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Skoleskibet Danmark
Et stilstudie i rigning.
Der er nok at gå i gang med, hvis man kaster
sig ud i bygningen af et sejlskib.
Billedet er taget 5. juni 2015 ved Larsens Plads
overfor Operaen i København
A study in rigging. This is quite a project if
you're considering to build a sailing ship.
The photo was taken on June 5th 2015
at Larsens Plads just across
from the Opera in Copenhagen
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LEDER
Nu sidder du med årets sidste udgave af IPMS-Nyt i hænderne. Det blev et blad som vi kun med nød og næppe ﬁk fyldt ud, men det
lykkedes, så vi også denne gang har et blad på 40 sider. Der kom nemlig ikke ret meget fra medlemmerne til dette nummer.
Spørgsmålet er så om det kommer til at gå nemmere næste gang. Der har vi nemlig et tyndere blad, da vi af økonomiske hensyn
skal ned under en portogrænse på 100 gram. Hvordan den endelige udformning bliver og hvor mange sider vi kan få presset ind under
vægtgrænsen, der også skal indeholde en kuvert, mangler vi fortsat en endelig afklaring på. Jeg skal have et møde med vores trykker
inden jul for at se på hvad der faktisk kan lade sig gøre. I den sammenhæng er det jo trykkeren, som er fagmanden og som derfor kan
give os nogle gode råd.
Som Dan skriver om i sin leder på næste side, så har bestyrelsen og jeg haft et møde, som afdækkede den økonomiske råderamme
under forudsætning af, at medlemsantallet og kontingentet kan fastholdes uændret. Det er klart, at en væsentlig nedgang i medlemsantal
vil medføre nogle konsekvenser i forhold til bladet, hvis vi ikke skal bruge lystigt løs af den opsparede formue.
Under alle omstændigheder kommer der nogle ændringer. Vi har fået lavet noget nyt til forsidens layout, der efterhånden har en
del år på bagen, ligesom en reduktion i sideantal også vil betyde ændringer inde i bladet. Bl.a. ved vi, at bladhjørnet stort set aldrig
bliver brugt og det er derfor noget af det allerførste, som kommer til at udgå fra bladet i 2018.
Vi i redaktionen vil lave en kritisk gennemgang af bladets indhold, for at se hvilke af de nuværende faste sider som skal udgå og
hvilke som skal bibeholdes. Målet fra min side er, at der skal være så meget plads til artikler som muligt. De artikler, som I meget gerne
skal skrive. Så må vi se hvor mange farvesider, der kan laves indenfor budgettet.
Noget af det som man kan se frem til i det nye år er Flyvevåbnets airshow, der i 2018 skal afholdes i Aalborg. Det er i begyndelsen af
juni og Flemming, Per og jeg har allerede bestilt hotel. Der plejer at være et ret stort pres på overnatningsmulighederne i nærheden af
airshowet, derfor har vi været ude i god tid. Måske mødes vi med nogle af Jer deroppe?
Ellers er der masser af modeludstillinger og -konkurrencer i løbet af året. Der er samlet et skønsomt udvalg i kalenderen på si.38.
Jeg håber den kan give dig inspiration til at komme ud og se hvad andre kan lave af modeller og måske har du endda selv lyst til at
deltage med dine modeller. Vel vidende at vi ikke alle kan bygge top-udstillingsmodeller, der vinder alle steder, så vil jeg alligevel opfordre Jer til at deltage hvor I kan.
Jeg vil benytte lejligheden til at ønske Jer alle og Jeres familier en rigtig Glædelig Jul og et Godt og lykkebringede Nytår.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 28. november. Deadline til næste nummer: 01. januar.
Forsiden: Selv om vejret ikke var med strålende sol,
så gav den franske Rafale Solo Display en ﬂot opvisning
ved dette års Roskilde Airshow.
Foto: Flemming Hansen

Front cover: The French Rafale Solo Display gave an impressive
performance at Roskilde Airshow in August, despite the greyish sky.
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens
side

Her på en regnfuld lørdag i slutningen af september, så er jeres
formand igen på camping! Det er min anden hobby, som sagtens
kan kombineres mellem modelbygning og campistens frie liv.
Vejret har ikke været det bedste, hverken denne sommer eller
dette efterår; men det har vel betydet at medlemmerne har nået
at få bygget rigtig mange modeller hen over sommeren. Så hvis
du har noget du vil bidrage til alle os andre, enten erfaringer eller
steder du har besøgt i ferien, så få skrevet en artikel til bladet.

Temamøder
Når du læser dette så har klubben afholdt årets sidste temaaften for
i år, som var et supergodt foredrag om danskere i allieret tjeneste
af Mikkel Plannthin. Jeg vil godt benytte lejligheden her til at takke
alle for de indlæg, der har været afholdt over året.
Til næste år så har vi foreløbig et planlagt foredrag af vores
redaktør Lars og undertegnede i marts 2018, om vores fælles ”Tour
de Normandie”, hvor vi besøgte ikke færre end 46 forskellige
steder i løbet af 7 hele dage. Vi regner med at krydre det med en
god del af de ca 3.000 billeder vi nåede at tage i løbet af vores tur.
Jeg arbejder på at få overtalt den navnkundige ﬂykender og
forfatter Ole Rossel til at komme og holde et foredrag i april om
hans arbejde som både researcher og forfatter om vores fælles
interesse for danske militærﬂy.
Hvis det falder på plads så mangler vi kun at en af jer melder
sig til at holde et foredrag i oktober…
Du kan enten hente inspiration i de emner i emnebanken,
som ikke er behandlet eller tøv ikke med at melde emner ind,
som du gerne vil holde temaaften om. Det kan være om specielle
køretøjstyper, byggeteknikker eller en historisk gennemgang af
et slag og hvad man kan bygge i model af materiellet der deltog.
Mulighederne er mange, så tøv ikke med at melde dig…

Udstillinger og konkurrencer
I slutningen af oktober var der mulighed at tage til C-4 open
i Malmø. Dette plejer at være et rigtigt godt show med mange
handlende stande og udstillede modeller. Et show jeg altid personligt prioriterer. Du kan her i bladet læse en lille ”anmeldelse”
af arrangementet.
I starten af november deltog foreningen med en stand på Hobbymessen i Rødovre. Vi havde ligesom tidligere fået en stand og
ca. 10 modelbyggere viste deres kunnen og udstillede på standen.
Julemødet blev afholdt hos Jacob Stoppel i forretningen. Her
var der mulighed for at komme forbi og nyde en æbleskive og et
glas gløgg eller to, og samtidig få fornyet hulrumsisoleringen med
et byggesæt eller to.
I september blev der afholdt AROS-Open 2017 i Lisbjerg
udenfor Århus. Det er Århus modelbygger forening, der er vært
for årets eneste større modeludstilling og konkurrence i Danmark.
Vi var som forening inviteret til at deltage med en stand og som
dommer i konkurrencen. Sammen med Sydsjællands modelbyggerlaug, som stillede med to dommere, så var vi i alt tre dommere
der kom fra Sjælland.
AROS-Open er et super godt arrangement. Skolen som arrangementet lejer/låner er lys og moderne og der var god plads
til selve udstillingen, som foregår i en stor, åben, godt belyst sal,
udenomsarealerne var ligeledes store og rummelige, og med de
mange specialforeninger og diverse hobby- og netforretninger,
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så var der rigeligt at se på og
forkøbe sig på.
Hele arrangementet var
planlagt til at forløbe over hele
weekenden så vi, dvs. Torben
Klein og undertegnede kørte
derover og ankom lørdag
formiddag.
Selve konkurrencen foregik om søndagen, så man
kunne klare det ved at køre
over om søndagen hvor konkurrencen forløb, forudsat
at man senest indleverede
modeller inden kl. 10.00. Du kan læse nærmere i min anmeldelse,
som ﬁndes i dette nummer.

IPMS-Nyt i fremtiden
Vi har holdt bestyrelsesmøde sammen med redaktøren. Årsagen
var, at vi prøver at ændre på vægten af bladet for at imødegå vores
efterhånden anseelige portoudgifter.
Vi har hele året lukreret på Kais velvillighed til at medtage
bladet når han er i Danmark og sende det fra Estland hvor han
bor. Dette gør at vi kunstigt har kunnet holde portoudgifterne
noget nede, noget Kai skal have en meget stor tak for.
Redaktionen har så foreslået, at vi ved at ”slanke” bladet til
28 sider kommer under 100 gram inkl. kuvert. Vi vil forsøge at
forbedre indholdet med ﬂere billedsider og farver, således at
I alt i alt modtager et kvalitetsprodukt, der ligger i top blandt
foreningsblade.
Vi regner med at budgettet holder, således at kontingentet
kan holdes status quo i årene frem. Jeg håber at møde forståelse
for dette tiltag, alternativet vil være, at vi bliver nødt til at hæve
kontingentet som følge af driftsomkostninger og ikke mindst
portoforhøjelser.

Bestyrelsen i 2018
Bestyrelsen regner med at fortsætte i sin nuværende stand, forudsat
at I vil genvælge os.
Vi har ikke planer om at udvide til ﬂere (5) medlemmer, da vi
som tingene er nu godt kan klare os med at være 3 i bestyrelsen.
Læs, der er ikke så meget arbejde at vi har behov for at være 5 i
bestyrelsen. Hvis du mener at vi burde udvide til ﬂere, så vil jeg
gerne høre begrundelsen derfor.
Bestyrelsen har ikke nogle forslag som vi ønsker at få behandlet
på årets generalforsamling.
Foreningen har ikke modtaget nogle forslag til Generalforsamlingen, da indleveringsfristen for at kunne være et gyldigt
afstemningsberettiget forslag udløb den 1. november.
Denne fuldrigger fylder 85 i år,
der er tale om skoleskibet
Danmark
Foto: Internettet
(teufelskerle.blogspot.dk)

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
NOW
DKK
104.00

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

5



TO CLAIM
YOUR DISCOUNT

Tankfest 2017
De ﬂeste kender sikkert til Tank Museum og behøver formodentlig ikke megen introduktion her. Stedet har formodentlig den bedste samling af panser i verden og har været
emne i IPMS-Nyt ﬂere gange.
Tekst og fotos: Per Tardum

T

ankfest er et kæmpe arrangement
som afholdes på Tank Museum i
Bovington, UK. Tankfest varer 3
dage og ligger typisk sidst i juni.
I 2017 var det weekenden 23.-25. juni
hvor jeg tog over med en kammerat. Fredagen er Preview day, og kræver særskilt
billet. På Preview day får man lejlighed til at
komme ned i de forskellige køretøjer, som
skal deltage i arrangementet samt adgang
til museet uden for åbningstid. Frokost og
forfriskninger er inklusive, til den nette sum
af £120. Billetter til selve arrangementet
kan købes for én dag eller lørdag/søndag.

Hvad ser man?
Navnet siger det hele. Tank Fest. Er man
bare den mindste smule til panser er Tankfest et must.
Over to dage afvikles et fuldt program
omfattende kørsel med kampkøretøjer,
krigsspil, reenactments, foredrag og historiske indslag. Derudover er der adgang til

selve museet, hvor der til anledningen er
diverse boder/stande.
Hvis du spiller computer eller Playstation kender du måske spillet World of
Tanks. Meget naturligt var WoT sponsor
for Tankfest og de havde en særdeles markant tilstedeværelse.
Hvad der virkede som næsten halvdelen af Vehicle Conservation Centre (VCC)
var fyldt med storskærme og et kæmpe antal spillecomputere. Køen var den længste
noget sted under arrangementet.
VCC bygningen huser til daglig over
100 forskellige kampkøretøjer, hvoraf
mange aldrig har været udstillet. Selv uden
WoT eventen er VCC-hallen, hvor man
frit kan bevæge sig imellem køretøjerne,
bestemt et par timer værd.

