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Convair XFY-1 Pogo

Øverst er det XFY-1 Pogo i luften med 
"Skeets" Coleman som pilot.
Han fl øj altid med åbent cockpit i dette fl y
Foto: Internettet (airwar.ru)

Nederst et fi nt farvebillede fra 1957,
der viser at man i USA har en tradition for 
"fl oats" når man skal fremvise ting.
Transporttraileren er blevet pakket fi nt ind. 
Billedet er formentligt taget ved rampen på 
Convairs testcenter, bemærk Terrier
missilet i baggrunden
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Formandens side
Her i starten af  april sidder jeg og skriver til jer efter en meget 
mild vinter, som ikke har budt på særlig mange udfordringer med 
sne og deslignende. Jeg og familien er ved at gå i fl ytningsmode, 
da vi i december solgte vores hus og har købt et andet større hus 
i Odsherred (Grevinge).

Da vi har boet her i 20 år, så er der alligevel akkumuleret anse-
elige mængder af  ting og bohave (læs byggesæt). Når du modtager 
dette blad, så er vi fl yttet og forhåbentlig i gang at indrette os det 
nye sted.

Foreningen har dette år været mere fremme i skoene og har kørt 
kampagner omkring kontingentbetaling og hvervning. Dette har 
afstedkommet, at vi har fået i alt 12 nye medlemmer i foreningen 
siden januar, dem vil jeg da endnu engang byde velkommen.

Man skal huske at foreningen opkræver kontingent for året 
(følger kalenderåret). Det betyder at de af  Jer der meldte sig ind 
i løbet af  sidste år, også skal betale i dette år. Vi har altid haft en 
tradition for at kontingentet allersenest skal betales den 31. marts. 
Når vi over den dato så er man i restance til foreningen. Vi har 
stadig en del restanter, ikke så mange som tidligere, og dette år har 
vi været lidt ude efter de af  Jer, der traditionelt er sene betalere, 
for at vi derved undgår at skulle trækkes med rykkerskrivelser og 
opfordringer til at betale. 

Foredrag
Vi har haft to foredrag i marts og april måned som omhandlede 
det samme emne: Egen fremstilling af  decals, først i marts ved 
Flemming Hansen som fortalte grundigt om rammerne og mate-
rialerne ved decals fremstilling.

I april tog Torben Klein emnet op igen (på min opfordring), 
idet Torben har en god måde at forklare på og vi blev meget klogere 
på Core l Draw programmet og Bezier kurver.

Der skal lyde en stor tak til begge for de fi ne foredrag, jeg er 
i hver tilfælde blevet meget klogere.

Brenderup
Foreningen var i slutningen af  januar rigt repræsenteret ved Bren-
derup Swap-meet og modeludstilling. Dette arrangement fortjener 
al mulig opbakning, da man har valgt at fl ytte fra Forsamlingshuset 
til Sports- og udstillingshallen i Brenderup.

Man havde lejet en hal hvor der kan spilles håndbold, det betød 
at den meget fortættede stemning forsvandt noget og til tider så 
føltes hallen temmelig tom. Der blev handlet ivrigt de forskellige 
udstillere imellem og mange modeller skiftede ejermand i løbet 
af  den søndag arrangementet varede.

Hobbymessen
I marts havde vi en større udstilling og publikums afstemning ved 
forårets hobbymesse. Vi fyldte i alt 25 meter borde med medlem-
mernes modeller det er s.. ganske fornemt og der skal lyde en stor 
tak til alle der deltog i løjerne. Vi havde i alt 14 modelbyggere, der 
kom og byggede på de ”øer” som vi havde stillet op. Det var en 
rigtig god weekend.

Vi havde, eller vi troede vi havde, en aftale med Lars, som 
er arrangør af  Hobbymessen omkring nogle gavekort til 1-2-3. 
pladserne. Desværre så skulle vi nok havde haft det på skrift for 
da alt kom til alt, så var der ingen præmier at udlevere!  Nu skal 
medlemmerne ikke snydes, så jeg har været forbi Deki sportspræ-
mier som er vores faste leverandør af  præmier og fået lavet en 
speciel Hobbymesse plaquette til vinderne. Da det var en publi-
kumsafstemning, så fi k vi talt op og kan bekendtgøre at Per (vores 

kasserer) fi k 1. prisen med en 
Tykke Berta kanon, 2. præ-
mien gik til Sonnich med en 
Alien fi gur og trediepladsen 
gik til tre medlemmer; Brian 
Brodersen med en Leopard 
1A5 med mineplov samt Lars 
Rabech med en Stug III ausf. 
E og endelig Jes Touvdal med 
en Macchi MC 200 flyver. 
Stort tillykke til alle vinderne.

Til efteråret vil vi igen 
være på Hobbymessen, bare i 
en mere normal udførelse med lidt udstilling og hyggebyg.

Portalkran
Rent modelmæssigt så er dette år åbenbart året hvor den store 
portalkran kommer i forskellige udførelser. Til de af  jer, der ikke 
lige er bekendt med hvad det er, kommer lige en kort forklaring. De 
tyske styrker havde brug for at deres værkstedsenheder var mobile 
og de store tunge kampvogne var afhængige af, at man kunne løfte 
tårnet af  ved større vedligeholdelse. Til dette så opfandt man den 
store mobile portalkran.

Nu har der på markedet kun været nogle hundedyre resin 
modeller af  kranen og kun i en version. Det er ikke fordi der ikke 
har været tegninger og dokumentation af  dyret, men der var ikke 
udsigt til at nogen ville give sig i kast med at udgive den i plastik.

Så annoncerede en af  de store producenter Takom at de ville 
udgive en kran som opslået model, straks efter så annoncerede 
en af  de andre, Amusing Hobby, at de kom med en version også 
sammen med en helt ny version af  en Ferdinand panserjager med 
interiør. Således at man kunne bygge en adskilt panserjager, alt 
i en boks.

Hurtigt så var Takom ud med et modsvar for de satte en model 
sammen, hvor man kunne bygge en Panther som fi k afmonteret sit 
tårn sammen med deres portalkran. Det specielle var, at når man 
købte modellen så vidste man ikke hvilken version af  Pantheren 
man fi k med! De har nu udgivet samtlige versioner af  Pantheren 
med interiør.

De har senest annonceret at de udgiver portalkranen i den sene 
version (ja, den fi ndes både som tidlig 1943 version og som sen 
1944/45 version). En af  deres nyeste annonceringer er en kran 
der løfter en V2 raket af  den transportvogn de blev transporteret 
rundt på. Det vil blive et imponerende diorama at bygge…

Nu kan det være du undrer dig over dette; men moralen er, 
at har man is i maven, så kommer selv hundedyre resin modeller 
til kort, når de store producenter ruller sig ud. Jeg har godt nok 
overvejet adskillige gange at købe resinproducentens kran, godt 
det blev ved overvejelsen…

Sommerferien
Husk hvis du har planer om at begive dig udenlands at få skrevet 
lidt om dine oplevelser, såfremt de er modelrelevante, beskrivelser 
af  museer eller hobbyforretninger er altid interessante.

Grundet vores fl ytning så regner jeg med at min egen ferie 
nok bliver brugt praktisk, der er både diverse rum og en garage 
der skal indrettes/ombygges. God sommer til alle…

Flytning
Bemærk, at formanden har pakket og er fl yttet. Se den nye adresse 
- og nye telefonnummer på side 29.

Flytningen er gået godt, uden skader på byggesættene!
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En kængurustylte fyldte 65 i sidste måned
Her skal vi kigge nærmere på et fl y som ikke kom ud over prototypestadiet,

nemlig Convair XFY-1 Pogo (kængurustylte) .

Af Lars Seifert-Thorsen

Den hurtige hovedregning fortæller 
os at datoen som markerer fød-
selsdagen, er i april 1954, men det 

bør ikke komme som nogen overraskelse 
at vores historie begynder et godt stykke 
tid før. Her skal vi tilbage til begyndelsen 
af  2. Verdenskrig, hvor allierede konvojer 
blev angrebet af  aksemagternes fl y – uden 
at have luftdækning med.

De første konvojer der sejlede over 
Atlanterhavet eller til Murmansk kunne 
angribes af  tyske fl y fra baser i Frankrig 
eller Nordnorge uden at have noget at svare 
igen med (udover antiluftskyts). Englæn-
derne kom frem med en plan, hvor man 
monterede en katapult med en Hurricane 
jager på et handelsskib.

Problemet her var, at det var et en-
gangsvåben, da piloten af  gode grunde ikke 
kunne lande på handelsskibet når han kom 
tilbage fra at have forfulgt et eller fl ere tyske 
fl y. Men dette er lidt en anden historie, som 
vi ikke skal gå yderligere ind på her. Er du 
interesseret, så søg på Internettet på CAM 
Ship og du får en interessant historie.

Senere i krigen fandt amerikanerne på 
at bygge en type hangarskib, som blev kaldt 
for eskorte-hangarskib, eller på engelsk 
escort carrier eller jeep carrier. Her tog man 
et skrog fra et handelsskib og monterede 
et hangarskibsdæk ovenpå dette. Så fyldte 
man op med omkring 24 fl y, hvorefter man 
havde et skib, der kunne levere luftdækning 
til en konvoj.

Disse eskorte-hangarskibe kunne ikke 
sejle så hurtigt som de ”store” hangarskibe, 
så de kunne ikke bruges sammen med 
disse, men de kunne fi nt følge med en 
konvoj af  handelsskibe.

Efter krigen
Erfaringerne fra krigen sad dybt i hukom-
melsen hos US Navy og da man samtidigt 
godt kunne se, at eskorte-hangarskibe var 
en dyr og sårbar løsning på et muligt pro-
blem. Problemet ville opstå hvis den kolde 
krig, der lige var begyndt, skulle gå hen at 
blive til en varm krig. Det ville betyde, at 
der igen skulle sendes konvojer over Atlan-
terhavet og disse ville være sårbare overfor 
angreb fra sovjetiske fl y.

Eskorte-hangarskibe ville samtidigt 
ikke være i stand til at medbringe fl ytyper 
som ville kunne tage kampen op mod de 
sovjetiske fl y som man forventede ville 

være fjenden. Langsomme propelfl y som 
F6F Hellcat ville være håbløst forældede 
når man kunne forvente at angriberne 
kom i jetfl y.

Dette betød at man i slutningen af  
1940erne gik i gang med at kigge på mu-
lighederne for at anvende et turboprop 
jagerfl y som skulle kunne starte og lande 
lodret fra dækket af  et handelsskib. Inte-
ressen for dette kom dels fra historien om 
jagerfl y der kunne beskytte en konvoj, dels 
fra at man på dette tidspunkt var i færd med 
at udvikle turboprop motorer, som ville 
kunne give et sådant jagerfl y en hastighed, 
der ville kunne sætte det i stand til at tage 
kampen op mod fjendtlige jetdrevne fl y.

Det hele mundede ud i at US Navy 
Bureau of  Aeronautics (BuAer) fremkom 

med en specifi kation på et Class VF Air-
plane (Convoy Fighter) d. 10. juli 1950. I 
denne specifi kation fremkom man med en 
lang række krav til et sådant fl y, som man 
ønskede en beskrivelse af  sammen med et 
forslag til en prototype af.

Specifi kationen blev sendt ud til den 
tids større flyfabrikanter og man fik i 
november 1950 svar tilbage fra Goodyear, 
Martin, Northrop, Lockheed og Convair. 
Interessant nok, så ligner de fem designs 
hinanden ret meget – og her er vi før den 
tid hvor man hældte data ind i en computer.

Convair Convoy Fighter
Convair kunne især se to store problemer 
som de skulle løse for at komme frem til 
et fl y som kunne sættes i produktion. Den 

To teknikere i gang med at prøve fl yet 
inden piloten kommer
Foto: Internettet
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ene var at kunne kontrollere fl yet under 
start og landing, altså den vertikale del af  
fl yvninger med typen, den anden var at få 
givet piloten noget der mindede om udsyn 
under start og især under landing.

Den sidste del foreslog man at løse ved 
at designe et sæde som kunne drejes 45 
grader fremefter, så piloten kunne kigge 
nedad mod bagenden af  fl yet og derved 
få en fornemmelse af  landingen. Man 
kom så langt i tankegangen at man valgte 
en løsning hvorved sædet automatisk vip-
pede fremad efterhånden som fl yet gik 
fra horisontal fl yvning til vertikal ditto i 
forbindelse med landing.

Omkring kontrol over fl yet ved start 
og landing, så viste studier at den bedste 
løsning ville være en deltavinge. Her havde 
Convair rigtigt mange erfaringer fra deres 
XF-92 testfl y og de var derfor godt klædt 
på til at komme videre med designet. 

