210 mm x 150 mm

December 2018

C4 Open 2018

Fra årets C4 Open har vi øverst en 1/48 Douglas Dauntless i de frie franske styrkers bemaling
Nederst er det vinderen af IPMS Danmark præmien, en meget ﬂot Arado 196 i 1/32
med et par tvillinger stående mellem pontonerne.

Foto/Photos: Flemming Hansen
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Formandens side

Vi er på denne søndag, hvor dette skrives endnu engang overgået
til vintertid og vejret har i dag været til indendørssysler. Det er
samtidigt den weekend hvor C4-Open 2018 løber af stablen og
endnu en gang så er en god del af Jer taget til Malmø for at besøge
arrangementet og for nogen for at deltage i konkurrencen.
Jeg har erfaret, at det gav pænt mange præmier til især en
delegation fra Jylland, så stort tillykke til dem.

Temaaftener
Vi har afholdt vores sidste temaaften i oktober, hvor jeg selv optrådte med en gennemgang af materialer til at bygge dioramaer
af og med. Du kan her i bladet læse en artikel, som er skrevet på
baggrund af mit foredrag.
Jeg vil samtidig takke for vores to andre temaaftener, det ene
var i marts da Flemming med kort varsel kunne træde til da jeg
var syg og mit og Lars' foredrag i april. Tak til jer der både kom
og hørte på og tak til Lars og Flemming for foredragene.
Som tingene er nu, så har vi tre nye foredragsaftener i det nye
år, der skal besættes. Så 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…

Årets gang
Sommeren har i år været ekstraordinær varm og har ikke givet så
megen anledning til modelhobby eller? Jeg selv har været en del
på camping og har da også haft nogle projekter med, som nok
skal blive færdige før eller senere.
Udover C4-Open så har der også været afholdt en meget god
weekend i det Jyske med AROS-Open samt Lübeck modeludstilling. Alle tre udstillinger som klubben har haft medlemmer der
deltog i. Sekretæren har barslet med en artikel om dem, som du
kan læse om i næste nummer af bladet. En del af medlemmerne
har også været til et af de helt store shows nemlig SMC Challenge
og IPMS Scale Model World Telford UK og fået nogle gode
oplevelser der. Hvis du har noget du vil bidrage med til alle os
andre, erfaringer eller steder du har besøgt i ferien, så få skrevet
en artikel til bladet.
Klubben har ligesom tidligere deltaget på efterårets hobbymesse. Her havde vi en superhyggelig byggeweekend med mange
gode samtaler og et væld af muligheder for at få forøget hulrumsisoleringen med nye byggesæt. Julemødet blev afholdt hos
Jacob Stoppel, hvor der var mulighed for komme forbi og nyde en
æbleskive og et glas gløgg eller to, og støtte klubben ved at købe
lotterisedler i det amerikanske lotteri og måske vinde et byggesæt,
venligst sponseret af Stoppel og klubbens medlemmer.

er, at nu er der 30 medlemmer
som ikke fortsætter og to er af
naturlige årsager (dødsfald)
meldt ud. Det er pænt mange
og fortsætter det, så er klubben lukket om ca. 5 år!!!
Man kan så prøve at analysere hvorfor så mange lige
pludselig i år vælger at stoppe
deres medlemsskab. Ser man
på fordelingen, så er mange
personer meldt ind omtrentligt på samme tidspunkt.
Deres medlemsnumre ligger relativt tæt og mange har kun
kontakt med foreningen via bladet. At de melder sig ud fordi bladet er blevet på færre sider, tror jeg ikke på og det at vi har højnet
kvaliteten, tror jeg slet ikke på. Det er nok snarere det, som nogle
få har fortalt mig, at interessen for modelbygning er fraværende og
man derfor har besluttet sig at melde sig ud. At det så sker næsten
samtidigt i år, er nok mere et tilfælde.

Konkurrence vs. modeludstilling
Jeg opfordrede tidligere på året til at melde sig for at vi kunne få
revideret vores konkurrenceregler. Det var noget af en ørkenvandring for jeg hørte intet fra nogen af Jer, det samme gælder
for om vi skulle afholde en IPMS-Open konkurrence i forbindelse
med Hobbymessen i marts 2019.
Det kan jeg kun tage til efterretning og bestyrelsen har derfor
besluttet at vi afholder en IPMS-Open Modeludstilling i forbindelse med Hobbymessen i marts 2019. I den vil der være en
opfordring til at alle mand i foreningen kommer og udstiller hvad
de har fået bygget, uanset hvilken kvalitet det er, så vi kan få vist
bredden i hobbyen. Jeg håber at I vil komme og deltage! Der vil
være udstillingsborde nok og vi sørger for at have en publikumsafstemning, så der er lidt konkurrence over det.

Foreningen i 2019
Til trods for en vigende medlemsskare så bibeholdes kontingentet
på samme niveau. Det dækker stadig for trykning af 4 blade samt
porto, så det du betaler til foreningen, får du tilbage i det eneste
dansk producerede modelblad. De af jer der så er aktive og har
mulighed for at deltage, får så vores 11 møder og alt det andet
oveni, ikke så ringe endda.
Bestyrelsen regner med at fortsætte i sin nuværende stand,
forudsat at I vil genvælge os. Bestyrelsen har ikke nogen forslag,
som vi ønsker at få behandlet på årets generalforsamling, og der
er heller ikke fremsendt nogle forslag fra medlemmerne inden
deadline.
En af modellerne fra C4-Open
Foto: Flemming Hansen

Status på medlemmer
I løbet af sommeren har bestyrelsen holdt et lille sommergruppemøde, da vi blev nødt til at forfatte en rykkerskrivelse.
Det viste sig ved tidspunktet for udsendelsen af andet blad (maj
nummeret) at der manglede kontingent indbetalinger for næsten
¼-del af klubben, nærmere bestemt 44 medlemmer! Vi bestemte
os for at udsende en rykker, der i pænt sprog opfordrede til at få
betalt kontingent for ellers så ville restanternes blad udeblive. Vi
har desværre ikke så meget andet at ”reklamere” med.
Det hjalp noget og i løbet af kort tid så var vi nede på 35 manglende betalere. I løbet af sommeren så har lidt ﬂere betalt, så status
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For 75 år siden i 1943,
begyndte Royal Navy Fleet Air Arm at indfase Grumman F6F Hellcat.
Tekst og modelfotos: Per Tardum
Billedet her viser engelske Hellcats på dækket af et
hangarskib i det Indiske Ocean
Foto: Internettet (www. armouredcarriers.com)

A

lle kampfly har på den ene eller anden måde skrevet sig ind i
ﬂyvningens historie, det kan være
design, præstationer, performance (eller
mangel på samme) eller piloterne. Grumman Hellcat huskes især for den fuldstændig unikke score på 19:1 som ﬂyet opnåede
imod japanske ﬂy under Stillehavskrigen.
Baseret på claims (hævdede nedskydninger, altså ikke nødvendigvis bekræftede)
nedskød Hellcats mere end 5.100 japanske
ﬂy svarende til 56% af samtlige US Navy
og US Marines nedskydninger i Anden
Verdenskrig.
Man bør kvaliﬁcere disse tal, ﬂyet i sig
selv har været en væsentlig faktor, men
andre forhold har spillet ind, f.eks. var Hellcat var sammen med Vought Corsair F4U
eneste high performance jagerﬂy som US
Navy og US Marines rådede over (Corsair
opbyggede i øvrigt sin egen ikke uvæsentlige score på 11:1), dertil kvaliteten af japanske piloter som over tid blev ringere og
ringere, imens uddannelsen af amerikanske
ﬂådepiloter konstant blev bedre og endelig
at japanerne ikke lykkedes specielt godt
med at videreudvikle på de ﬂy som i krigens
første år havde skabt deres ry.
Da amerikanerne indsatte Hellcat, var
deres primære modstander stadig varianter
af A6M Zero, med tvivlsom beskyttelse,
ingen selv-tættende brændstoftanke og en
generelt dårligere performance sammenlignet med Hellcat. Men da Hellcats mødte
mere tidssvarende typer klarede ﬂyet sig alligevel rimeligt godt. Imod Nakajima Ki-84
Frank hævdede man en score på 9,5:1 og
imod Mitsubishi J2M Jack 3,7:1.
Hellcat blev også kendt for at være en
”Maker of Aces”, i alt 305 piloter opnåede
status som es i en Hellcat, noget som kun
få andre ﬂytyper matcher. Ét US Navy es,

David McCampbell, skød 9 japanske ﬂy
ned på én dag, i en Hellcat.
Hellcat er formodentlig det kampﬂy
som blev ændret mindst igennem hele
produktionen, fra prototypen XF6F-1 til
den sidst producerede F6F-5.

Udvikling / prototyper
Det er ikke korrekt når det hævdes, at Hellcat blev designet med det speciﬁkke formål
at imødegå truslen fra den japanske Zero
/ Mitsubishi A6M. Det der skulle blive til
F6F Hellcat, var allerede på tegnebrættet
i 1938, hvor arbejdet på en efterfølger til
F4F Wildcat begyndte.
Det er dog korrekt, at erfaringer fra de
tidligere luftkampe imellem Wildcats og
A6M Zero ﬁk en vis indﬂydelse på det endelige design, ikke mindst valget af motor.
Prototypen XF6F-1 som i Grumman
terminologi blev betegnet Type 50 blev bestilt i to eksemplarer, baseret på en Wright
R-2600-16 radial motor med 14 cylindre
og en ydelse på 1.600 hk.
I løbet af april 1942 ﬁk Grumman
lejlighed til fra første hånd at forstå udfordringerne som amerikanske piloter
stod overfor i kamp mod A6M. Edward
O’Hare som blev ﬂådens første es under
Anden Verdenskrig rejste til Grumman og
diskuterede sine oplevelser i en Wildcat
imod A6M. Det førte til et antal ændringer
til prototypen, bl.a. blev motoren udskiftet
til en Pratt & Whitney R-2800-10 radial, 18
cylindre i to rækker, som ydede 2.000 hk.
XF6F-1 prototype ﬂøj første gang 26.
juni 1942 og allerede måneden efter, 30. juli
1942, ﬂøj XF6F-3 prototypen.
Grumman producerede én XF6F-2 for
at teste to turbokonﬁgurationer på en Pratt
& Whitney R-2800-21 og en Wright R260015. Ingen af de to motorer leverede den

forventede performance og prototypen
blev bygget om til standard F6F-3 konﬁguration og leveret til US Navy.
Den ene XF6F-1 prototype blev senere
ombygget til XF6F-4 som testede P&W
R-2800-27 og 4 x 20 mm kanoner som hovedbevæbning. Også denne prototype blev
bygget om til F6F-3 standard og leveret
til ﬂåden. Grumman byggede desuden to
XF6F-6 prototyper for at teste en Pratt &
Whitney R2800-18W på 2.150 hk som ﬂøj
første gang 6. juli 1944. Den viste sig med
en tophastighed på 671km/t at være den
hurtigste af alle Hellcat varianterne. Men
krigen sluttede før en masseproduktion
kunne startes.

I tjeneste
De første 10 stk. F6F-3 blev leveret til US
Navy i efteråret 1942, men det var først i
april 1943 at produktionen tog fart.
Hellcats fra tre hangarskibe, USS Essex, USS Yorktown og USS Independence
kom som de første af typen i kamp første
gang 31. august 1943.
I juli 1944 skiftede leverancerne til F6F5, og indledningsvis opererede man med
blandede eskadriller, hvor sektionsledere
ﬁk -5 varianten. Det viste sig hurtigt at -3
versionen havde svært ved at følge med
-5’erne under kamp, så i stedet besluttede
man at etablere ”rene” eskadriller.
F6F-3 Hellcat var fortsat i tjeneste
sidst i oktober 1944, men i november var
de sidste erstattet af F6F-5. Hellcat kunne
medbringe en væsentlig bombelast og på
en del hangarskibe valgte man at erstatte
Scout/Bomber enhederne som på det
tidspunkt ﬂøj Curtiss SB2C Helldiver med
Hellcats i et ”one plane ship” koncept, som
optimerede logistikken og vedligeholdelsesopgaverne.
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Cockpitdetaljerne
kan ses på dette
billede

Hellcat enheder deltog i samtlige kampagner i Stillehavskrigen og det hævdes
at Hellcats fra VF-88 deltog i den sidste
luftkamp i Anden Verdenskrig, faktisk kort
efter at Japan ofﬁcielt havde overgivet sig
(andre hævder at Seaﬁre III fra 24. Naval
Fighter Wing havde den tvivlsomme ære,

Her er Pers Hellcat
klar til at blive
endeligt samlet
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sandt er det dog, at
begge formationer var
i kamp 15. august 1945
omkring tidspunktet
for overgivelsen).
Amerikanerne indsatte primært Hellcat eskadriller i Stillehavet, men 2 eskorte
hangarskibe (CVE’er)
med i alt 48 Hellcats
så tjeneste i Middelhavet under Operation
Dragoon, invasionen i
Sydfrankrig.
Resultaterne her
var mindre spektakulære end i Stillehavet,
de to eskadriller skød 8
tyske ﬂy ned, primært
transport og bombeﬂy
men mistede 11 Hellcats
på grund af antiluftskyts.
Hellcat var et yderst robust
ﬂy, som sagt, bygget til formålet og
med tanke på krævende hangarskibs
operationer.
Selv med væsentlige skader på ﬂyet
kunne piloten ofte bringe det tilbage på
dækket i hel tilstand, og hvor det ikke lykkedes at lande i ét stykke kunne piloten
sædvanligvis træde relativt uskadt ud af
det der var tilbage.
Hellcat var med god grund populær
hos de piloter som ﬂøj det. Et US Navy

ace Gene Valencia udtrykte det således:
”..jeg elsker det ﬂy så meget, at hvis det
også kunne lave mad ville jeg gifte mig
med det..”.
Der var blevet bygget i alt 12.275
Hellcats af alle udgaver da produktionen
stoppede i november 1945, 11.000 af disse
over blot 24 måneder fra oktober ’42 til oktober ’44. Efter krigen forsvandt Hellcat ret
hurtigt from frontlinje tjeneste, erstattet af
den hurtigere F4U Corsair og Grummans
egen efterfølger F8F Bearcat.
Ud over US Navy og US Marines blev
Hellcat i forskellige versioner anvendt af
Royal Navy Fleet Air Arm, i fransk tjeneste
af både Armee de l’Air og Aéronavale, og
derudover Argentina, Paraguay og Uruguay. De sidste Hellcats i aktiv tjeneste ﬂøj
med Uruguay’s ﬂåde indtil begyndelsen
af 60’erne.
I årerne efter Anden Verdenskrig blev
Hellcat hovedsagelig anvendt til træning og
i reserve enheder. En del blev konverteret
til droner og bortskudt i forskellige test af
luft til luft missiler eller som luftmål for
antiluftskyts. Et begrænset antal blev anvendt under Koreakrigen som fjernstyrede
missiler. F6F-5K droner bevæbnet med 2
stk. 1.000 pund bomber blev fra en AD
Skyraider styret imod vanskelige mål som
f.eks. broer. Af de 6 som blev sendt af sted,
ramt én faktisk sit mål, resten ramte forbi
eller gik tabt af forskellige årsager.
Specielt én Hellcat drone er værd
at nævne. Den blev anledningen til den
begivenhed som huskes som ”Battle of
Palmdale”. Palmdale er en mindre by i
Californien, nord for Los Angeles. Om