Showet
Selve showet ﬁnder sted i Tank Museum
arenaen, og der er noget for enhver smag.
Moderne panser, Anden Verdenskrig,

En Challenger 2 med Barracuda sløring
hvirvlede masser af støv op
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nuværende britiske kamp køretøjer og
historiske.
I år havde man fået David Fletcher
(tidligere bibliotekar på Tank Museum og
forfatter til et utal af bøger om panser) til
at introducere og diskutere Første Verdenskrigs panser, i øvrigt stående på ladet
af en Rolls Royce armoured car. Der var
en original St. Chamond, transporteret
over fra det franske kampvogns museum i
Saumur, en Tank Mk. IV og en tysk A7V,
begge replicas. Det var yderst interessant
at få en ”faglig” præsentation af de tre.
Armour Center, den britiske pendant
til Hærens kampskole, ligger i umiddelbar
tilknytning til Tank Museum. Og det betyder at Royal Armoured Corps har en stærk
tilstedeværelse ved et sådan event. Det er
den perfekte lejlighed til at fremvise det
latest and greatest i britisk panser. Og den
del af showet var yderst imponerende.
Challenger 2 i seneste udgave lavede en
super imponerende opvisning, som virkelig

gav et indtryk af hvor hurtig en moderne
kampvogn er og hvor agil den er hen over
forhindringer. Warrior i seneste version og
Jakal recon hjulkøretøj. Trojan og Terrier
er Royal Engineers nyeste køretøjer, begge
særdeles imponerende. Men det sejeste var
Titan brolæggeren, mindre end 90 sekunder om at lægge 26 m. bro. Alt i alt en meget
kraftbetonet og imponerende opvisning.
Andet panser omfattede bl.a. en af
mine favoritter, museets Matilda I/A11,
men også vogne som Stuart, en sen Centurion Mk. 10 tror jeg, Leopard 1 og 2, en
Panzer III og en Kettenkrad.
Desværre var museets Tiger ikke med
denne gang. Tårn nummer 131 har en
spændende historie, det var den første Tiger 1 som briterne erobrede, i Nordafrika,
og som de med en ikke uvæsentlig indsats
transporterede den tilbage til Storbritannien (til Bovington!).
Den er sammen med andre af museets
Tigere centrum for et antal dedikerede
events i gennem året, Tiger Days, som jeg
desværre ikke har haft lejlighed til selv at
opleve. Men rygtet vil vide at det er ulejligheden værd at opleve.
Alle de ”optrædende” kampkøretøjer
står parkeret i Vehicle Park, og når der
ikke er opvisning, er området tilgængeligt
for publikum. Forskellige vogne er åbne og
man kan komme ned i ﬂere. Man kan også
få en god snak med besætningerne.
En af kampvognene i Vehicle Park
var Fury, fra ﬁlmen af samme navn med

Royal Engineers Titan
broslagningsvogn lægger 26 meter
bro ud på blot 90 sekunder

Brad Pitt i hovedrollen. Det er en M4A2
(E8 formodentlig?). Den var én af kampvognene som man kunne komme ned i.
Jeg sad på samme sæde som Brad havde
siddet på. Stort, ikke? Den var med i ﬂere
af opvisningerne, og sjovt nok løb den tør
for brændstof under sidste del af showet.
Der holdt den så bare, imens lysene blev
slukket og besætningen gik hjem.

Tankfest omfatter et større reenactors
(rollespillere?), som alle går særdeles seriøst
op i deres rolle. Der var gravet skyttegrave
og der var besætninger fra indgangen og
op til selve museet. De forskellige grupper
omfattede tyske enheder, russiske, amerikanske og ikke mindst britiske.
Fra det franske pansermuseum i Saumur
kom denne originale St.Chamond kampvogn
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Museet sendte deres Matilda I ud at køre.
Bagved kan skimtes en Valentine

En Stuart med vade-luftindtag kørte rundt
med en besætning i tidstypiske uniformer

8

Foredrag
Jeg er sædvanligvis ikke interesseret i den
type foredrag man tilbyder ved disse events,
men min kammerat var interesseret i at
høre en vis Greg Walton, tidligere kaptajn
i 1st Armored Division (US), og kampvognskommandør under Golfkrigen.
Han havde kørt både M60 og M1
Abrams under krigen og gav faktisk en
særdeles interessant beskrivelse af forløbet,
både overordnet og ud fra en personlig
betragtning.
Han løste også et lille mysterie for mig.
Billeder fra krigen viser ﬂere M1 Abrams
med en lille sort ”dåse” på toppen af en
af antennerne.
Greg forklarede at man endnu ikke
havde fundet en god måde at skelne imellem venner og fjender, når man brugte
den termiske optik. En eller anden fandt
på at sætte en kraftig lommelygte i en
sortmalet Cola dåse og sætte den på toppen af antennen. Igennem det termiske
sigte kunne dåsen ses ganske tydeligt. Ikke
nogen dårlig ide.
Under den anden Golfkrig havde man
ID paneler og havde trænet termiske proﬁler. Han beskrev også den kæmpe fordel
de allierede havde ved at have trænet i at navigere over terræn uafhængigt af vejnettet.
Det var overraskende, at irakerne taktisk bandt sig til veje, imens de allierede
benyttede ørkenen til at køre på tværs og i
mange tilfælde omgå irakerne.

Greg havde ﬂere interessante sider.
Han var trådt ud af hæren, og var nu team
lead for et FBI response team i LA.
Programmet er stort set identisk begge
dage, hvilket betyder at der er rigtig god
tid til at se museet, og besøge mangfoldigheden af madboder og stande af forskellig
art. Man skal være opmærksom på, at arrangementet betyder at samlingen er ﬂyttet
rundt, nogle af vognene er ude i arenaen,
andre ﬂyttet for at give plads til boder m.v.,
men der er stadig rigtig meget forskelligt at
se på, og bruge penge på.

Arabia var blevet bisat fra netop den kirke,
i overværelse af Churchill. Jeg endte med
at sidde et øjeblik på samme stolerække
som Churchill sad på den gang, ikke dårligt.
Vi tog turen, mest for ikke at ankomme
til Tank Museum sammen med mindst
5.000 andre, og her er et lille råd på sin
plads. Vær forberedt på at traﬁkken i hele
området omkring Bovington er præget af
Tankfest eventen. Kom i god tid, benyt
evt. de forskellige Park ’n Ride parkeringspladser i nærheden.

En lille detour

Selv uden Tankfest er Tank Museum et
besøg værd, du ﬁnder The Tank Museum
i Bovington, Linsay Road, Dorset, BH20
6JG, United Kingdom.
En lille halvanden time i bil fra Heathrow, lidt mere fra Gatwick. Glem offentlige
transportmidler, med mindre du ikke har
andet at bruge livet på.

Vi valgte at bruge søndag formiddag til en
lille detour. Vores vært havde forslået os at
se en kirke i Moreton, meget tæt på vores
bed and breakfast sted.
Den havde lokal betydning efter at
været blevet bombet under krigen. Men
interessant nok viste det sig at Lawrence of

Hvor ligger det?

En Pz. III i fri dressur

Brad Pitt var der ikke, men kampvognen Fury
fra ﬁlmen af samme navn deltog i opvisningen
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En flyvende drage fylder 75
I dette nummer skal vi kigge nærmere på Mitsubishi Ki.67 Hiryu.
Flyet betegnes som det bedste japanske bombeﬂy fra 2. Verdenskrig.
Af Lars Seifert-Thorsen

H

elt i tråd med andre af denne type
artikler, så begynder vores historie noget før december 1942.
Vi hopper tilbage til midten af
1930erne, hvor Mitsubishi så lyset i forhold
til at sætte sig på markedet som den førende
fabrikant af bombeﬂy i Japan.
Mitsubishi havde været så forudseende,
at de havde to separate designkontorer,
med flere designere specialiserede i at
udvikle bombefly ansat, end resten af
den japanske flyindustri havde tilsammen. Mange af designerne var uddannet
i Europa eller USA og med to separate
enheder var Mitsubishi i stand til at designe
ﬂy til de rivaliserende kræfter i den japanske
hær og ﬂåde, uden at risikere at sætte sig
mellem to stole.
I 1941 var ﬂertallet af japanske bombeﬂy typer der var bygget af Mitsubishi. Den
eneste undtagelse var et Nakajima design
fra 1938, Ki.49 Donryu, der kom i tjeneste
i hærens ﬂyvevåben i løbet af 1941. Denne
type var dog allerede en skuffelse inden
den kom i tjeneste. I begyndelsen af 1941
kom hæren med et sæt krav til aﬂøseren for
Ki.49 og Mitsubishi greb muligheden med
det samme. Et hurtigt udkast med fokus
på enkelthed i produktionen vakte gehør i
hæren og allerede d. 17. februar 1941 blev
typen tildelt betegnelsen Ki.67. Herefter
gik planlægning og design for alvor i gang.
Med udgangen af 1942 var det mislykkedes for Nakajima at lave et re-design af
Ki.49 med betegnelsen Ki.82 og selv om
Ki.49 fortsat blev bygget var det klart at
Mitsubishi ville få markedet for sig selv.

Designteamet var en blanding af erfarne og uprøvede kræfter og da de samtidigt
ﬁk meget frie hænder, selv i forhold til valg
af motorer, viste det sig at de fremkom
med et meget ﬁnt ﬂy.
Kontrakten lød på at der skulle bygges tre ﬂy, der skulle kunne medføre en
bombelast på en enkelt 500 kg bombe med
en rækkevidde på 700 km, en tophøjde på
7.000 meter og en hastighed på 550 km/t.
Besætningen skulle være på 6-8 mand og
der skulle være en defensiv bevæbning på
tre stk. 7,7 mm maskingeværer i henholdsvis næsen og siderne af fuselagen, samt to
stk. 12,7 mm maskingeværer i henholdsvis
ryg- og haletårn.
Motorvalget faldt på den kraftigste af
de tre motorer som man kunne vælge imellem, nemlig en 1.900 hk Mitsubishi Ha.104,
der var en 18-cylindret stjernemotor med
en blæsekøler, dvs. en lille propel der blæste
køleluft ind over cylindrene.

Jomfruﬂyvningen
Designet og bygningen af den første prototype, med serienummeret 6701, skred
planmæssigt frem og i begyndelsen af
november 1942 var man færdige. Flyet var
nok det japanske bombeﬂy som så bedst
ud. Lange og slanke linjer uden tårne eller
”bobler”, idet alle defensive våben var
placeret inde i fuselagen.
Prototypen blev ﬂyttet til Kagamigahara ﬂyvepladsen, der ligger på Honshu
øen ca. midtvejs mellem Tokyo og Osaka.
D. 17. december 1942 gik en lille besætning, anført af Mitsubishis chefpilot Oda

ombord i ﬂyet og gennemførte jomfruﬂyvningen, som forløb uden besværligheder.
Prototype nr.2 (6702) blev leveret i
februar 1943 og nr.3 (6703) kom i april.
Prøveﬂyvningerne viste at man havde fat i
det rigtige. Der var ganske vist nogle småproblemer med lugerne til understellet, der
ikke lukkede helt og nogle rystelser i halen,
men det var noget som var forholdsvist
nemt at ændre på.
Prøveﬂyvningerne viste også at man
havde bygget et meget manøvredygtigt
ﬂy, som bl.a. kunne lave loops når det var
uden nyttelast.

Yderligere udvikling
Da det japanske ﬂyvevåben i foråret 1943
deployerede bombeﬂy rundt i hele Sydøstasien fra Burma til Rabaul i Papua New
Guinea opstod der et stort behov for at
fremkomme med nye ﬂy.
Det banede vejen for at der blev bestilt
yderligere 16 ﬂy (serienr. 6704-6719), hvor
man indbyggede en del forbedringer som
ﬂyvningerne med de tre prototyper havde
vist ville være nødvendige.
Udvendigt var det næsen, som blev
forkortet og maskingeværet skiftet til et
12,7 mm MG og sidebevæbningen blev
placeret i bobler, mens resten stort set var
indvendige ændringer.
Det første af disse udviklingsﬂy blev
leveret i maj 1943 og de resterende kom
drypvis frem til marts 1944. På trods af
typens sene fremkomst blev det alligevel
det japanske ﬂy som gennemgik det mest
omfattende test- og udviklingsprogram.

Denne Ki-67-Ia med serienummer 74-148 fra 74. Sentai er fotograferet på Matsumoto basen i Japan en gang i 1945.
Bemærk at første del af serienummeret består af sammenskrevne tal, her 7 og 4
Foto: Internettet (wikimedia.org)
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Dette billede er formentligt taget efter kapitulationen. Det er en Ki-67-Ib, som er udstyret med radar, se antennen på vingen
Bemærk at halehjulet ikke er slået ud
Foto: Internettet (www.airwar.ru)

Det var først i begyndelsen af december
1943 at man endelig fastlåste designet og
gjorde klar til en egentlig serieproduktion.
Udviklingsprogrammet gav ﬂyet større
rækkevidde pga. større brændstoftanke, der
blev tilføjet en panserplade bag piloten,
mens rygtårnet ﬁk en 20 mm kanon i stedet
for 12,7 mm MG’et og maskingeværerne
i boblerne på fuselagen gik fra 7,7 mm til
12,7 mm.

Ki.67-Ia Produktion
Det ﬂy som nu gik i serieproduktion ﬁk
betegnelsen Ki.67-Ia og navnet Hiryu,
som kan oversættes med ”ﬂyvende drage”.
Interessant nok byggede man over 400
Ki.67-Ia inden man i maj 1945 udviklede
videre på typen. Men man lavede dog modiﬁkationer i forhold til alle de forskellige
opgaver, som man mente skulle løses af
det nye bombeﬂy.
De første serieproducerede ﬂy blev
færdige på Mitsubishis fabrik i Nagoya
i april 1944, men på dette tidspunkt var
krigslykken vendt og der var kun få måneder til de første B-29 Superfortress angreb
ville ramme Japan.
Produktionen burde have været en
succeshistorie, da designet var forberedt til
hurtig serieproduktion, der var ikke behov
for en masse komplicerede forme, fabrik-

kerne stod klar og man stoppede produktionen af de ældre Mitsubishi Ki.21 ”Sally”
bombere for at give plads til det nye ﬂy.
Men det skete ikke. De amerikanske
bombeangreb som så småt begyndte ﬁk
mange af arbejderne til at undlade at møde
op og produktionen gik trægt. I december
1944 blev Japan ramt af et voldsomt jordskælv, som især påvirkede produktionen af
Ha.104 motorer, hvilket selvfølgelig betød
problemer med produktionen af Ki.67.
Forvirringen og problemerne blev bestemt ikke mindre af at hærens ﬂyvevåben
blev ved med at forlange ændringer, der
skulle tilpasse typen til den øjeblikkelige
krigssituation, ændringer der uvægerligt
kom så sent at de var forældede når de blev
implementeret. Dette plus store problemer
med de underleverandører, der også skulle
fremstille eller samle Ki.67, gjorde at der
var krigens afslutning kun var blevet lavet
688 stk. Ki.67.

