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Fairey Gannet AEW 3
XL502 fra 849 Sqn var på airshow i Luton i oktober 1987
Foto: Internettet (ﬂickr.com)
XL502 from 849 Sqn is seen here at Luton in October 1987
Photo: ﬂickr.com

Herunder er det en AEW 3, der står i en hangar et sted
Foto: Internettet (primeportal.net)
Below is a Gannet AEW 3 sitting somewhere in a hangar
Photo: primeportal.net
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LEDER
Atter lykkedes det uden de store problemer at få fyldt bladet ud, men igen var det "The Usual Suspects", der sørgede for at der var
materiale til de 40 sider. Heldigvis er der en trofast skare af skribenter, som altid træder til, hvis det skulle vise sig at der er stofmangel.
Vi havde en enkelt artikel som overligger fra sidst og den er så med i bladet denne gang. En anden ting som ofte kan redde redaktionen, hvis der ikke er så mange artikler er billeder. Billeder siger jo meget ofte mere end ord og det er en ting som vi til stadighed
har for øje når vi sidder på de kvartalsvise redaktionsmøder. Del gerne dine billeder med os.
IPMS-møderne i København har fået et stort løft. Især de møder som tidligere var "tomme" møder, altså dem uden kvartårskonkurrencer til at tiltrække medlemmerne. Ideen med at få forskellige til at komme og holde foredrag og oplæg er noget som medlemmerne
virker meget tilfredse med.
Her i foråret har vi både haft Flemming Hansen, der talte om metalbemalinger med mange medbragte eksempler på nuancer og
Henrik Breiting, der gennemgik airbrush og de mange ﬁnurligheder der hører til her.
I efteråret er der kun et enkelt møde, nemlig i oktober, der ikke har en tilhørende kvartårskonkurrence. Formand Dan og jeg selv
har ubeskedent lagt beslag på dette møde og vil komme ind på mulighederne ved at tage en tur til Normandiet. Hovedtemaet bliver
nok selve D-Dag, men jeg tør også godt love at vi vil kigge nærmere på de hårde kampe der fandt sted indtil de allierede lukkede
lommen ved Falaise d. 21. august 1944.
Intentionen på mødet i oktober er, at give de fremmødte noget inspiration til selv at tage en tur derned. Om det lykkes, ja det
kommer vi til at overlade til medlemmernes vurdering.
Når du modtager dette blad er vejret forhåbentligt blevet sådant, at det er ved at være tid til at forlade byggebordet og begynde at
beskæftige sig med mere feriebetonede fritidssysler.
Husk lige, at vi som altid gerne vil have en lille artikel eller evt. bare et par billeder fra det eller de museer som du kommer forbi på
din vej. Det kunne jo være at netop det ﬁk en anden modelbygger til at blive inspireret og få bygget den model som har ligget længe
på hylden og ventet. I sidste ende er det jo det som det hele handler om, nemlig at få sat nogle plasticdele sammen til en model af et
emne som interesserer netop dig.
Det er bare med at komme i gang, markedet bugner af sæt i disse år med mulighed for at bygge alt det, som vi hidtil blot har kunnet drømme om. Der har aldrig været ﬂere sæt på markedet end der er i disse år, så byg da nogle modeller derude!
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 23. april. Deadline til næste nummer: 01. august.
Forsiden: På ﬂymuseet ved Gatwick lufthavn i England kunne man
se denne lidt slidte Fairey Gannet AEW 3.
Museet har været lukket men er nu genåbnet.
Det fremgår dog ikke om Gannet stadig ﬁndes på museet.
Foto: Internettet, www.ﬂickr.com

Front cover: This rather worn Gannet AEW sat outside
the Gatwick Aviation Museum for a number of years.
Photo: www.ﬂickr.com

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side

Her en dejlig dag i slutningen af marts der kan man godt mærke
at vi er på vej til lysere tider og forår.
Solen skinner lige nu uden for mine vinduer, jeg kan se at min
have liiige trænger til noget vedligeholdelse; men på den anden
side så er det sk…koldt udenfor, så er det jo mere behageligt at
sidde her og skrive formandsside til Jer.

Daglig drift
Foreningen hviler rimeligt sundt i sig selv, vi har lidt udfordringer
med bladudgifterne, læs portoen. Dette er indtil videre løst ved
at vores medlem Kai hjælper til og sender bladene via Estland,
derved så sparer vi en god del på portoudgifterne. Dette skal Kai
have en kæmpe tak for.
Der er stadig en del der hænger bagud med hensyn til betaling
af kontingent. Som jeg skrev ud i forbindelse med sidste blad, så
bliver der ikke skrevet ﬂere rykkere! Bestyrelsen vil senere i april
holde møde og opgøre hvor mange der er i restance og beslutte
hvad vi gør med restanterne.
I dette nummer af bladet vil der være en medlemsliste hvor
jeres medlemsnumre vil være at ﬁnde. Hvis der er uoverensstemmelser i de data vi har på jer, så bedes I sende det til vores kasserer
så det kan blive rettet.

Afholdte arrangementer
Vi har siden sidst haft et par arrangementer. I februar holdt vi
årets første konkurrence, her var der pænt besøgt set i forhold
til et forfærdeligt vejr. Det glædede mig at I har taget konceptet
med at holde et lille indlæg om hvordan modellen var at bygge
når I har vundet, til Jer. I kan se resultaterne på Peters side om
kvartårskonkurrencen senere her i bladet.
Flemming holdt et super foredrag i marts og med sikker præcision ved et velbesøgt møde, fortalte om de mange forberedelser
der er når man forsøger at opnå en super ﬁnish når det drejer sig
om metalbemaling. Der skal her lyde en stor tak til Flemming for
det. Vi har som noget nyt forsøgt at producere en video af foredraget. I skrivende stund arbejdes der på at få den redigeret, så
dem der ikke kunne komme, kan få et indtryk af hvad der foregik.
I april er det lykkedes mig at overtale et tidligere medlem Henrik
til at komme og fortælle om sprøjtepistolen og vedligeholdelsen
af denne krydret med ”hands on” og praktisk demonstration.
I starten af marts var foreningen endnu en gang repræsenteret
på forårets Hobbymesse. Det var et rigtigt godt arrangement hvor
12 af foreningens medlemmer var på standen enten en dag eller
begge dage og præsenterede hobbyen for de fremmødte gæster.
Vi var blevet tildelt en rigtig god stadeplads størrelse, således at vi
rigtigt kunne vise hobbyen med udstillede modeller og byggende
stande. Jeg har aftalt med Lars fra Hobbymessen at vi også næste
gang får tildelt en stadeplads i samme størrelse.

Twenot
Jeg var i slutningen af marts endnu en gang inviteret til den årlige
modeludstilling i den hollandske militærbygnings organisation
Twenot. Det var som altid en stor oplevelse. Denne gang var
hovedemnet slaget om Ardennerne i december 1944.
Selve arrangementet foregik som tidligere i Militærmuseet i
Overloon. Jeg tog derned om fredagen og mødtes med modelkollegerne derfra og brugte det meste af lørdagen på at klargøre
stande til de handlende og klargøre møderummet, hvor selve
udstillingen og konkurrencen skulle foregå om søndagen. Selve
søndagen gik med mange opgaver, jeg fungerer sammen med andre
som fotograf og ﬁk her mulighed for at prøve min nyindkøbte
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ringflash. Den er et super
værktøj når man fotograferer
modeller tæt på.
Jeg er også blevet dommer ved selve konkurrencen,
så sammen med to andre
meddommere så fik vi til
opgave at bedømme alle begynder klasserne i de forskellige klasseinddelinger. Det er
faktisk meget nemt at bruge
det hollandske system. Man
bedømmer efter de samme
retningslinjer som vi er vant
til at bedømme efter. Pointsystemet er fast, så når det samlede
antal point er talt sammen, så ved man med det samme om det er
en præmiemodel eller ej.
Jeg havde som tidligere taget nogle modeller (3) med til Holland og de to af dem kom hjem med hver sin bronze præmie,
Det er altid spændende om det man selv synes er en god model
også opfattes af andre som værende en præmiemodel. Her så
vandt to af mine modeller præmie, mens den som jeg selv synes
var den bedste ikke blev præmieret; men sådan er opfattelsen af
modellerne så forskellig.
Jeg har op til turen til Holland arbejdet meget intensivt på at
få gjort nogle af mine projekter færdige. Jeg har arbejdet med to
forskellige versioner af Pz. Jg. 38(t) ”Hetzer”, en almindelig version
baseret på en model fra Tamiya i skala 1/35 og en slutversion, en
”Hetzer Starr” også i skala 1/35 fra Trumpeter.
Jeg havde oprindeligt planlagt at de begge skulle have været i
hver sit diorama; men som altid så overhaler tiden der er til deadline
og modellerne skulle være klar til udstillingen, den tid som det
rent faktisk tager at nå at færdiggøre alle delene i et diorama. Her
måtte jeg revidere min tidsplan og så målrettet arbejde på ”bare”
at få færdiggjort modellerne og de ﬁgurer, som skulle være i de
åbne luger i begge køretøjer.
Dette resulterede i at jeg aftenen før jeg skulle rejse til Holland
sad og malede ﬁgurer indtil kl. halv to om natten. Glad var jeg og
også en smule stolt over det var lykkedes at få noget nyt færdigt.

At få noget færdigt
Denne følelse af at have færdiggjort et påbegyndt projekt er noget
der frigiver meget energi, noget som så skal omsættes til ”når du
nu kan færdiggøre en model, så kan du jo også færdiggøre andre
af dine påbegyndte projekter”, ikke sandt?
Jeg har gennem årene akkumuleret rigtigt mange påbegyndte
projekter uden at få færdiggjort særlig mange. Noget der med tiden
har gjort, at jeg har tvunget mig selv til ikke også lige at begynde
på endnu en model. Dette har resulteret i at jeg har fået købt
rigtig mange modeller som jeg gerne vil bygge; men som jeg ikke
engang har brudt plasticposerne på som de enkelte støberammer
er leveret i.
Nu kan det godt være at nogle af jer derude som tænker:
”Hvorfor venter du ikke med at købe modellen til du har tid til
at bygge den”. Mit svar er, at så er det desværre ikke sikkert at
den model du gerne vil bygge også er til at ﬁnde i handlen. Derudover så er mange af de tilbehørsdele såsom decals, etch eller
resin forbedringsdele kun i omløb i relativ kort tid omkring initial
udgivelsestidspunktet. Så hvis du ligesom jeg falder over en speciﬁk
model, som du simpelthen ikke kan leve foruden, så skynd dig at
købe den medens tid er til at den kan købes og så gem den i dit
”stash” til en gang i fremtiden hvor du har tid til at bygge den.

Fortsættes på side 33

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.
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Each issue features:

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

Modelling Hints and Tips

Advanced Modeller

In Focus

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

How to create that ultimate build, through aftermarket products such as photo-etched metal and
resin detail parts, for award-winning results.

The story of the real machines, modern or
from yesteryear, with our insightful history and
reference features.

On the Shelf

New Builds

News, shows and events

AMW’s extensive review section brings you our
impartial verdict on the latest products, such as
kits, accessories and books.

Read full and objective build articles…exclusive
Airfix test-shots as well as fresh-to-market kits
from other manufacturers.

What’s hot in the world of modelling, diary
dates, reports from modelling events, air shows,
military vehicle and auto rallies and more.

IPMS MEMBERS SAVE £5.00 ON A SUBSCRIPTION TO
Simply enter the code
IPMSMB at the checkout
OR
when ordering online at
www.keypublishing.com/shop

Call: +44 1780 480404
and quote your code
Lines open 9.00-5.30pm Monday-Friday GMT

www.keypublishing.com/shop

Closing date: 31 August 2017
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Gannet AEW 3, modelbygning, resin og XL500
Fairey Gannet har været i disse spalter før: Små 30 numre tilbage kunne man i IPMSNyt 127 læse undertegnede’s anmeldelse af A2ZEE / Alley Cat Gannet AEW 3 sæt og i
nummer 128, Morten Grim Pliniussens udmærkede artikel om Gannet generelt.
Tekst og modelfotos: Per Tardum

B

egge numre er tilgængelige on-line
hvis man skulle have lyst. Dette
bidrag handler på lidt tilfældig vis
både om bygningen af Alley Cat sættet,
hvad der ellers faldt mig ind undervejs
og så en del omkring en ganske bestemt
Gannet AEW.
En kort recap for dem som måske
ikke har emnet i klar erindring. Fairey
Gannet var et britisk hangarskibsbaseret
anti-ubådsﬂy med en besætning på tre. Det
var resultatet af RN General Requirement
17/45 og ﬂøj for første gang september
1949.
Det var specielt i den forstand, at det
blev drevet frem af en Armstrong Siddeley
Double Mamba, bestående af to sammenkoblede turboprop motorer, som drev
kontraroterende propeller. Motorerne kunne lukkes ned enkeltvis under ﬂyvning og
derved forlænge aktionsradius betragteligt.
Gannet ﬂøj i et antal versioner; anti-ubåds
versionerne AS.1, AS.4 og AS.6, EMC 4
beregnet til elektronisk krigsførelse, samt
COD (Carrier Onboard Delivery).
Gannet AEW 3 versionen var reelt et
nyt ﬂy, i alt væsentligt designet fra bunden,

og som forblev i tjeneste frem til november
1979, hvor også det sidste britiske hangarskib af væsentlig størrelse gik ud af tjeneste. AEW versionen ﬂøj, sjovt nok, med
en radar som tidligere havde siddet under
Skyraiders, og som efter udfasningen af
Gannet blev monteret under Avro Shackleton AEWs som ﬂøj frem til 1990’erne.
Fairey Gannet AS versionen blev
eksporteret til Tyskland, Australien og
Indonesien.

Sættet
Jeg købte sættet på Scale Model World
tilbage i 2009, hvor det netop var blevet
frigivet. Nu, sidst i 2016, var tiden så
kommet til at forsøge at bygge det. Ikke
dårligt, hva’ ? Til lejligheden anskaffede
jeg et sæt decals fra Print Scale fordi dette
omfattede Gannet XL 471, som jeg har en
del referencer på.
Det viste sig at være en fordel i alle
tilfælde, fordi de medfølgende decals fra
Alley Cat (fra Fantasy Printshop) ikke
sidder specielt godt fast. Jeg oplevede en
del gange, at små ”No Push” eller andre
stencils flyttede fra model til fingrene

efter at jeg havde holdt på modellen. De
var også meget “sprøde”, hvilket betød at
de meget let gik i stykker når de var tørre.
Den samlede mængde af decals, fra begge
ark, gjorde det dog muligt at gøre modellen færdig. En enkelt kokarde på kroppen
måtte jeg dog acceptere i den beskadigede
stand den var i.
Selve byggeprocessen forløb rimelig
godt. Resin sæt er lidt mere udfordrende,
synes jeg. Omvendt er antallet af dele
sædvanligvis noget mindre end i sprøjtestøbte sæt, og nedbrydningen i dele gør
ofte bygningen mere enkelt. I dette tilfælde
er kroppen delt på tværs, horisontalt, og
interiør til radar operatør kabine og cockpit monteres på bundplader som skydes
ind i kroppen. Udfordringerne med resin
oplever jeg hovedsagelig i forbindelse med
frigørelse af små dele fra støbeklodserne,
og anvendelsen af sekundlim, som af og
til virker bedre i kombinationen ﬁnger/
resindel end resin/resin.
Droptankene krævede en smule kunstnerisk frihed. Sættet er ikke 100% korrekt i
dimensionerne, idet hjulbrønde, og dermed
understel, er placeret for langt ude i vin-

Gannet var i mange år fast inventar på de engelske air shows.
Her ses XL502 på Duxford i juni 1975
Foto: Internettet (forum.keypublishing.com)
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gerne. Marginalt, men alligevel tilstrækkelig
til at understellet forhindrer en korrekt
placering af droptankene.
Med tanke på det besvær jeg havde
haft med at bemale de f…….g tanke (se
senere) skulle de bare PÅ. Omvendt, der
var ingen chance for at jeg ligefrem ﬂyttede
hjulbrønde med tilhørende understel. Så
med omtalte kunstneriske frihed ﬂyttede
jeg tankene længere ud på vingen, hvilket
så til gengæld betød at sway braces ikke
kunne monteres. Men med lidt god vilje og
det rette perspektiv, er det ikke umiddelbart
tydeligt at se. Forfra, ja, men ellers ikke. Mit
sæt var fra første batch, jeg forstår at fejlen
er rettet i de sæt der leveres nu.

Bemaling, en øvelse i
maskeringstape
De store ﬂader er lige til, Tamiya AS27
virker godt som EDSG og T’s AS29 som
Sky. Den udfordrende del var at XL471
har en noget udfordrende bemaling, idet
både spinner, næsen på droptankene og
de små sideﬁnner på haleplanerne er gul/
sort i striber.
I 1:72 er striberne godt og vel ½ mm
brede. Print Scale leverer decals til sideﬁnnerne, men spinner og droptanke var
der ingen vej udenom at maskere.
Der går en del maskeringstape til, selv
i den skala og det er på ingen måde en
triviel opgave. Jeg lykkedes kun 90%, på
afstand ser det ok godt ud, så jeg lever
med resultatet.
Med de rimeligt ﬂotte gul/sorte striber
gik jeg i gang med de øvrige decals, og

På et åbent hus arrangement på RNAS Brawdy i 1970
kunne man se XL450 med halekrogen ude
Foto: Internettet (wikimedia.org)

ret hurtig blev jeg opmærksom at jeg sad
med gul i 3 forskellige nuancer. Min gode
gamle Humbrol 154, decals fra Print Scale
til XL471 og stencils fra Alley Cat var alle
tre så umage, at det skreg til himlen.
Så for at slippe af med i det mindste én
nuance ( XL471 / 042 R havde haleplanet
malet op i et iøjefaldende gul/sort design)
og på trods af investering i decals og referencer, besluttede jeg at gøre 471 til XL500
/ 043 R, som grundlæggende var dækket
af begge decal ark.
Farverne på spidserne på propellerne
var en interessant opgave at beslutte. Hvide
eller gule, eller begge dele? På mine sort/
hvide billeder er hvid og gul ikke til at
skelne.
Nettet er både en velsignelse og en forbandelse, og tjener af og til kun til at øge en
eventuel forvirring. Jeg fandt stort set alle
kombinationer af bemaling. Hvid, hvid i

bånd, gul, nogle billeder viser forreste blade
hvide, og de bagerste gule. Og sørme om
ét billede, originalt, viste en kombination
hvor to af de forreste havde hvide spidser,
og to af de bagerste en hvid stribe.
Redningen blev et udmærket billede af
en Gannet, på HMS Ark Royal, med hvide
spidser på alle blade. Således afklaret, og
færdig, dog med antennewire som fortsat
er udestående.

Resin vs sprøjtestøbt
Da jeg anskaffede min Gannet AEW, var
resin den eneste mulighed. Efterfølgende
har Sword udgivet den, til en langt mere
acceptabel pris.
Prissedlen på Alley Cat sættet er 40£,
som dog nu leveres med foldbare vinger
og alle decals (tidligere skulle man bløde
ekstra 6£ for yderligere decal optioner.)
Sword står til 14£ hos Hannants, og man

XL481 tilhørte 849 Sqn RNAS, der var baseret
på Lossiemouth basen i Skotland. Bemærk den lange halekrog.
Foto: Internettet (wikimedia.org)
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XL449 var også baseret på RANS Lossiemouth.
Her er den i færd med at folde vingerne mens den taxier ind på standpladsen
Foto: Internettet (wikimedia.org)

skal blot bløde yderligere 6£ hvis man vil
have interiør i radar operatørernes kabine.
Jeg tænker, man skal virkelig ville et resin sæt, med alle de fordele og udfordringer
det medfører. Man skal selvfølgelig også
overveje værdien af det medfølgende wing
fold sæt fra Alleycat.
Hvis det er en Gannet AEW som
”tænder lysene i kagen” er begge sæt gode
bud (dog uden at have haft Sword’s tilbud
i hænderne).

