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Øverst er det en Stearman N2S-4 Kaydet i US Navy bemaling.
I midten er det en Fairchild PT-19 Cornell i samme bemaling, som blev brugt
på den norske ﬂyveskole i Canada under 2. Verdenskrig

Top is a Stearman N2S-4 Kaydet in USN colours
In the middle is a Fairchild PT-19 Cornell in markings
from the Norwegian ﬂying school in Canada in WWII

Fotos/Photos:
Per Voetmann

Nederst er det en Noorduyn UC-64A Norseman,
som gav en ﬁn opvisning
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Bottom is a Noorduyn UC-64A Norseman,
that gave a ﬁne show
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LEDER
I sidste nummer bad jeg Jer om at dele jeres billeder med os. Og det er der ﬂere som har gjort! Bl.a. har Jørgen Seit Jespersen delt en
stribe interessante billeder fra Blindﬂugschule 34, som var baseret på Kastrup Lufthavn under 2. Verdenskrig med os - og han har
minsandten også skrevet en byggeartikel om et af ﬂyene derfra.
Ellers har vi denne gang også en kort artikel fra Bo Christensen om en modelkonkurrence i Tyskland. Det er super, at der er nye
og mindre nye, som gider at levere stof til bladet.
Sommeren er gået på hæld og vi skal atter ind i den mørke tid med efterår og vinter. Godt nok var sommeren af en kaliber der
ikke ligefrem indbød til strandture hver dag, men snarere til aktiviteter indendørs. Der er måske nogle af Jer, som ﬁk bygget noget i
løbet af sommeren? Så må I meget gerne skrive om det, eller bare nogle billeder af det færdige produkt.
Oktober mødet i København bliver ikke med et oplæg om Normandiet, men i stedet har vi fået Mikkel Plannthin til at komme og
fortælle om danskere i de allierede luftvåben under 2. Verdenskrig. Det er det som er emnet i Mikkels bog, der netop er udkommet.
Det bliver et godt og meget interessant møde, som vi håber mange af Jer vil møde frem til.
Oplægget fra formand Dan og mig omkring Normandiet bliver så bare skubbet til næste år, hvor det formentligt bliver på marts
mødet, at vi vil fortælle om vores oplevelser. Vi er jo først på tur derned lige inden at du står med dette blad i hånden.
På generalforsamlingen blev det besluttet, at der skulle kigges nærmere på bladets fremtidige udseende. Der er ingen hemmelighed at
portoudgifterne er en alvorligt udgift i foreningens regnskab. Og det er ikke en løsning bare at forhøje kontingentet! Det ville være en
forhøjelse, som det vil være svært at sluge for mange medlemmer.
Der er fortsat ﬂere muligheder i spil, men pilen er så småt begyndt at pege i retning af at reducere sidetallet fra de nuværende 40
til 28 sider. Derved kan vi få bladet ned under de 100 gram, hvor portosatsen laver et voldsomt hop opad. Så bliver der formentligt
mulighed for at vi kan bruge nogle ﬂere penge på selve bladet, ved at fortsætte med uændret kontingent.
Bestyrelsen og redaktøren vil bruge noget tid i efteråret på at få afklaret mulighederne og få taget en dialog med trykkeriet om
papirkvalitet, sideantal, farvesider og pris. Det er i hvert fald min intention som redaktør, at vi fortsat udgiver et blad ﬁre gange om året.
Næste nummer forventes bl.a. at indeholde en omtale af ﬂyshowet i Roskilde, hvor Flemming har fået en presseadgang som redaktionsmedlem af IPMS-Nyt. Vi glæder til at se hvad der ellers kommer fra medlemmerne.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 20. august. Deadline til næste nummer: 01. november.
Forsiden: Denne GMC Cargo Truck 2 1/2 ton 6x6 AFKWX 353
17Ft body (COE) er en af de mange amerikanske lastbiler, der står
på museet i Overloon i Holland.
Foto: Lars Seifert-Thorsen

Front cover: This GMC Cargo Truck 2 1/2 ton 6x6 AFKWX 353
17Ft body (COE) is one of many US trucks on display in Overloon.
Photo: Lars Seifert-Thorsen

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens side

ommeren er medens disse linjer skrives i uge 29 i fuld gang,
idet denne uge er den tid på året hvor de ﬂeste danskere
afvikler deres sommerferie. Min egen tager sin begyndelse
fra næste uge og tre uger frem. Ligesom årene forud så står det
endnu en gang på en campingferie, denne gang til Barcelona for
at besøge byen igen. Derfra efter ca. 10 dage så kører vi nordpå
igen med destination Amsterdam og derfra til Leeuwarden for at
besøge en god hollandsk ven, formanden for Twenot.
Hvorfor skriver jeg det så relativt detaljeret? Det skyldes at selv
om jeg gennemkører Europa, så er der ikke meget modelrelevant
at lægge ind i turen, andet end hvis der kan sniges et museum eller
to ind og måske besøge nogle hobbyforretninger på vejen. Men
det er jo også en ferie med fruen og livet skal nydes.
Til september der tager jeg og redaktøren revanche, da vi
gennemfører en ”Tour de Force” til Normandiet. På den tur der
skal vi nå så mange museer det er muligt i den uge der er afsat.

overvejelse om skal det være
et helt nyt ubygget sæt som
tages med eller skal det være
et af de utallige påbegyndte
sæt som skal tages med.
Fordelen ved at gøre disse
overvejelser er, at du som
modelbygger tvinges til at fokusere på hvad der er muligt at
medbringe både af grej og af
referencer. Der er hele tiden
en vægtbegrænsning der skal
overvejes og referencebøger
er pænt tunge…
Det gode ved at sidde og modelbygge er at du er mere fokuseret når du kun har et eller to projekter at tage med og bygge
på rejsen. Det er faktisk lykkedes mig at få bygget sæt færdigt på
vores campingferier.

Efteråret i IPMS regi

IPMS Forum

Efterårets aktiviteter begynder at nærme sig. Vi har nogle planer
for efteråret for IPMS. Vores møder har taget en ”næsten” fast
form. De møder hvor der er ¼ års konkurrence og evt. bladudlevering ligger rimeligt fast (det er september, november og
december mødet).
Tilbage er august og oktober mødet, August mødet bliver
afholdt hos Jacob i butikken, Jeg vil prøve at arrangere en lille
billedfremvisning til dette møde, så må vi prøve om det er praktisk
gennemførligt.
Oktober mødet bliver afholdt som en temaaften, hvor Mikkel
Plannthin vil underholde om sin netop udgivne bog. ”Danskere
i de allierede luftvåben under anden verdenskrig” Det er absolut
et meget spændende emne og med Mikkels store viden om emnet
så skal det nok blive spændende.

Der er er meget stille på vores IPMS forum, jeg har lige været forbi
vores nye forum og siddet og læst de få indlæg der er skrevet. Jeg
har ikke selv været særlig aktiv i de få indlæg der er; men vil bruge
det til at komme med nogle indspark her.
Jeg mener stadigt at vores forum har en berettigelse, også i
fremtiden, da det på mange måder er et godt værktøj til at have
kontakt til og med jer medlemmer. Jeg kan se og konstatere, at der
er mere gang i vores Facebook side og da det er en hel del mere
dynamisk at kommunikere der end på forum, så kommer vores
forum til at leve en lidt mere anonym tilværelse også i fremtiden.
Jeg kan også konstatere at folkene bag Modelbyggeren har
nøjagtigt de samme problemer med at mange kun opslår indlæg
på Facebooksiden og glemmer deres forumside.
Jeg tror at det nok er den vej det går, da forum websider ikke
kan hamle op med Facebook med hensyn til interaktivitet og dynamik. Det store problem er at det kan være meget svært at ﬁnde
noget som du lige kom i tanke om du synes var interessant her
forleden aften. Nu er det nærmest totalt umuligt at ﬁnde det igen.
Jeg har gjort det til en vane at bruge muligheden for at gemme
opslaget, der er et gråt v i øverste højre side på alle opslag her kan
du bruge muligheden ”gem opslag”, så kan du altid ﬁnde det frem
på et senere tidspunkt.
Jeg skal naturligvis opfordre alle medlemmer til fortsat at
bidrage med indlæg enten på forum eller på vores facebookside.
Jeg vil samtidigt opfordre de af Jer der har besøgt modelrelevante museer i jeres ferie til at skrive en artikel til bladet, så
andre kan inspireres til enten at besøge samme museum eller
skrive om museer de selv har besøgt. Information der ikke deles
er mange gange spildt information.

S

Udstillinger
Savner du udstillinger i efteråret så er der i ”nærområdet” både
modeludstilling og konkurrence, d. 16-17. september afholdt af
”Århus modelbygge klub” i Lisbjerg udenfor Århus. Der er vi
indbudt til at deltage som udstillere med en lille stand samt som
dommere. Hvis du har interesse i at deltage, så meld dig til på
vores forum.
Der afholdes igen C4-Open på Teknikens och Sjöfartens hus
i Malmø i slutningen af oktober og så er der igen Hobbymesse i
Rødovre Hallen i starten af november, her vil vi traditionen tro
have en stand med udstilling og modelbyggende medlemmer.
Af udenlandske internationale udstillinger og konkurrencer
kan nævnes ”Scale Modelling Challenge” i Holland i midten af
oktober, ”Scale ModelWorld (IPMS UK) i England i midten af
november, og så har vi en åben invitation til at besøge ”Euro Scale
Modelling” (IPMS Holland) i slutningen af november, så der er
rigeligt at kaste sig ud i, hvis man har behov for det.

Modelbygning og ferie
Foranlediget af Flemmings indlæg på forum om modeludørken
Ærø, og at han aldrig havde byggesæt med på ferie andet end dem
som han fandt og købte med hjem, så ﬁk det mig til at undres
hvor forskellige vi er som modelbyggere.
Jeg sidder her og funderer på hvad jeg skal ﬁnde på at medbringe på ferie, når man er så privilegeret at man kan medbringe
byggegrej og byggesæt og at der i campingvognen er afsat plads til
min hobby, så er det en luksus og en suveræn mulighed for at slappe
af, holde ferie og model nørde. Det er altid en underlig eller umulig
4

På Militracks i Overloon kunne man se
denne Steyr 640, der er et sjovt lille køretøj
Foto: Lars Seifert-Thorsen

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.

E
ON SAL
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103.00

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: 30 November 2017
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TO CLAIM
YOUR DISCOUNT

Blindflugschule 34
Hvordan man stjæler en Heinkel 111.
Af Jørgen Seit Jespersen

B

lindﬂyvningsskolen blev oprettet i
lufthavnen Aspern ved Wien i april
1940 og ﬁk nummer 4. Den 4. april
1941 ﬁk den sin base i Kastrup Lufthavn
på Amager. Senere i oktober 1943 blev
den døbt om og blev til Blindﬂugschule
34. Som mange ved; kært barn har mange
navne, dens kælenavn var Die blinde Kuh
(den blinde ko).
Skolens ansatte og dens elever har
været et almindeligt syn på Amager og
sikkert også i København. Skolen var en
specialskole, hvor allerede uddannede
piloter ﬁk en overbygning i blindﬂyvning
ovenpå deres uddannelse. Skolens elever
kom fra mange dele af Luftwaffe. De kom
fra natjager-, bombe-, rekognoscerings-, og
transportenhederne. Kriegsmarines piloter
blev også uddannet i Kastrup. Kort sagt
mange af dem, som skulle kunne ﬂyve i
mørke og under vanskelige vejrforhold ﬁk
en tur på Die blinde Kuh.
Der var som regel mindre end 12 elever
af gangen på et hold, så undervisningen må
have været både personlig og intensiv. Udover Die blinde Kuh var der fra tid til anden
også andre skole- og træningsenheder: Erg.
Zerst.Gr. (december 40 - april 1941); 4./
NJG 101 (februar-marts 1945); Stab 2.,
3. og II./NJG 102 (januar-februar 1945).
Følgende operative enheder har også
været i Kastrup: I/KG (april 40); 1./KG 40
(april-juni 1940), dele af Sonderkommando
Mausi (maj 1942); 7./NJG 3 (aprilnovember 1943); 3./NJG (augustmarts 1943); afdeling af IV./NJG 3
(oktober-november 1943)?; dele af
5/ Minensuchgruppe I (1944-1945);
I./NJG 7 (september-oktober
1944); Aufkl.St. 1(F)/Nacht (aprilmaj 1945).1
Blindflyvningsskolen har dog
en enkelt gang ﬂøjet et operativt
togt. Det skete den 29. august 1943
i forbindelse med at den danske hær
og ﬂåde skulle afvæbnes.
Die blinde Kuh ﬁk til opgave at
ﬁnde panserskibet ”Niels Juel”. Det
blev fundet kl. 07:15 i Isefjorden
udfor Holbæk. Den senere bombning af ”Niels Juel” blev foretaget
af Schiesschule der Luftwaffe, som
lå i Værløse2.
Træningen af piloter ophørte i
oktober 1944, mest sandsynligt på
1 - deZeng IV, Henry L. august 2014 side 12
2 - Petersen, Carsten. 1996 side 86-87
Bech,Poul, 2009 side 98-104
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grund af mangel på brændstof. Udover
de ﬂyvende enheder i lufthavnen har der
været et hav af forskellige kommandoer og
støtteenheder til Luftwaffe. Alt i alt var der
udstationeret ca. 1.500 tyske soldater med
tilknytning til Kastrup Lufthavn. Blindﬂugschule 34 blev lukket d. 4. februar 1945.
Kastrup Lufthavn var allerede før
besættelsen en stor international lufthavn
med mange afgange og ankomster både
fra ind- og udland. Lufthavnens start- og
landingsareal bestod af et stort kunstigt
drænet græsareal. Lufthavnen indeholdt
mange faciliteter, som Luftwaffe også
kunne bruge. Kastrup Lufthavn var gefundenes Fressen for tyskerne med dens
hangarer, værksteder, brændstofanlæg,
vognpark osv. Snart ﬁk den tyske ﬂyfabrik
Heinkel et stort reparationsværksted,
Frontreparaturbetrieb GL.-Heinkel Kopenhagen-Kastrup, som fyldte 2 hangarer
i lufthavnens sydlige del.
Fra dansk side havde der længe været
et ønske om at anlægge start- og landingsbaner af beton, et ønske som tyskerne støttede varmt. Regeringens beskæftigelsesudvalg bevilligede den 19. juni 1941 4
millioner kroner til arbejdet.3 Den første
betonbane var 1.400 m. lang og 67 m. bred.
I foråret 1942 frøs drænrørene til og
lufthavnen blev oversvømmet. Det betød
at anlæggelsen af 2. startbane straks kunne
begynde, da pengene til den allerede var

bevilliget i juli 1941. I løbet af besættelsen
blev der også anlagt rullebaner af beton
mellem startbanerne.
Sidst i krigen, efter Blindﬂugschule
34 var nedlagt, blev Kastrup Lufthavn
forberedt til at blive sprængt i luften af
tyskerne. Alle start- og landingsbaner og
rullebanerne, samt alle hangarer og den nu
fredede terminal tegnet af arkitekt Vilhelm
Lauritzen skulle jævnes med jorden, så
lufthavnen blev ubrugelig for en allieret
invasion. Det skete heldigvis ikke.4

Flyet og hændelsen
På Die blinde Kuhs inventarliste har der
været en Heinkel He 111 G3. Heinkel He.
111 G3 er fra 1936 og har sin oprindelse i
prototypen Heinkel 111 Versuch 4. I forhold til de andre tidlige Heinkel 111 typer
var G3eren tænkt som et passagerﬂy, derfor
var der en del ændringer på G3eren.
Den havde en fast næse uden glas, skytterne var fjernet fra fuselagen og den ﬁk
nye vinger. Vingerne på de tidlige He. 111
er nærmest ellipsoide, men G3eren har fra
begyndelsen en lige forkant. Det er den
type vinge, der blev brugt til de senere
bombeudgaver af Heinkel 111, f.eks Heinkel He. 111 H.
G 3 model ﬁk også andre motorer. I
stedet for de tidlige Daimler Benz rækkemotorer ﬁk G 3eren 2 stk. BMW 132 Dc
radialmotorer på 838 Hk (625kW), altså i alt
1.676 Hk (1.250 kW)5. Til sammenligning
med en Heinkel He. 111 H bombemaskine
fra Slaget om England, som havde 2 stk.
Junkers Jumo 211F-2 rækkemotorer. I alt
havde H-modellen 2.700Hk (2.014kW)6.
Så Die blinde Kuhs G3er har været 1.024

En svensk soldat kigger interesseret på halepartiet
af CE+NX efter nedskydningen.
Bemærk tallet 28 på sideroret
Foto: Via Key Publishing Ltd Aviation Forums

3 - Iversen, Bjørn Birkholm. 2010 side 1

4 - Cortzen, Jan. 2000. side 107 – 108.
5 - Nowarra, Heinz J. 1979. side 28.
6 - Mondey, David. 1984. side 90.

HK og 764 kW
svagere.
Heinkel
He. 111 G3 var
a l l e r e d e ve d
krigens begyndelse langt fra
H e i n ke l B e triebs fuldblod.
Inden krigen havde Lufthansa to Heinkel 111 G3ere.
Deres betegnelse var D–ACBS
Augsburg
og D–ADCF
Dresden.
Efter angrebet på Polen blev begge ﬂy
inddraget af Luftwaffe og brugt som VIP
forbindelsesﬂy og Augsburg endte hos
Blindﬂugschule 4 i Kastrup Lufthavn med
registreringsbogstaverne CE+NX.
Der ﬁndes faktisk en del billeder af
ﬂyet, og de kan lægges op i en kronologisk
rækkefølge. Det ældste billede, jeg kender,
viser en Heinkel He. 111 G3, som har Lufthansas elegante sølv og blank sorte farver.
Desuden har det Luftwaffes bjælkekors og
på siden af fuselagen ses CE+NX. Flyet
har endnu ikke fået Luftwaffes grønne
splinterkamuﬂage.
På det næste billede i rækkefølgen har
ﬂyet den grønne splinterkamuﬂage. Jeg har

Den forreste del af fuselagen endte på rygget, da ﬂyet styrtede ned
Foto: Via Key Publishing Ltd Aviation Forums

både et farve- og et sort/hvid billede af en
optanknings situation med en Junkers Ju.
88 ved siden af Heinkel ﬂyet.
CE+NX’s bemaling og andre detaljer
er beskrevet i underafsnittet modellen. Jeg
valgte at bygge denne udgave af ﬂyet på
grund af farvebilledet. På det tredje billede
i rækkefølgen har ﬂyet ingen spinnere og
bogstaverne på fuselagen er sorte og har
hvide omrids. Desuden har ﬂyet nu Die
blinde Kuh’s eskadrillemærke på snuden,
sandsynligvis på begge sider, hvilket var
reglen.
Den sidste bemaling inden hændelsen
var som på det tredje billede i rækkefølgen
men med et stor hvidt 28 på haleroret7.