Andre roller
De første Ki.67-Ia begyndte at komme i
aktiv tjeneste i løbet af sommeren 1944.
Inden da havde man foretaget evalueringer
i januar og februar af om typen ville være
egnet som torpedoﬂy. Der var også blevet
givet en del Ki.67 til den japanske ﬂåde,
som ville bruge dem netop til torpedo-

angreb. Ki.67 viste sig at være rigtig god
til netop denne rolle og det blev derfor
besluttet, at samtlige Ki.67, fra nr.161 på
samlebåndet og fremefter skulle forsynes
med eksterne torpedoholdere.
Andre roller som man kiggede nærmere på, var som slæbefly for det nye
svæveﬂy, Kokusai Ku.7, som man var i færd
med at udvikle på. Den første ﬂyvning som
slæbeﬂy skete d. 15. august 1944 og var som
sådan en succes, men svæveﬂyet kom aldrig
til at blive brugt i kamp og derfor forlader
vi dette sidespor.

I operativ tjeneste
Den første enhed som blev udstyret med
Ki.67-Ia var 98. Sentai (Air Wing), som d.
1. februar 1944 ﬁk besked på at konvertere
fra Ki.21 “Sally” til de nye Ki.67-Ia. Samtidigt med denne ﬁk enheden ordre om at
man skulle underlægges ﬂådens 1. luftﬂåde.
Enheden skulle gennemgå træning
i angreb mod sømål og gik i gang med
denne træning endnu inden de nye ﬂy var
blevet leveret. Træningen foregik i gamle
Mitsubishi G3M ”Nell” bombefly. De
første Ki.67 blev leveret i midten af maj
og i begyndelsen af juli var enheden fuldt
konverteret til Ki.67. Enheden deployerede derefter til Kyushu for senere at blive
sendt til Okinawa. Den næste enhed der

Dette billede er med sikkerhed taget efter den japanske kapitulation.
Sideroret er demonteret og der står to L-4 Grasshopper bagved det japanske bombeﬂy.
Foto: Internettet (www.ﬂickr.com)
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Her er en Ki-67 i færd med at taxie ud til start.
Bemærk torpedoen under fuselagen, de åbne vinduer på toppen
af cockpittet og de meget tætsluttende cowlings
Foto: Internettet (www.airwar.ru)

konverterede til Ki.67 var 7. Sentai, der
byttede deres Ki.49 fra juli 1944 frem til
oktober 1944.
Det var 98. Sentai, der først brugte
deres Ki.67 i kamp. Det skete om aftenen
d. 12. oktober 1944, da 21 Ki.67, med en
mellemlanding på Okinawa, udførte en
natligt torpedoangreb på en amerikansk ﬂådestyrke, der befandt sig nord for Taiwan.
Angrebet blev en ﬁasko, idet der var dårligt
vejr og de amerikanske skibe blev dækket
af et røgslør, hvilket gjorde at ﬂyene ikke
kunne gennemføre deres angreb. Hertil
skal man lægge at otte af de 21 angribende
ﬂy ikke vendte tilbage til basen.
To nætter senere gik det helt galt, da enheden sendte 16 Ki.67 ud og kun et enkelt
ﬂy vendte tilbage. Det betød at enheden
kun havde to ﬂy tilbage og man måtte
derfor trække den tilbage for at forsøge at
bygge den op på ny.
En del Ki.67-Ia blev indsat på Filippinerne og det var her at amerikanske piloter
først begyndte at se den nye type i luften.
Den ﬁk hurtigt det amerikanske kodenavn
”Peggy” og typen blev hurtigt et vigtigt mål
når amerikanske piloter angreb de forskellige japanske baser.
Det var 7. Sentai, som første gang kom
i kamp d. 19. november, der fra baser i
Filippinerne angreb amerikanske ﬂådestyr-

ker, der opererede omkring Taiwan, uden
at ramme nogle af de amerikanske skibe.
Efteråret 1944 blev kendetegnet ved
at ﬂere og ﬂere enheder konverterede til
Ki.67 og at der kun gik ganske kort tid fra
en enhed var konverteret til den blev indsat
mod de allierede styrker. Et eksempel er
110. Sentai, der ﬁk sine Ki.67 i oktober
1944 og første gang blev indsat d. 6. december, hvor enheden angreb B-29 baser
på Saipan. Enheder der ﬁk Ki.67 blev bl.a.
sendt til Singapore og Pyongyang i Korea.
Da japanerne blev slået tilbage på
Filippinerne fandt de fremrykkende amerikanske styrker en hel del Ki.67, der var
blevet ødelagt på jorden af luftangreb, især
på nogle af baserne omkring Manila fandt
man Ki.67 vrag.
Her vakte det nogen forundring blandt
de amerikanske efterretningsfolk, at der var
en del Ki.67, hvor tårnene var fjernet og
hvor næsen ikke var forsynet med nogen
form for glas. Man spekulerede i om der
kunne være tale om ubevæbnede rekognosceringsversioner, men sandheden var
en helt anden.

Kamikaze
Det er interessant, at japanerne allerede
på dette tidspunkt var begyndt at kigge
på muligheden for at bruge de nye Ki.67 i

”special angreb”, eller som vi andre kender
det, som kamikaze-ﬂy. Endnu mens 98.
Sentai var i gang med at konvertere til den
nye type, havde man gang i at modiﬁcere
på nogle Ki.67-Ia.
Man fjernede al defensiv bevæbning
inkl. tårnene og dækkede hullerne over med
krydsﬁner. Besætningen blev reduceret til
tre mand og ideen var at laste ﬂyet med to
stk. 800 kg bomber, som blev udløst af en
tryksensor monteret i en lang stang der stak
ud foran næsen. I alt blev ikke mindre end
12 Ki.67 ombygget til kamikaze udgaver i
efteråret 1944, som var klar til indsats fra
slutningen af oktober.
De første af disse modiﬁcerede Ki.67
ankom til Filippinerne i slutningen af
oktober, netop for sent til at blive indsat
mod invasionsstyrkerne og da det samtidigt
havde vist sig, at japanske bombeﬂy havde
ringe muligheder for at slå sig frem til de
amerikanske skibe, der havde masser af
jagerdækning, valgte japanerne at holde
dem i reserve. Det var nok en fornuftig
beslutning, men den betød også at en hel
del af kamikaze ﬂyene blev ødelagt på
jorden uden at have været indsat.
Da man endelig valgte at indsætte
typen til kamikaze angreb, var det i meget
ringe antal. De blev brugt til angreb mod
amerikanske skibe, der støttede invasionen

Denne Ki.67-Ia optræder i en stribe billeder taget af amerikanske efterretningsfolk
Foto: San Diego Air and Space Museum på www.ﬂickr.com
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Det er ikke verdens bedste billede, men det viser en Ki.67 To-Go, dvs. en kamikaze variant.
Bemærk at der ikke er glasnæse og stangen der stikker ud af næsen
Foto: Internettet (www.airwar.ru)

af Mindoro, d. 7. november og igen d. 13.
november. Den sidste dag lykkedes det for
en Ki.67 at ramme den lette krydser USS
Nashville, som blev alvorligt beskadiget,
mens 133 mand af besætningen blev dræbt
og yderligere 190 såret. USS Nashville
kunne dog selv humpe hjem til USA, hvor
skibet blev repareret.

Videreudvikling
Da de japanske luftstyrker blev knust på
Filippinerne gav det selvfølgelig det japanske luftvåben nogle store problemer,
men det gav dem også et lille pusterum,
inden den amerikanske fremrykning fortsatte. Man fortsatte med at konvertere
ﬂere enheder til den nye ﬂytype, selvom
produktionen pga. det tidligere nævnte
store jordskælv i december 1944 ikke gik
så hurtigt som planlagt.

En enhed blev sendt til Kina, mens
andre enheder blev sendt til Okinawa og
Chosen i Korea. Der var også enheder som
forblev i Japan og som især blev brugt til at
bombe de amerikanske B-29 baser, der blev
etableret hver gang en ø var blevet erobret
af amerikanerne.
Da amerikanerne gik i land på Okinawa
d. 1. april 1945 faldt datoen stort set sammen med at den første videreudvikling af
Ki.67-Ia blev sat i operativ tjeneste. Set
udefra var der tale om en lille modiﬁkation,
idet der blev tilføjet et ekstra 12,7 mm MG
i haletårnet. Indvendigt var der tale om
noget større modiﬁkationer, men der var
variationer over disse, idet man hele tiden
tilføjede nye ting, fjernede dem igen og
tilføjede ﬂere nye ting. Videreudviklingen
blev benævnt Ki.67-Ib og de sidste ca. 250
Ki.67 var af denne variant.

Det som typen manglede for at være
rigtig effektiv var dels rækkevidde og dels
bombekapacitet, således at man kunne
ramme B-29 baserne på Guam, Tinian og
Saipan med en fornuftig vægt.
Her er der klart tale om to modsat rettede krav, som var svære at få til at gå op i
en højere enhed, bl.a. pga. at typen allerede
var designet med meget lidt spildplads.
Det var altså svært at få plads til ekstra
brændstof, med mindre det var på bekostning af en reduktion i bombelasten og
tilføjelse af ﬂere bomber betød mindre
brændstof og dermed mindre rækkevidde.

Specielle varianter
Mens krigslykken for alvor gik imod Japan
fortsatte man med at producere Ki.67-Ib
og langt de ﬂeste af disse ﬂy blev brugt
som konventionelle bombeﬂy. Alligevel

Endnu et billede af en Ki.67 To-Go kamikaze udgave.
Det er 1-205 som varmer op på Philippinerne d. 7. november 1944
Foto: Internettet (www.airwar.ru)
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Her er en Ki.67, hvor der hænger en Kawasaki Ki.147 I-Go styrbar bombe under fuselagen
Foto: Internettet (wikimedia.org)

var ﬂyet så godt, at man også planlagde at
bruge det til andre formål, også ud over
rene kamikaze missioner.
Af kamikaze varianterne har vi allerede
dækket den mest almindelige, der havde
betegnelsen To-Go, men man gik endnu
videre. Fra Tyskland havde man fået de
tekniske data på en bombe med en hulladningsvirkning, altså en bombe med et
retningsbestemt sprængladning. Bombens
diameter passede stort set med diameteren på Ki.67 fuselagen. Ved at montere
bomben i en vinkel bag pilotens sæde og

afdække bagenden af bomben så flyet
nærmest ﬁk en pukkel på ryggen ville den
virke ved at eksplodere med retningen gående tværs igennem piloten. Besætningen
på denne variant, der blev betegnet Ki.167,
blev reduceret til to mand.
Den endelige form skulle medføre den
2.900 kg tunge ”Sakura-Dan” bombe som
den blev kaldt. Man nåede at ombygge en
lille håndfuld ﬂy.
Man nåede faktisk at udføre mindst
to operationer med Ki.167. Dels en d.
17. april 1945 mod amerikanske skibe ved

Okinawa. Dels en med to ﬂy d. 27. maj,
igen mod skibe ved Okinawa.
Alle tre ﬂy meldte pr. radio at de havde
fundet mål som de angreb, men ingen af
dem ramte de amerikanske skibe. De er
formentligt blevet skudt ned af enten jagerﬂy eller luftværnsild inden de er kommet
frem til målene.
Ligeledes ombyggede man ca. 10
Ki.67 til at fungere som moderfly, der
kunne medføre de to forskellige typer af
styrbare bomber som japanerne arbejdede
på, nemlig de japanske modstykker til de

Det fremgår ikke helt klart hvor dette billede er taget, men man kan se at de japanske Hinomaru
mærker er blevet overmalet med amerikanske "star and bars"
Foto: Internettet (www.1000aircraftphotos.com)
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Her er amerikanere i færd med at undersøge en Ki.67.
Ud fra fuselagen at dømme er der tale om en To-Go, idet både ryg- og haletårn er afblændet
Foto: San Diego Air and Space Museum på www.ﬂickr.com

tyske Henschel Hs.293 og de amerikanske
Razon bomber. De styrbare bomber var
næsten klar til at blive indsat i kamp, da
Japan kapitulerede.