Gannet AEW 3 XL500 /
042 R, 849 Sqdr., B-Flight
Det viste sig at det tvungne skifte til XL500
var en interessant og positiv overraskelse.
Interessant, ikke alene fordi den engelske
tronfølger Prince Charles fløj i netop
denne Gannet i 1972, én eller ﬂere gange,
kilderne er ikke enige. Men især fordi maskinen stadig eksisterer, civilt registreret
som G-KAEW, og i skrivende stund ved

Denne Gannet fra 849 Sqn viser os hvordan vingerne bliver foldet.
Bemærk placeringen af droptankene
Foto: Internettet (wikimedia.org)
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at blive bragt tilbage til ﬂyvedygtig tilstand.
P.t. står den hos Hunter Flying Ltd. (som
nu hedder Horizon Aircraft Services),
på ﬂyvestationen St. Athan i Wales. Den
oprindelige plan var at have ﬂyet i luften i
2015, nu, sidst i 2016 venter vi stadig på at
se XL500 i luften.
Maskinen har haft en lidt omtumlet
tilværelse siden den blev taget ud af tjeneste. Royal Navy lagde i perioden 1979 til
1983 ﬁre Gannets i mølpose, AEW 3’erne

XL482 og XL500
samt de to T.5’es
XG888 & XT752,
alle på ﬂyvestationen
RNAS Culdrose i
Cornwall. En såkaldt LTS ved en
AHU (Long term
storage at Aircraft
handling unit).
De undgik derved at blive hugget
op sammen med
NAS 849’s øvrige
Gannets på RNAS
Lossiemouth i Skotland i ’79.
De to AEW’er
var i øvrigt meget
tæt på at blive reaktiveret med det
formål at levere airborne early warning
under Falklandskrigen, hvordan man så ellers
havde tænkt sig at det skulle ske, uden et
traditionelt hangarskibsdæk til rådighed, og
nærmeste base mere end 6.200 km væk.
Anyway, XL482 blev solgt til en amerikansk forretningsmand i 1981 og civilt
registreret som N1350X. I 1982 foretog
det en 8.400 km rejse til Texas og blev efterfølgende anvendt af propeller fabrikken
Hamilton Standard Propellers, Conneticut
fra 1983, som forskede i støj forbundet
med kontraroterende propeller. Noget tilsvarende skete for XL500, den forblev dog
på Culdrose, men blev anvendt af Dowty
Rotol Co, som i 1983 ligeledes forskede i
støjgener fra kontraroterende propeller.
Flyet blev leveret tilbage til Royal Navy i
1985. Under forsøgene ﬂøj begge AEW’er
med en akustisk sensor bom under venstre
vinge.
XL500 og de to
T5’ere stod efterfølgende
i depot indtil de blev solgt
af Sothebys auktioner
november 1994. Efter
en periode på Culdrose
blev XL500 i marts år
2000 doneret til Chatham
Dockyard museum, og
udstillet indtil Kennet
Aviation købte hende.
Civilt registreret som
G-KAEW blev hun ﬂyttet først til North Weald
og derefter til Exeter,
hvor Hunter Flying ﬁk til
opgave at bring hende tilbage til ﬂyvedygtig stand.
Hunting ﬂyttede hende

På denne side får I et par billeder
af Pers Gannet AEW 3

en gang til, til deres nye lokation på St.
Athan i Wales, i januar 2012, hvor hun
fortsat beﬁnder sig.

Overlevende AEW’er
Bortset fra XL500, har et overraskende
stort antal Gannet AEW’er overlevet
forskellige steder i verdenen: I Storbritanien har de umiddelbart fem, nemlig XL472 på Gatwick Aviation Museum, XL497 på Dumfries and Galloway
Aviation Museum, XL502 på Yorkshire Air
Museum, XL503 på Fleet Air Arm Museum, og XP226 på Newark Air Museum.
I Tyskland udstilles XL450 på Flugausstellung Hermeskeil og i USA står
XL482 på Pima Air & Space Museum.

Referencer
Hvis man vil vide mere om XL500 er der
en del materiale på nettet.
XL500 har sit eget afsnit på Thunder
and Lightning:
http://www.thunder-and-lightnings.co.uk/
gannet/survivor.php?id=124
Man kan følge genopbygningen af
XL500 her hvor man også ﬁnder yderligere
historie om ﬂyet: http://hunterﬂyingltd.
weebly.com/gannet-xl500.html
Der er flere billeder af XL500 på:
http://www.flickriver.com/photos/
tags/gannetxl500/interesting/ og endnu
flere på: http://abpic.co.uk/pictures/
search?q=XL500
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Det nye forum
Lidt af det samme, men med nye muligheder.
Af Flemming Hansen

S

om nogle heldigvis har bemærket har
vi over vinteren fået et nyt forum
at boltre os på. Det er ”open for
business” og det er bare om at få oprettet
sin bruger og logge sig ind. Med lidt held
kommer bestyrelsen også for alvor med
på vognen… (JA! Det var en opfordring!)
Det gamle forum var vel omkring 10
år gammelt og var ikke opdateret siden, da
det i sig selv var en meget stor opgave, der
selv for velbevandrede ud i PC kunst – slet
og ret var noget af en udfordring. Det har
også over tid skabt grobund for en masse
spammere. Det har brugerne ikke mærket
noget til, da de ikke røg igennem ﬁltret,
som administratorerne til gengæld har
måtte kæmpe med. Ikke mindst blev forum
også hacket i 2009 af nogle, der heldigvis
ikke var særligt begavede eller avancerede
så det var relativt enkelt at slippe ud af.
Det har derfor haft en hensygnende
tilværelse indtil vor udbyder af serverplads
bemærker, at den software der bruges
er hullet som en si og dermed en stor
sikkerhedsrisiko.
Det var jo ikke så godt og der måtte
derfor tages en principbeslutning om at
opgradere til et nyt forum – dog med det
aberdabei, at der ikke vil ske en konvertering af alle de gamle indlæg da versionerne
er for langt fra hinanden og ville være
vanskelige at lægge sammen.
Intet er umuligt – men da det her laves
på frivillighedens basis – så var det begrænset hvor mange timer jeg gad kaste efter
det! Så det blev ”read only” på gammelt
forum og så må man oprette sig på nyt
forum. Har man noget man mener er det
rene guld så må man selv manuelt kopiere
fra et forum til et andet. Ikke umuligt. Men
omstændeligt!

Du skal lige acceptere betingelser ved
at trykke ”Jeg er enig i disse betingelser”…
(Se Illustration02)
Du vil så se tilmeldingsbillede.

Illustration02

Brugernavn. SKAL være dit fulde
navn eller i det mindste noget individuelt
genkendeligt fra medlemslisten.
Ikke noget med Sidewinder28 eller
noget andet du måtte bruge på Arto eller
andre steder... Hvis du ikke bliver godkendt

Kom dog ind!
Det nye forum ﬁnder du adgang til fra www.ipms.dk, hvor
der er link til det nye forum
- ﬁnd ”Nyt forum” i venstre
side. Du klikker og du er på
nyt forum!
Hvis du ikke er oprettet
med proﬁl endnu så ﬁnder du
adgang til dette oppe i højre
hjørne, hvor der står ”Tilmeld”
– tryk på denne. Nej, du kan
ikke bruge din gamle fra det
andet forum. Ja, du skal forfra.
(Se Illustration01).
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får du en mail fra mig, der beder dig rette
ind til højre.
Emailadresse – den adresse du får al
kommunikation til.
Kodeord – siger sig selv.
Bekræftelseskode: Af hensyn til robotter og spammere er det gjort megautydeligt
og jeg havde virkelig problemer i Chrome
browser. Det hjalp bare ikke at bede om en
ny kode. Det gik bedre og nemmere med

Illustration01

en Firefox browser. Hvis det går helt galt
så send en mail på ipms@ipms.dk – så kan
jeg oprette dig.
Når du trykker på udfør og får en bekræftelse, så sendes der besked til administrator, der så vil godkende eller afvise dig.

Når du så har fået en bekræftelse på
oprettelse – så er du klar til at bidrage på
forummet.

Illustration04

Forummets kategorier:
• Generelt
• IPMS relevant – kun synlig for medlemmer
• Kalender
• Køb og salg
• Konkurrencer og udstillinger
• Modelbygning generelt
• Fly
• Panser
• Biler
• Skibe
• Figurer
• Sci-Fi og rumfart
• Helt udenfor kategori
Det er naturligvis meningen at man
sætter sit indlæg i den relevante kategori

Hvordan får man billeder
ind i et forum indlæg?
Der er nu en yderligere mulighed idet du
kan bruge billeder direkte fra din computer.
Nederst i forhold til dit nye indlæg du
er i gang med, kan du vælge fanebladet
”vedhæftede ﬁler” og efterfølgende trykke
på ”tilføje ﬁler” får du mulighed for at

Placer din markør i indlægget, hvor billedet skal være og tryk på den 9. knap fra
venstre over indlægsruden der siger ”indsæt
billede” når musen placeres henover den.
Indsæt link fra FB ved hjælp af
CTRL+V
Tryk på ”Vis prøve” og se at billede
vises i ”preview”.

Billeder fra nettet
Som det første skal du lige overveje copyright. Først og fremmest bør det være egne
billeder man viser.
Tænk lige over det – især hvis der er
diverse former for billeder fra større mediehuse, publikationer og den slags. Slet
ikke hvis billedet er forsynet med diverse
vandmærker. Der er nogen der kan gå helt
i spåner, hvis man ”hugger” deres billeder.

Illustration03

hente et antal billeder fra din PC direkte
ind i forum. Billederne kan dog af praktiske grunde højest være 256K. Det skal de
være inden du henter dem ind, så du kan
derfor ikke bare lige tage dem ud af kamera
eller telefon og lægge direkte på. Du skal
billedbehandle i et eller andet program på
din PC. 256K lyder ikke af meget, men det
er rigeligt til at lave et fuldskærms JPEG
billede i forummet. (Se illustration03)
Hvis du ikke vil tænke på størrelse af
billeder skal du linke fra et billede online.
Det kan f.eks. være Facebook, hvor det nu
er muligt at linke direkte fra. Bemærk at
der kan være forskelle mellem forskellige
browsere. Dette her er gjort i min foretrukne – Google Chrome – så hvis du ikke
er kommet længere end Netscape Navigator, så er det måske nu du skal opgradere!
FB billeder kan vises på følgende måde:
I Facebook klikker du på billedet så det
kommer op i fuld størrelse
Så højreklikker du på billedet og der
vises en pop-op.
Tryk på ”Kopier webadressen” til
billedet.

Find netsiden du vil vise billeder fra.
Så højreklikker du på billedet og der
vises en pop-op.
Tryk på ”Kopier webadressen til billedet” – eller
”vis billede i
ny fane”.
Placer
din markør
i indlæg get,
hvor billedet
skal være og
tryk på den 9.
knap fra venstre over indlægsruden der
siger ”indsæt
Illustration05
billede” når
musen placeres henover
den.
Indsæt
link fra tidligere ved hjælp
af CTRL+V.

Tryk på ”Vis prøve” og se at billede vises
i ”preview”.
Billeder fra Flickr, Photobucket eller
lignende
Det er i princippet det samme som
ovenfor – men det med at ﬁnde linket kan
være lidt svært indtil det sidder i ﬁngrene.
Eksempel her er fra Flickr:
Du skal få billedet op i visning. Nede
i højre hjørne vises der 5 små tegn. Det
midterste er en bøjet pil og hvis man holder
musen henover vises ”Share photo”. (Se
illustration04).
Tryk på denne og du får næste billede
med en masse oplysninger: Share, Embed,
Email, BBCode. Du skal bruge den sidste.
Der vises et link i første linie under og en
størrelse nedenunder. Du kan så vælge
en størrelse og du får et link der passer
til dette.
Når linklinien vises i blå trykker du
CTRL+C og du kan føre dette ind i dit
indlæg. (Se Illustration05).
Der er mange forskellige billedbiblioteker så det vil komme for vidt at tage dem
alle. Men dette er typisk muligheder.
Det virker omstændeligt på skrift –
men det er ikke så slemt i virkelighedens
verden når man har prøvet det et par gange.
Sæt i gang!
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Flyvebåde og amfibiefly i model, del 3
Jeg har modtaget en henvendelse fra en læser der påpeger, at der mangler nogle modeller
i de to forrige artikler og det er helt rigtigt.
Af Peter Nellemann

T

il sidst i dette afsnit vil jeg derfor
komme med en tilføjelsesliste over
de modeller som jeg har glemt at
medtage.
Men først de sidste lande, der har
fremstillet ﬂyvebåde og amﬁbieﬂy. Italien,
Japan, Rusland og Tyskland har alle produceret og anvendt ﬂyvebåde. For Tysklands
vedkommende ophørte produktionen ved
afslutningen af 2. Verdenskrig, mens de
øvrige lande fortsatte med at producere
egne ﬂyvebåde. Navnlig Japan og Rusland
har gjort sig gældende helt op til vore dage,
hvor navnlig Rusland har været i front
med store jetdrevne vandﬂy, som kan fås
i model.

Italien
CANT Z 501
Højvinget ﬂyvebåd fra før krigen, men også
anvendt under krigen. Ofte i en farvestrålende bemaling.
Italeri 1:72, lidt ældre model der dog
sagtens kan bygges til en farvestrålende
model, idet italienerne yndede at forsyne
overvingen med striber i rødt, formentlig
bl.a. for at de selv kunne kende deres
egne ﬂy.
Savoia-Machetti S 55
Tremotoret dobbeltskroget højvinget ﬂy
af et meget usædvanligt udseende. Fløj i
30erne gentagne gange over Atlanten til
USA, og blev meget beundret der, bl.a. af
Charles Lindbergh. Italo Balbo organiserede at en hel eskadrille på 24 ﬂy i 1933 ﬂøj
fra Italien til Chicago.
Delta Models 1:72, ældre sæt, der må
siges at være plaget af tidens tand, men
da det er det eneste i denne skala kan det
naturligvis bygges. Faktisk indeholder
æsken en lille publikation om ﬂyet, med
mange gode billede, teksten er desværre
på italiensk. I en senere udgave mangler
publikationen.
ITC / Glencoe 1:96, samme sæt hvor
ITC er det oprindelige og formentlig
uopdrivelige. Jeg har ikke kendskab til
kvaliteten af sættet, men et gæt er, at det er
simpelt og bærer præg af sin alder.
Macchi M 5-9
Enmotors biplan hvor motoren er anbragt
under overvingen, ﬂøj under og lige efter
første verdenskrig. De forskellige typer ligner hinanden, faktisk anvendte det svenske
ﬂyvevåben M 7.
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Pegasus 1:72 M5 og M7 skulle være et
godt shortrun sæt.
Libra models M7 1:72 vac form med
metal dele til motor, gode transfers til den
italienske version.
Choroszy Modelbud 1:72 M9 resinsæt,
der skulle være godt, og dyrt.
Udvalget fra Italien var ikke stort. Jeg
har undladt at anføre de forskellige racerﬂy
som deltog i Schneider konkurrencen, da
de ikke kan betegnes som ﬂyvebåde eller
amﬁbier.

Japan
Japan er en af de få nationer, der er fortsat
med at udvikle og producere ﬂyvebåde
også efter krigen.
Op til og under krigen anvendtes
ﬂyvebåde og vandﬂy i det hele taget i stort
omfang. Man prøvede endog at operere
med vandbaserede jagerﬂy, men de viste
sig ikke overraskende at være for tunge og
dermed for langsomme.
Aichi E 11 ”Laura”
enmotors biplan med skubbemotor.
Fujimi 1:72 state of the art sprøjtestøbt
sæt med meget ﬁne detaljer og let at bygge,
for det passer sammen. Der er dobbelte
transfer således at der først påsættes hvide
undertransfer og derefter de forskellige
farvede kokarder med videre.
Merlin og CzechMasters skulle også
have lavet resinmodeller af dette ﬂy, og
de er formentlig gode, uden at jeg har
nærmere kendskab til dem.
Kawanishi H6K5 "Mavis"
Firemotores højvinget ﬂyvebåd, i Catalina
størrelse.
Trumpeter 1:144, et meget godt Trumpeter sæt, til en meget rimelig pris, ﬁndes
både i halvcivil og helmilitær udgave. Det
vil sige i metalfarvet og grønt, med maskinkanoner de relevante steder.
Hasegawa 1:72 sæt fra 70erne, med
forhøjede panellinier og ret få dele, men
absolut et sæt, der kan bygges til en god
model.
Kawanishi H8K2 "Emily"
Firemotors ﬂyvebåde i Sunderland størrelse, regnes for den bedste ﬂyvebåd under
krigen, med en enorm rækkevidde og stor
lasteevne.
LS 1:144. Ældre sæt, men fremragende,
med sænkede panel linjer og fuldt interiør.
Flyet kan kun fås i grøn.

Til dette sæt ﬁndes der er aftermarket
transferark, som man bør investere i hvis
man ﬁnder modellen. Navnet på transfer
producenten er Rocketeer Decal, og det
kan fås hos Hannants. Det rummer alle
stencils og numre og hvad der ellers skal
på denne ﬂyver. Eneste advarsel er at disse
korrekte decals er supertynde, så der skal
en sikker hånd til at sætte dem på.
Hasegawa 1:72 sæt fra 70erne, men
stadig godt, er genudgivet med ekstra
dele, og formentlig bedre decals. I denne
skala bliver det en stor ﬂyver, der er lige så
ikonisk som Catalinaen.
Shin Meiwa SS1.
Firemotors flyvebåd der er produceret
efter krigen og indsat i tjeneste i 1971, i en
opdateret udgave (U2) blev sat i tjeneste i
2007. Den har stor lasteevne og kan lande
og starte i hård sø, op til tre meters bølger,
ligesom den er designet til at fjerne skum
fra motorerne og cockpittet for bedre udsyn. Den kan starte på 200 m i modvind
og på 500 m i vindstille.
Anigrand 1:144 resin sæt fra 2015.
Godt sæt med gode detaljer, og god pasform. Meget farverig bemaling
Hasegawa 1:72, Igen et sæt fra 70erne,
men stadig værd at bygge, det er også det
eneste. Genudgivet for nylig med ekstra
dele i resin og nye transfers. En stor model.

Rusland/Sovjetunionen
Rusland er det andet land, der er fortsat
med at producere ﬂyvebåde op til i dag.
I sovjettiden anvendtes de både civilt
og militært, mens det i dag primært er
civil anvendelse der ﬁnder sted. Det er
symptomatisk, at de sovjetiske ﬂy havde
en umiskendelig lighed med de samtidige
amerikanske ﬂy.
Hvor USA stoppede med videreudviklingen af jetdrevne flyvebåde, er
russerne fortsat med denne udvikling og
har skabt nogle ret effektive amﬁbieﬂy
med jetmotorer.
Specielt Beriev 200, der kan anvendes
som brandslukningsﬂy. Dette ﬂy bygger
på Beriev A 40 Mermaid, der blev leveret
til der russiske forsvar i 2002, i en version
med betegnelsen Beriev A 42.
Beriev MBR 2
Enmotors højvinget ﬂyvebåd, hvor motoren er anbragt på sponsons over vingen.
Forsynet med kanontårne for og midtskibs.