Hændelsen
Nu er det at den danske lufthavnsarbejder
Per Hjul griber ind i ﬂyets skæbne. Per
Hjul arbejdede som ufaglært ﬂymekaniker
for Luftwaffe i Kastrup Lufthavn, sådan
en kaldte tyskerne ein Handlanger. Han
havde intet flyvecertifikat, men under
arbejdet havde han fået lidt kendskab til
ﬂyvemaskiner og ﬂyvning.
Hændelsen ﬁnder sted den 4. juli 1944:
Af indtil nu uforklarlige grunde stjæler Per
Hjul Die blinde Kuhs Heinkel He. 111 G3.
Tidligt om morgenen og i ly af mørket sneg
Per sig ombord i ﬂyet.
Flyet stod med motorerne kørende,
fordi ﬂyet var ved at blive varmet op. Inden

7 - www.forcedlandingcollection.se

Endnu et billede af halepartiet efter nedskydningen
Foto: Fra Widfeldt, Bo 2007, si.94
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nogle knubs og småskrammer. Nu er det,
at man kan lave nogle skøn og beregninger
over Per Hjuls ﬂyvetur.
Skønnet er: Da Per var kommet i luften,
måske til sin egen overraskelse, fortsatte
han med at ﬂyve lige ud efter næsen uden
at lave svinkeærinder, da han i realiteten
ikke kunne ﬂyve.8
Afstanden i luftlinje fra Kastrup Lufthavn til nedstyrtningsstedet er 57 km. En
Heinkel He. 111 H’s tophastighed ved havoverﬂaden var 365 km/t, så med speederen
i bund kan den ﬂyve afstanden på 9 min. 36
sek. Så hurtigt kunne Per ikke ﬂyve. Hvis
Per ﬂøj 200 km/t blev tiden 17 min. 7 sek.,
hvis han havde ﬂøjet 250 km/t blev tiden
13 min. og 40 sek. Så Pers eventyr i luften
har sikkert taget rundt regnet et kvarter.
Efter afhøring hos politiet i Helsingborg valgte Per at blive i Sverige, hvor han
deltog i at hjælpe ﬂygtninge der kom over
Øresund.
De sørgelige rester af CE+NX blev
solgt som skrot og gammelt jern, men
nogle få dele blev på tysk foranledning
tilbageleveret til Luftwaffe. Efter krigen
kom Per Hjul tilbage til Danmark, men
desværre omkom han nogen tid senere i
en drukneulykke.9

Modellen
Da der var en del fotograﬁer af ﬂyet besluttede jeg sammen med Jacob Stoppel at
prøve at lave en model i 1/72.
Man kan kort sige, at opgave var at
sætte BMW 132 motorer på Heinkel Hvinger og montere vingerne på en Heinkel
G-3’s fuselage. Så jeg måtte se mig om efter
hvilke byggesæt der kunne bruges som
grundlag til min Blinde Kuh.
det tyske jordpersonel havde anet uråd,
havde Per været ude af ﬂyet og fjernet
bremseklodserne, og hurtigt var han inde
i ﬂyet igen. Så rullede han ganske enkelt
afsted med ﬂyet og lettede.
I lav højde kom han til Helsingborg i
Sverige. Nu var det sådan at Sverige var et
neutralt land, og det tog sin neutralitet alvorligt. Når indtrængende udenlandske ﬂy
ikke reagerede på varselsskud, og det gjorde
Per ikke, så blev der skudt for at ramme.
De svenske luftværnskanoner ramte Per, og
stålwirerne til halepartiet blev beskadiget.
Derfor kunne ﬂyet ikke manøvrere mere.
I et forsøg på at redde livet slap Per alt
hvad han havde i hænderne og gemte sig i
halepartiet. Fra at være i et let dyk rettede
ﬂyet sig op og faldt pladask de ca. 25 m.
ned til jorden ved stedet Klappe ved Viken
udenfor Helsingborg.
Flyet gik i tusind stykker men halepartiet var intakt og ud af det kravlede en
stort set uskadt Per, som kun havde fået
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Per Hjul forlader her Helsingborgs
politistation efter endt afhøring
Foto: Fra Widfeldt, Bo 2007, si.94

8 - Skønnet hviler på det gode gamle princip:
”Hvad der går godt, skal man ikke lave om på.”
9 - Widfelt, Bo. 2007. side 89 og side 94. Beskrivelsen af hændelsen hviler på disse sider. Hændelsen er
et uddrag af rapporten fra Helsingborg Politi.

Fuselagen kom fra Rodens Heinkel 111
B, som er et bombeﬂy med glasnæse og
maskingeværskytte på ryggen. Til min store
overraskelse indeholdt æsken modellen af
en civil He 111 C fra Lufthansa (D–AQYF
Leipzig). Derfor ﬁk jeg en fastnæse foræret
og slap for at skulle lave en selv. Vingerne
kom fra Revells Heinkel He 111 H. Motorerne måtte jeg skaffe på anden måde.
Motorerne:
Motorerne var som sagt BMW 132 motorer. Man kan bruge motoren fra f.eks.
Airﬁx’s Henschel 123 eller 126.
Motordækslerne:
Nu er det sådan, at jeg er gode venner med
elektriker Thomas på Gammel Jernbanevej, så af ham ﬁk jeg elektrikerrør med en
udvendig diameter på 20 mm.
I Revell sættet er vingerne lavet af en
overside og en underside. Undersiden kan
bruges som den er, mens oversiden skal
renoveres. Blisteren bag motorerne skal
slibes væk. Indhakket til motordækslet
passer perfekt til BMW motorens dæksel.
Hvert motordæksel består af 3 ringe:
Den yderste buede er 4 mm, den anden er
8 mm, den tredje er 4 mm og den fjerde og
sidste er 12 mm. Alle ringene limes ovenpå
hinanden, og motorerne limes bedst fast
i anden ring. Husk at bruge Superattack
eller lignende.
Derefter samles vingerne og motorrørerne limes fast med Superattack i hakket i vingerne. Det næste trin er at lave de
nye motornaceller, der skal sidde ovenpå
vingerne.
Jeg laminerede nogle plader Evergreen
Scale Model, så jeg ﬁk 2 klodser på 30 x 20
x 7 mm, og af dem ﬁlede jeg de nye stykker
ud. Stykket på arbejdstegningen er lidt for
stort, fordi så er der materiale at ﬁle og slibe
bort ved den endelige tilpasning til modellen. Efter tilpasningen slibes med ﬁnt sandpapir og der vandslibes til sidst. Derefter
sættes der oliekøler og udstødningsrør på
motorerne. Se arbejdstegningen.
Fuselagen:
Hele fuselagen i Roden sættet bruges plus
højderorene og hale-landingshjulet.
Montering af vingerne på fuselagen:
Fuselagen lægges på bordet, og vingerne
med motorerne limes fast, sådan at undersiden af vingerne limes på undersiden af
vingemarkeringerne på fuselagen.
Afstanden fra vingespidserne ned til
bordet skal være 22 mm, for så har vingerne den rigtige vinkel. Nu er der en stor
revne mellem fuselagen og oversiden af
vingerne. Den fyldes ud med Evergreen
Scale Model plastikstykker. De klippes af
ned til vingens overside. Derefter fyldes
der putty i evt. huller og revner og til sidst
slibes med ﬁnt sandpapir og der vandslibes.

Afslutning:
Alt til vinger tages fra Revell sættet, dvs.
landingsstel, landingsklapper, propeller,
spinnerne, pitotrør og landingsprojektøren.
Bemaling:
Der skal bruges 5 farver: Sortgrøn RLM
70, mørkegrøn RLM71, lyseblå RLM 65,
gul RLM04 og sort.
Oversiden er kamuﬂeret med de to
grønne farver. Kamuflageskemaet kan
ﬁndes i byggevejledningen til Revell ﬂyet.
Den eneste afvigelse er, at modellen skal
være sortgrøn fra canopyets bagkant og
hele vejen frem. Undersiden er lyseblå.
De yderste 4,5 cm på undersiden af
vingerne er gule, og det er de to bånd rundt
om fuselagen også.
Bjælkekorset og dets placering på
undersiden kan tages fra Revells decals,
desuden står der C E under højre vinge og
N X under venstre. Bogstaverne er sorte
og skal være 13 mm. høje.
Bjælkekorsene på oversiden er også fra
Revell. De har ingen sort farve, men kun
de små hvide vinkler. På begge sider af
fuselagen står der C E N X. Bogstaverne
er sorte og 7 mm. høje. Bjælkekorset er
mellem E og N, og det har ingen sort farve
men kun hvide vinkler.
Hagekorset på haleroret har ingen sort
farve, men kun den hvide omkreds. Propellerne og spinnerne skal være sorte.
I Revell sættet er der mange ﬁne små
decals med funktions- og instruktionstekster, der skal man bruge de gule og
ikke de røde.

Post scriptum
Her vil jeg gerne takke det svenske Flygvapenmuseums bibliotekar Catrin Petersson og Historisk Gruppe CPH for god
hjælp. Jeg vil henvise, de der er interesserede i nødlandinger i Sverige under 2. verdenskrig, til følgende svenske hjemmeside.
http//www.forcedlandingcollection.se/
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Herunder ses et billeder af den færdige model.
Dejligt at se billeder af en udsævanlig model med en usædvanlig historie bag sig
Modelfoto: Jørgen Seit Jespersen

At samle på byggesæt, eller bygge samlesæt
De ﬂeste modelbyggere køber ﬂere sæt end de bygger, for at have noget ” på lager”
eller fordi de/vi har en god ide til netop dette sæt, eller måske fordi det var et godt tilbud,
eller fordi vi ikke kunne leve uden et eller andet sæt.
Tekst og fotos: Peter Nellemann

D

ermed har mange en ”samling af
byggesæt”, men de er ikke købt
for at indgå i en samling efter
noget system. Det svarer til at en frimærkesamler bare samler alle de mærker han kan
komme i nærheden af, for senere at lade
dem indgå i en speciﬁk samling.
Det er denne sidste del af samleriet, der
er emnet for denne artikel, altså det at skabe
en samling med et eller andet overordnet
mål eller hensigt.
Hvis du, kære læser, ikke har noget
samlergen og ikke får lidt kildren i maven
ved, at se et smukt gammelt sæt i perfekt
stand til en uhørt lav pris, så skal du blot
springe videre og læse de øvrige artikler
i bladet.
Tilskyndelsen til at samle og skabe en
samling er den samme for en sætsamler,
som for alle andre samlere, uanset hvad
man samler på. Der er dog en forskel,
nemlig at en sætsamling faktisk kan bygges
og dermed skabe fornøjelse endnu engang,
men måske også ærgrelse når man har fået
bygget et sæt, som viste sig at være umuligt
at genkøbe, når nu samlergenet rører på
sig igen.

Hvad er en samling?

samme vis for at afklare hvad der kunne
være interessant at få ﬁngre i som model.
2. Jagten på de sæt man nu har fundet
ud af eksisterer og den generelle jagt alle
steder hvor der er mulighed for at ﬁnde
modeller. Det være sig i forretninger eller
på loppemarkeder, når man er på ferie elle
bare hos naboen, der tømmer sit loft.
3. Undersøgelsen af det nyerhvervede
sæt, sammenlignet med andre sæt af samme prototype, og glæden over endelig at
have erhvervet en længe ønsket sjældenhed.
4. Den nostalgiske oplevelse af at have
generhvervet et sæt, man byggede eller
ødelagde med for meget lim i sin barndom.
Dette punkt burde være relevant i IPMS i
betragtning af gennemsnitsalderen i klubben, skrev en folkepensionist.

Æskologi
Læren om æskeforsider, er en vigtig disciplin hvis man samler gamle sæt. I mange
tilfælde er det nemlig ikke det plastic, der
er i æsken der er unikt, men selve æsken.
Ofte genudgives sæt i mange oplag i
forskellige æsker, med meget forskellige
æskeforsider. Nogle af de gamle æske-

forsider er efter min opfattelse meget ﬂotte
og lækkert designede og har om noget
været med til at sælge det pågældende sæt.
Sådan er der formentlig stadig, husk for
eksempel på Hellers sæt af 1/72 kampﬂy i
den sorte æske, de var så godt malet at man
købte dem vel vidende, at der måske var
andre ﬁrmaer, der lavede bedre modeller
af samme ﬂy.
Så kom Hellers modeller med æsker
med fotos af den samlede og med en
roetop bemalede ﬂy – man skulle næsten
have dem gratis for at tage dem, de æsker
var så grimme, næsten som moderne
cigaretpakker.
Denne filosofi om æsker afspejles
somme tider i annoncer, hvor der sælges
tomme æsker! Om der er købere ved jeg
ikke, men man kan måske godt se en ide,
hvis man nu har alle sættene i en serie – Revell havde mange serier – og mangler dette
ene sæt, så kan man jo godt lægge en nyere
udgave af plasticen i den specielle æske og
vupti har man en komplet samling.
Imod dette taler at de første udgaver
af et sæt ofte er bedre end nummer 101,
fordi formen bliver slidt og der bliver mere

Har du nogle af disse gamle sæt i din samling? Nogle af dem er blevet penge værd

En sætsamling kan rumme alle mulige sæt
eller sæt der har en tilknytning til hinanden,
men vil i alle tilfælde være udtryk for samlerens præferencer og interesser.
Samlingen kan for eksempel afspejle
en interesse for en bestemt prototype, et
ﬂy: Spitﬁres i alle afskygninger, en bil type:
US muscle cars fra 70erne, kampvogne fra
et bestemt land eller tidsperiode: panser
fra Ungarn under den kolde krig, eller
bestemte producenters modeller, alt hvad
Airﬁx har produceret indtil 19xx eller alle
Revell ”S” modelskibe, eller bare modeller
fra før 19xx med spændende æskeforsider.
Hvis man samler ud fra sådan et interesseområde vil samlingen over tid vise noget om det emne man interesserer sig for,
både i relation til modellernes udvikling og
til de eventuelle prototyper, der er emnet.
Der er mange led af fornøjelse i sådan
en samling:
1. Undersøgelsen af hvad der ﬁndes
om det pågældende interesseområde, kan
ske både ved studier af kataloger og på
nettet, og prototyperne kan studeres på
11

Generelt er gamle Aurora
byggesæt som disse i høj kurs.
Du køber dem ikke for
deres fantastiske pasform ☺

og mere ﬂash på delene, og alle detaljer
forsvinder. Derfor kan det være interessant
at samle de første udgaver af nogle sæt, og
derfor er det ikke en helt komplet samling
man ﬁk ved at købe den gamle æske, men
her som alle andre steder i denne hyggelige
sæt verden er det den personlige opfattelse
og fornøjelse der tæller.
Hvis man har de første gode udgaver
af et gammelt sæt kan det også samles med
et bedre resultat end nr. 101. Hvis man tør
samle det.
For at kunne ﬁnde ud af hvornår et givet sæt er udgivet må man kende til sættets
æskologi, altså hvordan så de første æsker
ud, og var det overhovedet det pågældende
firma, der var de første, der lancerede
denne model. Det forekommer meget ofte,
at et ﬁrma lejer forme eller får produceret
sæt hos andre ﬁrmaer, for derefter at markedsføre dem som nye egne sæt.
Et eksempel er de første modeller fra
Frog, et UK baseret ﬁrma, der producerede
modeller før krigen, men alligevel i 50erne
lancerede modeller, der var produceret af
Pyro, et US baseret ﬁrma med en meget
stor produktion af sæt af alt fra skibe over
biler til fortidsuhyrer.
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Frog lancerede en lille serie ﬂy i en
skæv skala under 1/72, hvoraf nogle aldrig
senere er blevet udgivet i model, for eks.
en Short Sealand i 1/103.
Faktisk kan man også finde Pyro
modeller i Hellers program, for eksempel
lancerede Heller en VW 1200, som sin
egen, men den var produceret af Pyro,
herudover sendte Heller også ﬂere skibsmodeller fra Pyro på markedet. Pyro blev
senere til Lifelike, der lancerede et stort
antal Pyro modeller i mindre pæne æsker,
men modellerne var de samme.
Denne praksis ﬁndes også i udbredt
grad i dag, hvor for eksempel Revell gladeligt udsender modeller fra Matchbox, som
de har overtaget og andre ﬁrmaer under
eget logo, uden at køberen kan se, hvad der
er i æsken. Så selvom der står nyhed på, kan
det godt være et gammelt sæt, der blot ikke
før er udsendt af Revell i den indpakning.
Denne praksis er ikke speciel for Revell,
det er blot et eksempel.

Hvad skal man samle i dag?
En gammel drøm er at kunne gå tilbage i
tiden med vores nuværende pengesæk og
købe alle de gamle sæt til de priser de blev

solgt til dengang og så komme tilbage til
nutiden med alle disse helt nye og perfekte
sæt. Nå, det kan jo ikke lige lade sig gøre,
men der udgives jo også sæt nu til dags, så
hvad vil blive godt og spændende om x år?
Det er nok tvivlsomt om der vil være
så mange der samler sæt om 25 år, men
alligevel tror jeg at man kan opstille nogle
retningslinier.
• kun det du selv synes er interessant nu
skal du samle
• jo mindre oplag jo færre eksemplarer vil
der være i omløb over tid
• jo mere specielt et emne jo mindre
chancer er der for genudgivelser
Et par eksempler kan illustrerer mit
synspunkt:
Stoppels KZ 7 opfylder kravene:
Speciel – lille oplag – næppe en der bliver
genudgivet – rimeligt godt og tidssvarende
sæt, med meget ﬁne decals. Hertil et, synes
jeg, interessant emne, der både kan bygges
civilt og militært.
En række sæt produceret i Østeuropa,
primært i Tjekkiet, er fremstillet i små oplag
i dårlige/skrøbelige forme og bliver derfor
næppe genudgivet. Mange af sættene er af
rimelig god kvalitet og æskerne er pæne,

med gode decals. De vil derfor forsvinde
eller blive erstattet med nye sæt af andre
prototyper eller andre versioner af samme
type. Som eksempler kan nævnes MPM,
Mark 1 (1:144 ﬂy), Azur, RSmodels.
Et sidste område hvor der kan være basis for at samle moderne sæt, som vil blive
sjældne er modeller af almindelige biler,
som næppe bliver genudgivet, fordi der
hele tiden kommer nye modeller af biler.
Dette gælder ikke sportsvogne som
Ferrari, Porsche og lignende fordi de er
mere tidløse, men hvem vil købe en genudgivelse af en Ford Sierra, som den Tamiya
har udgivet, om 10 år, (den er allerede væk
fra vejene). En serie af familiebiler i 1:32
som Airﬁx har udgivet er i den grad svære
at få fat på, selv om de genudgiver nogle af
den mere kendte mærker som Aston Martin, Ford GT og VW, så er Austin Maxi eller
en Mercedes 280 SL, en Ford Zodiac eller
en Renault Dauphine virkelig forsvundet til
en anden dimension - hvis du har nogle af
dem er jeg køber, de er sjældne.
Til understøtning af ovennævnte
synspunkt kan vi se på hvad der er blevet
sjældent og spændende efter 30-40 år.
Revells raketserie, opfylder til en vis
grad kravene. Den blev i sin tid et ﬂop,
fordi der ikke var noget pilot som ejeren/
byggeren kunne identiﬁcere sig med, og
derfor blev der kun produceret relativt få
eksemplarer af disse sæt. Interessen for
raketter er næppe meget større nu end
dengang. Der er blevet genudgivet nogle af
disse sæt, men en række af dem er fortsat
i mølpose og bliver formentlig ikke genudgivet, da de er helt forældede i forhold
til dagens raketvidenskab. Disse gamle sæt
fra 1950erne og 60erne er meget sjældne i
dag, men der bliver nok alligevel færre og
færre af dem, så hvis det er noget, der har
interesse så er det med at sikre sig en mint
X17 i dag hellere end i morgen.
De nævnte Airfix biler er et andet
eksempel på sæt med tidsbegrænset aktualitet og derfor har de været i mølpose
i så mange år.
Auroras Figurserie (i skala 1/12-8-6
afhængigt af hvilke ﬁgurer, der er tale om)
er meget sjældne og efterspørges så meget
at ﬁrmaet Moebius/Polar Light har præsteret at udgive kopier af disse gamle sæt,
der har været produceret i meget stor antal,
men som alligevel er sjældne. De opfylder
således overhovedet ikke de ovennævnte
krav, men faktum er at de er sjældne.
Noget af forklaringen kan være, at der
har været andre end egentlige modelbyggere, der har været aftagere til disse sæt,
nemlig fans af de ﬁgurer som sættene var
modeller af. Det var ﬁgurer fra skrækﬁlm,
fra tegneserier og en hob afarter heraf, plus

nogle helt specielle ﬁgurer fra amerikansk
sport, som ikke kunne sælges andre steder;
hvem kender Babe Ruth? Han var baseballspiller og blev udgivet i serien ”Great
Moments of Sport”.