Prototyper

Serieproduktion

XF6F-1

Første prototype. Første ﬂyvning 26. juni 1942
Wright R2600-10 Cyclone 1.600 hk

XF6F-2

Test platform på basis af XF6F-1
Wright R-2600-16 Cyclone og R-2800-21
Firebladet propeller.
Ombygget til F6F-3 standard

XF6F-3

Anden prototype, første ﬂyvning 30. juli 1942
Pratt & Whitney R-2800-10 Double Wasp 2.000hk

F6F-3
Hellcat Mk.I

Første serieproduktion, 4.400 enheder

F6F-3E
F6F-3N

Natjager, radarinstallation i højre vinge
E: AN/APS-4 radar, N: AN/APS-6 radar

F6F-3K

Radiokontrolleret drone

FV-1
XF6F-4

F6F-3 (XF6F-3) ombygget til F6F-5 prototype
Første ﬂyvning 3 oktober 1942
Pratt & Whitney R-2800-27 Double Wasp 2.100hk
F6F-5
Hellcat Mk. II

Anden serieproduktion, 6.341 enheder
Pratt & Whitney R-2800-10W Double Wasp 2.200hk

F6F-5N
Hellcat N.F Mk. II

Natjager, 1.529 enheder
Radarinstallation i højre vinge
AN/APS-6 radar

F6F-5P
Hellcat FR Mk. II

Standard F6F-5 med kamerainstallation

F6F-5D

Kontrolﬂy for droner. Ombyggede F6F-5 og -5N

F6F-5K
XF6F-6

Første flyvning 6 juli 1944. Pratt & Whitney R2800-18W Double Wasp 2.100hk. Firebladet propeller

morgenen 16. august 1956 sendte man en
højrød F6F-5K drone af sted fra Naval Air
Station Point Mugu. Dronen skulle fungere
som mål for en test af missilet AIM-7
Sparrow. Kort efter starten mistede man
dog forbindelse til ﬂyet, som stille og roligt
satte kursen imod Los Angeles.
Man havde ikke umiddelbart noget ﬂy
til rådighed som man kunne sende efter
dronen, så man alarmerede en US Air
Force base 8 km væk. Herfra sendte man 2
F-89D Scorpion afsted for at skyde dronen
ned. De to jets fangede dronen nord øst for
Los Angeles, i over 9.000m højde, og fulgte
den da den krydsede over Los Angeles.
Imens de ventede på at dronen skulle
komme ud over ubefolkede områder
diskuterede besætningerne den bedste
måde at uskadeliggøre den løbske drone
på. Scorpion var udstyret med det nyeste
ildledelsessystem, radar og computer til at
følge luftmål, og bevæbnet med 2.75” Mk.4
Mighty Mouse raketter.
På grund af forskellige udfordringer
med både teknik og design af elektronikken, endte man dog med at basere sig
på manuelt sigte. Meget manuelt, fordi
installationen af ildledelsessystemer i D
versionen havde medført at de almindelige
sigtemidler var blevet fjernet.
De 2 Scorpions affyrede samtlige af
deres raketter, over 200, imod dronen,
men var ude af stand til at skyde den ned.
Enkelte raketter kom så tæt på at de skram-

Allokeret til F6F-3 produktion i Canada, annulleret
Ikke sat i serieproduktion

Radiokontrolleret drone. Ombyggede F6F-5 og -5N"
2 enheder, ikke sat i serieproduktion

mede undersiden på dronen, men uden at
detonere. Tomme for ammunition og med
lav brændstofbeholdning returnerede de to
jets til deres base. Imens forsatte Hellcat
dronen imod Palmdale, hvor den løb tør
for brændstof, begyndte at ned i en spiral
for til sidst at gå i jorden ikke langt fra en
regional lufthavn. I 1997 kunne man stadig
ﬁnde stumper fra den stædige drone.
Den største skade skete på jorden. Det
store antal raketter som endte på jorden,
startede et betragteligt antal naturbrande.
Ud over disse var én tæt på at antænde
oliedamme ved et oliefelt og én anden kom
meget tæt på en fabrik som fremstillede
sprængstoffer. Hundredvis af hektar mark
og græsarealer blev brændt af, ﬂere huse og
køretøjer blev ramt og et antal mennesker
ﬁk sig en slem forskrækkelse. Ingen mennesker kom til skade, men det tog angivelig
omkring 500 brandfolk to dage at slukke
de mange naturbrande.

Hellcat i Royal Navy Fleet
Air Arm
I begyndelsen af maj 1943 blev Hellcat
stillet til rådighed for Storbritannien under
Lend Lease act (Låne/Leje loven). Royal
Navy Fleet Air Arm, FAA, modtog 252
Hellcat F6F-3 som i britisk tjeneste ﬁk
betegnelsen Hellcat Mk.I. (Til at begynde
med var betegnelsen Gannet I, men inden
længe besluttede briterne at anvende de

amerikanske navne). Fra august 1943
leveredes yderligere 930 stk. F6F-5 eller
Hellcat Mk. II. Af disse blev 100 leveret
som rekognosceringsversionen F6F-5P /
Hellcat PR.II, og 74 som natjager F6F-5N
/ Hellcat NF.II.
Hellcat blev taget i tjeneste i juli 1943
hvor 800 Naval Air Squadron / NAS udskiftede deres Sea Hurricanes. Første gang
Hellcat var i kamp var i december 1943
hvor 800 NAS ombord i HMS Emperor
deltog i angreb mod skibstraﬁk langs den
norske kyst. Senere, i april og maj 1944 var
800 NAS sammen med 804 NAS ombord
på HMS Emperor en del af dækningen
af angreb på det tyske slagskib Tirpitz i
Kaafjord.
Disse operationer fortsatte ind i august
måned hvor de var en del af luftdækningen
over den allierede landgang i Sydfrankrig.
I september blev 804 NAS slået sammen
med 800 NAS. (Under sidstnævnte nummer) og forskød igennem Suez kanalen til
Stillehavet, hvor de i oktober og november
sammen med 888 NAS, udstyret med
Hellcat FR.II, deltog i angreb langs den
Burmesiske kyst.
I britisk tjeneste opnåede Hellcats langt
fra samme score som deres amerikanske
kollegaer, strategien i Royal Navy var at
jagere skulle beskytte ﬂåden, og denne
gav ikke mange muligheder for luftkamp.
Hellcats noterede sig for 52 nedskydninger
(samme antal som F4U).
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Mit udgangspunkt var deres Dual
Combo Hellcat Mk. I/Mk. II, som havde
ligget i skuffen et stykke tid. Jeg tænker ikke
at lave en større gennemgang af sættet, der
ﬁndes rigeligt på nettet. For dem som er
interesseret, er der gode anmeldelser på
blandt andre Hyperscale.com og Modelingmadness.com.
Her er det tilstrækkeligt at nævne at
Eduard betegnelsen ”Dual Combo” dækker over udgivelser med to komplette sæt,
typisk af to forskellige versioner af samme
flytype. Hellcat Mk.I/Mk.II udgivelsen
består af 2 gange 141 plastdele, æts og
masker, decals til 6 ﬂy (3 af hver) og et ark
stencils som dækker begge versioner. Den
udgave som sælges nu, indeholder desuden
resinhjul til begge. Delene fremstår i ﬁn
form, med en super grad af detalje og ﬁn
pasform.
Ud over Eduard sættet anskaffede jeg
et Wing Fold sæt fra Wolfpack, bemalingsskabeloner fra LF Models og Eduard Brassin hjulsæt. Sidstnævnte fordi hjulene i sættet er uden dækmønster, som kun ville være
relevant for de allerførste producerede ﬂy,
og bestemt ikke for dem som blev leveret
til Fleet Air Arm.
Eduard har valgt at rette den fejl ved
fremover at inkludere resin hjul med korrekt mønster i Dual Combo udgivelsen.
Jeg ved ikke om de også inkluderer resin
hjulene i andre udgivelser.
Eduard Hellcat 1:48
Jeg havde besluttet mig for at bygge en
Har man appetit på at bygge en Hellcat, F6F-5/Hellcat Mk.II, JX814 som ﬂøj med
i 1:48, er Eduard ”The Name in Town”. 1844 NAS fra HMS Indomitable under
Støbeformene har vel små 10 år på bagen, kampene ved Okinawa i April 1945. Flyet
men er fortsat noget af det bedste man er interessant fordi det var med det ﬂy Subﬁnder. Eduard har udgivet en del versioner Lieutenant W.C.M. Foster 12. april opnåede
af både F6F-3 og -5 henholdsvis Mk.1/ status som es. Også fordi ﬂyet ﬁk en krank
Mk.II, og en -5 NF.
skæbne, dagen efter blev det skudt ned af
De ﬁndes i Weekend Edition, Dual antiluftskyts fra egne skibe.
Combo og Royal Class og er for de ﬂestes
Men. Her er det en perfekt lejlighed til
vedkommende fortsat tilgængelige.
at øse af min afgrundsdybe erfaring, eller
mangel på samme.
Læs byggevejledningen, grundigt, før du
kommer alt for godt
i gang!
Dual Combo
sættet indeholder
dele til to ﬂy, ikke to
identiske ﬂy. ByggeWingfold sættet fra
vejledningen er for
Wolfpack i nærbillede
begge, men viser ret
tydeligt hvilke dele
der er forskellige.
I første omgang
noterede jeg mig
ikke, at der var to
forskellige støberammer til vingerne.
Det gik først op for
Som følge af betingelserne i Låne/Leje
loven skulle udstyr returneres efter kamphandlingernes ophør, og FAA begyndte
hurtigt at udfase Hellcat.
I december 1945 var der ud af de 12
eskadriller, som havde været udstyret med
typen, kun 2 tilbage og disse blev opløst
i begyndelsen af 1946. Én enkelt Hellcat
Mk.II blev dog fortsat anvendt af den
øverstbefalende på flyvestationen Lossiemouth i Skotland i april 1953.
--Ovenstående er på ingen måde ment som
en udtømmende beskrivelse af Hellcat.
Hvis du skulle have lyst til at vide mere
om Grumman’s store Cat, er der masser at
hente. Internettet selvfølgelig, men for dem
som er til analoge medier er en af de bedste
bøger om emnet efter min mening udgivet
af Detail and Scale, ”F6F Hellcat" af Bert
Kinsey, den har skala tegninger af Dana
Bell. De er præcise og baseret på originale
tegninger fra Grumman. Teksten som beskriver udvikling og indsats er udmærket.
Værket er dog fra 1988, men hvis man kan
få fat i den, er det ulejligheden værd.
Modellers Data File ”The Grumman
F6F Hellcat” er også en rigtig god reference, med særdeles ﬂotte farveplancher
og komplette stegtegninger i 1:48 og 1:72
skala. Værket falder dog lidt på en tynd
modelbygge sektion.
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mig da jeg åbnede mit Wolfpack wing fold
sæt, og ved et tilfælde konstaterede at dette
sæt er baseret på Hellcat Mk.I vingen. Den
generelle planform er identisk, men panellinjerne er markant anderledes i forhold til
Mk.II. Altså Mk.II = No-Go.
Min plan B blev i stedet en af Mk.I
optionerne i sættet , den version som er vist
på æskeforsiden. En F6F-3/Hellcat Mk.I,
JV132 som blev ﬂøjet af en vis Lt. Blythe
Ritchie fra 800 NAS på HMS Emperor, 8.
maj 1944 under Operation ”Hoops” ud for
den norske kyst. Den dag skød Ritchie en
Fw 190A fra JG 5. ned, en af de få som det
lykkedes FAA piloter at skyde ned. Det var
Ritchies femte sejr og han opnåede dermed
status som es. Episoden er beskrevet ﬂere
steder og ﬂyet optræder som farveplanche
i en del bøger.
Det er næsten overﬂødigt at sige, at jeg
startede med cockpittet, som er en relativ
ukompliceret affære. Eduard leverer et
plant instrumentpanel som basis for de
tre lag æts som udgør instrumenterne.
Ætssættet til cockpittet er omfattende,
og kræver at en del konsoller og støbte
detaljer fjernes før man kan montere de
enkelte dele. Et par dele er bekymrende
små, virkelig små og selv med luplampe var
det lidt af en udfordring at få alt monteret.
Jeg indrømmer, her i al fortrolighed, at
jeg opgav enkelte af de mindste dele. Alle
cockpitdele blev malet Mr. Color FS43151/
Zink-cromate Type 1 før samling og ﬁk
efterfølgende en behersket weathering.
Samme tur ﬁk de to kropshalvdele dér hvor
cockpittet skulle monteres.
Næste skridt var at samle skroget.
Eduard er gået traditionelt med en højre og
venstre del, inden samling skal cockpittet
monteres på en af siderne. Man husker
selvfølgelig også at montere halehjulet før
man lukker skroget. Som stort set eneste
rigtige udfordring med bygningen var de to
kropsdele en smule uens, på trods af alle
mulige tiltag ville de ikke ﬂugte. Jeg måtte
vælge en kant på ryggen af ﬂyet eller i bunden. Og så ender det altid med at man får
justeret en smule alligevel, og står med en
kant begge steder. Og her et lille hint: dry
ﬁtting er altid en god idé. Jeg skulle have
brugt lidt mere tid på at justere cockpittet,
jeg endte desværre med en lille irriterende
afstand imellem skrog og instrumentpanel.
Også det bagerste skot gabte lidt. Side og
højderor blev monteret, de passede super
godt og der var intet behov for ﬁller.
Motoren består af 5 dele + tændingskabler i æts, sidstnævnte var absolut den
største udfordring. Men det lykkedes at
få dem til at sidde nogenlunde tilfredsstillende. Og belønningen for det arbejde
ligger alene i viden om at de sidder der, man

ser nemlig ikke det fjerneste til de kabler
når først motorkappen er monteret. Motorkappen krævede ligesom skrogdelene lidt
opmærksomhed for at aligne top og bund
før den blev monteret. Byggevejledningen
forslår derefter at man monterer vinger
og landingsstellet. Jeg valgte af praktiske
grunde blot at samle delene til understellet, men at vente med at montere dem
indtil allersidst i processen. Hvert understel
består af 12 dele, minus hjul, og der ville
med sikkerhed ryge nogen af under den
resterende byggeproces.
Wolfpack sættet består af 14 dele,
vingedelene med nydelige og korrekte
panellinjer (for en Mk.I) og er i lighed
med resten af delene virkelig pænt støbt.
Selvom støbepropperne er ret store, er de
nemme at separere fra delene. Den yderste vingedel, den der folder, er i ét stykke,
samme gælder for den inderste del som
udgør vingeroden. Jeg kæmper altid med
at få foldede vinger ens i vinkel, Wolfpack
havde gjort den opgave lidt nemmere ved
at støbe hængslet på yderste vinge. Så længe
man sørger for at montere hængslet plant
imod inderste vingedel er opgaven relativ
nem. Sættet indeholder også et vingepanel,
et klap til hjulbrønden og en bjælke som
er en del af vingestrukturen. Sidstnævnte
har en lille dims støbt på som jeg var så
tæt på at skære bort, indtil jeg konstaterede
at den faktisk havde til formål at fange et
modsvarende hul i vingedelen for at låse
vingen i foldet position.