Eastern Express 1:72, Med min erfaring med dette mærke skal der nok en
del arbejde til at fremstille en acceptabel
model, men resultatet af anstrengelserne
er som regel arbejdet værd.
Beriev Be-4
Enmotoret højvinget ﬂyvebåd med motoren anbragt i en strømlinet gondol over
vingen, det minder meget om Fairchild 91.
RPM 1:72, ret simpelt sæt der dog kan
blive en god model, hvis man gider gøre
arbejdet med at detaljere den.
Beriev Be-6 "MADGE"
Tomotoret højvinget ﬂyvebåd, der ligner
en Martin Mariner på en prik, både med
gullwings og skråtstillede dobbelte sideror, anvendt primært til militære formål.
Fløj første gang i 1949 og blev produceret
indtil 1957.
Maksimal startvægt var 29 tons. Bevæbning kunne bestå af såvel torpedoer
som bomber.
A-Model 1:144, ﬁndes i ﬂere udgaver
blandt andet som polarforskningsﬂy, hvis
det nu var det de lavede dengang. Glimrede gengivelse af ﬂyet, i den sædvanlige
arbejdskrævende kvalitet. Der er nogle
spændende decals til polarﬂyet, i modsætning til de almindelige røde stjerner.
KVZ, WEB Plasticart, m.v. af øst sæt
1:72. Et ægte østsæt fra for længe siden.
Der er tale om et sæt lavet af en usædvanlig
stiv og tung plastic med meget få detaljer,
og decals som er ubrugelige. Der kan formentlig komme en model ud af det, men
det kræver et stort arbejde.

RVHP 1:72, resinsæt
med metaldele og decals.
Fremstillet i Tjekkiet og derfor sikkert godt. Der ﬁndes
flere versioner fra denne
producent.
Beriev Be-10 "MALLOW"
Tomotoret højvinget ﬂyvebåd med jet motorer monteret ovenpå vingen og ﬂottører på vingespidserne.
Den minder meget om
en Martin Seamaster, der dog
ikke kunne komme på land
uden et meget kompliceret
beaching gear. Fløj første
gang i 1956 og kunne opnå
en hastighed på over 900
km/t. Maksimal startvægt
48 tons og en rækkevidde
på 2.800 km. Den kunne bevæbnes med såvel torpedoer
som bomber.
A-Model 1:144, glimrende model med et kvalitetsEksempler på
æskeforsider
niveau over det sædvanlige
for denne producent. Sættet
Det synes at fremgå at Revell har genindeholder et lille ark æts til
udgivet dette sæt, men jeg har ikke set det, vinge stabilisatorer og til kanten på kropså måske er det en bedre sort plastic og i pen, her skal der arbejdes lidt for at få det
hvert fald bedre decals.
til at passe, men resultatet står mål med
Trumpeter 1:72. Her skulle være tale anstrengelserne.
om et nyt sæt, så man kan bygge en hæA-Model 1:72, samme model som
derlig Be 6.
ovenfor, men i 1:72, også her er der et ark
Constanca KIT 1:72, tilbehørssæt til æts med.
det gamle østsæt uanset hvem der nu har
DEKA 1:72, et mig ubekendt mærke.
markedsført det, nye motorer, ny front, Der er tale om et vacform sæt, med metal
m.v. samt nye decals til polarudgaven.
og æts dele.
Beriev Be-12, 14, 18
Beriev Be-200
Alle videreudvikling af Be-6 stadig med to Moderne tomotoret jet drevet højvinget
motorer og gullwings og dobbelt sideror, multi purpose amﬁbieﬂy. Motorerne sidder
samt nu optrækkeligt understel, så den kan lige bag vingerne ovenpå kroppen for derstarte og lande både på land og i vand. ved at tage mindst muligt vand ind under
Den var forsynet med turbopropmotorer, start og landing. Fløj første gang i 1998 og
i modsætning til 6erens stempelmotorer.
kom i drift i 2003. Maksimal startvægt 41
12eren ﬂøj første gang i 1960 og ﬁndes tons og 7.500 kg nyttelast. Rækkevidden
i mange versioner.
er 2.100 km.
Udgaverne 14 og 18 ligner 12eren
A-Model 1:144, ﬁn model der ikke lider
udefra men 18 er en civil udgave.
særligt meget under A-Models kvalitetsA-model 1:144. Dette ﬁrma har mar- problemer. Den kan bygges som brandkedsført alle tre typer, med kun få ændrin- slukker i en hvid og rød bemaling, med
ger fra type til type. Alle typerne er i den tilhørende decals.
sædvanlige A-model kvalitet, det vil sige
A-Model 1:72 Samme som ovenfor
stort arbejde, men det giver faktisk et godt blot i den større skala, det bliver en ret
resultat af en vellignende model, når man stor ﬂyver.
er færdig.
Rus Air 1:144 Resinmodel med decals
OKB 1:144, Shortrun plastic med æts fra Bergemot er alt hvad jeg ved om dette
og transfer, jeg kender ikke dette sæt, så sæt og så skulle det være et nyt russisk
kvaliteten er ukendt.
ﬁrma.
Plastic Model Airplane Kit 1:72. Ingen Beriev A 40 "MERMAID"
ide om kvaliteten af dette sæt, men til Tomotors jetdrevet højvinget amﬁbieﬂy,
prisen gætter jeg på at det må være OK, der ﬂøj første gang i 1986. den er opbygleveres i en enkel grå bemaling.
get næsten som B200, men er større på alle
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Flere æskeforsider
og lidt af indholdet i disse

leder og har en anden vingeform. Motorerne er anbragt ovenpå kroppen lige bag
vingerne. Den har en maksimal start vægt
på 86 tons og en rækkevidde på 4.100 km.
Den kan bevæbnes med torpedoer,
dybvandsbomber og/eller raketter, alt sammen i et indvendigt bomberum.
Dette ﬂy er faktisk forgængeren for B
200 og der blev kun bygget 2 stk.
Anigrand 1:144, resinsæt af høj kvalitet,
der samles som et almindeligt styrensæt.
(sommetider er resinsæt massive klodser).
Der medfølger et fint decalsæt til den
model der deltog i det internationale Air
Tattoo i Fairford i 1996.
SPL
Enmotors højvinget ﬂyvebåd, hvor motoren er anbragt på sponsons og over vingen.
Halen er fæstnet til skroget med en dobbelt
bom som på en SM 55.
A-Model 1:72 sprøjtestøbt. Pænt sæt
at se til, men ret få detaljer, bl.a. motoren
der er næsten fritlagt er meget forenklet
idet der er tale om en lille stjernemotor
hvor man kan se de enkelte cylindre. Kan
bestemt blive en nydelig model af et mig
totalt ukendt ﬂy.
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Tyskland
Tyskland har produceret ﬂy og vandﬂy
siden starten af ﬂyvningens æra. Efter
krigen er der dog mig bekendt ikke produceret vandﬂy i Tyskland, så det er primært
ﬂyvebåde fra inden og under krigen, der er
lavet byggesæt af.
Tyske vandﬂy blev bygget af traditionelle ﬂyfabrikker, men også af skibsværftet
Blohm und Voss, der byggede en del vellykkede ﬂyvebåde.
Dornier byggede den største ﬂyvebåd,
der har været anvendt i praksis nemlig
Dornier X, et tolvmotorers monster der
beﬂøj ruten mellem Tyskland og USA.
Under krigen anvendtes ﬂyvebåde både
til redningstjeneste og til jagt på allierede
skibe, samt til forbindelsesﬂy.
Faktisk er der ﬂere gode historier om
tyske ﬂyvebåde i Danmark bl.a. den om
”Anders And” der havarerede i en af
søerne i København, det var en Blohm og
Voss 138 også kaldet den ﬂyvende træsko.
Blohm und Voss 138
Tremotores ﬂyvebåd med to halebomme
der holder højde- og sideror. Fløj første
gang i 1937 og havde en maksimal start
vægt på 17 tons. Rækkevidden var 4.300
km. Den er vanskelig at beskrive, men har
man set den en gang glemmer man det ikke.

MiniWings 1:144 resin sæt af god kvalitet, gode decals, men desværre er alt glasset
vacuform og det er ret vanskeligt at passe
til navnlig fordi ﬂyet har to glas kupler for
og midtpå til maskinkanoner.
Supermodel 1:72 gammelt italiensk
byggesæt fra 1977, der gengiver ﬂyet ganske glimrende, selv om detaljerne er lidt
grove. Der ﬁndes ﬁre udgaver af sættet
fra Supermodel. I 2005 genudgav Revell
denne model, med nye decals, men ellers
den gode gamle model.
Blohm und Voss 139
Firemotores vandﬂy forsynet med ﬂotører,
gulllwings og dobbelt haleror.
Air Craft 1:144 Vacuform. Fint sæt, der
forsøger at løse probemet med de knækkede vinger, der gør det vanskeligt at slibe
vingerne ned. Gode decals og metal dele
til propeller m.v.
Mach 2 1:72 sprøjtestøbt. Med min
erfaring med dette ﬁrma bør man kun anskaffe denne model hvis man virkelig brænder for at have en BV 139 i sin samling.
Blohm und Voss BV 222 Wiking
Seksmotoret højvinget gigantﬂyvebåd a la
Sunderland med stor lasteevne og rækkevidde. Udstyret med adskillige kanontårne.
Flyet var designet til civil luftfart over Atlanten, men da den i 1940 ﬂøj første gang

blev den straks overtaget af militæret og
udstyret som transportﬂy anvendt blandt
andet i Middelhavet.
Anigrand 1:144, resinsæt med klart
resin cockpit glas og gode decals. Sænkede
panellinier og god pasform. Sættet er en
model af BV 222 V7 som var prototype
til produktionsmodellen, den har derfor
en lidt anden næse end Revell modellen
omtalt nedenfor.
Revell 1:72 sprøjtestøbt ”state of the
art model”. Den har det hele bortset fra
at den er meget stor. Findes i mindst to
udgaver. En almindelig grøn og en i arktisk
bemaling i grønt og hvidt.
Blohm und Voss BV 238 V1
Prototype på en endnu større Viking. Fløj
første gang i 1944, men blev ødelagt i april
1945. Ligner BV 222, men har en lidt anden
kropsform og vingeﬂottører der kunne
trækkes op i vingen.
Anigrand 1:144 resinsæt af samme
kvalitet som deres BV 222.
Dornier ﬂyfabrik
Dornier fabrikken blev stiftet af Claude
Dornier i 1910 og har produceret ﬂy lige
siden herunder en række ﬂyvebåde der har
skabt historie.
Dornier Wal
Tomotoret ﬂyvebåd med en trække- og
en skubbemotor, oprindeligt bygget i
1920erne og siden forbedret og forsynet
med forskellige motorer.
Anvendtes primært i civil luftfart og
blev eksporteret til blandt andet Danmark
hvor den ﬂøj fra Kløvermarkens særlige
landingssted for vandﬂy.
A-Model 1:72 sprøjtestøbt plastic, uden
kendskab til kvaliteten vil jeg gætte på at
der er som A-Model normalt er: Tvivlsom.
Huma 1:72 sprøjtestøbt plastic, fin
model med gode detaljer, pasform m.v. er
ok, det er et shortrun sæt.
Airmodel 1:72 vacform model, der ikke
er relevant efter at modellen er kommet i
sprøjtestøbt udgave.
Dornier X
Tolvmotoret kæmpe ﬂyvebåd der ﬂøj fra
Tyskland til USA. På trods af de tolv motorer der var monteret oven på vingerne i
seks gondoler med en trække og en skubbemotor i hver ende, var den underpowered og skulle tage et meget langt tilløb for
at komme i luften. Den ﬂøj første gang i
1929. Den havde kun en rækkevidde på
1.700 km, så den skulle tanke undervejs til
USA. Der blev bygget tre eksemplarer af
dette monsterﬂy.
ITC 1:156, et tudse-gammelt sæt, der
formentlig var det første af denne ﬂyver,
jeg har aldrig set det og har derfor ingen
viden om kvaliteten.

Det er muligvis den ovennævnte model
der er blevet udgivet igen og igen af mange
forskellige firmaer, som så har angivet
skalaen til 1:144. Det gælder Matchbox,
Revell, Entex m.ﬂ.
Dette genudgivne sæt er faktisk ikke
dårligt, men der skal tålmodighed til at
rense alle tolv motorer af, og pasformen
kunne være bedre.
Otaki 1:144 skulle være fremstillet i
1980 og er formentlig bedre end de ovennævnte modeller.
A-Model 1:72. Jeg har aldrig set denne
model, men det er A-Model, så kvaliteten er
nok derefter, men det må blive en kæmpe,
ligesom prisen der er set til 240 dollars.
Dornier Do 18
Tomotoret højvinget ﬂyvebåd. Fløj første
gang i 1935, den var udviklet til Luftwaffe
og havde en maksimal startvægt på 8,5 tons
og en rækkevidde på 3.500 km.
Matchbox 1:72 et glimrende sæt med
begrænsede detaljer, også udgivet af Revell.
Findes i ﬂere udgaver der kan bygges i både
civil og militær udgave.
Airmodel 1:72 vacform sæt, der ikke
længere har interesse, efter at Matchbox
har udsendt sin model.
Dornier Do 24
Tremotoret højvinge ﬂyvebåd, hvor vingerne sidder på sponsons over kroppen
og som er forsynet med dobbelthaleror.
Flyet blev eksporteret til ﬂere lande. Den
blev bygget for at erstatte hollændernes
Dornier Wal ﬂåde, men blev også brugt
af den tyske ﬂåde. Den ﬂøj første gang i
1937, og havde en maksimal start vægt på
18 tons, og en rækkevidde på 2.700 km.
Italeri 1:72 er standard sættet af denne
ﬂyver. God kvalitet, som er genudgivet
mange gange også af Revell.
Fondrie Miniature 1:48, et meget stort
sæt. Mit kendskab til dette ﬁrma omfatter
ikke denne model, men hvis der er som de
øvrige, kræver den et enormt arbejde for
at opnå et hæderligt resultat.

Dornier Do 26
Firemotoret højvinget ﬂyvebåd med motorerne monteret i gondoler på et knæk
på vingerne, med en skubbe- og en trækkemotor i hver ende af gondolen.
A-Model 1:72, tilsyneladende et udmærket sæt, der kan bygges i civil Lufthansa
bemaling. Sættet er fra 2014. Det ﬁndes
også i en militær udgave i grøn bemaling
og med tilhørende kors m.v.
Mach 2 1:72 sprøjtestøbt model. Mach
2 kræver en overvindelse at begynde på,
da kvaliteten normalt er under lavmål,
men der kan sikkert laves en god model
af den tålmodige og scratchbyggende
modelbygger.

Opsummering
Selvom der i denne gennemgang har været
henvist til en del modeller af ældre dato og
til modeller i multimedie formen håber jeg,
at det trods alt er fremgået, at der faktisk
er et stort udvalg af modeller af ﬂyvebåde
og amﬁbieﬂy.
Der er sikkert en del modeller jeg har
overset, men det må blot skrives på min
uvidenhedskonto.
I første afsnit overså jeg følgende
modeller:
Consolidated Coronado: Mach 2 1:72
sprøjtestøbt sæt i den sædvanlige kvalitet
fra Mach 2.
Grumman Widgeon/Gosling: Classic
Airframe 1:48, glimrende model med resin
dele i tillæg til de sprøjtestøbte dele.
Grumman Duck: Pavla 1:72 i to andre
versioner end den af Airﬁx udgivne.
Martin Seamaster: Mach 2 1:72 Sættet
indeholder også en model af det meget
komplicerede beaching gear. Kvaliteten er
formentlig som alle Mach 2 sæt, jeg ville
foretrække at bygge den i vacform.
Martin Mariner: Academy, Minicraft
1:72 i efterkrigstidsversionen PBM-5A.
Glimrende sæt, af nyere dato.

Vi slutter artikelserien om søﬂy med dette ﬁne billede af en Dornier X
Foto: Bundesarchiv, Bild 102-10270 (commons.wikimedia.org)
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Beograd for IPMS’ere
I 2016 gik turen til Balkan, hvor vi bl.a. besøgte Beograd, hovedstad i republikken Serbien.
Tekst og fotos: Morten Grim Pliniussen

S

erbien er et af de nye ansøgerlande
til medlemskab i EU, så derfor benyttede jeg lejligheden til at se nærmere
på byen på vores store Balkan-rundtur, og
der var rigeligt at kigge på for en IPMS’er.
Men først lidt om Serbien og Beograd:
Byen er en storby på 1,6 mio. indbyggere i
et land på 7,2 mio. indbyggere.
Det er nemt og forholdsvis billigt
at komme rundt i Serbien med offentlig transport, og i Beograd er der tillige
sporvogne til at fragte folk rundt foruden
anden offentlig traﬁk. Traﬁkken er dog
hæsblæsende, så hold dig til fortovet og
fodgængerovergangene, for på Balkan er
”drinking and driving” en nationalsport!
Overlevelsesmulighederne for en
IPMS’er er bestemt til stede, for det
serbiske køkken er godt og tit serveres
der grill-specialiteter såsom Cevapcici og
lignende. Restaurantpriserne er kun 1/3
af de danske, så det kan sagtens betale sig
at spise ude. Serbisk øl, vin og slivovitz er
godt, men man kan også prøve de lokale
sodavand, så faren for at tørste er ikke til
stede.
Derudover, er entre priserne til museer
og udstillinger utroligt lave, så der er rig
mulighed for at gå på museum uden at man
føler sig blanket af.

Lidt historie om Serbien
Det serbiske folk kom til nutidens Serbien
i 700-tallet. De blev kristne i 1000-tallet,

derpå dannede de deres egen stat i 1159,
som blev konverteret til et kongerige i
1217.
De osmanniske tyrkere invaderede
landet i 1389 og på Solsortesletten led
serberne og deres allierede deres store
nederlag til tyrkerne. Serberne led under
tyrkerne i næsten 500 år, inden de kunne
befri sig selv.
Under tyrkernes besættelse var Serbien tit krigsskueplads mellem tyrkerne
og Østrig-Ungarerne, men i 1804 gjorde
serberne oprør, og i 1812 ﬁk de selvstyre.
I 1878 gik serberne atter i krig med tyrkerne og genvandt endelig deres fulde
selvstændighed. I 1882 tog serbernes fyrste
kongetitel og blev derved kong Alexander
1. Han og dronning Draga blev myrdet
ved et kup i 1903, hvorpå Peter den 1. blev
Serbiens konge.
Serbien kæmpede og led hårdt under
1. VK, og staten Jugoslavien blev oprettet
efter krigen.
2. VK gik også hårdt ud over Jugoslavien, men takket være en hård partisankrig
mod tyskerne, italienerne og kroaterne
kunne marskal Tito og hans kommunistiske
partisaner omdanne Jugoslavien til en socialistisk stat. Denne stat brød endegyldigt
sammen i starten af 1990erne, da Slovenien, Kroatien og Bosnien-Herzegovina
løsrev sig. Det Serbien, som vi kender i dag,
blev oprettet på ruinerne af det sammenbrudte Jugoslavien i starten af 1990erne.

Beograds Militærmuseum
(Vojni Muzej)
På landtangen, hvor ﬂoderne Sava og Donau løber sammen, ligger byens citadel.
Allerede i oldtiden indså datidens keltiske
befolkning, at denne landtange var strategisk værdifuld. Derfor byggede de en
fæstning på stedet.
Da romerne tog over, byggede de
blot videre på fæstningen. Herpå kom
byzantinerne og tyrkerne, og de forsatte
med at udbygge og forstærke de allerede
eksisterende fæstningsanlæg.
Da serberne ﬁk selvstændighed, fortsatte de aktiviteterne, og så sent som i
1950erne blev der bygget nye kanonstillinger. Med andre ord: Her har været
militær aktivitet i mere end 2.000 år!
For enden af Beograds gågade, Knez
Mihalova, ligger der en park og for enden
af parken ligger citadellet. Entreen var på
100.- dinarer (ca. 6 kr.), men der var også
dyrere billetter, således at man kunne se
ﬂere sights i området.
Moderne kanonstillinger fra 1950erne,
romerske kilder, krudtmagasinet og 2 tårne
er inkluderet i denne rabatordning, men
så skal man også have meget tid, for der
er meget at kigge på. Vi valgte kanonstillingerne som overskuede bredderne af
Donau og Sava og så selve militærmuseet.