Værdi/investering
I 1980erne og 90erne var der i diverse blade
mange drøftelser af det rimelige i at nogle
sælgere tog meget høje priser for gamle
sjældne sæt, og det kan man mene om hvad
man vil. Så længe man ikke køber sæt i den
tro, at det er en investering, der skal give et
gyldent afkast.
Man skal samle med hjertet, ikke med
hjernen eller pengepungen. Dermed ikke
sagt at sjældne sæt ikke kan give et afkast,
men det må betragtes som et held eller
en kalkuleret risiko for tab, der ikke blev
udløst. Sæt og sætsamling er som udgangspunkt forbrug. Man kan købe et dyrt, men

dejligt sæt og så springe den gode rødvin
over to gange, det er både sundt og billigt, så har man løst det problem. Hvad
man vil ofre på sin hobby er således et
prioriteringsspørgsmål som man kun selv
kan afgøre.
Hvis man synes, at en sælger er ublu
så lad sættet være, måske kommer det igen
til en bedre pris eller måske overlever man
ikke at eje Revells Atomic Energy Plant i
mint kondition.
Hvis man skal se på hvad der har fået
værdi, gælder de ovennævnte regler som
udgangspunkt. Hvis værdien af et sæt skal
være høj skal sættet være så perfekt som
muligt, alle dele på spruen, og det skal være
de originale dele, ikke dele fra en senere udgivelser, (hvilket kan være meget vanskeligt
af afgøre hvis der ikke er skiftet farve på
plastikken), tegning komplet, decals komplet og ikke bleget/gulnet eller krakeleret,

Bøger som disse fortæller rigtigt
godt om modelfabrikanternes
historie

13

er der ikke rigtigt sådan nogle lokale legetøjsforretninger mere. Men forsøg alligevel
hvis du møder en, også på ferien kan der
være bid.
Mit eget eksempel er for år siden i en by
i Alsace, hvor jeg lige skulle se hvad der var
udover turist ting. De havde minsandten
også lidt byggesæt, men de var støvede og
havde ligget der længe, damen i forretningen var nærmest pinligt berørt af at jeg
skulle rode i de støvede æsker. Men hun
livede op da jeg købte en Aurora ridder i
forkromet udgave (den mest sjældne engelske udgave) for 80 franc og en kæmpeæske
med Revells Great Eastern for 110 franc,
dagen og ferien var reddet.
Alle loppemarkeder må undersøges for
paydirt, og man skal ofte igennem meget
skidt før der er bid, men det sker altså at
man ﬁnder skatten. Ofte er det store sæt
som en eller anden håbefuld undersvend
har fået til jul og som farmand har opgivet
at bygge og lagt på loftet, og vips 30 år
efter tømmer kræmmeren loftet i dødsboet og jeg står med drømmesættet til en
rund 50'er.
Jo, viden er magt også her, hvis man
ved hvad man står overfor, kan man bedre
vurdere en god handel og som regel er
byggesæt ukendt land for kræmmeren.
Selv på Hobbymessen i Rødovrehallen
hvor IPMS deltager kan der være bid. Ikke
i de nye sæt, som er ok, men hos nogle af
togforretningerne, kan der være gamle
interessante sæt som de har fået til salg.
Fandt faktisk to ﬁne Revell huse til deres
togserie fra 1959-60, til absolut rimelig pris.

Publikationer
Her er der nogle af de bøger skrevet af bl.a. John Burns, som Peter omtaler
Der kan evt. være hjælp at hente på internettet hos f.eks. www.scalemates.com hvis du vil
kende historikken bag et speciﬁkt byggesæt

æsken så perfekt som muligt, uden skrift på
eller bøjede hjørner eller revet papir. Det
vil sige i mint kondition!
Når vi taler om værdiansættelse trækker
alle fejl ved sættet ned i prisen, uanset om
vi synes det er rimeligt eller ej. Dermed
ikke sagt at man ikke kan glæde sig over
at eje et sjældent sæt, der ikke er perfekt,
navnlig hvis det primære er æsken og den
er i orden, så er det måske mindre vigtigt
at plastikken ikke er original eller perfekt,
da man alligevel ikke skal samle sættet til
en færdig model.
Som udgangspunkt er samlede sæt
værdiløse, da det jo netop er den originale
ting vi ønsker i samlingen. Hvis man ﬁnder
sit ønskesæt i påbegyndt tilstand, med æske
osv., kan man jo sagtens få glæde af det og
formentlig også få det billigt i forhold til det
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ubyggede og perfekte, det er et spørgsmål
om personlig smag.

Hvor ﬁnder man de
gamle/sjældne/sjove sæt?
Som med alt andet samleri må ingen mulighed for at få fat i skattene forbigås. Man
kan søge på nettet, men pas på, vi kender
jo ikke sælger og kan ikke se hvad vi får.
I de ﬂeste tilfælde er det ok at handle på
nettet, men det er nok godt at starte lidt i
den billige ende for at føle en sælger lidt
på tænderne, kommer varen hurtigt, er den
som beskrevet, osv.
Ellers var det i gamle dage sådan, at
man skulle besøge alle legetøjsforretninger
i selv den mindste udørk, for de kunne ligge
inde med et eller andet gammelt sæt, som
kun jeg interesserede mig for. Desværre

Hvis du skulle være blevet interesseret i
at få yderligere inspiration til denne spændende del af hobbyen angiver jeg nedenfor
nogle bøger som handler om de forskellige
ﬁrmaer og et par der handler om at samle.
Sidst men ikke mindst i publikationsafdelingen kan henvises til nu ophørte Kit
Collectors Clearinghouse, eller rettere de
bøger som KCCs far John Burns har udgivet. Han har udgivet en række Priceguides,
der er meget detaljerede, hvor priserne
måske er det mindst interessante, men man
får en næsten fuldstændigt overblik over
hvad der er udgivet af hvem og hvornår.
Ud over disse guides, har han udgivet
bøger i en serie der hedder ”In Plastic”,
og som omhandler forskellige typer af
modeller, således:
In Plastic Science Fiction and Figure
Kits fra 1989 by John Burns
In Plastic WW2 aircraft Kits 1993 by
John Burns
In Plastic Commercial Aircraft 1989 by
John Burns Publishers

In Plastic Rocket, Missile and Spacecraft
kits 1987 by John Burns
Guiden hedder: The Collectors ValueGuide for Scale Model Plastic Kits, Sixth
edition by John Burns.
Alle publikationerne er sikkert out of
print, men må kunne ﬁndes på nettet, de
er alle pengene værd.
Ud over disse publikationer henvises til:
Eaglewall Table Top Navy, by Donald
D. Hood 2011, Chris Darley Publishing 365
Saint Bonventura, Clearmont, CA 9171,
133 sider. Spændende læsning om Eagles
1:1200 skibe, der blev et enormt hit da de
kom frem, men nu er næsten forsvundet.
Airﬁx – Celebrating 50 years of the
greatest plastic kits in the world, Arthur
Ward 1999, HarperCollins Publishers. Historien om Airﬁx, i et let sprog, desværre
er billedsiden ringe, idet der igen og igen
anvendes samme billeder. 192 sider.
Monogram Models, Thomas Graham
2006, Schiffer books for collectors. 158
sider. Bogen om Monogram, interessant
historie om de virkelig gode sæt, velskrevet
og gode illustrationer.

Remembering Revell model kits, Thomas Graham 2002, Schiffer books for
collectors. 180 sider. Meget spændende historie om Revell med mange gode billeder
og historier om modelfabrikken.
Aurora Model Kits, Thomas Graham
1997 (genudgivet senere) Greenburgs guide
to… 128 sider. Verdens største producent
af plasticmodel byggesæt, en spændende
historie, om folk der starter fra ingenting
og ender med denne kæmpe virksomhed,
der jo så alligevel går ned. Gode billeder
og historier.
Collecting Model Cars and Truck kits,
Tim Boyd 2001, Nostalgic Treasures. 128
sider. Et kik ind i modelbilernes verden,
Primært US biler og US ﬁrmaer, men alligevel spændende læsning og mange gode
billeder. Og så har de stort set slet ikke
omtalt biler i lille skala 1:32 og nedefter.
Heller la Marquette A la Francaise,
Jean-Christoph Carbonel 2005, Histoire
et Collection. 155 sider. Meget ﬂot bog
med et væld af illustrationer og en meget
ﬁn sætliste hvor alle oplysninger om Heller

sæt ﬁndes. Tekst på fransk gør det lidt mere
udfordrende, men billederne er på dansk.
Frog Model Aircraft, Richard Lines
og Leif Hellstrom 1989, New Cavendish
books. 271 sider. Bogen om Frog i alle
henseender, også de ﬂyvende modeller,
Frog betyder: Flies Right Off the Ground,
de begyndte i luften. Meget ﬂot bog med
alle relevante oplysninger og et væld af
gode billeder.
Collecting Vintage Plastic Model Airplane Kits, Craig Kodera 2015, Speciality
Press, 126 sider. Bogen om alle de sjældne
sæt og alle æskeforsiderne, I farver. Sjove
historier og billeder der ikke er set før.
Creating Space, the Story of the Space
Age Told through Models, Mat Irvine
2002, Apogee books 350 sider. Fabelagtigt
værk, om alle sæt med relation til space,
både det virkelige (rumforskning) og mere
sci ﬁ agtige samt alle militære raketter osv.
Indeholder en komplet liste over sæt opdelt
både efter producent og efter de virkelige
raketter, rumstationer osv. på videnskabeligt niveau, med hensyn til dokumentation
og billedmateriale.

Euro Model Expo i Lingen Ems d. 26. marts
I år svigtede jeg modeludstillingen i Dortmund. Så i stedet tog jeg til Lingen.
Tekst og fotos: Bo Christensen

B

yen ligger cirka 10 kilometer fra den
hollandske grænse. I år havde de
ﬂyttet udstillingen fra Heiden, en
by længere mod syd, for at få mere plads.
Jeg har en gang været til deres udstilling i
Heiden og var meget glad for denne udstilling og har fulgt dem via nettet. Før var
det i en lille bys sportshal, men fyldt med
udstillere og sælgere samt foredrag.
Så i år ville jeg igen besøge EME, så jeg
kørte tidlig søndag morgen over Storebælt
og Hamburg og var fremme i Lingen lidt

før deres åbningstid som var klokken 10,
men andre og jeg ﬁk lov til at købe billet og
komme ind før ofﬁciel åbningstid.
I år var det så med mere plads, jeg vil
betegne det som tre sammenhængende
haller. I den næststørste hal var en repos,
så her ﬁk jeg et godt oversigtsbillede.
I denne hal havde Danske Modelbyggere et langt bord og her var også Esbjerg
klubben med eget bord. Nederst var der
borde til modelkonkurrence, og i modsat
hjørne var der demonstration og foredrag.

Azur, tjekkisk ﬂyproducent, samlede
underskrifter og tilsagn om køb, så de
kunne producere den franske flyvebåd
Breguet 521 Bizerte i 1/72.
I de to andre haller var der også en
blanding af forhandlere og udstillere. Den
største hal var gjort mindre med et hegn,
så der er mulighed for udvidelse.
Der var klubber fra Tyskland, Belgien,
Holland og Storbritannien. IPMS fra Southampton og Berlin var der. Forhandlerne
kom fra mange forskellige lande.
Modelkonkurrencen uddelte
bronze, sølv og guld. Vinderlister
kan ses på EME hjemmeside:
www.euromodelexpo.jimbo.com
Til næste år, den 24. og 25.
marts 2018, er der igen EME
udstilling i Lingen, det er deres 10
års jubilæum. Hvis du vil deltage
kan du allerede nu tilmelde dig via
deres hjemmeside.
Anbefaling:
Kan absolut anbefales.
Minusser:
Afstanden, det var for mig to
gange 7 timers køretid, og nogle
af udstillerne pakkede ned før
lukketid.
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Militracks 20-21. maj 2017
Beretningen om en tur til Holland.
Tekst og foto: Lars Seifert-Thorsen

N

u havde jeg fra formand Dan hørt
en hel masse om hvor godt dette
årligt tilbagevendende arrangement var og forskellige omstændigheder
gjorde det denne gang muligt for mig at
tage derned.
Plan A var at Dan og Jeanette ville tage
derned nogle dage før i campingvognen og
så skulle jeg støde til dernede, men sygdom
ændrede dette til Plan B, hvor Dan og jeg
kørte derned uden campingvogn.
Afgang d. 19/5 og masser af stau
(kø på tysk) omkring både Hamburg og
Bremen gjorde det til en lang dags rejse
derned. Hotellet var til gengæld super og til
en fornuftig pris, vi havde fået deres eneste
tre-sengs værelse, så vi bredte os.
Op kl. tidligt om lørdagen for at være
på museet i Overloon, hvor arrangementet
ﬁnder sted, når de åbnede. Her var der lang
kø ved billetlugerne, men det gik hurtigt at
komme igennem den og så var der åbent
for godteposen. Det samme gentog sig
om søndagen.
Nu siger jeg Overloon og så er der nok
nogle der vil forbinde det med Nationaal
Oorlogs-en Verzetsmuseum i Overloon. I
har derfor fuldstændig ret i forbindelsen.
Det er på museet, at man hvert år har
en weekend i foråret med tyske militærkøretøjer, Militracks, og en weekend i

efteråret med allierede køretøjer, Santa
Fe, i højsædet.

Hvad sker der?
Udover at der selvfølgelig er mulighed for
at gå på opdagelse i den meget interessante
museum, så kommer der militære køretøjer
fra nær og fjern for at vise sig frem.
Det skal tages meget bogstaveligt, idet
der er tale om privatejede køretøjer, som
bliver fragtet til Holland for at du som
tilskuer får en mulighed for at se dem
kørende.
Rundt om museet er der lavet en ca.
1 km lang rundstrækning, som alle disse
køretøjer kører rundt på. Hvis du føler for
det, så kan du mod en ekstra betaling få
lov til at være passager. Der er selvfølgelig
forskellig takst på om du vil sidde på en
motorcykel, i en bil, i en halvbæltevogn
eller sidde oven på en kampvogn. Prisen
går fra 5€ til 50€.
Bliver du træt af at kigge på køretøjer
der kører, så er der også et meget stort
areal der er afsat til forskellige handlende.
Her kan du komme af med uønsket kapital
og investere i alt fra byggesæt og bøger til
rustne dele af kampvogne, der er hentet
op af russiske og polske moser. Eller
uniforms- og udrustningsdele af alle slags,
fra den ægte vare til diverse kopiudgaver.

Vores oplevelse
Heldigvis havde Dan været der før, hvilket
betød at han kender ”Gud og hvermand”.
Det betød at vi på et tidspunkt om lørdagen
ﬁk et gæstepas, der sendte os om på den
side af afspærringerne, hvor det er rigtigt
sjovt at være. Der hvor der ikke er alt for
mange tilskuere, som gør det svært at få
nogle ordentlige billeder.
Lørdagen gik derfor med at få kigget
på alt det med de tyske køretøjer som var
kørende – og også de som stod på ”static”.
Der var nemlig nogle som ikke var kørende
af forskellige årsager. Vi kom også igennem
de handlende og ﬁk købt lidt småting.
Søndagen valgte vi at bruge på at kigge
på museet, som absolut er et besøg værd
i sig selv. Det er rigtigt ﬁnt præsenteret
og selv om køretøjerne visse steder står
tæt, er det muligt at se og fotografere dem
alle. Vi var også lige en ekstra tur igennem
handelsboderne.
Ud på søndag eftermiddag var det et
spørgsmål om lige at få de sidste billeder
af køretøjerne i kameraet og så var det at
Jan Willem, der er formand for Twenot og
med som bl.a. vagt og vejviser ved arrangementet, hev fat i os og nærmest skubbede
os ombord i en SdKfz. 251 for at vi lige
skulle have en tur rundt på ruten. Det er
noget som jeg blev meget begejstret for og
det var absolut en god oplevelse at få en
køretur i sådan en gammel krigsbil.
Hjemturen var om mandagen og her
var der heldigvis minimalt med stau op
igennem Tyskland. Næste gang vi er afsted
på tur går det til Normandiet.

Den SdKfz 251, som Dan og
jeg ﬁk en gratis tur i
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Sola Air Show 2017
Med mellemrum tager jeg en tur til Air Show i et af vore nordiske nabolande.
Tekst og fotos: Per Voetmann

D

els er der ofte spændende ﬂy,
showene er forholdsvis let tilgængelige rent transportmæssigt
og de er sjældent vanvittigt overfyldte med
mennesker.
I år faldt valget på Sola Air Show ved
Stavanger. Ud over de nævnte grunde,
så var det særlige trækplaster her, at den
norske to-sædede Starﬁghter, der længe har
været under restaurering, her skulle have
sin Air Show debut.
Så den 10. juni om morgenen hoppede jeg med tungt pakket rygsæk på
SAS-maskinen til Stavanger. En hurtig
og begivenhedsløs tur i SAS/Cimbers
CRJ900. Hurtigt om på den anden side af
lufthavnen og ind på Air Show området.
Showet varede to dage, så den første
dag koncentrerede jeg mig om static og det
jeg kunne se derfra. Den 11. bevægede jeg
mig uden for hegnet. Bl.a. også en tur over
på den anden side af vejen. Til Flyhistorisk
Museum, Sola.
Jeg skal vende tilbage til det en anden
gang. Men det rummer bl.a. en tidligere
dansk Catalina, en dansk Draken og en
række Luftwaffe rariteter, efterladt i Norge
under anden verdenskrig. Rent guf.

Årets største nyhed, ret bogstaveligt, på
selve showet var nok den norske EH-101
redningshelikopter. Norge har ligesom
Danmark indkøbt typen, der skal aﬂøse de
aldrende Westland Sea King. Og her blev
den så præsenteret for det brede publikum.
Den deltagende EH-101 havde dog stadig
RAF-serials og ﬂøj med britisk besætning.
Bl.a. Westlands navnkundige chefpilot, der
også ﬂøj typen i ﬁlmen Skyfall. Om et par
år, bliver den et dagligt syn i det norske
luftrum.
I mellemtiden var det godt, lidt nostalgisk, at se, at den gamle Sea King stadig er
leveringsdygtig. Den gav en ﬁn opvisning
begge dagene.
Blandt rariteterne var en Spitﬁre Mk.
IX i norsk/RAF bemaling. Malet som Rolf
Arne Bergs ﬂy, han var Wing Commander
og leder af de norske Spitﬁre eskadriller i
RAF (bl.a. også af danske Kaj Birksted).
Det er nu lykkedes at få en Mk. IX i ﬂyveklar stand til Norge. Godt at se.
Der var selvfølgelig også mange af de
andre nu klassiske ﬂy, der har tjent i Luftforsvaret: Harvard, Dakota, Norseman,
Tiger Moth og Vampire m.m. De ﬂeste af
dem i luften.

En debut på årets Air Show var en
autentisk Fieseler Storch. Man ser ikke så
mange af de originale. De ﬂeste er franske
med fransk motor og bygget efter krigen.
Men nu ﬁndes der en original og nyrestaureret i Norge, der også var en tur i luften.
Det er faktisk utrolig imponerende, hvor
manøvredygtig den er. Den kan starte på
et frimærke og nærmest stå stille i luften.
I den hurtige afdeling viste Luftforsvaret F-16. Gode opvisninger – en af de
norske maskiner havde fået en hale i klassisk RAF camouﬂage for at markere eskadrillens 75 års jubilæum. Også den belgiske
solo F-16 var i luften. Men desværre nåede
den norske CF-104 aldrig frem. En læk i
brændstofforsyningen gjorde det desværre
umuligt, så det gensyn har jeg stadig til
gode. Måske næste år.
Akrobatik var der til gengæld masser
af. En række ﬁne soloﬂyvninger. Et team
af gule norske T-17 Supporters optrådte
også. Og så ikke mindst Team Breitling
og Frecce Tricolori. Synes til stadighed, at
Frecce Tricolori er gode. Altid ﬁne shows.
Alt i alt absolut turen værd!
De næste sider er dedikeret til billeder fra
dette norske Air Show (Red.Bem.)

