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Tiger Meet handler om farver, masser af farver.
Det demonstreres •nt af de tre •y her på siden.
Øverst en JAS-39C Gripen fra 211 Taktcká Letka
fra det tjekkiske •yvevåben.
I midten en Luftwaffe Tornado fra Taktisches Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann", der er baseret på SchleswigJagel lige syd for den danske grænse.

Nederst er det en F-16B fra hollandske
313 squadron fra Volkel
For at I lige skal få et lidt bedre indtryk af
halen på det hollandske •y får I halen i lidt
større udgave til højre.
Foto/Photos:
Foto/Photos:Flemming
FlemmingHansen
Hansen
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Formandens side

J

eg sveder, hele Danmark sveder, jeg er netop startet på arbejde
igen, det er lige nu 31 grader udenfor, og modelbygning ligger
ikke lige for - eller gør det ?
Min ferie er foregået som en campingtur. Det gode ved at
tage af sted er, at min campingvogn har plads til at jeg kan have
noget modelgrej og nogle byggesæt med. Så er det bare at bygge
når muligheden er der. Jeg arbejder mere koncentreret, når der
kun er nogle få udvalgte sæt at tage med. Vores ferie i år foregik
rundt i Danmark, og jeg "k konstateret, at det er småt med muligheder for at forkøbe sig i grej og byggesæt, for der er næsten
ingen forretninger tilbage.
Jeg spurgte ud om hvad jeg havde af muligheder og der var
meget få steder at besøge. Jeg "k mulighed for at besøge MID i
Viborg, der var da et ”udvalg” af mainstream fabrikater; men ikke
meget at råbe hurra for. Jeg kan godt forstå at vores jyske medlemmer til tider har det svært, så er det jo godt at internethandel "ndes.

Efterårets aktiviteter
Efterårets aktiviteter begynder at nærme sig. Vi har nogle planer for
efteråret for IPMS. Vores møder har taget en ”næsten” fast form.
De møder hvor der er ¼ års konkurrence og evt. bladudlevering
ligger fast (det er september, november og december mødet).
Oktober mødet bliver afholdt som en temaaften, hvor Jeg
selv vil underholde med en gennemgang af materialer til at bygge
vegetation i dioramaer. Jeg vil prøve at delagtiggøre jer med min
viden om emnet, så skal det nok blive spændende, om ikke andet
underholdende.
Savner du udstillinger i efteråret, så er der i ”nærområdet”
både modeludstilling og konkurrence. Den 15.-16. september er
der igen AROS-Open afholdt af ”Århus modelbygge klub” på
Strandskolen i Risskov. Der er vi indbudt til at deltage som udstillere med en lille stand.
Der afholdes igen C4-Open på Teknisk Museum i Malmø i
slutningen af oktober og så er der igen Hobbymesse i Rødovre
Hallen i begyndelsen af november. Her vil vi traditionen tro have
en stand med udstilling og modelbyggende medlemmer.
Af udenlandske internationale udstillinger og konkurrencer
kan nævnes ”Scale Modelling Challenge” i Veldhoven i Holland
den 20.-21. oktober, ”Scalemodelworld (IPMS UK) i England
den 10.-11. november, og så har vi en åben invitation til at besøge
”Euro Scale Modelling”(IPMS Holland) i slutningen af november,
så der er rigeligt at kaste sig ud i, hvis man har behov for det.
Vores julemøde afholdes som traditionen byder med gløgg og
æbleskiver samt amerikansk lotteri af nogle sponsorbyggesæt hos
Jacob i Stoppel Hobby.

Medlemssituationen
Nu til det mere alvorlige. Vores medlemssituation er vigende. Da
vi skulle udsende maj nummeret og samtidigt skulle gøre op hvem
der skulle have bladet, så var der et kæmpe hul i kontingentindbetalingerne, hvor ca. 25% af medlemsskaren ikke havde betalt.
Det resulterede i at disse IKKE "k maj nummeret tilsendt.
Vi har så her over sommeren holdt et bestyrelsesmøde, hvor
vi har forfattet en rykkerskrivelse til restanterne og derved brugt
af foreningens penge til at sende breve og bruge porto på noget
som måske er ”op ad bakke”. Vi kan jo ikke tvinge folk til fortsat at
være medlem; men vi var overbevist om, at vi nok kunne få forhåbentlig så mange som muligt til at genoverveje deres medlemskab.
Disse rykkerskrivelser har jeg sendt ud lige før min ferie og
status er nu, at ca. 49% har genindmeldt sig og vil modtage maj
nummeret sammen med september nummeret. Til den tid så

håber jeg at endnu !ere af
restanterne har betalt deres
manglende kontingent.
Opsummerende så er der
nogle der er frafaldne. Hvad
årsagen er kan der kun gættes
om. Jeg tror ikke at det skyldes
at vi har ændret i bladet, da det
kun er blevet af bedre kvalitet,
selvom vi er gået nogle sider
ned.
Vi kommer desværre nok
til at se denne tendens også i
fremtiden. Det er ligesom at
det ikke er så nødvendigt som tidligere, at være tilknyttet en klub
og med nettets og Facebook grupperingernes muligheder for et
uforpligtende sammenhold, så mister klubber som vores lidt deres
tiltrækningskraft. Mange får vist deres modeller frem via billeder
på Facebook eller i fora og har ikke brug for at vise tingene frem
ved et møde som tidligere.
Der hvor vi kan vinde lidt er ved at vi holder fast i vores sociale
arrangementer; møderne på skolen samt hobbymesser, hyggebyg
og mødes og bygger sammen privat. Det har du ikke mulighed
for over nettet. Og endeligt ved at gøre vores blad interessant
og slå på tromme for at medlemskabet af IPMS er en del af et
abonnement på IPMS-Nyt, hvor omkostningerne stort set dækker
fremstillingen af 4 blade for et års kontingent. Vi er og bliver en
”non pro"t organisation”.

IPMS Open?
Jeg går stadig med overvejelser om vi skal kaste os ud i en IPMS
Open konkurrence til foråret eller vi skal ”nøjes” med at arrangere
en stor forårsudstilling i stil med den vi holdt ved jubilæet.
Det er jo ikke fordi jeg er blevet bestormet med henvendelser
på mine opfordringer om input fra maj nummeret, jeg har rent
faktisk ikke hørt noget som helst.
Vores sekretær har forsigtigt forespurgt blandt modelbyggere
om det skulle være en konkurrence eller en udstilling, og der var
mest stemning for at vi holdt en udstilling ud fra devisen om at afholde en konkurrence kræver en relativ stor organisering uanset om
der så kommer 50 eller 500 modeller og deltager, så er arbejdet og
organiseringen med at stille det på benene fuldstændigt det samme.

Bladet
Jeg vil samtidigt opfordre de af Jer, der har besøgt modelrelevante
museer i jeres ferie til at skrive en artikel til bladet, så andre kan
inspireres til enten at besøge samme museum eller skrive om
museer de selv har besøgt.
Information der ikke deles er mange gange spildt information.
Flyvevåbnet havde sat •ares på Merlin helikopteren til Danish Air Show
Foto: Lars Seifert-Thorsen
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The official Airfix Model World magazine is
your complete guide to the world of scale
modelling, making it essential reading for
modellers with all levels of experience.
Focusing on model aircraft, Airfix Model World
also features cars, ships, sci-fi and space,
armour and figures.

E
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NOW
DKK
104.95

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
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Simply enter the code
IPMSMB at the checkout
OR
when ordering online at
www.keypublishing.com/shop

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

www.keypublishing.com/shop

Closing date: 31 December 2018


TO CLAIM
YOUR DISCOUNT

Tiger Meet og Airshow på polsk
Organisering er ikke lige en polsk spidskompetence.
Tekst og fotos: Flemming Hansen

Å

rets Tiger Meet blev afholdt på
31 Baza Lotnictwa nær Poznan.
Efterfølgende blev der afholdt
et Airshow på den næsten i byen Poznan
placerede Pozna$-&awica Henryk Wieniawski Airport.

Her er halen på forside•yet.
Det er en spansk Euro"ghter 2000
Typhoon fra 142 Escuadrón, der til daglig
er baseret i Albacete, ca. 200 km sydøst for
Madrid.

Tiger Meet spotter dag
Nu har Per Voetmann og undertegnede
været afsted til !ere Tiger Meets i Frankrig,
Holland, Tyskland og Norge. Så vi kender
godt rumlen med, at der skal ske en eller
anden form for indskrivning og udlevering
af ”spotterpas”, så man kan komme ind på
en eller anden militær installation.
Det kan man naturligvis gøre på mange
måder... I Norge på Ørland blev det klaret ved, at man gik igennem et stort telt
opsat til lejligheden på basen. Nemt og
smertefrit.
I Polen havde man valgt at samle folk
på en pænt stor parkeringsplads. Sådan
lidt i stil med Høje Tåstrup foran Ikea. Vi
mente, at vi kom i god tid – sådan en halv
time før der skulle lukkes op i noget der på
afstand lignede en container. Da var køen
temmelig lang. Tiden gik og køen blev længere og længere. Faktisk sneglede den sig
!ere hundrede meter frem og tilbage over

parkeringspladsen… Men der skete ingen
bevægelse. Heller ikke på det tidspunkt der
skulle ”åbnes”.
Der gik vist en tre kvarters tid før der
begyndte at komme ryk i køen. Med tiden
nærmede vi os så ”containeren”. Det viste
sig naturligvis, at der var “fælder”. For man

skulle vælge den rigtige side… og den rigtige underkø, der fremgik af det nummer
på 20 cifre på din tilmelding... De sidste
tre cifre angav det nummer, hvor du skulle
stille dig i det rigtige interval blandt de 4
ekspeditionssteder# Kunne det på nogen
mulig måde skabe forvirring? Åh jo…

Ikke alle de tyske Tornadoer var i fuld
Tiger-bemaling, men et par droptanke med
Tiger Meet mottoet: #Hard to be Humble#
lyser nu også op
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Her er der til gengæld fuld farve på en Tornado med gang i efterbrænderne

For at gøre det gennemført så var der
ikke forpakket spottermateriale. Det vil
sige, at hver ekspedition tog vel 2-3 minutter? Gennemført håbløst…
Nuvel men vi kom da ud til basen efter
en lille halv times kørsel i bus på nogle veje,
der vist indeholdt indtil !ere K3’ere…
Det næste man kunne brokke sig over
var, at banen lå laaaaaaaaangt væk fra hvor
vi blev placeret og der var ingen mulighed
for closeups på taxiway, da den lå på den
anden side…
Da det så var høj sol var der så meget
varmedis, at billeder på afstand blev noget

(meget) !imrede. Ikke lige den oplevelse
man havde kunnet ønske sig.
I en efterfølgende vurdering af oplevelsen lå den derfor klart til en bundplacering
med nordmændene i Ørland, som et
behageligt om end en smule koldt Tiger
Meet af slagsen. Alene informationen om
hvilke muligheder der var – var aldeles
fraværende.
Men ellers lukkede de forskellige eskadriller godt op for legetøjet da de omsider
gik i gang.
Det var med kæppen i bund, at der
kom øresønderrivende og buldrende afgange af schweiziske Hornets
fra Staffel 11, franske Rafale
fra den franske marine; spanske
Euro"ghter Typhoons fra 142.
Sqn; tyske Tornadoer og Euro"ghtere; polske F-16 fra den
lokale base garneret med lidt
støtte!y. Desværre kom ingen
helikoptere inden for skudvidde,
da alt åbenbart skulle ske meget
langt væk.

Vi skulle så også have vort første møde
med polsk ”Security”…
Her var det ikke nok med hegn – næhh,
der skulle stå nogle ikke særligt muntert
udseende sortklædte typer placeret med
afstand mellem sig foran de billedsnappende ”farlige” spottere.
En i nærheden af os var speciel. Nu
skal man jo ikke dømme folk på udseendet#
Ham fætteren – vi kunne kalde ham Piotr –
der bevogtede de farlige spottere på basen,
så lidt ”ramt” ud. Der var ikke så mange
tænder i munden og ansigtet bar præg af,
at han nok for nylig havde været i en eller
anden form for diskussion? Det kunne
være noget om "nere fransk madlavning
eller måske berømte guldaldermalere? Jeg
ved det ikke – men diskussionen måtte
være endt ud i noget med uddeling af
”håndmadder”?
Der var enkelte ”mennesker” blandt
vagterne, der ellers lignede ”missing links”
eller ikke særligt tillidsvækkende rockertyper med tatoveringer, hvor hovedparten
af dem så ud til at have en fortid, der nok

Tjekkerne havde •ere stribede JAS-39C Gripen med.
9234 havde striber på højre side af sideroret, mens venstre
side fejrede det tjekkiske •yvevåbens 100 års fødselsdag,
som det kan ses på det lille billede til venstre
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Græske 335 Mira !yver bl.a. denne F-16D Block 52+.
Prøv at sammenligne bemalingen med den græske
F-16, der var i Aalborg til Danish Air Show

kan have inkluderet bofællesskaber med
stive gardiner?
Heldigvis blødte de da lidt op med
tiden og kunne godt dresseres til at sætte
sig ned i græsset, så de ikke lige stod i vejen.
Fedt med noget super ”jet noise” – men
polakkerne får sgutte mange positive ord
med på vejen for setuppet og organiseringen.