Bunkerne på citadellets
grund

Renault FT-17 i ﬁn stand
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Vi startede med bunkerne. De blev bygget
som en del af et stort forsvarsprogram i
årene 1951-1958. Bunkernes bevæbning
bestod af tyske 88 mm ﬂakkanoner, som
jugoslaverne havde skilt ad og samlet inde
i bunkerne.
Her var ydermere plads til mandskaber,
køkken, opholdsrum og sovefaciliteter.
Bunkerne gik dybt ind i skrænten og var
i ﬂere etager.
En del af genstandene fra tiden som
forsvarsstillinger var der endnu såsom
vandtanke, samtaleanlæg m.m. Derudover
var der også en illustrativ udstilling om
genopbygningen af Jugoslaviens forsvar
efter 2. VK. Den var tekstet på engelsk
og serbisk.
Her var megen info som jeg ikke vidste
noget om og masser af fotos, som man
bare måtte studere. Museet kan sagtens
anbefales.

Rosens Kirke
På citadellets grund, ligger der en yndig
lille kirke langs den indre forsvarsmur. Den
hedder Rosens Kirke. Den var forbeholdt
garnisonens soldater.
Normalt står man op under de ortodokse gudstjenester, så jeg noterede mig
det store antal af stole, men forklaringen
på antallet af stole, var at så kunne krigsinvalider og ældre pensionerede soldater
også deltage i gudstjenesterne.
Lysekronerne i kirkeloftet var lavet af
sabler, patronhylstre og granathylstre som
var sat sammen på kunstfærdig vis. Dette
er et ”must see sight” når man er der og
entreen er gratis.

Ansaldo CV-33

TKS Tankette

Militærmuseet
(Vojni Muzej)
Selve museet kom vi til tilsidst. Det ligger
på indersiden af den næstyderste forsvarsmur. Entreen var på 100,- dinarer og derpå
var vejen til slaraffenland åben. Her var
ting fra oldtidens illyrer, keltere, grækere og
romere. Middelalderen og den osmanniske
besættelse var også godt dækket, såvel som
at man fortalte selve citadellets udviklingshistorie med plancher og modeller.
Osmannertiden var også helt ﬁnt dækket og alle krige, som serberne var viklet
ind i, efter osmannerne var sat på porten,
havde sine separate udstillinger.

SdKfz 250 m. 5 cm PAK
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LT vz. 35 alias Pz.35(t)

Balkankrigen 1912-13 var interessant,
for den var forspillet til 1. VK på Balkan.
1. VK på Balkan var ukendt for mig, men
som jeg gik plancherne igennem og så på de
udstillede genstande, kunne jeg godt se at
den var lige så dramatisk som kampene ved
Gallipoli eller på Vestfronten. Etableringen
af staten Jugoslavien og dens forsvar var
også ﬁnt fremstillet.
Herefter kom udstillingen om 2. VK,
som nærmest splittede Jugoslavien ad. Her
var alt nævnt og intet glemt. Plancher, fotos
og genstande tog mig med storm.

Herefter kom så den serbiske fremstilling af Jugoslaviens sammenbrud. Her
fremviste museet serbiske våben, uniformer m.m. og erobrede ting fra kroaterne,
slovenerne, bosnierne og endelig UCK
(kosovoalbanernes partisaner). Her var
egne våben, erobrede våben fra alle verdenshjørner og en myriade af hjemmegjorte effekter, som virkelig viste at denne
konﬂikt var yderst intens.
Til sidst kom vi til NATOs angreb på
Serbien i 1999. Her var NATOs nedskudte
kampﬂy vist på billeder og dele af ﬂyene

indgik i udstillingen. Her var uniformer fra
tilfangetaget NATO personel udstillet sammen med bomber og andet, som NATO
brugte imod serberne. Til sidst var der en
udstilling om Serbiens forsvar i dag inden
vi gik ud af museet igen.
Udenfor var der mere end 200 stykker
artilleri linet op side om side, hvorefter vi
beså den ”jernbanekrog”, som tyskerne
udviklede til at spænde bag på et lokomotiv,
hvorpå den var i stand til at rive jernbanen
op, så fjenden ikke kunne bruge den under
sin fremrykning. Til sidst var der udstillet

Pz.I ausf. F (VK1801)
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En sjældenhed i form af en Teski Tenk
"Vozilo A" fra 1950erne. Den var en
jugoslavisk videreførelse af en T34/85

torpedoer, en patruljebåd fra ﬂodpolitiet
og en del kampvogne. Blandt køretøjerne
var der en hel del sjældenheder, såsom:
Renault FT-17, TKS-tankette, Ansaldo CV33, LTM-35, StuG III, Panzer I og mange
andre køretøjer.
Efter alle de mange indtryk gik vi ud
i parken lige udenfor citadellet, og der
lå en restaurant, der havde et fantastisk
menukort til en yderst billig pris, set med
danske øjne.
Her ﬁk vi cevapcici med tilbehør serveret sammen med en ﬂaske
velsmagende serbisk hvidvin. En
ﬁn afslutning på et fantastisk museumsbesøg.

side en statue af Gavrilo Princip, der skød
Østrig-Ungarns tronfølger i 1914, hvilket
startede 1. VK.
Udenfor Beograds banegård på Savski
Trg (Savski Plads) er der udstillet 2 damplokomotiver fra 1940erne, hvilket sikkert
er kræs for togentusiaster.

Beograd har mange ﬂere oplevelser at byde
på. Heriblandt kan nævnes deres nationale
ﬂyvemuseum og deres rumfartsmuseum.
Så redaktionen og læserne af IPMS-Nyt
kan sagtens forvente en ”Beograd for
IPMS’ere – del 2”.

Afslutning

Militærmuseet har åbent hver dag undtagen
mandag kl. 10.00 – 17.00.

Beograd var en fantastisk positiv rejseoplevelse, og vi vender snart tilbage, for

Praktisk info

"Jernbanekrogen", som
blev udviklet til at ødelægge
jernbanespor

Slentretur i Beograd
Hvis man går op mod det serbiske
udenrigsministerium, der ligger
ved vejkrydset på Knez Milosa og
Knez Nenamjina, kan man lige
overfor se resultaterne af NATOs
bomb ninger af Beograd under
kampagnen i 1999.
Her er dele af Serbiens forsvarsministerium stadig i sortsværtede ruiner.
Hvis man går videre ad Knez
Nemanjina med retning mod Beograds banegård, ser man på højre
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Den sorte enke fylder 75
Hvis du tror at det handler om en operette eller lignende så tager du helt fejl.
Vi skal en tur i luften i denne artikel.
Af Lars Seifert-Thorsen

H

elt efter planen begynder vores
historie tidligere end de 75 år
som vi skal markere. Datoen vi
sigter efter er d. 26. maj 1942, men inden
vi kommer dertil, skal vi lige have historien
fra begyndelsen.
Af alle steder i verden, så begynder
historien om dette amerikanske ﬂy i London. Nærmere betegnet i september 1940,
hvor Luftwaffe havde nattehimlen over
London og andre engelske byer nærmest
for sig selv. De engelske jagerﬂy kunne
ikke ﬁnde de tyske bombeﬂy i mørket og i
resten af verden var der heller ingen jagere
der kunne bruges med succes om natten.
De dagjagere som blev sendt i luften fangede, når det lykkedes at ﬁnde de tyske ﬂy,
typisk først bombeﬂyene efter at de havde
nedkastet deres bomber.
Jack Northrop, der var ejer af og chefdesigner hos Northrop Aicraft Inc. var til
møde i London for at træffe aftaler med
englænderne omkring den licensbygning
af Vultee Vengeance til Royal Air Force

(RAF), som Northrop var beskæftiget med
på dette tidspunkt.
Englænderne var mere end villige til at
diskutere deres behov med enhver ﬂyfabrikant som gad høre på dem. De ønskede sig
et ﬂy, som kunne være i luften hele natten,
mindst otte timer, og som var hurtigt nok
til at kunne fange de tyske bombeﬂy inden
de kastede deres bombelast. Desuden ytredes der ønske om en bevæbning monteret
i ﬂere tårne. Jack Northrop indså meget
hurtigt at et sådant ﬂy ville være stort og
ﬂermotoret.
Stort set samtidigt var den amerikanske
generalløjtnant Emmons fra US Army Air
Corps (USAAC) også i London og han
indså også, at der ikke var nogen nation
der havde en natjager til rådighed. Efter
han vendte hjem til USA gik der ikke
lang tid før en foreløbig speciﬁkation på
en natjager var blevet lavet. På et møde i
slutningen af oktober 1940 ﬁk Northrops
udviklingschef detaljerne at vide. Man ønskede et tomotorers der kunne intercepte

og ødelægge fjendtlige ﬂy om natten ved
hjælp af ”et apparat der kunne lokalisere
fjendtlige ﬂy i mørke”. Flyet skulle have en
to mands besætning.

Designet
De to mand fra Northrop mødtes dagen
efter og kunne hurtigt se, at de to krav fra
henholdsvis RAF og USAAC kunne klares
med et enkelt ﬂy og allerede d. 5. november
var man klar til at forelægge et design ved
et møde med USAAC.
Ideen var at placere to Pratt & Whitney
R-2800 Double Wasp motorer i to lavtmonterede naceller, der fortsatte bagud i
to halebomme der skulle forbindes med et
lavt haleplan og højderor. Imellem motorerne ville der være en lang fuselage med
plads til en tre mands besætning, en pilot
og to skytter til de to tårne, der henholdsvis
skulle placeres forrest og bagerst, hvor den
ene skytte også skulle være radaroperatør.
Hvert tårn skulle have ﬁre stk. 12,7 mm
maskingeværer.

Måske en dioramaidé?
Her er det P-61A 42-5526 med navnet "Nightie Mission"
fra 6th Night Fighter Squadron, der bliver tanket på Saipan.
Bemalingen ser ud til at være en godt slidt sort med røde serienumre
Foto: Internettet (www.worldwarphotos.info)
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Hele vingebagkanten skulle forsynes
med ﬂaps og ﬂyet skulle have et næsehjulsunderstel. Flyet var enormt sammenlignet
med alle andre jagerﬂy, idet det havde et
vingespænd på 20 meter, en længde på
næsten 14 meter og en højde på 4 meter.
Der blev lavet forskellige ændringer til
designet, på et tidspunkt arbejdede man
med et enkelt sideror, men det forslag blev
skrottet, mens man kom frem til at ﬂytte
tårnene fra næsen og halen til at være henholdsvis ovenpå og nedenunder fuselagen.
I slutningen af november 1940 var man
tilbage til et design med to sideror. USAAC
ville dog have en kraftigere bevæbning og
besluttede at det nederste tårn skulle sløjfes
og erstattes med 4 stk. 20 mm maskinkanoner i vingerne. Det endelige forslag
blev forelagt USAAC d. 5. december 1940
og blev ofﬁcielt godkendt d. 17. december.
D. 10. januar 1941 fremsendte man en
kontrakt på to prototyper med betegnelsen
XP-61.

Prototyper og jomfruﬂyvningen
Northrop fabrikken gik øjeblikkelig i gang
med at få bygget den første prototype.
Allerede mens konstruktionen var i gang,
kom der d. 10. marts en ny kontrakt på
tretten YP-61 testﬂy. Udviklingen tog dog
længere tid end planlagt og det var først d.

2. april 1941 at USAAC kunne inspicere en
mockup af XP-61.
Denne inspektion medførte adskillige
ændringer. 20 mm kanonerne blev ﬂyttet
fra vingerne til undersiden af fuselagen for
at slippe for problemer med at synkronisere
kanonerne med propellerne. Der blev
tilføjet ﬂammeskjulere til udstødningerne
og noget af radiogrejet blev ﬂyttet rundt.
Ændringerne betød at ﬂyet kunne medføre
100 gallons (ca. 380 liter) ekstra brændstof.
Man bestemte også at der skulle kunne
monteres droptanke og alle disse ændringer
gjorde at man lige tilføjede yderligere 30
dages designtid.
Mens man var i gang med at bygge
prototypen løb man ind i forskellige problemer. Først kunne man ikke ﬁnde ud
af at montere ringen til rygtårnet og man
skiftede derfor monteringssystem. Dernæst viste det sig at man slet ikke kunne
få leveret rygtårnene, da der var tale om
samme type som blev brugt til B-29 og
da produktionsmodeller havde fortrinsret
i forhold til prototyper måtte man nøjes
med at lavet et dummy tårn for at komme
videre. Der var også problemer med at
få leveret de Curtiss propeller som skulle
bruges, så her anvendte man tilgængelige
Hamilton Standard propeller, mens man
ventede på de rigtige.
Forsinkelserne gjorde at kalenderen
sagde 8. maj 1942 inden man kunne rulle
den første XP-61 prototype (serienummer
41-19509) ud af fabrikken. Som et lille
kuriosum skal det nævnes at USAAC allerede d. 1. september 1941, otte måneder
før jomfruﬂyvningen, beordrede ﬂyet sat
i serieproduktion ved at afgive en ordre
på 150 ﬂy under betegnelsen P-61 Black
Widow. Tal lige om at man både troede
på ﬂyet og havde et skrigende behov for
natjagere i alle krigsområder.
Det japanske angreb på Pearl Harbor
gjorde at der blev bestilt yderligere P-61,
nemlig ikke mindre end 410 ﬂy, hvoraf de
50 skulle leveres til RAF mens de øvrige
360 var til USAAC.
Hjertet i en P-61 skulle være radaren.
Denne var en modiﬁceret udgave af en
der blev brugt til at kontrollere lyskastere.
I midten af juni 1941 var man kommet så
langt at den var blevet klar og endog blevet
prøveﬂøjet i en Douglas B-18A. Radaren
ﬁk betegnelsen SCR-720 og den var således
klar i god tid inden at ﬂyet blev det.
Så snart man havde ﬂyet ud af fabrikken gik man i gang med afprøvninger på
jorden og det var under en højhastigheds
taxi test d. 21. maj 1942 at ﬂyet for første
gang gik i luften ved en fejl. Den ofﬁcielle
jomfruﬂyvning fandt sted d. 26. maj 1942
med Northrops test pilot Vance Breese ved

styrepinden. Jomfruﬂyvningen varede 15
minutter og var fuldstændig begivenhedsløs. Efter at være landet udtalte piloten
at det var et forbandet godt ﬂy. Jomfruﬂyvningen fandt sted med et umalet ﬂy,
men kort tid efter ﬁk ﬂyet mat sort bemaling overalt med røde serienumre, det som
skulle udvikle sig til at være standardbemalingen for amerikanske natjagere.

Testﬂyvninger
De første testﬂyvninger viste at ﬂyet i alt
væsentligt levede op til speciﬁkationerne og
at det bl.a. var svært at få til at gå i spin. Det
kom selv ud af et spin bare ved at slippe
styregrejerne.
Til gengæld var der nogle problemer
med den store flap på vingebagkanten
og for at afhjælpe dette problem skiftede
man til ﬁre konventionelle ﬂaps og to små
krængeror. Ydermere tilføjede man nogle
spoilers på oversiden af vingen som arbejdede sammen med krængerorene. Især
de sidste gjorde en meget stor forskel på
aerodynamikken.

YP-61
Testflyvningerne med XP-61 fortsatte
igennem efteråret og vinteren 1942 og
foråret 1943. De ﬂeste af de ændringer som
blev foretaget, blev bygget med ind i de 13
YP-61 forserie ﬂy, som begyndte at være
klar fra samlebåndet i begyndelsen af sommeren 1943. De blev leveret til USAAC i
august og september 1943.
YP-61 ﬂyene var de første som var
forsynet med bevæbning og da man gik
i gang med testﬂyvningerne viste det sig,
at der var problemer med rygtårnet. Når
det blev drejet eller maskingeværerne blev
eleveret udløste det alvorlige vibrationer i
haleplanet pga. de ændrede luftstrømme.
Man forsøgte forskellige løsningsmodeller,
bl.a. ved at fjerne to af maskingeværerne,
tilføje små spoilere over geværløbene osv.,
men til sidst viste det sig, at den nemmeste
løsning var at låse tårnet, så geværerne skød
lige fremad.
YP-61 ﬂyene blev alle tildelt til 481st
Night-Fight Operational Training Group
i Orlando, Florida, hvor de udelukkende
blev anvendt til træningsformål. Man skulle
både sørge for at teste det nye ﬂy og samtidigt arbejde med både radar og udvikle
taktikker der kunne anvendes med det
nye ﬂy, for slet ikke at tale om at uddanne
operative besætninger til de eskadriller der
skulle have ﬂyet. Noget af en mundfuld!

Tidlig operativ tjeneste
De første P-61A rullede ud af fabrikken
i oktober 1943. Man havde ændret på
canopyet, så vindspejlene ikke længere var
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P-61A, 42-5580 med navnet "Wabash Cannonball IV" fra
425th Night Fighter Squadron viser her sine D-Dags striber
Foto: Internettet (www.worldwarphotos.info)

stellet var nede og låst. Det betød, at man
reducerede mængden af snavs der blev
slynget ind i hjulbrønden når man landede
på feltmæssige landingsbaner.
Man endte med at operere med en blanding af P-61A og P-61B ﬂy i de forskellige
eskadriller, så som modelbygger skal man
lige være opmærksom på hvilken variant
et bestemt ﬂy er.

Efter D-dag

buede uden rammer, men i stedet havde
rammer og en ﬂad frontrude i panserglas.
De første 37 P-61A blev leveret med
rygtårne, men da man fortsat ikke helt
havde løst problemet med vibrationer og
tårnene samtidigt var en kritisk forsyningsgenstand, endte det med at de resterende
P-61A blev leveret uden tårnene men med
de nødvendige indvendige installationer,
så man hurtigt kunne installere tårne, når
disse blev tilgængelige.
En af disse P-61A blev leveret til RAF,
der testede den igennem næsten et år,
hvorefter de leverede den tilbage i februar
1945 med besked om at RAF ikke syntes
ﬂyet var tilfredsstillede i forhold til de
Mosquito natjagere som RAF anvendte på
dette tidspunkt.
De første operative P-61A blev sendt til
en eskadrille på Hawaii, hvor de ankom d.
1. maj 1944. To dage senere ﬁk yderligere
en eskadrille i Stillehavsområdet, nemlig på
Guadalcanal, leveret P-61A, til aﬂøsning
for en blanding af Douglas P-70 Havoc
og Lockheed P-38 Lightning jagere. Eskadrillen fra Hawaii forlagde, så snart den
havde modtaget samtlige P-61A den skulle
have, til Saipan og gik i gang med operative
ﬂyvninger d. 21. juni 1944.
I mellemtiden var der også blevet oprettet en P-61A eskadrille i England i maj
1944 og i juni kom yderligere en eskadrille
til England.
Det var i Stillehavsområdet at den første nedskydning af et fjendtligt ﬂy fandt
sted. D. 30. juni 1944 var en P-61A med
navnet ”Moonhappy” på patrulje ud for
Saipan, da man opdagede nogle fjendtlige
ﬂy på radaren. I løbet af en halv time ﬁk
piloten manøvreret sin P-61 på skudhold
af en Mitsubishi G4M ”Betty” der havde
en eskorte af en enkelt Zero jager. Piloten åbnede ild og ramte det japanske
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ﬂy i bagbord motor inden han dykkede
væk fra jagereskorten, der ikke havde en
chance for at fange det amerikanske ﬂy.
Betty-bomberen blev observeret igen, da
den eksploderede mod havoverﬂaden lidt
senere. Der er et godt billede af næsen på
Moonhappy i ”In Action” bogen, der viser
et rimeligt slidt ﬂy.
Den første nedskydning med en P-61
i Europa fandt sted d. 16. juli 1944, da et
ﬂy fra 422nd Night Fighter Squadron med
navnet ”Borrowed Time”ﬁk ram på en V-1
raket over Den engelske Kanal.
Omkring dette tidspunkt var der et
antal højtstående ofﬁcerer, som ønskede
at skrotte P-61 programmet og i stedet
anskaffe engelske Mosquito natjagere.
Diskussionen bølgede noget frem og tilbage og det endte med at man arrangerede
et ”ﬂy-off ” mellem de to jagertyper. En
Mosquito Mk.XVII ﬂøj mod en P-61A og
resultatet blev at P-61A ﬂyet vandt på alle
parametre i alle højder.
Det lukkede diskussionen og de amerikanske eskadriller ﬁk lov til at beholde
deres P-61 jagere. At eftertiden så har
konkluderet, at Mosquito besætningen
”tabte” med vilje og efter ordre er en anden
sang. RAF har næppe været interesseret i
at skulle dele Mosquito produktionen med
amerikanerne. De havde rigeligt brug for
alle de Mossies, der kunne komme i luften.