Her er den første norske EH-101 helikopter, der skal bruges i den norske redningstjeneste.
Den har den samme næse som de danske EH-101 helikoptere.
Den er endnu ikke i aktiv tjeneste i Norge. Men den skal i løbet af de kommende år aﬂøse
de aldrende Sea King helikoptere.
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Rolf Arne Bergs Spitﬁre Mk. IX. Igen i norske farver.

Denne privatejede P-51D Mustang var
kommet over fra England for at være med
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Den engelske PBY-5A har vi også set i Danmark,
et dejligt syn med denne veteran i luften

To privatejede norske Harvard gav en
ﬁn opvisning med røg i udstødningen

Også i Norge har man en ﬂyvende DC-3,
der optræder på air shows.
Organisationen kalder sig
Dakota Norway og som medlem
kan man komme ud at ﬂyve med den
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Den privatejede T-28B Trojan har en
snerrende motorlyd, der er ganske høj

Godt at vide, at der i Norge nu ﬂyver
en original Fieseler Storch rundt.
Vi kan håbe på at den kommer
til at besøge Danmark på et tidspunkt

De norske F-16 var i fuldt vigør.
Bl.a. med camouﬂagebemaling på halen af den ene.
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Norsk Piper L-18 Super Cub,
der blev vist frem i luften

Den nyrestaurerede Spitﬁre Mk.IX bemalet som Rolf Arne Bergs
ﬂy ses her ved siden af Biltemas Spitﬁre Mk.XVI.
Masser af Merlin hestekræfter i spil.

Som i Danmark bliver kommende norske
piloter uddannet på SAAB T-17 Supporter,
men de norske er betydeligt mere farverige i
gult og rødt
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”The Backup Bomber”, der ikke blev brug for
I denne artikel skal vi se nærmere på det ﬂy, der blev lavet som backup for Boeing B-29
Superfortress. Flyet er Consolidated B-32 Dominator, som kun blev produceret i et meget
lille antal, da B-29 viste sig at være et fremragende bombeﬂy.
Af Lars Seifert-Thorsen

H

er har vi fat i et meget lidt kendt
ﬂy, som ikke er beskrevet i nogen
form for mainstream litteratur.
De få artikler der er skrevet, tegner et billede af et ﬂy kendetegnet ved en masse
problemer. I denne artikel prøver vi at
dykke lidt dybere ned i historien for at se
om det nævnte billede er korrekt.
Vi begynder vores historie i oktober
1937, hvor US Army Air Corps fremsatte
et uformelt ønske om design af en ”superbomber”, der ville kunne erstatte B-17
Flying Fortress, som netop var begyndt at
blive serieproduceret.
Fire ﬁrmaer leverede designs; Boeing,
Consolidated, Douglas og Sikorsky. Umiddelbart var Douglas designet det bedste af
dem, men i realiteten var det blot en forstørret udgave af en DC-2, mens Boeings
design var et let moderniseret genoptryk
af deres XB-15.
Grunden til at der ikke kom noget
endeligt design ud af forespørgslen skal
ﬁndes i de lovgivningskrav som fandtes.
Staten kunne ikke betale noget som helst
før der var skrevet en kontrakt og det vindende ﬂy var kommet i luften. Indtil dette
tidspunkt foregik det hele for fabrikkernes
egne penge, hvilket medførte enorme økonomiske risici for fabrikkerne.
Da der ikke kom noget ud af det første
forsøg kom ideen med en superbomber til
at ligge stille indtil slutningen af 1938, hvor
man nedsatte en komité til at undersøge
mulighederne for en fremtidig amerikansk
bomberstyrke. I juni 1939 kom komitéen

tilbage med en anbefaling om to-motorede
lette og middeltunge bombere, mens den
også advokerede for at udvikle et ﬁremotores bombeﬂy med en rækkevidde på
3.600 km. Endelig foreslog komitéen, at der
skulle udvikles yderligere et tungt bombeﬂy
med en rækkevidde på 8.000 km.
Det sidste forslag kom frem da komitéen forudså at en eventuel europæisk krig
ville betyde, at Tyskland ikke alene erobrede
det europæiske fastland men også England
og Afrika plus at der muligvis ville blive
etableret tyske baser i Sydamerika. Tilsvarende ville en krig mod Japan blive udkæmpet over enorme afstande over Stillehavet.
Flyet blev betegnet som et defensivt våben,
der skulle hindre en fjendtlig fremrykning
mod selve USA.
I november 1939 godkendte Kongressen en pose småpenge til at få udviklet
nogle designforslag til den nye superbomber. Kravene var hårde. Flyet skulle
have en rækkevidde på 8.500 km, kunne
medføre et tons bomber og have en topfart
på ikke mindre end 640 km/t.
Erfaringer fra fem måneders krig i
Europa ﬁk Air Materiel Command til at
skærpe kravene yderligere, idet man nu
tilføjede selvforseglende benzintanke, ekstra pansring og ekstra kanontårne med en
større kaliber defensiv bevæbning.
Disse krav blev sendt ud d. 29. januar
1940 og ﬁrmaerne ﬁk 30 dage til at levere
et designforslag og besked om at man forventede at have en fuldskala mockup klar d.
5. august 1940. Den første prototype skulle

Prototype nr.1 er her parkeret foran hangaren hos Consolidated.
Foto: Internettet (wikimedia.org)
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være klar 1. juli 1941 og efterfølgende ﬂy
skulle rulle ud af fabrikken en måned senere. Da fabrikkerne havde alt rigeligt at
gøre med at fremstille de typer som allerede
var i produktion havde de ikke overskud til
at levere designs som var epokegørende.
Der var fem fabrikker, som vendte
tilbage med forslag: Boeing, Lockheed,
Douglas, Consolidated og Martin og
forslagene ﬁk betegnelserne XB-29 til og
med XB-33. Nummereringen afspejlede
den rækkefølge som man foretrak ﬂyene i,
idet Martins forslag dog først kom til noget
senere end de andre og man ikke skal se
betegnelsen XB-33 som et udtryk for at de
var sidstevalget.

De andre
Boeing kom med et forslag, som blev til
B-29. Dette blev et særdeles succesfuldt ﬂy,
som de ﬂeste nok er bekendt med. Du kan
læse mere om dette ﬂy i IPMS-Nyt nr. 97.
Lockheed foreslog XB-30, som var
baseret på deres C-69 transportversion
af deres Constellation traﬁkﬂy. Man genbrugte vingerne fra Constellation og satte
en glasnæse og et haletårn på ﬂyet. Cockpittet blev ændret til at være to separate
boble-canopies. Flyet blev aldrig bygget,
da Lockheed trak sig ud af konkurrencen
i september 1940.
Douglas’ udkast blev betegnet XB-31.
Man kom aldrig længere end til tegnebrættet med en variant af deres DC-4 transport
ﬂy. Der var i virkeligheden aldrig tale om et
enkelt design, men nærmere om en stribe

Denne B-32 er en B-32-12 med serienummeret 42-108571. Den mangler lige det allersidste inden den kører ud fra fabrikken.
Bemærk indgangslugen lige foran næsehjulet
Foto: Internettet (www.axis-and-allies-paintworks.com)

af forskellige designstudier. Detaljer fra
disse blev senere anvendt i andre Douglas
designs, bl.a. C-74 og B-26 Invader.
Martin’s design kom med i betragtning
i slutningen af 1940, da ﬁrmaet var i gang
med at udvikle en aﬂøser til deres B-26
Marauder med betegnelsen XB-33. Udviklingsstudiet ble væsentligt tungere og endte
derfor i klasse med de øvrige superbombere, så derfor blev betegnelsen ændret til
XB-33A. Designet viste sig meget lovende
og man kom så langt at Army Air Corps
bestilte 400 stk. XB-33A endnu inden der
var lavet en prototype.
Desværre for Martin var krigen på
dette tidspunkt så langt fremskreden, at
det syntes uundgåeligt at Japan ville tabe
og da B-29 allerede viste sit værd over de
japanske byer var der ingen grund til at
have en tredje type i tjeneste. De to ufærdige prototyper blev skrottet.

B-32 designet
Consolidated ﬁk en kontrakt d. 6. september 1940 på at levere to XB-32 prototyper,
henholdsvis i marts og juni 1942. I december blev kontrakten udvidet til tre XB-32
idet den sidste skulle leveres i marts 1943.
Kontrakten krævede, at der skulle leveres
en træmodel til afprøvninger i en vindtunnel på Wright Field i Ohio.

Consolidated havde allerede lavet en
model, som var blevet afprøvet i vindtunnelen og baseret på det man havde lært der
blev modellen ændret og godkendt i januar
1941. Herefter udvidede man kontrakten
til også at omfatte 13 stk. YB-32 test ﬂy.
Consolidated trak på de erfaringer de
havde opnået med deres B-24 Liberator,
da de designede XB-32. Vingen var den
samme slanke ”Davis” vinge, om end den
var lidt mere end 7,5 meter længere. Fuselagen var væsentligt anderledes. Det var en
næsten cylindrisk fuselage, der snævrede
ind mod halen. Fuselagen var ca. 5 meter
længere end B-24 fuselagen.
Indvendigt var der taget højde for at
den defensive bevæbning skulle fjernbetjenes af besætningen, som befandt sig i
trykkabiner, mens at skytterne i en B-24 var
i bemandede tårne og var nødt til at bruge
iltmasker. Der var to trykkabiner, adskilt af
to bomberum, idet der var en tunnel over
de to bomberum, som kunne give adgang
mellem de to kabiner. Lugerne til bomberummene var af den samme type som på
B-24, døre der hydraulisk blev rullet op.
Siderorene var dobbelte, som på B-24,
idet de dog var monteret på et haleplan
der var vinklet 7,5 grader opad, hvilket
placerede siderorene skråt i forhold til ﬂyet.
Understellet var et næsehjulsstel som på

B-24, men det gav B-32 et betydeligt mere
oprejst udseende end B-24, der nærmest
ser ”krybende” ud. Endelig var de nye
Wright motorer betydeligt kraftigere end
B-24 motorerne, 2.200 hk mod 1.200 hk i
B-24. Der var dog god brug for den ekstra
motorkraft, da B-32 vejede næsten dobbelt
så meget som en B-24.

Jomfruﬂyvningen
Konstruktionen gik fremad og den første
XB-32 prototype (41-141) rullede ud fra
fabrikken d. 1. september 1942. Det var
ganske vist seks måneder bagud i forhold
til planen, der havde været problemer med
trykkabinerne, den defensive bevæbning og
de mekanismer der skulle trække kanontårnene ind, men det var trods alt to uger før
at Boeing ﬁk gjort deres XB-29 klar.
Taxi tests gik i gang d. 3. september
og om morgenen d. 7. september var man
klar til at sende ﬂyet i luften på sin jomfruﬂyvning. Selve starten gik ﬁnt, men efter
kun 10 minutters ﬂyvning gik der noget
galt. En trim tab på det ene sideror knækkede, hvilket ﬁk hele halen til at vibrere
meget voldsomt. Chef-testpiloten Russell
Rogers og co-pilot Richard McMakin valgte
at lave en meget hurtig nødlanding på den
nærmeste ﬂybase, hvilket lykkedes med
nød og næppe.
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Her ser vi B-32 (42-108522) i luften over Hawaii.
Flyet er fotograferet på en træningsmission fra Hickam Field på Oahu.
Bemærk at bevæbningen i både næse og hale er afmonteret
Foto: Internettet (State of Hawaii Archives på Flickr.com)

Dagen efter lavede man et forsøg på
jorden med halen fra prototype nr.2 (41142) der næsten var færdigsamlet. Her viste
det sig at den arm der skulle styre trim tab
var for svagt konstrueret og den bøjede
sig som en elastik. Modifikationer var
nødvendige og man ﬁk fjernet problemet
en gang for alle.
Efterfølgende testﬂyvninger med 41141 afslørede nogle få større og en lang
række mindre problemer, som efterhånden
blev elimineret. Bl.a. var der problemer
med varmeudledningen fra turboladerne,
der næsten satte ild til motornacellerne og
med lemmene til understellet, der havde
en tendens til at åbne sig en smule under
ﬂyvning, hvilket selvfølgelig gave en hel del
ekstra vindmodstand.
Disse problemer og medfølgende
forsinkelser gjorde at kontrakten på de 13
YB-32 ﬂy blev afbestilt i begyndelsen af
februar 1943.

Yderligere test og et styrt
Om eftermiddagen d. 10. maj 1943 var man
kommet til testﬂyvning nr. 31 med den
første prototype. Denne skulle lige som
den foregående være en testﬂyvning med
maksimal vægt i ﬂyet. Alt virkede helt normalt, men en fatal fejl indtraf under starten.
Pga. at ﬂaps kunne påvirkes af f.eks.
en ledning fra pilotens eller co-pilotens
headset (ﬂap håndtaget skulle ikke ﬂyttes
ret meget før at de elektromekaniske ﬂaps
blev trukket op) havde snoet sig rundt
om ﬂaphåndtagene og at ﬂaps derfor var
blevet trukket ind, inden at ﬂyet var kommet i luften.
Med max. vægt i ﬂyet kunne det ikke
komme i luften og ramte derfor hegnet
omkring basen inden det pløjede sig videre
ind i en US Marine Corps træningslejr, hvor
det ramte en bygning fyldt med soldater.
Mirakuløst var det kun piloten og tre soldater på jorden der blev dræbt, mens resten
af den otte mand store besætning slap med
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forbrændinger og brækkede lemmer mens
56 soldater ﬁk større eller mindre skader.
Flyet blev fuldstændigt splittet ad og gik
op i ﬂammer.
Uheldet betød yderligere forsinkelser,
men også at man ændrede placeringen af
ﬂaphåndtagene og indførte en mere detaljeret checkliste inden start.
Efter at styrtet indtraf, gik der to måneder inden at prototype nr.2 var klar til at
indtræde i testprogrammet. Denne forsinkelse kom B-32 programmet sig aldrig over.
Prototype nr.2 lignede nr.1 fuldstændigt, dvs. med det samme dobbelte sideror
og fortsat med mindre problemer med
dette. Den kom i luften første gang d. 2.
juli 1943 på en ﬂyvning der var ganske
begivenhedsløs.
Prototype nr.3 (41-8336) var klar d. 9.
november 1943, men på dette tidspunkt
var B-32 kommet så langt bagefter B-29
programmet, at B-32 ikke længere var en
del af den strategiske bombekrig mod
Japan. De første produktions B-29’ere var
allerede blevet leveret og det stod klart, at
de var så gode at der ikke længere var brug
for B-32 som backup. I stedet gik man efter
at indsætte typen i en taktisk rolle, som en
forbedret udgave af B-17/B-24 ﬂyene.
De fortsatte testﬂyvninger med de to
prototyper viste at siderorene fortsat gav
problemer og det blev derfor besluttet, at
ombygge ﬂyet med et sideror, der var en
kopi af B-29 sideroret. Det skete efter at
US Army Air Force (USAAF) udsendte
en særdeles kritisk rapport om B-32 i
begyndelsen af december 1943, hvor man
konkluderede at der var behov for store
ændringer for at gøre typen i stand til at
udfylde den nye rolle.
Desværre viste det sig, at B-29 halen på
prototype nr.3 ikke gav de ønskede forbedringer, så man lavede en yderligere ændring,
hvor sideroret blev gjort endnu større (så
det udadtil kom til at ligne sideroret på
PB4Y Privateer). Herefter var der ikke ﬂere

problemer med stabilitet eller rystelser og
det blev denne type sideror, som blev brugt
på produktionsﬂyene.

Produktion
I marts 1943 havde USAAF placeret en
beskeden ordre på produktionsﬂy. Men
det var først efter at prototype nr.3 havde
været i luften med den nye hale d. 13. september 1944, at der for alvor blev placeret
en ”rigtig” ordre på lidt over 300 ﬂy.
På dette tidspunkt var hele B-32 programmet en ﬁnansiel byrde for Consolidated, der dels fokuserede på at levere B-24
Liberator og samtidigt havde øje på det
B-36 Peacemaker program, som man regnede med skulle i gang efter afslutningen
af 2. Verdenskrig. Det betød at man kun
leverede 5 stk. B-32 til USAAF i løbet af
1944. Consolidated blev tvunget til at sætte
lidt fart i B-32 produktionen, da USAAF
i foråret 1945 placerede en ordre på ikke
mindre end 1.700 B-32. For at komme i
gang med denne ordre måtte Consolidated
i gang med at omstille to af deres fabrikker
til den nye type, men omstillingen tog lang
tid og da USAAF afbestilte ordren d. 18.
september 1945 var der kun leveret 114
stk. B-32. Der var 12 stk. på samlebåndet
da ordren blev afbestilt og den sidste B-32
rullede ud af fabrikken d. 12. oktober 1945.

B-32 i aktion
Beslutningen om at indsætte B-32 mod
Japan blev først truffet i april 1945. Planen
var at lade et lille antal ﬂy indsætte med
henblik på at evaluere typens anvendelighed. D. 1. maj blev tre ﬂy klargjort ved
fabrikken i Fort Worth, Texas. 42-108529
(The Lady is Fresh), 42-108531 (uden
navn) og 42-108532 (Hobo Queen II)
skulle igennem en stribe tests inden de
kunne sendes til Philippinerne. Under en af
testﬂyvningerne gik det galt med understellet på 531 og i stedet blev 42-108528 (uden
navn) gjort klar.

D. 15. maj forlod de tre ﬂy USA for at
ﬂyve til Philippinerne via Hawaii, Kwajalein og Guam. Selve ﬂyvningerne gik uden
større problemer om end det viste sig at
især 528 var særdeles fejlbehæftet. Flyene
landede på Clark Field på Luzon henholdsvis d. 24. og d. 25. maj, hvorefter man gik
i gang med nogle tiltrængte reparationer
på alle tre ﬂy.
Flyene blev tildelt 386th Bomb Squadron, 312th Bomb Group. Som noget af det
første, så ﬁk de påmalet eskadrillekendetegnet, en sort klør fra et spillekort, på den
faste del af sideroret lige over fuselagen.
Eskadrillen havde først ﬂøjet P-40 jagere,
inden den var skiftet til A-20 Havoc lette
bombeﬂy i januar 1944. Nu så det ud til at
man igen skulle skifte ﬂytype.
D. 29. maj om morgenen blev de tre
B-32 ﬂy gjort klar til typens første operative
mission, man skulle angribe japanske stillinger i byen Antatet ca. 300 km nord for
Clark Field. Hvert ﬂy medførte 9 stk. 1.000
lbs bomber og 11.500 l brændstof. På vej ud
til startbanen gik det ene ﬂy i stykker, der
var problemer med turboladerne, mens de
to andre startede uden problemer.
De ankom over målet i 10.000 fods
højde og bombede målet uden at møde
modstand, hverken i luften eller fra jorden.
De landede tilbage på Clark Field 2½ time
efter starten uden problemer. De billeder
de havde taget efter angrebet viste at målet var blevet ramt helt præcist, så alle var
meget tilfredse med den nye types første
indsats i kamp.
Efterfølgende blev der gennemført
yderligere 10 angreb før man kom med en
konklusion om B-32 ﬂyets anvendelighed.
Missionerne varede mellem 4 og 12 timer
og inkluderede adskillige missioner mod
mål på Formosa. Desværre viste det sig,

at de tre forskellige rapportører havde tre
forskellige meninger om typens anvendelighed, fra positiv over moderat til negativ,
så det var svært at konkludere noget på
baggrund af rapporterne.
Derefter gik man i gang med at omskole besætninger fra A-20 til B-32 på Clark
Field og i begyndelsen og midten af juli
ﬂøj man to missioner fra Clark Field mod
mål på Formosa med blandede resultater.
I slutningen af juli 1945 kom der ordre
til at B-32 ﬂyene skulle forlægge til Yontan på Okinawa. De første elementer af
jordpersonellet forlod Luzon ombord i to
Landing Ship Tank d. 6. august og mens
de var til søs kom nyheden om at der var
nedkastet atombomber over Hiroshima og
Nagasaki. Skibene nåede frem til Okinawa
d. 12. august, dagen efter bomben over
Nagasaki. I mellemtiden havde man fortsat med træningsmissioner fra Clark Field
inden man endelig blev klar til at ﬂyve til
Okinawa. To af de tre B-32 ankom d. 11.
august, mens den sidste kom dagen efter.
Omtrent samtidigt med at man begyndte
at forlægge til Okinawa var der kommet
ﬂere B-32’ere til Clark Field og disse blev
også sendt til Okinawa, således at der ved
udgangen af august 1945 befandt sig ni stk.
B-32 på Okinawa.
Man nåede kun at ﬂyve tre missioner
fra Yontan inden den japanske kapitulation
d. 15. august. Natten mellem d. 13. og 14.
august ﬂøj to ﬂy missioner over havet med
henblik på dels rekognoscering, dels angreb
på skibe. Resultatet af disse blev at to
mindre skibe blev sænket og et tredje skib
beskadiget. Den sidste mission var med to
ﬂy som d. 15. august var på vej ud på en
recce mission over Korea og Honshu da
de blev kaldt tilbage som en følge af den
japanske kapitulation.