Poznan Air Show
Jamen så var der så også et Airshow i
weekenden. Det var planlagt til at være
både lørdag og søndag. Det kunne da kun
blive godt tænkte vi…
Efter at have overværet Tiger Meet
Spotterdag sådan lidt i opgivende humør,
så måtte vi jo lige "nde ud af hvad der var
op og ned på det Airshow?
F.eks. sådan noget praktisk som f.eks.
hvor det var henne og hvor man parkerede
ikke mindst? Bevæbnet med Google maps
og GPS bevægede vi os mod lufthavnen og
den var god nok for der blev trænet i luften.
Vi skulle jo så ”bare” lige "nde den indgang

vi skulle sigte mod dagen efter. Det viste der holdt ved noget der lignede et hul i et
sig ikke at være sådan ”bare lige”.
hegn. Chafutten var åbenbart i diskussion
Vi så nogle P-skilte. Fulgte dem og kom med en eller anden sortklædt ”Piotr”. Men
til et område der umiddelbart lå meget langt han blev vinket ind og vi fulgte med i vores
fra der hvor de trænede? Det syntes vi var bil – stille og roligt. Men blev naturligvis
lidt mærkeligt# Vi kørte rundt endnu en stoppet. For vi skulle vise vor VIP billet.
gang og fandt stadig ikke rigtigt yderligere ”Næhh, sådan en har vi da ikke, men ville
skilte? Altså dagen før for pokker? Nå, men da meget gerne købe en” – Eller bare en
godt frustrerede kørte vi mod hotellejlig- anden parkeringsbillet eller noget… Vi viheden og begyndte at google oversætte den ste spotterpas og i ren desperation hev Per
polske hjemmeside. Den engelsksprogede sit i øvrigt ægte pressekort frem. Men lige
var lidt ulden i formuleringerne for at sige lidt hjalp det. Piotr var presset. For bagved
det pænt.
opstod en større kø. ”Desværre” var det
Men der blev fundet noget – en vej umuligt at vende om. Det var en meget
der åbenbart skulle føre til indgangen. smal vej. Så det eneste Piotr kunne var at
Den blev plottet ind og tidligt lørdag vinke os ind. Jeg kørte 20 meter og ventede
morgen kørte vi mod
”indgangen”. Der var Schweiziske Staffel 11 !yver
F-18 Hornet. hvor der er to sideror,
nogle VIP P-skilte så kan man variere bemalingen.
der pegede samme Bemærk iøvrigt de tigerstribede
vej… Men ok der covers over udstødningerne
må vel være noget
andet? Vi havnede
på en meget smal
grusvej bag en varebil

Luftwaffes TktLwG74 er baseret i Neuburg mellem
Nürnberg og München, de er kendt som Bavarian Tigers
De havde givet deres Euro•ghter EF2000 Typhoon en
"Ghost Tiger" bemaling
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Værterne fra 6 Eskadra Lotnictwa Taktycznego •yver F-16C/D Block 52.
De havde valgt en lidt mere diskret udgave af tiger-bemalingen, nemlig
som gråt-i-gråt, men alligevel med en god effekt

på at han skulle komme galoperende. Det
gjorde han ikke og så var det bare om at
komme ind og parkere#
Setuppet for showet var så åbenbart,
at parkering bogstavelig talt var en by i
Rusland# Man skulle parkere langt fanden
i vold og så tage offentlig transport til indgangen? Forestil dig et Airshow i Kastrup
Lufthavn, hvor du parkerer på den anden
side af Cargoterminalen og der så er indgang i Store Magleby...
Men med parkering i hus kunne vi så
tage den i øvrigt fremragende spotterplatform og a!ukkede spotterområde i
brug. Det var det absolutte plus ved det
airshow. Det kan godt være at der ikke skete
så meget, men man kunne i det mindste
bevæge sig rundt uden at være hæmmet
af at skulle være låst samme sted. Det
har Roskilde Air Show fundet ud af for
år tilbage – der burde Danish Airshow så
afgjort følge trop# Der var ikke meget på
pluskontoen for polakkerne – men her var
i det mindste et stort plus#
Uden støtte•y går den ikke,
her er det polakkernes
CASA C-295M, der lander
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Derefter fulgte så ”The Longest
Day”… Meningen var at flyveshowet
skulle starte 10.30 og slutte ved 18 tiden.
Vi var ankommet klokken 7’ish, så der var
sådan set ikke så meget andet at gøre end
at snakke med de andre spottere og så
vente. ”Vente” skulle blive en aktivitet, vi
virkelig skulle blive rigtigt – rigtigt – gode
til i løbet af dagen.
For det viste sig at programmet ikke
rigtigt var proppet. Der var rigelig med luft
til at de civile !y kunne komme og lande og
nogen af de optrædende kunne sådan set
også vælge at styrte ned# Der ville være rigelig tid til at rydde op og fjerne eventuelle
lig inden næste ”nummer” skulle på scenen
sådan lidt hårdt trukket op. I korte træk var
det meget kedeligt og græsset trak umådeligt, til at tage sig en lur en gang imellem.
Det var vel egentlig ikke et airshow – det
var vel nærmest en lang pause forstyrret af
!y en gang i mellem#
Men så kunne man vel hente sig en
pølse eller noget andet spiseligt i mellemtiden? I princippet ja. I praksis – ja, hvis
man gad stå i en 100 meter lang kø... For
ude på den anden side af det beskyttede
reservat i Spotterlejren var ”Piotr” og ”Petrusjka” i den grad ankommet# Du milde
magle en masse mennesker# Der var tæt

pakket som en sommerdag på Bellevue –
bare i meget større skala.
Nåh ja – security. Hvor spotterdag var
nogle få tusinde, så var der jo mangedoblet
på airshow dagen. Så man havde naturligvis
taget sine forholdsregler# Flightline bestod
af to rækker hegn af den slags der bruges
ved demonstrationer. Af den type der ikke
kan væltes, da de har en kraftig ”fod”. De
var så boltet sammen og for lige at sætte
prikken over i’et var de også forbundet
med kraftige kabelstrips# I mellem de to
hegn stod der så for hver 10. meter en
”Piotr” eller en ”Petrova” med ansigtet
MOD publikum. De satte sig ikke ned på
noget tidspunkt. Sortklædte (i 30 graders
varme) med stikvest, håndjern, knippel,
knæbeskyttere og sikkert ”med mere”. Dog
ikke hjelm med visir – men det var vel i
praksis kun det der manglede? Det virker
bare så fremmedartet og fra en helt anden
kultur end den man er vant til. Når man så
ydermere sammenligner med situationen i
Norge på Airshowet i Ørland... Der lå der
bare en minestrimmel i græsset... Hvilket
ikke gav nogen problemer overhovedet.
Der...
Der gik ikke længe før der kom en generel beslutning om, at den afsatte søndag
til Poznan airshow blev a!øst af en hjemtur

Belgiske 31 Smaldeel fra Kleine
Brogel deltog med deres F-16A
Til højre er det halen fra den
italienske Euro!ghter Typhoon
fra XII Gruppo

over Berlin Gatow. Vi kunne jo godt gætte
at det lille VIP parkeringsstunt nok ikke
ville gå igen, og en yderligere dag i kedsomhed ville være spild af tid. Programmet ville
i øvrigt være stort set det samme.
Men vi holdt ud# For i løbet af dagen
var store dele af Tiger !åden ankommet
og stod linet op i static området. Der blev
missionen den, at komme pinen igennem
og så tage billeder af Tiger !yene uden alt
for meget publikum.
Det havde vi jo ikke været i nærheden
af at kunne på spotter dagen. Den mission lykkedes og lagt sammen med det

gode spotterområde, så blev dagen da ikke
fuldstændig spildt.
Hvor en del af vejene i Poznan og omegn udfordrede affjedringen til sit yderste,
så må det dog tilføjes at betalingsmotorvejen fra Frankfurt til Poznan var af en
kvalitet fra øverste skuffe.
Ikke megen trafik, eller vejarbejde.
140 km/t hastighedsgrænse. Straight out
the landeroad og ikke andet end ”træk en
billet” og betal ved udkørsel. Ikke noget
med jævnlige betalingspunkter som i
Frankrig. Top dollar – eller skulle man sige
Top Euro?

I øvrigt har motorvejen været lidt af
en IC4 ting for Polen. Bygningen af den
skulle ske med et kinesisk konsortium, der
underbød polske entreprenører... Lyder
det bekendt? Altså sammenlignet med
Danmark, hvor polakker kommer ind og
underbyder. Tja... men motorvejen blev
færdig og den var en fryd at køre på. Lige
til man kommer til den tyske side og det
er vejarbejde på vejarbejde# (Og ”stau”).
Men airshow i Polen – det var nok
første - eneste og sidste gang# Næste år er
der Tiger Meet nede ved Bordeaux. Det
lyder lidt mere civiliseret#

RAF's Tiger eskadrille
er 230 Sqn, der •yver
Puma helikoptere
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Gdansk for modelbyggere
Hvis man !nder, at det er for hedt her i sommervarmen, kan man jo rejse til Nordpolen.
Tekst og foto: Kai Willadsen

D

et var i hvert fald, hvad jeg gjorde
den 16. juli, da jeg i Tallinn steg
om bord på Nordica’s !y til Warszawa, hvor der var omstigning til LOTs !y
nordpå til Gda$sk.
Hvad var det nu for noget, i første
sætning blev der jo lovet kulde, vil nogen
her måske indvende? Jamen det var skam
også tilfældet, det regnede hele den næste
dag – ikke frostgrader, men stadig mærkbart køligere#
Spøg til side, rekognoscering på forhånd havde givet et par adresser på butikker, som skulle afprøves i tidsrummet
mellem afslutningen af de tjenstlige pligter
og tilbagerejsen.
Modelmania.eu "nder man på internettet, adressen http://www.modelmania.
com.pl giver et godt overblik over, hvad der
lige netop nu er på lager, linket Modele do
monta'u fører videre til en oversigt over
byggesæt – når næste link for eksempel illustreres med en Spit"re, behøver brugeren
ikke at vide, at Statki powietrzne er det
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samme som Luftfartøjer :-) Når man så har
fundet noget interessant, fortæller teksten
W magazynie sztuk, hvor mange stykker,
der er på lager af varen.
Bevæbnet med denne viden kan selve
butikken så opsøges. Den ligger i bydelen
Gda$sk-Wrzeszcz, i kælderetagen (niveau
-1) på indkøbscenteret Galeria Metropolia,
som igen ligger lige ved siden af jernbanestationen Gda$sk-Wrzeszcz.
Man kan næppe tænke sig en logistisk
bedre beliggenhed, denne jernbanestation
er nemlig endestation for den nye jernbanelinie fra lufthavnen, så det er bare ned i
perrontunnelen og omkring 50 skridt mod
øst, så er man fremme#
Den fysiske butik er tiltalende med god
belysning, et pænt udvalg af byggesæt samt
også en del modeltog. Personalet er – som
det vel er gængs i hobbybutikker – venligt
og imødekommende. Absolut et besøg
værd, hvis man skulle være på de kanter.
Som betalingsmiddel modtages VisaDankort. Acceptér at betale i danske kroner

til den vekselkurs, som betalingsterminalen
tilbyder – den er sandsynligvis bedre, end
hvad din danske bank ekspederer betalingen til, hvis du vælger at betale i den
lokale valuta.
Og har man brug for polske kontanter,
så betaler det at se sig omkring efter en god
kurs, der kan være meget stor forskel i vekselkursen fra den ene vekselbod (Kantor
på polsk) til den anden. Den bedste kurs
så jeg inde i en markedshal – et sted, hvor
typisk lokalbefolkningen handler, og meget
få turister kommer forbi. På hovedstrøg,
stationer og især i lufthavne vil jeg fraråde
veksling.
Og forresten havde jeg ligeledes på
internettet fundet oplysning om en hobbyforretning i Gda$sk på adressen Politechniczna 7 / 38. Denne fandt jeg også i form
af et tomt butikslokale – netop dét sted,
hvorfra samme Modelmania var !yttet i en
ikke meget fjern fortid#
Indgangen til Modelmania,
et stort og venligt lokale