P-61B kommer til
I begyndelsen af 1944 begyndte en ny radar
at blive klar. Den var noget større end den
som var monteret i P-61A ﬂyene og det var
nødvendigt at forlænge selve radarnæsen
med ca. 20 cm for at få plads til den nye
radar. Denne variant blev til P-61B.
Yderligere synlige modiﬁkationer var at
lugerne til understellet blev delt, således at
den bagerste del kunne lukkes når hoved-

Efterhånden som de allierede styrker ﬁk
mere og mere fodfæste i Frankrig begyndte
man at overføre ﬂy til kontinentet. Den
første P-61 eskadrille var 422nd NFS, der
ankom til Maupertuis i nærheden af Cherbourg i slutningen af juli 1944.
Udover missioner mod tyske ﬂy blev
der også leveret luftstøtte til forskellige
hærenheder og man gav sig også i kast med
at ødelægge lokomotiver og tog. Senere i
1944 forlagde man til Florennes i Belgien,
hvorfra det bl.a. handlede om at flyve
intruder-missioner over Tyskland.
I forbindelse med den tyske Ardenneroffensiv i december 1944, hvor vejret ikke
tillod missioner i dagstid, var det P-61
natjagere som igen og igen var på vingerne
om natten for at ødelægge de tyske forsyningslinjer og også for at få ram på de
tyske ﬂy som var aktive om natten.
Efterhånden som kalenderen sagde
1945 var der en bemærkelsesværdig reduktion i luftkampene, da tyskerne ikke
længere var i stand til at sende ret mange
ﬂy i luften. Den sidste luftsejr var den 13.
april 1945, da en P-61 der opererede fra
Langensalza (mellem Kassel og Erfurt)
nedskød en enlig Junkers Ju 52.

Stillehavsområdet
Efter de første operationer fra Saipan
kom der snart ﬂere eskadriller til Stillehavsområdet. De blev indsat fra Morotai i
Indonesien, Ny Guinea, Tacloban på Leyte
i Phillipinerne, Mindoro i Philippinerne
og Palau i løbet af 1944. Af andre steder
hvorfra der opererede P-61 kan nævnes
Kunming og Sian i Kina, samt Myitkyina
i Burma.
En af de mest usædvanlige nedskydninger under krigen involverede en P-61
med navnet ”Mad Rabbiteers” og to
japanske ﬂy. Det skete d. 28. november
1944 og fandt sted ved Owi Island ud for
nordkysten af Papua.
P-61 jageren havde fået kontakt med
et japansk bombeﬂy og var i færd med at
bringe sig i position. Umiddelbart inden
P-61’eren skulle åbne ild blev piloten gjort
opmærksom på, at en japansk jager var lige
bag ved dem. P-61’eren undveg og netop
som ﬂyet krængede væk åbnede den japan-

ske jagerpilot ild. Japanerens kugler ramte
det japanske bombeﬂy, der brød i brand og
styrtede ned. Et klokkerent selvmål.
P-61 jagerne blev godt hjulpet af mobile radarenheder, som var i stand til at få
bragt de amerikanske jagere i en position,
hvorfra deres egen radar kunne lede dem
frem til målene. Et godt eksempel på dette
fandt sted d. 29. december 1944, hvor en
P-61 var i luften for at beskytte en konvoj.
Først ledte den jordbaserede radar dem
frem til en Nakajima J1N1 Gekko, som
hurtigt blev skudt ned. Få minutter efter
opdagede de endnu en Gekko, der var så
tæt på konvojen at der ikke var tid til at
komme om bag det japanske ﬂy, så det
endte med at piloten angreb japaneren
direkte forfra og med den første byge fra
20 mm kanonerne ramte i cockpitområdet
og i vingetankene. Så var stillingen 2-0 og
da P-61 ﬂyet var ved at løbe tør vendte det
tilbage til basen for at få tanket op. Senere
på natten var det igen på vingerne og her
blev først et ”Rufe” pontonﬂy og siden en
Nakajima Ki-84 Hayate jager skudt ned.
Den samme amerikanske P-61 besætning
havde på en enkelt nat nedskudt ikke mindre end ﬁre japanske ﬂy.
Efterhånden som japanerne ikke
længere foretog så mange natlige togter
overgik de amerikanske eskadriller mere og
mere til rollen som jagerbombere og indgik
i støtte til landoperationer. Man monterede
pyloner til bomber under fuselagen og vingerne, raketter under vingerne og forskellige andre feltmæssige modiﬁkationer som
omfattede at montere store indvendige
benzintanke i fuselagen for at give ﬂyet
mere rækkevidde.
Man anvendte
også P-61 til intruder missioner, der
gik ud på at forhindre japanerne i
selv at ﬂyve natlige
togter. Japanerne
havde en regel om
ikke at have lys på
deres ﬂybaser, med
mindre de var i gang
med at forberede et
natligt togt. Når der
var et amerikansk ﬂy
i nærheden, så ville
japanerne slet ikke
tillade at deres fly
startede.
Det blev udnyttet ved at man cirklede rundt i nærheden
af de japanske baser
indtil man var sikker
på at et eventuelt ja-

pansk togt ville skulle ske i dagslys, hvor de
amerikanske styrker var ekstra overlegne.
På den måde kunne man holde japanerne
på jorden og forhindre dem i at gennemføre angreb omkring daggry. Et yderligere
rafﬁnement var, at man tog de japanske
baser på stribe. Når man var sikker på at
den ene japanske base ikke længere ville
kunne begynde et togt i mørke tog man
en japansk base nærmere på egne linjer og
cirklede over denne til man var sikker på
at der heller ikke kom et togt fra denne.
Man fortsatte med at bruge P-61 igennem resten af Stillehavskrigen, hvor typen
i løbet af 1945 kom til at operere over Iwo
Jima og Okinawa inden det var tid til at
ﬂyve missioner over selve Japan. Her må
det være tilstrækkeligt at fortælle at den
sidste luftsejr som en P-61 ﬁk, var d. 14.
august 1945, hvor en japansk Nakajima
Ki-43 Hayabusa ﬂøj i havet i et forsøg på
at undgå at komme i sigtet af en P-61 med
navnet ”Lady in the Dark”.
En lille ekstra historie er, at det var to
P-61 fra 421st Night Fighter Squadron, der
eskorterede de to japanske Mitsubishi G4M
”Betty” ﬂy, der havde ﬂøjet den japanske
delegation til øen Ie Shima for at diskutere
den japanske overgivelse, retur til Japan.
Det skete d. 19. august 1945.

F2T-1
De som er bekendt med de forskellige
betegnelser på amerikanske ﬂy før 1962
kan hurtigt se at der er tale om en US Navy
betegnelse. Flåden var bestemt også interesseret i en effektiv natjager, som man ville
basere på land og overdrage til US Marines.

I forråret 1944 nåede man frem til at
der ville kunne frigives 75 stk. til USMC i
slutningen af 1944, men i løbet af sommeren 1944 pegede flåden på at man
hellere ville have leveret Grumman F7F
Tigercat jagere.
Enden blev, at man ﬁk leveret 12 stk.
P-61B i september 1945, altså efter at
krigen var afsluttet. Disse blev omdøbt til
F2T-1 og blev brugt til at træne kommende
natjagerpiloter og radaroperatører inden de
blev sluppet løs i F7F jagerne.
De sidste P-61 blev taget ud af USN
tjeneste med udgangen af august 1947, idet
man dog ikke havde ﬂøjet med dem siden
marts 1947.
En lille sidebemærkning er det, at der
var et par P-61C, som USN lånte af USAF
for at bruge dem på Patuxtent River basen.
De blev brugt til at teste et ramjet missil
der hed Gorgon IV. Den første testaffyring
skete i november 1947. Flyene blev brugt
frem til en gang i 1948, hvor de blev leveret
tilbage til USAF og efterfølgende skrottet.

XP-61C, XP-61D & P-61C
I midten af 1943 måtte man indse, at beslutningen om ikke at ville installere turboladere på motorerne var forkert. Ingeniørerne hos Northrop havde ellers foreslået
dette fra starten, men bureaukraterne ville
det anderledes dengang.
Nu ﬁk man endelig en besked om at gå
videre med dette. Man tog simpelthen en
helt standard P-61A som udgangspunkt og
skiftede motorerne til en ny udgave med
turbolader. Der var dog problemer, dels
med at få leveret de nye motorer og dels
Et sted i Europa, formentligt i Frankrig,
bliver der fyldt olie på motoren.
Bemærk sliddet på vingeforkanten og
edderkoppen på spinneren.
Foto: Internettet (worldwarphotos.info)
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Denne P-61C viser hvor slidte ﬂyene kom
til at se ud, den sorte maling var ikke
særlig holdbar
Foto: Internettet (airandspace.si.edu)

med at ﬁnde de nødvendige folk til opgaven. Det endte med at man udliciterede den
til Goodyear, der skulle stå for forsøget.
Da man endelig ﬁk de nye motorer
viste det sig, at de ikke var stabile. Der
var også problemer med udstødningen fra
turboladerne, som endte i halebommene og
varmede disse op til for høje temperaturer.
Det gjorde det ikke nemmere at man
faktisk var begyndt at lave en P-61C og det
blev derfor besluttet at skifte betegnelse på
de turboladede ﬂy til XP-61D, for at undgå
forvekslinger. XP-61D ﬂyene og i øvrigt
også produktionsmodellerne af P-61C
var alle udstyret med ﬁre pyloner under
vingerne, hvorpå man kunne montere
1.325 liters droptanke, hvilket gav typen
en formidabel rækkevidde.
Produktionsudgaverne af C-modellen
var forsynet med dykbremser, der fældedes ud på både over- og undersiden
af vingerne. De var beregnet til at man
hurtigt kunne tilpasse hastigheden til et
fjendtligt ﬂy man forfulgte og fungerede
fremragende. Når de blev fældet ud var det
som om ﬂyet stod stille i luften, som en af
testpiloterne bemærkede.

Testprogrammet med XP-61D var
først afsluttet i efteråret 1945 og på det
tidspunkt stod det klart at krigen var
vundet, hvorefter de to ﬂy blev skrottet i
henholdsvis september 1945 og april 1946.
De første produktions P-61C blev
leveret i juli 1945, men nåede aldrig ud til
de operative eskadriller i Stillehavsområdet.
De endte i stedet deres dage med at blive
anvendt i forskellige testprogrammer.
Som modelbygger skal man lige kigge
en gang på motorerne for at adskille en
C-model fra de tidligere. Der er et langt
luftindtag på venstre side af cowlings, set
i ﬂyveretningen plus selve turboladeren
monteret under motornacellen. Endelig
var C-modellerne udstyret med ”paddle
blade” propeller.

XP-61E
Allerede inden de første P-61A var blevet
leveret var man i gang med at kigge på P-61
som en langdistance eskortejager. Denne
ide forfulgte man og i oktober 1944 blev to
stk. P-61B konverteret til XP-61E.
Alle ændringer var centreret omkring
selve fuselagen. Man fjernede radaren og

monterede i stedet en næse med 4 stk.
12,7 mm maskingeværer med 300 skud pr.
gevær, fjernede store dele af den øvre del
af fuselagen, så man endte med et stort
boblecanopy og en ”nedskåren” agterdel
af fuselagen. Selv sagt var rygtårnet blevet
fjernet, mens man fastholdt de ﬁre 20 mm
kanoner.
Der blev bygget to stk. XP-61E, som
adskilte sig fra hinanden i placeringen af
maskingeværerne i næsen og i selve canopyet der i nr. 1 var hængslet på venstre
side, mens nr. 2 havde et canopy der gled
bagud henover fuselagen. De var klar til
testﬂyvninger i foråret 1945 og disse viste
at ﬂyene var bedre end natjagerudgaverne.
Man gik dog ikke videre med dette
projekt, da alle beregninger viste, at den
nye P-82 Twin Mustang ville være XP-61E
overlegen på alle parametre.

F-15E Reporter

Her er der tale om en foto-recce udgave.
Den første blev lavet ved at man tog den
første XP-61E (nr.2 var i mellemtiden
forulykket) og fjernede maskingeværerne
i næsen. Så fyldte man næsen med diverse
Her ses en F-15 Reporter. billedet er taget mellem september '46 og januar '47. kameraer og for at give noget mere
Man kan godt se at "puklen" på fuselagen er væk. fart blev også 20 mm kanonerne
Foto: Internettet (ww2db.com) taget ud. Denne variant gik i luften
første gang d. 3. juli 1945.
Allerede inden man første gang
ﬁk en XF-15 i luften var der blevet
lavet en kontrakt på 175 stk. Det
første produktionsﬂy blev leveret i
september 1946, der var helt klart
ikke et særligt stort behov for at
skynde sig med at få ﬂyet klart efter
krigsafslutningen.
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Northrop nåede at levere 36 stk. frem
til april 1947, hvor kontrakten blev ophævet. De ﬂeste af F-15 ﬂyene blev sendt til
Japan, hvor de ﬂøj frem til april 1948. De
nåede lige at blive omdøbt til RF-61C inden
de blev taget ud af tjeneste.

Efter krigen
Efter den tyske kapitulation gik man i gang
med planlægningen til at ﬂytte de eskadriller der opholdt sig i Europa til Stillehavet
for at deltage i kampen mod Japan.
Atombomberne eksploderede før man
kunne gøre alvor af planerne om at ﬂytte
eskadrillerne til Stillehavet via USA og det
endte med at ﬂertallet af P-61 jagerne i
Europa blev skrottet på de baser de nu end
var placeret på.
De som havde gjort tjeneste i Stillehavet led nærmest den samme skæbne, idet
der dog var nogle ﬂy som blev returneret
til USA. I løbet af 1946-47 blev der etableret nogle få eskadriller i selve USA, inkl.
Alaska foruden et par eskadriller som var
baseret i Japan.
Flyene fortsatte i tjeneste frem til slutningen af 1949, de allersidste operative
P-61 blev taget ud af tjeneste i maj 1950,
mindre end en måned før udbruddet af
Koreakrigen.
Man brugte en P-61B til at afprøve
katapultsæder umiddelbart efter den japanske kapitulation og i 1946-47 brugte
man P-61 ﬂy til at ﬂyve igennem regulære
”thunderstorms” for at få erfaringer med
lynnedslag samt at afklare hvordan man
skal ﬂyve under sådanne vejrforhold.
NACA (forløberen for NASA) brugte
også et par F-15, der bl.a. blev brugt
til at droppe forskellige aerodynamiske
testobjekter, der gav en masse viden om
variabel geometri (swing wing) og såmænd
også til at teste forskellige ramjet motorer.

Bevarede P-61
Jo da, heldigvis er der blevet bevaret nogle
stykker. Men du skal rejse et stykke vej.
Den som er nemmest at komme til er nok
den P-61C som beﬁnder sig på Steven F.
Udvar-Hazy Center i Washington, D.C. Læs
nærmere om dette museum i IPMS-Nyt
nr. 149.
Der er også
en P-61C på National Museum
of the USAF på
Wright-Patterson
AFB i Dayton,
Ohio. I Beijing i
Kina er der en P61B på ﬂyvemuseet ved Beihang
universitetet.

Endelig er en gruppe entusiaster i gang
med at restaurere en P-61B, der blev fundet
nedstyrtet på New Guinea. Målet her er at
få ﬂyet i luften og man skulle efter sigende
være relativt tæt på at nå målet. Dette ﬂy
beﬁnder sig på Mid-Atlantic Air Museum
i Reading, Pennsylvania.

Som altid er der behov for at ﬁnde
referencerne frem. Min personlige favorit
er den P-61B, som Northrop fabrikken
købte efter krigen og malede i bronze med
hvad der ligner metalblå sideror, næse og
div. stafferinger på motorerne.

Bemalinger

Her er der tale om rigtig mainstream,
så der er masser af muligheder i alle de
gængse skalaer. Og man kan også hitte de
mere obskure muligheder, bl.a. er der et
gammelt Strombecker sæt, hvis man er til
museumssæt.
I 1:72 er det mærker som Dragon, Frog,
Airﬁx, MPC og Heller som den ﬁndes fra.
Hasegawa genudgav Frog sættet. Skulle jeg
lave den i 1/72 ville jeg nok lige afvente at
de nye Hobby Boss sæt kommer på markedet. Der kommer tre sæt, til henholdsvis
en A-, B- og C-version.
Går vi op i 1:48 er der også rigeligt
med muligheder. Fra decideret selvpineri
med et Aurora sæt fra 1960, via Monogram
fra 1974 (genudgivet af Revell) til Great
Wall Hobby og Hobby Boss sættene fra
begyndelsen af dette årti. Hobby Boss er
igen bemærkelsesværdig, idet de udgiver
alle tre versioner.
Endelig er der 1:32, hvor det atter er
Hobby Boss der er på banen.
Vil man lave en F-15 Reporter er det
derimod en udfordring. Man skal have fat
i et gammelt Airmodel vacuform konverteringssæt, beregnet til Airﬁx el. Frog i 1:72
samt evt. et detaljeringssæt fra Maintrack
med motorer og propeller.

XP-61 ﬂyene var i umalet metal. Nogle
kilder siger at cowlings og spinnere var
malet gule.
Alle YP-61 ﬂyene var matsorte over
det hele, men billeder viser at den del af
næsen der dækker radaren på en del af dem
enten var svagt transparent eller malet i en
hvidlig nuance. Der er formentligt tale om
umalet glasﬁber. Oversiden af vingerne
bag motorerne ser ud til at være afsvedet
og nærmest lys grå. Det gælder om at have
styr på referencerne her.
P-61A blev i første omgang leveret
i USAAC standard bemaling med Olive
Drab oversider og grå undersider. Igen er
der billeder der viser en hvidlig næse, igen
umalet glasﬁber, der dækker over radarinstallationen.
De eskadriller som opererede i Europa
skiftede ret hurtigt til en blank sort bemaling, da det viste sig at dette var ideelt når
der også var søgelys involveret. De matsorte ﬂy trådte frem som et sort hul, mens
at reﬂeksionen fra den blanke bemaling
effektivt skjulte ﬂyene i søgelyset.
Det var denne blanke sorte bemaling
som blev standard bemalingen på de efterfølgende ﬂy. Under invasionen af Normandiet blev også natjagerne udstyret med de
kendte sort/hvide invasionsstriber, selv om
de var blevet undtaget i de bestemmelser
der var blevet lavet.
Efterkrigsflyene var ligeledes blank
sort, men f.eks. de som blev brugt af
NACA og de forskellige prototyper samt
F-15E Reporter ﬂyene var i umalet metal
med sort anti-glare panel foran vindspejlet.
Helt generelt ﬂøj de P-61 som blev brugt
af Northrop som testﬂy konsekvent med
gule cowlings og spinnere. På farvebilleder
af disse ser det for mig ud til at farven er
den almindelige ”Trainer Yellow”.