Som jagerﬂy
Allerede tidligt i typens levetid var man gået
i gang med at kigge på muligheden for at
bruge ﬂyet som et jagerﬂy. I slutningen af
1943 var de japanske planlæggere i gang
med at undersøge mulighederne for at
bekæmpe de B-29 Superfortress som man
forventede ville angribe Japan.
De japanske efterretningsfolk havde
fået dannet sig et forbavsende godt billede af hvad en B-29 havde af kapacitet
og ydeevne og det betød at der blev sat
skub i udviklingen af en masse forskellige
jagertyper, som man forventede skulle

leveres i slutningen af 1945 eller begyndelsen af 1946.
Mens man ventede på de nye jagerﬂy,
måtte man kigge på de muligheder der lå
i at modiﬁcere eksisterende typer. Heriblandt kiggede man på Ki.67, som man i
november 1943 ville lave om til natjagere
i et ”hunter-killer” team bestående af et
ﬂy med 37 mm kanoner monteret i ryggen, skydende skråt opad mens det andet
ﬂy skulle udstyres med et 40 cm søgelys
i næsen. De to varianter ﬁk betegnelsen
Ki.109a og Ki.109b.
Da det viste sig, at B-29 mest ville blive
brugt om dagen skrottede man ideen om
natjagere, men holdt fast i Ki.109 betegnelsen.
Det næste forslag kom i begyndelsen af
1944 og blev godkendt i februar det år. Her

skulle der monteres en standard japansk
75 mm luftværnskanon i næsen på ﬂyet.
Det krævede en modiﬁceret næse og forstærkninger af fuselagen for at rekylen fra
kanonen ikke skulle ﬂå ﬂyet fra hinanden.
De to første prototyper viste at ﬂyet var
for tungt, så for at lette det fjernede man
al defensiv bevæbning bortset fra et enkelt
12,7 mm MG i haletårnet samtidigt med at
man reducerede besætningen til ﬁre mand.
Man planlagde at bruge en turboladet
version af Ha.104 motoren (Ha.104ru),
men der var store udviklingsproblemer
med denne motor og den blev aldrig klar
til operativ brug. Man gik derfor i gang med
at bygge Ki.109 med de samme Ha.104
motorer som bombeﬂyene.
Det første produktionsﬂy rullede af
samlebåndet i januar 1945 og man bestilte

Denne Ki.67-Ia er fotograferet kort tid efter kapitulationen.
Flyet er blevet udstyret med grønne kors som tegn på overgivelse.
Foto: Internettet (www.airwar.ru)
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Endnu et billede fra de amerikanske undersøgelser af en Ki.67-Ib.
Her pilles der ved et 12,7 mm maskingevær
Foto: San Diego Air and Space Museum på www.ﬂickr.com

44 stk. af dem. De første 22 gik til en enhed
der skulle være med til at forsvare Tokyo og
Yokohama mod B-29 angrebene. Enheden
var klar til indsats i løbet af sommeren
1945 og blev gentagne gange sendt i luften.
Problemet her viste sig at være, at B29’erne havde kastet deres bomber og var
langt væk fra målet inden Ki.109 ﬂyene
nåede op til B-29’erne. Der var ingen
muligheder for at give et så godt varsel
at japanerne kunne starte fra baserne så
tidligt, at de kunne intercepte B-29’erne
og med udgangen af juli nedlagde man
enheden, der aldrig havde interceptet en
B-29 formation.
Herefter vurderede man kortvarigt om
typen kunne bruges mod den forventede
amerikanske invasion, men atombomberne
over Hiroshima og Nagasaki satte en effektiv stopper for de spekulationer.

Bevarede Ki.67
Flyet var ganske effektivt som bombeﬂy og
det ville formentligt have været brugbart
for de oprørsbevægelser, som kom frem
i de japanske okkuperede områder efterhånden som den japanske kapitulation var
en realitet.
Men som et resultat af et lille produktionstal, anvendelsen som kamikazefly
og den kendsgerning at de ﬂeste Ki.67
enheder var baseret i selve Japan betød det,
at de ﬂeste Ki.67 der overlevede frem til
kapitulationen stod på baser i Japan.
16

Her var der nogle ganske få som blev
undersøgt af de allierede, og amerikanerne havde lastet nogle stykker ombord
på to eskortehangarskibe i oktober 1945.
Desværre for historikerne og os sejlede de
to skibe ind i en tyfon og besætningerne
måtte skubbe ﬂyene overbord for at redde
skibene. De overlevende Ki.67 i Japan blev
brændt af efter ganske få måneders besættelse. Kort og godt betyder det, at der ikke
er et eneste Ki.67 ﬂy der er bevaret.

Bemalinger
De tilgængelige billeder peger på at man
sagtens kan slippe godt fra at læne sig tungt
op af modelfabrikanternes anvisninger.
Det ser ud til at langt de ﬂeste Ki.67
har været i japansk standardbemaling for
bombeﬂy med grøn overside og grå underside. Der er et billede af en Ki.109, der ser
ud til at være enten grå eller umalet med et
grønt ”krims-krams” mønster, men det er
vist kun et enkelt ﬂy der har været bemalet
på den måde.

Ki.67 i model
Heldigvis for modelbyggeren er der en
stribe fabrikanter, der har fattet interesse
for typen. Der er både tale om byggesæt
af Ki.67 og af Ki.109
For de som gerne vil op i 1/48 gælder
det om at kunne bygge vacuform sæt. Det
er det engelske vacuform ﬁrma Sanger, der
har udgivet en Ki.67 i denne skala.

Går vi i stedet efter sprøjtestøbte
modeller, så skal vi ned i skala størrelse.
I 1/72 ﬁndes der byggesæt af Ki.67 fra
ﬁrmaer som Hasegawa, Arii, LS og Micro
Ace. LS er det ældste idet det første gang
blev udgivet i 1966, mens Hasegawa sættet kom frem i 1999 og sidenhen er blevet
genudgivet temmelig mange gange.
Vi kan også hoppe ned i 1/144, hvor
Imai udgav en Ki.67 i 1974. Netop det
sæt er senere blevet genudgivet af først
Hasegawa og efterfølgende af Aoshima,
men det er de samme forme der har holdt
ud siden 1974.
Kigger vi på Ki.109, så er det 1/72
og mindre man kan ﬁnde det i. LS udgav
et sæt i 1960erne, som senest er blevet
genudgivet af Arii i 1995. Hasegawa har
også været på banen her og udgav et sæt i
2000, som også har været genudgivet i et
par omgange. Der skulle også være et 1/72
sæt fra Micro Ace og et sæt i 1/144 fra et
ﬁrma der hedder A&W.
Som altid når vi kigger på mulige byggesæt, så er det langt fra sikkert at sættene
ligger på hylderne hos hobbyforretningerne, men mon ikke der ligger nogle stykker
derude alligevel.

Kilder
Bueschel, Richard M.: Mitsubishi Ki-67/
Ki-109 Hiryu
Mitsubishi’s Final Bomber, Air International July 1983

C4-Open 2017
Igen i år var den sidste weekend i oktober helliget den årlige pilgrimsfærd til Malmø
Tekniske Museum, hvor årets største skandinaviske modelrelaterede arrangement ﬁnder
sted. Det var tid til igen at tage til C4-Open.
Tekst og foto: Dan Seifert

D

ette er 26. gang at C4-Open om jagerﬂyet SAAB Viggen eller foreafholdes, og det har nu fundet draget ”Rigning af Biplaner” havde min
sig et leje, hvor man kan mærke store interesse.
at ”dette har vi prøvet mange gange før”.
IPMS havde jo også en lille pris at
Hvis man har besøgt arrangementet uddele, vores tilbagevendende IPMS C-4
tidligere, så ved man hvor de forskellige Open pris skulle ﬁndes. Flemming havde
forhandlere og hvor de forskellige foredrag udarbejdet en lille stemmeseddel, som jeg
afholdes, således var det også i år. Alt var så udleverede til vores medlemmer, når jeg
ved det gamle, man ved hvor de forskellige så dem, og håbede at de så vendte tilbage til
forhandlere med nogenlunde sikkerhed mig, når de havde truffet deres valg. Dette
har stand, og hvor modelkonkurrencen er. var der så et mindre antal der gjorde.
Dette skal ikke forstås negativt – kontinuiVi ﬁk ud af de tilbageleverede stemmetet er positivt og det føles rart.
sedler fundet en vinder i et stort diorama
Jeg havde dette år valgt at tage til med en temmelig forfalden Kübelwagen
Sverige om lørdagen og havde Sonnich P. i skala 1/16, som var efterladt i naturen.
Hansen med på turen. Vi ﬁk det planlagt Dioramaet havde titlen ”As Time Goes
således, at vi var der ca. da der blev åbnet By”.
kl. 10 om lørdagen.
Jeg brugte det meste af eftermiddagen
Jeg havde til dette år fået et par fore- på at fotografere samtlige modeller i konspørgsler om indkøb af Gator Glue og kurrencen og bemærkede at udbuddet i de
Viggen decals. Efter at have
erobret et garderobeskab
til vores grejer, gik jeg i
gang med at besøge diverse
forhandlere. Dels for at
få klaret mine opgaver i
indkøb, og dels for at ﬁnde
de spændende tilbud, som
der altid er at ﬁnde blandt
de udbudte varer.
I år var der en tjekkisk Her er vinderen af
forhandler, som forhand- IPMS Danmark C4
ler Special Hobby og hele Open præmien
CMK’s sortiment! Det har
jeg aldrig set tidligere –
wow, der var meget! Eneste
problem var, at det var
temmelig svært at navigere
rundt i, og samtidigt huske,
hvad man lige mangler til
projekterne hjemme…
Svenskerne havde i år
planlagt hele tre foredrag
to om lørdagen og et om
søndagen, samtidigt havde
man, som en fornyelse fået
trykt et program, som man
udleverede ved ankomst
til museet, det var ganske
smart.
Jeg valgte i år ikke at
deltage i nogle af foredragene. Hverken foredraget

forskellige klasser skifter over år, idet de
ellers så stærkt repræsenterede klasser med
militær dioramaer, var relativt tyndt besatte,
medens 1/48 klasserne bugnede, især klassen for ﬂy efter 2. VK. Men sådan skifter
interesser og ”hvad der er moderne”.
Det der også var bemærkelsesværdigt,
var den totale mangel på lastbiler i bilklasserne! Da jeg havde fotograferet alle modeller så stod min tæller på ca. 395 modeller
i konkurrencen, ikke noget voldsomt antal.
Mine samlede billeder kan ﬁndes på IPMS
Facebook side i albummet C4Open2017.
Nu kan der være nogen der spørger
hvad der får en god del danskere til år efter
år at tage til Malmø en sen oktober weekend? Svaret må være, at det er blevet en
tradition og samtidigt så er det det eneste
arrangement i Skandinavien som minder
om de store europæiske udstillinger.
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Roskilde Airshow 2017– et af de gode
Airshowet afholdes hvert andet år – skiftende med det ofﬁcielle danske Airshow der afholdes roterende mellem ﬂyvestationerne. Modsat det ofﬁcielle Airshow afholdes Roskilde
udgaven den 2. eller 3. weekend i august.
Tekst og fotos: Flemming Hansen

F

ør alle begyndte at snakke om
klimaforandringer og skolerne ﬁk
udskudt sommerferien en uges tid
"da vejret i reglen var bedst i august", ja
så har Roskilde Airshow i den grad været
udfordret af vejret!
Det var især grelt for et par gange siden
da man helt måtte aﬂyse lørdags programmet på grund af "syndﬂod". Det er derfor,
at man spejder på vejrudsigter i tiden op til,
uagtet at disse kan være lige så troværdige
som at kigge i kaffegrums eller spillekort…
Sommeren 2017 – eller "Ommeren",
som den i folkemunde er blevet døbt var
ingen undtagelse. Ganske få dage med bare
noget der mindede om gode dage. Heldigvis faldt disse dage da delvist den 19. og 20.
august. Nu var jeg selv kun til stede den 19.
hvor der var spredt skydække – men ingen
regn – hvilket for 2017 nærmest er at regne
(sic) for i mirakelkategorien!
Heldigvis var TV2 vejret og Cecilie
Hother på pladsen om fredagen, så jeg lige
kunne bede den unge dame sørge for bedre
vejr i weekenden. Og det hjalp!
Der vil altid være dem der synes at
bajeren er halvt tom og ikke halvt fyldt,
når der nu ikke er udsigt til et stort inter-

nationalt opvisningshold som Red Arrows,
Thunderbirds og lignende. Men jeg synes
at programmet der var sammensat i år
var ganske godt, hvor der faktisk ikke var
indlagt de helt store naturlige pauser med
noget "kedeligt" til at hente noget spiseligt!
Som så meget andet, hvor der er "risiko" for at mange mennesker møder op,
kan det kun betale sig at komme tidligt.
Altså medmindre man vil bruge det meste
af formiddagen på at sidde i en bilkø. Kort
sagt må man sætte hele dagen af til det.
Sådan er det bare. Lev med det i stedet for
at brokke dig over det. For der kommer
mange mennesker når der er udsigt til ﬂy i
luften. Således også i Roskilde i 2017.