Efterfølgende ﬂøj B-32 ﬂyene endnu
syv missioner som var recce missioner
over Japan. Her er det værd at bemærke
at japanerne på trods af våbenstilstanden
i ﬂere tilfælde beskød B-32 ﬂyene. D. 16.
august blev to B-32 først beskudt af ﬂak,
der ikke ramte i nærheden af dem inden
ti japanske jagere angreb. De amerikanske
skytter hævdede, at de sandsynligvis havde
nedskudt to af de japanske jagere.
D. 17. august var ﬁre B-32 på en foto
mission over den nordøstlige del af Tokyo.
Igen blev de beskudt af ﬂak og angrebet
af en håndfuld japanske jagere, hvoraf
en blev ﬂøjet af det japanske es Saburo
Sakai. Resultatet af denne mission blev
nærmest uafgjort, idet to B-32 blev lettere
beskadiget, mens at i hvert fald to japanske
ﬂy blev beskadiget.
D. 18. august, grundigt advaret pga.
missionen dagen i forvejen, blev fire
B-32 sendt på en recce mission over den
sydøstlige del af Honshu. To af ﬂyene ﬁk
tekniske problemer og måtte vende om,
mens de to andre fortsatte. Over målet
blev de igen beskudt af upræcis ﬂak og
kort efter angrebet af 14 japanske jagerﬂy.
De to B-32 holdt en tæt formation og i
løbet af den efterfølgende luftkamp blev
ﬁre japanske jagere skudt ned. Ombord på
den ene B-32 blev et besætningsmedlem
dræbt og yderligere to såret. Missionen var
den sidste mission i 2. Verdenskrig, hvor
japanske og amerikanske ﬂy var i kamp.
Sergent Marchione ﬁk den tvivlsomme
ære at blive den sidste amerikaner dræbt i
luftkamp under krigen.
De to næste missioner var begivenhedsløse, idet der var tekniske problemer som
på den ene betød at halvdelen af de udsendte ﬂy måtte afbryde, mens det på den
anden var 100% som vendte hjem før tid.

"Hobo Queen" er det B-32 ﬂy, der ﬂøj ﬂest missioner mod Japan under krigen.
Her ses det på Clark Field på Philippinerne med beskyttende presseninger over alle glasdele
Foto: Internettet (www.worldwarphotos.info)
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Den efterfølgende, 28. august 1945,
skulle være den sidste B-32 mission under
krigen. Fem ﬂy skulle ﬂyve en 18-timers
mission over Atsugi og Tokyo og ﬂyene
var derfor fuldt lastet med brændstof. Ved
starten gik det galt første gang, da et af
ﬂyene ikke kom i luften pga. en motorfejl
og faldt ud over en 30 meter høj skrænt
for enden af startbanen. Alle 13 ombord
omkom. Et andet ﬂy måtte vende om kort
efter start og landede ude problemer.
De tre øvrige gennemførte missionen
over Japan, men på vejen tilbage ﬁk et af
ﬂyene motorproblemer og besætningen
måtte springe ud i faldskærm over havet.
To destroyere samlede besætningen op, idet
man dog aldrig fandt et af besætningsmedlemmerne. En mand mere døde ombord
på en destroyer, da hans faldskærm ikke
havde foldet sig ordentligt ud.
Der blev dog endnu en mission, idet
et enkelt ﬂy 42-108530 ﬁk en speciel bemaling med navnet ”Direct from Tokyo”
påmalet sammen med 312th Bomb Groups
mærke lige bag næsetårnet og et meget stort
5th Air Force mærke lige under cockpitvinduerne. Flyet ﬂøj fra Okinawa d. 31.
august og landede i Californien tre dage
senere. Der er påstande om at ﬂyet medførte de japanske overgivelsesdokumenter
fra Philippinerne.

Efter krigen
Afslutningen af 2. Verdenskrig gjorde B-32
ﬂyene overﬂødige. De endelige rapporter
om typens værdi i kamp nåede lige akkurat
til USAAFs hovedkvarter inden krigen var
slut og det var derfor en nem beslutning at
lukke B-32 programmet ned. Beslutningen
blev truffet d. 18. september og endeligt
afsluttet d. 12. oktober 1945.
Allerede d. 1. september var man holdt
op med at ﬂyve træningsmissioner fra Oki-

nawa. Af de ni ﬂy som var blevet sendt til
Okinawa var to blevet afskrevet som følge
af uheld nævnt herover og Hobo Queen
blev udsat for tre uheld i træk d. 9. september, hvilket gjorde at man ikke mente det
kunne betale sig at reparere ﬂyet.
De sidste seks blev gjort klar til at
vende tilbage til USA, men en tyfon udsatte
afgangen for et enkelt ﬂy der var blevet
beskadiget. De fem startede fra Okinawa d.
14. oktober, mens det sidste B-32 ﬂy forlod
Okinawa d. 16. oktober. Da de vendte retur
til USA, blev de ﬂøjet direkte til Kingman,
Arizona for at blive skrottet.
Efter VJ-Day havde man ikke brug for
B-32 ﬂyene og samtlige af de som var tilbage i USA (der var bygget i alt 118 ﬂy inkl.
de tre prototyper) blev sendt til skrotning.

Bevarede B-32
Niks, her er der ikke rigtigt noget at komme
efter. Samtlige B-32 blev skrottet efter
krigen. Man havde faktisk allokeret et ﬂy
til museumsformål, men ved en fejl blev
dette ﬂy erklæret for at være i overskud og
skrottet i august 1949.
Der er bevaret to B-32 næsetårne, det
ene er i privat eje i Californien, mens det
andet er opbevaret på Smithsonian Institutes lokation i Maryland. Ingen af dem
er umiddelbart tilgængelige for offentligheden. Den yderste del af en vinge skulle
beﬁnde sig i Otay Mesa nær San Diego
som et monument for en tidlig ﬂypioner
ved navn John Montgomery.
Endelig påstås det at et rygtårn beﬁnder
sig i Enlisted Heritage Hall på Maxwell Air
Force Base i Montgomery, Alabama.

Bemalinger
Ret simpelt så handler det som sølv, aluminium og mere aluminium med Olive Drab
anti-glare panel foran cockpittet.

Okinawa 31. august 1945, hvor "Direct from Tokyo" er ved at gøre
klar til den sidste B-32 mission i Stillehavet
Foto: Internettet (wikimedia.org)
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Nogle af ﬂyene havde røde spinnere
og forkanten af sideroret har en sort ”deicer”. Nogle af ﬂyene havde navne og
pin-up piger, men det store ﬂertal af dem
var uden pin-up piger. Kig på de fotos som
der trods alt ﬁndes en del af på nettet og i
de nævnte kilder.

B-32 i model
Jo, selv om der er tale om et lidet kendt
ﬂy, så er der fabrikanter som har lavet den
i model, selv om vi er ude i specialiteterne.
I 1/72 er det vacuform eller resin som
er mulighederne. Contrail (i 1984) og Aviation Usk (i 1995) har begge lavet vacuform
modeller af ﬂyet. Begge sæt er udgået af
produktion, så der er med at ﬁnde dem på
f.eks. eBay. Noget nemmere at få fat på er
resinsættet fra Anigrand. Det kan hentes
hos f.eks. Hannants, til beskedne 110£
(ca. 950 kr.)
Hopper vi i stedet til 1/144 så er det
igen Anigrand, der har lavet et resinsæt.
I sættet er også inkluderet modeller af
McDonnell XP-67 Bat, Hughes XA-37
og North-American XB-28 Dragon. Det
er set hos Hannants til 67£ (ca. 570 kr.).
Anigrand har for øvrigt også lavet modeller i 1/144 af XB-30, XB-31 og XB-33A,
så man kan lave ”hele striben” af superbombere.
I den lidt mere kuriøse afdeling kan
man få ﬂyet i 1/700, hvor det er Tom’s
Modelworks der har lavet det i 3D-print.
Der er to ﬂy med i æsken til 21$ (ca. 180 kr.)

Kilder
Wolf, William: Consolidated B-32 Dominator. The Ultimate Look
IPMS-USA Quarterly
vol.14 no.3 og vol.14 no.4 (1979)
Air International February 1979
Internettet, div. sider

September 1917 – to flyveressers død
Måske lidt makabert, men bestemt et emne med modelmuligheder, der er værd at se
nærmere på 100 år efter begivenhederne.
Af Lars Seifert-Thorsen

H

er skal vi bevæge os på begge
sider af Vestfronten for at træffe
to ﬂyveresser, der begge to er
placeret meget højt oppe på listen over de
mest succesfulde jagerpiloter, målt på antallet af nedskydninger, under 1. Verdenskrig.
De ﬂy som var de sidste de ﬂøj i, er heldigvis for modelbyggeren også de ﬂy som
sætfabrikanterne har fundet interessante.
Der er adskillige byggesæt af de to ﬂytyper
der er tale om og også på decalsiden er der
dækning for netop disse to ﬂy.
For nemheds skyld, så lad os se nærmere på disse to piloter i kronologisk rækkefølge ud fra deres dødsdag.

Georges
Guynemer
Historien om Guynemer, der blev den
franske pilot med næstﬂest nedskydninger
under 1.VK, tager sin begyndelse juleaftensdag 1894 i Paris forstaden Compiègne. Guynemer bliver nemlig denne dag født
ind i en formuende og aristokratisk familie.
Han var et svageligt barn, der havde
det meste af sin skolegang i hjemmet
indtil han som 14 årig begyndte i Lycée de

Compiègne, et gymnasium der sidenhen
er blevet opkaldt efter Guynemer. Her var
han en ﬂittig elev, som udviklede et talent
for skydning. Som barn tog hans far ham
med på et besøg på Panhard bilfabrikken
og herefter blev Guynemer meget interesseret i mekanik. En af faderens venner tog
i 1911 den unge Georges med op på en 20
minutters ﬂyvetur i et Farman ﬂy og efter
den dag ville Georges være pilot.
I 1912 bestod han sin eksamen med
højeste udmærkelse, men da helbredet
igen svigtede tog hans forældre ham med
til Sydfrankrig for at han kunne komme
sig. Inden hans helbred var på toppen igen
skete mordet i Sarajevo d. 28. juni 1914 og
1. Verdenskrig brød ud d. 1. august.
D. 3. august meldte Guynemer sig til
Aviation Militaire, men i første omgang
blev han kasseret pga. sit helbred. Det var
først i fjerde forsøg at han endelig kom ind
i det franske ﬂyvevåben og han blev i november beordret til tjeneste som mekaniker
på basen i Pau i Sydfrankrig. Det var han
ikke tilfreds med og prøvede konstant at
blive antaget som ﬂyverelev. Det lykkedes
til sidst og d. 10. marts 1915 ﬁk han sin
ﬂyverlicens.

I begyndelsen af maj blev han forfremmet til korporal og d. 8. juni overﬂyttet til
Escadrille MS.3 der var baseret i Vauciennes, lige syd for Reims. Escadrille MS.3 var
udstyret med to-sædede Morane-Saulnier
L monoplaner og hans første observatør
hed Jean Guerder. Guynemer ﬂøj sin første
mission over fronten d. juni 1915, hvor de
blev udsat for lidt sporadisk beskydning
med geværer fra tyske rekognosceringsﬂy.
Da eskadrillechefen, kaptajn Brocard,
d. 3. juli skød et tysk ﬂy ned, ﬁk Guynemer
blod på tanden. Han og Guerder monterede et maskingevær bag observatørcockpittet og d. 19. juli mødte de et tysk
Aviatik ﬂy og angreb det med det samme.
Det lykkedes at nedskyde det tyske ﬂy og
både Guynemer og Guerder fik tildelt
Médaille Militaire for at have nedskudt
eskadrillens andet offer. Det gav også en
forfremmelse til sergent.

Nye ﬂy – Nieuport
Kort tid herefter ﬁk eskadrillen nye ﬂy i
form af Nieuport 10, som fandtes i både
en to-sædet og en en-sædet version, den
sidstnævnte hed Nieuport 11 og havde
kælenavnet Bébé (baby).

Georges Guynemer står her ved siden af sit SPAD VII ﬂy.
Netop dette ﬂy hænger i dag på Musée de l’Air et l’Espace i Le Bourget lufthavnen ved Paris
Foto: Internettet (www.iwmagazine.com)
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Med udgangen af september 1915 var
eskadrillen fuldt udstyret med Nieuport
ﬂyene og skiftede navn til Escadrille N.3.
Nieuport ﬂyene var en hel del mere
manøvredygtige end Morane-Saulnier L
og der gik ikke lang tid før Guynemer igen
nedskød tyske ﬂy. D. 5. december var det
en Aviatik, 10. december en LVG og d. 14.
december var det et Fokker Monoplan, der
blev skudt ned. Herefter gik det i stå.
Guynemer var blevet en pilot som
der blev lagt mærke til. Det betød bl.a. at
præsident Poincaré tildelte ham croix de
chevalier de la Légion d’honneur (ridderkorset af Æreslegionen) på hans fødselsdag
d. 24. december.
I begyndelsen af januar 1916 fik
Guynemer sit personlige ﬂy, et Nieuport 11
med serienummeret N836. Han navngav
ﬂyet ”Le Vieux Charles”, efter en gammel
eskadrillekammerat der var blevet sendt til
fronten i Makedonien. Guynemer brugte
det navn på alle sine personlige ﬂy efter
dette, bortset fra hans SPAD XIII. D. 3.
februar 1916, i netop denne Bébé mødte
han en LVG i nærheden af Roye, lidt sydøst
for Amiens. Det lykkedes ham at nedskyde
det tyske ﬂy, der styrtede ned i de tyske
linier. Det var hans femte nedskydning og
han var dermed ofﬁcielt et ”jager es”.
Han nedskød to tyskere henholdsvis 5.
februar og 12. marts inden han d. 13 marts
blev ramt to gange i armen og ﬁk splinter
af sit vindspejl i hovedet da han var i kamp
med en LVG. Sårene sendte ham på orlov
og mens han var i færd med at komme
sig blev han udnævnt til sous-lieutenant
(sekondløjtnant) d. 12. april.
I midten af 1916 vendte han tilbage til
eskadrillen, der i mellemtiden havde fået
nye ﬂy i form af Nieuport 17, der var en

forbedret version af den lille Bébé, med en
110 hk motor og hvor man havde ﬂyttet
maskingeværet, så det skød gennem propellen. Frem til begyndelsen af september
fortsatte han med at skyde tyske ﬂy ned i en
lind strøm. D. 2. september ﬁk han tildelt
et nyt jagerﬂy, af en type som han i høj
grad kom til at præge videreudviklingen af.

Nye ﬂy igen – SPAD
Historien bag disse ﬂy tager sin begyndelse
i 1915, hvor Hispano-Suiza laver en bemærkelsesværdigt let 8-cylindret vandkølet
motor kaldet Hispano-Suiza 8A der ydede
150 hk. En række ﬂyfabrikanter begynder
at interesserer sig for denne motor, den
første af disse er Societé Anonyme Pour
l’Aviation et ses Dérivés, forkortet til
SPAD. Flyet blev kaldt SPAD VII og det
blev sat i produktion i maj 1916.
Escadrille N.3 ﬁk de nye ﬂy i slutningen
af august 1916 og Guynemer ﬁk tildelt sit
personlige ﬂy, SPAD VII serienr. S115 d. 2.
september. Allerede to dage senere scorede
han sin første luftsejr med dette ﬂy.
D. 23. september involverede han sig
i en luftkamp med tyske Fokker jagere og
på bare fem minutter nedskød han tre af
disse. Da han vendte tilbage over de franske
linjer blev han ramt af fransk antiluftskyts.
Køleren blev ødelagt og en del af lærredet
på den ene overvinge blev ﬂået. Enden
blev en nødlanding i et gammelt granathul.
Det eneste som ikke blev ødelagt var ﬂyets
fuselage og han kunne gå fra nødlandingen
med skrammer på det ene knæ og en mindre hjernerystelse.
Han skrev efterfølgende til sin far og
udtrykte sin begejstring over det nye ﬂy,
som han mente var betydeligt mere solidt
bygget end andre typer. To dage senere var

han tilbage i luften i et nyt personligt ﬂy
med serienr. S132.

Eskadrillemærker
I forbindelse med slagene ved Verdun og
Somme i 1916 opfandt franskmændene
en ny taktik i luftkrigen. De samlede et
antal jagereskadriller i midlertidige Groupes de Combat (GC) for at opnå en lokal
luftoverlegenhed.
I midten af oktober gjorde man denne
opﬁndelse permanent og en af de allerførste blev GC.12 der bl.a. inkluderede
Escadrille N.3. Denne eskadrille havde
valgt et eskadrillemærke i form af en stork,
en fugl der især ynglede på skorstenene i
Alsace-Lorraine, der var blevet annekteret
af Tyskland efter den fransk-tyske krig
1870-71. Mærket skulle således symbolisere Frankrigs vilje og evne til at genvinde
disse områder. Snart efter valgte de øvrige
eskadriller i GC.12 variationer af storken
som deres eskadrillemærker.
Som en sidebemærkning kan det
nævnes at alle piloterne i Escadrille N.3
var kendt via de numre som deres ﬂy var
bemalet med på siden af fuselagen. Guynemers ﬂy havde nummer 2 og næsten alle
hans ﬂy havde dette nummer.

Videreudvikling
Da kalenderen sagde 1. november 1916
havde Guynemer nedskudt 18 tyske ﬂy,
mens eskadrillens total var 65. Guynemer,
der var blevet noget af en fransk helt, brugte sin status til at påvirke ﬂyfabrikanterne
til at forbedre ﬂyene. Han skrev til motorfabrikanten og sagde at ﬂyene skulle ﬂyve
hurtigere og at propellen burde ændres.
Det resulterede i at Hispano-Suiza
kom med en 180 hk 8Ab motor, som man

På internettet ﬁnder man bl.a. denne ﬁne tegning af Guynemers SPAD XIII,
der er en stor hjælp for modelbyggeren
Tegning: Internettet (wikimedia.org)
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skruede ind i en ny SPAD VII, serienr. S254
og gav til Guynemer i midten af december
1916. Netop dette ﬂy blev historisk, da
Guynemer nedskød yderligere 19 tyske ﬂy
i det, uden at det på noget tidspunkt ﬁk udskiftet motoren. Det siger både noget om
motorens kvalitet og om det gode stykke
arbejde som mekanikerne udførte på den.
Heldigvis for os, så overlevede netop
dette ﬂy både krigen og mange års opbevaring før det blev restaureret og ophængt på Musée de l’Air et l’Espace i Le
Bourget lufthavnen ved Paris.