PZL.23 Karas
I starten af 1930erne stod det klart for det polske luftvåben, at man måtte udvikle nye
#y til fremtidig tjeneste.
Tekst og modelfotos: Morten Grim Pliniussen

S

tørstedelen af de tjenestegørende
!y var forældede, heriblandt typerne
Breguet XIX og Potez XXV, som
tjenestegjorde i Polens luftvåben som lette
bombe!y og observations!y.
Stanis+aw Prauss, som arbejdede på
den polske stats !yfabrikker (PZL), "k til
opgave at designe et helt nyt !y, der kunne
erstatte de 2 ovennævnte !ytyper, og han
og hans stab gik til opgaven med ildhu.
Den 1. april 1934 !øj den første prototype; men der viste sig at være problemer
med stabiliteten, udsynet for piloten og
observatøren var dårligt og en del andet.
Alt dette skulle forbedres; men det betød
ikke, at problemerne stoppede her.
I midten af 1935 forulykkede den anden prototype, alt imens den skulle !yve
med fuld last og fuld bemanding. Derimod Ibrugtagning
klarede den 3. prototype "nt alle tests efter I Polen blev !g. eskadriller udstyret med
bl.a. have fået en ny Pegasus VIII motor. Kara<:
Fem eskadriller under Brygada BomDerpå, sidst i 1935, blev det besluttet at
bowa:
sende PZL.23eren i produktion.
II Dywizjon Bombowy (II BomberAllerførst blev PZL.23A produceret
med Bristol Pegasus IIM2 motor og deref- afdeling) med 21. Eskadra Bombowa og
22. Eskadra Bombowa
ter kom PZL.23B, som blev fremdrevet af
VI Dywizjon Bombowy (VI Bomberen ny motor, Pegasus VIII. Der blev også
produceret en del PZL.23 til eksport til afdeling) med 64. Eskadra Bombowa og
Bulgarien, de blev påmonteret en Gnome- 65. Eskadra Bombowa
55. Samodzielna Eskadra Bombowa
Rhône 14K motor og fik betegnelsen
(55. selvstændige bombereskadrille)
PZL.43A.
Desuden var følgende rekognosceAlle typerne "k navnet Kara<, som betyder ”karpe” på polsk. I november blev en ringseskadriller tildelt hærenheder i opeKara< fremvist på det internationale !yve- rativ ledelse:
41. Eskadra Rozpoznawcza (støttede
show i Paris, hvor !yet vakte stor interesse.
Designet var et lavvinget !y bygget helt Modlin-hæren)
42. Eskadra Rozpoznawcza (støttede
i metal med 3 mands besætning. Det var bevæbnet med 2 bagudrettede maskingeværer Pomorze-hæren)
og et fremadrettet
maskingevær. Der- Her er det prototypen, som står på fabrikkens egen •yveplads
udover kunne !yet Foto: Internettet (samolotypolskie.blogspot.com)
fremføre 700 kg
bomber og tillige
foretage observationer.
Der blev bygget
40 styk PZL.23A,
210 styk PZL.23B
og 36 styk PZL.43A
(!ere var bestilt, men
endnu ikke a!everet
på tidspunktet for
tyskernes angreb på
Polen i 1939).

Der er ikke mange klare billeder af typen.
Dette er taget på en felt•yveplads
i september 1939
Foto: Internettet (pinterest.com)

34. Eskadra Rozpoznawcza (støttede
Pozna$-hæren)
32. Eskadra Rozpoznawcza (støttede
&ód=-hæren)
24. Eskadra Rozpoznawcza (støttede
Kraków-hæren)
31. Eskadra Rozpoznawcza (støttede
Karpaty-hæren)
51. Eskadra Rozpoznawcza (støttede
Narew-gruppen)
Desuden var en !ight med PZL.23
operativ fra den polske !yveskole i D>blin

Kampene i SEP 1939
Kara< !øj fra lige fra starten under Tysklands invasion af Polen. Allerede den 2.
september bombede en Kara< en tysk fabrik i byen Ohlau, og derved blev Kara<’en
det første allierede bombe!y, det bombede
mål inde i Det 3. Rige#
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Her er et af de bedste billeder af typen
på nettet. Opstillingen af •yene og den
rolige stemning tyder på, at billedet er
taget før krigsudbruddet.
Bemærk at nr. 3 i rækken har en
anden farve cowling end resten
Foto: Internettet
(samolotypolskie.blogspot.com)

Under tyskernes fremmarch bombede
Kara< !y tyske kolonner i lavtgående angreb for at sinke dem. Dette forårsagede
en del tab blandt tyskerne; men Kara<’en
var selv sårbar over for antiluftskyts.
Dette kunne tydeligt mærkes i det polske
luftvåben.
Som begivenhederne skred frem, viste
det sig, at 67 Kara< !y blev skudt ned, mens
53 måtte afskrives,
fordi man ikke
kunne reparere dem
på felt!yvepladserne, da polakkerne
ikke havde fået alt
værktøj og reservedele med ud på
felt flyvepladserne.
Dette svarede til en
tabsrate på 86%.
Ikke desto mindre fortsatte polakkerne aktionerne
mod tyskerne, og
!ere tyske kolonner
led tab på 30% på
køretøjer og materiel.
Undervejs "k de
polske !yvere tilgang
ved beslaglæggelse
af PZL.43-!y, som
endnu ikke var leveret til bulgarerne, og
som nu blev anvendt
mod tyskerne.
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Da USSR angreb Polen i ryggen den
17. september 1939, besluttede polakkerne at evakuere alle civile og militære !y
til Rumænien, for at de ikke skulle falde i
hænderne på fjenden. (Enkelte polske !y
!ygtede også til Letland og Ungarn).

Tjeneste i Rumænien
Mindst 21 PZL.23 Kara< !ygtede til Rumænien, hvor 19 stk. blev brugt af det
rumænske luftvåben til de samme opgaver,
som Kara<’en løste i det polske luftvåben.
Disse !y blev brugt til invasionen af
USSR i 1941, og rumænerne brugte dem til
ca. 1943. Flere Kara<-!y deltog bl.a. i slaget

Denne rumænske PZL.23 har bidt i græsset.
Om det er meningen at der skal være et hul i
cockpitglasset er redaktøren lidt i tvivl om.
Foto: Internettet
(samolotypolskie.blogspot.com)

ved Stalingrad. Efter
1943 blev de udfaset af det rumænske
luftvåben.

PZL.23 som
byggesæt

Farvebilleder af typen er en
decideret mangelvare,
men her er en lidt afpillet
PZL.23, der bliver undersøgt af en
tysk soldat
Foto: Internettet
(samolotypolskie.blogspot.com)

I 1979 på 30-årsdagen for det tyske
angreb på Polen,
hvilket udløste den
2. VK, udgav det
franske selskab Heller to polske !y som
byggesæt i 1/72.
Et af dem var
PZL.23 Kara<. Og
i mange år var dette
det eneste gode byggesæt, man kunne
få fat i. Det er på 40
plastdele og ydermere 5 dele i klar plast
@ 45 dele. Dette er
stadig et "nt byggesæt, men har nu fået
konkurrence af et utal af andre "rmaer
(som jeg ikke vil nævne her, da det vil
blive for omfangsrigt), der laver sæt af
PZL.23eren i 1/72 og 1/48.
Delene passer godt sammen, og bygningen er ikke noget problem. Der er
meget lidt !ash, og der skal "les lidt hist
og her; men resultatet er "nt.
Tegningen er god og illustrativ, og
der medfølger decals til et polsk og et
rumænsk !y.
Jeg byggede ingen af versionerne, som
decals angav, da jeg havde prøvet dem for
mere end 30 år siden, så jeg ville prøve
noget nyt: Jeg bestilte derimod decals nummer 72125 fra det polske selskab Techmod.
Her er der decals til hele 5 polske og en
rumænsk maskine. Decals var en fornøjelse
at bruge, og resultatet var !ot, så de kan
kun anbefales.

Efter erobringen af Polen sørgede tyskerne for, at endnu ikke leverede PZL.43
blev sendt til Bulgarien.

Polish Air Force 1939-1945 af Jan Koniarek, Squadron/Signal Publications. ISBN
0-89747-324-8

Nej, Morten havde ikke
kigget dybt i !ubrówka
•asken inden han
monterede decals.
De skal sidde sådan på
oversiden af vingerne#

Credits
En stor tak til Kai Willadsen for facts og
anden hjælp.

Kilder
https://forum.warthunder.com/index.
php?/topic/198511-data-sheet-pzl23bkara%C5%9B/
https://en.wikipedia.org/wiki/PZL.23_
Kara%C5%9B
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_
former_Bulgarian_military_aircraft
Den her nævnte artikel refererer til 47
styk PZL.43 til Bulgarien. Forskellen til de
36 kan skyldes, at kun 36 var blevet leveret
til Bulgarien ved krigens udbrud.
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Danish Air Show 2018
Fandeme om det ikke regnede i dobbelt A - igen$
Tekst og fotos (hvor ikke andet angivet): Flemming Hansen

D

et of"cielle airshow afholdt af
Flyvevåbnet er jo kun noget der
sker hvert andet år. Derfor er
sådan en ”lille” ting som vejret noget, der
virkelig har ind!ydelse på afviklingen og
man krydser "ngre for høj sol.
Med en maj så varm og solrig, der fortsatte ind i juni med lige så !ot vejr – jamen
så var der jo næsten garanti for !ot vejr…
Ikke? – No way José#
Jeg havde i spøg sagt at sommeren ville
vende den 10. juni. Det skulle jeg nok ikke
have gjort? I samme øjeblik at portene
åbnede kl. 08.00 ved Airshowet i Aalborg,
begyndte det at regne. Det havde vel ikke
regnet i 1½ måned og så skulle det absolut
lige vælge søndag den 10. juni til at løsne
tøjlerne? Paradoksalt nok var det sidste Airshow i Aalborg for 6 år siden minsandten
OGSÅ ramt af regn – dog i større skala.
Der må ligge en forbandelse over stedet?

Men lad os starte med

Efter installation af alt habenguttet på
overnatningsstedet blev det en tur til Løkken for indtagelse af noget god aftensmad.
En dejlig aften på et torv i Løkken med
skyfri himmel og let vind ude fra æ’ hav.
Vesterhavet viste sig fra sin absolut bedste
side# Lyder det lidt sammenbidt? You bet#
Selvom vi blev overdænget med kendisstjerner i løbet af dagen med ”højdepunktet” i en let vel-rislet “Kandis Johnny” så
var enhver tænkelig vejr app ikke rigtig med
på sjov... Nærmest tværtimod#
For lørdagen oprandt ”naturligvis”
med skyet vejr. Varmt men overskyet.
Hvis der er noget man IKKE ønsker til
fotografering, så er det *%¤*%¤*%¤*
skyer# Især når det nu blev lovet, at vi kunne
komme på sydsiden af banen med solen i
ryggen, så er det bare udtur# Det klarede
da lidt op i løbet af dagen, men helt godt
blev det aldrig. Grå !y gør sig allerbedst
på en blå baggrund. Ellers !yder det hele
bare ud i gråt i gråt.

starten$

Urin og fæces$$

For ganske som det er blevet sædvane så
tager Lars le Redak, Per Voetmann samt
undertegnede til spotterdag inden.
Da det nu lå i Aalborg måtte vi lige tage
fredag i brug med en overnatning på et "nt
sted i nærheden af Flyvestationen for at
komme i god tid til spotterdagen. Turen
til Aalborg gik med Molslinien over Århus
og så lige et sprint op ”Nordenfjords”. Behøver jeg nævne, at turen foregik under en
fuldstændig skyfri og behagelig varm dag?