P-61 i model

Kilder
Pape, Garry R.:
Northrop P-61 Black Widow
Thompson, Warren E.:
Northrop P-61 Black Widow
Davis, Larry & Dave Menard:
P-61 Black Widow in action
McFarland, Stephen L.:
Conquering the Night
Internettet, div. sider.
Denne P-61B blev brugt til at teste ramjet
motorer efter krigen
Foto: aviacaoemﬂoripa.blogspot.com
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En specialitet fejrer 75 års fødselsdag
Der er nok en del som kender til den tyske Landwasserschlepper, men vidste du at der
blev lavet en videreudvikling af denne?
Af Lars Seifert-Thorsen

D

et var i 1935 at det tyske Heereswaffenamt bestilte et nyt køretøj
til ingeniørtropperne. Det var
Landwasserschlepper (LWS), som skulle
bruges som en slæbebåd på ﬂoder og have
en kapacitet til at kunne køre på land.
Man endte med et design, som lignede
en båd på bælter, med to skruer og to ror
agter. Udviklingen gik langsomt og det var
først i 1940 at man havde tre prototyper
klar. Herefter blev en lille serieproduktion
sat i gang og den upansrede type blev
anvendt i Nordafrika og i Rusland med
en vis succes.

Baggrunden
Felttoget i vest, Fall Gelb, betød at de
tyske tropper var særdeles afhængige af
eksisterende broer og hvor disse var blevet
sprængt af franskmænd eller englændere
måtte man bruge pontonbroer. I dette felttog havde tyskerne så meget luftoverlegenhed, at det var til at komme over ﬂoderne
uden at tænke på at broslagningsenhederne
skulle være pansrede.
Under planlægningen af Operation
Barbarossa, det tyske angreb på Sovjetunionen, viste det særdeles grundige stabsarbejde, at der ville være masser af ﬂoder
der skulle forceres på vejen til Moskva.
Et af kendetegnene ved de russiske
ﬂoder var, at der ikke var særligt mange
broer over dem. Samtidigt var ﬂoderne
meget brede og man regnede i langt højere

grad med at skulle krydse ﬂoderne under
fjendtlig beskydning.
Det ville give problemer, at skulle slå
lange pontonbroer eller sende upansrede
LWS over ﬂoderne, så man gik i gang med
at tænke nye tanker.
En af ideerne var at konstruere en
pansret færge, som selvstændigt ville være
i stand til at færge en Panzer IV over
ﬂoden og få den så langt ind på bredden,
at den ville kunne gå direkte i kamp fra
ﬂodbredden.

Det nye design
D. 19. april 1941 ﬁk Magirus/KlöcknerHumboldt-Deutz besked om at de skulle gå
i gang med at konstruere sådan en pansret
færge. Man gik i gang, men udviklingen tog
alligevel længere tid end forventet. Og det
var endda på trods af at man genanvendte
kendte komponenter i ret stort omfang.
Designet bestod dele fra en Pz.IV
ausf.F, nemlig motor, driv-, vej- og justerhjul samt bælterne. Disse blev monteret
i et letpansret, sammennittet køretøj, der
kunne ﬂyde.
Det er værd at bemærke, at selve køretøjet var en del længere end en Pz.IV, så
der er større afstand mellem bogierne end
der er på en Pz.IV. Forrest på det ﬂade dæk
var der en førerkabine med plads til de to
besætningsmedlemmer.
På prototype nummer et, der blev leveret til testformål d. 15. maj 1942 havde man

Dette billede viser de to LWS II med platformen til kampvognen monteret imellem sig.
Hvis man kigger nærmere på billedet se de to vogne ens ud, dvs. uden forhøjningen til
vognkommandøren og ensartede "skorstensrør" fortil på vognene
Foto: Internettet (panzerbaer.de)
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løst problemet med luftindsugning og -udstødning ved hjælp af ﬁre ”skorstensrør”
placeret yderst på dækket. Disse rør kunne
foldes ned, så de pegede ind mod midten af
dækket. Forrest på køretøjets front var der
monteret en ﬂydeponton, der skulle give en
forbedret evne til at sejle. Køretøjet ﬁk betegnelsen Landwasserschlepper II (LWS II)
Man gik i gang med afprøvningen og
det viste sig at der var behov for en stribe
ændringer.
Bl.a. fandt man ud af at vognkommandøren havde rigtigt dårligt udsyn bagud og
derfor fandt man på, til prototype nummer
to, at lave førerkabinen dybere og tilføje
et ﬁrkantet ”rør” bagerst i kabinen som
han kunne stikke hovedet op af. Man reducerede også antallet af ”skorstensrør”
til to, der kunne foldes mod fronten af
køretøjet. Prototype nummer to ﬁk også
en lidt forstørret ﬂydeponton med indad
skrånende front foran i forhold til nummer
et, hvor kanten af pontonen var parallel
med køretøjets side.

Panzerfähre
Det endelige mål var at lave en færge, der
skulle bestå af en ca. 5 ton tung ponton,
der skulle fastgøres mellem to stk. LWS
II. For at beskytte bælterne på de to LWS
II mod pontonen var der på den ene side
af køretøjet monteret et par stålstænger
der forhindrede pontonen i at ramme ind
i bæltet.

S e l ve p o n t o nen, der var noget
længere end LWS
II køretøjet, havde
to indfældbare rammer på hver side af
pontonen. Forbindelsen mellem disse
rammer og LWS
II udgjordes af en
meget svær kæde
(a la en cykelkæde i
overstørrelse). Ideen
med dette var, at
man ville kunne holde pontonen nogenlunde vandret melDette billede viser en Pz.IV mellem de to LWS II.
Her ser det ud til at der er den ekstra forhøjning til vognkommandøren på begge LWS II
lem de to LWS II.
Foto: Internettet (panzerbaer.de)
Afprøvningerne
af panserfærgen vigrau over det hele. Billeder indikerer at
I skala 1/35 ﬁndes der sæt fra både
ste dog, at der var problemer med usta- man på et tidspunkt malede dækket med en Dragon og HobbyBoss.
bilitet. Da man samtidigt var kommet til lysegrå farve (som på andre vandfartøjer),
Dragon udgiver begge prototyperne og
et tidspunkt i krigen, hvor kampvognene mens førerkabinen forblev Panzergrau.
har også et sæt med en komplet Panzerblev større og især tungere end de godt 20
I slutningen af forsøgsperioden blev fähre med den ponton der skulle ophænges
tons, som var den maksimale belastning de tilsyneladende ommalet i en sandgul mellem de to LWS II.
på færgen, endte det med, at man på et bemaling, idet man dog undlod at overmale
Anmeldelser på nettet siger, at sættet
tidspunkt i 1942 besluttede sig for at stoppe området med de bjælkekors, der var malet fra Dragon er det mest detaljerede af de
enhver form for videreudvikling af færgen. i hvidt på hver side af LWS II. Der var to ﬁrmaers sæt.
Det betød, at der kun blev fremstillet desuden et lille hvidt 1-tal eller 2-tal mellem
I 1/72 er det igen Dragon, der har
disse to, forskelligt udseende, prototyper. kørerens og vognkommandørens seslidser. udgivet LWS II. Også her er der tale om
Og her er så der så alligevel en lille smule
En enkelt kilde mener at vide, at de grå begge prototyper plus et sæt med en komtvivl. Enkelte kilder nævner, at der skulle farver i virkeligheden var Kriegsmarine far- plet Panzerfähre.
være blevet lavet en for-serie på syv stk. ver. Vi taler nok under alle omstændigheder
Endelig er der et lille sæt i 1/144, hvor
LWS II, der blev anvendt på Østfronten.
om gætterier her, så det må være op til den et ﬁrma der hedder Panzerfabrik 144 har
Ude på internettet ligger der nogle bil- enkelte modelbygger at træffe et valg.
fundet på at lave en 3D-printet model af
leder, som i et eller andet omfang kunne
en komplet Panzerfähre.
indikere, at der er noget om snakken.
Panzerfähre i model
Der er et par billeder af en komplet Der er tilsyneladende ingen grænser for Kilder
Panzerfähre, hvor det ser ud til at der er tale hvad sætfabrikanterne kan finde på at Internettet, diverse sider.
om to identiske køretøjer. Faktisk er der to udgive i plast, når blot det stammer fra (Jeg har ikke haft adgang til Waldemar Trojfotos, som indikerer at der var mindst to det 3. rige. Det gælder også for denne cas bog om netop LWS, så jeg ved ikke om
køretøjer der så ud som prototype num- Panzerfähre.
den afdækker mere om antallet af LWS II).
mer et og mindst
Motorskifte er en holdsport
to køretøjer der
Foto: Internettet (panzerbaer.de)
så ud som prototype nummer to.
Der er åbenbart også et
rygte om at der
skulle være blevet
sendt en LWS II
til England efter
krigen, men jeg
har ikke kunnet
ﬁnde noget som
kan underbygge
dette rygte.

Bemaling
Det ser ud til at
LWS II til at begynde med var
malet i Panzer27

DH.9 – en byggeartikel
I dag skal vi kikke lidt på, hvordan man kan få en DH9 i sin samling af WW I ﬂy.
Tekst og modelfotos: Torben Klein

I

tilgift får I en tur ned ad Memory Lane
om, hvordan man byggede modeller i
gamle dage.
DH9’eren var en videreudvikling af
DH4. Et engelsk 2-sæders biplan bombeﬂy
fra 1. verdenskrig.
Alt i alt et ellers vellykket ﬂy med gode
ﬂyveegenskaber. Dog havde man desværre
lagt benzintanken i kroppen mellem pilot
og observatør. Et kedeligt sted, for det var
her, fjendtlig ild havde et favoritmål, så de
gik nemt op i ﬂammer. Samtidig gjorde
den placering også, at der var stor afstand
mellem pilot og observatør, så de havde
svært ved at kommunikere sammen under
ﬂyvningen.
Videreudviklingen blev så DH9, hvor
man ﬁk sat besætningsmedlemmerne tæt
sammen.
For at få en DH4 i samlingen, kan man
ty til Airﬁx, der allerede i 70’erne udgav et
ﬁnt sæt af ﬂyet. For at gå skridtet videre,
må man ty til konvertering.
Er man virkelig Old School, så kan man
prøve ”balsa-næse” tricket med at lave en
ny front af træ.
I 1995 kom Blue Rider os til hjælp med
et konverteringssæt, der indeholder en ny
krop, der kan bruges med DH4 sættet
samt metal bestykning, motor, propel og
udstødning.

Så i dag skal vi bygge ”som i gamle
dage”, vi sætter en model sammen af
en Airﬁx DH4 fra 1987 med Blue Rider
konvertering fra 1995 og den rigges som
Bech allerede i Halehjulet 1/1971 beskrev.
Det bliver en historie, der kunne være
Wilhelm Willersted værdig.
Og rigge et engelsk biplan, der er ikke
noget bedre. Engelskmændene kunne
noget med kaotisk wireføring, der er en
udfordring for modelbyggere.
Først var jeg forbi publikationen
”Windsock” nr.72/Airco DH9 og printede
deres fremragende 1:72 tegning ud til brug
for byggeriet.

Sæt i gang!
Start med at skære halen af DH4’eren, den
skal vi bruge igen.
DH9 kroppen er en klassisk short-run
del med 3 mm tyk plastik og ingen detaljer
som sådan. Så det er med at fatte sin lille
boremaskine og fræsehoved og så gå i gang
med at hule ud til pilot og observatør.
Når du har fået et ﬁnt, rundt hul, så kan
man gå videre til at tynde kropssiden lidt,
så der bliver plads til lidt detaljer.
Efter at min var tyndet ud, lagde jeg et
stykke plastikplade som bund, genbrugte
sæderne fra DH4’eren og lavede et instrumentpanel, styrepedaler og en styrepind.

Slutmålet ser sådan ud. Denne DH9 står på Imperial War Museum i Duxford
Foto: Internettet
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Det dækker udmærket mit behov for
detaljer.
Da godset er så tykt, vil motoren
komme for langt tilbage i kroppen. Derfor
skal DH9 kroppen også tyndes i godset
ude i næsen, så motoren kan komme ned
på sin plads.
Windsock tegningen viser også ﬁnt,
hvor udskæringen skal være.
Nu kan vi så begynde at sætte dele
sammen. Undervingen passer ﬁnt til DH9
kroppen med kun en lille smule tilpasning.
Vingestivere monteres på topvingen.
Det er et ”nyere sæt”, så de er støbt som
par, hvilket gør monteringen en smule
lettere.
Bemærk dog, godset i sæt-delene er
meget tynde. For meget lim eller for hårdhændet behandling får dem til at knække.
Ellers monterer jeg dem ved hjælp af
”bløvr” på hele montageﬂaden. Når det
er tørt, kan det skrabes i niveau ved hjælp
af en skalpel.
Inden overvingen sættes på undervinge
og krop, bores der huller til rigning. 0,5
mm alle steder, hvor wire skal fastgøres til
kroppen eller forbinde vingerne.
Overvingen sættes nu fast og lad den
tørre over en nat.
Så kan man virkelig med fordel lave lidt
malearbejde nu. Kroppen, undersiden af

overvingen og oversiden af undervingen males, sammen
med vingestiverne.
De kommer ikke til
at være tilgængelige
mere i byggeprocessen.
Når jeg laver
træ-effekt på vingestiverne, så maler
jeg en lysere brun,
og medens den er
halvtør, trækker jeg
striber med lidt mørkere brun. Til 1:72
virker det som en
OK effekt.
Tiden er så kommet til at strikke lidt
rigging, hvilket hos mig nu om stunder sker
med gennemsigtig sytråd. Dertil lidt Super
Glue Gele til at lime med.
Man sidder (nu om stunder) under
lup-lampen og får mingeleret noget sytråd
mellem de udborede huller.
Hvor wiren kommer fra kroppen og til
vingen, sættes den først fast i kroppen. En
ordentlig klat ”super glue gele” på enden af
tråden og forsigtigt ind i hullet i kroppen.
Lad det tørre og hiv så forsigtigt. Tråden
plejer at blive siddende.
Så ﬁkseres tråden på den ene side, f.eks.
overvingen. Stræk lidt sprue i tykkelsen 0,5
mm eller mindre. Ja - det er et spørgsmål
om ”ﬁngerspitzgefühl” i denne klassiske
modelbygger eksercits.
S m å s t y k ke r
sprue dyppes i super glue gele og
stikkes ned i vingen, hvor den så vil
holde sytråden fast.
Når limen er
tør, kan man med
en skarp kniv skære
lim, sprue og sytrådsstrit væk og
med et skarpt knivblad skrabe efterladenskaberne helt
plant med vingeoverfladen. Man
har nu solidt fæstet
sytråden og samtidig spartlet hullet
ud - bum!
Det kunne så
være dejligt, hvis
sytråden kom til at
sidde stramt.
Så vi vender
modellen på hove-

Her er sytråden monteret og ﬁkseret
på overvingen med sprue

det og gør klar til samme sprue/super glue
gele eksercits som før - men - vi skal have
tråden til at sidde stramt.
Så træk (rimeligt forsigtigt) i tråden til
den er strammet op. Sæt så en klemme på
”stritten” af tråden, således at klemmen
hænger ”i fri luft”. Vægten fra klemmen
vil holde tråden stram, medens du forsegler
den med sprue/gele som før.
Igen, når det er tørt kan du skrabe
fastgørelsen helt plan med vingen. Og du
har nu en ret solid rigning, som er solidt
fastgjort til sættets dele.
DH9’ere havde et lidt længere understel
end DH4.
Jeg var lidt fristet til at blæse det et
stykke, men så alligevel. Jeg genbrugte
forankringen og akslen med holdere og

lavede nye ben af plastikplade i den ønskede længde. Lidt smittet af ”nittetælleri”
er man vist alligevel.
På et eller andet tidspunkt, så er man
så langt, at alt ”det nemme” rigning er
strikket færdigt.
Så udestår ”det svære”, som på en
engelskmand gør, at modellen ikke er til
at håndtere bagefter.
Tiden er derfor kommet til at male
modellen færdig og sætte decals på.
Nu udestår styrewire og rigning af haleplanerne. Inden da skal der lige scratchbygges de små styreanordninger, der sidder på
kroppen bag cockpittet, hvorpå styrewiren
udgår fra til haleplanet. På sættet er støbt
de små forhøjninger, hvor wiren skal fastgøres. Toppen af dem får lige en nænsom

Her ses de længere understelsben i plastikplade
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Sytråden er strammet op og der er trimmet
på styrbords vinger. Der mangler det samme
mellem bagbords vinger

berøring med et skarpt knivblad, så der er
en ﬂad monteringsﬂade.
Ellers er det så at genbruge metoden,
bare uden huller og sprue. Gennemsigtig
sytråd gøres fast, enten i huller i kroppen
eller på de 2 styreanordninger med en klat
gele. Lad det tørre grundigt. Så trækkes
de stramt med vægten af en klemme og
lægges på toppen af de små forhøjninger
på haleplan og ror, hvor de forsegles med
en klat gele. Lad det tørre grundigt. Så
skæres ”stritten” af, og man har en
ﬁn, stram, wire.
For at lade tyngdekraften virke
på klemmen under arbejdet, skal
der eventuelt opﬁndes lidt kreative
opstillinger.
Wire på haleplanerne trækkes
gennem 0,5 mm huller i een lang
tråd, der krydser hinanden i halestykket. 2 klemmer trækker den stramt
og hullet fyldes med gele. Lad det
tørre grundigt. Derefter kan ”strit-

terne” skæres væk med spidsen af et skarpt
knivblad.
Fra vingerne og ud til næsen går der
også 2 wirer. De sættes først fast i næsen og
trækkes derefter stramt til over- og undervinge med klemmer. Når de er monteret, så
er det nu klart, hvorfor man skal håndtere
modellens videre forløb med forsigtighed,
for der er bare wire her, der og allevegne.

Den næsten færdige model mangler blot propellen
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Men DH9’eren er sådan set også færdig
på det tidspunkt, der skal bare lige rettes
lidt til på bemaling og de sidste detaljer,
så der den klar til at indtage en plads i
samlingen.
Hos mig gerne sammen med DH4, for
jeg kan godt lide, når man kan udstille ﬂy,
der viser en udvikling i ﬂytypen. Det er
lidt det, modelbygning går ud på for mig.

DH.9 F1258 hænger i Musée de l'Air et de l'Espace i Paris
Foto: Internettet (wikipedia.org)
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Nr

Navn

1

UDMELDT

2

Kai Willadsen

Adresse

Postnr

Bynavn

Sct. Jørgensgade 16

4200

Slagelse

Telefon

Emailadresse
willadsen@geologi.com

3

Ole Mønsted

Islevgårds Allé 6

2610

Rødovre

42917508

4

Torben Klein

Espedammen 52

2605

Brøndby

36472959

5

Finn Kofoed

Tesdorphsvej 77

2000

Frederiksberg

38106910

6

Dan Seifert

Kvædehaven 6

2600

Glostrup

24204364

seifert@post6.tele.dk

7

Lars Seifert-Thorsen

Guldregnvej 4, Ølsemagle

4600

Køge

56639300

abydanes@gmail.com

8

Per Madsen

Saksen D4, 2. dør 3

2630

Taastrup

35856545

PMA1958@live.com

9

Johnny Madsen

Vestergade 30

4200

Slagelse

58501049

ejlif@hotmail.com

10

Torsten Bork Pedersen

Havrevænget 112

2980

Kokkedal

32136557

11

Kjeld Holmehave

Stubbedamsvej 111

3000

Helsingør

40721221

12

Petur Juul Jacobsen

Postboks 3141, Varóalág 5

110

Tórshavn, Færøerne

13

Ove Høeg Christensen

Perikumhaven 99

2730

Herlev

14

Lars Dantoft

Flidsagervej 14

2500

Valby

36169491

15

Ole Ries

Søndermosevej 18

6330

Padborg

74675326

riesole579@gmail.com

16

Finn Søndergaard

Munkevænget 227

6000

Kolding

27620958

leneﬁnn@stofanet.dk

17

Troels Jørgensen

Gustav Johannsens Vej 11

2000

Frederiksberg

38796845

18

Jan Lykke Jensen

Reerslevvej 25

2640

Hedehusene

46590220

jan@lykkejensen.dk

19

Bent Osvald Sørensen

Skolevej 4

6800

Varde

75155529

bentosvald@jubii.dk

20

Eric Hinding

Holløse Møllevej 2

4700

Næstved

55450127

Ingen pc og derfor ingen mail

21

Mikael Sams

Finlandsvej 10 G

9800

Hjørring

98920043

mikprivat@cool.dk

22

Martin Thau

Præstemarken 22, Kristrup

8960

Randers SØ

86428697

thau@vip.cybercity.dk

23

Per Voetmann

Carl Nielsens Alle 4, 5.th.