Favoritterne
Mine favoritter fra alle airshows er altid
noget der larmer. Der skal være bunsenbrændere i aktion og når der så er en med
dobbelt efterbrændere, så kan det jo kun
blive en god dag.
Det blev det med en overbevisende
opvisning af den superfede og ﬂot bemalede Rafale, der i en 10 minutters tid indtog
luften over Tune Lufthavn. Det var et
imponerende show af en tydeligvis erfaren

Denne herlige gamle KZ.II Træner fra årgang
1946 var i Roskilde og er "still going strong"
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showpilot, der vidste hvad publikum og
også de kræsne spottertilskuere gerne ville
have. Larm – forbiﬂyvning – rul og loops.
Men desværre manglede der de ellers så
fede ﬂares. Men det var vist da også den
eneste ﬁnger, der kunne sættes på det show!
På en skarp 2. plads kommer så det
danske ﬂyvevåbens F-16, der altid er et
godt indslag. MED ﬂares! Men det er jo
kun en enkelt kande at fyre af, så Rafale
vinder på bedre opvisning.
Der var også helikoptere og vi ﬁk mulighed for at sige "farvel" til Lynx i dansk
tjeneste, med den ﬂot – men ulovligt –
udmykkede S-191, der uvist af hvilken
grund stod parkeret på en græsmark 100
meter fra publikum. Eller måske netop af
den grund. Men naturligvis som IPMS’
udsendte medarbejder ﬁk jeg taget billeder
for eftertiden helt tæt på.
Det blev så derfor et parshow med
Lynx som den ene og Seahawk som den
anden i det der nærmest måtte siges at
være en farvelforestilling, da Lynx udfases
inden årsskiftet og derfor nok kun herefter
vil fremstå som "static display" næste gang
vi kommer til Karups airshow i 2020?
Men det var en ﬂot opvisning af de to

Nordic Seaplanes' attraktivt bemalede Twin Otter i rødt og hvidt kiggede forbi.
Der er tre daglige afgange hver vej mellem Århus og København.
Billetprisen er ca. 1.800 kr. pr. vej

besætninger, selvom Seahawk mere minder
om en stor bus i forhold til en lille Lotus
sportsvogn, hvis man skulle sammenligne
de to typer.
Nyheder, om man så må sige, var gensyn med Boomerang som vi også så ved
sidste RDAF Airshow og så lige en S.E.5a
og Fokker D.VII replikaer i aerial combat.
Det går ikke så stærkt, men må være hammersjovt at ﬂyve?
Vi er jo rimeligt vant til at se en lille Piper eller to ﬂyve rundt i US bemaling. Men

i år kom der så en svensk Piper Cub der
i den grad kunne ﬂyve rundt i luften med
røgfaner og det hele. En ﬂot opvisning.
Den resterende del af showet var nærmest en kopi af hvad der er set før. Der
var Mustang og Spitﬁre parﬂyvning – men
hvem kan da have noget imod et sæt Merlin
motorer for fuld udblæsning. Ikke mig.
Også de svenske Harvards har vi set før.
Men de er som sædvanlig fotogene – selv
når de står på jorden.

Et lidt overraskende – men seværdigt
indslag – var ﬂyvning med det ﬂy vi der
bor i Nordsjælland ser stort set hver eneste
dag. Det er Lars Erik Nielsens røde og
hvide rute vandﬂyver, der ﬂyver mellem
København og Århus.
Ja det var så Roskilde Airshow i 2017.
De billeder jeg så fra tusmørkeshowet indikerer helt klart, at hvis vejret er til det så
kan fredag aften også blive lidt af et "must
see" i august 2019!

Et rigtigt ﬁnt, lidt dramatisk billede
af den hollandsk registrerede
CAC Boomerang, der leverede en
nydelig opvisning
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Roskilde
Airshow 20

Helikoptere i stor stil, en superﬂo
en übercool fransk pilot i den sids
nogle af de ting som Flemming fa
kameraet.
Øverst er det en tysk CH-54D og
en schweizisk Super Puma.
I midten den franske pilot og hans
Nederst den danske SH-60 Seahaw
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ot Rafale og
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s Rafale.
wk.
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På Roskilde Airshow kunne man også se en dansk Merlin
helikopter, den danskejede Aero L-29 Delﬁn
og den eneste ﬂyvedygtige KZ.X i verden
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Hvordan man slår et par timer ihjel
De ﬂeste kender sikkert Duxford, måske blot af navn.
Tekst og fotos: Per Tardum

I

mperial War Museum Duxford ligger
en lille halv times kørsel fra London
Stansted lufthavnen, og små 20 minutter syd for Cambridge.
Jeg havde et par timer til overs, på vej
fra Birmingham til vores datterselskab nord
for Cambridge og som mange andre gange
besluttede jeg at tage en tur forbi Duxford.
Det stod ned i tove, og turen fra Birmingham tog en del længere end beregnet. Så
med mindre end to timer til lukketid landede(!) jeg på Duxford. Jeg havde stort set
opgivet at få andet og mere ud af besøget
end en tur igennem museumsdelen.
Men på trods af det lave skydække og
den silende regn, blev jeg i det sekund jeg
stod ud af bilen belønnet med lyden af en
Merlin motor.
Lige hen over parkeringspladsen susede
en Spitﬁre Mk. IX og der var en anden
propelmaskine højere oppe med samme
potente lyd. Det er dette, som er så fedt
ved Duxford. Jeg har været der et utal af
gange, og hver gang har der været et eller
ﬂere ﬂy i luften.
Her, weekenden før Battle of Britain
Airshow, var man ved at stille op til arrangementet. Og det viste sig at en del af
de deltagende ﬂy havde valgt at ﬂyve ind
i god tid. Kort tid efter at jeg var kommet
ind, ankom en Vampire, en Venom og en
MiG-15UTI. En fyr ved kontroltårnet
fortalte at de var på svensk civil register.
Desværre midt i en regnbyge og de taxi’ede
til en af de fjerne standpladser, så der var
ikke mulighed for at tage billeder.
Kort tid efter landede det andet ﬂy jeg
havde set tidligere. Det viste sig at være den

HA 1112 Buchon bemalet som en Bf-109F

Deres Conqueror ARV
har bestemt set bedre dage

spanske Bf-109/HA 1112 Buchon. Den er
på britisk register (G-AWHK) og lidt spøjst
bemalet, Rød 8/Bf-109F.
Duxford er som bekendt andet og
mere end ﬂy. Land Warfare Hall huser en
betragtelig samling af militærkøretøjer i og
omkring Land Warfare Hall. For år tilbage
havde jeg mulighed for at kravle rundt på
deres Conqueror ARV (resulterede i en
artikel i IPMS-Nyt nr. 128). Nu var den i
Centurion AVRE,
der trænger til en kærlig hånd

virkelig sørgelig tilstand. Tydeligvis havde
den ikke ﬂyttet sig ved egen hjælp de sidste
mange år, og der skal efter min beskedne
mening en ret omfattende indsats til for at
det kan ske igen.
Deres Centurion AVRE var ligeledes
i skuffende stand. Jeg har gennemfotograferet den, som opvarmning til at bygge
Accurate Armour’s resin sæt, men det er
virkelig gået ned ad bakke.
Både Conqueror og AVRE har været
”runners”, men jeg tvivler stærkt på at de
kommer til at bevæge sig ved egen hjælp
foreløbig.
Dette er vel lidt en reklame for Duxford, som jeg har benyttet enhver chance
til at besøge.
Selv uden den store interesse for enten
Warbirds eller landkrig, er der noget at få
tiden til at gå med.
Duxford tilbyder rundﬂyvninger, ﬁrmaet Classic Wings tilbyder ture i deres de
Havilland Dragon Rapide og Tiger Moth,
og vist nok med 2017 som første sæson,
ture på bagsædet af en Spitﬁre TR.9.
Førstnævnte ture koster overkommelige £99 for turen i Rapide, £129 for et
hop i en Tiger Moth. Er drømmen en tur
i Spitﬁre skal man skal man bløde £2.750!
23

AROS-Open 2017
Vi var inviteret til at komme og hjælpe til årets AROS-Open 2017.
Tekst og fotos: Dan Seifert

V

i, det vil sige, at det var undertegnede og vores gamle formand
Torben Klein, tog til Århus for
at repræsentere foreningen til årets eneste
større danske modelevent afholdt af Århus
Modelbygger forening.
Arrangementet er et to dages event,
hvor man tilstræber, at man skal hygge sig
sammen, og det var lykkedes for Bo at få
rigtigt mange modelforeninger og forhandlere til at møde frem. Det var rigtigt ﬂot.
Århus Modelbygger forening har mulighed for at låne Lisbjerg skolen til at huse
eventet. Skolen ligger desværre noget uden
for selve downtown Århus, nærmest i udkanten af Århus, i forstaden Skejby Nord.
Skolen er meget moderne og rigtig god til
at afholde modeludstilling i, da det i dagtiden ikke er nødvendigt med kunstigt lys.
Der var desuden mulighed for at overnatte
på selve skolen, således at os der kommer
langvejs fra, kan få et sted at sove.
Lørdagen er mest til at hygge bygge og
socialisere i, samt gå rundt og nærstudere
modellerne der deltager i konkurrencen,
samt ”lige” ﬁnde et byggesæt eller to, fra
enten de andre deltageres ”overskudssamling” eller fra de forhandlere, som
allerede var til stede om lørdagen.
Torben og jeg kørte derover og var
fremme omkring kl. 11 om formiddagen.
Vi ﬁk hurtigt stillet vores lille IPMS stand

op, og så besluttede vi os at køre i byen,
dels for at hæve lidt kontanter og købe
noget proviant og dels for at besøge ”Berthelsen, cykelsmeden i Hinnerup” som er
en forunderlig blanding af cykelsmed og
hobbyforretning.
Det er et vidunderligt sted, hvor vi
blev modtaget med åbne arme (jeg tror Bo
havde ”adviseret” vores besøg i forvejen).
Det lykkedes da også at ﬁnde lidt ekstra til
samlingen og bevæbnet med byggesæt og
proviant, så vendte vi tilbage til Lisbjerg.
Eftermiddagen forløb med at bygge
og tale med de andre, samt for mit vedkommende at fotografere de udstillede
modeller.
Århus Modelbygger forening stod som
vært for en udmærket aftenbuffet, som
man kunne tilmelde sig til og mod betaling
deltage i. Efter maden så holdt Thomas
Anthonsen et foredrag om sin nyeste bog
om danske pansersoldaters oplevelser i
Afghanistan, en rigtig god gennemgang
med gode billeder.
Torben og jeg skulle ikke sove på skolen. På grund af antallet af overnattende
oversteg, hvad der måtte være på skolen,
så var vi blevet tilbudt at sove i en gæstelejlighed i den boligforening som Bo bor
i i Brabrand. Det havde hverken Torben
eller jeg det fjerneste imod. Jeg tror også
at de resterende tilbageblevne på skolen

var glade, for både Torben og jeg snorker
temmelig højt!
Således udhvilede drog vi retur til Lisbjerg søndag morgen, hvor arrangementet
også stod for en morgen buffet med kaffe
og morgenbrød. Det var også en del af
”forplejningspakken”!
Efter morgenmad og lige inden at
indleveringsfristen for modeller udløb, så
var der dommermøde, hvor Bo gennemgik
bedømmelseskriterier og pointgivning.
Hver dommer havde 2-3 klasser at bedømme og af det samlede antal modeller i
klassen skulle man så udvælge i alt 6 modeller. De skulle så inddeles fra 1-6 således at
nr.1 ﬁk 20 point, nr.2 ﬁk 10 point, nr.3 ﬁk
5 point, nr.4 ﬁk 4 point, nr.5 ﬁk 2 point og
nr.6 ﬁk 1 point. Der ville være mindst 3
dommere pr. klasse. Bo opfordrede til at vi
der skulle dømme fandt de andre dommere
i klassen, og vi i fællesskab diskuterede
modellerne.
Det eneste problem var, at der ikke
fandtes en oversigt, så man kunne ﬁnde
sine meddommere, så jeg kom ikke rigtigt
til at lokalisere de andre dommere. Når man
havde bedømt en klasse, så aﬂeverede man
sin dommerseddel til dommerbordet til
sammentælling. Det var så det troede jeg,
men i den ene klasse som jeg havde bedømt, var der stemmelighed mellem 3. og
4. pladsen. Så de tre dommere, der havde

Der var god plads mellem bordene og
masser af dagslys
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Et stemningsbillede ud over modellerne

bedømt klassen skulle vælge mellem to
modeller, hvem skulle være nr. 3 og hvem
skulle være nr. 4. Efter nogen diskussion
frem og tilbage, kom vi til en ﬂertalsbeslutning og dommerkontoret ﬁk besked.
Resten af eftermiddagen gik for mit
vedkommende med at fotografere de modeller, som var kommet til om søndagen
til selve konkurrencen og med lidt modelbygning og pasning af vores stand, samt
lige at se hvad der var kommet ekstra af
forhandlerstande.
Omkring kl. 16.00 så skulle domsafgivelserne udmøntes i præmier i de forskellige klasser. Her havde man meget smart
taget billeder af vindermodellen, som
blev vist på en projektor samtidigt med at
vinderen blev kaldt frem. Det var ganske
smart, der var nemlig ikke markeret på
bordene hvem der blev nr. 1, 2 og 3 i hver

klasse og der var heller ikke en samlet bedømmelsesoversigt at ﬁnde nogen steder.
Det der undrede mig en del var, at i to
af de klasser hvor jeg dømte, kunne jeg
overhovedet ikke se at mine bedømmelser
skinnede igennem. Først i ﬂyklassen hvor
vi var ude i om-bedømmelse, der var det
ikke nogen af de to modeller der ﬁk en 3.
plads; men en helt anden model.
I bilklassen, som jeg også bedømte, må
de to andre dommere havde givet en given
model top point begge to, for det var min
6. plads og de resterende nr. 2-6 ﬁgurerede
overhovedet ikke på min bedømmelse.
Det kan være at jeg ser helt anderledes
på bedømmelse af bilbyggesæt; men når
jeg kan ﬁnde åbenlyse byggetekniske og
bemalingstekniske fejl på modeller, og
udvalget er rigeligt, så bliver de bortdømt
i min bedømmelse. Retfærdigvis, så var den

sidste klasse, jeg bedømte lastbilklassen,
her var der ﬁn sammenhæng mellem de
modeller som blev nr. 1, 2 og 3.
Hvis jeg skal sammenfatte weekendens
arrangement, så er det rigtigt godt skruet
sammen. Der er rigtig god tid til at se og
opleve en hyggelig weekend i det jyske. Det
er nogle rigtigt ﬁne rammer, som skolen
stiller til rådighed for arrangementet, og
det var overordentligt ﬁnt at få så mange
foreninger og forhandlere til at møde op og
støtte op om eventet. Der skal lige pudses
lidt af på nogle af de praktiske ting om
bedømmelsen og informationsniveauet
skal der strammes lidt op på, når næste års
AROS-Open løber af stablen.
Hvis vi bliver inviteret igen til næste år,
så vil jeg opfordre ﬂere fra Sjællandssiden
til at komme til Århus og deltage. Det var
en god weekend.