I den oprindelige specifi kation fra Bu-
Aer fremgik det at der enten skulle laves en 
prototype i 0.766 størrelse eller fabrikken 
skulle gå direkte til en fuld-skala prototype 
minus våben og elektronik. 3/4-skala mo-

dellen skulle have en Armstrong Siddeley 
Double Mamba III motor mens fuld-
skalaudgaven skulle have en Allison T40 
motor. Convair foreslog BuAer at man ikke 
skulle gå efter en 3/4-skala model, men i 
stedet gå direkte til den i fuld størrelse. Det 
er interessant at de øvrige fabrikker kom 
med nøjagtig den samme anbefaling.

Kontrakten
Da BuAer gik i gang med at kigge på de 
fem forslag fra fabrikkerne stod det klart 
at vægt ville være en afgørende faktor i 
forhold til at kunne få fl yet i luften. Det 
kan derfor ikke rigtigt undre nogen, at det 
var de to forslag der vejede mindst, som 
fi k en kontrakt fra US Navy.

Det var Convair, der havde det letteste 
fl y og Lockheed med det næstletteste. Kon-
trakten blev udstedt d. 31. maj 1951. Der 
spekuleres noget i om Convairs delta vinge 
også gav dem en fordel, især fordi deres 
XF-92 forsøgsfl y havde været ganske suc-
cesfuldt. Lockheed, der havde valgt en lige 
vingeform, var måske nærmest en backup 
løsning fra begyndelsen.

Convairs fl y fi k betegnelsen XFY-1, 
mens Lockheeds blev til XFV-1. Hvornår 
XFY-1 fi k betegnelsen Pogo fortaber sig 
noget i historiens tåger. Jeg har i hvert 
fald ikke kunnet fi nde noget om dette i 
forbindelse med research til denne artikel.

Jomfrufl yvningen
Convair gik i gang og endte med at bygge 
tre eksemplarer. Af  disse var det kun proto-
type nr. 2 som kom i luften. Nr. 1 blev 
brugt til forsøg med motoren, mens nr. 3 
var beregnet til statiske tests på jorden. Det 
fl y som vi så skal kigge nærmere på, havde 
serienummeret 138649.

Convair valgte fra begyndelsen at 
udelukkende fokusere på VTOL (Vertical 
Take-Off  and Landing), da man på ingen 
måde mente det var muligt at lave et midler-
tidigt understel som ville sætte fl yet i stand 
til at foretage en almindelig start og landing. 
Dertil var de to fi nner der medvirkede til at 
give fl yet et ”korsformet” udseende sim-
pelthen for store. I stedet monterede man 
et fjederbelastet understelsben i tipperne 
af  både vinger og fi nner.

XFY-1 ophængt i kranen
i den store luftskibshangar

Foto: Internettet (456fi s.org)
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Her er vi på NAAF Brown Field i 1954, 
hvor XFY-1 Pogo er ved at lette mens en 
Avenger er klar som "chase plane"
Foto: Internettet (wikimedia.org)

Dette billede viser den sammenfoldelige 
"hangar" som man ville lave til brug på 
skibsdækkene
Foto: Internettet (456fi s.org)
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Da Lockheed fl yet havde en mulig-
hed for at få monteret et midlertidigt 
understel gav man prioritet til Convair 
i forhold til at få leveret Allison mo-
toren. Convair byggede en midlertidig 
test platform til at få afprøvet motoren 
og disse tests begyndte i december 
1953.

I februar 1954 var man så langt at 
man havde en motor der fungerede 
stort set uden problemer og i marts 
måned, havde man monteret den i 
prototype nr. 1, som man også testede 
på en speciel transporter/launcher 
anhænger.

Alt dette var foregået på Lindbergh 
Field i San Diego, men efter disse ind-
ledende afprøvninger fl yttede man det 
hele til den gamle luftskibshangar på 
Naval Air Station Moffett Field, der 
ligger lige syd for San Francisco. 

Den første fl yvning med XFY-1 
foregik på en speciel måde, idet fl yets 
næse var fastgjort til en wire, så man, 
hvis man mistede stabiliteten i fl yet, 
lynhurtigt kunne hejse flyet nogle 
meter op mod loftsbjælken og efterføl-
gende, når de kontraroterende propel-
ler stod stille, kunne fi re fl yet ned igen. 
Samtidigt havde man monteret wirer 
i vinger og fi nner for at kunne stabi-
lisere fl yet hvis det blev nødvendigt.

Den første af  disse indendørs 
testflyvninger, kaldet ”vertical taxi 
trials” fandt sted d. 19. april 1954, 
for 65 år siden og må betegnes som 
jomfrufl yvningen. Piloten var oberst-
løjtnant James F. ”Skeets” Coleman, 
som henover tiden blev den pilot som 
fi k absolut fl est fl yvetimer i XFY-1.

Frem til august 1954 foretog ”Skeets” 
Coleman masser af  fl yvninger indendørs 
i hangaren og fi k dermed en hel masse 
meget værdifuld øvelse i at kigge sig over 
skulderen for at kunne lande fl yet sikkert. 
Det hele kulminerede d. 1. august 1954, 
da man for første gang rullede fl yet ud og 
lavede en lodret start op til en højde af  20 
fod (6 meter), inden det blev landet uden 
problemer.

De man prøvede igen, gik ”Skeets” op 
i en højde af  150 fod (45 meter) inden han 
landede fl yet sikkert.

Vandret fl yvning
Efter disse lodrette hop fl yttede man fl yet 
til Naval Auxiliary Air Station Brown Field, 
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Herover er "Skeets" Coleman
ved at kravle ind i cockpittet.
Foto: Internettet (456fi s.org)

Til venstre er han ved at overgå
til vandret fl yvning

Foto: Internettet (pinterest.com)
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som ligger sydøst for San Diego, meget tæt 
på den mexicanske grænse.

Her foretog ”Skeets” ca. 70 lodrette 
hop for at blive klar til at få fl yet til at 
gå over i horisontal fl yvning, inden han 
igen skulle tilbage til vertikal flyvning 
for at kunne lande fl yet. Denne fase af  
testfl yvningerne varede fra september til 
slutningen af  oktober 1954, så det var et 
ganske intensivt testforløb.

D. 2. november 1954 foretog han den 
første transition til horisontal fl yvning og 
i 21 minutter fortsatte den horisontale 
fl yvning uden problemer inden ”Skeets” 
med noget besvær fi k fl yet tilbage til lodret 
fl yvning og en begivenhedsløs landing.

Allerede d. 4. november havde man 
inviteret en lang række VIPs og hele pres-
sen til at se en demonstration af  forskel-
lige Convair testfl y. Noget af  en ambitiøs 
satsning når man tager i betragtning, at det 
kun ville være anden gang man skulle gå fra 
lodret start til vandret fl yvning og tilbage 
til en lodret landing.

Her viste ”Skeets” at han havde 
styr på tingene. Han gik i luften 
og allerede i 50 fods højde foretog 
han overgangen til vandret fl yvning. 
Herefter var det lidt low-passes hen 
over de forsamlede gæster inden 
han graciøst fi k fl yet over til lod-
ret stilling og landede blidt på det 
planlagte sted.

Pressen og alle VIPs blev der-
efter transporteret til Convairs fl yve-
bådsområde i San Diego hvor man 
demonstrerede R3Y Tradewind 
fl yvebåden (se historien om denne 
i IPMS-Nyt nr. 143) og XF2Y-1 
Sea Dart jagerfl yet (se historien om 
dette i IPMS-Nyt nr. 139).

Yderligere tests
Efter den succesfulde demonstra-
tion gik gassen lidt af  ballonen og 
man fortsatte testfl yvningerne med 
meget nedsat tempo. Man kan med 
noget ret sige at programmet fort-

satte med sporadiske fl yvninger. ”Skeets” 
Coleman gik op i 10.000 fods højde d. 5. 
februar 1955.

Backup-piloten John Knebel forsøgte 
d. 19. maj at lave en transition til vandret 
fl yvning uden at have haft nogen form for 
træning i et wireophængt fl y. Det var tæt på 
at ende i en katastrofe og det endte med 
en hård landing. Herefter besluttede man 
at lave en ophængnings-rig på Brown Field 
for at kunne uddanne fl ere piloter.

Denne rig-træning gik man i gang med 
d. 8. maj 1956 og uddannelsen fortsatte 

Her er man ved at gøre klar til start
Foto: Internettet (wikimedia.org)

Her fornemmes den lodrette
start meget tydeligt

Foto: Internettet (456fi s.org)
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frem til 1. august, men på det tidspunkt 
var man kommet til en konklusion om at 
programmet skulle ophøre. ”Skeets” havde 
foretaget sin sidste og længste fl yvning i 
typen d. 16. juni 1955 og dette skulle vise 
sig at være den sidste gang fl yet gik i luften.

Afslutningen
Omkring 1. august 1956 var fl yets gear-
kasse, der overførte kraften fra motoren 
til propellerne, begyndt at give problemer. 
Den trængte til et hovedeftersyn, men US 
Navys pengekasse var lukket.

Samtidigt var den teknologiske udvik-
ling løbet fra typen. Andre fl y var ved at 
kunne fl yve med Mach 2, mens XFY-1 var 
og blev et subsonisk fl y.

Desuden havde man fået løst stort 
set alle problemer med at operere med 
konventionelle jetfl y fra hangarskibe og 
derfor var der ikke længere brug for typen. 
Projektet blev stoppet.

Stort set det eneste som programmet 
havde forudset, som fortsat bruges i dag, er 
den måde hvorpå man ville lande med fl yet 
på et rullende skibsdæk. Man ville installere 
en wire i halen på fl yet som skulle kunne 
fastgøres til dækket, hvorefter piloten stille 
og roligt kunne rulle wiren ind og derved 
lande på dækket. Den metode er brugt i 
dag på forskellige helikoptere, der ”har-

punerer” dækket på de skibe de opererer 
fra og derved kan lande sikkert i stort set 
alt slags vejr.

Bevarede XFY-1
Jo da, man indså at man ikke bare skulle 
skrotte fl yet, da man trods alt mente at det 
var bevaringsværdigt.

Man fl yttede det til NAS Norfolk i 
Virginia, hvor det stod i en del år som 
”Gate Guard”, indtil det blev overfl yttet 
til National Air and Space Museums Paul 
E. Garber Preservation, Restoration, and 
Storage Facility i Silver Hill i Maryland.

Her befi nder det sig stadig, men det 
forventes at det på et tidspunkt vil blive 
fl yttet til Mary Baker Engen Restoration 
Hangar, som er der hvor man sætter fl y i 
stand til at blive udstillet i Steven F. Udvar-
Hazy Center i nærheden af  Washington.

Indtil man kommer så langt, vil du ikke 
kunne komme til at se fl yet i virkeligheden. 
Det nærmeste ud kommer er den model 
der er udstillet i Udvar-Hazy Center.

Bemalinger
Den er nem, natural metal! Så er der sorte 
spidser på fi nnerne, idet man dog skal be-
mærke at det kun er halefi nnen på 138649 
der var sort, på dette fl y var selve tippen 
med understelsbenet dog sort.

På prototype nr.1 var det både hale- og 
den vertikale fi nne der var sort, her gælder 
det om lige at kigge på et billede.

Pogo i model
Selv om dette fl y kun fl øj i et enkelt eksem-
plar er der adskillige fabrikanter som har 
udgivet sæt af  typen.

I den lille 1:144 skala skal man have fat 
i Anigrand, der har udgivet en R3Y Trade-
wind, hvor man får tre bonussæt med, en 
Bell XHSL-1 helikopter, en Vought XF7U-
1 Cutlass og altså også en Convair XFY-1 
Pogo. Vi taler her om resin og ydermere et 
ganske dyrt sæt (ca. £84), men det er lige 
til at anskaffe via postordre.

Hopper vi til 1:72 er der et Airmodel 
vacuform sæt, som nok ikke har den 
helt store interesse, da der også fi ndes et 
sprøjtestøbt sæt fra Kopro. Det sæt udkom 
første gang i 1993 fra KP (Kovozávody 
Prostějov). Det ser dog ikke lige ud til at det 
kan fås andet end på e-bay eller andre ste-
der for sætsamlere. Der er måske håb om 
at det kan blive genudgivet på et tidspunkt.

Hvis man vil have fl yet i 1:48 så er der 
to muligheder, der begge daterer sig tilbage 
til 1950erne, nemlig Aurora og Lindberg. 
Lindberg sættet blev sidst genudgivet om-
kring 2007, så det burde være til at fi nde 
på e-bay.
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1:32, jo, men så taler vi vacuform. ID 
Models og senere genudgivet af  Tigger 
Models og igen er det ud på sætsamler-
markedet.

Som et lille kuriosum kan det nævnes 
at Lockheed XFV-1 også er udgivet i byg-
gesæt. I 1:72 fra Valom og Pegasus og i 
1:48 fra Aurora.