SPAD XII og SPAD XIII
I mellemtiden var man gået i gang med
yderligere udvikling af motoren. Allerede
i juni 1916 testede man en ny motor, som
kunne udvikle 208 hk. SPAD fabrikken
testede den og fandt ud af at der skulle
laves et nyt ﬂy for at udnytte den fuldt ud.
Det nye ﬂy blev til SPAD XIII, som
blev sat i produktion i februar 1917,
udstyret med to Vickers maskingeværer.
Men der var problemer med ﬂyet, især
med reduktionsgearet og det forsinkede
leveringen til front-eskadrillerne.
I mellemtiden havde man arbejdet videre med et andet af Guynemers forslag,
nemlig at lave et ﬂy med kanonbevæbning.
Gearingen på den nye Hispano-Suiza motor muliggjorde at der kunne monteres en
forkortet 37 mm Puteaux kanon, som kunne skyde igennem et hult propelnav. Denne
ﬂytype blev til SPAD XII og Guynemer ﬁk
lov til at prøveﬂyve typen i maj 1917. Han
var ganske begejstret, men også lidt skuffet
over at kanonen var et enkeltskudsvåben,
der skulle genlades med håndkraft. Det
kunne godt gøres i luften, da bundstykket

sad mellem pilotens ben. Det havde også
et enkelt Vickers maskingevær, som hjalp
til enten at sigte med kanonen eller hvis det
var nødvendigt at kæmpe sig væk.

1917 og fortsat kamp
Guynemer blev udnævnt til Lieutenant d.
31/12 1916 og i januar fortsatte han i sin
SPAD VII med at nedskyde tyske ﬂy. Med
udgangen af januar var han oppe på 30
luftsejre. I begyndelsen af februar ﬁk han
ram på en to-motoret Gotha G.III.
16. marts blev han den første franskmand, som nedskød tre fjendtlige ﬂy på
den samme dag. I april begyndte en stribe
allierede offensiver, som hele tiden holdt
de allierede ﬂystyrker i luften, herunder
GC.12. I maj ﬁk han en kort orlov, som
han bl.a. benyttede til at testﬂyve SPAD
XII som tidligere nævnt inden han returnerede til fronten. Aldrig så snart var han
tilbage før han igen satte en rekord, da han
blev den første franskmand som nedskød
ﬁre fjendtlige ﬂy samme dag. Det skete d.
25. maj.
I begyndelsen af juli ﬁk han tildelt den
første SPAD XII, S382, men første gang
han ﬂøj den i kamp, d. 5. juli, blev han
truffet så mange gange af en DFW C.V,
at han måtte afbryde kampen og returnere
til basen. Flyet måtte igennem tre ugers
reparationer og i mellemtiden var Guynemer tilbage i sin SPAD VII og GC.12 blev
flyttet til området omkring Dunkerque
for at støtte i forbindelse med en offensiv
ved Ypres.
Denne sektor var notorisk farlig for
de allierede flystyrker. Der var her at
englænderne havde lidt svære tab under
”Bloody April” og hvor tyskerne havde

koncentreret deres bedste jagerstyrker. Her
ﬁk han sin SPAD XII tilbage og nedskød
to ﬂy på to dage inden S382 måtte retur til
værkstedet. 15. august ﬁk han den igen og
med det samme ﬁk han igen ram på to ﬂy,
denne gang på samme dag. Og igen blev
ﬂyet beskadiget af fjendtlig ild, så den igen
måtte repareres.
Mens S382 var under reparation ﬁk
han den nye SPAD XIII S504 og prompte
skød han et tysk ﬂy ned. Det skete over
Poperinghe d. 20. august og det var hans
luftsejr nr.53.

Den sidste mission
Begyndelsen af september viste sig at være
fyldt med dårligt vejr og Guynemer viste
alvorlige tegn på stress.
D. 10. september startede han i S504,
men måtte lande på en belgisk ﬂyveplads
med en defekt vandpumpe. Han vendte
hurtigt tilbage til sin egen base, lånte et ﬂy
og angreb en større formation tyske ﬂy.
Her blev hans ﬂy ramt af ﬁre kugler og han
måtte lande med endnu en motordefekt.
Pr. bil gik det retur til egen base, hvor han
lånte endnu et ﬂy. Afsted igen, men denne
gang gik der ild i motoren pga. en karburatorfejl. Ny nødlanding, hvorefter en nu
meget irriteret Guynemer beordrede sine
mekanikere til at reparere S504 og have den
klar til næste morgen.
D. 11. september 1917 blev Guynemers
start udskudt pga. tåge og han kom først i
luften kl. 08.25. Det ene af de to ﬂy som
skulle med på patruljen ﬁk motorproblemer og Guynemer tog derfor afsted med
et enkelt andet ﬂy, ﬂøjet af en ny pilot ved
navn Bozon-Verduraz. I 12.000 fods højde
opdagede de to franskmænd en Rumpler

SPAD XIII blev også brugt af den amerikanske Lafayette eskadrille.
Her er det kaptajn Eddie Rickenbacker, der blev det højestscorende amerikanske es, der læner sig op af sit ﬂy.
Foto: Internettet (static.thisdayinaviation.com)
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C.IV et stykke nordøst for Ypres. Guynemer vinkede til den anden pilot og dykkede
ned mod det tyske ﬂy. Den anden franskmand fulgte efter og beskød det tyske ﬂy.
Han ramte ikke og var i færd med at trække
op igen for at kunne gennemføre endnu et
angreb, da han bemærkede en tysk formation på otte ﬂy, der nærmede sig. De tyske
ﬂy vendte om og da Bozon-Verduraz derefter kiggede efter Guynemer og den tyske
DFW, men kunne ikke se nogen af dem.
Da Bozon-Verduraz vendte tilbage til
basen spurgte han med det samme efter
Guynemer, men han var ikke vendt tilbage.
Der gik over en måned før franskmændene
ﬁk noget at vide om Guynemers skæbne,
da tyskerne offentliggjorde at en sekondløjtnant Kurt Wissemann havde skudt det
franske es ned. Wissemann var selv blevet
skudt ned og dræbt d. 28. september. Nyere forskning peger dog på, at Guynemer
blev skudt ned af en Rumpler C.IV med
serienummeret 1643/17. Flyet var efterfølgende fortsat på sin egen mission og var
blevet skudt ned af en belgisk SPAD VII.
En tysk sergent påstod, at han havde set
Guynemer styrte ned og at han kunne identiﬁcere ham ud fra hans papirer. Guynemer
var blev ramt i hovedet. Mens tyskerne
var i gang med at bjærge liget begyndte et
artilleribombardement som gjorde at de
hastigt trak sig tilbage og efterfølgende var
både ﬂy og lig forsvundet i granatkratere, så
man fandt ikke noget som kunne begraves.

Eftermælet
Da Guynemer blev skudt ned havde han
selv nedskudt 53 tyske ﬂy. Han blev en
legende i de franske medier og børnene ﬁk
at vide, at han var ﬂøjet så højt op, at han
ikke kunne komme ned igen. Han forblev
en national helt under resten af krigen og
regeringen gjorde hvad den kunne for at
fastholde mediernes gloriﬁcering af Guynemer for på den måde at fjerne fokus fra
de frygtelige tab i skyttegravene.
Under krigen var Guynemer blevet udnævnt til Ofﬁcier de la Légion d’Honneur,
han havde fået Croix de Guerre med ikke
mindre end 26 palmer, den engelske Distinguished Service Order foruden medaljer
fra Rusland, Belgien, Serbien, Rumænien
og Portugal.
I Paris er en gade opkaldt efter ham,
ligesom en skole i Compiègne bærer hans
navn. Der er et mindesmærke for ham i den
belgiske by Poelkapelle, som er den by der
er nærmest stedet hvor han styrtede ned.

Bevarede ﬂy
Det helt rigtige sted at ﬁnde de franske ﬂy
som er nævnt her er på Musée de l’Air et
l’Espace i Le Bourget lufthavnen ved Paris.
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De har både Nieuport 11, Guynemers egen
SPAD VII og en SPAD XIII.

Guynemers ﬂy i model
Der er masser af muligheder her. Samtlige
typer som Guynemer ﬂøj ﬁndes som model, selv Morane-Saulnier L, der ﬁndes i
1/48, 1/72 og 1/144 fra forskellige ﬁrmaer.
Nieuport 11 kan man også hitte i
skalaer fra 1/144 til et balsasæt i 1/12. Og
aldersmæssigt strækker de sig fra et 1/48
Aurora sæt fra 1956 til et Eduard sæt i
1/48 fra 2016.
SPAD VII er lidt samme historie om
end spændet her går fra Roden sæt i 1/32
(med decals til Guynemers ﬂy) via Special
Hobby i 1/48 og Heller i 1/40 (sic) til f.eks.
Airﬁx i 1/72 (også med decals til Guynemers ﬂy) og 1/144. I den lidt mere specielle
afdeling ﬁnder man Decapod Models, der
beskæftiger sig med 3D-print. De har et
sæt med ﬁre stk. SPAD VII i skala 1/350.
Hvor var det lige jeg lagde mit mikroskop?
SPAD XII er lidt mere problematisk.
Det franske ﬁrma JMGT har lavet den i
1/48 og Pegasus har lavet ﬂyet i 1/72, men
begge sæt er udgået af produktion.
SPAD XIII er noget mere mainstream,
måske især fordi typen også blev brugt af
amerikanerne da de indtrådte i 1. Verdenskrig. Mulighederne går fra 1/144 (Mamoli
fra 1970erne) til 1/24 (Merit fra 2016),
med stop hos bl.a. Revell i 1/28, der første gang blev udgivet i 1957, Hobbycraft i
1/32, Aurora og Eduard i 1/48 til en sky
af fabrikanter der har udgivet ﬂyet i 1/72.

Werner Voss
For at følge Werner Voss, skal vi begynde
historien i Nordrhein-Westfalen, nærmere
betegnet i byen Krefeld d. 13. april 1897.
Her bliver Werner født som den ældste af
tre brødre. Werner viste sig at være meget
patriotisk og da han som bare 17 årig afslutter sin skolegang i 1914 går der ikke lang tid
inden at han indser at krigen er uundgåelig.
Voss melder sig i april 1914 til Krefelder Freikorps, en lokal enhed der primært
skulle levere rekrutter til andre enheder.
I begyndelsen af august er han blevet
motorcyklist og motorcykel mekaniker
og hans forældre giver ham senere en 300
cm3 Wanderer på hans 18 års fødselsdag.
Efter krigsudbruddet tilbringer Voss et par
måneder som chauffør mens han venter
på at kunne melde sig til militærtjeneste.
D. 16. november 1914 melder han sig
frivilligt til tjeneste i den lokale enhed, 2.
Westfälisches Husaren-Regiment Nr. 11,
men der er ikke meget dokumentation for
hans tjeneste her. Kavaleriregimentet bliver
indsat på østfronten og efter tre måneder

bliver Voss udnævnt til gefreiter og tildelt
Jernkorset af 2. klasse. I maj 1915 er han
blevet unterofﬁzier, hvilket er en meget
hurtig forfremmelse, så han må have været
en god kavalerist.
Voss er dog blevet træt af mudderet og
besværet med hestene og ansøger om en
overførsel til Luftstreitkräfte, det kejserlige
tyske ﬂyvevåben. På dette tidspunkt blev
ﬂyvevåbnet meget ofte betragtet som en
forlængelse af kavaleriet, så det var et
naturligt valg for Voss at søge denne vej.
Ansøgningen blev bevilget i august
1915 og han blev beordret til Köln for
at påbegynde uddannelsen ved Flieger
Ersatz Abteilung 7. Voss viste sig at være
den fødte pilot, det hele var nemt for ham
og derfor blev han, efter endt uddannelse,
fastholdt ved ﬂyveskolen for at fungere
som instruktør.

Til fronten
Tjenesten ved ﬂyveskolen var ikke noget
Voss ønskede, han ville til fronten og
søgte derfor om forﬂyttelse. Ansøgningen
gik igennem i februar 1916 og han blev
beordret til tjeneste som observatør ved
Kampfstaffel 20 d. 2. marts 1916 med rang
af Vizefeldwebel.
Selvom Voss var pilotuddannet var det
helt normalt at nye piloter ved fronten først
ﬂøj et antal missioner som observatør for
at tilvænne dem til kampmiljøet. Eskadrillen var udstyret med Albatros C.III, så det
er denne ﬂytype som Voss har ﬂøjet som
observatør.
Voss fortsatte som pilot ved eskadrillen og ﬁk tildelt sit pilotemblem d. 28. maj
1916. Det var tysk praksis, at man først ﬁk
pilotemblemet når man havde ﬂøjet et antal
missioner i kamp, så det er forklaringen på
hvorfor en god pilot først ﬁk sit emblem
længe efter at have ﬂøjet sin første solo.
D. 9. september 1916 blev Voss udnævnt til leutnant, men på dette tidspunkt
var han allerede blevet træt af at ﬂyve
to-sædede observationsﬂy og søgte om
forﬂyttelse til en jagereskadrille, der ﬂøj
en-sædede ﬂy.

Ny eskadrille – nyt ﬂy
Forﬂyttelsen til en jagereskadrille gik igennem d. 21. november 1916, hvor Voss blev
forﬂyttet midlertidigt til Jagdstaffel 2, der
på dette tidspunkt havde Oswald Boelcke
som eskadrillechef. Boelcke forlod Jasta 2
kort tid efter at Voss var ankommet, så de
to tyske esser har ikke haft megen lejlighed
til at lære hinanden at kende.
Det var i Jasta 2, at Voss for første
gang mødte Manfred von Richthofen, med
hvem han straks blev venner på trods af
deres meget forskellige familiebaggrund.

Voss' Albatros D.III med hjerte, swastika og olivenkrans på siden af fuselagen.
Men det ser ikke ud til at Voss er med på billedet, måske er han fotografen?
Foto: Internettet (simhq.com)

Blot fem dage efter ankomsten til Jasta
2 skød Voss sit første fjendtlige ﬂy ned. Og
for at bevise at det ikke var en tilfældighed
gik han i luften igen samme dag og skød
også nummer to ned. Efter dette gik den
endelige forﬂytning hurtigt igennem.
Nedskydningen af to ﬂy gjorde at han
ﬁk tildelt Jernkorset af 1. klasse. Det var
almindelig praksis at tildele dette efter fem
luftsejre, men også at det blev tildelt efter
den første luftsejr, hvis piloten allerede
havde modtaget Jernkorset af 2. klasse.
Det handlede om moral og forstærkning
af kampviljen.
Det ﬂy som Voss ﬂøj i da han kom til
Jasta 2 var en Albatros D.I med serienummeret 410/16. Flyet var ifølge de tilgængelige oplysninger lysegrønt og der var malet
et hvidt dødningehoved på sort baggrund
på den bagerste del af fuselagen. Man skal
dog lige tage disse oplysninger med et gran
salt, da der er en del forskellige oplysninger
om hans ﬂy, alt afhængigt af hvilke kilder
man læser.
I løbet af februar og marts 1917 gik
det hurtigt med at skyde allierede ﬂy ned.
Bare i marts måned nedskød Voss ikke
mindre end 11 fly. Det gjorde at hans
samlede antal nedskydninger kom op
på 22 nedskydninger med udgangen af
marts. For disse bedrifter ﬁk han tildelt
Ritterkreuz mit Schwertern der Königlicher Hausorden von Hohenzollern d. 27.
marts. Denne orden blev normalt tildelt når
jagerpiloterne havde skudt mellem 12 og 15

fjendtlige ﬂy ned, men Voss var hurtigere
end bureaukraterne, så han var allerede
forbi det antal nedskydninger som normalt
udløste et Pour Le Mérite (20), da han ﬁk
Hohenzollern. Det betød at han ﬁk tildelt
Pour Le Mérite d. 8. april, da hans score
var kommet op på 24. Papirkrigen gik også
langsomt dengang.
At modtage Pour Le Mérite gav også
automatisk en måneds orlov, så Voss tog
hjem med det samme og kunne holde både
påske og sin fødselsdag mens han var på
orlov hjemme i Krefeld. Det gav ham også
mulighed for at skrue på sin motorcykel
og drøne rundt i området på den. Orloven
betød også, at han ikke var ved fronten,
da luftkampene i april 1917 var de mest
intense under hele krigen. Englænderne
gav denne måned navnet Bloody April på
grund af de store engelske tab.
På et tidspunkt mellem november 1916
og april 1917 skiftede Voss ﬂy til en Albatros D.III. Det fremgår ikke af kilderne
hvad serienummeret på ﬂyet var, men det
gør heller ikke så meget for det var alligevel
blevet malet over.
Flyet var i fabriksbemaling, med hvid
hale og Jasta 2s karakteristiske røde spinner. Hertil kom så tre røde hjerter med
hvid kant på fuselagen. Et på hver side og
et oven på fuselagen lige bag cockpittet.
Dertil tilføjede Voss så også et swastika
(hagekors) i en krans af olivengrene på
hver side af fuselagen mellem hjertet og
det sorte malteserkors. Et swastika ﬁk først

en odiøs betydning under nazisterne. Inden
da betød det held.