Plastic Modell Club Lübeck var forbi
med en stand med udstillede modeller
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The Memorial Museum of the Colmar Pocket
Museet ligger i Turckheim i Alsace.
Tekst og fotos: Peter Nellemann

I

vinteren 1944-45 kæmpede de allierede
i Frankrig for at nå frem til Rhinen og
Tyskland. Samtidig befriede man det
nordlige Frankrig, herunder Alsace, som
ligger ved foden og et godt stykke ind i
Vogeserne ned mod Rhinsletten ret overfor
Tyskland og Schwarzwald.
Kampen om Alsace blev mere langvarig og hårdere end man havde regnet
med, fordi Tyskland betragtede Alsace som
en del af Tyskland og ikke alene en del af
det besatte Frankrig. De hårdeste kampe
stod omkring Colmar, en middelstor by, der
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ligger ved indgangen til Munsterdalen, der
strækker sig langt ind i Vogeserne.
Colmar ligger midt i Alsace mellem
Strasbourg og Mulhouse, som de allierede
havde befriet under heftige kampe, der dog
ikke var sværere end at man regnede med
let spil ved Colmar.
Problemerne opstod imidlertid, da man
skulle befri Colmar og dermed den sidste
del af Frankrig.
Fordi der var mange forskellige indsatsområder overlod Eisenhower en stor del af
arbejdet til franske soldater, der sammen

med et mindre antal amerikanske soldater
forsøgte at tage Colmar.
I begyndelsen af januar 1945 forsøgte
tyskerne at bryde ud og tilbageerobrede
nogle landsbyer og truede herved med at
generobre Strasbourg.
På baggrund af denne trussel besluttede Eisenhower, efter indstilling fra
Churchill og De Gaulle, at sætte et kraftigt
angreb ind for at jage tyskerne ud af Alsace.
I angrebet deltog 400.000 mand herunder
ca. 100.000 amerikanske soldater.
Med store tab af mandskab og kampvogne blev Colmar befriet den
9. februar 1945. Tyskerne opnåede dog med deres indædte
modstand at kunne bringe ca.
45.000 mand og materiel over
Rhinen, til forsvar for das Vaterland, men det er en anden
historie.
I kampene om lommen
ved Colmar regner man med,
at der faldt eller såredes ca.
8.000 amerikanere og ca.
16.000 franske soldater. På
den tyske side regner man med
22.000 faldne eller sårede og
16.438 fanger.
Forholdene under kampene var meget vanskelige, da
det var den hårdeste vinter i
mands minde og mange omkom som følge heraf.
Til minde om denne kamp
er der i Turkheim oprettet et
museum, der hedder museet
til minde om Colmar lommen.
Museet er beliggende i kælderen under et middelalderhus
i byen. Kælderen blev under
krigen brugt som tilﬂugtssted
for civile og er dermed knyttet
til selve historien og slaget.
Museet rummer en samling af våben, uniformer og
habengut, som har tilhørt
såvel de allierede styrker som
de tyske tropper.
Der vises to ﬁlm som meget godt illustrerer, hvordan
der så ud og hvordan slaget
blev ført i flere af de små
byer omkring Colmar. Mange
Tyskerne anvendte også russiske
af disse byer blev jævnet med
maskingeværer under kampene.
jorden ved bombeangreb i
Her er det et Maxim M1910
forsøg på at jage tyskerne ud.

En del af byerne blev på samme måde
skudt i grus under første verdenskrig, så
for indbyggerne har det været et deja-vu
at se deres byer efter befrielsen.
Museet rummer også resterne af en
nedstyrtet P-47 Thunderbolt, eller i hvert
fald motoren og propellen, samt gun camera optagelser fra nogle af de straﬁng togter,
som blev fortaget over Alsace. Efter at have
set hvordan et damplokomotiv har det, når
en P-47 er færdig, forstår man bedre, at
Frankrig manglede trækkraft efter krigen.
Museet blev udvidet i 2001 og rummer to sale med genstande som beskrevet.
Selvom samlingen er beskeden, skal museet
også ses som et mindesmærke og det besøges derfor også af efterkommere af dem,
der deltog i kampene.
I museumsbutikken fås en meget ﬁn
lille bog om kampene med mange ﬁne
billeder af snekamuﬂerede Sherman kampvogne og G.I.s i lagenkamuﬂage. Bogen
hedder The Savage Battle of the Colmar
Pocket og billedteksten er på engelsk. Den
er udgivet i 2013 i serien Memoirs et Images fra Edition Sutton.
Hvis du rejser i Frankrig eller har lyst
til at se Vogeserne og Alsace er Turkheim
en ﬁn by at besøge, den ligger lige ud for
Colmar, der hvor Munster dalen begynder,
omgivet af vinmarker, der kravler op af de
lave skåninger omkring byen. Byen er også
et stop på den berømte vinrute, så man kan
kombinere et besøg hos vinkooperativet i
Turckheim med et museumsbesøg, hvis
man kommer på disse kanter. Næsten al
den vin som dyrkes er hvidvin, i alle afskygninger, men det er en anden historie.

En P-47 motor er en massiv sag

For komme til Alsace skal man blot
køre 1.200 km stik syd så er man der.
God fornøjelse.

Der er udstillet adskillige
propagandaplakater på museet, herunder
ses to som ikke er fra samme årgang
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Skoleskibet Danmark fylder 85 i disse dage
I disse dage for 85 år siden løb skoleskibet Danmark af stablen på Nakskov Skibsværft.
Af Lars Seifert-Thorsen
om altid begynder vores historie lidt
før den aktuelle dato. I dette tilfælde
skal vi hoppe tilbage til december
1928, hvor ØKs skoleskib København
forsvandt sporløst på en rejse fra Buenos
Aires i Argentina til Adelaide i Australien.
Der er aldrig blevet fundet noget som
helst fra forliset, der kostede 45 elever og
14 besætningsmedlemmer livet.

S

Loven bestemte, at skibet kun skulle
udfylde et enkelt formål, nemlig at fungere som en sejlende søfartsskole. Det
skulle give unge sømænd adgang til praktisk sejlskibsuddannelse for styrmænd og
skibsførere.
Ikke noget med at fungere som kommercielt skib med nyttelast!

Det nye skib

Allerede mens loven blev behandlet var
man gået i gang med projekteringen. Her
blev der lagt meget stor vægt på sikkerheden, så man ikke risikerede at katastrofen
med København blev gentaget.
Skibet blev bestilt hos Nakskov Skibsværft, som ﬁk 655.000 kr. for at bygge
skibet. Skroget blev bygget i stål, monteret
på spanter, som er placeret tættere end det
normalt ville være tilfældet.
Det blev bygget som en tremastet
fuldrigger og stod klar på stablen efter
blot ni måneder. Der var plads ombord
til 120 elever.

Københavns forsvinden udløste en temmelig langvarig diskussion om det forsvarlige
i at fortsætte med at bruge sejlskoleskibe.
Det hang i høj grad sammen med de krav
som skibsfartsmyndighederne dengang
stillede til bl.a. navigatører.
En navigatør skulle kunne dokumentere, at han havde minimum to års sejlads
på et sejlførende skib før han kunne udnævnes som navigatør. Det siger sig selv,
at fremkomsten af damp- og motorskibe
gjorde det sværere og sværere at kunne
dokumentere dette.
Diskussionen bølgede frem og tilbage
i et års tid inden daværende statsminister
Thorvald Stauning og skibsreder A.P. Møller blev enige om at der skulle bygges et
nyt skoleskib. Lovforslaget blev fremsat i
november 1930, men bureaukratiet sørgede
for, at loven først kunne underskrives af
Christian d. X i marts 1932.

Bygningen

Søsætningen
Det er lidt interessant, at skibet var færdigbygget, klar til søsætning d. 17. december
1932 (hvor skibet blev navngivet af frk.
Hannah Lorck, der var datter af kommandør & navigationsdirektør Victor Lorenz
Lorck).

Et ældre billede af skoleskibet Danmark for
fulde sejl. Det er i hvert fald noteret at negativet
manglede ved en optælling i 1953.
Foto: Alex Vincent via M/S Museet for Søfart
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Selve søsætningen fandt dog først sted
d. 19. december 1932, idet der var for
lav vandstand ved skibsværftet til at man
kunne sætte skibet i vandet d. 17.
De første elever kom ombord i maj
1933 og med dette hold elever ombord
hejste man første gang skibets ﬂag, et splitﬂag med en hvid krone i øverste stangfelt
på Valdemarsdag, 15. juni 1933. Herefter
indledte skibet sit ofﬁcielle virke som skoleskib og der blev hvert år gennemført togter
som i 1934 bl.a. gik via Gran Canaria og
Skt. Thomas til Charleston i South Carolina
inden det gik retur til Danmark.

2. Verdenskrig
Skoleskibet Danmark opnåede en vis berømmelse i forbindelse med 2. Verdenskrig
og det er derfor relevant, at vi dykker lidt
dybere ned i denne del af skibets historie.
I foråret 1939 var Danmark på værft for
at komme igennem et dokeftersyn. Årets
togt gik til USA, idet skibet skulle deltage
i verdensudstillingen i New York. Der var
afgang fra København d. 8. august 1939
og skibet var ved Fair Isle, der er en af
Shetlandsøerne, da tyske tropper gik ind i
Polen d. 1. september.
Skoleskibets besætning mente, som det
ofﬁcielle Danmark, at krigsudbruddet ikke
ville komme til at påvirke landet og derfor
fortsatte man sejladsen mod New York.

Skoleskibet må have besøgt australske
farvande inden 2. Verdenskrig.
Billedet her er taget af en australsk fotograf,
Allan C. Green
Foto: State Library of Victoria
via wikimedia.org

Da skibet ankom til New York efter
39 søgn til søs blev besætningen modtaget
med stor hjertelighed af amerikanerne.
For dog at gøre noget, så sørgede
man for at påmale nationalitetsmærker på
skibets skrog mens man var i New Yorks
havn.
Efter deltagelsen i verdensudstillingen
besluttede bestyrelsen for skoleskibet, at

skibet skulle blive yderligere to måneder i
USA inden det skulle sejle hjem.
Man sejlede derfor rundt til forskellige havne inden man anløb Jacksonville
i Florida d. 1. april 1940. Her blev skibet
provianteret og klargjort til at kunne påbegynde hjemrejsen d. 10. april.
Om aftenen d. 8. april blev der afholdt
en afskedsmiddag for skibets ofﬁcerer og

besætning i den tysk-amerikanske klub i
Jacksonville.
Kort efter midnat lokal tid (ca. kl. 07.00
dansk tid) blev skibets kaptajn kaldt til telefonen, hvor han ﬁk at vide, at Danmark var
blevet besat af Tyskland.
Værtsfolkene blev meget kede af det,
da de ﬁk nyheden og skibets besætning
vendte tilbage til skibet.

Skibets galionsﬁgur er Kong Neptun
Foto: Irene Olsen via M/S Museet for Søfart
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Billedet her er fra 1960. Man kan klart
fornemme, at sejlene ikke er strålende hvide
Foto: Via M/S Museet for Søfart

Dagen efter var der store diskussioner
og en del af eleverne ønskede at afmønstre
med det samme for at komme til at kæmpe
mod tyskerne. Der gik dog noget tid inden
de første elever afmønstrede i slutningen

af april. En del af eleverne kom ind i handelsﬂåden og blev krigssejlere, mens andre
tog til Canada og meldte sig til de engelske
og canadiske styrker.