Et fi rma der hedder Fantastic Plastic 
har udgivet de tre designs fra Goodyear, 
Martin og Northrop, der aldrig blev til 
noget i resin i skala 1:72. Det er Anigrand 
der står bag disse sæt, så kvaliteten burde 
være i top.

Kilder
Ginter, Steve: Convair AFY-1 Pogo i serien 
Naval Fighters no.27
Zichek, Jared A.: Convair Class VF Convoy 
Fighter

11

Til venstre og herunder ses XFY-1 Pogo på 
den start launcher som Convair byggede
De store R3Y Tradewind fl yvebåde i
baggrunden placerer os i San Diego
Foto: Internettet (wikimedia.org)

XFY-1 Pogo i luften et sted over Californien
Foto: San Diego Air & Space Museum Archives (fl ickr.com)
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Hvordan en Sea Fury blev til en Wyvern…
Modelprojekter ændrer sig ofte fra idé til færdigt produkt, mine gør i hvert fald, og denne 

gang lidt mere radikalt end normalt.

Tekst og modelfotos: Per Tardum

Den lidt kryptiske overskrift dæk-
ker over hvordan mit projekt 
om at bygge et sprøjtestøbt 1:48 

Sea Fury sæt fra Airfi x endte med en 1:72 
Wyvern, i resin, fra CMR.

Jeg er træt at resin, men af  uransalige 
grunde ender det stads altid i eller som 
mine projekter. Resin giver mulighed for 
at støbe i en grad af  detalje som sprøjte-
støbning ikke kan levere (endnu?), men 
materialet kræver en masse særlig hånd-
tering sammenlignet med sprøjtestøbt 
plast. Man skal huske en maske hvis man 
skal slibe i det, selv små dele har gigantiske 
støbepropper, cyanoacrylat/sekundlim for 
at samle og dertil dele som er vredet skæve 
eller skrumpet. Så hvordan hulen endte 
jeg dér, igen.

Sea Fury
Jeg sad og overvejede hvad der skulle være 
mit næste projekt, kiggede lidt blade og 
anmeldelser, da Airfi x’s nye 1:48 Hawker 
Sea Fury fangede min opmærksomhed. 
Som opvarmning til modelprojekter læser 
jeg sædvanligvis hvad jeg har på hylden 
omkring emnet, og jeg indrømmer gerne 
her i al fortrolighed, at jeg også ofte benyt-
ter lejligheden til at anskaffe lidt nye bøger 
for at udfylde hullerne.

Sea Fury bliver betegnet som et af  de 
mest potente kampfl y med stempelmotor 
og jeg endte med at fordybe mig i motor-
specifi kationer, ydelse og andre interes-

sante parametre. Sea Fury blev drevet af  en 
Bristol Centaurus 18, en 18-cylinder radial 
motor på 53,6L som leverede 2.480hk. Med 
den volumen var Bristols motor blandt de 
største stempelmotorer nogensinde, og 
meget tæt på Wright R-3350 som med 55L 
formodentlig stikker af  med titlen som 
den største overhovedet. (Jeg forstår at 
Lycoming i 1944 konstruerede to stk. XR-
7755, monstre på 127L og en ydelse på over 
5.000hk, designet var en hybrid imellem 
radial og række, idet man havde placeret 
9 rækker på 4 cylindre omkring en fælles 
krumtap). Den var tænkt installeret i B-36, 
men den kom aldrig i serieproduktion. 
B-36 fl øj som bekendt med en kombination 
af  radial- og jetmotorer.

De ultimative Centaurus motorer 
leverede over 3.000 hk, men de kraftigste 
produktionsvarianter var dog på mere 
beherskede 2.625 hk. Og så var det at tan-
kerne først rigtig kom på afveje. Centaurus 
var en luftkølet radial motor, hvordan var 
det med væskekølede rækkemotorer. De 
fl este kender Rolls Royce Merlin og Grif-
fon, elegante, sofistikerede og potente 
motorer. Måske også Napier Sabre serien 
som drev Hawkers Typhoon og Tempest. 
Men der er også Rolls Royce Eagle, ikke at 
forveksle med RR Eagle af  1915 årgang, 
som blev brugt til de daværende Vickers 
Vimy og Airco D.H. 4, og som ydede 360hk 
(i denne kontekst nærmest patetisk). Næh, 
her snakker vi Rolls Royce 46H Eagle 22, 

en 24 cylinders rækkemotor i H-blok kon-
fi guration som leverede 3.500 hk. Der blev 
kun produceret 15 stk. før Rolls Royce blev 
”bedt” om at skippe videre produktion og 
udvikling til fordel for turbine motorer.

RR Eagle 22 blev kun installeret i West-
land Wyvern prototyper og pre-produktion 
maskiner, og allerede før prototyperne blev 
samlet, opdaterede man kravspecifika-
tionen, så at det endelige Wyvern design 
skulle kunne acceptere en turboprop 
motor uden væsentlige ændringer til grund-
designet.

Wyvern
Nu begyndte det at blive interessant, tan-
kerne om en Sea Fury gled mere og mere 
i baggrunden til fordel for en Wyvern. 
Westland Wyvern har været en interesse 
i mange år, for længe side prøvede jeg at 
anskaffe Frog sættet, dog uden held.

Tiden ændrer som bekendt mange 
ting, og Wyvern er ikke noget specielt 
emne mere, mainstream skalaer er dæk-
ket, ligesom der er en mangfoldighed af  
opdateringer og konverteringer at fi nde. 
Jeg forsøgte mig med Classic Airframes 
S.4 for nogen år tilbage, ikke umiddelbart 
det perfekte sæt og med parallelle propel-
lerblade. Men det var dog en Wyvern. Jeg 

Pers Wyvern inden monteringen af 
torpedoen
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fi k appetit på én mere, så for et par år siden 
og før min resin paranoia for alvor satte ind 
(resifobi..?), anskaffede jeg Czech Master 
Resin sæt nummer CMR 72-140, Wyvern 
TF. 1 i 1:72.

Det er ikke tanken at introducere West-
land Wyvern her. Vores gode redaktør har 
skrevet en super artikel om fl yet i IPMS-
Nyt 134. Men en smule baggrund for 
dem, som ikke lige har dette pragtværk ved 
hånden, er måske på sin plads.

Historien om Wyvern begyndte tidligt 
i 1944, hvor Westland havde udarbejdet et 
design til et hangarskibsbaseret angrebsfl y. 
Westland prøvede fl ere koncepter, indled-

ningsvis et design med to tandem monte-
rede Rolls Royce Merlins, efterfølgende et 
baseret på en centermotor hvor piloten 
var placeret i næsen og endelig et mere 
traditionelt design med motoren monteret 
i næsen som Admiralitetet beskrev i krav-
specifi kation N.11/44.

I Westlands bøger var fl yet først beteg-
net som P.10, men fi k hurtigt betegnelsen 
W.34 (Westland design nr. 34). Først i 
1947 fi k fl yet betegnelsen Wyvern. Sent i 
1944 bestilte admiralerne seks prototyper, 
TS371, 375, 378, 380, 384 og 387. To af  
disse var egentlig tiltænkt RAF, som dog 
hurtigt trak sig fra projektet.

Den 16. december 1946 fl øj den første 
prototype TS371 for første gang og blev 
i lighed med de øvrige prototyper udnyt-
tet intenst i udviklingen. TS 371 styrtede 
i øvrigt 15. oktober ’47 under en fl yvning 
fra Yeovil Aerodrome (ikke at forveksle 
med RNAS Yeovilton). En fejl i den yderst 
komplicerede kontraroterende propeller 
enhed forårsagede en forkert indstilling 
af  de bagerste propeller, hvilket medførte 
at fl yet mistede kraft og luftmodstanden 
øgedes voldsomt. Piloten Sqdr. Ldr. P.J. 
Garner nødlandede fl yet ved Cattistock 
noget syd for fl yvepladsen, men kostede 
ham beklageligvis livet. Man mener at han 
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Torpedoen er monteret,
der er en fi n eff ekt i bemalingen

Lidt tættere på får man modellen 
nærmere i øjesyn
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mistede bevidstheden, formodentlig blev 
ramt af  dele af  propellerblade som gen-
nemborede canopyet. Han var derfor ikke 
i stand til at forlade fl yet som udbrændte.

Prototyperne blev efterfulgt af  en pre-
produktionsserie på 10 maskiner, hvoraf  
kun syv blev bygget færdig, da Rolls Royce 
stoppede det videre arbejde på Eagle 22. 
De var identiske med prototyperne og fi k 
den offi cielle betegnelse TF Mk. 1. Allerede 
i februar 1946 bestilte man TF Mk. 2 på 
kravspecifi kation N 12/45, som skulle dri-
ves af  en turboprop, enten en Rolls Royce 
Clyde eller en Armstrong Siddeley Python. 
For den videre historie, læs i IPMS-Nyt 
134. Dette nummer af  bladet er et af  dem 
som er tilgængeligt på nettet.

Enter CRM
CMR Wyvern TF. 1 er som sagt et resin-
sæt. Sættet repræsenterer ikke umiddelbart 
større udfordringer end gennemsnittet 
af  resinsæt. Mit sæt havde en del fl ash 
og vingerne som var støbt ud i ét havde 
irri terende støberester og grater, nærmest 
som om overside og underside af  formen 
ikke har siddet helt lige. Pasformen imel-
lem skroghalvdelene og tilpasningen ved 
vingeroden krævede en del mere opmærk-
somhed end sædvanligt.

Mit ”weapon of  choise” i disse tilfælde 
er Milliput, Superfi ne/White. Hvis du ikke 
kender Milliput, er det på tide du kommer 
til det. Det er produceret i Wales og har 
været på markedet i evigheder. Det er en 
to-komponent epoxy masse, som uhærdet 
opfører sig som modellervoks. Produktet 
reagerer fi nt sammen med vand og kan 
glattes (en smal fyldning kan trækkes over 
med en våd fi nger og dermed nærmest 
overfl ødiggøre slibning). Det binder sig til 

stort set alle overfl ader, hærder under vand 
(en egenskab som jeg dog ikke har haft 
synderlig behov for) og i hærdet tilstand 
kan produktet både saves, bores, slibes og 
males. I tilknytning til det har produktet 
et langt hyldeliv, typisk skal jeg genforsyne 
med 5-6 års mellemrum. Jeg skulle igennem 
tre spartle-slibe-spartle sessioner før jeg 
havde et acceptabelt resultat.

Til gengæld var støbepropperne mi-
nimale især på de små og tynde dele, der 
skulle kun en let ridse med et skalpelblad 
til for at delene kunne fjernes. Man skal 
dog ikke eksperimentere med pitot rør og 
antenner i 1:72 resin, det er dømt til at gå 
galt. Mine smådele blev erstattet af  et par 
stumper skåret af  tynd Evergreen plade 
og profi ler.

En Wyvern havde Youngman fl aps, og 
sættet tillader at præsentere dem nede. Det 
havde jeg ganske simpelthen ikke mod til. 
Projektet med de dimser som skulle holde 
dem i position, var dømt til at gå gruelig 
galt, så mine fl aps blev monteret ”up”.

Landingsstel var en simpel affære, 
tre dele i hver side, hjulbrøndene har to 
dæksler hver, et placeret på understellet, 
og et som dækker den resterende del af  
hjulbrønden. Sidstnævnte er altid lukket, 
undtagen under operation af  understellet. 
Hjulbrøndene har ingen fals eller anden 
guide til monteringen af  disse, og efter 
gentagne mislykkede forsøg på at få dem 
til at sidde plant med undersiden af  vin-
gen, besluttede jeg at en smule kunstnerisk 
frihed var på sin plads.

Alle billeder, af  prototyper, pre-
produktions- og produktionsversionerne, 
viser dækslerne lukkede, men på VR137, 
den eneste bevarede Wyvern (og udstillet 
på Fleet Air Arm Museum, Yeovilton) har 

man valgt at lade dem stå åbne. Og sådan 
valgte jeg at vise med Wyvern.

Hjulene er ikke støbt som belastet, jeg 
fi lede en smule af  materialet af  undersiden, 
men fravalgte at gøre dækkene den smule 
bredere som det ofte ses. Wyvern har to 
fi rebladede kontraroterende propeller, jeg 
frygtede opgaven at få otte propellerblade 
til at fl ugte. I et inspireret øjeblik kom jeg 
i tanke om en skabelon, som jeg havde 
gemt fra et Gannet projekt i samme skala. 
Med en smule tilpasning virkede den også 
til Wyvern og det lykkedes at få et rimeligt 
resultat.