Billedet her viser navigationslyset på højre vinge,
hvor man tydeligt kan se at der er tale om en farvet
pære bag transparent glas
Foto: Per Tardum

Jeg ﬁk en del tid til at gå med at ﬁnde
ud af præcis hvordan omtalte bjælke og
vingepanel skulle monteres. Wolfpack
vejledningen er baseret på billeder, og
ingen af dem viste præcis hvor delene
skulle monteres. Jeg fandt heller ikke noget
i mine referencer som viste området fra
en brugbar vinkel. Hint: Google har svar
på alt. Jeg prøvede med mange forskellige
søgestrenge, men først da jeg fjernede 1:48
som kriterier dukkede der noget op. Faktisk
laver Wolfpack samme wing fold i 1:72, og
den tilhørende vejledning er meget mere
tydelig end i den større skala. Derefter
var monteringen straight forward. Den

inderste vingedel er en drop in erstatning
for plastikdelen og kræver kun en smule
ﬁller langs skroget.
Navigationslysene på vingespidserne
var et lille projekt i sig selv. I byggevejledningen angives de som klar rød henholdsvis
klar grøn. Hellcat havde faktisk klart /
transparent glas over farvede pærer, så jeg
borede et 0,3 mm hul op i den transparente
del og lagde forsigtigt en dråbe farve i. Det
ligner meget godt. Derefter blev de yderste
vingedele og dæksler lagt til side sammen
med understellene

Maling / decals / ﬁnish
Efter spartling og almindelig afrensning
blev alle dele sprøjtet med Mr. Surfacer
1000, dette afslører sædvanligvis de enkelte

Dette billede viser lidt mere
af vingefolden
Wolfpack sættet indeholder
komplette vinger
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steder hvor spartel eller slibning ikke er
helt perfekt.
Selve malerarbejdet var simpelt, alt på
undersiden inkl. understel og hjulbrønde
blev sprøjtet Tamiya AS29 Grey Green
(IJN) som er en super repræsentation af
Sky. Oversiderne er et mønster af Extra
dark sea grey og Slate Grey. Til EDSG
brugte jeg Tamiya TS-4 German Grey, og
til Slate Grey en Tamiya TS-28 Olive Drab.
Mat sort til propeller og Tamiya TS-82
Rubber Black til dækkene.
En irriterende lille ting som gik op for
mig, for sent var, at LF-maskerne var lidt
tykke, og desværre havde jeg enkelte steder
været lidt for rundhåndet med malingen,
hvilket betød en lille kant imellem de to
farver. Den er kun rigtig synlig under en
decal/kokarde, hvad der til gengæld er
smadderirriterende.
Decalarket består af 68 stencils og
den valgte F6F-3 skulle bruge 16 kokarder
og serienumre fra hovedarket. Stencils er
meget tydelige og ﬂot printet, men nogen
af dem er meget små. Meget små. Og trykt
på meget hvidt papir. I ﬂere tilfælde vidste
jeg ikke om jeg havde klippet en stencil
fri eller midt over, eller blot havde lagt et
tomt stykke decal papir i vandet. Stencils
slap papiret ret nemt, hvorimod decals fra
hovedarket krævede lidt mere tålmodighed.
Begge ark reagerede godt med Microsoft
SOL / SET væskerne og endte med at ligge
pænt ned i panellinjer.
Efter decals og stencils var placeret
blev alle panellinjer trukket op med en blød
blyant for at give lidt kontrast.
Understel, hjulbrønde og ikke mindst
den indvendige vingestruktur (dér hvor
vingerne folder) ﬁk en mørk vask og efterfølgende en lys, næsten hvid vask som
skabte lidt dybde.
Vingeforkanter og andre udsatte steder
ﬁk en mørk brun for at repræsentere korrosion og en sølvfarvet til at markere slid

omkring diverse paneler, propellerblade
og vinger.
Næste fase var at give det hele en gang
mat lak før jeg kunne begynde den endelige
samling. Og det var lige præcis dér hvor
min nye bedste ven Vallejo Acrylic Matt
Varnish besluttede sig for at ødelægge det
hele. Første lag endte i plamager af varierende glans og tågede pletter. Ingen panik,
det er set før med andre produkter. Lag
nummer to løser altid problemerne. Men
nej, ikke denne gang. Jamen så gi’r vi den
bare en tur mere. Og én til. Fire lag skulle
der til før overﬂaderne var nogenlunde
acceptable, ikke perfekte, men acceptable.
De tre kedelige løbere som blev resultatet
af min ivrighed eller frustration, lever jeg
med. Jeg var ellers ved at være blive glad
for Vallejo, jeg har lavet ﬂere projekter med
produktet, uden problemer af nogen art.
Jeg brugte Tamiya Weathering Master,
primært sod og rust, til at illustrere udstødningsspor og krudtslam over vingerne.
Udstødningen soder på alle ﬂy, men på
Hellcat er dette meget markant.
Med alle dele klar, malet og weathered
var det blot at samle det hele. Først understel med hjul, derefter de foldede vinger
som jeg hæftede med en to-komponent
epoxy for at have lidt tid til at justere
vinklen.
Til sidst monterede jeg så de sidste
smådele som antenner, maskingeværløb og
pitotrør, den slags som forvinder sporløst
hvis de kommer på for tidligt, og de klare
dele, navigationslys, canopy og forrude/
vindskærm.

Konklusion
Eduards Hellcat i 1:48 er et super sæt,
uanset om det er Weekend Edition eller
Proﬁ Pack udgivelserne. Og Hellcat Mk. I
/ Mk.II Dual Combo sættet giver masser
for pengene. Sidstnævnte kan fortsat købes
på Eduards hjemmeside for ca. 280 kr. hvad

Seaﬁre Mk.17 og Hellcat Mk.I
ved siden af hinanden.
Forskellen er meget tydelig,
Hellcat'en ser bare meget mere
robust ud

10

der i min verden er en beskeden sum for
to komplette sæt, decals, æts og masker.
Jeg lærer altid noget af mine projekter. Noget ved jeg sikkert i forvejen men
fortjener at blive mindet om, andet er nye
erfaringer. Det jeg tager med denne gang,
handler om at færdigkøbte vinyl masker er
super genveje til et korrekt mønster, men
man bør passe på hvis maskerne er for
tykke og ikke tillade at malingen bygger sig
op til en synlig kant. Næste gang tror jeg at
jeg sparer pengene og prøver selv at klippe
mønsteret i maskeringstape eller lignede.
Jeg husker lige også at lakere canopy og
forrude, før jeg fjerner maskerne, Doooh.
Desuden, der findes åbenbart ikke en
100% sikker mat lak. Lav altid en prøve
på andet end modellen, ikke skudsikkert,
men det giver en lille indikation på om
temperaturen, luftfugtigheden, produktet
eller hormonerne (ligesom med citronfromage…) spiller sammen. På kort sigt
tror jeg at jeg går tilbage til min tidligere
trofaste Warhammer mat lak eller som
produktet hedder nu, Army Painter ”Anti
Shine”. Den bliver ikke helt mat, men den
er afgjort mere pålidelig end Vallejo.

En lille reﬂeksion
Min Hellcat ﬂøj op på hylden hvor den tilfældigvis landede ved siden af min Seaﬁre
Mk. 17. De to ﬂy, ved siden af hinanden ﬁk
mig til at reﬂektere over at de repræsenterer
to meget forskellige måder at adressere det
samme behov på.
Hellcat, stor, tung og designet med henblik på krævende hangarskibsoperationer.
Med næsten dobbelt kampvægt sammenlignet med Seaﬁre Mk. 17. Sidstnævnte slank,
elegant, en videreudvikling af Spitﬁre som
var landbaseret og grundlæggende designet
til nærforsvar. Og bestemt ikke til gentagne voldsomme landinger på et gyngende
hangarskibsdæk. 800 NAS udfasede sine
Hellcats i december 1945, og indfasede
netop Seafire Mk.
17 i 1947.
Under Koreakrigen ﬂøj Hellcats
som droner, i alt
væsentlig fjernstyrede bomber imens
den ultimative Seaﬁre Mk. 47 fortsat
smadrede sig selv
på gyngende hangarskibsdæk.
Seafire’en er i
øvrigt fra Airﬁx, et
fantastisk men lidt
overset sæt. Men det
er en anden historie
som man siger.

C4-Open 2018 Edition

Her synes du måske at kvaliteten kunne være bedre,
men skalaen er 1/350, så det er faktisk ganske godt arbejde

Den årlige udﬂugt til Malmø.
Tekst og fotos: Flemming Hansen

H

vis jeg kigger tilbage i annalerne,
må det konstateres, at mit første
besøg på C4-Open skete tilbage
i 1995 og jeg deltog da også tilbage i 1996.
Der er sket meget siden den gang.
Den gang var IPMS DM sammenligningsgrundlaget og dengang faldt
bedømmelsen ud til fordel for ”DM” i
størrelsen og antallet af modeller i forhold
til C4-Open. Ja, skryde det kunne man!
Omkring 1995 og 1997 havde vi i IPMS
de modelrigeste DM’er nogensinde i de
fantastiske Lyngby Storcenter lokaler. Efter
skiftet til Valby Kulturhus/Medborgerhus
gik det som bekendt kun én vej – tilbage
med antallet af deltagere og modeller, for
at lukke helt ned i 2015 efter et skuffende
antal tilmeldinger.
C4-Open har på trods af skiftende
tider og et årligt arrangement været i stand
til at holde skruen i vandet og har kunnet
holde liv i C4-Open, som vel nu er en af
Skandinaviens største modeludstillinger?
Malmø har dog været i en beklagelig
udvikling – ganske som København. Nu
er det dog ikke omfattende skyderier og
bandeproblemer der tænkes på. Der fører
Malmø vist med god margen... Nej, det
er hobbysituationen, der tænkes på. Da
vi kom til Malmø i gamle dage, var det

med stor fornøjelse at kunne besøge den
legendariske ”Bosses Hobby” og den store
og rimeligt pænt fyldige Modelcraft lige i
nærheden.
Der lå også en stor og velassorteret
kiosk på gågaden, der som regel også var
et besøg værd udover den nærmest obligatoriske burger hos Burger King.
Det var også i tiden før noget der hed
Øresundsbro! Så det var noget af en dagsudﬂugt med ﬂyvebådene og lange traveture
nede fra havnen.
Det var dengang...
Nu er den største hobbyforretning i
Sydsverige Stoppel Hobby på Frederiksberg... Så længe det nu varer?

Bosse er for længst væk og Modelcraft
er en skygge af sig selv i et lille lokale
længere væk fra centrum, der ikke rigtig er
værd at bruge meget (nogen!) tid på.
Nu er C4 udﬂugten blevet til en hurtig
tur direkte til Teknik og Søfartsmuseet,
hvor C4 har holdt til i rigtig mange år.
Lokalerne... Dette er nøglen til at have et
kontinuerligt og stabilt arrangement.
Lokaler i en passende størrelse, der
bare er der hele tiden. Som man så har en
gensidig fornuftig aftale med. Så ”simpelt”
er det. C4-Open har haft nøglen hele tiden.
”DM” arrangeret af IPMS DK tabte på
den lange bane.
En ﬁn 1:48 Viggen i et lille diorama
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Men netop som det skrives så kommer
”nyheden” om at C4-Open ikke længere
kan afholdes på Teknik og Søfartsmuseet…
Stedet skal ombygges radikalt og det
levner så åbenbart ikke længere plads til et
arrangement som C4-Open. I det mindste
ikke i 2019?
I den sidste weekend af oktober 2019
skal vi et andet sted hen. Umiddelbart siger
meldingen Kockums Fritid, der ligger lige
i nærheden.
Håber ikke at dette medfører store
økonomiske udfordringer for C4-Open?
Men det vil fremtiden vise.

set dominerede konkurrencen helt:
Fly
Militære køretøjer
Der er figurer,
dioramaer, biler,
skibe, rumskibe og
andet. Det er dog
de to førstnævnte
områder, der vel optog 75% af modellerne i år. Men med
fulde borde og ingen
tomme områder var
det en ﬁn fremgang i
forhold til de i hvert
fald sidste par år.
Svenskerne bygger mange
Som tidligere ommodeller med et svensk tilsnit.
Her er det en 1:48 HKP-4 talt var det SM og
det har i reglen en
indﬂydelse.
Konkurrencen
Mange af vores danske ”kolleger”
Det er efterhånden nogle år siden. Men nu
var det C4’s tur igen til at stå for den del havde taget turen over til det sydsvenske
af konkurrencen, der er en del af IPMS og det afstedkom da en del præmier, hvilket
man kan aﬂæse af kommentarerne på vore
Sveriges Svenske Mesterskab.
Det kunne også ses på modeludbud- dages udgave af røgsignaler - Facebook.
Hvor det hele jo desværre er lige så
det, der var det største det har været i en
del år. Om det så var på grund af SM eller hurtigt væk igen som det opstod – ganske
andre omstændigheder/tilfældigheder er som røg.
Men man kan ”snyde”. Bare brug den
svært at udtale sig fuldstændig kategorisk
om? Om ikke andet så var der rigtig mange lille funktion – et ”æseløre” til ethvert indlæg du vil bevare. I toppen af et indlæg - til
mennesker. Rigtig mange...
Modeller var der som sagt også mange højre og i modsat side af brugernavnet er
af. Kvaliteten var skyhøj langt de ﬂeste der tre prikker ***. Klik på dem og der kan
steder. Der er to fokusområder som stort du gemme opslag. Find det igen ved at lede

Denne lastbil er til gengæld dansk og også
bygget af danske Tom Nielsen
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En svensk 1:35 model af en
CV9040 fyldt med detaljer

efter ”Gemt” i venstre side af skærmen lige
under overskriften ”udforsk”. Se det var et
lille kursus i FB brug.
Man kunne også lægge billeder i et
forum – men det er jo en del mere omstændeligt end det hurtige upload til FB.
Desværre...

Handelsbalancen
Det er efterhånden nogle år siden at de private forhandlere blev forvist fra C4-Open.
Angiveligt fordi de etablerede forhandlere
ikke ønskede konkurrencen.

Da det er de etablerede forhandlere
der sponsorerer sætpræmierne, er det naturligvis ikke noget der på nogen måde
kan peges ﬁngre ad. På den anden side
er det - på trods af en altid imponerende
sponsorliste - desværre alt for tydeligt at
forhandlergrundlaget bliver stedse mindre.
Vi skal ikke så mange år tilbage for at ﬁnde
forhandlere hele vejen fra indgangen og
ned i dybeste hjørne - samt i forlokalet lige
uden for konkurrencelokalet.
Puma Hobby havde traditionelt sin
stand lige inden man drejede til højre for

at komme til udstillingen. Den plads er i
den grad ledig. Puma ﬁndes stadig, men
er helt gået over til at sælge airbrush og
tilbehør. Så enhver handel koncentrerede
sig stort set om to steder. Et på hver sin
side af indgangen. Alfa Hobby traditionelt
til venstre og Dinominhobby til højre inde
i mørket.
Alfa Hobby så ud til at have den største
omsætning. Der var mange spændende malinger og ﬁnishes at købe sig fattig i, så det
var jo godt nok. Dog måtte man desværre
kigge forgæves efter Special Hobby som

Denne 1:48 Dassault Ouragan
i israelsk bemaling er et resin sæt fra
IsraCast
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Historien melder ikke om der er brugt decals eller
Tamiya tape i kilometervis på denne Mk.IV Male

jeg havde store forventninger til. Man meget kan jo gå galt
og planer kan ændres?
Så alt i alt var udbuddet desværre blevet lidt mindre – men
det er jo svært at gøre så meget ved.