2100

København Ø

29287602

pervoe@privat.dk

24

Flemming Hansen

Bringebakken 29, Jonstrup

3500

Værløse

44686618

ﬂh@vip.cybercity.dk

25

Steen Mose Gaarde

Svallerup Bygade 26

4400

Kalundborg

59599024

26

Brian Petersen

Hestehaven 18

2500

Valby

38345208

torben@klein.adsl.dk

kjeld.holmehave@stofanet.dk
peturjuuljacobsen@kallnet.fo

44844977

ohclb@mail.tele.dk

27

Morten G. Pliniussen

Slåenhaven 12

5550

Langeskov

65382545

mortenplinius@gmail.com

28

Torben Sørensen

Brådebæksvej 33 H

2970

Hørsholm

43454042

katomoso@pc.dk

29

Poul Mørkenborg

Østparken 38

5220

Odense SØ

30

Kim Asborg Hansen

Holbækvej 19

4100

Ringsted

20711667

kahansen@live.dk

31

Kristian Musso

Sønderbjerg 5, Vallø

4600

Køge

56215853

32

Per Tardum

Blålersvej 68

2990

Nivå

49111304

33

Finn Andersen

Sortsøvej 10

2730

Herlev

44920359

ﬁnn@fjmail.dk

34

Peter Bjørn Madsen

Ordrup Mølle, Ordrupvej 60

4540

Fårevejle

59620310

peterbjoern@hotmail.com

35

Henning Svensson

Vordingborggade 30, 1.tv.

2100

København Ø

31423910

hsv@dbmail.dk

36

Jonny Reinholdt Jensen

Byskov Allé 7, 3.tv.

4200

Slagelse

26707591

jonny.reinholdt@youmail.dk

37

Stoppel Hobby

Grundtvigsvej 15

1864

Frederiksberg C

38883854

38

Køge Bibliotek

Kirkestræde 18

4600

Køge

39

Brian Brodersen

Aastrupvej 29

4850

Stubbekøbing

21353769

40

Martin P. Bendsøe

Kulsviervej 86 B

2800

Lyngby

45930935

41

Ole Westphalen

Sigridsvej 51

3650

Ølstykke

47179415

42

Henrik Stormer

Fensmarks Allé 18

3520

Farum

36179032

stormer@email.dk

43

Allan Nielsen

Spættebo 2

2665

Vallensbæk Strand

22878521

allnie9@gmail.com

44

Tommy Olsen

Vardevej 36 A, 3.th

7100

Vejle

98171779

tommy.e.olsen@jubii.dk

45

Freddy Kikkenborg

Händelsvej 54, st.tv.

2450

København SV

36303843

kikkenborg47@outlook.dk

46

A/Pmodels Torben Pedersen

Eriksholmparken 136

9400

Nørresundby

40604362

enhjorning@stofanet.dk

47

Peter Fousing

Bregnegårdsvej 29

6630

Rødding

74842910

peter@ribeantikvariat.dk

48

Torben Nielsen

Hasselvænget 4

7800

Skive

97528256

panzerfreak@mail.tele.dk

49

Carsten Bentzien

Knardrupgårds Allé 10

3660

Stenløse

38108301

bentzien@gmail.com

50

Jes Touvdal

Toftevangen 77

4130

Viby Sjælland

21641661

touvdal@christensen.tdcadsl.dk

51

Claus Davidsen

Pilevej 10

7600

Struer

97840237

fam_davidsen@get2net.dk

52

Svend Aage Grønnebæk

Østergade 7

6690

Gørding

75177050

svend_groennebaek@hotmail.com

53

Christian Alexandersen

Koglevænget 3

8920

Randers NV

86431612

c_alexandersen@yahoo.dk

per@tardum.dk

brian.brodersen@tdcadsl.dk

31

32

54

Michael Boll Jensen

Bjødstrupvej 63

2610

Rødovre

36704667

m.b.jensen@webspeed.dk

55

Robert Jensen

Stenbjergparken 3B, 2.th.

6400

Sønderborg

29900003

r_t_jensen@mail1.stofanet.dk

56

Peter Christensen

Egernleddet 9

3660

Stenløse

56634260

pc@naftrading.com

57

Ib Dramshøj

Vestergårdsvej 57, 1.tv

2600

Glostrup

20725309

58

Kjeld Pedersen

Tiendevej 3

4760

Vordingborg

24785307

59

Niels Helge Rønkjær

Strandstræde 3, bolig 5

3550

Slangerup

86435240

60

Torben Magnusson

Grundtvigs Allé 119

6700

Esbjerg

75451548

61

Allan Nielsen

Ellekildehavevej 25

3140

Ålsgårde

40446130

allanknielsen@stofanet.dk

62

Sonnich P. Hansen

Morbærhaven 6, 107

2620

Albertslund

50203090

sphansen@AUB.dk

63

Bennett Bech-Jensen

Martesens Allé 4 A, st.th.

1828

Frederiksberg C

33241721

bennett@post10.tele.dk

64

Henning Knudsen

Hømvej 39, Høm

6760

Skærbæk

74753353

henningknudsen61@gmail.com

65

Morten Jessen

Gennemløbet 11, 3.

2720

Vanløse

66

Gerhard Olsen

Høve Bygade 9, Høve

4550

Asnæs

tiendevej@gmail.com
tbair@esenet.dk

morten@airwarpublications.com
36727240

67

Niels G. Jørgensen

Skovdammen 3

2880

Bagsværd

35420515

68

Thomas Sørensen

Pontoppidansvej 13 E, 1.th

3000

Helsingør

49261013

nielsgorm@sol.dk

69

Michael Quark Schmidt

Nylandsvej 155, 4.mf.

4600

Køge

27993216

quark20@hotmail.com

70

Martin Røpke

Gammelsøvej 6

4760

Vordingborg

55372035

britt@orehoj.dk

71

Johnny Frank Fæstelager

Langekærvej 37

2750

Ballerup

44661883

72

Yme Offringa

Fonteinstraat 29

8913 CV

Leeuwarden

73

Christian Ankerstjerne

Eremitageparken 103, 2.B

2800

Lyngby

74

Henning Toldbod

Langgade 32

9000

Ålborg

98103073

75

Carsten Rønnev

Vesterfælledvej 15, 1.tv

1750

København V

33234216

76

Jan Dam Hansen

Syrenhegnet 50

2630

Taastrup

43527010

77

Mikkel Plannthin

Ndr. Frihavnsgade 31, 1.th

2100

København Ø

78

Kristoffer Åberg

Klangv. 9

22472

Lund

79

Allan Petersen

Kalvehave Mark 20

4771

Kalvehave

21637495

allanpet@gmail.com

80

Steffen Sørensen

Skads Byvej 59

6705

Esbjerg Ø

75160203

steffen@neffets.dk

81

Lasse Hyllemose

Amalievej 22, 1.tv

1875

Frederiksberg C

50563937

lasarm@webspeed.dk

82

Markus Kossmann

Bertram Knudsens Vej 172

6000

Kolding

75528140

mkossmann@hotmail.dk

83

Tom Isager

Alkærhøj 20

6950

Ringkøbing

97323712

84

Det Nordjydske Landsbibl.

Rendsburggade 2, boks 839

9100

Ålborg

85

Torben Heide Petersen

Sandbakken 45

4700

Næstved

d180066@dadlnet.dk

86

Per Buus

Verupvej 1, Verup

4293

Dianalund

pbu@naviair.dk

87

Ivan Majbom Madsen

Haugevej 210

5270

Odense N

88

Anders R. Jensen

Slotsvænget 27, st.th.

4200

Slagelse

89

Henning Sørensen

Ejerstedvej 102

9493

Saltum

90

Ole Østergård

Ørnevej 9

2970

Hørsholm

50899538

ole.oestergaard@jubii.dk

91

Lars Myrup Lassen

Svejgårdsvej 28, 1.

2900

Hellerup

39611627

lars_myruplassen@mac.com

92

Bo Christensen

Fugledalen 9

4000

Roskilde

46372013

aabenhuus@outlook.dk

93

Per Nielsen

Næstvedgade 27. st.tv.

2100

København Ø

50427490

94

Flemming Iversen

Godsparken 138

2670

Greve Strand

95

Roy Nielsen

Vejlebrovej 18 B

2635

Ishøj

96

Jan Bannebjerg

Vejlebrovej 28 G

2635

Ishøj

97

Jan Mathiesen

Sletmarken 13

6310

Broager

98

Kenneth Kerff

Stenagergårdsvej 57, Gelsted

4160

99

UDMELDT

100

Jørgen Seit Jespersen

Valhøjvej 4

101

Poul Østergaard

Kulsvierparken 39

102

Peter Kristiansen

Kløvervej 8

3500

Værløse

40416586

peter.kristiansen@post.dk

103

Danscale

Lyshøjgårdsvej 63

2500

Valby

36173638

danscale@godmail.dk

104

Mogens Vikman

Ålykkegade 10

6000

Kolding

75534560

mogens@cisko.dk

105

Jens Peter Madsen

Fyrrevænget 415

7190

Billund

75331245

j.p.madsen@mail.dk

106

Jacob Teckemeier

Lykkesholms Allé 29, 1.tv

1902

Frederiksberg C

107

Ole Andreasen

Jordbærdalen 21

3700

Rønne

56910315

info@actiontour.dk

108

Mikael S Rasmussen

Egeparken 5

6650

Brørup

22488961

wotan@tdcadsl.dk

109

Dan TDBV Nielsen

Bakkegade 3 C.

3600

Frederikssund

47311094

dsl39912@vip.cybercity.dk

110

Ib Pedersen

Søndergade 59

9320

Hjallerup

40844517

ibejgil@hotmail.com

y.offringa9@upcmail.nl
panzer@panzerworld.net
htoldbod@gmail.com
jan.hansen@teknologisk.dk
plannthin@hotmail.com
kristoffer.aberg@acm.org

58530988

pernielsen@haunstrupgaard.dk
ﬁ@24carrots.dk

30240087

rnielsen@witte-nielsen.dk

Herlufmagle

26361823

kerff@oﬁr.dk

2500

Valby

24211490

2800

Lyngby

seit@webspeed.dk
jopo@webspeed.dk

jstk@bane.dk

111

Tommy Beck

Syrenparken 1

6760

Ribe

112

Bo Balsløv

Lindevej 11

4622

Havdrup

113

Claus Dam

Frederikssundsvej 394 st.tv.

2700

Brønshøj

114

Søren Jensen

Engkrogen 7

4600

Køge

56650851

115

Bent Sehested Hansen

Orionvænget 10

5210

Odense NV

66161952

116

Claus Zimmermann

91/471 Maroondah Hwy,
Lilydale

VIC 3140

Australien

claus_z@westnet.com.au

117

Jens Voigt

Åkirkebyvej 156

3700

Rønne

jens@balbo-net.org

118

Nicolai Plesberg

Kærvej 8

4571

Grevinge

119

Peter Nellemann

Banevej 24

4180

Sorø

120

Henrik Høeg

Nørregade 110 A, st.

6700

Esbjerg

henrikhoeg@live.dk

121

Torben Plesberg

Hovedgaden 37A

4571

Grevinge

torben.plesberg@gmail.com

122

Per Reichgrüber

Nordmarksvej 64, 1.tv.

2770

Kastrup

reichgrüber@gmail.com

123

Steen Agner

Gl. Havnevej 10

2670

Greve Strand

22905464

steenagner13@gmail.com

124

Anders Kofoed Hansen

Højmose Vænge 9, 3.tv

2970

Hørsholm

47721703

anderskofoedhansen@gmail.com

125

Carsten Bjødstrup Andersen

Skovbrinken 17

4060

Kirke-Såby

46499339

carsten@andersen.mail.dk

126

Jan Mortensen

Østergade 20, 2.tv

3400

Hillerød

40267087

127

Steen C. Knudsen

Løgstørgadev 23, 4.tv

2100

København Ø

40986867

128

René Hansen

Gildbrovej 40, st.tv.

2635

Ishøj

fsm70@icloud.com

129

Lars Christensen

Møllebrovej 11

9280

Storvorde

larsvr6@gmail.com

130

Sebastian Jørgensen

Ursula Gould Way

E14 7FZ

London

sebjorg@gmail.com

131

Salvador Barrera-Figueroa

Nordbyvej 1, st.th.

2720

Vanløse

132

Lars Rabech

Kirsebærgården 2

2620

Albertslund

25573124

lars@rabech.dk

133

Henning Nørreris

Løgstørvej 45

8832

Skals

86696180

mthnn@pc.dk

134

Kim Stolzenbach

Kochsgade 35 B

5000

Odense C

ks@modeljernbane.dk

135

Klaus Krøyer Jakobsen

Daltoftevej 16

4900

Nakskov

birkla@gmail.com

136

Henrik Riis

Andelshusene 6

2750

Ballerup

137

Niels Elmholt Christensen

Teglgaardsvej 1A st,

7100

Vejle

n.elmholt@gmail.com

138

René Thordrup Petersen

Ved Bellahøj 10, 8.tv.

2700

Brønshøj

desdichado@bellahoej.net

139

Casper Dahm

Egevej 10

3650

Ølstykke

140

Jan Juhl Jacobsen

Hammeren 32, 4, -209

2630

Taastrup

141

Niels Mikkelsen

Vindingevej 1 A

2700

Brønshøj

142

Steen Søgaard Pedersen

Toftevej 12

7300

Jelling

143

Kim Møller

A.F. Kriegersvej 7, 1.

2100

København Ø

144

Peter Højborg

Grydehøjvej 44

4000

Roskilde

145

W. Rohland-Larsen

Præstemarken 18

4000

Roskilde

Formandens side
Fortsat fra side 4
Mine to tidligere nævnte Hetzer kommer
helt klart til at indgå i hvert sit lille diorama,
Min Hetzer fra Tamiya kommer til at blive
indbygget i et Ardenner diorama, hvor
udfordringen vil blive at prøve at selvfremstille høje grantræer typisk for området.
Jeg talte med en del modelbyggere fra
Twenot om det, og nogle havde løst dette
med at købe præfabrikerede træer fra diverse udbydere, Jeg prøvede at se om der
var nogle i udbud på Hobbymessen; men
de var ikke brugbare.
Jeg har så efterfølgende fået tilsendt
en god beskrivelse fra en modelbygger fra
Belgien, som forklarer hvordan sådanne
træer kan bygges for langt mindre end
håndbyggede træer fra en producent fra
Polen koster.
Når jeg har fået prøvet denne metode,
så skal jeg nok skrive en erfaringsartikel til

bladet. Min anden Hetzer kommer også
til at indgå i et lille diorama. Her har jeg
været så heldig at Masterbox har frigivet
et ﬁgursæt, som passer præcist til min ide.
Her kommer jeg til at bygge et lille
hushjørne, hvor det vil være muligt at
prøve at bruge et nyt produkt, Balsa-Foam,
som jeg fandt hos en af de handlende ved
mødet i Holland. Mine erfaringer med
dette produkt vil også blive omsat til en
artikel i bladet.
Når mødet i maj afholdes håber jeg at
mit projekt i skala 1/144 vil være færdigt.
Det var egentligt meningen at den skulle
have været færdig til kvartårskonkurrencen
i november 2016; men den kom jeg til at
gemme, da jeg dels løb tør for tid og dels
valgte at ekspandere, så jeg også indbyggede nogle 3D printede køretøjer og ﬁgurer
som jeg havde fundet hos en 3D designer
fra ﬁrmaet Shapeways, som hoster mange
forskellige 3D designere. Disse meget små
printede modeller er fantastiske i detaljerne

beck-ribe@stofanet.dk
clausd@kulturarv.dk

57830806

sj56@forum.dk
tusebent@post3.tele.dk

petwiedn@hotmail.dk

schk@live.dk

sbarreraﬁgueroa@gmail.com

22929895

36708676

cmdahm@yahoo.dk

61337390
20618083
46756262

rohlandusa@hotmail.com

set i forhold til skalaen og de viser klart at
i fremtiden så vil en langt større del af vores tilbehør og ombygningsdele til diverse
projekter komme som 3D printede dele.
Vi nærmer os sommeren og når din ferie
skal planlægges, så prøv og se om du kan
snige et museumsbesøg ind i ferieplanlægningen.
Min egen sommerferie kommer nok til
at foregå i Norditalien i nærheden af Milano, og mon det ikke er muligt at aﬂægge
et besøg i Torino hvor der tilfældigvis ligger
et militærmuseum, vi må se om det lykkes,
det er noget tiden må vise.
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Militærkøretøjer

German Field Kitchen with Soldiers
”Lunch Time”
1/35. Riich Models modelnr: 35045.
Riich models har begået en ﬁnt lille “instant diorama” i model ved at genbruge
deres lille feltkøkken og kombinere det
med nogle ﬁgurer af betjeningspersonale
og nogle spisende ofﬁcerer samt diverse
køkkenudstyr, en hest, en kat og en høne!
Alt i alt ﬁne detaljer, hvis man vil bygge en
gårdscene i et diorama.
I æsken ﬁndes der i alt 7 støberammer
et æts detaljerings ark, en stump kæde og
et decalark. Alt i alt 151 plasticdele samt
24 æts dele, et ganske pænt detaljeret
byggesæt.
Riich models har kaldt deres feltkøkken for stort feltkøkken, men jeg mener
at det som Tamiya udgiver har betegnelsen
stort feltkøkken og da dette er mindre så
må det være det lille feltkøkken. Detaljerigdommen er meget ﬁn og det ser ud til
at være forholdsvist nemt at bygge, jeg har
prøvet at sammenligne med min byggede
resinmodel af et lille feltkøkken fra Plus
models, som dengang det udkom var anerkendt som et ﬁnt detaljeret model. Den
er da stadig en pæn model; men slet ikke
så detaljeret som den nye fra Riich Models.
Der er nogle super små detaljer at tilføje
på modellen, så samlet set fremstår det som
et overordentligt ﬁnt lille byggesæt, som
sagtens kan indgå i et diorama hvor man
bruger de dele som medfølger i modellen.
Hvis man yderligere har ﬁgur sæt rammen
fra Tamiya så har man muligheden for at
give modellen lidt ekstra dynamik med
yderligere ﬁgurer til dioramaet.
Kan klart anbefales.
Dan Seifert

Bøger
BAe Hawk in Finnish Air Force
Af Jyrki Laukkanen.
Forlaget Koala-Kustannus, Helsinki,
Finland 2015
ISBN 978-952-229-166-0.
Forfatterens baggrund er den bedst mulige: han har selv ﬂøjet ikke bare ﬂytypen i
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Anmeldelser

