfarhrzeugsregister, art. m. fotos............................................–4
Diverse nyt, art. m. fotos ........................................................... –10
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Kvartårskonkurrencen
2016

Total

Placering 2015

10

20

1

10

10

10

3

Sonnich Hansen

10

9

10

--

Af Peter Kristiansen

Allan F1 Nielsen

9

8

9

9

På en smuk forårsdag anden tirsdag i maj
blev anden afdeling af kvartårskonkurrencen gennemført med et stort fremmøde og
hele 40 ﬂotte modeller.
Dejligt igen at se modeller fra formand
Dan, Allan Nielsen og Hans Christiansen,
ligesom Kenneth Kerff og Flemming
Hansen meldte deres ankomst i årets
konkurrence.
Jeg skrev i IPMS-Nyt 152, at Sonnich
Hansen var blevet bortvist fra C4. Det var
en af Sonnichs modeller, der blev bortvist.
Da Sonnich valgte at være solidarisk med
sin model, blev resultatet det samme.

Henrik Stormer

8

9

17

11

Torben Klein

8

9

17

15

Kjeld Pedersen

9

7

16

13

Per Nielsen

8

8

16

2

Jes Touvdal

9

5

14

--

Roy Nielsen

5

7

12

6

Martin Røpke

6

5

11

--

Dan Seifert

-

10

10

--

Kenneth Kerff

-

8

8

8

Brian Petersen

7

-

7

5

Jacob Teckemeier

7

-

7

--

Flemming Hansen

-

6

6

10

Allan Nielsen

-

6

6

--

Hans Christiansen

-

4

4

--

Aftenens vindere blev:
Klasse A: Militær og figurer
Dan Seifert: 1/35 Peugeot DMA med
campingvogn
Sonnich Hansen: 54 mm Love at ﬁrst sight
Per Nielsen: 1/35 Tykke Bertha
Klasse B: Fly, biler og andet
Peter Kristiansen: 1/35 Airspeed A.S.51
Horsa Glider Mk.I
Henrik Stormer: 1/32 Bf 109F-4
Allan F1 Nielsen: 1/12 Williams FW11B
Klasse C: Dioramaer
Peter Nellemann: 1/144 Vickers Vimy
Commercial
Peter Nellemann: 1/144 Be-200 Fireﬁghter
Torben Klein: 1/72 Scene med to Fw 190
Efter præcis ﬁre års fravær fra kvartårskonkurrencen gjorde Dan Seifert stormende comeback med en Peugeot DMA
fra Fonderie Miniature og en scratchbygget
campingvogn.
Sonnich Hansen skuffede nok de fremmødte husarer denne aften, selv om han
havde medbragt syv ﬂotte modeller; der
var vist lidt for mange motorcykler og alt
for meget tekstil. Alligevel var der en sikker
2. plads til Sonnich for hans lille opstilling
”Love at ﬁrst sight” (som måske burde
have været placeret i klasse C). Modellen
er fra Phoenixs serie med vikingemotiver.
Per Nielsen blev belønnet med 3. pladsen i klasse A for Takom udgaven af den
imposante ”Tykke Bertha”, som er en tysk
42 cm kanon fra 1. verdenskrig.

Navn

Feb

Maj

Peter Nellemann

10

Peter Kristiansen

I klasse B blev min største model indtil nu
(i øvrigt også min første Bronco model,
mit første ﬂy i 1/35 og min første model
af et svæveﬂy) belønnet med 1. pladsen.
Henrik Stormer blev nummer to med
en ﬁn model fra Hasegawa af en Bf 109F-4
ﬂøjet af det tyske ﬂyver-es Hans-Joachim
Marseille i Nordafrika.
Allan F1 Nielsen, som fortsætter sin
ﬂotte serie af podiepladser med modeller
fra Model Factory Hiro, havde denne gang
medbragt den legendariske Williams-Honda F1 racer fra 1987, som kørt af Nelson
Piquet og Nigel Mansell opnåede både 1.
og 2. plads i kørernes mesterskab og naturligvis 1. pladsen i konstruktørmesterskabet.
Peter Nellemann er fortsat utrolig produktiv med syv modeller denne aften, og
i dioramaklassen fortsætter han den gode
stil med endnu to podiepladser. En ﬁn lille
model fra Air Craft models af en Vickers
Vimy i civil udgave snupper 1. pladsen
foran en Be-200 Fireﬁghter in action fra
Eastern Express.
For anden aften i træk opnår Torben
Klein 3. pladsen, denne gang med en scene
med to Fw 190 fra hhv. Airﬁx og Revell.