Spotterdagen var virkelig kraftigt efterspurgt og lukket for tilgang efter ganske få
timer – men vi havde været heldige atter
engang – heldigvis. Taget i betragtning, at
der minsandten også var en japaner med,
der vel "k præmien for den længste tur til
Danish Air Show#
Spotterdagene fungerer efterhånden
ganske godt uden de store problemer for
Flyvevåbnets tro tropper, der stiller op
hver gang og dertil skal sendes en stor tak.
Den lettiske Mi-17 er i en blank grøn, lidt á la
British Racing Green med day-glo felter.
I dagens anledning havde de monteret en stor
ekstratank inde i kabinen
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I princippet var spotterdagen opdelt i
to dele. Tag billeder af hvad der nu måtte
være stillet op på ”static” og så tage over
på sydsiden med bussen. En ulempe ved
Aalborg er at området er ganske betragteligt stort. Der var vel nærmest en kilometer
fra de store hangarer til hvor busserne
stoppede. Og det var varmt på trods af
det overskyede vejr. Så der blev svedt tran.
Den eneste svipser ved arrangementet
var, at det ellers "nt anlagte spisetelt lå
endnu længere væk, så der måtte tages en
beslutning om det blev jet!y eller spisning.
Det blev jet!y og så var det ellers om at
komme over på den anden side for at...
vente... Megen spotting handler i bund og
grund om at vente. Vente på !y og vente
på det helt rigtige lys. Flyene kom – men
lyset kom ikke helt.
Jetterne kom med tiden og der var det
nok den spanske Typhoon, der med !ere
meget snævre 360 graders runder lige over
vore hoveder tog kegler. Den danske C-130
var heller ikke ringe.
I forhold til en Typhoon, der kan man
godt se at en Flanker er et stort lokum
at hive rundt i luften. Men for pokker –
sådan to gange Lyulka AL-31F motorer
for fuld efterbrænder – det kilder godt i
maveregionen#

Airshow dagen
Det blev søndag d. 10. juni og vi var tidligt
oppe. Airshow @ tidligt op – for ikke at
hænge i en latterlig bilkø og så for chancen
for at komme ind og nappe gode pladser
forrest ved !ightline.
Heldigvis lod man folk køre ind i området inden kl. 8, for ellers havde der været
massiv kø på tilkørselsvejene.
Der var 100% styr på at folk blev ledt
ind og dirigeret helt frem til deres par-

Flyvevåbnets MH-60R N-977 var med i Danish Air Power Demo.
Bemærk hvor sodet hele bagkroppen er# Der skal arbejdes med weathering, hvis man
vil bygge en model af denne helikopter
Foto: Per Voetmann

keringsplads, så der ikke sker det at folk
kører forvildet rundt og dermed spærrer
for hinanden. Nej – militær præcision er
dagens orden# Vi "k nærmest den nemmeste parkering at gen"nde – for det var
lige ved den store Il-76#
Så stod vi så ellers i kø og ventede på
at komme igennem ”lågen”. Klokken blev
8 og så skulle folk visiteres. Ikke stikprøve
– nej alle. For "lan. Og så var det også
lige begyndt at regne... For første gang i
1½ måned.
Men afsted gik det så i skarpt trav for
at "nde en optimal placering. Et er dog
planer, et andet er virkelighed. Men vi "k da
en plads ved hegnet og tæt på rullebanen.
Men det skulle vise sig senere at blive en
dårlig(ere) plads end det optimale. Men
sådan er der jo så meget.
I modsætning til Polen, så var åbningsnummeret på plads skarpt klokken 10. F-16
viste sit opvisningsprogram under skyerne.
Det var i mellemtiden holdt op med at

regne og det så faktisk på det tidspunkt
lovende ud for dagen#
Tempoet blev ikke sat ned med de
efterfølgende ”numre” med den "ne Del"n
og så "k den ellers gas med den "nske F-18
i !otte opvisninger.
Det næste store indslag var en Danish
Air Power Demo med Merlin, Fennec og
Seahawk garneret med F-16. Merlinen var
i dagens anledning udstyret med !ares i en
montering der så sådan lidt ”det forhåndenværende søms princip” agtig ud. Men
imponerende er det med bulder og brag
samt jægersoldater. Der var det så at vor
placering var noget ”off ”, da vi stort set
ikke kunne se særligt meget af det.
Ved halv tolv tiden kunne man så
desværre konstatere at de mørkegrå
(Humbrol 67) skyer trak sammen ude over
Limfjorden... Der gik ikke længe før det
begyndte at regne. Det positive ved det var
så, at de irriterende ”mængere” forsvandt
som dug for solen – men det gjorde op-

visningen så også – mens man ventede på
opklaring. Men et hurtigt tjek på vejr app’en
viste med al uønskelig tydelighed at der var
regn på vej – megen regn.
Derefter var der langt mellem snapsene,
mens man forgæves ventede på opklaring.
Heldigvis var sigten sådan nogenlunde,
så MiG-15, Patrouille Suisse, den længe
ventede norske TF-104G, Flanker og Catalina kunne lave deres meget reducerede
opvisningsshow i silende regn#

Hvad skal der på?
Der skal fart på$
Nu er der jo ikke ret meget skidt der ikke
er godt for noget. På grund af regnvejret
og deraf følgende, at den jævne pøbel for
længst var de"leret ud fra Aalborg krigshavn til fordel for hardcore fansene – så var
tra"kken ikke slem. Det gik relativt hurtigt
med at komme igennem Limfjordstunnelen og så gik det ellers der nedad.

Himlens farve fortæller, at dette billede af
den schweiziske F-18 Demo blev taget om
lørdagen.
Hjulene drejer sig, når understellet går op
i hjulbrøndene
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Litauerne havde sendt en AS365
redningshelikopter
Foto: Per Voetmann

Flyvevåbnets C-130J blev vist •ot frem,
især om lørdagen, hvor man her tydeligt
kan se walkways på vinger, fuselage og
haleplan

Danish Air Power Demo er et fast indslag
ved Airshow. Vi får her lov til at se de danske
helikoptere, der taxier ud til start
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NATOs AWACS
eskadrille er en
Tiger-eskadrille,
hvilket ses her

Den norske F-104 var der mange der havde glædet
sig til at se i luften, men regnen gjorde det svært at
få gode billeder af den. Men motorhylet !k vi da"

Cockpittet på den
to-sædede FLANKER
var åbent, så man
kunne se interiørfarven

Holland havde sendt en
CH-47 Chinook til Air Show.
Det er en stor fugl"

C-130J (B-537) stod i hangaren og viste alt det indvendige frem.
Der er måske inspiration til en modelbygger her?
Foto: Per Voetmann
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Flyvevåbnet har godt gang i specielle bemalinger af !yenes haler.
Deres "Air Force One" Challenger har fået en strandskade på bagbord side
og en isbjørn på styrbord side af halen

Oprindelig plan lød på den lange tur rundt
om Fyn. Men på grund af, at tiden ikke var
løbet fra os i en stegende kø, så kunne vi
nå Molslinien i Århus – endda den afgang
der ellers nærmest skulle være afgået da vi
ankom kl. 18.45. Det havde vi i den grad
forsværget. Den var også fyldt til næsten
sidste plads, men der kan jo være overraskende mange biler på de færger# Nu
klarede vejret så også op og så kommer
man hjem til: “Regnvejr? Hvilket regnvejr?”
Skal vi ikke bare håbe på, at sommeren i
2020 byder på regnvejr, så DAS 20 (Danish
Air Show 2020) bliver holdt på de eneste
sommerdage der kommer det år? Det er jo
i øvrigt på Karup. Den eneste !yvestation
hvor Airshowet vender rigtigt#
I skrivende stund kan man så – tørt –
konstatere, at det stort set ikke har regnet
siden 1½ måned senere. Surt show#

En Ilyushin Il-76 er et stort !y,
det var et godt pejlemærke, da vi skulle tilbage
til bilen om søndagen

Om søndagen var bremseskærme mere
normen end undtagelsen, hvilket her
demonstreres af Patrouille Suisse
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En selvtægtsmand fylder 60 år
Her skal vi kigge nærmere på et #y som !k en lang karriere i US Navy,
nemlig North American A-5A/RA-5C Vigilante.
Af Lars Seifert-Thorsen

D

et kommer nok ikke som en overraskelse for læseren, at vi som
sædvanligt skal begynde vores
historie før selve fødselsdagen. Helt som
jeg plejer, så de"neres fødselsdagen ud fra
datoen, hvor !yet første gang gik i luften
på sin jomfru!yvning.

Baggrunden
De første tanker omkring dette !y blev
tænkt i slutningen af 1953. Her kiggede
North American på at udvikle et !y, som
kunne a!øse North American AJ Savage
og Douglas A3D Skywarrior i rollen som
et atombombe!y, der kunne operere i lav
højde.
Det oprindelige forslag var et ret lille
to-motoret !y med et lineært bomberum,
der kunne operere med subsoniske hastigheder. Forslaget blev sendt til Bureau of
Aeronautics (US Navy’s materielorganisation for !y) i januar 1954.
BuAer vendte tilbage med et antal krav
til ændringer, hvoraf især et krav om at !yet
skulle kunne !yve med Mach 2 i stor højde
for at kunne komme igennem et luftforsvar
og at det skulle kunne starte med fuld last
af brændstof og våben fra et hangarskib,
hvor der ikke var nogen vindhastighed over
dækket, betød store ændringer i designet.
Vindhastighed over et hangarskibsdæk
betyder at et startende !y får et antal km/t
”foræret” i forhold til at kunne komme i
luften. Med 0 km/t i stedet for f.eks. 45
km/t (25 knob) kræver det meget mere
”power” at komme i luften i stedet for at
ende i havet.
Alt i alt medførte de reviderede krav at
!yet voksede ganske dramatisk i størrelse.

Man tilføjede også et ekstra besætningsmedlem der skulle fungere som navigatør
og bombekaster. Det reviderede forslag
blev fremsendt til BuAer i april 1955.
Resten af 1955 gik med afprøvninger i en
vindtunnel og man var klar med en mockup til godkendelse i marts 1956.
I september kom så den underskrevne
kontrakt, der dækkede over to !yvende
prototyper og en enkelt ditto der skulle
bruges til afprøvninger på jorden.

Lineært bomberum
Her er det på sin plads lige at kigge nærmere på denne helt specielle konstruktion
af et bomberum. Den korte forklaring
er, at der var tale om et cigarformet rum
i bagkroppen af !yet, placeret mellem de
to motorer.
Inde i rummet placerede man så ”et
tog” af et atomart sprænghoved og to
brændstoftanke inden man placerede en
”tailcone” til at dække for hullet bagerst.
Ideen er, at man først bruger brændstoffet i de to tanke inden man skifter over
til de øvrige indvendige tanke i !yet. Når
man når målområdet kommer man ind
i lav højde over målet, trækker hårdt op
til at !yve lige op i luften inden tailconen
bortkastes, hvorefter hele ”toget” med
sprænghoved og tomme tanke bliver skudt
ud ved hjælp af en lille sprængladning.
Når ”toget” var kommet helt ud skulle
piloten lave et halvt loop, et rul og så se
at komme væk med fuld efterbrænder på
inden atombomben faldt mod jorden og
nåede sin udløsningshøjde.
Desværre viste det sig, at teorien ikke
altid virkede og at ”toget” havde en tendens

til at følge efter !yet, når det vendte om for
at !yve væk. Derved mistede man ethvert
håb om at lave en præcis våbenlevering.
Man kan argumentere for at der jo var tale
om en atombombe på mellem 70 kiloton
og 1,1 megaton, så hvor meget præcision
har man brug for? Svaret er, at det vil
afhænge af målet og da afvigelserne var
signi"kante endte det med at man aldrig
anvendte metoden for alvor.

Jomfru#yvning, test og styrt
Den første YA3J-1, som betegnelsen var
blevet, prototype (BuNo 145157) rullede
ud af North Americans fabrik i Columbus,
Ohio d. 16. maj 1958 og man gik straks i
gang med de forskellige tests der pegede
frem mod selve jomfru!yvningen. Det var
i øvrigt omkring dette tidspunkt, at !yet "k
sit navn, Vigilante (selvtægtsmand).
D. 31. august 1958 satte Dick Wenzel,
der var North Americans chef testpilot
sig op i cockpittet og tog !yet i luften på
en ganske begivenhedsløs jomfru!yvning.
På den en time lange jomfru!yvning kom
han op i 35.000 fods højde og op til en
hastighed på Mach 0,92. I alt noterede man
sig 12 mindre ting som skulle korrigeres før
man ville være tilfreds med !yet.
Frem til begyndelsen af oktober
foretog man i alt 11 test!yvninger, hvor
man skubbede !yets grænser til 40.000
fods højde og en hastighed på Mach 1,4.
Herefter gik man i gang med at ombygge
den første prototype, idet man begyndte
at installere brændstofsystemet til bomberummet.
I november 1958 var prototype nr.2
(BuNo 145158) klar til at gå i luften. De

Den første prototype er ret nem at genkende med den sorte radome og det svungne navn på næsen
Foto: Internettet (•ickr.com
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ken. De blev sendt til !ådens testcenter
på Naval Air Station Patuxent River i Maryland og straks sat i gang med at udføre
forskellige tests.
Det var et af disse !y (BuNo 146697),
der kom til at foretage typens første starter
og landinger d. 22. juli 1960. Det foregik
fra USS Saratoga (CVA-60).
I alt blev der foretaget 14 starter og
landinger i forbindelse med afprøvningerne af om typen egnede sig til brug fra

Prototype nr.2 blev testet ombord på
USS Saratoga (CVA-60) i 1960.
Bemærk forskellen på radome og
navnet i forhold til prototype nr.1.
Bemærk også hvordan halen foldes
Foto: Internettet (wikimedia.org)

to prototyper fortsatte med fase et udviklingsprogrammet og da man nåede til maj
1959 var det gennemført efter 40 test!yvninger. Flyet viste sig at leve op til alle de
præstationskrav som var fastsat, inkl. de
karakteristika som er knyttet til at kunne
operere fra et hangarskib. Begge prototyper
havde !øjet hurtigere end Mach 2.
Test!yvningerne fortsatte, men d. 3.
juni 1959 oplevede man at prototype nr.2
"k en elektrisk og hydraulisk fejl på dette

!ys !yvning nr. 49, som gjorde at testpiloten måtte skyde sig ud med katapultsædet
og !yet gik tabt. Den første prototype
gennemførte i alt 307 test!yvninger, inden
den blev ombygget til en RA-5C, og de
to prototyper !øj i alt 500 timer på deres
test!yvninger.