Når man har sagt resin sæt har man 
sædvanligvis også sagt vacuform canopy 
i acetat. Tyndere og mere ”sprødt” end 
tilsvarende sprøjtestøbte dele. Det kræver 
omhu og præcision med et skarpt skal-
pelblad for at få et nogenlunde resultat. 
Der er sædvanligvis er to stk. i disse sæt 
og med god grund. Men de er meget klare 
og tynde, og med omhyggelig maskering 
bliver de fl otte. Glem alt om at forsøge at 
dele dem for vise et åbent canopy. Det kan 
sikkert lade sig gøre, men livet har altså sine 
begrænsninger.

Sættets decals tilbyder tre forskellige 
muligheder. Den første prototype, TS371, 
som fl øj i ubemalet metal fi nish, den fjerde 
prototype TS380 i EDSG/Sky med lav 
demarkeringslinje og VR131 fra første 
pre-produktions batch, også i EDSG/
Sky men med høj demarkeringslinje. Jeg 
valgte TS 380 pga. det dystre blågrå indtryk 
afbilledet på æskeforsiden, i øvrigt med en 
sort torpedo med mørkerødt spræng hoved. 
Maling er enkelt, undersiderne i Sky, hvortil 
jeg synes at Tamiya AS29/(Gray Green 
IJN) virker helt fi nt og oversider (lav de-
markationslinje) i Extra Dark Sea Grey. Til 

Set fra siden får man vist halen
på torpedoen
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sidstnævnte valgte jeg denne gang at bruge 
TS 48 (Gunship Grey), fordi den har lidt 
blå i sig og fordi den matcher æskeforsiden 
ret pænt. Hjulbrønde og understel blev 
sprøjtet Gloss Aluminium, propellerblade 
med en god gammel (!) Humbrol 33 Sort. 
Og her, på årets sidste dag vil jeg så beken-
de for omverden ”Aldrig mere Maskol!”, 
ligesom i aldrig mere.

Jeg bruger altid Future på mine cano-
pyer (så længe lager rækker). Og hver gang 
jeg har brugt Humbrol Maskol fl ydende 
maske, er jeg endt med et tåget canopy som 
kun kan reddes ved gentagne lag Future 
eller en klar lak. Øv.

Jeg har gode erfaringer 
med Mr. Masking, så hvorfor 
pokker jeg bliver ved med 
Maskol må guderne vide. 
Men denne gang er det slut, 
aldrig mere Maskol.

Mine decals var lidt stive 
eller ”sprøde”, og skulle 
håndteres forsigtigt. Enhver 
hast medførte et knækket 
decal. De reagerede dog 
rimelig fi nt med Microscale 
væskerne Set og Sol og endte 
med at sidde pænt. Desværre 
med lidt synlig bærefi lm. Og 
en indrømmelse mere, jeg 
har begrænset tålmodighed 
overfor stencils i 1:72 og 

endte derfor blot med at sætte et par styk-
ker ved cockpittet.

Torpedoen kom til at vente til en dag 
med bedre energi. Den skal monteres med 
en såkaldt ”MAT” (Monoplane Air Tail). 
Dimsen har til formål at stabilisere og styre 
torpedoen efter launch. MAT’en er med i 
sættet, men delene er utrolig tynde. Det lyk-
kedes dog uden de store udfordringer. Tor-
pedoen blev sprøjtet Rubber Black, med et 
sprænghoved i Humbrol 60 Scarlet, jeg er 
ret sikker på at i den virkelige verden ville 
det have været en signal rød, men jeg synes 
at Scarlet matcher æskeforsiden ret godt.

FAA Museum i Yeovilton har på et tidspunkt 
sendt deres Wyvern TF.1 en tur ud i det fri.

Foto: Internettet (fl ickr.com - Stuart Mitchell)

Sjovt lille projekt, men en Sea Fury blev 
det altså ikke til i denne omgang.

Kilder
Hvis man er interesseret i Wyvern vil en 
rigtig god reference være ”Westland Wy-
vern” fra 4+ Publication.
Jeg har også haft glæde af  ”Westland” af  
Derek N.  James. Bogen handler om West-
land som virksomhed, fra 1915 frem til 
1990, afsnittet om Wyvern giver en masser 
af  god information.
Og så selvfølgelig redaktørens artikel i 
IPMS-Nyt 134.

Wyvern TS371 ses her i luften på en af sine 
tidlige fl yvninger.
Bemalingen er "natural metal"
Foto: Internettet
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Historien om hvordan Mitsubishi Ki-46 Dinah fi k 
sit navn…
Inspireret af  Lars ”Le Redak”s fi ne artikel om Dinah’en i IPMS-Nyt nr. 146, fi k jeg lyst 

til at bygge en Dinah.

Af Morten Grim Pliniussen

Selvom artiklen om Dinah’en beskrev 
alt om dens udvikling og dens opera-
tive virke, kom den ikke ind på, hvor-

for den blev kaldt Dinah af  de Allierede…
Så inden jeg anmelder byggesættet af  

Airfi x' Dinah, vil jeg lige komme med info 
til supplement af  Lars' fi ne artikel om Di-
nah’en, og navngivningen af  den og andre 
japanske fl y.

Hvorfor navnet Dinah
For som jeg skrev herover, var årsagen til 
dette er at jeg intet (!) kendte til årsagen om 
hvorfor de allierede kaldte Ki-46 for netop 
Dinah. Rent faktisk syntes jeg tilmed, at de 
allieredes kaldenavne for japanske fl y var 
ret forvirrende, så dette måtte opklares. 
Der var kun én ting, jeg kunne gøre: At 
undersøge sagen, og alt nedenunder var 
det jeg fandt frem til:

Allerede efter angrebet på Pearl Har-
bour, fandt de allierede ud af, at japanske 
fl y var langt bedre end forventet. Som 
kamphandlingerne skred frem, fi k de al-
lierede det ene chok efter det andet, hvilket 
resulterede i en lang række ydmygende 
allierede nederlag.

Ret hurtigt fi k amerikanerne dog bjer-
get vragresterne fra nedskudte japanske 
fl y op fra Pearl Harbours havn og sendt 
dem til undersøgelse, men det var ikke nok.

Noget mere måtte gøres, så derfor 
dannede man TIU, som står for Tecnical 
Intelligence Unit, og den første enhed blev 
dannet på Eagle Farm AB, tæt på Brisbane 
i Australien. Her fi k de hangar nummer 7 
stillet til rådighed, og her startede man med 
at undersøge japanernes teknik/teknologi.

Dette var imidlertid svært, fordi de 
ingen fl y havde at undersøge. Ikke engang 
en eneste vragrest besad man i hangar nr. 
7! Derfor udsendte general McArthur sin 
kendte ordre om ”at så måtte man gå ind 
i junglen og fi nde resterne af  de japanske 
fl y, som der er skudt ned og tage stumperne 
af  dem med ud”.

Det bevirkede, at man måtte tæt på 
fronten for at få bjerget nedskudte japanske 
fl y, eller man måtte helt ud i junglen for 
at fi nde stumperne rent bogstaveligt talt! 
Dette var meget risikabelt, men der var 
ikke andet at gøre…

Snart kom andre lignende enheder til 
i den allierede lejr, og så kom enheden til 

at hedde Allied Technical Air Intelligence 
Unit (forkortet til ATAIU) ligesom de 
andre enheder, der dannedes andetsteds i 
Asien/Stillehavet.

De store gennembrud kom, da ameri-
kanerne fandt en næsten intakt nødlandet 
Mitsubishi Zero på Akutan-øen ved Alaska, 
efter den amerikanske befrielse af  området, 
og satte den i fl yveklar stand. Så fi k man på 
allieret side de første gode fotos og info om 
japanernes vigtigste jagerfl yver.

Kort tid derefter, erobrede australierne 
en Nakajima Ki-43 Oscar i nogenlunde 
stand. Da man havde stumper fra andre Ki-
43ere, fi k man gjort den fl yveklar i hangar 
nr. 7, hvilket gav opklaringen af  japanernes 
teknik/teknologi et gevaldigt skub fremad.

Det var vigtigt for de allierede at få 
opklaret Ki-43erens formåen, da den 
både var et godt jagerfl y og derudover 
blev Ki-43eren tit forvekslet med netop 
Mitsubishi Zero.

ATAIU fi k derpå arrangeret en øvel-
seskamp mellem Ki-43eren og en Spitfi re 
Mk V, hvorunder ATAIU fandt ud af, at 
Spitfi ren var klart underlegen mht. manøv-
redygtighed. Herefter var det de allieredes 
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Her er det en Ki-46II, eller Ki-46-Otsu,
som de der kan huske lektionen

i japansk fra nr. 146 vil kalde den
Foto: Internettet (fl ickr.com)
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luftvåbens opgave at fi nde ud af, hvordan 
Ki-43eren kunne/skulle bekæmpes for at 
de allierede kunne vinde luftkrigen.

Teamet i hangar nr. 7 blev ledet af  
Kaptajn Frank T. McCoy og Technical Ser-
geant Francis Williams. Teamet under de to 
bestod af  australiere, amerikanere og folk 
fra Royal Navy, og de kæmpede hele tiden 
videre med at stykke vrag sammen for at 
afl ure japanernes teknik og konstruktioner.

Francis Williams havde også til opgave 
at navngive de forskellige fl y for at sætte 
dem i kategorier.

Han valgte drengenavne til jagerfly 
og visse pontonfl y, og andre navne (især 
pigenavne) til bombefl y, transportfl y og 

fl yvebåde m.v. Og da Dinah var et foto-
recce fl y, faldt valget på navnet ”Dinah” 
efter den antikke jagtgudinde Diana. Og 
det navn var velfortjent, fordi Dinah’en er 
en hurtig og fl ot fl yver.

I teamet var der en amerikansk sergent, 
der havde en veludviklet humoristisk sans. 
Da man erfarede, at det japanske bombefl y, 
Mitsubishi G4M havde nogle store blistre 
på siderne, hvor det havde sine maskin-
geværer til nærforsvar, fik disse blistre 
ham til at tænke på kvindebryster. Og da 
han kendte en sygeplejerske i hjemstaten 
Pennsylvania, der hed Betty og var meget 
barmfager, fi k G4M bombefl yet kaldenav-
net Betty ☺

Andre tekniske enheder
Som krigen gik bedre for de allierede, fi k 
man erobret fl ere og fl ere fl y, som blev 
efterladt af  japanerne i mere eller mindre 
intakt stand. Disse blev omhyggeligt stu-
deret/istandsat i hangar nummer 7. Men 
ideen blev også taget op andre steder, hvor 
man kæmpede mod japanerne.

Således dannedes ATAIU-SEA (Allied 
Technical Intelligence Unit - South East 
Asia) i Maidan/Indien i 1943 af  amerika-
nerne og briterne. Denne enhed sluttede 
sin tjeneste i Singapore i 1946.

TAIU-POA (Pacifi c Ocean Area) blev 
dannet af  US Navy: Denne enhed sejlede 
rundt og bjergede efterladte/nedskudte 

Det vrimler ikke ligefrem med farvebilleder fra afslutningen af 2.VK i Fjernøsten.
Denne Ki-46III eller rettere Ki-46-Hei ses her med de grønne kryds der blev brugt som 
overgivelsesmærker
Foto: Internettet (fl ickr.com)
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Her er det en Ki-46-Otsu som er efterladt et sted i Stillehavsområdet.
Det er en amerikaner der står foran dette fl y.

Bemærk iøvrigt måden canopyet åbnes på,
der er et hængsel på midten som laver en fold

Foto: Internettet
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japanske fly fra generobrede/befriede 
atoller og sejlede dem til San Diego, hvor 
de blev repareret af  TAIC (Technical Air 
Intelligence Center), som var en enhed, 
der især virkede på NAS Anacostia-basen.

Og til sidst var der TAIU-CHINA som 
blev dannet af  kineserne og senere fi k 
hjælp af  amerikanerne og briterne. Denne 
enhed var den ældste af  sin slags. Den 
blev egentlig dannet længe før de andre af  
kineserne, dog under et andet navn.

Allerede i 1937 evaluerede denne 
kinesiske enhed erobrede japanske fly 

sammen med specialister fra det sovjetiske 
luftvåben. Mange af  de erobrede japanske 
fly blev også udleveret til tests i NII-
VVS-RKKA, som var det røde luftvåbens 
forsøgsenhed. Denne enhed var en højt 
specialiseret enhed, der undersøgte fl y af  
fremmed oprindelse (herunder også vest-
allierede fl y), foruden at den lavede tests 
på prototyper af  egne fl y.

Da USSR senere trak støtten til natio-
nalist-kineserne tilbage, fortsatte denne ki-
nesiske enhed arbejdet sammen med vest-
magterne under navnet TAIU-CHINA.

Alle disse enheder arbejdede videre 
frem til 1946, for der var rigeligt at lave. Da 
japanerne kapitulerede, var der pludselig 
masser af  japanske fl y, der faldt i allierede 
hænder. Disse fl y skulle studeres og eva-
lueres, og da størstedelen var i fl yvedygtig 
stand, var det også meningen, at mange af  
disse erobrede fl y skulle fragtes til USA og 
Storbritannien (efter undersøgelserne) og 
sættes på museum. Men dette blev priori-
teret så lavt i 1945 og 1946, at kun få kom 
frem og blev sat på museum. Resten blev 
skrottet, desværre.