Sep

Nov

Kjeld Pedersen forsætter sin ﬂotte serie af
kampvogne fra 1. verdenskrig, denne gang
en Beutepanzer Male Mk IV fra Takom og
en Tank Male Mk IV fra Tamiya.
Allan Nielsen deltog med en ﬂot buste
i 1/10 fra Young Miniatures af Wardaddy
Fury. Martin Røpke havde medbragt en
sjælden set Ba-64 Vinter prototype fra
Vision. Jes Touvdal havde medbragt seks
modeller, bl.a. en ﬂot Vickers Viscount 800
i 1/144 i Aer Lingus bemaling. Roy Nielsen
fortsætter i Star Wars universet med en
1/144 Millenium Falcon fra hoﬂeverandøren Bandai. Kenneth Kerff havde bygget et
diorama i 1/144 med diverse køretøjer og
titlen ”Nej nej nej, nu har de sgu bombet
vaskehallen”.
Selv Flemming Hansen havde denne
gang forsøgt sig i skala 1/144 og bygget Revells Lufthansa Airbus 321. Hans
Christiansen holder fast i 1/72 og havde
medbragt en MiG-15 fra Airﬁx og en Zero
fra Hasegawa.
Billeder af de deltagende modeller kan som
altid ses på www.ipms.dk. Håber vi ses til
næste kvartårskonkurrence (nr. 4/2016)
den 9. november på Nyboder Skole.
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IPMS KALENDEREN 2016-2017
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
16. oktober ................................ AROS åben 2016 modelkonkurrence ....... Lisbjergskolen, Lisbjergvej 15, 8200 Århus N.
.................................................... ...............................................................(www.danskemodelbyggere.dk/forum/index.php?board=94.0)
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

2017
11. januar ................................... IPMS Generalforsamling............................. Nyboder Skole, København
08. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
08. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
12. april ...................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
10. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
14. juni ....................................... 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!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

Yderligere et par modeller
fra kvartårskonkurrencen i maj.
To af Peter Nellemanns 1:144 fly,
til venstre en Arc-en-Ciel og herunder
en Fairchild C-123 Provider

Bladhjørnet - fortsat fra si. 36
IPMS Magazine UK 02/2016
K5054 the ﬁrst (Spitﬁre) of 20351, art. m. fotos ...... –1 ”Farve”
The ﬁrst Spitﬁre Mk IXs, art. m. fotos ....................... –4 ”Farve”
A ﬁlm star Spitﬁre, art. m. fotos .................................. –2 ”Farve”
The Spitﬁre that nearly never was, art. m. fotos ....... –4 ”Farve”
Members model gallery, art. m. fotos ......................... –2 ”Farve”
Senor Spitﬁre, art. m. fotos .......................................... –2 ”Farve”
Are modelling mags morphing? Art. m. fotos........... –5 ”Farve”
Huddersﬁeld modelling show, art. m. fotos ............... –2 ”Farve”
Airﬁx 1:72 B.P. Deﬁant Mk. 1, art. m. fotos .............. –3 ”Farve”
IPMS Magazine UK 03/2016
Modelling the International Space Station,
art. m. fotos ..................................................................... –8 ”Farve”
The ﬁrst Spitﬁre Mk IXs part 2, art. m. fotos ........... –5 ”Farve”
Merit 1:35 X-craft build, art. m. fotos......................... –5 ”Farve”
Humvee goes east, art. m. fotos .................................. –4 ”Farve”
Jabbeke 2016, art. m. fotos ........................................... –3 ”Farve”
Hindustan Heritage Center Bangalore,
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
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Diverse nyheder
Revell
har netop udgivet en UH-72A Lakota helikopter i 1/32.

Mirage
er kommet med en stribe nyheder,
heriblandt:
Halberstadt CL.IV i 1/48
Lozenge decals til tyske 1.VK ﬂy i 1/48
Svejsesømme i kobber i forskellige skalaer

Kvartårskonkurrencen maj 2016

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

Et lille udsnit af de deltagende modeller i
kvartårskonkurrencen i maj.
Henrik Stormers Bf 109F-4 i 1/32,
Dan Seiferts Peugeot DMA med scratchbygget campingvogn i 1/35,
Allan Nielsens Wardaddy Fury i 1/10 og
Peter Kristiansens Airspeed Horsa i 1/35
A few of the participating models in the
quarterly competition in May.
Henrik Stormer built the Bf 109F-4 in 1/32,
Dan Seifert the Peugeot DMA with a scratch
built caravan in 1/35,
Allan Nielsen built Wardaddy Fury in 1/10
and Peter Kristiansen built the Airspeed
Horsa in 1/35
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Returadresse:
Dan Seifert
Kvædehaven 6
2600 Glostrup

B
Læsernes egne fotos

Er denne gang fra Dan Seiferts tur
rundt på europæiske museer.
Dels en Phänomen Granit 25 ved
Militracks eventen i Overloon,
dels en Pz.II Ausf. L "Luchs" på museet i Saumur
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