Skibets kaptajn, Knud L. Hansen,
forsøgte i mellemtiden at ﬁnde ud af hvad
der skulle gøres med skibet. Amerikanerne
havde absolut ikke noget ønske om at
blande sig i krigen og forhandlingerne med
Her ligger Danmark opankret
i Jacksonville, Florida i 1940.
Bemærk neutralitetsbemalingen
med Dannebrogsﬂag og teksten Danmark
Foto: Via M/S Museet for Søfart
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den amerikanske ﬂåde kom absolut ikke
nogen vegne. Man ønskede selvklart ikke
at sejle skibet hjem til Danmark, da man
regnede med at tyskerne ville beslaglægge
skibet hvis de ﬁk muligheden.
Da japanerne angreb Pearl Harbor d. 7.
december 1941 ændrede tingenes tilstand
sig dramatisk. Skibet blev beordret til at
sejle til New London i Connecticut, hvor
US Coast Guard Academy, dvs. USCGs
ofﬁcersskole beﬁnder sig. US Coast Guard
lejede skibet til at uddanne nye kadetter på
for den fyrstelige sum af 1 USD om året.
Da skibet ankom til New London
var der kun 9 ofﬁcerer og 15 elever tilbage ombord og det var i New London
at Dannebrog blev halet ned og erstattet
med Stars and Stripes. Bortset fra denne
ændring så skete der ikke yderligere med
skibet. De danske ofﬁcerer og elever kom
til at fungere som instruktører og hjælpeinstruktører, mens der hver eneste måned
kom 117 nye kadetter ombord for at gennemgå en praktisk sømandsuddannelse.
I alt nåede man at uddanne ca. 5.000
kadetter i løbet af krigen, hvoraf ca. 2.800
blev udnævnt til ofﬁcerer. I sommeren
1943 afmønstrede de danske elever og de
ﬂeste fortsatte karrieren i allierede skibe,
mens amerikanske matroser overtog opgaverne som hjælpeinstruktører.
Efter den tyske kapitulation d. 5. maj
1945 fortsatte skibet under amerikansk ﬂag
i endnu nogle måneder med at uddanne
amerikanske søfolk. Årsagen hertil ligger i
at krigen i Stillehavet endnu ikke var afsluttet. På kong Christian d. X’s fødselsdag d.
26. september 1945 blev Dannebrog atter
hejst over skibet ved en ceremoni, hvor
admiral James
Pine, chef for
USCG officersskole holdt
ærestalen. Man
forærede skibet en bronzeplade med tak
for hjælpen,
en plade som
fortsat har sin
plads på skibet.
D. 13. november 1945
lagde Danmark
til kaj ved Nordre Toldbod i
København
efter at have
været ”på togt”
i lidt over 6 år.
Ve l k o m sten var stor
og varm, med

mange københavnere på gaden og handelsminister Jens Villemoes holdt en tale
som fokuserede på skibets deltagelse i
kampen mod Tyskland og ikke mindst på
de af skibets elever og besætning, som var
blevet krigssejlere.

Efter krigen
Danmark fortsatte i relativ anonymitet som
skoleskib efter befrielsen og det var først
i 1958, at der atter blev en diskussion om
skibets fremtid. Årsagen til diskussionen
var penge. Skibet skulle igennem et hovedeftersyn og man forventede at prisen ville
løbe op i 1,5 mill. kroner.
Søfartsstyrelsen var også på banen med
en ændring af søfartsuddannelsen, som
endelig gjorde op med kravet om sejltid i
et sejlførende skib. Det gav ikke længere
mening at kræve uddannelse i sejlskibe,
når man efterfølgende skulle sejle med
motorskibe. Alt dette talte for at skrotte
skibet, men det blev rederne som i sidste
ende kom til undsætning.
Uddannelsen ombord var fremragende
og der var ikke rigtig nogle fornuftige
alternativer, så rederne kom med et tilbud
om at støtte skibets drift med ½ million
kroner om året, mens at staten skulle betale
for hovedeftersynet. Samtidigt ville rederne
have, at antallet af elever blev reduceret fra
de hidtidige 120 til 80.
Der var forhandlinger frem og tilbage
de næste fem måneder inden man endelig
blev enige og loven fra 1932 blev ændret.
Opgaven med hovedeftersynet gik til Aalborg Værft og endte med at koste 1,8 millioner kroner. Til gengæld stod man stort
set med et helt nyt skib efter renoveringen.

Driften af skibet fortsatte med at høre
under Søfartsstyrelsen helt frem til 2003,
hvor Maritime Training and Education
Centre i Frederikshavn overtog driften og
fortsat har ansvaret for denne.
Hvert eneste år stævner Danmark ud
på et togt i sommerhalvåret med 80 elever
ombord. Disse togter har ført skibet til
mange forskellige havne gennem tiden og
bl.a. var det i Rio de Janeiro i forbindelse
med OL i 2016. Sejlplanen for 2018 fører
skibet til Spanien, Gran Canaria, Azorerne
og Irland.

Danmark i model
Selvfølgelig har en fuldrigger som Danmark fundet nåde for producenternes
øjne. Hvis vi lige hopper over i træskibenes
verden, så er der danske Billing Boats, som
har lavet skibet i skala 1/75. Her taler vi
om en model der, 90 cm lang og 60 cm høj,
bestemt ikke er for nybegynderen.
Det bliver lidt nemmere når vi hopper over i plastikbyggesættenes verden,
hvor japanske IMAI udgav en serie med
forskellige skoleskibe, heriblandt Danmark
i skala 1/350. Sættet udkom første gang i
1977 og er senere genudgivet et par gange.
Den sidste genudgivelse er fra 2008, hvor
formene blev overtaget af Aoshima. Sættet
ﬁndes fortsat på Aoshimas hjemmeside, så
det skulle være til at ﬁnde derude.
Ellers så har jeg et IMAI sæt liggende,
som du kan få lov til at købe til en fornuftig
pris☺

Kilder
Internettet, især
www.skoleskibet-danmark.dk
Her er Danmark på vej i havn
med minimal sejlføring
Foto: Knud Fredfeldt
via M/S Museet for Søfart
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Bøger
Suomen Ilmavoimien Hävittäjät,
bind II
Af Kari Stenman & Karolina Hołda
Forlaget Koala-Kustannus, Helsinki,
Finland 2015
ISBN 978-952-229-162-2
Denne boganmeldelse skal læses med
foregående udgave af IPMS-Nyt i hånden,
hvor bind I behandles. Eftersom der er tale
om andet bind om samme emne, er mine
generelle bemærkninger de samme og skal
ikke gentages her. Den engelske (original)
udgave med titlen Finnish Fighter Colours
1939-1945 Volume 2 (White Series) udgivet af Mushroom Model Publications har
ISBN-13 978-8363678449.
Bogen rummer otte dobbeltkapitler
om ﬂytyperne Hawker Hurricane I og IIa,
Caudron-Renault CR. 714, Curtiss Hawk
75A, Messerschmitt Bf 109G, V.L. Myrsky,
Polikarpov I-15bis, I-153 og I-16, mens
Polikarpov I-16UTI, Lavochkin LaGG-3
og Curtiss P-40M behandles i enkeltkapitler. Igen her er der beskrivelse af anskaffelse og operativ anvendelse i kapitlets
førstedel med bemaling og farvetegninger
i andendelen.
Bogens afsluttende tillæg er med 37
sider endnu mere omfattende end første
bind. Her gennemgås ﬂyvevåbnets enhedsniveauer, derefter følger en uhyre nyttig
oversigt over anvendte ﬂyvepladser med
tilhørende kort.
Tillæg 3 forklarer skolingsstrukturen til
operative piloter (efter den grundlæggende
ﬂyveuddannelse), den kan sammenlignes
med TRESK i vort eget Flyvevåben eller
de britiske OCU, Operational Conversion
Units. Fokker D.XXI var grundstammen
i videreuddannelsen fra 1942, disse ﬂy ﬁk
specielle markeringer.
Tillæg 4 gennemgår alle luftsejre for
jagerpiloter med mere end 20 nedskydninger, her angives dato og klokkeslæt, sted,
eget ﬂy med serienummer, det nedskudte
ﬂys type og, hvor det er kendt, dets enhed.
Desuden ﬁndes et portrætfoto og en kort
biograﬁ af ﬂyveren. Der er også en liste
over øvrige esser med mindre end 20
luftsejre.
Tillæg 5 giver en kort historisk oversigt
over alle eskadriller, som anvendte jagerﬂy
og opnåede nedskydninger. Oversigten
ledsages af fotos af typiske ﬂy Det er ikke
alene de egentlige jagereskadriller 24, 26,
28, 30, 32 og 34, men også eskadrillerne 6,
10, 12, 14 og 16, hvor en af jagerﬂyenes
hovedopgaver var rekognoscering ved
dagslys (hastigheden gav dem en betydeligt
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Anmeldelser

større overlevelseschance, end de tungere
og ældre biplaner ville have).
Den finske tekst er ikke en 1-til-1
oversættelse af den engelske tekst – nogle
steder rummer den engelske udgave oplysninger, som ikke er med i den ﬁnske
udgave. Sidenumrene er også revideret
– hvor den engelske udgaves sidenumre
i bind II fortsætter, hvor man slap i bind
I, så begynder den ﬁnske udgave forfra
med side 1.
Også bind II er på 208 sider, indbundet
i stift bind, format A4.
Kai Willadsen

Britain’s Victory, Denmark’s Freedom
Af Mikkel Plannthin
Forlaget Fonthill, England 2017
ISBN 978-1-78155-603-0.
Hvis du var til stede på IPMS mødet i
København i oktober, så ved du præcis
hvad bogen handler om. Her er nemlig
den bog, som Mikkel har lagt masser af
års research i – og det hele begyndte med
en Airﬁx model.
Emnet, danskere i allierede ﬂyvevåben
under 2. Verdenskrig, er et af de smalle
emner, så derfor er det næppe forundrende,
at bogen er på engelsk. Det giver trods
alt nogle ﬂere læsere end hvis den havde
været på dansk.
I bogen dækker Mikkel, i ti kapitler,
hele krigen fra den tyske besættelse af Danmark d. 9. April 1940 og frem til lige efter

krigen, hvor de danske frivillige vendte
hjem til mere fredelige sysler i Danmark
eller i deres nye hjemlande.
I de ti kapitler kommer Mikkel rundt
om jagerpiloter, bomberbesætninger, de
som ﬂøj over Atlanten, i Nordafrika, i
Middelhavsområdet, over Indien, Burma
og Kina, Fjernøsten og Australien samt de
som ikke var i decideret fronttjeneste, men
i stedet gjorde tjeneste som jordpersonel eller som færgepiloter. Ialt er der tale om 262
danske statsborgere, som gjorde tjeneste
i et eller ﬂere af de allierede ﬂyvevåben.
Det er klart, at Mikkel ikke detaljeret
kan skrive om dem alle da bogen ellers
ville blive alt for stor, men bogen kommer
godt rundt om både de som er godt kendte
(f.eks. Kaj Birksted og Kjeld Rønhof), som
de helt ukendte (f.eks. Poul Bent Heilmann,
der var en af piloterne i Malayan Volunteer
Air Force).
En detaljeret gennemgang af alle de
frivillige ville formentligt også have ændret
formatet til en noget kedelig oplistning
af den enkeltes karriere. I stedet får du
et indblik i krigens gang i de forskellige
operationsområder og den rolle som nogle
af danskerne spillede her.
Kort fortalt, så var der danskere med
overalt under krigen, omend nogle af dem
deltog i meget sekundære roller, bl.a to
mænd der tjenestegjorde som kokke i Royal
Australian Air Force i Australien eller på
New Guinea.
Hele vejen igennem bogen fornemmer
man den særdeles grundige research der
ligger til grund for teksten og man er på
intet tidspunkt i tvivl om at fortællingen
repræsenterer sandheden. Der er et omfattende noteapparat og et appendix med
en liste over alle de danskere der gjorde
tjeneste i et allieret luftvåben under krigen.
I skrivende stund er jeg endnu ikke
kommet igennem hele bogen, men når der
bliver lidt mere tid til læsning, så er dette en
bog som jeg skal have nærlæst og formentligt kommer til at læse mere end en gang.
Vi var nogle stykker som benyttede os
af muligheden for at købe et eksemplar
direkte af Mikkel, da han holdt sit foredrag
på mødet i oktober.
Jeg tror de ﬂeste af os også lige sørgede
for at få en dedikation fra forfatteren med
i bogen og jeg må sige at hans dedikation
i mit eksemplar: "Håber du vil synes om
den!" til fulde er opfyldt.
Jeg kan kun anbefale bogen på det
varmeste og jeg synes du fortjener at
sætte den meget højt på ønskelisten over
julegaver. Sig til julemanden, at han kan
bestille bogen på f.eks. Saxo (ca. 225 kr.)
eller Amazon (ca. 17£).
Lars Seifert-Thorsen

På årets Tankfest i Bovington, kunne man se denne Trojan.
Det er en ingeniørudgave af en Challenger kampvogn
Foto: Per Tardum
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Roskilde Airshow og Tankfest

En side i overskud giver plads til lidt ekstra billeder.
Til Roskilde Airshow havde ﬁnnerne sendt deres DC-3
og svenskerne kom med deres Harvards
Fotos: Flemming Hansen

På Tankfest kunne man se
den nyeste udgave af Warrior
infanterikampkøretøjet
Foto: Per Tardum
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JULEKONKURRENCE 2017

Juletid betyder at vi ifølge traditionen skal kigge på Ye Olde Julekonkurrence. I år holder vi os til den traditionelle tipskupon, helt som
vi plejer. Hvis du vil deltage i den lige så traditionelle lodtrækning på generalforsamlingen i januar, så skal du udfylde en tipskupon.
Opgaven er ganske simpel. Skriv 1, X eller 2, afhængigt af hvad du tror tegningen forestiller og send dit bud til redaktøren.
Vinderen bliver som vanligt udtrukket i forbindelse med generalforsamlingen i januar blandt de medlemmer som har svaret rigtigt.
Brug e-mail (abydanes@gmail.com) eller PostNord, valget er dit, men husk at PostNord tager lidt længere tid.
Løsningen skal være redaktøren, Lars Seifert-Thorsen, i hænde senest når generalforsamlingen åbnes.
Dvs. at besvarelser pr. post eller e-mail skal være redaktøren i hænde senest onsdag d. 10. januar 2018 kl. 15.00!
Hvis man kommer til generalforsamlingen, kan man aﬂevere besvarelsen personligt inden formanden åbner generalforsamlingen.
Tegning 1
1
Lockheed TF-104 Starﬁghter
X Convair F-106 Delta Dart
2
Grumman F11F Tiger