Yderligere tests
I løbet af sommeren 1959 blev de første
ni præ-produktions !y leveret fra fabrik-

hangarskibe. Som en lille sidebemærkning
kan det nævnes at netop dette !y står som
Gate Guard på NAS Pax River basen, det
er i øvrigt den eneste bevarede Vigilante i
bomberudgaven.
Efter at de ni !y var blevet leveret lavede man nogle modi"kationer på typen.
Man fjernede den meget store luftbremse
der var placeret under fuselagen og erstattede den med spoilere på vingen.

RA-5C Vigilante fra RVAH-3 er fotograferet
på NAS Sanford i 1968
Foto: Via Internettet (wikimedia.org)
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Her står der to RA-5C på dækket af
USS Constallation.
Læg mærke til størrelsen på •yene og
sammenlign med de to Douglas A-3 Skywarrior
Foto: Via Internettet (•ickr.com)

Produktionsmodeller
I løbet af 1960-61 foretog US Navy en
revision af strategien om hvordan !åden
skulle være en del af det amerikanske atomarsenal. Man besluttede at det fremover
skulle være de atomdrevne missilbærende
ubåde, som skulle stå for den atomare
opgave og dermed besluttede man også at
de hangarskibsbaserede !y ikke længere
skulle have denne opgave.
Denne beslutning betød at man ikke
længere havde brug for A3J-1 i den oprindelige rolle som !yet var tiltænkt. Beslutningen kom efter at man havde bygget,
eller i hvert fald igangsat bygningen, af 57
A3J-1. Typen havde dog vist at den både
kunne !yve meget hurtigt og at bombekast
fra eksterne pylons var særdeles præcist og
derfor så man en ny opgave til !yet, nemlig
i rollen som hurtigt bombe!y i lav højde.
De modi"kationer som man lavede på
!yet for at kunne udfylde den nye rolle,
betød at man skiftede betegnelse til A3J-2.
Der blev bl.a. installeret kraftigere motorer,
ekstra brændstofkapacitet og mulighed for
at medføre !ere bomber/missiler eksternt
på !yet. Den ekstra brændstofkapacitet
gav !yet et nyt udseende, idet de større
tanke i fuselagen betød at !yet "k det
krumryggede udseende, som er meget
karakteristisk for typen.
Endnu inden den første A3J-2 (BuNo
149300) gik i luften d. 29. april 1962 havde
man givet typen en ny opgave, nemlig som
et high-speed rekognoscerings!y med betegnelsen A3J-3.
Det var omkring dette tidspunkt, at
US Navy og US Air Force "k et fælles
system til betegnelse af de forskellige !y.

Det betød at US Navy’s metode med at
!yfabrikantens kodebogstav var en del af
typebetegnelsen forsvandt. Derved blev
A3J til A-5 og dermed også at A3J-1 blev til
A-5A, mens A3J-2 blev til A-5B og A3J-3
blev til RA-5C.

Recce opgaven
Den nye opgave gjorde at der kun blev bygget 18 stk. A-5B. Af disse blev der leveret
to stk. A-5B til !åden (BuNos 149300 *
149302), mens "re andre blev leveret uden
alt rekognosceringsudstyret som YA-5C !y
til træningsformål ved den første eskadrille
der havde fået leveret A3J-1, nemlig VAH-3
”Sea Dragons”.
At komme ind på eskadrillebetegnelserne i US Navy ligger udenfor denne artikels
emne, men det kan være noget forvirrende
for den ikke-øvede at holde rede på disse.
De resterende 12 stk. A-5B forlod
aldrig fabrikken i Ohio og blev ombygget
til RA-5C inden de blev leveret til USN.
Prototypen til RA-5C blev en ombygget A3J-2 (BuNo 149300). Den største
ændring var tilføjelsen af en gondol på
undersiden af fuselagen, det som i amerikansk terminologi hedder en kano. Denne
var temmelig lang og gik fra forkanten af
indsugningen og bagud til næsten midten
af sideroret.
Kanoen indeholdt 7 sensor/ECM stationer og dertil kom yderligere tre stationer
internt i fuselagen. Alle stationerne kunne
udstyres med forskellige ”udstyrspakker”,
afhængigt af hvilken mission der skulle
!yves.
Der var forskel på udstyret afhængigt
af om det var en nat- eller en dagmission,

om der skulle optimeres til hastighed eller rækkevidde. Set udvendigt er det den
midterste station der varierer, især om der
er en eller to kameraåbninger. Prototypen
til RA-5C !øj første gang d. 30. juni 1962.
I alt blev der leveret 140 RA-5C til US
Navy. Det sidste af disse blev færdigbygget
d. 10. august 1970, så man kan sige at typen
blev produceret i hele 10 år, hvilket på den
tid var et meget langvarigt forløb. Alt i alt
blev der bygget 156 Vigilantes, hvoraf 79
blev født som RA-5C, mens de resterende
61 var ombygninger af tidligere A-5A eller A-5B.

I operativ tjeneste
Det tog længere tid end oprindeligt planlagt
at få sat typen i operativ tjeneste. Dels var
der hele tiden problemer med det lineære
bomberum og dels var man i gang med at
over!ytte atomvåben opgaven til ubådene.
Samtidigt skulle der introduceres en ny
USN trænings policy og endeligt endte
det hele med at typen skulle bruges i recce
rollen.
Konsekvenserne af alt dette var at typen blev tildelt til ”reconnaissance attack”
(RVAH) eskadriller i stedet for ”heavy attack” (VAH) eskadriller. Det gjorde så til
gengæld at antallet af !y pr. eskadrille blev
sat ned til 6 i stedet for 12. Dette skete ved
at man konverterede nogle VAH eskadriller
til RVAH eskadriller
Den første eskadrille som "k tildelt
typen var VAH-3 ”Sea Dragons”, der "k
de første "re A3J-1 tildelt d. 16. juni 1961.
VAH-3, der senere blev til RVAH-3 kom
til at fungere som træningseskadrille for
typen, således at alle Vigilante piloter og
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Selvom farverne er lidt "off" på denne RA-5C, så viser man her "toget" i form af 3 brændstoftanke og en tailcone.
Flyet fra RVAH-5 er fotograferet på NAS Miramar i juni 1977
Foto: Via Internettet (•ickr.com)

navigatører begyndte deres karriere på
typen i denne enhed.
Den første operative enhed som "k
tildelt typen var VAH-7/RVAH-7 ”Pacemakers of the Fleet”. Den første A3J-1
kom til denne eskadrille i januar 1962.
I august 1962 blev eskadrillen deployeret ombord på det spritnye hangarskib
USS Enterprise for at deltage i øvelser i
6th Fleet i Atlanterhavet og Middelhavet.
Dette var ikke blot første gang at Vigilante blev brugt operationelt, men også
første gang at USS Enterprise blev brugt
operationelt. Læs mere om dette hangarskib i IPMS-Nyt nr.129.
RVAH-7 blev i øvrigt den eskadrille der
kom til være den sidste der anvendte typen,
idet de også stod for den sidste landing på
og start fra et hangarskib, hvilket fandt sted
i august og september 1979.
I alt var der ti RVAH eskadriller som
"k tildelt typen.
RVAH-3 forblev hele tiden i USA
som træningseskadrille, mens de ni øvrige
(RVAH-1, -5, -6, -7, -9, -11, -12, -13 og -14)
rutinemæssigt blev deployeret som en del
af Carrier Air Groups på de forskellige sto-

re hangarskibe, der blev kendt i den brede
offentlighed som følge af Vietnamkrigen.
Otte af de ni ”operative” Vigilante
eskadriller (undtaget RVAH-14) kom til at
deltage i Vietnamkrigen. Den første blev
RVAH-5 ”Savage Sons”, der første gang
ankom til det Sydkinesiske Hav ombord på
USS Ranger i begyndelsen af august 1964.
Typen var endnu uprøvet i kamp og !øj
derfor kun missioner over Sydvietnam, der
blev anset for at være knapt så farligt som
Nordvietnam.
Den første deployering blev den eneste,
hvor typen udelukkende blev indsat over
Sydvietnam, så fra maj 1965 og frem til
Vietnamkrigens slutning !øj typen over
hele Vietnam.
Man !øj foto-recce missioner både før
og efter andre !y gennemførte bombemissioner over et område. Dels for at indhente de nødvendige billeder til at kunne
planlægge bombemissionerne, dels for at
kunne se hvor effektive bombemissionerne
havde været, det som i fagsproget hedder
Bomb Damage Assessment.
Før-missionerne var ikke specielt farlige at !yve, idet man her havde fordel af

RA-5C Vigilante optrådte også i "Bi-Centennial" bemalinger
i forbindelse med USAs 200 års fødselsdag i 1976.
Denne fra RVAH-3, hvor "Bi-Centennial" bemalingen er begrænset til
luftindtaget, blev fotograferet på NAS Oceana i september 1976
Foto: Via Internettet (•ickr.com)
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overraskelsesmomentet, men det tog ikke
nordvietnameserne ret lang tid at gennemskue at der altid kom et recce !y efter et
angreb og så var modtagelseskomiteen klar
med luftværnsskyts og missiler.
I løbet af typens tid i Vietnam, fra 1964
til våbenhvilen i 1973, blev 18 Vigilante
skudt ned, mens yderligere 9 gik tabt som
følge af uheld, især under landinger på
hangarskibenes dæk.
Det var et svært !y at lande med, idet
det var et stort !y med en høj landingshastighed og piloterne havde derfor en
tendens til at komme lidt for lavt ind.

Udfasningen
Selv om RA-5C !yene udførte et nyttigt
stykke arbejde for USN, så var det komplekse !y at operere og dermed også en
type som kostede mange penge at holde
operativ.
Dertil skal lægges flyets størrelse,
der selvom sideroret var foldbart, fyldte
meget både i hangarerne og på dækket af
hangarskibene. Da man også begyndte at
udskifte andre af de hangarskibsbaserede
typer med nye !y, der ofte var en del større

Denne RA-5C står på museet
ved NAS Pax River
Foto: Via Internettet (wikipedia.org)

end deres forgængere blev der kamp om
pladsen ombord.
Samtidigt var Vietnamkrigen afsluttet og man kunne konstatere at der ikke
længere var det samme behov for typen
som tidligere. Endeligt var man begyndt at
kunne mærke at der ikke var tilstrækkeligt
med RA-5C til faktisk at kunne dække
behovet og at de enkelte !y derfor måtte
!yve !ere timer med deraf følgende større
forbrug af reservedele, som der heller ikke
var for mange af.
Den logiske konsekvens var selvfølgelig, at man begyndte at udfase typen stille
og roligt. Den første eskadrille der blev
nedlagt var RVAH-14, der lukkede d. 1.
maj 1974. Herefter gik det slag i slag med
at nedlægge eskadriller inden den sidste,
RVAH-7 lukkede og slukkede med udgangen af september 1979.

Bemalinger
Heldigvis, kan man sige, at typen blev
anvendt inden kampfly endte med at
være grå-i-grå. Her taler vi om US Navy
bemalinger i lysegrå oversider og hvide
undersider med masser af farverige stafferinger på sideroret.
Bemærk i øvrigt at overgangen mellem
den hvide underside og den grå underside
varierer stort set fra !y til !y. Nogle har en
fuldstændig lige overgang, mens andre har
en bølget overgang, der ydermere kan være
forskellig. Det er bare med at "nde et godt
foto og de tilhørende decals, der er udgivet
af forskellige "rmaer inden man går i gang.