Eskadrillechef med nye ﬂy
Da Voss vendte tilbage efter sin orlov kom
han i karambolage med sin eskadrillechef,
Hauptmann Franz Walz, som Voss mente
var inkompetent som chef for en jagereskadrille. Walz var 10 år ældre end Voss
og kom fra en rekognosceringseskadrille
til Jasta 2.
Voss gik udenom kommandovejen for
at prøve at få Walz fjernet og denne form
for insubordination er der ingen militære
systemer der accepterer.
Men man afskediger jo heller ikke
succesfulde jagerpiloter, så det endte med
at man d. 20. maj 1917 ekspederede Voss
videre til Jasta 5 som fungerende eskadrillechef. Her ﬁk Voss tildelt en Albatros D.III,
som han hastigt udstyrede med ”sin” bemaling og herefter nedskød han yderligere
seks fjendtlige ﬂy.
D. 6. juni blev Voss lettere såret i en
luftkamp med Flight Sub-Lieutenant Christopher Draper fra 3 Naval Wing, Royal
Naval Air Service. Voss’ Albatros D.III
blev skrottet og han ﬁk en ny, som med
det samme ﬁk den specielle bemaling som
Voss brugte.
Mens dette pågik, var Voss lige på en
kort orlov for at restituere sig. Han tog til
sine forældre i Krefeld sammen med von
Richthofen og benyttede lejligheden til at
vise sine forældre de ﬂy som de ﬂøj i.
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Dette billede kunne godt være
et propagandabillede, men det viser
tilsyneladende Voss i sin Fokker Dr.I
Foto: Internettet (pinterest.com)

Nye eskadriller – nyt ﬂy
Så snart Voss vendte tilbage til fronten blev
han d. 28. juni overﬂyttet som fungerende
eskadrillechef for Jasta 29. Det blev til et
meget kort ophold her, da han allerede 3.
juli overtog Jasta 14.
Aldrig så snart var han landet hos Jasta
14 før han blev sendt til Schwerin, hvor
han blev testpilot på Fokker Dreidekker.
D. 5. juli ﬂøj han for første gang i Fokker
Dr.I prototypen med serienummer 103/17.
Det ﬂy var lige noget som Voss ønskede
sig. Selv om ﬂyet var relativt langsomt, så
var dets manøvredygtighed og stigeevne
noget som Voss satte meget stor pris. Han
anbefalede på det varmeste, at typen blev
sat i produktion hurtigst muligt.
D. 30. juli vendte Voss tilbage til fronten, denne gang for at blive eskadrillechef
for Jasta 10. Jasta 10 tilhørte von Richthofens Jagdgeschwader I og det var von
Richthofen, der havde trukket i trådene for
at få Voss til at tilhøre denne Geschwader.
I Jasta 10 ﬁk Voss tildelt en spritny
Pfalz D III, der var sølvfarvet med orange
næse. Voss var ikke begejstret for det nye
ﬂy, men mens han ventede på at kunne få
en ny Albatros lykkedes det ham trods alt
at skyde ﬁre ﬂy ned med sin Pfalz.
Anthony Fokker var blevet meget begejstret for Voss, mens Voss var testpilot
i Schwerin og derfor ﬁk Voss tildelt netop
Fokker Dr.I prototypen 103/17 som sit
personlige ﬂy. Det skete i slutningen af
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august 1917 og traditionen tro ﬁk også
dette ﬂy en speciel bemaling.
De ﬂeste kilder siger at det var i en
sølvagtig blå farve med olivengrønne lodrette og udtværede streger på fuselagen.
Men der er absolut ikke enighed om dette
farveskema. Til gengæld er der enighed om
at ﬂyets cowling blev forsynet med to øjne,
øjenbryn og en moustache.
Som modelbygger skal man lige være
opmærksom på at Voss’ ﬂy var en prototype og at der var temmelig store og synlige
forskelle med hans ﬂy og de senere produktionsudgaver af Fokker Dr.I. Bl.a. er der
forskelle på højderor, sideror, krængeror og
cowling. Bøjlerne under de nederste vinger
fandtes heller ikke på 103/17. Endelig var
Voss’ ﬂy udstyret med en erobret Le Rhône
motor og ikke den Oberursel som var standard i produktionsmodellerne. Studér de
tilgængelige billeder en ekstra gang inden
du går i gang med Voss’s ﬂy.
Frem til d. 11. september fortsatte Voss
med at skyde allierede ﬂy ned. På denne
dag kom han op på i alt 47 luftsejre. Men
denne dag var han også meget tæt på selv
at blive skudt ned af en Sopwith Camel,
hvilket øgede presset på en efterhånden
træt og brugt Voss.
Endnu en gang tog han på en kort
orlov, hvor han bl.a. tog til Berlin for at
modtage et signeret foto af Kaiser Wilhelm
fra dennes egen hånd. Derfra gik turen til
Schwerin for at besøge Fokker fabrikken

inden han formentlig var en tur hjemme i
Krefeld. Han vendte tilbage til Jasta 10 d.
22. september 1917.

Den sidste dag
D. 23. september bemærkede en af Voss’
piloter at ”han ﬂøj på nerverne”, men Voss
ﬂøj alligevel en mission om morgenen,
hvor han nedskød sit sidste offer, en De
Havilland DH.4.
Da Voss vendte tilbage til basen havde
han fået besøg af sine to yngre brødre, der
begge gjorde tjeneste i hæren. De spiste
frokost sammen og sørgede også for at få
taget et billede af dem alle tre sammen.
Kl. 18.05 startede Voss sammen med
to andre fra basen for at ﬂyve en patrulje.
Voss åbnede for gassen og kom hurtigt væk
fra de to andre ﬂy i formationen, de så ham
aldrig igen. På den anden side af fronten
havde 56 Squadron Royal Flying Corps
sendt patruljer i luften. 56 Squadron var
en eliteenhed udstyret med SE.5a jagere og
med på disse patruljer var der en håndfuld
luftesser, bl.a. den kendte kaptajn James
McCudden.
Luftkampen begyndte over den belgiske by Poelkapelle i det vestlige Flandern
omkring kl. 18.30. En engelsk pilot fra
60 Squadron der også var i området troede at Voss’ Fokker var en Nieuport og
forsøgte at beskyde en Albatros der var
ved at nærme sig Voss’ ﬂy. Voss vendte på
en tallerken og beskadigede den engelske

SE.5a. En anden engelsk pilot som kom
til undsætning blev efterfølgende ramt og
måtte nødlande med et ødelagt sideror.
Mens dette skete ankom 56 Sqn. Fire
af de engelske piloter angreb Voss og til
deres forbavselse forsøgte Voss ikke at
undslippe. Flere SE.5a kom til og deltog
nu også i forsøget på at skyde Voss ned,
men det skulle vise sig at være særdeles besværligt. Voss udnyttede til fulde hans ﬂys
manøvredygtighed og formåede at holde
englænderne stangen i ca. 10 minutter. I
løbet af den tid ﬁk han beskadiget stort set
alle de SE.5a som deltog i jagten på ham.
Fire af dem blev så alvorligt beskadiget, at
de måtte trække sig ud af kampen.
De seks SE.5a som fortsat jagtede Voss
ﬁk ramt ham, så Lieutenant Arthur RhysDavids i SE.5a nr. B525 kunne komme til
at angribe bagfra. På klods hold ramte han
Voss’ ﬂy fra den ene ende til den anden.
Da Voss’ Fokker herefter drejede kom den
igen ind i Rhys-Davids sigte og han åbnede
igen ild. Det ﬁk Fokkerens motor til at gå
i stå og ﬂyet gik ind i et ret stejlt dyk indtil
det ramte jorden og eksploderede.
De engelske piloter var ikke i humør
til at fejre nedskydningen om aftenen i
messen. Der blev spekuleret i hvem den
tyske pilot var og Rhys-Davids udtalte at
han gerne ville have fået Voss ned i live.
Efterfølgende er det de engelske piloters
beretninger og rapporter der har dannet
den viden vi har om Voss’ sidste kamp.
Dagen efter nedskydningen nåede en
engelsk patrulje frem til det tyske ﬂy og
man kunne identiﬁcere Werner Voss ud

fra papirer i hans lomme. Han var blevet
dræbt af tre skud og en engelsk læge
udtalte at han var død inden ﬂyet ramte
jorden. Voss blev begravet i et granathul
på stedet og selv om man var omhyggelig
med at notere sig nøjagtigt hvor man havde
begravet Voss, så skete der efterfølgende så
mange krigshandlinger på stedet at graven
ikke siden er blevet fundet.

Eftermælet
Da Voss blev skudt ned havde han selv
nedskudt 48 allierede ﬂy. Det gjorde ham
til nr. 4 på listen over tyske ﬂyveresser under 1. Verdenskrig. Efter hans død var der
artikler om ham i Krefelder Zeitung, hvor
bl.a Kaiser Wilhelm og Anthony Fokker
skrev mindeord om ham.
Der er gader i både Krefeld og i Berlin,
der er opkaldt efter ham.

Bevarede ﬂy
Nej, her er der ikke noget at komme efter.
Det nærmeste man kommer, er at sideroret
fra Voss’ Fokker Dr.I ﬁndes på Imperial
War Museum i London.
Men der er da adskillige Fokker Dr.I
replikaer rundt om i verden, som er bemalet som Werner Voss’ ﬂy med øjne og
moustache på cowlingen.

Voss’ ﬂy i model
Også her har plasticfabrikanterne set en
forretning. Det er muligt at ﬁnde modeller
af alle de typer som Voss ﬂøj med.
Den to-sædede Albatros C III kan hittes i skala 1/144, 1/72 og 1/48 fra kendte

ﬁrmaer som Czech Master Resin i 1/72 og
Special Hobby i 1/48.
Albatros D.I kan man ﬁnde i de samme
skalaer plus i 1/32. Det nok mest kendte
ﬁrma her er Roden, der har udgivet ﬂyet
i både 1/72 og 1/32. I 1/72 er der decals
med til Voss’ ﬂy.
Albatros D.III er et meget populært
ﬂy blandt fabrikanterne. Spændet er fra
1/32 (Roden) via mange forskellige 1/48
og 1/72 sæt til 1/144 og igen har Decapod
Models lavet et sæt med ﬁre D.III i 3-D
print i skala 1/350. Igen, frem med mikroskopet. Adskillige af disse sæt, bl.a. Eduard
i 1/48 og Revell i 1/72 leverer decals med
til netop Werner Voss’ ﬂy.
Pfalz D III er samme historie. Der er
sæt i 1/32, 1/48 og 1/72 plus et resin og
vacuformsæt i 1/24 fra Marco’s Miniatures. Også her er der ﬂere sæt med decals
til netop Voss’ ﬂy, Eduard i 1/48 er et
eksempel herpå.
Fokker Dr.I er formentligt nr.1 på
hitlisten over tyske 1.VK ﬂy. Der er lavet
så mange forskellige sæt at det der er stof
til en hel artikel blot i dette. Der er skalaer
fra Hasegawa i 1/8 til Decapod Models i
1/350 og alt derimellem. Der er også en del
af dem, som har decals med til Voss’ ﬂy.
www.scalemates.com er et godt sted at
få et overblik over hvilke fabrikanter der
har udgivet hvilke sæt.

Kilder
Internettet, især www.historynet.com,
www.thoughtco.com og voss.hegewisch.
net

Endnu et billede af Voss' Fokker Dr.I, hvor man kan se
øjnene og moustachen på motordækslet
Foto: Internettet (vignette4.wikia.nocookie.net)
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Panser

Panzerkampfwagen VI
Neubaufahrzeug
Amusing Hobby. 1/35
Denne kampvogn er et udtryk for den
gængse opfattelse af at hvis man skulle
have nogle kraftige gennembruds land slagskibe så skulle de være store med mange
tårne og det gjorde ikke noget at de ikke
var hurtige. Tankegangen var den samme
rundt omkring i Europa og i USSR.
Russerne udviklede deres T-28 og
T-35, franskmændene udviklede deres
Char Lourd, FCM Char 2C og Char B1
og briterne havde en prototype udviklet
af Vickers A1E1 Independent. Denne blev
dog opgivet da man efter 1. verdenskrig
valgte at nedlægge kampvognsudvikling.
Udviklingen af Neubaufahrzeug blev
bestilt af Reichswehr i 1933 efter at Hitler
havde kommet til magten i Tyskland. Man
valgte at tilsidesætte Versailles traktaten.
Der blev givet en åben kontrakt til
både Rheinmetall og Krupp og opgaven
blev givet udviklingsnavnet Grosstraktor.
De tekniske detaljer fra den britiske udviklingskampvogn Vickers A1E1 Independent
blev solgt til tyskerne af en britisk ofﬁcer,
Norman Baillie-Stewart, der var spion for
tyskerne indtil han blev afsløret i 1933.
Dette førte til at de to forslag kom til at se
relativ ens ud.
Begge havde et hovedtårn og to maskingevær tårne som lignede dem man
havde udviklet til Pz.Kpfw 1 bare med 1
maskingevær i hvert tårn. Hovedtårnet i
begge var udstyret med en 75 mm kampvognskanon beregnet til kampvognsbekæmpelse og på Rheinmetall udgaven var
der placeret en 37 mm Kwk/L45 ovenpå
75 mm’eren. På Krupp versionen var 37
m Kwk/L45 støttekanonen monteret
ved siden af. Der blev i alt produceret
5 eksemplarer hvoraf Rheinmetall producerede 2 versioner udført i blødt stål,
disse ﬁk betegnelsen PzKpFw NbFz V
og Krupp producerede 3 ens versioner i
hærdet panzerstål, disse ﬁk betegnelsen
PzKpFw NbFz VI.
Da versionerne blev forelagt beslutningstagerne i Wehrmacht blev det beslut34
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tet at bruge erfaringerne med designet til
at videreføre i de fremtidige Pz. III og Pz
IV, hvor man kan se tårnkonstruktion og
bevæbning, samt motorkonstruktion.
Noget atypisk så havde man valgt at
have drivhjulet bagerst og justerhjulet
forrest, noget der også går igen i de andre
landes tilsvarende kampvogne. Efterfølgende blev de brugt i propaganda og ved
parader og udstillinger samt som trænings
køretøjer Desuden så medvirkede en af
dem ved den store industriudstilling i Berlin
i begyndelsen af 1939.
Operationelt havde de en relativt kort
karriere. De tre Krupp producerede versioner blev tilknyttet Pz Abt. Z.b.V 40 som
blev indsat ved Operation Weserübung,
der omfattede besættelsen af Danmark
og Norge i april 1940. De blev valgt fordi
der ikke var Pz. III el. Pz. IV til rådighed.
Man udskibede de tre NbFz i Oslo
og brugte tid til at gøre opmærksom på at
tyskerne rådede over tungt panzer i et håb
om at det skræmte det britiske ekspeditionskorps der var indsat i Norge.
Man indsatte en NbFz i en Kampfgruppe Fischer og den havde til opgave
at rykke nordpå af Østerdalen og man
indsatte de to resterende NbFz tilknyttet
Kampfgruppe Pellengahr som skulle avancere gennem Gulbrandsdalen.
Kampvognen tilknyttet Kp. Fischer
måtte stoppe før Lillehammer med mekaniske problemer og den ene fra Kampfgruppe Pellengahr stoppede ligeledes med
mekaniske problemer, så kun en kom i
direkte kamp med briterne i den lille by
Balberg i den sydlige del af Gulbrandsdalen. Denne blev beskadiget af en fransk
25 mm kanon og et medlem af besætningen blev dræbt. Resten af besætningen
valgte at blive og kæmpe fra kampvognen.
Senere da briterne var blevet tvunget væk
fra området blev den bjærget. I en senere
træfning omkring byen Kvam i Andelsness
området blev en NbFz kørt uhjælpeligt fast
og måtte sprænges for at undgå at den faldt
i briternes hænder.
De to tilbageblevne NbFz samt en
upansret erstatning bygget af Rheinmetall
blev i Norge indtil de blev indskibet tilbage
til Tyskland før invasionen af Sovjetunionen i juni 1941. De to Krupp byggede
NbFz blev sandsynligvis indsat i Panzer
Gruppe 1 i Armegruppe Syd og de er
sikkert sat ud af spillet i de hårde kampe
omkring Dubno i Ukraine sent i juni. De
upansrede Rheinmetall producerede NbFz
har en lidt ukendt skæbne, men er sandsynligvis blevet brugt til uddannelse og er
senere blevet skåret op.

Amusing Hobby byggesættet er udgivet
i 2001 i skarp konkurrence med både Dragon og Trumpeter som også har udgivet
deres varianter. De hævder alle at være
prototype 3-5; men Trumpeter’s versioner
er grundet meget unøjagtighed nok mere
en prototype 1-2. Cyber-Hobby har senere
udgivet en rigtig prototype 1-2.
Byggesættet består af 592 dele samt
yderligere 648 dele til bælterne samt 18
klar dele og 168 æts metaldele, 1 decalark
med mærkater der dækker de 3 køretøjer
der blev indsat i Norge. Alt i alt 1.441 dele.
Plasticdelene er kendetegnet ved at
man har brugt små udløb på delene, således at alle udkastermærker ikke er videre
synlige på delene, ganske smart. Plastikken er forholdsvis blød, så man skal være
opmærksom når delene bliver klippet af
rammerne. Bælterne er Modelkasten lignende med små styretapper i hver side, de
kan gøres bevægelige med lidt ﬁngersnilde
og begrænset brug af lim. Alt værktøjet er
støbt i en anderledes kulør af plastic, noget
der gør det lettere at identiﬁcere.
Man skal være opmærksom på at byggevejledningen er en smule forvirrende,
da der på side 5 henvises til side 13, hvor
man mere detaljeret kan se hvorledes at
hjulopbygningen skal bygges, da man kan
bygge køretøjet med forskellige hjulkonﬁgurationer alt efter om den står på plan vej
eller i kuperet terræn. Der er ikke muligt at
gøre dette bevægeligt.
Det virker som Amusing har opdaget
relativt sent, at der skulle være denne
mulighed, for man har indskrevet i byggevejledningen en side 13 som detaljeret
vedrører hvorledes man kan gøre undervognen ”statisk bevægelig”, side 13 har 5
trin til det. De er navngivet 1-5, hvis man
ser på side 4 så er der også et trin 1-5, det
er lidt forvirrende.
Byggevejledningen indeholder i alt 27
trin med relativt mange små undervejledninger. Producenten har været meget omhyggelig og forklarer de steder hvor det er
muligt at tilvælge yderligere detaljering. Der
er selvfølgelig dele i form af værktøjsbeslag
i æts og valgmulighed for ”bare” at bruge
dem som er støbt på værktøjet.
Ligeledes er der mulighed for at superdetaljere idet byggesættet giver mulighed
for at påsætte bedre deﬁnerede bolte på.
Det er nok i kategorien ”overkill”, da der
ikke er ret meget forbedring at se fra hvad
der er støbt på tårnet og de løse dele. Noget der undrer mig, er at i oversigten over
støberammer der er der angivet nogle dele
som ikke skal bruges; men måske skulle
bruges i en anden version. Her er det at

jeg undres, for dette byggesæt er udgivet i
2011 og der er ikke noget der tyder på at
der skulle komme en tidlig version NbFz
Rheinmetall fra producenten, de byggesæt
de udgiver nu er mere ”1946 what if ”.
Byggevejledningen giver mulighed for
at bemale modellen i ﬂere forskellige versioner af panzergrå samt en enkelt version
i 1937 Reichswehr grå/brun. Producenten
har gjort meget ud af at nærstudere tilgængelige billeder og give modelbyggeren mulighed for at bygge lige præcis den version
som man vil. Decalarket dækker alle de
versionsmuligheder der ﬁndes billeder af.
I tilbehørsafdelingen er der ikke så
meget at komme efter, man kan udskifte
bælterne med et sæt fra Friulmodelismo
eller Space Age models, samt Voyager har
udgivet 4 æts metalsæt. Alle er de designet
til modellerne der er udgivet af Trumpeter.
Amusing byggesættet af NbFz er så godt
at det ikke er nødvendigt at bruge nogle
tilbehørssæt.
Alt i alt så er det et meget kompliceret
byggesæt med mange byggetrin, men
samtidigt den af de udgivne producent
varianter der giver klart det bedste resultat.
Sættet kan klart anbefales og kan stadig
købes gennem de forskellige online forhandlere eller bestilles hjem gennem din
lokale hobbyshop.
Dan Seifert.