Denne Ki-46-Hei ser ud til at have set bedre dage.
Der er lidt huller i lærredet på sideroret,

et motordæksel sidder skævt,
så mon ikke den er blevet efterladt

fordi den ikke var fl yvedygtig?
Foto: Internettet

På dette lidt slørede billede med et fi nt
krysantemumsymbol på sideroret, kan man tydeligt 
se hvordan canopys "foldes" sammen når de åbnes
Foto: Internettet
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Årsagen til dette, var, at den nye fjende, 
USSR og de andre østlande af  forståelige 
årsager ikke var særligt meddelsomme mht. 
deres fl y og disses formåen, så noget måtte 
gøres for at studere og katalogisere dem på 
en fornuftig måde.

Derfor fandt de på at give WAPA fl y 
navne efter f.eks. F for ”fi ghter”(jagerfl y), 
således at vi fi k Fresco (MiG-15), Farmer 
(MiG-19), Fishbed (MiG-21) osv. Bom-
befl yene fi k navne efter bogstavet B for 
”bomber” dvs. Bull (TU-4), Badger (TU-
16), Brewer (Yak-28). Og de fortsatte med 
at give transportfl yene navne efter C for 
”cargo” ”transport”, M for ”maritime og 
forskellige fl y” og endelig H for ”helikop-
tere”. Under hele den kolde krig, øvede 
millioner af  NATO-soldater, heriblandt 
undertegnede, efter disse kategoriserin-
ger…

Aifi x modellen
Nå, men da jeg endelig havde opklaret 
hvorfor Dinah’en fi k sit navn, gik jeg ned 
og købte Airfi x' 1/72 Dinah hos min lokale 
modelpusher.

Da jeg kom hjem og åbnede æsken, 
fandt jeg ud af, at denne Dinah var lavet 
på den originale afstøbning fra 1965! Der 
var ingen forskel på delene fra min Dinah, 
som jeg købte tilbage i 1980erne og som lå 
i min stak af  ubyggede sæt og den nyind-

købte! Instruktionerne var dog helt nye og 
decals var/er af  fremragende kvalitet, så jeg 
kunne ikke dy mig for at bygge dem begge.

Airfix' Ki-46II Dinah i skala 1/72 
består af  51 velformede dele (herunder 
8 klare dele) Alt passede fi nt sammen og 
jeg brugte kun lidt fi ller. Instruktionerne 
var gode og præcise mht. hvilke Humbrol 
farver, jeg skal bruge, så resultater blev så 
præcist som muligt.

Når jeg ser på YouTube, hvordan andre 
bygger deres Dinah, bruger de tit hjemme-
lavede ekstradele for at få fl ere detaljer i 
cockpittet. Dette er forståeligt, da der ingen 
detaljer er i modellens cockpit.

Så selvom jeg nød at bygge dem 
begge, kunne mit råd til Airfi x godt være, 
at nu må de godt ”retoole” dette sæt til 
nutidens standard, da 1965 er lidt langt 
tilbage i tiden.

Bemalingen for den nye Dinah, som 
kan købes i dag, er til 2 versioner: En fra 
Malaya i 1942 og en fra Osaka fra 1944. 
Decals til sættet var gode, om end jeg 
måtte bruge lidt ekstra fra brokkassen for 
at strække decals til dem begge, da det jo 
kun er meningen at man kan bygge den 
ene. Men resultaterne (jeg byggede jo 2 
modeller) er fl otte for Dinah’en var/er en 
super fl ot maskine. 

Credits: Mange tak for hjælp og opbak-
ning til Kai Willadsen og Tina Pliniussen.

Dog skal det siges, at i Kina blev de 
erobrede japanske fl y brugt fl ittigt af  begge 
sider i den kinesiske borgerkrig, som endte 
med kommunisternes magtovertagelse i 
1949. Derudover blev japanske fl y også 
brugt fl ittigt andetsteds i Asien, herunder 
Koreakrigen.

Da amerikanerne i 1945 besatte Japan, 
blev det også ATAIU’s opgave at under-
søge de seneste fl y, som japanerne havde 
udviklet til fremtidige planlagte kamphand-
linger ind i år 1946. Disse fl y blev imidlertid 
beslaglagt efter kampenes ophør, inden 
japanerne kunne nå at ødelægge dem. Her 
fi k ATAIU sig en grim overraskelse, for 
havde krigen trukket længere ud, kunne 
japanerne have tilføjet de allierede nogle 
alvorlige nederlag i luften og på havet med 
netop disse nyudviklede fl ytyper. Disse al-
lierede nederlag kunne have ændret krigens 
gang i Østasien og måske reddet Japan fra 
det endelige nederlag, hvis det ikke var 
for atombomberne over Hiroshima and 
Nagasaki…

Det skal lige tilføjes at selvom at den 
2. VK var slut, blev der hurtigt brug for 
Frank T. McCoy og Francis Williams og 
deres specielle knowhow igen. Fra NATOs 
dannelse i 1949 og starten af  den kolde 
krig, havde man behov for netop deres 
speciale: At genkende, studere og katego-
risere fjendtlige fl y.

På denne Ki-46-Otsu er motivet på halen 
en springende tiger

Foto: Internettet

Endnu en Ki-46-Otsu med grønne kors på
siden af fl yet som overgivelsesmærker.

Bemærk at det her er malet ved siden af den 
røde Hinomaru

Foto: Internettet
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You’ve got to be kitting! #2
”Rapport fra byggebordet eller andre steder.”

Tekst og fotos: Flemming Hansen

Polering -

hvorfor og hvordan
Hvis du tror at polering udelukkende er 
noget der kan anvendes i forbindelse med 
biler, så tager du ganske fejl! Det er klart, 
at polering kan bruges rigtigt meget i for-
bindelse med bilers lakering – men teknik-
kerne der anvendes, kan tages i brug i så 
mange tilfælde, at det er et værktøj, der er 
værd at have i sin værktøjskasse.

Det kan jo både være som et ”nødråb” 
eller som værktøjet der bringer ekstra glans.

Nødråbet
Forestil dig at du har kæmpet som en gal 
med en model i lang tid. Du hælder noget 
maling i din sprøjtepistol. Der går ikke 
længe før du fi nder ud af  at din rensning af  
samme har været mangelfuld, så der enten 
er nuller eller andre ujævnheder i fi nishen. 

Værktøjet er Micromesh ”sandpapir”. 
De går fra 1500, 1800, 2400. 3600, 4000, 
6000, 8000 og 12000 som det fi neste. De 
bruges vådt og må gerne ligge i blød.
Det er altid en balancegang. For et ”red-
ningsforsøg” kan hurtigt gøre tingene 
endnu værre. Man må hele tiden gøre 

overvejelsen om ikke at det ville være det 
bedste at syre modellen af  igen. I mange 
tilfælde kan det dog ikke lade sig gøre. Der 
må man gå forsigtig til værks og prøve at 
glatte ujævnheder ud.

Start med det ”sandpapir” der lige 
akkurat ikke kan fjerne alle problemer. 
Jo mere du sliber og jo grovere korn du 
bruger jo mere skal du arbejde for at få en 
god fi nish. Så husk på: Jo højere korn du 
kan starte i des bedre. Jeg plejer at starte 
med 4000. Derefter er vi mere ovre i po-

lering end egentlig 
slibning.

Så hvis 4000 ikke 
helt giver en ens-
artet overflade så 
prøv med 3600 og 
så fremdeles. Det 
er ikke i alle tilfælde 
muligt – men det 
bedste er at slibe 
en ny vej hver gang. 
Og glem ikke at alt 
denne slibning sker 
vådt. Rens modellen 
mellem hver slibning

En rigtig 

god ”old 

school” 

bund
Hvis der er en type 
maling der er rigtig 
god at polere på, så 
er det god gammel 
Humbrol terpentin 
baseret maling.

Jeg bruger mange gange Humbrol 21 
blank sort som bund, hvis jeg skal lave 
en blank metallisk overfl ade. Humbrols 
maling skal naturligvis airbrushes på, for at 
få en så jævn overfl ade som overhovedet 
muligt.

Jeg vil ikke afvise at det kan gøres med 
pensel, men da ”sølv” laget skal på med 
airbrush er der ingen grund til at gå på 
kompromis med fi nishen.

Det vigtigste er simpelthen at den der 
Humbrol maling skal tørre godt igennem. 
Gerne mindst 72 timer, før man begynder 
at kigge nærmere på den.

Humbrol er svær at få helt glat i et hug. 
Men der kommer ”Micromesh” til din 
assistance. Hvis der er nistrer, urenheder 
eller appelsinhud i større stil KAN det blive 
nødvendigt at strippe malingen af  igen.

Appelsinhud kommer når man enten 
kører med for højt tryk eller malingen ikke 
er fortyndet nok. Så lægger malingen sig 
ikke ordentligt. Man KAN slibe det væk. 
Men jo glattere og fi nere dit forarbejde er 
jo bedre bliver det endelige resultat.

Man starter omkring 3600 eller 4000 på 
at slibe overfl aden. Det er vådslibning, så 
skyl ofte skidt af. Så går det slag i slag indtil 
du afslutter med 8000 eller 12000. Derefter 
skylles godt af. Du vil se at overfl aden er 
blank – men ikke højglans. Slibespor må 
der ikke være nogen af.

Polering
Hvis vi nu antager at du har fået fjernet 
alle ujævnheder og der nu er en klar, men 
decideret halvblank overfl ade du godt lige 

Til venstre er de Micromesh "puder"
i forskellige "grovheder".
Øverst ses forskellige midler,
der kan anvendes til slibning og polering
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vil peppe noget mere op – ja så skal der 
gang i poleremidler!

Lad det være sagt med det samme: 
Hvis du på nogen måde ønsker at lægge 
et lag maling oven på det du polerer og 
poleringen dermed ikke er den absolut 
sidste handling på den overfl ade - måske 
bortset fra decals – så skal det middel du 
bruger ikke indeholde silikone eller voks! 
Så læs indholdsbeskrivelsen meget grundigt 
inden brug.

De midler der er afbilledet – bortset 
fra voksdåserne og Tamiya wax – kan 
alle bruges til polering med efterfølgende 
male lag. Tamiya compound og Hasegawa 
”Ceramic compound” er blandt de bedste 
polermidler, da de indeholder rigtig gode 
slibemidler. Samme som tandpasta – bare 
grovere.

Frygten – de klare dele
Dem der har bygget fl y, kender det. Det der 
cockpit glas. Det der fi k et par ridser i posen 
eller det der har en fæl støbegrat hen over 
toppen. Kan det reddes? Ja det kan det da!

Man kan naturligvis ikke redde revner 
eller lime knækkede klar dele sammen så 
det ikke kan ses. Men er det en ridse der 
ikke er for dyb og en grat – jamen så er der 
ikke nogen problemer.

Fremgangsmåden er den samme som 
gengivet længere oppe, men kan dog kom-
bineres med at man som det første med et 
nyt #11 blad skraber den værste grat væk, 
hvis det f.eks. er et canopy med en tydelig 
grat hen over toppen. 

Når du kommer til poleremidler,  skal 
du være dødsikker på pastaen ikke indehol-
der et eller andet opløsningsmiddel der kan 
ødelægge den klare del du vil redde. Klare 

dele er umådeligt meget sartere end ordinær plastik. For 
meget stress og/eller gnidningsvarme kan give trækninger i 
støbningen som kan ses som irriterende striber i delen. Dette 
kan ikke poleres væk. Det sidder nemlig dybt inde i plastikken.

Men det samme kan ”opnås” med et forkert poleremid-
del. Jeg mener at det fra ”Brasso” jeg engang prøvede på 
noget Hasegawa klar del. Ikke godt. Det hele krakelerede 
mellem fi ngrene på mig. Så test på rammen først!

Som en afslutning er der mange der dypper delen i ”John-
son Klear”. Det bruger jeg dog ikke. Jeg gider ikke og mase 
med en belægning på en klar del inden der skal maskes. Det 
kan næsten kun gå galt…

God fornøjelse med slibning og polering.

Til venstre er det Tamiya Compound i forskellig grad af fi nhed
Herunder er det først en del, hvor der er slebet med

Micromesh, nederst er der poleret.
Man kan tydeligt se forskellen
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Århus hyggebyg og Randers Open 2019
Da vi ("IPMS Sydsjælland" og æresmedlem, undertegnede) var i Lübeck sidste år, blev 

vi inviteret til hyggebyg og Randers Open af  Århus modelbyggere, der også var i Lübeck.