Vil man gøre det lidt mere besværligt
for sig selv, så kan man lave en af de ret
sjældne South-East Asia bemalinger i !ere
farver grønt og brunt, som der er mindst
tre eskadriller (RVAH-6, -12 * -13) der anvendte. Her skal man lige hitte et billede for
at kunne anvende et korrekt serienummer
og halekode.
Også NASA og Naval Air Test Center
anvendte typen. Her er det noget med dayglo områder på hale, vinger og højderor.
Bemærk at NASAs model var en A-5A og
dermed ikke var pukkelrygget.

Bevarede Vigilante
Der er heldigvis mange Vigilante der er
bevaret, men hvis du vil se en, så skal du
til USA. Som allerede nævnt er der en
enkelt A-5A der står på NAS Pax River i
Maryland.
Der er en del RA-5C på forskellige
museer, hvoraf de mest kendte nok er:
Pima Air * Space Museum i Tucson,
Arizona.
USS Intrepid Museum på Hudson !oden
i New York
USS Midway Museum i San Diego, Californien
Patuxent River Naval Air Museum, NAS
Pax River i Maryland.
National Naval Aviation Museum i Pensacola, Florida.

Vigilante i model
Selvfølgelig har de forskellige fabrikanter
fundet ud af at fremstille modeller af ty-

pen. Her skal man gøre op med sig selv om
man vil lave en model af en A3J-1/A-5A
eller en RA-5C inden man anskaffer sig
byggesættet. Som nævnt i artiklen er der
stor forskel på de to udgaver.
Hvis vi først kigger på A3J-1, så kan
man gå på sætsamlermarkedet og "nde et
UPC sæt i 1/100 (1/129), et Revell sæt i
1/82 eller et Monogram sæt i 1/72. Det
sidstnævnte er nok det bedste bud.
Går du i stedet for efter en RA-5C
bliver det straks nemmere. I 1/72 er der
sæt fra Air"x, Hasegawa og Trumpeter.
Hasegawa sættet har været genudgivet et
utal af gange fra forskellige andre "rmaer.
Trumpeters er det nyeste af disse sæt, de
øvrige har været udgivet siden 1960’erne
og mon ikke tidens tand har gjort dem
redundante i forhold til Trumpeters, selv
om der er en del kritik af netop dette
Trumpeter sæt.
Skal det være i 1/48 er der et sæt fra
Trumpeter, der er det eneste i skalaen –
med mindre man er resin fanatiker, for så
kan man også få et sæt fra Collect Aire.

Kilder
Ginter, Steve: North American Vigilante,
Naval Fighters no.64
Grove, Michael * Miller, Jay: North American Rockwell A3J/A-5 Vigilante
Peacock, Lindsay: RA-5C Vigilante,
Osprey Combat Aircraft Series no.12
Powell, Robert R. “Boom”:
RA-5C Vigilante Units in Combat, Osprey
Combat Aircraft no.51

Dette •y står på Castle Air Museum i Atwater, Californien.
Bemærk "kanoens" længde under fuselagen
Foto: Via Internettet (•ickr.com)
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Gøteborg for modelbyggere
Eller i hvert fald hvad der er at se på af museer, som kan bruges som referencer.
Tekst og fotos: Lars Seifert-Thorsen

Denne J-35 Draken står som blikfang
ude ved vejen ind til Aeroseum

N

år man besøger Gøteborg, så
er der nogle museer, som man
ikke skal snyde sig selv for som
modelbygger. Byen handler i meget høj
grad om havnen og vandet, hvilket giver
muligheder for at familien også kan se på
noget, mens man selv går på museum.
Jeg var i Gøteborg i påsken og havde
Langfredag til at kigge på museer. Her skal
man lige se sig for, for svenskerne tager
det med at Langfredag er kirkelig sørgedag
ret højtideligt. Der er rigtigt mange, også
modelmæssigt interessante, museer som er
lukket Langfredag – så kontroller hjemmefra om de museer du vil besøge er lukkede.

Aeroseum
Dette museum har der sidst været skrevet
om i IPMS-Nyt nr.123, det var tilbage i
februar 2009 – og der er da sket noget
siden da. Museet har fået nogle !ere !y og
der er kommet et stort område for børn og
barnlige sjæle inden i bjerghangaren.
Den korte historie bag museet er, at
svensk neutralitetspolitik betød og betyder
fortsat, at man opretholder et forsvar med
en del kvalitet og af en vis størrelse, selv
om afslutningen af den kolde krig også har
betydet nedskæringer. Den noget længere
historie kan i "nde i nr.123. Når dette er
sagt, så skal det tilføjes, at netop den svenEn Alouette II som denne
hedder HKP 2 på svensk
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ske neutralitet betyder, at den absolutte
hovedvægt i museet ligger på svenske !y
og svensk !yvning.
I begyndelsen af 2. Verdenskrig placerede man en jagereskadrille med Gloster
Gladiator !y i Säve, der ligger lige nordvest for selve Gøteborg. I 1942 byggede
man 8.000 m2 hangar inde i bjerget, som
eskadrillens forskellige !y benyttede. Efter
afslutningen på 2. Verdenskrig og med
truslen om atomkrig hængende i luften
blev det besluttet at bygge en ny og meget
større hangar inde i klipperne. Der blev
lavet ikke mindre end 22.000 m2 ny hangar
med !ere udgange i bjerget, den nye hangar
var færdig og blev indviet i 1955.
Man nedlagde den lokale eskadrille i
1969, men benyttede fortsat basen som
deployeringsbase frem til midten af
1990erne. Selve !yvepladsen bruges i dag
af forskellige rute!y, men også af privat!y,
den svenske kystvagt, SAR helikoptere og
det svenske politis helikoptere, så hvis man
er heldig kan men også se !y i luften fra det
udsigtspunkt som er oppe over hangaren.
Når man kommer indefra Gøteborg
mødes man allerede ud ved hovedvejen
af en Gate Guardian i form af en J-35
Draken, derfra er der ca. 1 km frem til
museets hovedindgang. Inden man kommer ind på parkeringspladsen skal man

lige betale til den venlige dame i ”buret”,
en voksen koster 100 SEK (ca. DKK 75,med dagens valutakurs). Så parkerer man
bilen og derefter går man ind i bjerget. De
begrænsninger som Per Voetmann omtaler
i nr.123 er blevet løftet, så man skal ikke
længere føres rundt i området.
Betonporten ind er erstattet af en
almindelig dør i en konstruktion som en
almindelig rulleport, men man får alligevel
et godt indtryk af hverdagen under den
kolde krig, når man går ind i anlægget. Der
er gratis låne-guider på forskellige sprog
ved indgangen, men man kan klare sig
uden, hvis man ved lidt om !y i forvejen.
På vej igennem tunnelen kommer man
forbi en startbil til J-29 Tunnan inden der er
en stribe !y og helikoptere. J-29F Tunnan,
J-35J Draken, AJSH-37 Viggen står linet
op efter hinanden, og der er ingen afspærringer som man skal tage hensyn til. På helikoptersiden "nder man Boeing Vertol 107
(HKP 4), forkroppen af en Vertol 44 (HKP
1), Alouette II (HKP 2), Agusta Bell 204
(HKP 3), Hughes 369 (HKP 5), Agusta Bell
206 Jet Ranger (HKP 6) og to versioner af
MBB Bo 105 (HKP 9). Den ene er udstyret
med TOW panserværnsmissiler, den anden
er ikke. Inde i rum på den modsatte side af
de opstillede !y er der forskellige siderum,
hvor der er udstillinger om bl.a. bygningen
af hangaren, atomkrigen og baggrunden
for det hele.
Vel nede i niveau er der seks store
siderum, hvor man tidligere har haft mulighed for at arbejde på !yene uden at blive
forstyrret af bomber og andet uvæsen. Her
har man opstillet Draken og Viggen, hvor
man kan sætte sig op i cockpittet og tage en
hjelm på. I yderligere en Viggen er motoren
hevet ud og børnene opfordres direkte til at
kravle ind i !yet (der er lagt brædder i bunden, så de ikke !år tøjet på metaldelene).
Der er en Cessna 337 Skymaster fra Kustbevakningen og endnu en AB 204, der står

Noget af det første man møder inde i bjerget er
Gul Petter, der er en SAAB J-29 Tunnan i !n stand

sammen med en udstilling om søredning
med gummi!åder og en hoistkurv. Smid
skoene og kravl op i !åderne, så du får en
ide om hvordan det er at ligge og vente på
en redningshelikopter (dog uden at kunne
mærke søgangen).
Der er en politi Bell 47, et Robot 08 A
anti-skibs missil, en J-32E Lansen (der er
et bemærkelsesværdigt stort !y), !ere HKP
4 hvoraf den ene er i !yvedygtig stand, en
Alouette II som man er gang med at gøre
luftdygtig igen og en Aerospatiale Super
Puma (HKP 10).
Der er også !ere historiske !y, hvoraf
nogle fortsat er !yvedygtige. Den lokale !yhistoriske gruppe har en "n udstilling i det
ene siderum med bl.a. en SAAB 105, Piper
Cub, KZ.III, FW 44 Stieglitz, Dornier 27
og som noget helt specielt en Götaverken
GV-38. Der er også et restaureringsprojekt
af en GV-38, som kommer til at holde dem
beskæftiget meget længe. Den består af
en motor og en fuselage i stålrør – resten
ligger som løsdele rundt om i hangaren.
I et andet siderum har man opstillet
en replika af en Thulin A (Bleriot XI) og
en De Havilland DH.60 Moth Major, der
har en interessant historie. Den blev brugt
af en svensk læge og
pilot, som fandt ud
af at børn med kighoste havde godt af
at komme op at !yve
i ret stor højde. Han
brugte den frem til
at han ikke længere
mente at han kunne
flyve og forærede
den så til Aeroseum.
Endelig er der et
siderum, hvor der
dels er en ganske
"n cafe med en tilknyttet boghandel
og også et stort om-

råde som er afsat til IPMS Göteborg. De
har dels mulighed for at have et byggende
værksted og dels opstillet en hel del modeller i vitrineskabe. Ved siden af cafeen er
der også en udstilling om spioner i Sverige
med glimrende fortællinger om de som
spionerede mod Sverige fra 2. Verdenskrig
og under den kolde krig. Endelig er der
opstillet forskellige !ysimulatorer, hvor
man kan købe sig til en tur i bl.a. en Viggen.
Når man har set sig mæt på !yene kan
man på vejen ud lige kigge på de drejeskiver
i gulvet som gjorde det muligt at få !yene
ind og ud af siderummene. Vel ude igen
skal man ikke snyde sig selv for at gå op på
udsigtspunktet, hvorfra der er en glimrende
udsigt over hele !yvepladsen.
På vejen derop kommer man forbi
en Draken forkrop. Jeg var heldig, at der
ankom en af svenske Agusta Westland
AW139 SAR helikoptere netop da jeg nåede op på toppen. Den kom ind og landede
ved det som hedder Säve Depot lige nord
for Aeroseum.
På vej om til bilen kom jeg forbi en
Mil Mi-2 HOPLITE, der absolut ikke er
i pæn stand. Der mangler ganske meget
inden denne tidligere estiske helikopter vil

Denne Viggen forkrop ligger ude på
området ved hangaren

kunne indgå i en museumssamling. Endelig
er der forkroppen af en Viggen, som også
bare ligger der.
Jeg kan bestemt anbefale museet til alle.
Der er som sagt mulighed for at parkere
familien i cafeen og det tilhørende aktivitetsområde for børn, mens man selv kigger
på !y. Se deres hjemmeside for åbningstider m.v. (www.aeroseum.se).