De danske bidrag
Mangen en dansk var draget af gårde for at deltage i C4Open. Det er måske ikke alle der ﬁk noget med hjem?
Men i det mindste viser resultatlisten mange danskklingende og i visse tilfælde velkendte modelbyggernavne.
Det særegne ved C4-Open er at der ikke nødvendigvis
”kun” uddeles 3 præmier i hver klasse. Der kan uddeles Guld,
Sølv og Bronze i multiplum.
Hvor mange i hver klasse afhænger af kvaliteten af modellerne. Derfor vil man kunne se en del steder at der f.eks.
er ﬂere enslydende præmier i nogle klasser.
Dioramaet til højre er en ﬁn historie med den tyske oﬃcer,
der skal have tanket motorcyklen op inden han og elskerinden
kan tiltræde tilbagetoget
Slæbebåden Anna er et gammelt Revell sæt fra 1956!
Årets temaklasse var karrikaturmodeller, her er det en MiG-15
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Med DC-3 ”venderne” til Telemark Airshow
Gennem mange år har jeg nydt en eller to årlige ture med OY-BPB – vores gamle DC-3.
Tekst og fotos: Per Voetmann

I

år havde jeg sat næsen op efter og
tilmeldt mig tre, fordi jeg belært af de
seneste års erfaringer ved, at der kan
forekomme aﬂysninger.
De to var så blevet aﬂyst, da jeg en tidlig
september morgen kørte til Roskilde, for at
ﬂyve til Notodden i det sydlige Norge for
at overvære årets Telemark Airshow. Der
er altid en særlig stemning, når vi mødes i
afgangshallen. Selv om ingen af dagens deltagere var debutanter, kunne man mærke
den spændte forventning.
Men den blev hurtigt udløst ved, at vi i
samlet ﬂok travede langs banekanten over
til den ventende dame. Tredje gang blev så
heldigvis lykkens gang her i 2018. De to
Pratt & Whitney motorer var toptunede, og
startede denne morgen uden det mindste
besvær. Efter opvarmningen taxiede vi
stille og roligt ud til banen og lettede uden
problemer.
Kursen blev sat hen over Nordsjælland, ud over kysten. Langs med Sveriges
vestkyst og ind gennem Oslo-fjorden. Og
efter omkring 2 timers ﬂyvning i lav højde,
landede vi i den lille Notodden Lufthavn.
Nu er det ikke nogen stor lufthavn.
Den er klemt inde mellem en række fjelde,

Det norske ﬂyvevåbens kunstﬂyvningshold
hedder Yellow Birds og ﬂyver MFI-15.
Det er kun dette ene ﬂy der har en hajmund

en elv og en campingplads. Faktisk kan
man kun passere til campingpladsen, når
banen ikke er i brug.
Jeg ved ikke om vi var ventede på
pladsen, men det var ikke helt let at få
ﬂyet parkeret.
Vores gamle dame var ubetinget dagens
største gæst. Og der var ikke rigtig plads til
hende på forpladsen, for så ville de øvrige

deltagere ikke kunne komme ind til tankanlægget. Altså måtte hun ﬂyttes. Og det
blev så ind på publikumsområdet.
Og her blev så DC-3 vennerne bogstaveligt til DC-3 venderne. For det krævede
en del man-power (ja, for der var ikke kvinder med) at få hende vendt og skubbet ind.
Men heldigvis gav det ikke store problemer
at skubbe. Det største problem var nok, at
DC-3 venderne på arbejde
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Denne norske Chipmunk ﬂyver i RAF farver

En Antonov An-2 er et stort ﬂy,
der kan lande på et frimærke

Norseman i "krig", eller i hvert fald med masser af pyroteknik i baggrunden
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Spitﬁre samlesæt i 1:1. Der er et restaureringsarbejde forude inden den kan ende på et museum

Et betydeligt mere fredeligt billede af den samme Norseman
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når damen først ruller, så er hun lidt svær at
standse igen. Men alt lykkedes ﬁnt.
Vi var således på plads i god tid til
showet, der startede med det traditionelle faldskærmsspring. Dernæst en række
mindre ﬂy. Bl.a. et par norsk registrerede
CASA 1-131E, en spansk-bygget version
af den gamle tyske træner Bücker Bü-131
Jungmann.
Blandt træningsﬂyene sås også Tiger
Moth, Boeing Stearman, Harvard, Trojan
og SAAB MFI-15, det norske ﬂyvevåbens
elementærtræner. Det norske ﬂyvevåben
optræder med dem under navnet ”Yellow
Birds”, meget passende med den skriggule
farve, de er malet i.
For danskere var der også et glædeligt
gensyn med en norsk Chipmunk i nydelige RAF-farver. For danske nostalgikere
var det også godt at se en Alouette III i
luften igen.
Dagens største og mest spektakulære
trænere var dog de tosædede jettrænere.
Først og fremmest Viggen fra det svenske
ﬂyvevåbens historiske ﬂight, der lavede en
række spektakulære take-offs og landinger.
Og banens kapacitet var alt rigeligt til dette
agile ﬂy.
Lidt mindre spektakulært, men dog
alligevel dejligt nostalgisk, var et par
overﬂyvninger af den nyligt restaurerede
norske Starﬁghter – LN-STN. Den måtte
vi ”nøjes” med at se i luften. Banen er alt
for kort til den. Men stadig skønt bare at
Den tosædede Viggen var i sit es med en kort
bane til at lave spektakulære take-oﬀs fra
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se den og at genhøre de karakteristiske hyl
fra motoren.
Dagen bød også på kunstflyvning
af høj klasse. Og et Warbird-show med
pyroteknik, så man følte sig hensat til en
af anden verdenskrigs krigsskuepladser.
Meget livagtigt. Og tilstrækkeligt ”hot”
til, at brandvæsenet måtte på banen og
efterslukke.
Dagens næststørste deltager var en
russisk Antonov AN-2, meget passende
registreret LN-KGB, der viste sine fantastiske STOL-egenskaber. Jeg tror det er
det nærmeste vi kommer et fastvingeﬂy,
der kan starte og lande på et frimærke. I
betragtning af ﬂyets størrelse, ret imponerende.
Inde i hangarerne var der også forskelligt at se. Mest interessant synes jeg, var den
norske Spitﬁre LF IXe, MK997, der styrtede ned i Samsjøen i forbindelse med en
lavtﬂyvning i februar 1950. Flyverløjtnant
Finn Torstensen blev
dræbt ved havariet.
Flyet med alle
dets vragdele er nu
hævet igen i august
2018. Planerne for
dets fremtid er ikke
helt entydige. Nogen
rygter siger, at det
skal genopbygges til
flyvende stand. Og
det vil blive noget af

en opgave! Andre, at det skal genopbygges
til udstillingsbrug.
Uanset hvad, bliver det spændende
at følge de kommende års restaurering.
Det er noget af et samlesæt, der her skal
håndteres, uanset hvor langt man vil gå ved
genopbygningen.
Efter en overordentlig ﬁn dag på pladsen, var det tid til at vende næsen hjemad.
Og ja, igen blev der brug for DC-3 venderne! Det var sin sag at få manøvreret den
gamle dame tilbage på forpladsen uden at
tabe kontrollen, så hun bare kørte derudaf.
Og med så meget kontrol, at hun kom
inden for rækkevidde af brændstofanlægget. Men også det klarede de kompetente
besætningsmedlemmer sammen med et par
håndfulde venner.
Turen gik derefter i adstadigt tempo
tilbage langs med Sveriges vestkyst – forbi
Gøteborg – og tilbage til Roskilde til den
traditionelle tak for turen øl/vand.

En ﬂot Tiger Moth var
et af de deltagende ﬂy

Dioramabygning og dioramamaterialer
Denne artikel er skrevet på opfordring og er en omskrevet form af mit foredrag, afholdt
ved oktober mødet i foreningen.
Af Dan Seifert

F

ørst lidt deﬁnitioner: Hvor kommer
udtrykket ”diorama” fra. Diorama
er oprindeligt et græsk ord som
betyder ”gennemskinneligt billede”. Og er
et billede som kan ses fra begge sider og
som belyset bagfra med forskellige farvede
glas giver ændring i styrke og farvetone og
derved forandrer billedet man se. Man kan
også tilføje bevægelige dele, som er med til
at frembringe illusionen.
Diorama er opfundet af franskmændene Louis Daguerre og Charles M. Bouton i 1822, hvor de på en udstilling i 1823
præsenterede deres bevægelige billeder.
Den senere mere moderne brug af
dioramaer kom med mulighederne for at
bygge modeljernbane, hvor behovet for
at gengive virkeligheden i miniature blev
nødvendigt.
Modelbyggere tog dette til sig, da de
også havde behov for at vise virkeligheden
i miniature med deres modeller. I senere
moderne tid så har mange museer fundet
anvendelse for brug af dioramaer, når store
slag eller historiske begivenheder skulle
gengives på udstillingerne.

Hvad kendetegner et godt
diorama?
Et diorama skal kunne fange beskueren
og kunne fortælle en historie. Når man på
udstillinger og ved konkurrencer ser på et
diorama, så skal man helst ikke være i tvivl
om hvad der foregår, uden at skulle se på
en eventuel titel for at forstå det man ser.
Mange dioramaer lider desværre af
ikke at gøre det. De værste er typisk dem
hvor et køretøj er placeret og nogle ﬁgurer
står og peger formålsløst ud i horisonten.
Hvad der lige sker, det er op til beskueren
at gætte…
Der ﬁndes mange af den slags ikke
fortællende dioramaer, som man groft
sagt mere burde kalde for opstillinger af
køretøj og ﬁgurer.
Nogle dioramaer kan blive til rene
kunstværker i ﬂere planer med ﬂere modeller og forskydninger i terrænet.
Nogle modelbyggere vælger bevidst
at fortætte dioramaet således at model og
baggrund ser ud til at falde ud af dioramapladen. Derved opnår de en fortættet
stemning og historien nærmest springer
ud i hovedet på beskueren.

Sammenfattende så kan et
diorama have vidt forskellige
udtryk. Fælles for dem er, at de
skal kunne fange beskueren og
fortælle en historie.
Mangler det, så er det mere
en præsentationsplade med en
model og nogle ﬁgurer.

"Tørtræning" eller i hvert
fald en prøveopstilling er
en rigtig god ide inden
man detaljerer dioramaet

Hvad kan man
bruge som
dioramaplade?
Disse kan have mange forskellige former. Jeg fremstiller dem
selv, da jeg har en overﬂadefræser, som kan skære ﬁne hjørner. Fordelen ved dette er at jeg
kan fremstille dem i præcis det
mål som mit diorama skal have.
Man kan også købe plader
i præfabrikerede mål fra enten
hobbyforretninger eller via
nettet hos de større online
forhandlere. I slutningen af
artiklen kan du ﬁnde en liste
med forhandlere.
Disse plader kan være almindelige
ﬁrkantede eller for at give dynamik antage
mere skæve former. Man kan også vælge at
bygge modellen på en sokkel, for således
at fremhæve modellen og bruge siderne til
at fortælle historien.
Mange gange så har supermarkederne
især her om efteråret salg af materialer til
at male billeder med og derved også lærreder som er rammet ind. Her kan man
mange gange ﬁnde ﬁne indramninger til et
diorama; fjern lærredet og isæt en simpel
dioramaplade og vupti så har du et ﬁnt
diorama.

Hvad kan man bruge som
underlag?
Når man bygger sit diorama så vil man
gerne have nogle niveauforskelle i terrænet.
Dette kan man gøre på mange forskellige
måder. Man kan blande tapetklister og
iturevne aviser og fremstille ”papmaché”.
Man kan også bruge ﬂamingo, som jo kommer med mange former i emballage. Det
kan groft tilskæres med en hobbykniv og
limes med alm. hobby træ-lim.

Dioramaet her er lavet
af Roger Hurkmans
Foto: Internettet

Vær opmærksom på, at hvis du bruger
kontaktlim med opløsningsmidler i, så
”æder” limen din ﬂamingoplade.
Fælles for begge materialer er at det
sviner en del. Man kan også i byggemarkeder købe isoleringsmaterialer og bruge
som underlag. Det er dog temmelig dyrt,
men sviner langt mindre.
Som jord har jeg altid brugt et restprodukt fra skomageren når han forsåler sko.
Det har altid heddet ”gummismuld” og er
i realiteten smulder fra sålerne når de er
limet og skal tilpasses skoen.
Skomageren har en lille båndpudser
som sliber sålen til og restproduktet bliver
til ”gummismuld”.
Det kan efterhånden være svært at
ﬁnde en gammeldags skomager, men de
ﬁndes stadig.
Prøv at aftale med ham om du ikke
mod et tillæg til kaffekassen kan købe en
pose eller to af hans restprodukt.
Man kan også købe ﬂere forskellige
færdigblandede produkter fra bl.a. ”Ammo
by Mig Jimenez”. Mange togforretninger
forhandler også materialer til at fremstille
”jord” af.
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Græs, grus, småsten og let
vegetation
Når det drejer sig om disse materialer, så
er naturen den bedste hjælper, Grus og
småsten kan ﬁndes løst i naturen, eller i
byggemarkedet. Hvis nogen i nabolaget
får lagt ﬂiser, så er der altid lidt grus eller
småsten at hente.
Når du går tur, evt. med hunden i
skoven, så se dig om, der er masser af
muligheder for at ﬁnde noget man kan
bruge. Grene og småkviste ﬁndes der et
utal af overalt, og hvis du kan ﬁnde små
selvsåede træer i skoven og få dem fritlagt,
så er rodnettet fra træet et super starter sæt
til buske eller små træer på dit diorama.
Man frigører de små træer forsigtigt
fra skovbunden, og tager dem med hjem,
skyller dem rene og lader dem tørre, så de
tørrer ud. Så giver man dem en gang hårlak
for at gøre dem mere robuste, så er de klar
som bevoksning i dit diorama.
Man kan hos dyrehandleren købe
chinchillasand som er ultra ﬁnt sand, det
er ideelt til at bruge i dioramaer eller hvis
man skal illudere en pudset mur på facaden
i et hus.
Kokosﬁbre er et andet produkt som
dyrehandleren kan sælge dig. De er normalt
til hamstere eller små fugle. For modelbyggeren så kan de bruges som busk bevoksning eller tæt bevoksning, da det danner et
ﬁltret net ligesom meget sammenvoksede
buske i et markhegn eller lign.
Græs kan fremstilles på ﬂere måder,
man kan i jernbanehobbyforretninger købe
mange forskellige former for dryssegræs i
ﬂere farver. Der er de senere år kommet
nogle devices frem, som med let strøm