Tekst og fotos: Peter Nellemann

Invitationen blev til virkelighed i sidste 
weekend, hvor vi troppede op fem 
mand høj i Århus, for at hyggebygge 

lørdag og deltage i Randers Open (Østjysk 
Open) om søndagen. 

Jeg skal straks afsløre at det var en 
meget positiv oplevelse for alle deltagere.

Efter en tidlig start lørdag ankom vi til 
Århus omkring kl. 11. Byggeriet fandt sted 
på en skole, der stillede sit formningslokale 
til rådighed, et godt lyst lokale der kunne 
tåle at blive brugt til formålet.

Foruden os gæster, deltog 7 medlem-
mer af  Århus modelbyggere.

En af  deltagerne havde taget sin søn 
Søren med, en dreng på under 15 som 
deltog på lige fod med os andre, om end 
han fi k lidt instruktion.

Foruden denne usædvanlighed deltog 
Bos kæreste Sanne også i byggeriet, der 
var således både børn og kvinder med, et 
forfriskende indslag.

Der blev bygget på alle typer af  mo-
deller, panser i forskellige skalaer, fl y i alle 
skalaer, og skibe i overstørrelse, idet Kim 
havde medbragt sin E-båd i 1:35, den er 
meget, meget stor, så man kunne ikke be-
skylde nogen for ikke at gå ind for sagen.

Det var befriende at følge instruktio-
nen af  Søren, den unge modelbygger, her 
udviste Bo både tålmodighed og gav klare 
råd som drengen kunne forstå og følge. 

Han malede faktisk 
sin 1:48 Corsair med 
airbrush på stedet 
med et helt profes-
sionelt resultat.

Han vandt ju-
niorklassen dagen 
efter, det må være 
en god indgang til et 
kommende liv som 
modelbygger.

Ved middagstid 
blev der budt på fro-
kost, som blev ser-
veret i lokalet. Her 
afslørede Bo, at han 
engang havde været 
både pølsemand og 
grillbar ejer, så de 
udleverede sandwich 
var helt proffe og 
velsmagende.

Under byggeriet 
blev verdenssitua-
tionen vendt lige-
som alle de model-
relevante emner og 
sjofl e vittigheder, som hører til et godt 
byggemøde, blev berørt.

Da det var lørdag, lukkede skolen kl. 
18 og vi forlod derfor stedet efter at have 
talt med en rigtig levende pedel, for at tage 

ud til et selskabslokale som hørte til de 
ejendomme som Bo bor i. 

Det var i enhver henseende velegnet 
og bedre end, som oprindelig planlagt, at 
spise på skolen.

Igen fi k vi bevis for Bos evner som 
kok, med en klassisk menu med okse-
mørbrad tilberedt i en sous vide maskine, 
der gør kødet så mørt, at det kan tygges 
af  en tandløs olding. Mesterstykket var 
den hjemmelavede bearnaisesovs, som 
forsvandt som den berømte dug for solen.

Efter middagen og megen hyggesnak, 
tog vi gæster afsted til vores natlogi, som 
var helt perfekt, beliggende i et ejendoms-
kompleks med fi re lejligheder, hvoraf  en 
var indrettet til gæster. Vi havde toilet og 
bad i lejligheden, der bestod af  tre tosengs 
værelser således, at den højest snorkende 
kunne få eget værelse, og jeg afslører ikke 
hvem der fi k det.

Det var en rigtigt vellykket dag et, og 
der var parkering lige ved alle de steder 
hvor vi skulle være.

Søndag klokken otte tog vi afsted til 
Randers ca. 40 km. fra Århus.
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En F-89D Scorpion fra
North Dakota ANG
i "Hi-viz" bemaling

En særdeles fl ot Arado Ar-234
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Randers, eller 

Østjysk Open
Med assistance fra GPS og 
lidt tankevirksomhed fandt 
vi stedet i Randers, der var 
et fritidscenter, men som 
må have været en slags teater 
engang, da den ene sal havde 
scene og svalegang og rig 
udsmykning.

Parkering lige overfor 
huset var perfekt når vi skulle 
bære hele vores samlede mo-
delportefølje ind i lokalerne.

Der var en anelse tæt, 
men der var også tilmeldt 
over 250 modeller i en række 
klasser, samtidig med at der 
var rigtig mange salgssteder.

Udstillingsrummet var 
det lyseste med vinduer ud mod gaden, dog 
var netop lyset måske en af  de få mangler 
ved lokalerne. I den tilstødende teatersal 
var der kun kunstlys, men det gik an, da 
man selvfølgelig godt kunne fi nde de sæt 
man (ikke) skulle købe.

Sælgerne var dels gamle kendinge, dels 
nye private, der skulle have luft i samlingen.

Der var virkelig mange gode tilbud, en 
tidligere hobbyforretning gav 40% på køb 
over 500 kr. og det kommer man jo nemt 
over især når man slutter sig sammen om 
indkøbet, som vi kom til et par gange.

En anden sælger skulle bare af  med det 
hele, så der var rene fantasipriser på bunker 
af  sæt, der godt nok ikke alle var helt nye, 

men mange gode ting blev bragt hjem af  
de gæstende sjællændere.

Konkurrencen blev afviklet som vores 
kvartårskonkurrence, idet hver udstiller 
havde fået udleveret en stemmeseddel ved 
ankomsten og på den skulle man afgive 
en stemme i hver klasse. Det var så vise-
ligt indrettet, at man ikke kunne stemme 
på sine egne modeller, der var opført på 
stemmesedlen.

Det betød selvfølgelig, at bedøm-
melsen blev ret subjektiv, men alligevel 
var resultatet, som forventet, at de bedste 
modeller vandt.

Jeg gætter på at selvom man havde 
anvendt en anden og mere sofistikeret 
bedømmelsesmetode, med vægt på den 

tekniske udførelse, ville de samme modeller 
have vundet.

De største klasser var fl y og panzer-
klasserne, der var årsag til lidt trængsel på 
bordene, men alt gik som smurt alligevel.

Der var god tid til bedømmelsen, så 
jeg tror at selv vores kære formand ville 
have kunnet nå at dømme hvis han havde 
deltaget.

Der var faktisk lidt mathed midt på 
dagen inden pointene var talt op, man var 
mæt af  indkøb og sad godt nok med sit 
byggegrej og byggede lidt på skrømt, men 
ikke rigtigt aktivt.

Endelig begyndte de små sedler med 
første-, anden- og tredje-pladserne at 
dukke op.

2323232323

Fortsættes på side 28
Denne fi ne Bergepanther tog sejren hjem i 
panserklassen

Det er altid dejligt med noget 
dansk, her en fi n F-100
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Salon Retromobile – Paris
Et sandt orgie i biler. I model stor og i model skala.

Tekst og fotos: Flemming Hansen

I mange år har tanken om at besøge Sa-
lon Retromobile været på nethinden. 
Udstillingen ligger i den første uge af  

februar, så det er som regel kommet som 
lidt af  en overraskelse når beretningerne 
er begyndt at dukke op på diverse sociale 
platforme!

Den tidlige placering på året kunne 
også give nogle vejrmæssige udfordringer 
i form af  sne og anden dårligdom, som 
”den globale opbevaring” endnu ikke måtte 
have fået has på!

Men hvor er vi henne? Vi er såmænd 
i byernes by – Paris. Vi er i den sydlige 
udkant af  Paris i et stort kompleks kaldet 
Paris Expo – Porte de Versailles.

Første del af  at besøge noget i den 
retning er jo planlægningen. Man kunne jo 
argumentere for at køre i bil – men med en 
uklar vejrudsigt så tidligt på året og i om-
egnen af  15 timer i kareten – hver vej – så 
blev det hurtigt fejet af  bordet. Der er jo 
også udgiften. Benzin til 3.000 km bliver 
i runde tal kr. 3.000,- læg dertil færge og 
overnatning – hvor vi så er oppe på det 
dobbelte. I første omgang skulle der være 
tale om en hurtig sviptur – for lige at se 
hvad det var. Så det blev hurtigt fastlagt at 
fl y var den bedste løsning. Da udstillingen 
er i den sydlige del af  Paris – jamen så var 
Orly den nærmeste lufthavn og dertil fl yver 
Norwegian. Bestil billet. Bum. 750,- for en 
fl ybillet retur. Det får hurtigt billøsningen 
til at virke håbløs.

Fra Orly er der kun én vej – det er 
med offentlig transport. Tog og letbane 
går simpelthen lige til døren. Man kunne 
også leje en bil – men har man først set 
den vanvittige trafi k i Paris, forsvinder 
den overvejelse som dug for solen. Men 
offentlig transport er meget anvendt i Paris. 
”Sild i en tønde” er vel det nærmeste man 
kommer til en generel betragtning – så det 

gælder om at holde alle værdigenstande tæt 
til kroppen. Der advares om lommetyve 
overalt. Men det er jo ”charmen” ved det 
moderne multikulturelle samfund…

Det var planen at se udstillingen om 
fredagen, for at undgå weekendens masser. 
Så det var hurtigt ned torsdag eftermiddag. 
Overnatning på et hotel i nærheden – na-
turligvis fundet via hotels.com og billetter 
til udstillingen er også købt hjemmefra.

Udstillingen åbner først klokken 10, 
så der var masser af  tid til at vågne op og 
få noget morgenmad. Allerede fra mor-
genstunden er køerne absolut til stede! 
Heldigvis ved arrangørerne godt, at det er 
et tilløbsstykke, så billetkontrollen ligger i 
et telt med fl ere indgange ved indgangen til 
området, så man derved kan klappe folk af  
(undersøge tasker) og tjekke billet ind, så alt 
dette ikke skal ske i indgangsdøren. Så var 
det bare at vente til hegnet blev rykket til-
bage og Salon Retromobile kunne indtages.

Stor udstilling…
Hvis man lige hurtigt skal fortælle hvad 
udstillingen handler om er det biler.

Biler i alle afskygninger – men natur-
ligvis rettet mere mod det eksotiske end 
det dagligdags. Man vil ikke fi nde mange 
grå Kia Rio’er eller Toyota Corollaer her. 
Til gengæld kan du sagtens fi nde Ferrarier, 
Porscher og Lanciaer i rigelige mængder. 
Men nu var vi jo ikke rigtig kommet - så 
meget - for at se på 1:1 biler – nej, det var 
for at se de omkring 45 boder/bikse der 
var relateret til modelbiler!

Især et par franske fyre der er blevet 
fulgt via Facebook – Stephane Dufrene 
og Profi l24, der for førstnævnte begår sig 
i at bygge MFH modeller i den helt skarpe 
ende og Profi l24 der er en fransk fabrikant 
af  resin modeller. Profi l 24 er ikke helt i 
klasse med Model Factory Hiro og sigter 

mere direkte mod rene resin sæt, hvor 
MFH er langt mere multimedie med både 
resin, drejede dele og hvidmetal dele.

Men nu var det jo de færdige modeller 
det drejede sig om og der skuffede udstil-
lingen ikke. Det var i den helt skarpe ende, 
at de færdige modeller præsenterede sig. 
Naturligvis med fuldstændigt fejlfri lake-
ringer og præsenteret på elegant vis med 
lækre bundplader og tilhørende navne-
plader/beskrivelser. Super lækkert at se så 
godt byggede modeller og helt igennem 
voldsomt inspirerende. Især når det er sæt 
der ligger på ”lager” i hjemmet… I den 
forbindelse er det jo vigtigt at nævne at 
man ikke på nogen måde må gå i gang med 
et nyt sæt før det er hærdet helt igennem!

Michel Vaillant og anden 

kunst
Hvis man som jeg selv gjorde i mine unge 
år – nemlig slugte tegneseriebladet ”Fart 
& Tempo” hver uge – så vil man nikke 
genkendende til navnet ”Michel Vaillant” 
eller måske mere ”Mark Breton” som den 
danske oversættelse var på den tid.

Michael Vaillant er/var racerkører i 
familieteamet Vaillant og er den dag i dag 
stadig stor i Frankrig og Belgien, der er 
tegneseriernes Mekka område. En del af  
udstillingen i et særskilt ”kunstområde” 
var dedikeret til en udstilling med billeder 
og en lille Formel bil malet i Vaillants ka-
rakteristiske mellemblå farve, der matcher 
helt tilfældigt med ”French Blue”.

Det var en imponerende kunstsamling 
der med udgangspunkt i biler – gerne racer-
biler – på lærreder og fotos blev fremvist. 
Der var nogle meget kreative udøvere 
imellem og det hele osede af  kvalitet. Det 
kunne anbefales at have den helt store 
pengepung med her… Som i HELT store! 
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Modelbygning i høj klasse
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Jeg fandt for eksempel et glasbord med 
indbygget Ferrari V6 Dino motor – men 
da vi ikke var i bil, ville den nok blive lidt 
vanskelig at få med som håndbagage!