Maritiman
Inde i selve Gøteborg, meget tæt på centrum, "nder man Maritiman. Her taler vi
selvfølgelig om skibe og naturligvis ligger
de fortøjet ved kajen i Göta Älv. Her er du
inde i byen og det betyder at du skal betale
for parkering, tænk dig om hvor lang tid
du vil afsætte til besøget, for du kan ikke
lige justere på betalingen – med mindre
du downloader den lokale parkeringsapp
på mobilen.
For at komme ombord på museets
skibe skal du ombord på den lille havnefærge fra 1963, der nu fungerer som cafeteria – det er her du betaler for entreen,
som kostede 125 SEK den dag jeg var der.
I sommertiden er det 140 SEK. Der er
rabatter for familier og pensionister, så kig
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Blandt museumsskibene i Maritiman
•nder man motormissilbåden Hugin

på hjemmesiden inden du besøger museet
(www.maritiman.se).
Når du kommer igennem betalingen,
så drej til højre og gå over på prammen,
hvorfra du kan kigge på en gammel slæbebåd og et værkstedsskib. Visse dage er det
muligt at komme ombord på disse. Når du
har kigget på dem, så kan du gå over på de
øvrige skibe.
Det første du kommer til er et fyrskib
fra 1915, hvor du kan komme rundt på
næsten hele skibet. Der er godt nok små
forhold for den 8 mand store besætning,
som har været ombord i 4-6 uger af gangen. Man kan også kigge på en brandslukningsbåd fra 1931.
Næste skib i rækken er monitoren
Sölve. Sölve blev bygget i 1875 og var på
den tid et moderne orlogsskib. I vore dage
(og også den gang) må man sige at forholdene ombord var særdeles spartanske, der
var ingen toiletfaciliteter ombord# Man kan
komme ned i skroget og se på forholdene,
men overbygningen er pillet af skibet, så
skibet er ikke komplet.
Vel oppe igen kan man kigge på motormissilbåden Hugin. Den kan man ikke
komme ombord på i øjeblikket, da man er
i gang med at renovere den, men man kan
da se den udefra.
Det næste skib i rækken er et gammelt
lastfartøj, Fryken, der blev bygget på Aalborg Værft i 1938. Her kan man komme
rundt og se på besætningens forhold med
spartanske kahytter til alle mand. Dele af
skibet kan man dog ikke komme rundt i,
men man får et "nt indtryk af forholdene
på et mindre fragtskib fra den årgang.
Herfra kommer man til de lidt mere
interessante skibe, set fra en modelbyggers synspunkt. Nemlig ubåden Nordkaparen fra 1962 og destroyeren Småland
fra 1956. Der er en begrænsning på hvor
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mange mennesker der må være i ubåden af
gangen, så du kan komme til at vente lidt
inden du går ned via agterlugen. Det kræver
en vis smidighed for at komme ned af den
lodrette lejder og man skal heller ikke være
alt for overvægtig#
Det er interessant at se på forholdene
ombord på sådan en sardindåse. Og hvis
man har lidt fantasi kan man godt forestille
sig at være ombord når båden har været
neddykket. Guiden ved nedgangen, fortalte
at når man var neddykket og brugte snorklen kunne man komme ud for at bølgerne
dækkede for luftindtaget og motorerne så
skabte et reelt undertryk nede i båden. Du
kan kigge på kabyssen og chefens kahyt.
For at komme igennem båden skal du selvfølgelig igennem de vandtætte døre, hvilket
kræver endnu mere smidighed end det gør
for at komme ned af lejderen#
Ude i torpedorummet for, holdt
den menige besætning til, små køjer og
klaustrofobiske forhold omkring revolvermagasinet til 8 torpedoer plus de to i
rørene. Ret spændende at se, så længe det
er muligt at komme op af lejderen foran,
igen en lodret en af slagsen med et ret lille
hul man skal igennem.
Vel oppe i den friske luft går det videre over på den ganske store destroyer
Småland, det største bevarede orlogsfartøj
i Norden. Her er der en fint markeret
rundgang på hele skibet, fra helikopterplatformen på agterdækket bag kanontårnet
med to 120 mm kanoner, forbi anti-skibs
missilerne, 40 mm luftværnskanonerne og
frem til fordækket med endnu et kanontårn
med 120 mm kanoner, et kanontårn med
57 mm kanoner og dybvandsbomberne.
Langs agterdækket er der skinner til at
kunne lægge miner.
Man kan følge rundgangen og komme
ned i magasinet til anti-skibs missiler, ma-

skinrummet og resten af det indvendige
af skibet. Rundgangen fører en op på den
åbne bro og ned i kampcentralen, hvor
der kører et lydspor fra en øvelse en gang
i midt-’70erne.
Når man har fået nok af destroyeren
forlader man museet, men langs med kajen
"nder man minelæggeren Kalmarsund fra
1953, som man ikke kan komme ombord
i øjeblikket.
Lidt længere henne af kajen lægger
de både som i sommerperioden sejler på
krydstogt på Göta Älv til, det er skibe med
navne som Diana og Juno. Et af disse
krydstogter fra Gøteborg til Stockholm står
på min ”to do” liste, men en seks dages tur
koster lige 20.000 SEK pr. person i en dobbeltkahyt. Fire dages turen kan klares for
13.300 SEK pr. næse, men i priserne indgår
så også helpension med toretters frokost
og treretters middag, dog uden drikkevarer#

Øvrige seværdigheder
Der ligger som nævnt adskillige andre
interessante museer i Gøteborg, som en
modelbygger vil kunne få glæde af at
besøge. Volvo museet ligger i Arendal
nord for elven (www.volvomuseum.com),
mens man inde i selve bymidten "nder
Sjöfartsmuseet Akvariet på Karl Johansgatan (www.sjofartsmuseetakvariet.se) med
masser af skibsmodeller og en permanent
udstilling om Svenska Amerika Linjen.
I den mere familieorienterede del af
spektret "nder man også nordens største
forlystelsespark Liseberg og en rigtig "n
botanisk have.
Jeg vil benytte lejligheden til at anbefale
Gøteborg. Det er en meget "n by med
mange muligheder for en miniferie. GPS
eller Google Maps er gode hjælpemidler,
da tra"kken kan være noget forvirrende,
bl.a. har de stadig sporvogne#

Anmeldelser
Panser
TKS tankette med
20 mm panserværnskanon.
IBG, skala 1/35. Sæt nr. 35046
Det efterhånden kendte polske firma
IBG, som både gør det i !y, kampvogne,
køretøjer og "gurer i både skala 1/72 og
1/35, har begået en rigtig "n og interiørdetaljeret model af den lille tankette TKS
med en 20 mm panserværnskanon samt
med etch, løse bælter, metalløb og to "gurer. Alt i en "n pænt stor æske set i forhold
til indholdet.
TK tanketten var et polsk design, som
blev fremstillet fra 1931. Den var baseret
på en forbedret udgave af det britiske
chassis til Carden Loyd tankette. TKS var
en forbedret model med nyt karosseri og
kraftigere motor. Pansringen på TK var
op til 8 mm tyk (10 mm på TKS). I 1939
begyndte man at forstærke pansringen til
20 mm, men kun 24 var færdige, inden
krigen brød ud. 575 TK/TKS tanketter udgjorde hovedparten af de polske pansrede
styrker ved krigens udbrud. De led store
tab under Felttoget i Polen i 1939, hvor de
ofte var de eneste pansrede køretøjer, der
var til rådighed.
På grund af deres lette bevæbning med
et enkelt maskingevær havde de ikke en
chance overfor tyske kampvogne, bortset
fra Panzer I, (som også var baseret på Carden Loyd tanketten), men deres beskedne
størrelse gjorde dem velegnede til rekognoscering og infanteristøtte.
Kun en håndfuld tanketter bevæbnet
med 20 mm kanoner havde en chance
overfor fjendtlige kampvogne. I et tilfælde
den 18. september 1939 ødelagde en TKS
under kommando af sergent Roman Orlik
tre tyske Panzer 35(t) kampvogne. Versionen med 20 mm kanonen blev der i alt
indsat 20 stk. af i Felttoget i Polen.
Sættet består af 228 dele i plastic samt
2 "gurer også i plastic, et drejet messingløb
og 2 etch-rammer med 10 dele, så samlet
antal dele i sættet er 255 dele, ganske imponerende. Man skal være meget forsigtig
med delene i modellen da plastikken er af
en meget blød type, den reagerer rigtig godt
på min !ydende lim.
IBG har udgivet !ere versioner af modellen. Der "ndes selvfølgelig en version
med det almindelige Hotchkiss maskingevær, sikkert også med metal etch og
løse bælter, og så "ndes der også en TKS
hurtig version hvor man slipper for de løse
bælter og alt det "ligran som løse bælter og
små minihjul byder modelbyggeren. I den

model er hele hjulsystemet og bælterne
sammenstøbt til en enhed, færdig bum#
Jeg kan jo godt lide at kaste mig ud i
modelbygning der minder om 1/76 skala,
men bare er 1/35 så min er ”mit alles” løse
bælter og mikro små hjul. Det kan desværre
ikke bygges så hjulene kan dreje rundt
selvom jeg overvejede det. Bælterne er
delt op med en ramme med 36 små enkelte
bælteled og så en ramme med sammensatte
bæltestykker. Samlet så giver dette delene
til et helt bælte til en side. De er egentlig
ikke særlig svære at samle, de er bare noget
små at "ngerere med.
Selve samlingen af skroget er heller
ikke besværligt, der er fuldt interiør og
alle de forskellige dele er der klar til indbygning på de steder der er afset til dem,
så når man ser ind i køretøjet, så fremstår
det meget komplet. Der er selvfølgelig
steder, hvor der kan detaljeres yderligere
rundt om motoren og så mangler samtlige
luger indvendigt noget låseanordning samt
alle nitterne indvendigt mellem de mange
pladesamlinger.
De medfølgende etch-dele passer "nt
ind der hvor de er beregnet til. Messingløbet
giver 20 mm kanonen en højere skarphed
end det medfølgende løb af plastic.
Der er ikke leveret nogen decals med
og bemalingsskemaet giver kun en valgmulighed i polsk sand, olivengrøn og mørk
brun. Der er leveret et maleskema med
hvor Vallejo, Hataka, Life Color, MR hobby
og AK interactive er angivet, så man selv
kan vælge sit yndlingsfabrikat.
Samlet så har IBG 98begået en rigtig
"n og veldetaljeret model og med lidt modelbygningssnilde, så ender man ud med en
overordentlig "n model i sin modelsamling.
Sættet er hjemkøbt gennem Jadar
Model fra Warszawa, men jeg har da også
fundet den hos Stoppel, godt nok i den
hurtige version mht. bælter og hjul.
Dan Seifert

Værktøj
Dspiae side circle cutter værktøj
Dette værktøj har jeg hjemkøbt, da det er
sjældent, jeg har set så "n en forarbejdning
af et cirkel-skærer værktøj, som dette.
Jeg så den demonstreret på en udstilling i
Holland, da de lige var kommet til landet.
Det havde gode muligheder for at
fabrikere "ne ens skiver eller cirkler både i
afdækningstape og i tynde plasticplader så
længe de var under 0,4 mm i tykkelse. Mulighederne er tilstede for scratchbyggeren
eller for at fabrikere afdækningsmaterialer
til cockpit i !y…

Værktøjet er af kinesisk fabrikat udført
i "neste kvalitet. Selve æsken, der medfølger, er med illustrationer der viser hvorledes det skal samles, da det er noget som
man skal gøre selv, med de medfølgende
skruer og unbrakonøgler. Der er nogle små
dele som kan volde lidt problemer med at
få indplaceret, men de medfølgende æsketegninger giver en rimelig ide om hvor de
skal placeres. Kineserne har gjort meget ud
af at gøre selve æsken og forarbejdningen
meget "n med hvert værktøj serienummereret, så man skal være sikker på, at det er
et originalt stykke værktøj, man har købt.
Værktøjet kan købes gennem den europæiske importør BREVECO modelling for
65 EUR, hvilket er en pæn høj pris; men
kvalitet koster jo altid.
Værktøjet fungerer ved at man indstiller på det så man får skivediameteren, den
kan gå fra 0,1 mm til 50 mm. På den lille
møtrik der indstiller skæredybden, er det
vigtigt at den er forsigtigt tilspændt og
at værktøjet IKKE !yttes under skærearbejdet. Man drejer på cirkelhåndtaget
og evt. justerer på højdemøtrikken for at
få værktøjskniven til at arbejde dybere. Så
bliver man ved med at dreje rundt indtil at
kniven har skåret sig igennem og cirklen
eller skiven er fri.
Der medfølger tre forskellige knive
som kan bruges alt efter hvilken tykkelse
man ønsker at skære i: En rød på 30 grader,
en gul på 45 grader og en blå på 60 grader.
Der er ikke angivet hvilken en der er bedst
til det materiale der skæres i, så her er man
overladt lidt til sig selv. Jeg har prøvet at
skære med den blå i maksimaltykkelsen på
0,4 mm, der virker den bedst, så mit gæt
er at den røde er bedst til Tamiya tape som
kun er 0,15 mm i tykkelse.
Vil jeg anbefale den til andre, ja det vil
jeg, da den giver nogle rigtig "ne udskæringer og er især anvendelig til udskæring af
afdækningstape til cockpits. Kan man gøre
det samme med en gammeldags OLFA
cirkelcutter? Ja det kan man godt, så man
skal virkelig ønske sig en før man ofrer
sparepengene på den.
Dan Seifert
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Krigshistorisk festival Vestvolden 2018
En historisk oplevelsestur
Tekst og fotos: Dan Seifert