får dryssegræsset til at stå op der hvor
det lander når man drysser det på. Ideen
er at man udnytter at der er en plus- og
en minuspol på materialet, når det bliver
vådt, så står det op når strømmen tilsluttes.
Man kan ﬁnde ﬁne YouTube videoer der
demonstrerer hvordan.
Hvis man ønsker længere græstotter, så
kan man enten købe assorterede græstotter,
som lige er til at montere eller fremstille
nogle selv ved at købe billige pensler og
så klippe hårene af. Ved at ﬁksere den ene
ende med træ-lim når det er tørt, så kan
man montere det på dioramaet og efterfølgende male det i græsgrønne nuancer.
Woodland Scenics fremstiller nogle
lange ﬁbre, som man kan bruge som enten langt græs eller korn fra en kornmark.
Dette kan fremstilles ved at påføre træ-lim
i enden af strået og så drysse det ﬁne chinchillasand på. Når det er tørt, så ligner det
ﬁnt korn og hvis man gider, så kan man
starte sin egen ”kornmark” på denne måde.
Mininatur/Silhouette fremstiller nogle
rigtig ﬁne buske som er lige til at gå til, ellers så kan man lave sit eget buskads ved
at bruge tørrede rødder fra små træer og
kombinere det med de tidligere nævnte
kokosﬁbre. Bygget rigtigt sammen, så kan
man sagtens skabe sine egne buske.
Man kan købe disse kviste i større poser
bl.a. fra Stoppel eller fra jernbanehobbyforretningerne. De er naturligt gullige i
farven og de skal bemales i træfarver for
at kunne bruges
Man kan også fremstille sine egne træer
ved at kannibalisere nogle ledningstræer for
at få fat i de bløde kobbertråde, som kan
bruges som grene i træet. Kobbertrådene
flettes sammen så de danner grene på
Her er det færdige resultat fra
Roger Hurkmans hånd
Foto: Internettet

træet. Disse formes så man har en stamme
til træet, som så forgrenes ud til ﬁnere og
ﬁnere grene. Dette skelet beklædes så med
en blanding af træ-lim, ﬁnt savsmuld og
det tidligere nævnte gummismuld. Denne
masse påføres træstammen og grenene og
når den er tør, så bemales den i træ farver.
Som trækrone kan man så enten bruge
de førnævnte kviste som påføres lim og
drysses med bladløv fra Woodland Scenics.
Man kan også vælge at købe færdigbyggede træer. Der er ﬂere på nettet som
tilbyder sig med håndbyggede træer. Fælles
for dem er, at de er af ganske høj kvalitet
og pænt dyre. Jeg har et Ardenner diorama
i tankerne, hvor jeg skal bruge en 6-8 høje
nåletræer. I 1:35 skala er de mellem 25 og
35 cm høje, de vil færdiglavede koste mellem 25 og 35 euro stykket!
Dem kommer jeg nok til at fremstille
selv, jeg har fra en modelbygger i Holland
fået tilsendt en beskrivelse på hvordan. Når
jeg har prøvet metoden, så skal jeg nok i en
fremtidig artikel skrive om det.
Når du er på ferie, så er der en oplagt
mulighed for at gøre studier i felten. Når
jeg har mulighed for det så tager jeg billeder
af landskaber og bygninger som muligvis
har stået tilbage i det tidspunkt som du
ønsker at dit diorama handler om. Mange
mindre provinsbyer huser stadig huse
som man rimeligvis kan antage har været
opført i starten af forrige århundrede. Tag
nogle billeder af dem og brug dem som
inspiration.
Det samme gælder med bevoksning,
Da jeg og redaktøren var på vores Normandiet tur ﬁk jeg lejlighed for at undersøge den særlige bevoksningstype kaldet
”hedgerows” af de allierede. De normanniske bønder har gennem århundreder afgrænset deres marker med meget tætte høje
sammenvoksede hække med en jordvold
nedenunder. Det var for de allierede, især
amerikanerne, en næsten uigennemtrængelig forhindring deres køretøjer ikke kunne
komme igennem og som for tyskerne
samtidigt var et formidabelt forsvarsværk.
At bygge dem kræver at man ved, at
man skal bygge dem med en grundvold af
ﬂamingo og så bruge de tidligere nævnte
typer af kviste rødder og modelbygningsmaterialer for at skabe disse ”hedgerows”
i miniature.

Husbygning –
færdigprodukter kontra
egenproduktion
I starten af 80’erne var de eneste muligheder for at bygge huse at ﬁnde noget
pap og små trælister og så starte at bygge
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Desuden så er støvmaterialet fra produktet farligt at indånde, så man skal tage
sine forholdsregler til materialet.

Huset her er lavet af
Balsa-Foam
Foto: Internettet

Oversigt over materialer og
producenter

efter hvad man var inspireret af. Så var der
nogle producenter som så muligheden for
at fremstille husfacader i gips ud fra en
form og så havde man nogle ruiner eller
husfacader at bruge i dioramaet. Det var
især franske JMP og belgiske Verlinden,
som udgav dem. Ulempen var at de gik
alt for let i stykker. De knækkede i æsken
under transporten. Miniart har siden de
startede haft en meget stor produktion af
vacu-formede husfacader eller ruiner. De
er noget bedre end de gipsstøbte modeller,
men har den ulempe at de skal skæres ud
af vacu-formen og at de er hule skaller, der
skal forstærkes for at undgå at de kommer
til at se forkerte ud.
Man kan med fordel selv fremstille sine
huse, Der ﬁndes et super fabrikat kaldet
”Balsaplan” det kan købes hos ”Tutein og
Kock” eller via nettet. Materialet består af
hvid pap limet på balsa træplader på begge
sider. Man konstruerer sit hus og skærer
det ud. Det er rigtig godt at lime med alm.
træ-lim og når det er tørt, så er det rimeligt stærkt. Som vinduer og døre kan man
bruge de modelsæt som Miniart fremstiller
eller købe andre fabrikaters produkter.
USA ﬁrmaet ”Hansa System” producerer i plastic hele byggeklodssystemer (á la
LEGO), tagsten, vinduer og døre. Deres
produkter kan med fordel bruges sammen
med plasticlister fra Evergreen.
Man kan også bruge andre materialer
at fremstille facader af. En mulighed er
korkplader, som kan bruges til at fremstille
mursten eller brosten af. Man køber pladerne, de er typisk 2-4 mm tykke, skærer
dem i strimler på 5-6 mm eller større. Disse

skæres så i små stumper, som limes på en
baggrundsplade af pap og så bygger man
muren. Når den er færdig og helt tør så
blander man noget relativt tyndtﬂydende
Polyﬁlla. Det pensler man i mellemrummene. Hvis du ønsker en mørkere eller
mere grå farve i sprækkerne mellem stenene så skal du tilsætte noget pigment til
at farve det med. Den overskydende masse
skal tørres af med en fugtig klud inden det
størkner helt…
Man kan også i byggemarkeder købe
skumisoleringsplader. De har de fordel
at de er gode at gravere i. Man skal bare
huske at det er omvendt, så man skal hele
tiden tænke på hvordan resultatet skal se
ud. Den største ulempe på dette produkt
er at prisen er høj.
Jeg har fundet, på en af mine ture til
udenlandske modelbygningsmesser, et
hollandsk ﬁrma som er importør af et
amerikansk produkt ”Balsa-foam”. Det
ﬁndes i forskellige
tykkelser og styrker. Det har ligesom
skumisoleringspladerne den styrke,
at det er nemt at
gravere i med en
miniboremaskine
med diverse fræsere.
Man skal bare huske
at rense sine instrumenter grundigt, da
det har en tendens
til at ruste efter at
være i kontakt med
”Balsa-foam”.

Dioramaplader: Kan købes i byggemarkeder, brug deres snedkeri til at tilskære dine
dioramaplader. MDF-plader er at foretrække. De bliver ikke påvirket af at blive
våde på overﬂaden. Bruger du rigtigt træ
så skal det lakeres på siden der er i kontakt
med dioramaet.
Rammer kan enten være rammer fra
billeder eller lister købt i byggemarkedet.
Flamingo kan enten være rest emballage eller isoleringsmaterialer, f.eks. ”Sundolit” købt i byggemarkedet.
Træ-lim købes i byggemarkedet.
Grus, småsten, små trærødder, kviste
kan man ﬁnde ”vildt” i naturen.
Chinchillasand og kokosﬁbre købes
hos dyrehandleren.
”Gummismuld” jord kan ﬁndes som
restprodukt hos skomageren.
Græs, småbuske og materialer dertil
kan enten købes hos jernbanehobbyforretninger såsom Togdillen eller Gentofte Togcenter eller på Hobbymessen i
Rødovrehallen.
På nettet kan Modelbau König https://
www.modellbau-koenig.de/ eller Ammo by
MIG-Jimenez https://www.migjimenez.
com/en/ levere rigtigt mange produkter
fra følgende firmaer Noch, Miniatur/
Silhouette Model Scene/Langmesser,
Woodland Scenics
Færdigkøbte træer kan købes på nettet
hos www.drzewamodelarstwo.pl
Gipsstøbte huse kan købes hos RTdiorama www.rt-diorama.de.
Huse i vacuform ﬁndes hos Mini Art
http://miniart-models.com/.
Balsaplan kan købes hos ”Tutein og
Kock” i København eller på nettet søg
efter Balsaplan.
Balsa-Foam forhandles af BrevecoModelling: www.brevecomodelling.nl
Et lille udvalg af færdige træer
Foto: Internettet

21

En hurtig englænder fylder 70 i år
I denne artikel skal vi kigge nærmere på et ﬂy, som ikke ﬁk den udbredelse man regnede
med. Flyet er Supermarine Swift.
Af Lars Seifert-Thorsen

I

1950erne anskaffede RAF to nye typer
af dag-interceptor jagere, Hawker
Hunter og Supermarine Swift. Hunter jageren blev med tiden et meget
populært og succesrigt jagerﬂy på trods
af indledende problemer, mens der var
længerevarende og større problemer med
Supermarine Swift. Til sidst konverterede
man typen til et low level fotorekognoscerings ﬂy og herved undgik man at det blev
en total ﬁasko. I denne rolle ﬁk typen en
succesrig, men kort karriere inden den blev
overhalet af nye ﬂytyper.
Men lad os, i vanlig stil, begynde vores
historie noget tidligere end datoen for typens første ﬂyvning. Vi skal nok begynde
med at kigge på processen for udvikling
af nye ﬂytyper dengang. Der var betydeligt kortere fra tegnebord til et færdigt ﬂy
i slutningen af 1940erne, end der er i dag.
Computere var ikke noget man bekymrede
sig om og der var masser af forsøg, som
man troede på, der alligevel viste sig ikke
at virke. Derfor var det helt almindeligt
at et ﬂy kom til verden som en udvikling
af en anden type, der var en udvikling af
en tredje type osv. Dette var måske mere
almindeligt i England end noget andet
sted i verden.

Prototypen/første ﬂyvning
Allerede i januar 1947 fremkom en speciﬁkation på en ny dag-interceptor til RAF og
en stribe fabrikker kom med deres bud på
nye jagerﬂy. Udviklingen på dette tidspunkt
gik dog så hurtigt, at man allerede i 1948
omskrev speciﬁkationen. Myndighederne
havde et godt øje til Hawker P.1067 (som
Dette sort-hvide billede er af en Swift F.Mk.5
Foto: Internettet (baesystems.com)
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skulle udvikle sig til Hawker Hunter) og
man skrev derfor speciﬁkationen, så den
passede til denne type.
Supermarine ville også være med og
man foreslog sin Type 526, der var en
variant af et forslag til en jager man ville
lave til Royal Navy. Da Supermarine godt
vidste at denne udvikling formentligt ville
have lidt lange udsigter, så var man gået i
gang med at forske i tilbagestrøgne vinger.
Man havde et testﬂy, Type 510, som dybest
set var en videreudvikling af deres Supermarine Attacker hangarskibsbaserede jager.
Da man ikke skulle begynde fra punkt
nul, men allerede havde noget som hurtigt
kunne ombygges og fremlægges for ministeriet, formåede man at sende den første
Type 510 (med serienummeret VV106) i
luften på rekordtid. Den første prototype
gik i luften allerede d. 29. december 1948.
Selv om denne prototype ikke direkte blev
til Swift er den dog så meget en forfader til
Swift, at man med rette kan kalde den en af
prototyperne på Swift jageren. Dermed er
det også den dato som regnes som typens
fødselsdag i denne artikel.
Motoren man proppede ind i flyet,
var en Rolls Royce Nene, som var en stor
motor og Type 510 havde derfor en større
fuselage end en Hunter.
Typen blev først og fremmest tilbudt
til Royal Navy og i forbindelse hermed
blev typen det første jagerﬂy i verden med
tilbagestrøgne vinger som landede på og
lettede fra et hangarskib. Selv amerikanerne
var bagud her! Man oplevede dog, at der
var problemer med stabiliteten og RN
begyndte derfor at miste interessen i typen.

Næste udvikling
Den næste type man betegner som en
forfader hed Type 528. der havde serienummeret VV119. Denne gik første gang
i luften d. 27. marts 1950, men blev kort
efter jomfruﬂyvningen drastisk ombygget.
Man gik fra at have et dobbelt halehjul til
at have et næsehjulsunderstel. Næsen blev
både længere og mere spids, der kom et
knæk på vingerne, fuselagens diameter
blev større, så man kunne anvende en efterbrænder og indvendigt lavede man plads
til mere brændstof plus der blev plads til
ﬁre 30 mm kanoner i vingerne.
Ombygningen gjorde at man skiftede
betegnelse til Type 535 og denne variant
gik første gang på vingerne d. 23. august
1950. Når man kigger på billeder af Type
535 og af Swift er det tydeligt, selv for det
utrænede øje, at Type 535 er en forfader.
Testﬂyvninger med Type 535 viste sig
at være opmuntrende og på baggrund af de
opnåede resultater placerede Air Ministry i
oktober 1950 en ordre på to stk. Type 541
prototyper med serienumrene WJ960 og
WJ965. Den nye jager ﬁk også sit ofﬁcielle
navn, Swift, på dette tidspunkt.
Den specifikation som man skulle
bygge ﬂyet til at leve op til passede nogenlunde med den speciﬁkation som Hawker
havde fået for at kunne bygge Hunter, så
man lavede nærmest en helgardering her,
med to ﬂy som ville kunne udfylde den
samme rolle.
WJ960 var i store træk en Type 535,
hvor man udskiftede motoren til en Rolls
Royce Avon RA.7 (en variant af den motor
der var brugt i Hunter). WJ965 skulle have

haft en Rolls Royce Tay motor, men man
valgte på et tidspunkt alligevel at anvende
en Avon i WJ965. Samtidigt reducerede
man bevæbningen til to stk. 30 mm kanoner, der blev ﬂyttet ind i fuselagen.
I mellemtiden fortsatte man med at lave
testﬂyvninger med Type 535, der virkelig
gjorde en forskel i udviklingshastigheden
af typen. Uden Type 535 ville udviklingen
have gået meget langsommere.
Ministeriet kiggede første gang på
mock-up’en af Type 541 i slutningen af
januar 1951, hvor bl.a. canopy og udsynet
bagud blev kritiseret.
Supermarine byggede WJ960 og transporterede ﬂyet af landevejen til Boscombe
Down, hvor testpilot Mike Lithgow tog det
i luften for første gang d. 1. august 1951.
Testﬂyvningerne viste at der var problemer med ﬂyets stabilitet i længdeaksen,
problemer med vibrationer fra motoren og
ligeledes med sideroret. To gange var man
ude for at det var nødvendigt at foretage en
nødlanding. Den sidste af disse fandt sted
på en mark og ﬂyet blev så beskadiget, at
det tog tre måneder at reparere det.
Den næste gang vi hører om at ﬂyet
er i luften er d. 11. juli 1952 i forbindelse
med en flyveudstilling i Bruxelles. Her
sætter WJ960 en rekord, da det kun tager
18 minutter at ﬂyve til Bruxelles med en
gennemsnitshastighed på 1.071 km/t.
WJ965 var meget tættere på den produktionsstandard som man ville have.
Cockpittet var ﬂyttet længere fremad og
luftindtagene var gjort længere. WJ965 gik
første gang i luften fra Boscombe Down
d. 14. juli 1952.
Testﬂyvningerne viste nogle mindre
problemer, som man fik løst hen ad
vejen. Efter 14 dage havde ﬂyet allerede
været i luften 7 gange. Man brugte dette
ﬂy (WJ965) frem til 10. november 1953,
hvor det styrtede ned i forbindelse med
en testﬂyvning i lav højde. Piloten omkom
ved dette styrt.