Der var også en del skilderier i teg-
neseriegenren, der ville gøre sig godt på 
stuevæggen – men igen – at få det med 
som håndbagage ville føles som en svir i 
forhold til at få ”tilladelsen” til at hænge 
den op for overkommandoen…

Færdige modeller i lange 

baner
Hvis der var noget der adskiller denne ud-
stilling fra mange andre og lignende, så var 
det muligheden til at gå bananas i indkøb 
af  færdige bilmodeller.

I dagligt sprog kaldet ”die casts”, der 
vel nærmest efterhånden er en fejlbeskri-
velse, da mange af  de små modeller i 1:43 
og de noget større i 1:18 faktisk er lavet i 
resin og ikke i metal.

Jeg har f.eks. en svaghed for at købe 
biler, hvor ingrediensen er danske kørere på 
Le Mans. Det er langt fra alle der kan fås i 
sæt, så der må man ty til ”hurtigudgaven”. 
Men det skal man absolut ikke længere 
rynke på næsen af!

Den kvalitet der er blevet fremelsket 
inden for de sidste 10-15 år, er intet mindre 
end imponerende. De har intet andet end 
størrelsen til fælles med barndommens 
Corgi eller Matchbox biler.

Lige så vel et Airfi x fl y har bevæget 
sig fra en nogenlunde lignende klump 
poly styren med dele der ”virker” – til fuld-
stændigt skarpe detaljer i alle departemen-
ter – således har modelbil industrien også 
fl yttet sig. Det er ikke legetøj længere – ja de 
færreste kan vel egentlig rulle med hjulene!

Men også lakeringer og decals har fået 
nogle kraftige nøk opad. Hvis man for 15 
år siden faldt over en given model, så var 

den typisk præget af  decals der tydeligt var 
sat på og detaljer omkring hjul, ophæng 
og cockpit der var pænt, men slet ikke 
prangende.

Nu snakker vi æts dele og decals der 
for nogens vedkommende er printet på 
modellen og andre lakeret oven på. Så 
selv om de fl este er masseproduceret af  
børnearbejdere til en ussel skål ris i Kina, 
så fejler kvaliteten intet og man kan som 
modelbygger se på modeller, man lige knap 
og nap måske kun kan lave lige så gode…

Til gengæld så gør det også arbejdet 
med at transformere sådanne modeller til 
anden bemaling, nærmest komplet umuligt 
i disse år. De er limet sammen – så fore-
stil dig at du skulle male en model om på 
hylden uden at kunne skille den ad – ja, nu 
snakker vi jo ikke panser…

De store modeller
Langt størstedelen af  udstillingen udgøres 
af  biler i skala 1:1. Som sagt ikke dagligda-
gens udtrådte møgspande – men biler i den 
eksotiske del af  skalaen – og i den MEGET 
eksotiske del af  skalaen.

Hvis vi skal blive i 
den meget eksotiske del, 
så var der minsandten to 
kampvogne. En Sher-
man med dertil hørende 
gutter i amerikanske uni-
former og så en Panzer 
IV HELT uden gutter 
i tyske uniformer! Jeg 
skal ikke gøre mig klog 
på hvorfor de var der 
– men det var et stort 
tilløbsstykke.

Et stort tilløbsstykke 
var også en meget stor 
lastbil – som i MEGET 
Stor! Berliet T100 – Ør-
kenens gigant. Den var 
i den grad stor. Man 
kunne uden problemer 

stå i hjulkasserne.
Rundt omkring i de tre haller udstil-

lingen bestod af  kunne man så nærstudere 
lange rækker af  eksotiske racerbiler – både 
gamle og nyere. Især Richard Mille stan-
den var fl ot med en lang rækker klassiske 
McLaren F1 biler. Richard Mille laver nogle 
sindssygt grimme og endnu mere sindssygt 
dyre ure og er sponsor for bl.a. McLaren 
og HAAS i F1.

En Lancia stand havde samlet en perle-
række af  klassiske rally Lanciaer – Stratos 
f.eks. – i en stor og fl ot udstilling. Martini 
farver gør sig rigtig godt på de der Lanciaer!

Et sidste skud for den øko-

nomiske bov
”Desværre” var der også rigeligt med 
boghandlere, der falbød uendelige rækker 
af  interessante publikationer, der ikke på 
nogen måde ville dukke op i Danmark

 Så jo det var absolut en interessant 
udstilling. Er du ikke til biler, så vil du dog 
blive skuffet!

2525252525

Lanciaer i Martini bemaling
er en klassiker

Michel Vaillant/Mark Breton er en klassisk tegneserie 
fra barndommen. Her er en af hans racerbiler.
Skiltet fortæller at bilen er en ud af 13 eksemplarer,
at den er til salg og at prisen er beskedne £50.450,-
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Anmeldelser
Panser

Faun L900 samt Sd.Ah. 115
Das Werk skala 1/35
Das Werk er et helt nyt fi rma som er skabt 
af  en gruppe interessenter, der alle har rela-
tion til Model Bau König fra Delmenhorst 
i Tyskland.

Dette er deres første store model. Der 
har tidligere været udgivet nogle små sæt i 
skala 1/48 fra dem, derfor er dette deres 3. 
model. Modellen har været temmelig hypet 
på internettet, især på Facebook, hvor man 
er blevet tæppebombet med informationer 
om fremskridt og fremtidig udgivelsesdato 
omkring årsskiftet til 2019.

Jeg har altid syntes det er spændende 
når et helt ukendt fi rma kaster sig ud i at 
udgive en så stor model som denne, og 
mit førstehåndsindtryk er meget positivt.

Modellen er i praksis to modeller med 
hver sin samlevejledning.

Faun L 900 er en meget stor lastbil med 
dobbeltaksel bagtil og i alt 6 meget store 
hjul. Virkelighedens model var skabt for 
at kunne transportere meget gods på det 
store åbne lad.

Reichswehr kunne se en fordel i køre-
tøjet som troppetransporter eller som 
kampvognstransportør, idet man kørte 
de små Pz. I eller II op på ladet, surrede 
dem fast og besætningen blev også bænket 
på ladet. Derved var begrebet ”Schnelle 
Panzertruppen” skabt. Dette var en del af  
Blitzkrieg konceptet.

Selve Faun lastbilen kunne sagtens 
trække en anhænger, så der blev udviklet en 
Sonderanhänger 115 til formålet, den var så 
viseligt indrettet at den kunne fungere som 
rampe for Faun L900 lastvognen således at 
kampvognen der skulle læsses på lastbilen, 
benyttede Sd.Ah 115 som rampe. Man 
læssede derefter en anden let kampvogn 
på anhængeren, og afsted det gik.

Faun L900 modellen består af  4 ram-
mer A-D 6, vinylhjul, en ramme E med 
klardele og et decalark samt 6 afskårne 
pinde i messing til at lave presenninghol-
dere af  med den medfølgende jig som 
fi ndes på ramme B. Det giver i alt 177 dele 
til modellen samt en jig.

Der medfølger en rigtig fin samle-
vejledning med i alt 12 punkter. Der er 8 

bemalingsskemaer at vælge imellem, men 
de har snydt lidt for det er reelt kun 6, for 
nogle er gengivet 2 gange? For mig så er 
den tretonede camoufl age fra Reichswehr 
klart den bedste.

Punkt 13 i vejledningen er interessant 
idet den viser forslag på hvad der kunne 
loades med vægtangivelser på ladet af  
forskellige køretøjer andet end Pz I eller 
Pz II. Min kunne jeg godt se med en Pz 
38 tidlig oven på.

Vejledningen er meget udførlig og det 
er tydelig at den er skabt af  modelbyggere, 
da der er fl ere stadier hvor man forklarer 
hvordan modellen kan bygges så det blive 
bedst. Der er desværre også enkelte ups’ere 
da de har fået byttet lidt om på hvilken 
fjedertype der skal bruges alt efter om den 
er loadet med en kampvogn eller ej. Til det 
så er der ilagt et lille korrektionsark der 
forklarer hvad der skal bruges.

Når man sidder og betragter støbe-
rammerne, så er der fl ere steder hvor man 
godt kan detaljere modellen yderligere, og 
jeg er sikker på at der vil komme ekstra 
detaljeringssæt til modellen ud over dem 
der allerede er udkommet.

En af  deltagerne i projektet er Michael 
Baldeweg som ejer resinfi rmaet Custom-
Scale. De har nu udgivet nye hjul til Faun 
og til anhænger både som Gelände og 
som alm. vejhjul, derudover så har de 
også udgivet et detaljeringssæt til ladet 
med de manglende sæder til kampvogns-
besætningen samt lidt træblokke og lign. 
til når kampvognen skal sættes fast på 
ladet. Panzer Art har også annonceret at 
de vil udkomme med nogle bedre vejhjul 
til Faun og måske til anhængeren. Bl.a. så 
er producenten blevet kritiseret af  diverse 
internet klogesen’er for at være forkert med 
fælgene og forkert dimensioneret.

Alt i alt så er modellen rigtig vellykket 
og virker for mig som pænt detaljeret og 
gennemarbejdet.
Sonderanhänger 115 (Sd.Ah 115)
Dette er i princippet et helt selvstændigt 
byggesæt, det består af  9 vinylhjul, 4 ram-
mer plastic og en samlevejledning.

Der har indsneget sig en dum fejl, 
sikkert fordi vejledningen er skrevet på et 
tidspunkt hvor prøverammerne har været 
a-c som i virkeligheden bliver f-h. Ramme 
f  er dobbelt. Hele vejledningen er derfor 
forkert markeret, men hvis man følger teg-
ningerne, så er der ikke tvivl mulig. Sættet 
indeholder i alt 146 dele, og 9 vinylhjul. 
Decalarket deles med lastvognen.

Selve vejledningen er ligesom den til 
Faun lastbilen god at følge og de indehol-
der begge QR koder som kan aktiveres på 

smartphones og som yderligere forklarer 
hvad trinene i vejledningen går ud på.

Til anhængeren er der kun en bema-
lingsvejledning i panzer grå og den kan 
bygges sammen med en af  versionerne af  
Faun L900 lastbilen. 

Der er nogle enkelte steder hvor jeg 
nok vil detaljere min anhænger yderligere, 
bl.a. synes jeg at de er kommet let hen-
over hvordan håndbremsen på Sd.Ah 115 
fungerer.

Foreløbig så er der udkommet nye 
vejhjul fra CustomScale og så har Uschii 
van der Rosten udgivet et decalssæt hvor 
de forskellige trædele af  anhængeren kan 
gengives som decal; det er dog noget som 
jeg egentligt synes er synd da overfl ade-
graveringerne er rigtig flotte og da de 
fl este af  disse anhængere levede et meget 
beskidt liv hvor den bemalede overfl ade 
blev udsat for ekstrem weathering. Så jeg 
vil nok gemme bonusarket som jeg fi k med 
i modellen til en senere model.

Modellen ser ikke ud til at give nogle 
problemer at bygge sammen. Jeg har fundet 
relativt få gode billeder hvor anhængeren 
kan beses i detaljer. Jeg vil tro at engang 
i nær fremtid så vil der komme en Nuts 
and Bolts bog på netop dette vogntog. 
Jeg forudser ikke de store problemer i 
sammenbygningen af  modellen og når jeg 
modtager et nyt hjulsæt fra CustomScale 
(de leverer nogle vejhjul hvor man kan se 
at de er belastet).

Alt i alt en rigtig dejlig model, som jeg 
også håber at de udgiver sonderanhängeren 
som et separat byggesæt for jeg kunne godt 
fi nde på at bygge fl ere. Sættet er under 
alle omstændigheder langt bedre end min 
gamle resinmodel fra Elite Model, som 
både er skæv og udetaljeret og som nok 
lander i mine aldrig byggede byggesæt.

Hele sættet kan klart anbefales og vil 
pryde enhver samling, sættet er hjemkøbt 
som en preorder gennem Uschii van der 
Rosten til 65 Euro.

Dan Seifert

Figurer
4 tyske panzersoldater fra Bravo-6 i 
skala 1/35.
Bravo-6 35121 German Tanker, der står 
og tisser.
Denne lille fi gur er sådan en typisk fi gur 
som modelbyggeren ”bare må have” til sit 
næste diorama.

Figuren er en hel støbning og beskriver 
soldaten i en dagligdags situation ved at han 
er ”trådt af  på naturens veje” og har fun-
det en busk eller et stakit og står og tisser. 
Uniformsjakken er åben og støbningen er 
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super god. En spøjs feature er at man kan 
vælge at give ham en lille, en mellem eller 
en stor mandighed.

Bravo-6 35122 ”Raubtierfütterung”.
Disse to fi gurer beskriver også en meget 
dagligdags foreteelse. Her er der tale om to 
pansersoldater, der sidder på hver sin ben-
zinkanister og spiser af  deres ”kogekar”.