Finland, men også mindst én af de konkurrerende typer, ligesom han selv har taget
adskillige af bogens fotograﬁer, herunder
luft-til-luft fotos.
Bogen begynder med generel baggrund og udviklingshistorie, herunder
oversigt over typens forskellige versioner
og brugere verden over. Herefter følger
en oversigt over ﬂytyper med tilsvarende
opgaver i 1970erne efterfulgt af en beskrivelse af anskaffelsesprocessen, herunder
prøveﬂyvning og bedømmelse af andre
mulige ﬂytyper. Produktion og levering
kommer i næste kapitel, herunder indkøbet
af brugte Hawk fra Schweiz. De næste 34
sider rummer ﬂytypens anvendelse i Finland enhedsvis, afsluttet med et afsnit om
vedligeholdelse.
Den tekniske beskrivelse (herunder
med en cut-away tegning) følges af pilotens oplevelse (der er flere fotos af
instrumentbrætterne). Direkte målrettet
modelbyggeren er et 16 sider langt kapitel
om bemaling og mærker.
Fotograﬁerne i de 20 sider om særligt
fremtrædende piloter, herunder opvisningsholdet Midnight Hawks, giver alle
nødvendige oplysninger til korrekt bemaling af de ﬁgurer, som måtte være i byggesættet. Deployeringer udenlands får seks
sider, ﬁre sider fortæller om forulykkede
eller på anden måde udgåede ﬂy – typen
har været i ﬁnsk tjeneste siden 1980.
De enkelte ﬂyindividers historie gives
med en halv side til hvert ﬂy: Et stort farvefotograﬁ set sådan nogenlunde fra siden i
ﬂyets oprindelige farveskema, billedteksten giver de vigtigste datoer samt samlet
ﬂyvetid (hvis det pågældende ﬂy er udgået
af tjeneste). Desuden angives tid og sted

for billedet samt særlige omstændigheder.
Disse billedtekster er det eneste sted i
bogen, hvor teksten kun er på ﬁnsk. Al anden tekst, både brødtekst og billedtekster,
ﬁndes parallelt på både ﬁnsk og engelsk.
Der er enkelte småforskelle i de to teksters
faktuelle indhold, både den ﬁnske og den
engelske tekst er af god sproglig kvalitet
og behagelige at læse – det er tydeligt, at
de er skrevet af fagfolk indenfor ﬂyvning.
Eftersom Hawk forventes at fortsætte
sin tjeneste i Finland en lille snes år endnu,
bliver der stof til en bog mere i fremtiden.
Men som det er nu, er denne bog den
absolut bedste enkelt-reference for den
modelbygger, som vil bygge en Hawk (og i
særdeleshed en ﬁnsk Hawk) til sin samling.
Bogen er på 224 sider, indbundet i stift
bind, format A4.
Blandt de udgivne sæt kan nævnes Airﬁx, Matchbox, Italeri og Revell i 1/72, Italeri og Hobby Boss i 1/48, Kinetic i 1/32
og OzMods i 1/144. Matchbox’ sæt blev
oprindeligt udgivet med ﬁnske mærker.
Finske mærker tilbydes eksempelvis både i 1/72 og 1/48 fra Avalon og
Galdecal. Galdecal har mærker til både
Midnight Hawks opvisningsholdet og en
tidlig version fra Ilmasotakoulu (Luftkampskolen), mens Avalons ark gengiver ﬁre
versioner: i kun grunder, som ﬂyet blev
prøveﬂøjet fra den ﬁnske licensproduktion,
en tidlig grøn-sort standardbemaling, den
fra 1992 indførte grå bemaling med lille
kokarde og endelig et af de fra Schweiz
købte fly i rød-hvidt farveskema med
schweizisk nummer og finsk kokarde,
denne dragt bar dette ﬂy ved prøveﬂyvning
efter modtagelsen i Finland inden Upgrade
2-modiﬁkationen, som alle de nyindkøbte
ﬂy ﬁk inden ibrugtagning.
Kai Willadsen
Danish Leopards in Helmand /
From the crew’s perspective.
Af Thomas Antonsen
A4 format i softback, 152 sider,
rigt illustreret. ISBN 978-0992842567
I 2007 blev de danske Leopard kampvogne deployeret i Helmand provinsen i
Afghanistan. Her kom de som en tiltrængt
forstærkning, ikke kun til de danske tropper i området, men også som støtte til allierede tropper. De kom fra Jyske Dragon
Regiment.
Vi følger Leopard kampvognene, da de
startede med det første kontingent soldater
som en del af DANCON 4. Vi følger besætningen i dagliglivet i lejren, på opgave
med Leoparden, og vi kommer rundt om

”bæstet” på alle mulige måder. Vi ser
indsatsen mod Taliban og når Taliban
engang imellem får ram på en Leopard, ser vi også dette. Vi følger det
ene DANCON hold efter det andet,
og det er som om vi bliver ”dus” med
de enkelte besætningsmedlemmer,
mekanikere og andre folk der har deres
daglige gang rundt om ”bæstet”.
Sådan går det slag i slag indtil
DANCON 17 slutter i maj 2014 hvorefter Leoparderne skal sendes hjem.
Derudover følger vi alle forberedelser
inden de sendes til Helmand, og vi ser
til sidst hvordan de ”pakkes ned” for
at blive sendt hjem igen.
Bogen følger det hele kronologisk
hvilket er dens force. Derudover er der
et appendiks som indeholder et kort
over indsatsområderne, forklaringer
på forkortelser og meget andet.

Min vurdering er at Thomas Antonsen
har gjort det igen. Atter engang har han
skrevet en god bog om de danske Leopard
kampvogne. Bogen kan anbefales på det
kraftigste.
Den kan bestilles direkte fra Trackpublishing.com i England eller fra soldaterhjemmet i Holstebro på internetadressen
holstebro@kfums-soldaterhjem.dk. Derudover er bogen også på Facebook.
Bogen koster 249,- kr. hvis man selv
henter den. Ellers kommer forsendelses
omkostningerne oveni.
Den er skrevet for at samle penge ind
til veteranorganisationerne herhjemme.
Det var også derfor at soldaterhjemmet ﬁk
de første eksemplarer til salg herhjemme.
Det skal i øvrigt siges at andet oplag nu er
under forberedelse.
Morten G. Pliniussen

Lav selv dit eget bladløv
Nye værktøjer til dioramabyggeren.
Af Dan Seifert

P

å min seneste tur til det årlige
stormøde i den hollandske militær
bygnings organisation Twenot, faldt
jeg over nogle små udstansnings værktøjer
hos en af de handlende, til at fabrikere dit
eget bladløv til brug i dioramaer eller små
ﬁgurvignetter.
De fabrikeres af et spansk ﬁrma fra
Alicante. De har deres egen hjemmeside;
www.greenstuffworld.com, hvorfra man
kan ﬁnde de forskellige typer af bladløv,
som de udbyder.
Jeg købte to forskellige. Den medium
grønne, der stanser ahornblade ud og den
lys lilla, der standser egeblade ud. De leveres i forskellige farver og man kan stanse
forskellige blade ud alt efter hvilken farve
man køber.
Selve apparatet er enkelt udformet og
består af en samlet del, hvor der er plads
til at man kan indføre det emne man vil
stanse bladene ud af.

Jeg har brugt almindeligt papir; man
kan også bruge tyndt plasticcard. Tykkelsen
må ikke være mere end 0,25 mm ellers så
er der fare for at du ødelægger stanseværktøjets skærende dele.
Jeg har eksperimenteret med alm. papir, som er blevet malet med akryl farver i
rødbrune eller grønne nuancer. Når papiret
er helt tørt, så er det bare at føre det i maskinen og trykke på knappen, ﬂytte papiret
en smule og trykke igen og igen og vupti
så er der masser af små blade til brug i dit
næste diorama.
Jeg gav 13 Euro for hvert af mine
stanseværktøjer på mødet, og de kan købes
via hjemmesiden for 9,95 Euro pr. stk. Jeg
regner bestemt med, at der lige er et par
typer mere der skal indkøbes. Det er i hvert
tilfælde billigere end at købe laserskårne
løvblade fra Plus model eller lignende.
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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 2017!
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. oktober 2017
Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget er
mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 1/17 (Østrig)
Der Wiener Winterhafen, art. m. fotos.......................................–4
Zeitzeuge Johann Grill, art. m. få fotos ................................... –15
Regionalﬂuggesellschafft Tyrolean Airways,
art. m. få fotos ................................................................................–5
Tödliche unfälle von Militärﬂugzeugführern,
art. m. få fotos ................................................................................–2
Luftfarhzeugregister, art. m. få fotos ..........................................–2
Neuigkeiten, art. m. få fotos .........................................................–4
Leserbriefe, art. m. få fotos ..........................................................–6
IPMS Magazine UK 01/2017
Seven engined Stratojet, art. m. fotos ......................... –2 ”Farve”
Quick build T-34, art. m. fotos .................................... –6 ”Farve”
IPMS Honduras F-4 Phantom On line Competition,
art. m. fotos ..................................................................... –1 ”Farve”
It’s always Saturday in nerd world, art. m. fotos ........ –1 ”Farve”
Armstrong Whitworth AW.16 in China,
art. m. fotos ..................................................................... –2 ”Farve”
Airﬁx 40mm Bofors Gun and tractor 1:76 scale,
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
Deﬁant by Day and by Night, art. m. fotos ............... –8 ”Farve”
A Supermarine Swift Airﬁx, art. m. fotos .................. –3 ”Farve”
(IPMS Journal er et rigtigt ﬂot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 29 issue 1 2017 USA
Frankenstein Monsters Spooky Spouse,
art. m. fotos .................................................................... –6 ”Farve”
Takoms Mark IV Female Tank 1:35, art. m. fotos .... –4 ”Farve”
1:5 massive Mustang, art. m. fotos .............................. –8 ”Farve”
Tamiya 1:6 Harley to lightweight “Bobber”,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Guadalcanal Gunﬁghter, art. m. fotos ........................ –6 ”Farve”
Verlinden Civil War 100 pound parrot riﬂe,
art. m. fotos ..................................................................... –3 ”Farve”
3D printed North American Terror bird,
art. m. fotos ..................................................................... –5 ”Farve”
APMA 1-16 Australien
Renault UE Chenillette, art. m. fotos..........................................–5
Anare C-47, art. m. fotos ..............................................................–2
Cartographic Canberra, art. m. fotos ..........................................–9
Wiesel Light Armoured Tracked Vehicle, art. m. fotos............–8
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APMA 2-16 Australien
Danube River Gunboat, art. m. fotos .........................................–4
Bren Gun Carrier story part 2, art. m. fotos ..............................–7
Breguet XIX, art. m. fotos ............................................................–1
Mekong Monitors Part 1, art. m. fotos .......................................–1
Italian Aircraft Color Schemes in the Spanish Civil War,
art. m. fotos .....................................................................................–3
Croatian Navy, art. m. fotos .........................................................–5
Wasp IIC Flamethrower, art. m. fotos ........................................–2
APMA 3-16 Australien
Aircraft at the Movies, Part one, art. m. fotos ...........................–2
Caged Fury, art. m. fotos ..............................................................–8
Dioramas in 1:72 scale, art. m. fotos ...........................................–6
HP Halifax C.VIII/Halton update, art. m. fotos ......................–6
APMA 4-16 Australien
MS Port Jackson, art. m. fotos .....................................................–2
Morane Saulnier MS 406, art. m. fotos .................................... –16
Chinese AFV’s of 1937, art. m. fotos .........................................–5
Armstrong Whitworth AW.16 in China, art. m. fotos ..............–6
L.P. No. 1 Carrier in New Zealand service, art. m. fotos.........–2
(Kit er et rigtigt ﬂot blad med mange farvesider)
Kit 184 – 2016 (Belgien)
Diverse nyt, art. m. fotos ............................................ –12 ”Farve”
T-35 Soviet heavy tank part 2, art. m. fotos ............... –4 ”Farve”
Plastic & Steel 2016, art. m. fotos................................ –4 ”Farve”
Little T-Bird T-33A Tanmodel i 1:72,
art. m. fotos ..................................................................... –8 ”Farve”
Alpha Jet Belgian Air Force 1:48, art. m. fotos ......... –2 ”Farve”
Schnellboot Type S-100, art. m. fotos......................... –6 ”Farve”
Pastels Tutorial, art. m. fotos........................................ –4 ”Farve”
Airﬁx 1:72 P-51D Mustang, art. m. fotos .................. –4 ”Farve”
JP Productions Mirage V, art. m. fotos ....................... –2 ”Farve”
(Det VAR ﬂot, men er nu reduceret til en A5 størrelse.)
IPMS Deutschland Journal nr. 49/2 – 2016
War remnants museum Ho Chi Minh City,
art. m. fotos ..................................................................... –5 ”Farve”
Flughafenfahrzeuge der Länder, art. uden fotos .......................–2
Gaz AAA Nr.35183 von Miniart, art. m. fotos ......... –4 ”Farve”
Lockheed model 9 Orion 1:72, art. m. fotos ............. –5 ”Farve”
Museumsbesuch in Pohronsky Ruskov,
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
MiG-21UM Trumpeter 1:48, art. m. fotos ................. –5 ”Farve”
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Navn

Feb

Maj

Sep

Nov

Total

Placering 2016

konkurrencen
2017

Peter Nellemann

10

10

1

Peter Kristiansen

10

10

3

Per Nielsen

10

10

5

Af Peter Kristiansen

Torben Klein

9

9

10

IPMS mødet i februar blev præget af årets
første snevejr, nærmest en veritabel snestorm med glatte veje og langsom kørsel i
hele Københavnsområdet. Februar plejer
ellers at være et af de bedst besøgte IPMS
møder, men denne aften havde kun 15
medlemmer vovet sig ud af den varme
stue. 9 medlemmer havde medbragt i alt
21 modeller til konkurrencen.

Flemming Hansen

9

9

18

Allan Nielsen

9

9

19

Sonnich Hansen

8

8

2

Torben Sørensen

8

8

--

Roy Nielsen

7

7

7

Aftenens vindere blev:
Klasse A: Militær og ﬁgurer
Per Nielsen: 1/35 Flak 18
Allan Nielsen: 1/10 SS Totenkopf Ofﬁcer
Sonnich Hansen: 150 mm Gitte
Klasse B: Fly, biler og andet
Peter Kristiansen: 1/72 F/A-18F Super
Hornet
Flemming Hansen: 1/48 RF-35 Draken –
Dynamite 6-1
Torben Sørensen: 1/72 Sikorsky MH-53

maritim ﬂyvning i 2011 (decals fra Syhart
Decal), mens Flemming Hansen tog 2.
pladsen med en dansk Draken fra Hasegawa i den ﬂotte Dynamite 6-1 bemaling i
anledning af fodbold-VM 1986 i Mexico,
hvor Danmark slog Uruguay.
I dioramaklassen fortsætter Peter Nellemann sin suveræne gode stil fra sidste år
og snuppede alle tre podiepladser.
1. pladsen gik til et diorama fra Italien med en Savoia Marchetti SM 79 fra
Trumpeter. 2. pladsen gik til et diorama fra
fransk Somaliland en gang i 1960’erne med
en Skyraider fra Hasegawa i en ﬂot fransk

bemaling. 3. pladsen gik til en lille opsats
med Peters yndlingsemne; en vandﬂyver,
denne gang en japansk Shin Meiwa US-1A
fra Anigrand.
Roy Nielsen deltog med en ﬂot weathered
Rebel U-Wing Fighter fra Revell og Torben
Klein havde medbragt tre af sine ﬁne ﬂydioramaer i 1/72, og blev bedst placeret
med en Douglas Devastator fra Airﬁx.
Billeder af de deltagende modeller kan som
altid ses på www.ipms.dk. Håber vi ses til
næste kvartårskonkurrence (nr. 3/2017) til
september på Nyboder Skole.

Klasse C: Dioramaer
Peter Nellemann: 1/48 Savoia Marchetti SM 79
Peter Nellemann: 1/72 Skyraider Armee
de l’air
Peter Nellemann: 1/144 Shin Meiwa
US-1A
Per Nielsen havde som sædvanlig været
ﬂittig og deltog med fem modeller i klasse
A, og blev belønnet med en 1. plads til en
nydelig 88 mm Flak 18 fra AFV Club.
Allan Nielsen snuppede en ﬁn podieplads med Young Miniatures buste af en SS
Totenkopf Ofﬁcer. Sonnich opnåede en 3.
plads for en af sine højbenede, letpåklædte
veninder i 150 mm.
I klasse B var der glædeligt gensyn med
Torben Sørensen, som ikke deltog i
konkurrencen sidste år. Torben havde
medbragt en af sine mange helikoptere.
Ikke den længe ventede Mil Mi-26, men
en nydelig Sikorsky MH-53 fra Italieri i
amerikansk Navy bemaling, som opnåede
en 3. plads.
Jeg ﬁk 1. pladsen for en amerikansk
Super Hornet fra Hasegawa i jubilæumsbemaling i anledning af 100 året for

Peter Nellemanns to modeller,
der blev nr.1 og nr.3 i klasse C
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IPMS KALENDEREN 2017
03.-04. juni ................................ Modeludstilling ............................................. Deutsches Panzermuseum, Munster, Tyskland
.............................................................................................................................. (daspanzermuseum.de)
14. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
25. juni ....................................... Åben Hede..................................................... Oksbøl Øvelsesterræn
26.-29. juli.................................. IPMS USA Nationals konkurrence ........... Omaha, Nebraska, USA (www.ipmsusa2017.com)
09. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
18.-20. august............................ Roskilde Airshow.......................................... Roskilde Lufthavn, (www.airshow.dk)
26. august .................................. Flygvapnets Huvudﬂygdag Air Show ........ Luleå, Sverige (www.forsvarsmakten.se)
02.-03. september .................... IPMS Tyskland modeludstilling.................. Militärhistorische Museum Berlin Gatow
.............................................................................................................................. (www.mhm-gatow.de/ﬂugplatzfest)
13. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
16.-17. september .................... AROS 2017 konkurrence ............................ Lisbjerg Skole, Århus (www.danskemodelbyggere.dk)
11. oktober ................................ IPMS-møde m. foredrag.............................. Nyboder Skole, København
28.-29. oktober ......................... C4-Open modelkonkurrence ...................... Teknisk Museum, Malmö, Sverige (c4-open.se)
08. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
11.-12. november ..................... Scale Model World konkurrence ................ Telford, England (ipmsuk.org/ipms-scale-modelworld)
25. november ............................ Euro Scale Modelling konkurrence ........... Houten, Holland (www.ipms.nl)
13. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
Alle møder i København på Nyboder Skole, er i 2017 i lokale 0.04 i stueetagen kl. 19.00 - 22.00. Indgang til venstre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

P-61
Black Widow

Denne P-61B er fotograferet nær Novato, Californien i 1948
Foto: Internettet (www.portierramaryaire.com)
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Der skrues, noget opstillet, på denne P-61 fra
9th Air Force et sted i Europa efter D-Dag
Foto: Internettet (worldwarphotos.info)

Kvartårskonkurrencen

februar 2017

Øverst Peter Kristiansens 1:72
F/A-18 Super Hornet, der vandt i klasse B
I midten er det en MiG-29 i 1:144, bygget af
Sonnich Hansen, der endte som nr. 6 i klasse B
Nederst er det Flemming Hansens 1:48 Draken,
der ﬁk en 2. plads i klasse B

Top is a 1:72 scale F/A-18 Super Hornet
that took home 1st place
for Peter Kristiansen in Class B
In the middle a 1:144 scale MiG-29
built by Sonnich Hansen,
it ﬁnished sixt in Class B
Bottom is Flemming Hansen's
1:48 Draken that came 2nd in Class B

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen
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P-61 Black Widow

Det øverste billede viser P-61A 42-5507 i luften.
Bemalingen er olivengrøn over grå. Bemærk den hvide radarnæse.
Foto: Internettet (wikimedia.org)
Det nederste er cockpittet på den P-61C, der står på USAF Museet i Dayton, Ohio
Foto: US Air Force
Top is P-61A 42-5507 in the air.
It's in Dark Olive Green over Grey with a white radar nose.
Photo: wikimedia.org
Bottom is the pilot's cockpit in the P-61C from the USAF Museum in Dayton, Ohio
Photo: US Air Force
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