Vickers Medium Tank Mk.1
HobbyBoss. sæt no 83878. 1/35
Først lidt historie. Denne kampvogn er et
udtryk for privat entrepreneurship, idet den
engelske regering efter første verdenskrig
stoppede med at videreudvikle kampvogne
da man nedlagde ”The Tank Design department” i 1923.
Stålﬁrmaet Vickers-Armstrong satte
sig for at på egen hånd udvikle fra de
bestående kampvognstyper en prototype
som var klar i samme periode. Den britiske hær havde brug for en rigtig infanteri
tank. Så det private tiltag blev modtaget
med kyshånd.
Kampvognens design var tydeligvis
præget af den generelle opfattelse om
hvorledes kampvogne skulle se ud. Den er
opbygget med hydraulisk affjedring, hvilket
var en fornyelse, men man bibeholdt små
hjulpar fordelt med 5 sæt med hver 4 hjul,
hvoraf de var parvis forbundet samt to af-

fjedringer, hvor der kun var to hjul parvis,
en for og en bag, Det gav hver side i alt
24 små vejhjul.
Justerhjulet var på britisk maner forrest
og drivhjulet bagerst. Det er for øvrigt lidt
mærkeligt fordi man havde valgt at placere
motoren forrest, men førte drivkraften
under gulvet i kamprummet bagud til
gearudvekslingen og drivhjulene. Bagerst
indvendig var brændstoffet oplagret i to
opretstående tanke. Dette gav kampvognen
et meget ﬁrkantet udseende. På hver side
var der afsat plads til en maskingeværsstation, observatørluge og en indstigningsluge. Forrest sad køreren i højre side ved
siden af motoren.
Tårnet var cirkelrundt og afskåret skråt
på hver side af et ﬂadt midterstykke. Der
har været afsat plads til at kunne bevæbne
tårnet med et Hotchkiss maskingevær i en
af de 4 forberedte kampstationer. Kanonen var en 3 punder af hurtigskydende
karakter (projektil og drivladning var en
enhed, det forøgede skudfrekvensen). En
stor nyhed var at tårnet var beregnet til at
være betjent af tre mand, kommandør,
skytte og hjælperskytte/MG-skytte. Besætningen bestod af i alt 5 mand, Den sidste
fungerede som maskingeværskytte til de
to Vickers maskingeværer, der var placeret
overfor hinanden i kamprummet, han var
samtidigt køretøjets mekaniker. Køreren er
som omtalt tidligere kører.
Køretøjets operationelle historie er
temmelig exceptionel, da det sammen med
de små Vickers Light tank Mk.VI kom til
at danne grundstammen i kampvognsuddannelsen igennem næsten 20 år, idet de
fra deres indsættelse operationelt i starten
af tyverne blev brugt helt frem til anden
verdenskrigs udbrud.
Sammen med Vickers Light tank blev
de brugt i talrige ”slag” på de britiske heder
op igennem 30’erne, de vandt betegnelsen
som ”The manoeuvre tanks”. De kom
aldrig i brug som skarpt våben, men de
bidrog til at give de britiske kampvognsbesætninger uvurderlig erfaring, noget som
man havde stor glæde af i den fremtidige
konﬂikt.
HobbyBoss har med denne udgivelse
valgt at starte med den tidlige af de i alt 4
fremtidige versioner af denne kampvogn.
Der er allerede udgivet en videreudvikling,
en Mark II. Senere i år kommer en Mark
II med en anden kommandør tårnluge og
senere igen kommer slut versionen med
ny kommandørluge og tårn udvidelse i
form af en stuvekasse bagpå tårnet. Sidste
version er interessant idet nogle få af dem
gjorde tjeneste i de stående britiske styrker
i Ægypten lige op til anden verdenskrigs
udbrud.

Byggesættet består af i alt 8 cremefarvede støberammer, en skrog del og en
tårndel samt et lille decalark og et æts metal
ark. Selve bælterne er på yderligere 4 støberammer i en lidt mørkere brun nuance.
Hvert bælteled skal samles af to dele
en trædeplade del og en styretap del. Hvert
bælteled skal renses grundigt, da de ellers
ikke kan passe sammen. Alle leddene er beregnet til at lime sammen, dette giver noget
besvær idet plastikkens sammensætning
ikke var særlig samarbejdsvillig med min
ﬂydende lim, der gik noget tid, læs ﬂere
dage, før de hærdede.
For at få bælterne til at passe omkring
både driv- og justerhjul så jeg mig nødsaget
til at skabe mine egne bevægelige led ved
at bore 0,4 mm huller gennem hver led
og indsætte ﬁn messing tråd således at de
passer omkring hhv. driv- og justerhjul.
Selve byggeriet er fuldstændigt ukompliceret, alle dele passer meget ﬁnt sammen. Begge hjulsider kan gøres en smule
bevægelige, idet de 5 vejhjulspar kan
bevæges om deres akse. Dog bliver man
nødt til at lime alle de små vejhjul fast. Det
er også lykkedes mig at få gjort justerhjulet
bevægeligt, noget der er nødvendigt hvis
du skal have bælterne til at passe ordentligt.
Der er intet indvendigt i kampvognen
så det er begrænset hvad man kan lade stå
åbent af luger selvom der er rig mulighed
for at gøre det, da alle luger er støbt løse.
Jeg har fundet en meget interessant version af den tidlige Mk.1 version hvor den
tydeligvis er på øvelse på en af hederne i
Sydengland. Den er blevet udstyret med en
lang antenne og man kan se kommandøren
signalgive med signalﬂag.
Jeg har prøvet at ﬁnde ud af hvad der
er udgivet af ”Aftermarket” tilbehør til
kampvognen, det er ikke meget. Aber har
udgivet en nyt løb til hovedbevæbningen
og to nye Vickers maskingevær. Det har jeg
købt til min model da løbet i plastic er overdimensioneret, samt Vickers maskingeværerne i modellen savner detaljer. Desværre
så er mit ene maskingevær fra Aber defekt
fra leverandøren, det gør ikke så meget da
det på mit billede ikke er monteret. Noget
de vist sjældent var når kampvognen blev
brugt til øvelserne.
Ud over Aber så har MR Modellbau
også udgivet et drejet løb til modellen. Det
er alt hvad der for tiden ﬁndes.
Modellen er et meget ”lige ud af landevejen” byggesæt. Alle dele passer meget
ﬁnt sammen. Ætsdelene er tilstrækkelige
og giver modellen en yderligere ﬁnesse,
der er ikke mulighed for at erstatte ætsdelene med tilsvarende plasticdele, man er
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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. januar 2018
IPMS Magazine UK 02/2017
Hispano Suiza H6C, art. m. fotos................................ –7 ”Farve”
Deﬁant debunk, art. m. fotos ....................................... –3 ”Farve”
HMS Dreadnought scratch, art. m. fotos ................... –8 ”Farve”
New Zealand Stuart, art. m. fotos ............................... –5 ”Farve”
Hard top Defender 1:35, art. m. fotos ........................ –6 ”Farve”
French Corsair Suez operations, art. m. fotos ........... –2 ”Farve”
IPMS Magazine UK 03/2017
XC-99 - a transport marvel of its day,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
A Rolls in the (Iraqi) desert, art. m. fotos .................. –5 ”Farve”
Merit International 1:18 Douglas Dauntless,
art. m. fotos ..................................................................... –1 ”Farve”
It’s always Saturday in nerd world, art. m. fotos ........ –3 ”Farve”
Steam-powered submarines in 1:350,
art. m. fotos ..................................................................... –5 ”Farve”
Building the plastic soldier co. 1/100 SdKfz 251,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Thor rocket Belcher Bits 1:72, art. m. fotos .............. –4 ”Farve”
HMS Eagle Mediterranean Ops, art. m. fotos ........... –3 ”Farve”
Kne-Mida nr.66 – December 2016 (hebraisk tekst!)
DH.89A Dragon Rapide i Israel, art. m. fotos ....................... –11
DH.89A Dragon Rapide i Israel, tegninger ............... –2 ”Farve”
Bygning af israelsk Dragon Rapide, art. m. fotos .....................–2
Israelsk F-15 ”Baz” våbenkonﬁgurationer, tegninger ..............–2
ACES II katapultsæde, art. m. fotos............................................–4

Poul Østergaard havde denne
Lockheed EC-121 Warning Star
i 1/72 med til
kvartårskonkurrencen i maj.
Den er godt nok stor!
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Knight Lights for a KITT car, art. m. fotos .............. –4 ”Farve”
Hitlers SAM, Rheintochter R-2, art. m. fotos............ –6 ”Farve”
1:72 Boeing vacform, art. m. fotos.............................. –8 ”Farve”
GWH 1:48 Lockheed T-33, art. m. fotos ................... –5 ”Farve”
Building 1937 Strombecker kits with 2017 materials,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
A novel take on an Admiralty Model,
art. m. fotos ..................................................................... –8 ”Farve”
Kit 185 2017 (Belgien)
Diverse nyt, art. m. fotos ............................................ –10 ”Farve”
Meteor F.8 BAF 1951-1962, art. m. fotos ................ –14 ”Farve”
Schnellboot Type S-100 part 2, art. m. fotos ............. –6 ”Farve”
1:35 GAZ Tiger, art. m. fotos ...................................... –6 ”Farve”
MCW 2017, art. m. fotos .............................................. –2 ”Farve”
1:35 Samochod Pancerny WS.34, art. m. fotos ......... –6 ”Farve”
VW Samba Shorty, art. m. fotos .................................. –4 ”Farve”
Kit 186 2017 (Belgien)
Diverse nyt, art. m. fotos .............................................. –6 ”Farve”
Schnellboot Type S-100 part 3, art. m. fotos ............. –4 ”Farve”
IPMS Antwerpen udstilling, art. m. fotos .................. –2 ”Farve”
AMD BA Alpha Jet 1b i 1:48, art. m. fotos ............. –14 ”Farve”
WW F1. Camel ﬁrst look, art. m. fotos ...................... –2 ”Farve”
Boeing 747-129, art. m. fotos ..................................... –10 ”Farve”
Big Russian SUB, art. m. fotos ..................................... –4 ”Farve”
Bristol Sycamore 171 part 1, art. m. fotos ................. –5 ”Farve”
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Peter Nellemann
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10

20
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Per Nielsen
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20
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Flemming Hansen

9

10

19
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Af Peter Kristiansen

Sonnich Hansen

8

9

17
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Peter Kristiansen
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3

Roy Nielsen

7

4

11
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Torben Sørensen

8

2
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Kjeld Pedersen
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9

9

4

Henrik Stormer
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9

9

8

Torben Klein

9

9

10

Allan Nielsen

9

9

19

Allan F1 Nielsen

--

8

8

9

Kim Møller

--

8

8

--

Poul Østergaard

--

7

7

12

Bo Christensen

--

6

6

--

Lars Rabech

--

3

3
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PMS mødet i maj havde deltagelse af
20 medlemmer, hvoraf 14 medlemmer
havde medbragt i alt 24 modeller til
konkurrencen. Konkurrencen blev præget
af et stort antal meget ﬁne modeller i klassen for ﬂy, biler og andet.
I den samlede stilling har Peter Nellemann og Per Nielsen lagt sig i spidsen
med Flemming Hansen lige i baghjulet.

Navn

Sep

Nov

Aftenens vindere blev:
Klasse A: Militær og ﬁgurer
Per Nielsen: 1/35 88 mm Flak 41 auf
Sonderfahrgestell
Kjeld Pedersen: 1/35 T-14 Armata (syrisk
bemaling)
Per Nielsen: 1/35 M12 howitzer på M19
tank trailer
Klasse B: Fly, biler og andet
Flemming Hansen: 1/48 ”Old 66” – Sikorsky SH-3D – Apollo recovery
Henrik Stormer: 1/32 Republic P-47
Thunderbolt
Allan F1 Nielsen: 1/12 Brabham BT 52 B
Klasse C: Dioramaer
Peter Nellemann: 1/35 Monet i haven ved
den japanske bro
Sonnich Hansen: 1/24 Forensic Detectives
Peter Nellemann: 1/35 Venter på fjender
I klasse A blev Per Nielsen belønnet med
en 1. plads for en usædvanlig selvkørende
88 mm fra Bronco, som tyskerne testede
ved Oksbøl i 1944.
Kjeld Pedersen var tilbage efter snestormen i februar og snuppede 2. pladsen
med Takoms T-14 Armata i syrisk bemaling. Per Nielsen tog også 3. pladsen med
en ﬁn opstilling af en M12 howitzer på en
M19 tank trailer.
I klasse B var der som nævnt rigtig
mange gode modeller. Alligevel blev Flemming Hansen en suveræn vinder med en
ﬂot opstilling med Hasegawas Sikorsky
SH-3D.
Henrik Stormer havde også valgt et
Hasegawa sæt, billeder fra byggeprocessen af den imponerende Republic P-47
Thunderbolt kan ﬁndes på www.ipms.dk.
Allan F1 Nielsen opnåede 3. pladsen med

MFH’s udgave af Nelson Piquets F1 racer
fra 1983 i den sædvanlige museumskvalitet.
I dioramaklassen snuppede Peter Nellemann "som sædvanlig" 1. pladsen, denne
gang med et ﬂot motiv af den franske
maler Monet med Preiser ﬁgurer og Scalelink tilbehør.
Sonnich Hansen ﬁk en fortjent podieplads med en scratchbygget detektivscene
i den ikke så ofte sete skala 1/24.
3. pladsen gik også til Peter Nellemann
for en ﬁn opstilling med Tamiyas Char B 1
bis og en hestevogn fra Masterbox.
Kim Møller debuterede med en ﬁn
Sd.Kfz. 251/8 med zimmerit fra Dragon.
Poul Østergaard deltog med tre ﬂotte modeller, bl.a. en meget imponerende Lockheed EC-121
Warning Star
fra Heller/
Plus Model.
Bo Christensen fik
et nydeligt
comeback i
kvartårskonkurrencen
med Tamiyas
Grumman
F4F Wildcat
i skala 1/48.

Roy Nielsen deltog med en ﬂot weathered
Lockheed P-38L Lightning fra Hobby
Boss.
Lars Rabech havde indrammet Eduards
Bf 110C instrumentbord i skala 1/4. Torben Sørensen havde medbragt en af sine
mange ﬁne helikopter modeller i 1/72, en
Bell OH-58 Kiowa i US Army bemaling
fra Matchbox. Jeg deltog med en 1/32
Supermarine Spitfire Mk. IXe i dansk
bemaling med dele fra Tamiya, Barracuda
og HGW og med decals fra Jacob Stoppel
og Torben Klein.
Billeder af de deltagende modeller kan
som altid ses på www.ipms.dk. Håber vi ses
til næste kvartårskonkurrence (nr. 4/2017)
til november på Nyboder Skole.

37

IPMS KALENDEREN 2017 – 2018
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
2018
10. januar ................................... IPMS Generalforsamling............................. Nyboder Skole, København
07. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
14. marts.................................... IPMS-møde m. foredrag.............................. Nyboder Skole, København
24.-25. marts ............................. Euro Model Lingen (Ems) udstilling......... Lingen, Tyskland (euromodelexpo.jimdo.com)
11. april ...................................... IPMS-møde m. foredrag.............................. Nyboder Skole, København
09. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
19.-20. maj................................. Militracks 2018 .............................................. Overloon, Holland (www.militracks.nl)
06. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
14. august .................................. 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.
bundet til at bruge dem, da modellen ellers
vil blive mangelfuld. Byggesættets største
udfordring er klart at få tilpasset bælterne,
resten er ”piece of a cake”. Det færdige
slutresultat ser korrekt ud set i forhold til
tidssvarende billeder af originalen.
Sættet kan klart anbefales hvis du er
interesseret i mellemkrigs kampvogne og
er hjemkøbt via Stoppel Hobby for 395 kr.
Dan Seifert.

Bøger
Suomen Ilmavoimien Hävittäjät, bind I
Af Kari Stenman & Karolina Hołda.
Forlaget Koala-Kustannus, Helsinki,
Finland 2015
ISBN 978-952-229-161-5.
Selv om den udgave, jeg har i hånden, er
på ﬁnsk, ﬁndes bogen også på engelsk med
titlen Finnish Fighter Colours 1939-1945
(ISBN-13: 978-8363678074, udgivet af
Mushroom Model Publications).
Sidelayout og indhold er – bortset fra
det anvendte sprog – identiske for de to
udgaver. Man kan så spørge sig selv om,
hvorfor vi får endnu en bog om ﬁnske
jagerﬂy, hvilket emne allerede er rimeligt
vel dækket ind med gode bøger – som også
er anmeldt i tidligere numre af IPMS-Nyt.
En væsentlig årsag er givetvis Karolina
Hołda, kunstneren, som er mester for bogens farvetegninger. Hun har solid erfaring
fra andre værker, herunder et omfattende
værk om polske jagerﬂy. Med hende og
det egne graﬁske team bag sig har forlaget
MMP allieret sig med en af de fremmeste
ﬁnske ﬂyhistorikere for at få et solidt værk
ud om emnet. Og da så arbejdet var gjort
på engelsk, var springet lille til en udgave på
ﬁnsk året efter. Med mit kendskab til forfatteren og efter at have hørt hans mening om
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samarbejdet med kunstneren, tør jeg godt
anse tegningerne som værende brugbart
grundlag for en modelbyggers arbejde.
Bogen rummer seks dobbeltkapitler
om ﬂytyperne Bristol Bulldog II og IVa,
Fokker D.XXI, Gloster Gladiator, Fiat
G.50, Morane-Saulnier M.S. 406 og Brewster Model 239 – fælles for alle disse er, at
Ilmavoimat tog typerne i tjeneste før eller
under Vinterkrigen. Hvert dobbeltkapitel
omfatter en første del med beskrivelse af
anskaffelse og operationer, herunder en
tabel over de enkelte ﬂyindivider, mens
anden del udelukkende handler om ﬂyenes
bemaling(er). Tekniske data og beskrivelse
af konstruktionen skal man ﬁnde i andre
bøger! Beskrivelsen suppleres med masser af fotograﬁer i fornuftigt stort format
(højst 3 fotos pr. side, også enkelte farvefotograﬁer), fotos fylder broderparten af
bogens papirﬂade.

Farvetegningerne er naturligvis samlet i kapitlernes respektive anden-dele.
De ﬂeste er set fra siden, for en del ﬂys
vedkommende fra begge sider, desuden
er i en række tilfælde flyindivider vist
fra oven og fra neden, hvor det er særlig
relevant for modelbyggeren. Gloster Gladiator har således gengivelse af oversidens
camouflagemønster for både over- og
under vinge, og dette for både en Mk. I
fra Svenska Frivilligkåren og for en Mk. II
i RAF standardcamouﬂage. I kapitlet om
Morane-jagerne er MS-311 udvalgt til at
vise både den oprindelige franske grundbemaling og den senere ﬁnske grøn-sorte
standardbemaling, set både fra styrbords
side og ovenfra.
De i alt 90 tegninger er ikke holdt i
samme målestok. Til bedre gengivelse af
detaljerne er de enkelte tegninger typisk
gjort så store, som sidens layout kan bære,
længden af en sidetegning bliver dermed
hen ved 25 cm. Gladiatorens oversidetegning er i målestok 1/48, sidetegningen
af samme ﬂy er i målestok 1/33,4.
Bogen afsluttes med 8 sider tillæg,
hvor man ﬁnder reglementer for kokarders
dimensioner og placering, historien bag
den dæmpede kokarde (grå baggrund),
Finlands Standardiseringskommissions
anbefaling for bogstaver og tal (med andre
ord den til serienumre anvendte font) samt
en oversigt over de farver, som var anvendt
på ﬁnske jagerﬂy sammen med angivelse
af, hvilke ﬂytyper de fandt anvendelse for,
og forslag til ækvivalent nummer efter FS
595A-standarden.
Bogen er på 208 sider, indbundet i
stift bind, format A4. Og ja, jeg anbefaler
den gerne.
Kai Willadsen

Kvartårskonkurrencen maj 2017

Øverst har vi maleren Monet i sin have, ventende på at
hjælperen bliver færdig. Skalaen er 1/35 og modellen er
bygget af Peter Nellemann, der blev nr.1 i klasse C.
Til venstre er det Henrik Stormers P-47D i 1/32,
der blev nr.2 i klasse B.

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

Herover er der scratchbygning i skala 1/24 fra
Sonnich Hansens hånd. Modellen blev nr.2 i
klasse C.
Nederst til venstre er det Poul Østergaard, der
viste os en Grumman Goose i 1/48, der endte
udenfor top tre i klasse B.
Here are four of the models that competed
in the quarterly competition in May.
Very high class from all the competitors indeed
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En blandet landhandel

Øverst et afslutningsbillede fra Air Show på Sola i Norge.
Den nu aldrende og udskiftningsmodne Westland Sea King,
der lavede demoer begge dage.
Foto: Per Voetmann
Nederst et sjældent farvebillede fra Kastrup Lufthavn under
krigen, hvor He 111G 3 (CE+NX) fra Blindﬂugschule 34 her
ses under optankning sammen med en Junkers Ju 88.
Foto: Ukendt kilde (Via Jørgen Seit Jespersen)
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Top is a ﬁnal photo from the Air Show at Sola in Norway.
The now ageing and scheduled for replacement
Westland Sea King, made demos both days at the show.
Photo: Per Voetmann
Bottom is a rare colour photo from Kastrup Lufthavn during
WWII, where He 111G 3 (CE+NX) from Blindﬂugschule 34 is
being refuelled together with a Junkers Ju 88.
Photo: Unknown source (Via Jørgen Seit Jespersen)