Her er det en Swift FR.Mk.5 fra 79 Sqn, der er deltager i et åbent hus
arrangement i England, formentligt i slutningen af 1950'erne
Foto: Internettet (ﬂickr.com)

Typen var subsonisk, men kunne gennembryde lydmuren i et dyk, hvilket skete
første gang med en Mk.1 d. 26. februar
1953. Ingen af prototyperne kom nogensinde igennem lydmuren.

Initiel operativ tjeneste
Det første Swift F.Mk.1 produktionsﬂy
havde serienummeret WK194 og gik i luften d. 25. august 1952. Herefter var man i
gang med en regulær serieproduktion, om
end det foregik langsomt.
I begyndelsen af 1953 blev det besluttet, at Swift jagere skulle deltage i forbindelse med RAF-overﬂyvningen af London
d. 15. juli i forbindelse med kroningen
af Dronning Elizabeth, der fandt sted i
begyndelsen af juni 1953.
Øvelserne op til dette udløste nogle
motorfejl og de første undersøgelser pegede på problemer med turbinebladene.
Selve overﬂyvningen gik uden problemer,
men kort tid efter skete der yderligere uheld
med motorerne, så typen blev grounded
et stykke tid.
Fejlen viste sig at skyldes en underleverandør til Rolls Royce, der ikke havde
leveret en tilstrækkelig god kvalitet.
Man fandt ret hurtigt ud af at der skulle
tilføjes to kanoner mere samt ændres på
vingerne, idet man tilføjede en ”leading
edge extension” (LEX). Det ændrede på
betegnelsen til F.Mk.2 og den første af
disse, WK214, ﬂøj første gang i december 1953. Den nye LEX gav stabilitets-

problemer og man prøvede i første omgang
at sætte ”fences” på vingerne, men den
endelige løsning viste sig at være tilføjelsen
af en ”dog-tooth” på vingeforkanten. Den
løsning kom dog først til noget senere.
På det politiske plan skete der noget i
efteråret 1953, hvor man besluttede at der
skulle være en aktiv eskadrille med typen
inden udgangen af 1953.
Pga. WJ965s nedstyrtning blev det dog
februar 1954 inden der var otte ﬂy, der
tilsammen dannede No. 56 Squadron, der
herefter gik i gang med træning og uddannelse på typen.
Endnu inden dette skete var man i
gang med at bygge F.Mk.3, der havde en
Avon motor med efterbrænder. Den første, WK247, kom i luften i begyndelsen
af 1953. Interessant nok kom der aldrig
nogen F.Mk.3 i operativ tjeneste i RAF! Udviklingen gik meget hurtigt og den første
F.Mk.4 (WK198), også med efterbrænder,
var blevet ombygget fra en F.Mk.1 og gik
i luften d. 2. maj 1953.
Her var der endnu en reel forskel i udseendet, da man gjorde haleﬁnnen større
for at modvirke effekten af en 220 gallon
brændstoftank i bugen af ﬂyet samt brugte
en vinge med dog-tooth.

Verdensrekord – i kort tid
I september 1953 ﬂøj man en standard
F.Mk.3, WK198, til Libyen for at forsøge at
slå hastighedsrekorden. På dette tidspunkt
var det et krav at ﬂyvningen skulle ﬁnde

Billedet er ikke super godt, men det viser den F.Mk.3, der havde verdensrekorden
i hastighedsﬂyvning i september 1953. Bemærk den lyseblå farve på ﬂyet
Foto: Internettet (forum.keypublishing.com)
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Sådan så den Swift FR.Mk.5 der står på Newark Air Museum
ud i september 1983
Foto: Internettet (ﬂickr.com)

sted i lav højde, dvs. under 500 meter. Man
havde valgt en 16 km lang fuldstændig
snorlige vejstrækning mellem Azizia og
Bur el Gnem til at markere den rute som
piloten Mike Lithgow skulle følge.
D. 25. september 1953 lykkedes det at
sætte en ny hastighedsrekord på 1.183,7
km/t. Desværre for Supermarine og englænderne holdt rekorden kun en måned
inden en amerikansk F4D Skyray forbedrede rekorden til 1.210 km/t.

Yderligere udvikling
Heller ikke F.Mk.4 ﬂyene fandt vej til aktive
eskadriller. Langt de ﬂeste af dem endte
dog med at blive ombygget til fotorekognosceringsudgaven FR.Mk.5. Denne variant
havde en længere næse for at der kunne
blive plads til kameraer, samtidigt med at
der fortsat var plads til to 30 mm kanoner
og en begrænset last under vingerne.
Den første FR.Mk.5 var en ombygget
F.Mk.1 (WK200) og det første produktionsﬂy (XD903) kom i luften d. 27. maj
1955. Det viste sig at flyet fungerede
bedst i lav højde og på baggrund af dette
udstyrede man to eskadriller i Tyskland
med typen. No. 2 og No. 79 Squadron
udskiftede deres Gloster Meteor FR.Mk.9
med de nye udgaver af Swift.
I mellemtiden var man gået i gang med
at udvikle en PR.Mk.6, der skulle være en
ubevæbnet udgave med kort rækkevidde.
Her var der tale om et speciﬁkt fotorecce
ﬂy, men selv om man havde besluttet at det

Endnu en Swift FR.Mk.5
Foto: Internettet (wikipedia.org)
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skulle laves med et minimum af ombygninger fra tidligere udgaver endte det alligevel
med at tage uforholdsmæssig lang tid at
udvikle denne version. Det endte med at
man til sidst aﬂyste kontrakten og det var
derfor kun en enkelt PR.Mk.6 Swift der
blev næsten færdigbygget. Det kom aldrig
i luften.
Den sidste udgave af Swift blev
F.Mk.7. Her var der tale om ganske mange
forbedringer og det blev også den eneste
udgave af Swift der blev forsynet med
missiler. Missilerne var oprindeligt Fairey
Blue Sky, men denne type blev senere til
Fairey Fireﬂash. Der blev bestilt to F.Mk.7
prototyper (XF774 og XF780) i 1953 og
den første af disse kunne gå i luften d. 29.
marts 1956. RAF bestilte 75 stk. af denne
variant, men man endte med at afbestille
ﬂertallet af disse. Der var kun en enkelt
forsøgsenhed som ﬁk tildelt de 14 som
blev bygget, men denne enhed gav Swift
æren af at være den første missilbevæbnede
jager i RAF-tjeneste.

Den samlede produktion
Hvis I har kunnet følge med i alle de varianter, som aldrig kom frem til eskadrilletjeneste, så er det tydeligt at RAF ikke har
været helt sikre på om de ville have Swift.
Alt i alt blev der placeret ordrer på 520 stk.,
men kun 177 Swifts kom faktisk i luften.
Resten blev afbestilt, enten inden man gik
i gang med at bygge dem, eller i hvert fald
inden de kom i luften.

Det skyldtes en lang række faktorer og
ikke at der som sådan var noget galt med
typen. Det som skete, var at udviklingen
af nye ﬂy begyndte at tage længere tid,
da de blev mere og mere komplicerede.
Samtidigt var den engelske industri i rigtig
dårlig form efter 2. Verdenskrig, så da
regeringen erkendte et behov for en ny
jagertype til at aﬂøse de Meteor jagere som
Korea-krigen viste var forældede, tog det
lang tid at bygge nye ﬂy.
Dog må det indrømmes at ﬂyet ikke
rigtigt kunne leve op til forhåbninger og
forventninger som RAF havde. Hawker
Hunter havde også sine problemer, men
fra Mk.6 versionen af denne type var det
et klart bedre ﬂy end Swift.
Hvis vi prøver at kigge på det, så blev
der lavet to stk. Type 510 prototyper, to
stk. præ-produktionsﬂy, 20 stk. F.Mk.1, 16
stk. F.Mk.2, 25 stk. F.Mk.3, 8 stk. F.Mk.4,
90 stk. FR.Mk.5, 1 enkelt PR.Mk.6 (der
aldrig blev færdigbygget) og 14 stk. F.Mk.7.

I reel operativ tjeneste
Jeg har allerede nævnt at No 56 Squadron
ﬁk leveret de første Swift F.Mk.1 i februar
1954. Eskadrillen havde i alt 9 stk. F.Mk.1
og ﬁk senere leveret 6 stk. F.Mk.2, der kom
til efter august 1954. I begyndelsen var man
primært optaget af uddannelsesﬂyvninger
for piloterne, men fra maj 1954 og fremefter ﬂøj man en del ”point defence” øvelser
mod Meteor og Canberra modstandere.
Eskadrillen havde kun Swift jagerne i
14 måneder og led under problemer med
at holde ﬂyene ﬂyvedygtige, samtidigt med
at der var forskellige restriktioner der skulle
overholdes.
Man ﬁk dog fem ﬂy i luften til at deltage
i Battle of Britain ﬂypast over London
i september 1954 og typen deltog også i
forskellige Battle of Britain airshows det
år. I marts 1955 var det slut og eskadrillen
konverterede til Hawker Hunter F.Mk.5.
De Swift F.Mk.1 og F.Mk.2 man havde
blev overført til en vedligeholdelsesenhed

for at fungere som
øvelsesobjekter for
mekanikere. Den
samme skæbne
overgik næsten alle
F.Mk.3.
To eskadriller i
RAF fik FR.Mk.5,
som det allerede er
beskrevet. Den første var No. 2 Squadron, der fik sine
første ﬂy leveret d.
23. februar 1956,
mens eskadrillen var
stationeret i Geilenkirchen i Tyskland.
Der var problemer
med at holde ﬂyene
ﬂyvedygtige og til sidst sendte Supermarine
fabrikken et team til Tyskland for at hjælpe
til. Det hjalp gevaldigt og i løbet af 1957
var man i stand til at ﬂyve ﬂere og ﬂere
missioner.
I oktober 1957 ﬂyttede eskadrillen til
Jever og herfra fortsatte man med at ﬂyve
Swift frem til marts 1961, hvor typen blev
aﬂøst af Hawker Hunter FR.Mk.10.
Den anden recce eskadrille der fik
leveret Swift var No. 79 Squadron, der ﬁk
sin første FR.Mk.5 d. 14. juni 1956 mens
eskadrillen var baseret i Wunstorf. Tre
måneder senere ﬂyttede den til Gütersloh,
hvor den forblev mens den var udstyret
med Swift. I løbet af 1957 og 1958 deltog
eskadrillen i forskellige NATO-øvelser,
bl.a. i Norge, hvor man opererede fra en
startbane bestående af pakket sne!
Det varede frem til januar 1961, hvor
eskadrillen blev omdøbt til No. 4 Squadron
og ganske kort derefter blev Swift ﬂyene
udfaset til fordel for Hunter FR.Mk.10.
Det vides dog, at mindst to af Swift jagerne
faktisk ﬁk No. 4 Sqn mærker på næsen af
ﬂyene.
Mens typen blev ﬂøjet af disse to eskadriller, var de begge med til at understøtte
det nye behov som den kolde krig fostrede.
Der var tale om et stykke pionerarbejde
med at fastlægge procedurer m.v. for low
level recce missioner, især ved at ﬂyve under den fjendtlige radars øjne og udvikle
det som i dag kendes som terrain-following
på ﬂyverjysk. Flyet var heldigvis særdeles
stærkt rent strukturelt og led derfor ingen
tab som følge af fejl på vinger eller fuselage. Motorfejl var en noget anden historie
og der var nogle stykker som gik tabt pga.
motorfejl.
Begge eskadriller klarede sig særdeles
godt i de tilbagevendende NATO-konkurrencer og præsterede at blive nr. 1 og
2 både i 1957 og 1959.

Jeg har ikke kunnet ﬁnde et farvebillede
af en Swift F.Mk.7, men dette sort-hvide
viser ﬂyet ganske godt
Foto: Internettet (baesystems.com)

Missilversionen
Lad os lige kigge lidt mere på F.Mk.7s karriere som missilbevæbnet jagerﬂy, da den
er noget anderledes end de øvrige Swift
versioner.
Forslaget om at lave Swift om til en
missilbevæbnet jager blev fremsat af Supermarine i august 1952. Fireﬂash missilet,
der som nævnt først hed Blue Sky, var allerede blevet ”født” i maj 1949, hvor man
forestillede sig at målene ville være store
formationer af B-29/Tu-4 bombeﬂy.
Missilet fungerede som det der hedder
”Beam riding”. Piloten i jagerﬂyet placerede sigtet på et mål og fastholdt sigtet
mens missilet fulgte den smalle radarstråle
indtil det ramte. For at fungere krævede det
derfor at målet ikke var særligt manøvredygtigt og den beskrivelse passer meget
godt på den måltype som man byggede
missilet til at ødelægge.
De første test med missilet fra en Swift
skete i efteråret 1956. I løbet af efteråret
arbejdede man med at sikre at missilerne
kunne affyres fra ﬂyet uden at beskadige
dette. Første gang man prøvede at affyre
et styret missil var d. 15. februar 1957, ﬂyet
som foretog affyringen var XF780.
Disse tests viste, at den store svaghed
ved våbensystemet var at selve affyringen
og den efterfølgende røg og ”contrails”
kunne skjule målet for piloten og at missilet
derfor ikke altid ﬁk fat i radarstrålen. Man
ﬁk dog gjort missilet klart til begrænset tjeneste i løbet af 1957 og for at fortsætte med
udviklingen etableredes No. 1 Guided Weapons Development Squadron (GWDS) i
marts 1957 på RAF Valley i Wales.
Eskadrillen blev udstyret med Swift
F.Mk.7 og brugte typen frem til november
1958, hvor Swift jagerne blev overﬂyttet til
en vedligeholdelsesenhed med henblik på
klargøring til skrotning. Fireﬂash systemet
kom aldrig i operativ tjeneste, men man

brugte det til at skaffe sig meget nyttig
viden, som blev brugt ved udviklingen af
senere missilsystemer.
Et af de Swift F.Mk.7, som skulle have
været leveret til No. 1 GWDS var XF114,
som dog aldrig blev leveret til eskadrillen.
I stedet blev det brugt til forskellige tests
på glatte startbaner fra november 1960 og
fremefter. Til en begyndelse på Boscombe
Down, men forskellige andre lufthavne ﬁk
også besøg af ﬂyet, heriblandt Heathrow
ved London. Dette ﬂy havde en lidt speciel
bemaling, som vi vender tilbage til lige
om lidt.
Som et kuriosum kan det nævnes at
prototype nr.2 optrådte som ”Prometheus”
i ﬁlmen The Sound Barrier fra 1952. Der
er ikke tale om en blockbuster ﬁlm.