Tegning 1

Tegning 2
1
De Havilland Mosquito
X Beechcraft 18
2
Mitsubishi Ki.46 "Dinah"

Tegning 2
Tegning 3
Tegning 3
1
Vickers Medium Mk.I
X Neubaufahrzeug ausf.A
2
T-35

Tegning 4

Tegning 4
1
Mitsubishi Ki.67 Hiryu (Peggy)
X Martin B-26 Marauder
2
Vickers Wellington

Tegning 5
1
Leopard 2A8
X T-90
2
M1A2 Abrams

Tegning 5

Tegning 6
1
HMS Queen Elizabeth
X Clemenceau
2
USS Enterprise

Tegning 6
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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 2018!
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. marts 2018
IPMS Magazine UK 04/2017
Scratchbuilt 1:20 WWR Herbert, art. m. fotos .......... –6 ”Farve”
Flywheel 2017 billeder, art. m. fotos ........................... –2 ”Farve”
Achtung Messerspit, art. m. fotos ............................... –4 ”Farve”
Duxford Air Festival 2017, art. m. fotos .................... –4 ”Farve”
Walrus walkaround, art. m. fotos ................................. –3 ”Farve”
When in Rome museumbesøg, art. m. fotos ............. –1 ”Farve”
1:48 Warthog, art. m. fotos ........................................... –7 ”Farve”
Churchill Mk. VIII in 1:35, art. m. fotos .................... –1 ”Farve”
IPMS Magazine UK 05/2017
Royal Ship Wasa 1628, art. m. fotos ............................ –6 ”Farve”
Canadair CL-415 Walkaround, art. m. fotos .............. –4 ”Farve”
Air Cadet Modellers, art. m. fotos ............................... –2 ”Farve”
Duxford Air Festival 2017, art. m. fotos .................... –4 ”Farve”
Spanish Civil War Polikarpov I-16, art. m. fotos....... –6 ”Farve”
UK Military training for the future, art. m. fotos...... –2 ”Farve”
Vulcan 1:200 Cyberhobby, art. m. fotos ..................... –4 ”Farve”
Helicopter operations at Portland, art. m. fotos ....... –3 ”Farve”
Airﬁx 1:72 Jet Provost T.3, art. m. fotos .................... –2 ”Farve”
Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget er
mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 3/17
Das Pyjama-Victoria Cross, art. m. fotos ................................ –12
Funkaufklärung, art. m. fotos ................................................... –12
Rätsel um Fliegerschicksal von 1944, art. m. fotos ...................–2
Luftfarhzeugregister, art. m. få fotos ..........................................–2
Neuigkeiten, art. m. få fotos .........................................................–4
Leserbriefe, art. m. få fotos ..........................................................–6
IPMS Journal volume 29 issue 3 2017 USA
Postal Pathﬁnder. Lindberg 1:48 Curtiss Jenny,
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
The ﬁnal moment of peace,
Pearl Harbor diorama, art. m. fotos .......................... –10 ”Farve”
1:72 CAP 10B Latin American Trainer,
art. m. fotos .................................................................... – 5 ”Farve”
Lunar Models Astronaut 2001 A Space Odyssey,
art. m. fotos .................................................................... – 6 ”Farve”
Valom 1:72 P-57A Eagle, art. m. fotos ........................ –4”Farve”
Before the Battle at Sidi Bou Zid 1943 diorama,
art. m. fotos ..................................................................... –5 ”Farve”
Scratchbuilt Triphib Shuttle from between Planets,
art. m. fotos ..................................................................... –4 ”Farve”
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IPMS Journal volume 29 issue 4 2017 USA
Wish you could build more models, art. m. fotos ..... –2 ”Farve”
KC-135A in 1:144 Stratotanker Minicraft,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Polar Lights Mummy, art. m. fotos.............................. –6 ”Farve”
Heller 1:72 Fennec Indo Trojan T-28C,
art. m. fotos ..................................................................... –6 ”Farve”
Games Workshops Space Marines, art. m. fotos....... –3 ”Farve”
Revells Six SAMS, art. m. fotos.................................... –4 ”Farve”
Diorama of the dead, art. m. fotos ............................. –3 ”Farve”
Roden 1:144 C-141 Starlifter, art. m. fotos ................ –4 ”Farve”
DML Stug in the mud diorama, art. m. fotos ............ –8 ”Farve”
IPMS Deutschland Journal nr. 50/1 - 2017
Great Wall Hobby MiG 29, art. m. fotos ................... –8 ”Farve”
Fahrad unter wasser, art. u. fotos................................. –6 ”Farve”
Junkers JU60 und JU 160 1:72, art. m. fotos ........... –10 ”Farve”
Ein Museumsbesuch im Arsenalen, art. m. fotos ..... –5 ”Farve”
Meget ﬂot blad, med bemærk at det er med hebraisk tekst!
Kne Mida #67 juli 2017
Building 1:48 MiG F-13, den israelske 007, art. m. fotos ........–6
IAI Westwind 1123 and Seascan 1124N
in IAF Service, art. m. fotos ....................................... –12 ”Farve”
Boeing 757 in Israel- art. m. fotos .............................. – 6 ”Farve”
Dodge Viper, art. m. fotos............................................................–3
Building IAI 1124N Seascan, art. m. fotos ................................–1
Building a 1:48 GPM aircraft hangar, art. m. fotos ..................–2
Building a 1:230 HMS Prince of Wales, art. m. fotos ..............–2
IPMS Israel convention 2016, art. m. fotos ...............................–3
Ved kvartårskonkurrencen i september blev
denne 1/48 Bf-110 nr. 3 i Klasse B.
Den er bygget af Peter Kristiansen, som også har taget billedet

Kvartårs-

Feb

Maj

Sep

konkurrencen
2017

Peter Nellemann

10

10

Flemming Hansen

9

Per Nielsen

Af Peter Kristiansen

I

PMS mødet i september havde deltagelse af 20 medlemmer, hvoraf 15
medlemmer havde medbragt i alt 32
modeller til konkurrencen fordelt jævnt i
de tre klasser.
I den samlede stilling har Peter Nellemann lagt sig alene i spidsen med Flemming Hansen og Per Nielsen på de efterfølgende podiepladser.

Aftenens vindere blev:
Klasse A: Militær og ﬁgurer
Lars Rabech: 1/35 Sd.Kfz. 6/3 “Diana”
Sonnich Hansen: 1/6 Cerberus
Torben Klein: 1/10 The Death Dealer
Klasse B: Fly, biler og andet
Flemming Hansen: 1/48 F-86D-31NA
1964 Sabre, Esk 726 RDAF
Henrik Stormer: 1/32 North American
P-51D Mustang
Peter Kristiansen: 1/48 Messerschmitt
Bf 110C
Klasse C: Dioramaer
Peter Nellemann: 1/48 Reloading in the
Salomons
Peter Nellemann: 1/35 D-dag plus to
Kim Kanstrup: 1/350 HMS Roberts
Klasse A blev afgjort på yderste decimal
til fordel for Lars Rabech, som snuppede
1. pladsen med en meget ﬂot Sd.Kfz. 6/3
fra Bronco, foran Sonnich Hansen, som
opnåede 2. pladsen med kvindeﬁguren
Cerberus, en meget velproportioneret
og storbarmet kriger med skarpe knive
og klør.
Torben Klein scorede en podieplads
med en ﬁn udført udgave af Mobius’ drabelige The Death Dealer.
I klasse B var der også kamp om 1. pladsen,
som gik til Flemming Hansen for Revells
F-86D Sabre i dansk bemaling med decals
fra Stoppel – dejligt igen at se noget dansk
i toppen af konkurrencen.
Henrik Stormer imponerede igen med
et af sine ﬂotte ﬂy i skala 1/32, og tog 2.
pladsen med Tamiyas P-51D Mustang.
Jeg blev belønnet med 3. pladsen for et
ældre sæt fra Eduard af en Messerschmitt
Bf 110C.

Navn

Total

Placering 2016

10

30

1

10

10

29

18

10

10

8

28

5

Sonnich Hansen

8

9

9

26

2

Peter Kristiansen

10

5

8

23

3

Henrik Stormer

--

9

9

18

8

Torben Klein

9

--

8

17

10

Roy Nielsen

7

4

6

17

7

Kjeld Pedersen

--

9

7

16

4

Torben Sørensen

8

2

5

15

--

Allan F1 Nielsen

--

8

7

15

9

Lars Rabech

--

3

10

13

17

Allan Nielsen

9

--

--

9

19

Kim Kanstrup

--

--

9

9

--

Kim Møller

--

8

--

8

--

Poul Østergaard

--

7

--

7

12

Bo Christensen

--

6

--

6

--

Martin Røpke

--

--

6

6

6

Casper Dahm

--

--

5

5

--

Dioramaklassen blev som sædvanlig domineret af Peter Nellemann, som tog 1.
pladsen med et stort, ﬂot diorama - Reloading in the Salomons – med Merits Elco 80
feet torpedoboat og køretøjer fra Tamiya
og 2. pladsen med en ﬁn opstilling med en
Churchill og en Centaur - begge fra Tamiya.
Kim Kanstrup debuterede med en
flot detaljeret og weathered udgave af
Trumpeters HMS Roberts i tørdok og en
velfortjent podieplads. Jeg glæder mig til at
se ﬂere af Kims modeller.
Kjeld Pedersen havde medbragt tre
kampvogne, bl.a.
en nydelig British
Heavy Tank Mk I
Male fra Takom.
Pe r N i e l s e n
havde medbragt
ﬁre modeller, bl.a.
en imponerende
Panther A fra Tamiya. Martin Røpke deltog med en
spændende Toyota

Nov

HiLux Technical fra Meng. Allan F1 Nielsens samling af ﬂotte racerbiler er blevet
tilføjet Tamiyas Wolf WR1 Ford F1. Roy
Nielsen deltog med Bandais lille ﬁne T-47
Snowspeeder fra Star Wars universet.
Casper Dahm debuterede i konkurrencen
med ﬁre ﬂotte civilﬂy i skala 1/144 og
1/100, bl.a. en BAC 1-11 fra Airﬁx i SAS
bemaling.
Billeder af de deltagende modeller kan som
altid ses på www.ipms.dk. Håber vi ses til
næste kvartårskonkurrence (nr. 1/2018) i
februar på Nyboder Skole.
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IPMS KALENDEREN 2018
10. januar ................................... IPMS Generalforsamling............................. Nyboder Skole, København
28. januar ................................... Modeludstilling & Swapmeet ...................... Brenderup Forsamlingshus, 5464 Brenderup, Fyn
.............................................................................................................................. (www.facebook.com/events/303255083506731)
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
21.-22. april ............................... Modeludstilling PMCL i Lübeck ................ Lübeck, Tyskland (www.pmcl.de)
09. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
19.-20. maj................................. Militracks 2018 .............................................. Overloon, Holland (www.militracks.nl)
13. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
15. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
12. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
15.-16. september .................... AROS 2018 konkurrence ............................ Lisbjerg Skole, Århus (www.danskemodelbyggere.dk)
10. oktober ................................ IPMS-møde m. foredrag.............................. Nyboder Skole, København
27.-28. oktober ......................... C4-Open konkurrence ................................. Malmø, Sverige (www.c4-open.se)
14. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
12. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
Alle møder på Nyboder Skole i København, er i 2018 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.

Den franske Rafale gav et godt
show på Roskilde Airshow
Foto: Per Voetmann

Nederst til venstre en lille teaser til
foredraget i marts måned.
En Simca 5 fra Musee Memorial
D'Omaha Beach

INDKALDELSE
TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 10. januar 2018 kl. 19.30 i lokale 0.04 på Nyboder Skole
Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning
3.
Kassereren aﬂægger regnskab
4.
Indkomne forslag (ingen indkommet ved deadline for forslag)
5.
Fremlæggelse af det nye års budget
6.
Valg af formand
7.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
8.
Eventuelt
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Kvartårskonkurrencen
september 2017

Øverst har vi vinderen i Klasse C, Peter Nellemanns diorama
med en Elco 80' PT-Boat der er ved at få forsyninger ombord.
Til højre er det Torben Klein's "The Riddler", der endte uden for top 3 i klasse A.
Nederst er det nr. 2 i Klasse B, Henrik Stormers ﬂotte P-51D Mustang i 1/32

At the top is the winner in Class C,
a 1/48 diorama with an Elco 80' PT-boat built by Peter Nellemann
On the right is The Riddler, built by Torben Klein. It came outside Top 3 in Class C.
At the bottom is no.2 in Class B,
a 1/32 scale P-51D Mustang built by Henrik Stormer

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen
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Farvel til Lynx - på Roskilde Airshow

Fotos/Photos: Flemming Hansen

S-191 har fået en meget ﬂot bemaling, med
nordlys og arktiske dyr for at markere at
Lynx helikopterne har været meget brugt i
Grønland
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S-191 has been painted in a very nice paint
scheme with Aurora Borealis and
arctic animals to commemorate that the type
has been used a lot in Greenland