P

å de gamle volde der omkranser
København, nærmere bestemt
Vestvolden i Rødovre, blev der i
weekenden den 16.-17. juni afholdt en festival hvor man havde fokus på det historiske
regnet fra Romertiden omkring år 75 frem
til nyere tid ca. år 2000.
Man havde arrangeret det således at på
ca. 1200 meter af vold terrænet kunne man
gå og opleve krigshistorien på nærmeste
hold. Arrangørerne havde inviteret talrige
”reenactment” grupper til som oprettede
hele lejre med telte m.m. hvor vi som
publikum kunne komme og besøge og
hvor de deltagende grupper med stor entusiasme fortalte om deres beklædning og
deres udrustning. Publikum kunne prøve
at holde våben og prøve udrustning, noget
som der især blandt børn og deres fædre
var stor interesse for.
Jeg var taget der ind bevæbnet med
mit kamera, mest for at fange nogle gode
stemningsbilleder og for at få nogle !otte
billeder i kassen. Dette lykkedes til fulde
og du har som læser mulighed for at se
billederne på vores Facebook gruppe IPMS
Danmark i folderen billeder, hvor de alle
ligger oplagt.
Min tur startede meget kronologisk
med tidlig tid (barbar- og Romertiden)
og arbejdede sig op igennem historien

Her er der et par af de køretøjer, som var
med ved arrangementet
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for at slutte oppe ved Ejby Bunkeren ca.
ved vores tid. Undervejs var det muligt at
købe lidt forfriskende ved de boder der var
opstillet dertil.
Man havde fået lavet aftale med rigtig
mange grupperinger, mange var gengangere fra tidligere år (hvor jeg, grundet ferier,
har været forhindret i at deltage), men rigtigt mange nye var tilgang til arrangementet. De forskellige grupperinger besad en
meget stor viden om deres fagområde både

med hensyn til uniformeringen, men også
med det materiel som de havde medbragt,
det meste fra deres egne private samlinger… De forskellige våben som blev vist
frem var enten rigtige deaktiverede våben
eller rene kopier med fyldte løb.
Vejret var som hele sommeren ganske
fantastisk, så alle var meget glade og det
er anslået at der i løbet af weekenden har
været omkring 25.000 tilskuere til arrangementet.

IPMS KALENDEREN 2018 − 2019
15.-16. september .................... AROS 2018 konkurrence ............................ Lisbjerg Skole, Århus (www.danskemodelbyggere.dk)
06.-07. oktober ......................... IPMS Belgien 50 år - konkurrence............. Afﬂigem, Belgien (www.plasticandsteel.be)
10. oktober ................................ IPMS-møde m. foredrag.............................. Nyboder Skole, København
27.-28. oktober ......................... C4-Open konkurrence ................................. Malmø, Sverige (www.c4-open.se)
10.-11. november ..................... Scale Model World konkurrence ................ Telford, England (ipmsuk.org/ipms-scale-modelworld)
14. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
24. november ............................ Euro Scale Modelling konkurence ............. Houten, Holland (www.ipms.nl)
12. december ............................ IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
09. januar ................................... IPMS Generalforsamling............................. Nyboder Skole, København
13. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
02.-03. marts ............................. Hobbymesse .................................................. Rødovre Hallen
13. marts.................................... IPMS-møde m. foredrag.............................. Nyboder Skole, København
10. april ...................................... IPMS-møde m. foredrag.............................. Nyboder Skole, København
27. april ...................................... British Model Soldier Society Show .......... Pimlico, London, England (www.bmssonline.com)
27.-28. april ............................... Scottish Nationals konkurrence ................. Perth, Skotland (www.scotnats.org)
08. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
18.-19. maj................................. Militracks event ............................................. Overloon, Holland (www.militracks.nl)
12. juni ....................................... 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.

Redaktørens leder
Det blev en sommer, der gik op i tørke. Bortset lige fra Danish Air Show i Aalborg, hvor det regnede! Ser vi lige bort fra vejret, så
var det en god tur og et godt show. Ellers så har der ikke været mange grunde til at være indendørs i løbet af sommeren, med mindre
man hellere ville være i skyggen end ude i de høje temperaturer.
Når du får dette blad i hånden er det så småt blevet efterår, temperaturene er faldet til humane niveauer og der er nok mange som
er begyndt at ﬁnde nye modelprojekter frem. Eller arbejder med at få de sidste modeller færdige til de mange konkurrencer i efteråret.
Der er nok at tage af i både ind- og udland. Hvis du deltager i en af disse konkurrencer, så lad os endelig få en reportage derfra, som
kan inspirere andre til at tage afsted til en konkurrence i udlandet.
Der er to møder i foråret, hvor der i kalenderen står der skal være foredrag. Hvis du har et emne du gerne vil fortælle os andre om, så
tag endelig fat i formanden så dit foredrag kan blive sat ind i kalenderen. Emnet bestemmer du, men det skal kunne bruges i modelmæssig sammenhæng. Nyt værktøj, en bestemt teknik eller en gennemgang af referencer, det er dig der bestemmer!
Lars Seifert-Thorsen
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Feb
Feb

Maj
Maj

Total
Total

Placering
Placering 2017
2017

Sonnich
Sonnich Hansen
Hansen

10
10

10
10

20
20

44

Flemming
Flemming Hansen
Hansen

10
10

99

19
19

22

2018

Lasse
Lasse Hyllemose
Hyllemose

10
10

99

19
19

13
13

Af Peter Kristiansen

Per
Per Nielsen
Nielsen

99

88

17
17

33

Det var en lille sluttet kreds på 15 medlemmer, der deltog i kvartårskonkurrencen i
maj. 12 medlemmer havde medbragt i alt
21 modeller og dioramaer. Alligevel var
der godt fyldt i lokalet; på grund af rod
i København Kommunes lokaletildeling
måtte mødet søge til!ugt i ”vores” gamle
lokale på 2. sal.

Kjeld
Kjeld Pedersen
Pedersen

88

99

17
17

88

Peter
Peter Kristiansen
Kristiansen

88

88

16
16

55

Torben
Torben Klein
Klein

77

88

15
15

77

Bo
Bo Christensen
Christensen

66

55

11
11

19
19

Roy
Roy Nielsen
Nielsen

55

66

11
11

66

Aftenens vindere blev:
Klasse A: Militær og !gurer
Sonnich Hansen: 1/16 Neil Armstrong
Kjeld Pedersen: 1/35 Heavy Battle Tank
Female Mk. II
Kjeld Pedersen: 1/35 Heavy Battle Tank
Mk. VIII Liberty

Henrik
Henrik Stormer
Stormer

---

10
10

10
10

10
10

Carsten
Carsten Bentzien
Bentzien

---

10
10

10
10

---

Peter
Peter Nellemann
Nellemann

99

---

99

11

Lars
Lars Rabech
Rabech

99

---

99

12
12

Allan
Allan Nielsen
Nielsen

88

---

88

14
14

Kenneth
Kenneth Kerﬀ
Kerff

77

---

77

16
16

Martin
Martin Røpke
Røpke

77

---

77

20
20

Allan
Allan F1
F1 Nielsen
Nielsen

---

77

77

99

Jacob
Jacob Teckemeier
Teckemeier

66

---

66

---

Casper
Casper Dahm
Dahm

44

---

44

21
21

konkurrencen

Klasse B: Fly, biler og andet
Henrik Stormer: 1/32 Ju-87A
Flemming Hansen: 1/12 Tyrrell P34
Peter Kristiansen: 1/48 Fokker D. XXI
Klasse C: Dioramaer
Carsten Bentzien: 1/35 Mark IV
Lasse Hyllemose: 1/72 Pz VI B i Ardennerne december1944
Torben Klein: 1/600 HMS Victory
Sonnich Hansen forsætter succesen fra
februar og vandt klasse A med en !ot "gur
af Neil Armstrong på månen. Figuren er
fra det engelske "rma Reheat Models. Sonnich har suppleret med bånd om knæene,
et par lommer, enkelte nitter og kroge til
karabinhager. Flaget har Sonnich lavet af
et stykke fra en øldåse. Støvleaftrykkene
på måneover!aden er lavet med hjemmelavede stempler. Modellen er håndmalet
med oliemaling fra Vallejo og Humbrol.
Kjeld Pedersen er igen at "nde på podiet med både 2. og 3. plads. Denne gang
med to vel weatherede Heavy Battle kampvogne fra 1. verdenskrig. 2. pladsen gik til
en Female Mk. II – en ombygget Mk. I fra
Takom, mens 3. pladsen gik til en Mk. VIII
Liberty fra Commander Models – kendt fra
Indiana Jones "lmen.
Henrik Stormer opnåede 1. pladsen i klasse
B med Trumpeters Ju-87A i en !ot Legion
Condor bemaling fra den spanske borgerkrig. Det glimrende sæt er bygget ud af
æsken med en smule Eduard i cockpittet.
30
30

Navn
Navn

De utraditionelle farver er fra det slovakiske "rma MR Paints, som får stor ros af
Henrik, og kokarderne er malet ved hjælp
af vinylmasker.
2. pladsen gik til Flemming Hansen for
Tamiyas Tyrrell P34 i Flemmings lydefrie
lakering. Den aparte F1 racer med seks
hjul blev kørt af franskmanden Patrick
Depailler og opnåede 2. pladsen i det japanske GP 1976 efter Mario Andretti i Lotus.
Jeg "k 3. pladsen for en Fokker D. XXI
fra Classic Airframes i dansk bemaling med
decals fra Stoppel Hobby.
I klasse C glimrede Carsten Bentzien med
et enkelt og stemningsfuldt diorama med
en Mark IV og en "gur fra D-Day Miniature Studio. Mark IV’eren er fra Tamiya
med dele fra Takoms sæt og en smule
scratch på toppen. Carsten har bygget dette
diorama alene for maleudfordringen og det
sjove i at arbejde med maling og mudder på
de store !ader. Carsten har brugt LifeColor
til arbejdet.
Lasse Hyllemose erobrede 2. pladsen
med et flot diorama med træer og en

Sep
Sep

Nov
Nov

Pz.VI fra Dragon, mens Torben Klein "k
3. pladsen for et nærmest scratchbygget
HMS Victory. Torben har på ipms.dk dokumenteret det utrolige arbejde med at få et
velfungerende diorama ud af Air"x’s sæt
fra 1956 af Lord Nelsons !agskib.
Per Nielsen deltog med en "n "nsk BT-42
kampvogn fra Tamiya og en nydelig Citroen Fourgon type H i skala 1/24 fra Heller.
Allan F1 Nielsen havde også medbragt
to modeller - to racerbiler i den lækre stil,
der kendetegner Allans modeller – en Ferrari F2000 i skala 1/20 fra Tamiya og Top
Studio og en 1972 Ferrari 312 PB i 1/12
fra Model Factory Hiro.
Roy Nielsen viste os R2-D2 og R5-D4
fra Star Wars universet i skala 1/12 fra
Bandai, mens Bo Christensen havde bygget
noget så sjældent som en portalkran i skala
1/87 fra Kibri.
Billeder af de deltagende modeller kan
som altid ses på ipms.dk. Håber vi ses til
næste kvartårskonkurrence (nr. 4/2018) i
november på Nyboder Skole.

Kvartårskonkurrencen
maj 2018

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

Henrik Stormer havde været
produktiv op til konkurrencen.
Både med en AML-10 i 1/35,
der blev nr.4 i klasse A og en 1/32
Junkers Ju 87A, der vandt i klasse B

Herunder er det vinderen i klasse A,
Sonnichs 1/16 Neil Armstrong

Carsten Bentzien havde udfordret
sig selv rent malemæssigt med
denne Mark IV kampvogn i 1/35
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Danish Air
Air Show
Show 2018
2018
Danish
Den græske F-16 Demo pilot •øj sit sidste airshow,
som demo pilot. Det gjorde han godt og han vinkede
pænt til spotterne om lørdagen efter endt træning

Fotos/Photos:
Fotos/Photos:
Per Voetmann
Voetmann
Per

Flyvevåbnet havde stillet F-16 E-005
op sammen med alt det isenkram der
kan hænges på •yet

Den ukrainske FLANKER brugte
bremseskærme for at stoppe hurtigt på
den regnvåde bane om søndagen
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