Bemalinger
Her er der heldigvis, set fra modelbyggerens side, ikke ret meget slinger i valsen.
De to prototyper (WJ960 og WJ965) var
i ubemalet metal med sorte anti-glare paneler. Alle F.Mk.1 var i sølvbemaling med
sorte næsespidser. F.Mk.2, 3, 4 og 7 var i
Dark Sea Grey og Dark Green camouﬂage
med aluminium undersider. Endelig var
FR.Mk.5 Dark Sea Grey og Dark Green
camouﬂage med PRU Blue eller aluminium
undersider.
De engelske ﬂy bar på denne tid nogle
ret store eskadrillemærker, som oftest var
noget med striber eller tern i forbindelse
med kokarderne på fuselagen. No. 56 Sqn
var f.eks. røde og hvide tern i et bånd, No.
79 Sqn havde en rød pil på hvid baggrund
på hver side af kokarden, mens No. 2 Sqn
havde en hvid triangel på sort baggrund på
hver side af kokarden. Alt i alt er der altså
tale om ret farverige bemalinger.

Fortsættes på side 28
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Panser
Sd.Kfz. 259/9 (Alte)
1/35. Dragon nr. 6882
Modelﬁrmaet Dragon, som alle enten hader eller elsker, har udgivet en ”ny” model
i rækken af versioner på Sd.Kfz 250 serien.
Her i dette tilfælde drejer det sig om /9
versionen i den originale versionsserie, som
af kendere kaldes for ”Alte” versionerne.
Modellen er som altid når det drejer sig
om en Dragon model fyldt med store og
små støberammer og der er rigtig meget i
overskud når modellen er færdig.
Der medfølger nogle klardele til de
forskellige seslidser der ﬁndes i køretøjet,
samt et lille etch ark primært til tårnet (de
to granatafskærmninger i tårnet) samt et
decalark til at bemale i alt 4 forskellige
køretøjer. 1. og 11. panserdivision samt
to ukendte enheder, hvoraf den ene er
amerikansk erobret. Der medfølger en
kørerﬁgur til køretøjet.
Tegningen er af den sædvanlige eksploderede type med mange små sub-samlinger
og det anbefales som altid, at have sine
referencer klar for langtfra alt er tydeligt.
Modellen gør tydeligt brug af genbrug fra
tidligere udgivne modeller og der er rigtig
mange dele som kan erstattes af nyere
dele, så man skal vurdere hvad der hører
til og hvad der er i overskud. Æsken er af
deres standard størrelse og der er plads nok
selvom der er 19 rammer i alt.
Først lidt historie. Selve køretøjet var en
variant af Sd.Kfz. 10, som også benævnes
som 1 ton halvbæltekøretøjet. Man genbrugte vognkonstruktionen og fjernede
et vejhjulspar som derved forkortede den
samlede længde.
Versionen med et lille tårn med plads
til to mand kom fra deres hjulkøretøjer,
hvor man genbrugte tårnet fra Sd.Kfz. 222.
Grunden til denne version var at fremkommeligheden i især Rusland var rigtig dårlig
og Sd.Kfz. 222 havde store problemer med
at løse sine opgaver. En kombination af en
Sd.Kfz. 250/1 og tårnet fra en Sd.Kfz. 222
så ud til at løse dette problem.
Der blev i alt produceret ca. 6.600
eksemplarer af 250-serien. Denne specialversion blev produceret i ialt 7-800
eksemplarer, hvoraf ca. halvdelen var
i ”Alte” versionen. Køretøjsversionen
gjorde tjeneste fra 1942 da de første blev
indsat og frem til krigens slutning.
Til sættet skal der bruges 332 dele i
plastic samt 1 ﬁgur, også i plastic og 1
etch-ramme med 9 dele, så samlet antal
dele brugt i sættet er 344 dele, ganske imponerende. Plastikken er den kendte gode
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plastik fra Dragon, den reagerer rigtig godt
på min ﬂydende lim.
Samleprocessen er klassisk, man starter
nedefra og får bygget hjul og undervogn
først. Med i sættet er den gamle mulighed
for at samle selve vognbunden ud af tre
dele eller man kan benytte den nye hele
del som erstatter den anden.
Denne ændring skyldes nok at Dragon
tidligere er blevet anklaget for at undervognen kunne være svær at få til at blive
lige og hvis den er skæv, så forplanter det
sig igennem hele byggeprocessen og hele
modellen bliver umulig at få lige.
Det er for øvrigt spøjst, at de har ændret på drivhjulsophænget og inkluderet
hvad der ligner tromlebremser; men der er
ikke en tromle der passer udover. En anden
underlighed er at det nye drivhjul er for
smalt når det bliver sat sammen. Den ene
del af det originale drivhjul ﬁndes stadig i
sættet på ramme A og hvis man har bygget
et par af de tidligere 250’ere, så har man
et par bag stykker (ramme B nr.2) så man
kan få nogle drivhjul der har korrekt tykkelse. Vælger man at bruge det for tynde
drivhjul så får man de boltdetaljer, som det
gamle drivhjul så mangler, der skal man
selv påsætte 24 små bolte i inderkransen på
drivhjulet. Jeg har ikke prøvet om man kan
kombinere og få det rigtige drivhjul i æsken.
Resten af undervognen er ”lige ud af
landevejen”. Frontakslen kunne Dragon
godt have gjort lidt ved, den er lidt basic
efter moderne standard. Fronthjulene er
lidt mærkelige for på ramme G er to muligheder; enten at bruge nr. 22+23 eller kombinere sandwich hjulene nr. 10-14 med nr.
6 og få et klart pænere hjul end nr. 22+23
hvor dækmønstret er bare mere terræn.
Bælteleddene er i to små poser og samles
ﬁnt, med forsigtighed så er de bevægelige.
Da køretøjet er lukket, så har Dragon
ikke opdateret den gamle del C11, som
ellers i min bog er meget mangelfuld og
klodset. Men da det ikke kan ses i denne
model, så er det ok. Man har opdateret den
resterende inderbund med en ny, da den
oprindelige var forberedt for en sæderække.
Der medfølger også en noget rudimentær motor. Det er en gammel ramme fra
midt 90’erne, den er ikke værst; men hvis
man ønsker at have motorlugerne åbne i
sin model, så skal der ofres noget bedre
detaljering der.
Selve inderrummet i køretøjet bærer
præg af kraftigt genbrug fra de tidligere
250’ere som Dragon har udgivet, hvor ramme B er fra deres Sd.Kfz. 252 og ramme
D er fra deres Sd.Kfz. 250/7 sæt. Man kan

godt fornemme at støbekvaliteten er lidt
skarpere end de originale dele fra 90’erne.
Når man er nået hertil i byggeprocessen så opdager man at Dragon må have
”glemt” at færdiggøre sættet, for der
medfølger et ﬁnt detaljeret tårn med rigtig
mange detaljer, men når det skal sættes
sammen og man skal montere det i vognbunden, så er der ikke noget at fastgøre
med. Den underste del af soklen er udeladt.
Det er ikke værre end at man relativt nemt
kan scratche den selv. Hvis man studerer
originalen, så fandtes der to versioner af
222 tårnet, et med to seslidser og et uden.
Dragon anbefaler at man udelader at montere dem (del 63 på ramme B), men hvis
man ønsker at bygge en tidlig så skal de
monteres på selve tårnkransen.
Resten af kamprummet rundt om tårnet er gabende tomt. Der mangler en hel
del grej og ammunition. Der ﬁndes ikke så
mange detailfotos af kamprummet, men
hvis man bruger sin fornuft, så kan man
komme langt med det manglende interiør.
En ﬁnurlighed er for øvrigt at Dragon
”forærer” en hel ramme til en Flak 38
(ramme A), hvor man kun skal bruge 4 ammunitionshylstre til Flak 20 mm kanonen
og at disse er forkerte, da en tårnmonteret
20 mm KWK 38 blev forsynet med de
korte magasiner og dem fra rammen er de
lange! Bummer! Det kan klares da Dragon
tidligere har udgivet andre sæt, hvor de
korte magasiner ﬁndes.
De medfølgende etch-dele passer ﬁnt
ind der hvor de er beregnet til. Og en hurtig
sammenligning så ser det ud til at de også
passer i skalaen. Det lille decalark giver
mulighed for at sammensætte sin nummerplade og der er decals til instrumentbordet i
førerhuset. Der er nogle taktiske mærker og
enkelte nummereringer, alt i alt ganske ok
Der er et maleskema der angiver hvilke
farver, der skal bruges fra Gunze, Model
Master og Mr. Color, så man selv kan vælge.
Samlet, så synes jeg at Dragon har begået en rimelig og veldetaljeret model, selvom der er rigtigt meget genbrug og enkelte
smuttere. Med lidt modelbygningssnilde,
så ender man ud med en overordentlig ﬁn
model i sin modelsamling.
Sættet er hjemkøbt gennem Super
Hobby i Polen. De havde den og var klart
billigst. Da jeg åbnede sættet, så måtte jeg
konstatere, at den nok har været brugt som
anmeldereksemplar. Alle poser var åbne
og der lå en del dele løst i sættet; men alle
stumper var med i sættet. Sættet kan klart
anbefales og er væsentligt bedre end den
gamle udgave fra Tamiya.
Dan Seifert

Bøger

Croatian Aces of World War 2
af Dragan Savic & Boris Ciglic
ISBN 1-8417-6435-3, nummer 49 i serien
Osprey Aircraft of the Aces
Serbere og kroater er to sider af samme
folk, som igennem århundreder var delt
af en kulturgrænse med kroaterne på den
europæiske side (regeret fra Wien) og serberne under osmannisk besættelse. Disse
samt en del ﬂere forskellige områder blev
stykket sammen til én stat efter 1. VK.
Forskellige skift i politisk kurs i tiden
indtil foråret 1941 bidrog ikke til at gøre
billedet mindre broget med det resultat,
at det tyske overfald på Jugoslavien i april
1941 blev mødt med mange forskellige
reaktioner, spændende fra tapper modstand
over desertering til direkte bistand til de
tyske styrker.
Dette fortsatte – nogle ﬂyvere søgte
til englænderne for at slås videre i RAF,
andre meldte sig til tjeneste i Luftwaffe
og kom til indsats på østfronten. Den
kroatiske Luftfartslegion opstillede en
jagereskadrille, 15(kroatische)./JG 52 som
ﬂøj Messerchmitt Bf 109, indledningsvis
E-modeller, senere G-modeller, de ﬂeste
dekoreret med det kroatiske rød-hvide
skakbrætsmønster.
Hårdhændet behandling af folk, der
ikke svarede til „den politiske standard“
hjemme i Kroatien førte til et antal deserteringer, hvorfor eskadrillen i sommeren
1943 blev trukket tilbage fra fronten. Med
nyuddannede piloter blev eskadrillen igen
indsat i slutningen af 1943 og frem til
sommeren 1944.
Hjemme i Kroatien ﬁk de kroatiske jagerﬂyvere kun beskeden støtte fra Tyskland
og måtte lade sig nøje med smulerne i form
af Morane M.S. 406 og Fiat G.50 – typer,
som på dette tidspunkt var forældede.
Disse blev dog i januar 1944 suppleret med

en håndfuld Macchi C.202. Jagerne kom fra
tid til anden op at toppes med USAAF og
RAF-ﬂy. Fra november 1944 kom der nye
Bf 109G, som blev brugt krigen ud.
I slutningen af krigen og i tiden efter
tog kommunistiske styrker en del kroatiske
ﬂyvere til fange, hvoraf ﬂere blev mishandlet og/eller henrettet. Flyvernes og Kroatiens tragiske historie forklarer en del om
baggrunden for den bitterhed, som igen ﬁk
udløsning efter Jugoslaviens sammenbrud
i 1990’erne.
De 21 piloter, der opnåede status som
ﬂyveresser (5 eller ﬂere nedskydninger),
får hver en biograﬁ på omkring en halv
side, for de ﬂestes vedkommende med et
portrætfoto.
Også RAF-enheder med kroater som
piloter omtales – disse opnåede dog ikke
status som ﬂyveresser.
Modelbyggeren lader sig inspirere af 33
farve-sidetegninger af jagerﬂy, som knytter
sig til historien, lige fra 2 Bf 109E-3a fra
Det jugoslaviske Flyvevåben over ﬂy fra
15(Kroat)./JG 52 til den sidste fase, hvor
Morane M.S. 406, Fiat G.50 samt Bf 109G
endelig fik egentlige kroatiske mærker
(C.202 ﬂøj med tysk standardmærkning).
Desuden gengives en Yak-3 og en (deserteret) Bf 109G, som i april-maj 1945 førte
røde stjerner som en del af jugoslavisk
bemaling. Samtidig er modelbyggerens
nytte af bogen dog begrænset, fordi den
ikke kan stå alene – bortset fra forsiden
(gengivet her) viser ingen af tegningerne
ﬂyenes bemaling set fra oven. Nogle af
fotograﬁerne hjælper heldigvis lidt på vej i
denne henseende.
Bogen skal måske nok tages med et
korn salt. Tydeligvis ligger redaktørernes
beherskelse af tysk på et meget beskedent
niveau. Et grelt eksempel herpå (men ikke
det eneste) er omtalen af en tysk by som
Nüremberg, hvor man åbenbart synes,
at et u-Umlaut (ü) kombineret med den
engelske stavemåde for bynavnet må være
tilstrækkeligt til at gøre det tysk.
Desværre er min fortrolighed med
det kroatiske sprog utilstrækkelig til at
bedømme, om pålideligheden af resten af
indholdet ligger på samme niveau.
Under alle omstændigheder efterlader
sådant sjusk en nagende tvivl – og det er
synd, for jeg har ellers indtryk af, at forfatterne søger at videregive begivenhederne
med grundig beskrivelse af kamphandlinger og andre begivenheder samtidig med
at gøre opmærksom på, hvor der er huller
i deres viden.
Det skulle ikke undre mig spor, om
d’herrer Savic og Ciglic i deres manuskript
faktisk har haft godt styr på de tyske betegnelser...

Bogen er på 96 sider + kartonomslag i
Ospreys sædvanlige format 184 x 248 mm,
trykt i god kvalitet på glittet papir.
Kai Willadsen

The Berlin 1945 Battleﬁeld guide part 1
af David McCormack
Bogen er som titlen antyder, en guide til
dem der på egen hånd, uden at være en
del af et rejseselskab, vil gå på opdagelse
i historien. Bogen skiller sig ud fra andre
historiske guider på 2 måder.
For det første er bogen opdelt i udﬂugter som alle har deres start i Berlin og hver
rute/tur er komplet med forslag til steder
undervejs hvor man kan spise og ikke nok
med det, anbefaler forfatteren også forskellige egnsretter under vejs.
For det andet får man også en grundig
orientering om de enkelte mindesmærker.
F.eks. er der et sted opsat en T34. Her
nævnes at den kørte for egen kraft til det
sted den nu står, blev tømt for brændstof,
lugerne skalket og kanonrøret svejset til
(så den i realiteten kunne køre væk i dag).
Bogen er godt fortalt og man får en god
orientering om de hårde kampe. Forfatteren anbefaler en del forskellige kort som
kan købes på nettet eller på tankstationer
ved den tyske motorvej. Der er også GPS
koordinater til hver udﬂugt.
Bogen hedder part 1 og omhandler
kampene omkring Oder-Neisse og derfor
kan man jo nok forvente at der kommer en
del 2, som så vil dække resten af områderne
ved Berlin.
En rigtig ﬁn bog for den eventyrlystne
IPMS’er. Eneste lille minus er, at der godt
kunne være nogen ﬂere og bedre billeder
Bogen anbefales og kan købes på nettet: Facebook.com/fonthillmedia.
God tur.
Mikael Sams
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IPMS-udstilling
d. 02-03. marts 2019
i Rødovre Hallen

F

oreningen har fået mulighed for på lige fod, som da vi afholdt vores jubilæumsudstilling at afholde en Show-Off udstilling i forbindelse med Hobbymessen, der
afholdes den 2-3. marts 2019 i Rødovre Hallen.
Det er aftalt med arrangøren af Hobby Messerne, Lars Weidick, at få udvidet vores
normale messestand, således at vi som forening kan afholde en rigtig modeludstilling.
Foreningens medlemmer kan få stillet et antal borde pr. person til rådighed, hvor I kan
udstille jeres byggede modeller.
I bestemmer selv over antal af borde, dog forbeholder foreningen sig ret til at begrænse
antal, således at så mange som muligt kommer og udstiller. Hvis du har meget få modeller
at udstille, så kan du også deles med et andet medlem, hvis I kan aftale det indbyrdes.
Bordene har et mål i størrelsesordenen 110x220 cm. Det er vigtigt for planlægningen
at formanden, Dan Seifert, har dine ønsker på antal af borde, du vil have og udstille på
inden generalforsamlingen. Foreningen sørger for at der er pålagt hvid rulle papirdug på
alle udstillingsborde. Der vil være ”må ikke berøres” skilte og det er håbet at medlemmerne vil agere kustoder på udstillingen.
Der vil være en 1., 2. og 3. præmie baseret på en publikumsafstemning, hvor præmierne
er gavekort. 1. Præmie 1.500 kr., 2. præmie 1.000 kr. og 3. præmie 500 kr. Alle præmier er
sponseret af Hobby Messen og kan indløses i de af Hobby Messens ejede forretninger.
Det er kun foreningens medlemmer der kan deltage gratis! Hvis ikke-medlemmer ønsker
at deltage, så må de melde sig ind inden udstillingsdagen.
Publikum vil få udleveret en stemmeseddel, hvor de kan notere modelnummer på
deres valg af 1.-3. plads. Der vil på stemmesedlen være en lille vejledning om hvad man
kan bedømme modellen efter. Publikum der stemmer, kan deltage i en lodtrækning om
5 gavekort på 100 kr., som kan indløses i Hobby Messens ejede forretninger.
Der vil ligesom på normale Hobby Messer være et område, hvor de af foreningens
medlemmer der ønsker det kan sidde og bygge, så vi viser hobbyen.
Vi håber at så mange som muligt vil tage godt imod dette initiativ og komme og
bakke op. Vi håber at medlemmer også fra Fyn og Jylland vil tage godt imod dette og
komme og deltage.
Husk at deadline for tilsagn til udstillingen er d. 9. januar 2019.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 09. januar 2019 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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Supermarine Swift
Fortsat fra side 25
Enkelte ﬂy havde helt specielle bemalinger. WK198, som blev brugt til at sætte
hastighedsrekord var malet i en meget lys
blå farve ”hele vejen rundt”.
XF114, der blev brugt til testﬂyvninger
på våde startbaner var helt sort med et
hvidt ”kryds” (som det hvide i Union Jack)
på ryggen af ﬂyet bag cockpittet. Netop
dette ﬂy havde også en ”Anders And på
glatis” tegning på venstre side af næsen.

Bevarede Swift
Heldigvis er der nogle stykker som er blevet
bevaret for eftertiden. Det er F.Mk.5 som
ﬁndes på henholdsvis Newark Air Museum
og Tangmere Military Aviation Museum.
Fuselagen af WK198 kan du finde
på Brooklands Museum, mens VV106
prototypen er i depot hos Fleet Air Arm
Museum i Yeovilton.

Swift i model
Jo da, typen har tiltrukket sig opmærksomhed i plasticmodelindustrien. Lad det
være sagt med det samme, at udvalget af
fabrikanter ikke er verdens største.
1/72 er der hvor der er det største
udvalg. Airﬁx udgav et spritnyt sæt af en
FR.Mk.5 i 2015, hvilket dermed er det
nyeste sæt på markedet. Der er decals til
begge fotorecce eskadriller der havde typen
og det ville være det sæt jeg ville vælge, hvis
jeg skulle lave en model af ﬂyet.
Andre alternativer er Xtrakit (FR.
Mk.5), Czech Master Resin (FR.Mk.5) eller
Magna Models (F.Mk.1, F.Mk.2, F.Mk.7).
Magna Models er den eneste mulighed for
at bygge en af de tidlige varianter. Freightdog Models har udgivet konverteringssæt
til Airﬁx sættet til de øvrige versioner af
Swift.
Ellers er der Rareplanes i vacuform,
Merlin Models, Pegasus eller sågar et Hawk
sæt fra 1960, som man kan lede efter, men
det kræver vist en vis form for masochisme
at gå den vej.
Skal man op i 1/48 er der kun vacuform som mulighed. Falcon har lavet en
FR.5/F.7 og Aeronaut, et ﬁrma jeg ikke
tidligere har hørt om, har lavet en FR.5.
Falcon sættet er i hvert fald fortsat til at få
i forretningerne.

Kilder
Buttler, Tony: Supermarine Swift (Warpaint
Series no.58)
Internettet, især thunder-and-lightnings.
co.uk

IPMS KALENDEREN 2019
09. januar ................................... IPMS Generalforsamling............................. Nyboder Skole, København
27. januar ................................... Brenderup Swapmeet ................................... Brenderup Forsamlingshus, Fyn
13. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
02.-03. marts ............................. Hobbymesse - Udstilling ............................. Rødovre Hallen, København
13. marts.................................... IPMS-møde m. foredrag.............................. Nyboder Skole, København
04.-07. april ............................... Intermodellbau messe.................................. Westfalenhalle, Dortmund, Tyskland
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
07.-10. august............................ IPMS USA Nationals konkurrence ........... Chattanooga, Tennessee (www.ipmsnationals.com)
14. august .................................. IPMS-møde ................................................... Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
16.-18. august............................ Roskilde Airshow.......................................... Roskilde Lufthavn (www.airshow.dk)
11. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
09. oktober ................................ IPMS-møde m. foredrag.............................. Nyboder Skole, København
09.-10. november ..................... Scale Model World konkurrence ................ Telford, England (smwshow.com)
Alle møder på Nyboder Skole i København, er i 2019 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
Efteråret blev bemærkelsesværdigt fordi der blev afholdt en stribe velbesøgte modelkonkurrencer rundt om i Danmark og resten af
Europa. Danske IPMS-medlemmer deltog i en del af disse og opnåede ganske ﬁne resultater.
Som du kan læse her i bladet, så venter IPMS-Danmark til begyndelsen af marts 2019 inden vi laver noget tilsvarende. Det bliver
en modeludstilling med en tilknyttet publikumskonkurrence, der afholdes på Hobbymessen i Rødovrehallen d. 2.-3. marts. Jeg håber
at der kommer mange ﬁne modeller på bordene og at vi får muligheden for at mødes.
På det personlige plan er Dan og jeg gået i gang med at kigge på den næste museumstur. Sidste gang var Normandiet, denne gang
kigger vi på muligheden for at lave en tur til England. Uden at bruge tiden i London. Der er masser af spændende museer, så mon
ikke der kan blive til endnu et foredrag
Foredragsaftenerne er iøvrigt populære. Der er altid stort fremmøde, så hvis du vil have nogle interesserede tilhørere er det bare
med at tage fat i formanden.
Lars Seifert-Thorsen
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Kvartårskonkurrencen
2018

Feb

Maj

Sep

Sonnich Hansen

10

10

Flemming Hansen

10

Peter Kristiansen

Af Peter Kristiansen
Septembers kvartårskonkurrence blev præget af alternative byggeemner, ingen panser
overhovedet, kun tre ﬂy og en helikopter
gav plads til ﬁgurer, biler, motorcykler,
skibe, rumstationsinteriører og en skorsten.
20 medlemmer deltog i mødet og 9
medlemmer havde medbragt i alt 16 modeller og dioramaer.
Sonnich P. Hansen befæstede en sikker føring og er nu nærmest sikker på den
samlede sejr i årets kvartårskonkurrencer.
Aftenens vindere blev:
Klasse A: Militær og ﬁgurer
Torben Klein: 1/8 Madame Kwazimodo
Torben Klein: 80 mm French Maids
Klasse B: Fly, biler og andet
Peter Kristiansen: 1/72 Mil Mi-26 Halo
Allan F1 Nielsen: 1/12 Ferrari 187/88
Monza GP winner 1988
Flemming Hansen: 1/24 ARTA NSX
Klasse C: Dioramaer
Sonnich P. Hansen: 1/20 Space Station
Peter Nellemann: 1/150 Taiping
Sonnich P. Hansen: 1/35 In the Wind
Som eneste deltager i klasse A var
Torben Klein sikker på podiepladserne.
Torben havde kastet sig over ﬁgurmaling
for at kunne teste sin nye vådpalet, som
Torben anbefaler varmt.
1. pladsen gik til resinﬁguren Madame
Kwazimodo fra det amerikanske ﬁrma Jimmy Flintstone Studios. Torben har grundet
med airbrush og malet resten med pensel.
Der er brugt wash og highlight teknikker
med forskellig glans i lakkerne.
Torben ﬁk også 2. pladsen for to ﬁne
franske stuepiger i metal fra det engelske
ﬁrma Phoenix Model Developments.
Jeg opnåede 1. pladsen i klasse B med
Revells Mil Mi-26 Halo, verdens største
helikopter, som også er stor i skala 1/72.
Modellen er bygget ud af æsken med en
lille smule æts fra Eduard.
Et udmærket sæt, plastikken er af god
kvalitet, og delene passer pænt sammen,
dog skulle canopy’et bøjes på plads for at
kunne passe. Helikopteren er malet med
Tamiya og Gunze akrylmaling og mat lak
fra Testors.
2. pladsen gik til Allan F1 Nielsen for
Model Factory Hiros model af Gerhard
Bergers Ferrari, som kørte sig fra en
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Navn

Total

Placering 2017

10

30

4

9

6

27

2

8

8

10

26

5

Torben Klein

7

8

10

25

7

Lasse Hyllemose

10

9

--

19

13

Peter Nellemann

9

--

9

18

1

Bo Christensen

6

5

7

18

19

Per Nielsen

9

8

--

17

3

Kjeld Pedersen

8

9

--

17

8

Roy Nielsen

5

6

6

17

6

Allan F1 Nielsen

--

7

9

16

9

Kenneth Kerﬀ

7

--

8

15

16

Henrik Stormer

--

10

--

10

10

Carsten Bentzien

--

10

--

10

--

Lars Rabech

9

--

--

9

12

Allan Nielsen

8

--

--

8

14

Martin Røpke

7

--

--

7
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Jacob Teckemeier

6

--

--

6

--

Casper Dahm

4

--

--

4

21

startplads som nummer tre til sejren i det
italienske GP i 1988.
Allan bliver tit drillet med, at hans
modeller ikke er samlet, men Allans karakteristiske måde at vise modellerne på
giver en unik mulighed for at nyde alle de
ﬂotte detaljer.
Flemming Hansen opnåede 3. pladsen
med en ﬂot Honda NSX i AUTOBACS
Racing Team AGURI 2005 bemaling.
Aftenens mest suveræne vinder blev fundet
i klasse C, hvor Sonnich P. Hansen endnu
engang imponerede med sin evne til at
ﬁnde et originalt emne og udføre overbevisende scratchbygning.
Sonnich har bygget sin rumstation af
alle mulige stumper og decals fra forskellige
byggesæt i forskellige skalaer plus meget
andet, såsom kassettebånd, tapeholder,
elektriske ledninger og guitarstrenge.
Peter Nellemann erobrede 2. pladsen
med et af hans ﬂotte skibe i åben sø. Denne
gang damperen Taiping – fra Meng – som
sank i 1949 på vej mod Taiwan under den
kinesiske borgerkrig, og 1.500 ﬂygtninge

Nov

druknede. Filmen The Crossing fra 2014
er baseret på denne historie.
3. pladsen gik til Sonnich for en ﬁn
opstilling af ﬁre bikere på forskellige typer
Harley Davidson. Motorcyklerne er scratch
bygget med udgangspunkt i Italeris Harley
Davidson i skala 1/35.
Bo Christensen deltog med noget så
sjælden som en skorsten i skala 1/87 fra
det tyske ﬁrma med modeljernbanetilbehør
Auhagen. Roy Nielsen havde medbragt
Tamiyas Heinkel He 280 i skala 1/48 og
Kenneth Kerff et maritimt diorama i skala
1/350 med to tyske torpedobåde S-100 fra
Trumpeter.
Billeder af de deltagende modeller kan
som altid ses på ipms.dk. Håber vi ses til
næste kvartårskonkurrence (nr. 1/2019) i
februar på Nyboder Skole.

Nederst på modstående side kan du se
Sonnich i færd med at forklare om sit
shadow-box projekt. Yderligere billeder af
denne fremragende model kan ﬁndes på
hjemmesiden www.ipms.dk

Kvartårskonkurrencen
september 2018

Øverst er det Peter Kristiansens
Mil Mi-26 HALO, der er
imponerende stor - også i 1/72

Peter Nellemann har en
forkærlighed for skibe.
Her er det Taiping fra Meng

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen
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Hellcat i Fleet Air Arm

Der er fortsat bevaret ﬂyvende Hellcats.
Øverst er det en F6F-3 som Per Tardum
fotograferede på Duxford i 2014.
Den er dog ikke i FAA bemaling
Nederst er det en F6F-3 fra Chino
Warbirds, der var bemalet som en
FAA Hellcat Mk.I i 2007
Billedet til højre er fra Internettet
(ﬂickr.com) og viser en Hellcat på dækket
af et Royal Navy hangarskib i slutningen af
krigen
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