De er ligeledes meget livagtige, den 
ene er lettere såret, og har en forbinding 
om hovedet. Han sidder med benene over 
kors lettere foroverbøjet og spiser, den 
anden spiser ligeledes, han sidder bare på 
sin ”jerry-can”. Begge fi gurer skal have 
monteret armene på, da de er løse. Dette er 
dels fordi det giver nogle bedre støbninger 
og det er lettere at komme til når de skal 
bemales.

Bravo-6 35130 German Tanker der står 
og fotograferer.
Her er igen en helfi gur i en fl ot støbning. 
Han står og fotograferer (det kunne være 
de ovenstående andre soldaterkolleger) 
eller noget helt andet. Figuren er ligesom 
de andre super godt støbt og en forsigtig 
prøvesamling af  armene til fi guren viser at 
pasformen er super.

Samlet set så er de ovenstående fi gurer 
fra Bravo-6 absolut anbefalelsesværdige 

for modelbyggeren, der vil have lidt liv i 
sit næste diorama.

Dan Seifert

2 Tyske besætningsmedlemmer
Evolution Miniatures. 1/35. EM-35175.
Disse to tyske panserbesætningsmedlem-
mer er specifi kt beregnet til at passe i tårnet 
på en Panther kampvogn.

De var for mig helt rigtige idet jeg 
har en Panther G fra Dragon på vej som 
manglede et par besætningsmedlemmer til 
at fylde det tomme interiør ud. Den skulle 
netop være ”in action” med drejet tårn på 
lur lidt i skjul af  en bygning.

Kommandøren er ved at vurdere om 
deres sidste skud havde nogen effekt og 
hjælperen er ved at smide det netop afskud-
te granathylster ud af  Panterens bagluge.

Begge fi gurer er meget livagtigt udførte 
og passer fuldstændigt i deres respektive 
luger. Jeg har på fornemmelsen at skulp-
tøren har brugt en Dragon Panther G som 
basis fordi begge fi gurer passer perfekt i 
min prøvemodel.

Rent faktisk var det min ide at bruge 
to fi gurer til at skabe den samme situation 
som jeg nu får forærende. Et sæt der varmt 
kan anbefales.

2 fi gurer fra Stalingrad i Skala 1/35
S-3081 Panzer Crewman, Kursk 1943
Her drejer det sig om en fi gur af  et besæt-
ningsmedlem fra en kampvogn som ligger 
på knæ og har drejet overkroppen mod 
venstre. Han er iført en pullover, sikkert 
civil, og er barhovedet, han ser ud til at 
efterspørge efter noget værktøj med den 
ene udstrakte arm og åbne hånd.

Figuren er en støbning med løse arme 
og løst hoved alt særdeles velstøbt. Figuren 
er en del af  en lille serie med besætnings-
medlemmer og mekanikere som helt klart 

kompletteres med denne fi gur, men han 
kan sagtens bruges alene i en situation hvor 
man skal bruge en mekaniker der ordner 
hjul eller foran en motor eller lign.

Fortsættes på side 28

Ny modelbutik
i Prag

Bilek har flyttet sin butik til Ol-
brachtova 28/1077 Prague 4. 
Butikken ligger ca. 200 meter fra 

metrostationen Budejovicka (rød linie)
Udvalget er meget alsidigt. De har stort 

udvalg i fl y, som kan være svære at fi nde 
andre steder. De har selv en produktion af  
egne fl y, bl.a. YAK 23 fl ora i 1/48.
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Randers Open - fortsat fra side 23

S-3175 German Infantry Man 1941
Her er der tale om en træt tysk soldat, 
der ligger på ryggen og prøver at få lidt 
tiltrængt søvn.

Han er ikke i felten, så han har bælte-
spænde og to ammunitionstasker i bæltet 
men ikke noget y bælte monteret og ej 
heller noget feltudstyr bagpå, så han ligger 
helt fl adt på ryggen. Hans arme og hoved 
er støbt sammen med resten af  fi guren, 
den ene arm ligger over hovedet, sikkert 
for at skygge for solen. Løst i sættet er hans 
hjelm og gevær. Som fi gur så er han helt 
universal og kan bruges overalt hvor man 
har brug for en sovende fi gur i sit diorama.

Fælles for begge sæt er at kvaliteten er 
i top og de kan varmt anbefales.

Dan Seifert 

Fik vi sjællændere så noget ud af  at deltage 
i konkurrencen, ja det må vi sige, der var 
sågar en venlig sjæl der citerede de gamle 
romere: I kom, I så, I sejrede! Så overvæl-
dende var det dog ikke, men noget blev det 
da til. Seks placeringer blev det til.

En bronze i skibe til Kim for en moni-
tor i 1:350, en sølv i skibe til undertegnede 
for en Elco torpedobåd i 1:48, en bronze i 
out of  the box klassen til Kjeld for en ZSU 
51-2 luftværnskanon. En sølv i fl y til Kim 
for en Fokker D.XXI i dansk bemaling, en 
guld i panzer i diorama til undertegnede 
for en 155 mm kanon der trækkes over 
broen ved Arles. En sølv i civile køretøjer 
til undertegnede for et fransk værksteds-
diorama i 1:35.

Der var faktisk stor respekt for at vi 
var kommet helt fra Sjælland for at deltage, 

men med det serviceniveau, som Århus 
modelbyggere lagde for dagen gør vi det 
gene igen, hvis vi ellers ikke skal til guld-
bryllup eller lignende.

Fik vi noget med hjem, ja tak jeg skal 
bare have en større bil til næste gang. Vi 
sad lidt trangt på hjemvejen, men det er jo 
altid rart når det er de gode køb man har 
gjort, der fylder.

Som prikken over i’et, besluttede den 
altid gavmilde Bo at vi som gæster ikke 
skulle betale noget for hele arrangementet, 
det kalder jeg storsind og god stil. M ange 
tak for det Bo og alle de andre, der gjorde 
det til en rigtig positiv oplevelse i denne 
den bedste af  alle hobbies (frit efter Jakob 
Stoppel). Jeg vil naturligvis håbe at der næ-
ste år kommer endnu fl ere modelbyggere 
fra Sjælland til denne konkurrence.

Der blev lige plads til et par ekstra af Flemmings billeder 
fra årets udgave af Retromobile.
Til højre en klassisk Lancia Stratos rallybil og nederst en 
"lille" Berliet T100 lastbil
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IPMS KALENDEREN 2019
18.-19. maj................................. Militracks event .............................................Overloon, Holland (www.militracks.nl)
12. juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
15. juni ....................................... Tag der Bundeswehr (Åbent Hus) .............Schleswig-Jagel fl yveplads, Tyskland
 .............................................................................................................................. (tag-der-bundeswehr.de/standorte/jagel)
15.-16. juni ................................ 2. Verdenskrigstræf  ......................................Molevej 19, 7730 Hanstholm
17.-23. juni ................................ Paris Air Show ...............................................Le Bourget Airport, Paris, Frankrig
23. juni ....................................... Åben Hede - pansertræf ..............................Kallesmærsk Hede, Oksbøl (www.aabenhede.dk)
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)
25. august .................................. Flygvapnet Flygdag (Åbent Hus) ...............F17, Kallinge, Sverige (www.forsvarsmakten.se)
07.-08. september .................... Luftwaffenmuseum Flugplatzfest ..............Luftwaffenmuseum, Berlin-Gatow, Tyskland
11. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
09. oktober ................................ IPMS-møde m. foredrag..............................Nyboder Skole, København
19.-20. oktober ......................... Scale Model Challenge konkurrence .........Veldhoven, Holland (www.scalemodelchallenge.com)
26.-27. oktober ......................... C4 Open konkurrence .................................Kockum Fritid, Malmø, Sverige (www.c4-open.se)
09.-10. november ..................... Scale Model World konkurrence ................Telford, England (smwshow.com)
11. december ............................ IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C

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.
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Forsiden:
Her er den eneste fl yvende
Convair XFY-1 Pogo på vej op i luften.
Foto: Convair via Internettet

Redaktørens leder
Det er efterhånden blevet forår og det betyder, at vi nu kan begynde at kigge fremad til indsamlingen af  referencematerialer.

For mit eget vedkommende, så er det først og fremmest Roskilde Airshow og Flygvapnets Flygdag i Blekinge som er sat i kalen-
deren. Men måske kan der også blive tid til nogle af  de andre spændende arrangementer som foregår henover sommeren.

Jeg er sikker på at der nok også skal være nogle af  Jer, som vil komme rundt i verden til museer og lignende henover sommeren. På 
redak tionen hører vi meget gerne om det, en lille artikel og nogle billeder vil blive værdsat. Det behøver ikke være den lange temaartikel 
om noget bestemt, en lille stemningsberetning eller såmænd bare en håndfuld billeder kan gøre det.

I vore dage er netop det med billeder blevet meget nemmere. Så længe motivet står stille, som det f.eks. gør på et museum kan et helt 
almindeligt mobilkamera sagtens levere en opløsning, der gør at billedet kan bringes her i bladet. Er det et billede af  et fl y i luften ved 
et Airshow, så skal vi have fat i det "rigtige" kamera, her kan mobilen bare ikke være med.

Lad os endelig høre fra Jer med de oplevelser som I får henover sommeren. Vi håber at vejret ikke bliver til alt for mange byggetimer.
Lars Seifert-Thorsen
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Navn Feb Maj Sep Nov Total Placering 2018

Carsten Bentzien 10 -- -- -- 10 15

Lars Rabech 10 -- -- -- 10 16

Kenneth Kerff 10 -- -- -- 10 9

Per Nielsen 9 -- -- -- 9 7

Flemming Hansen 9 -- -- -- 9 2

Allan Nielsen 9 -- -- -- 9 14

Kjeld Pedersen 8 -- -- -- 8 10

Peter Nellemann 8 -- -- -- 8 5

Torben Klein 8 -- -- -- 8 3

Sonnich Hansen 7 -- -- -- 7 1

Kvartårs-
konkurrencen 
2019 
Af Dan Seifert

I Peters fravær, så er den første kvartårs 
konkurrence blevet en lille fælles 
opgave, idet Flemming Hansen stod 

for at indskrive i regnearket vores stemme 
optællere havde indsamlet og jeg lovede så 
at forfatte et skriv til bladet.

Årets første konkurrence var pænt 
repræsenteret i alle tre kategorier. Der var 
i alt 22 modeller på bordene fordelt med 
10 i Klasse A, 5 modeller i Klasse B og 7 
modeller i Klasse C.

Der blev fundet følgende vindere i 
klasserne:

Klasse A (militær og fi gurer)
Carsten Bentzien: 1/35 Tiger I i vinter 
camoufl age med Tårnnummer S45
Per H. Nielsen: 1/35 Holt 75 traktor
Keld Petersen: 1/35 T55 C2 m. KMT 5

Klasse B (Fly, biler og andet)
Lars Rahbech: 1/16 BMW Isetta 
Flemming Hansen: 1/24 Nissan Primera 
Unisia Jecs Macau GUIA 1994
Peter Nellemann: 1/72 Farman NC 223.1

Klasse C (Dioramaer)
Kenneth Kerff: 1/72 S-Boot med besæt-
ning
Allan (Helsingør) Nielsen: 1/35 Mark 1 
Male fra Vestfronten 1917
Torben Klein: 1/72 Tintin Mosquito (Det 
sorte guld)

Vores tre vindere fortalte, som vi jo plejer 
at gøre, om deres modeller og svarede på 
spørgsmål fra forsamlingen.

Carsten forklarede, at hans Tiger 
havde henslæbt et langt ulykkeligt liv på 
”projekthylden (Shelf  Queen models)”. 
Nu var den så kommet frem og var blevet 
mesterligt færdiggjort Der var blevet eks-
perimenteret med nye malingsfabrikater 
(jeg har desværre glemt hvad det hed) 
med godt resultat. Modellen er bygget 
ud af  æsken med de for Carsten sædvan-
lige sætforbedringer såsom svejsninger og 
værktøjsholdere. Carsten har også brugt en 
fi gur i kommandørlugen så modellen har 
fået noget liv, en rigtig fl ot model.

Lars Rahbech havde købt modellen på 
novembers Hobbymesse, så det var et 

hurtigt projekt på ca. 2 måneder med et 
rigtigt godt resultat, og da han samtidigt 
slog Flemming Hansen på hjemmebane 
i bilbygnings klassen, gør resultatet rigtigt 
flot, for Flemmings meget fine Nissan 
racerbil, var som altid i mesterklasse.

Lars fortalte at den var bygget ud af  
æsken og kun havde fået en anden bema-
ling og lidt detaljer såsom ternet stof  (be-
maling) på sæderne samt at Torben Klein 
havde hjulpet med rejsestickers som decals 
til kufferterne. En dejlig model at se på.

Kenneth Kerff  havde bygget den tredje 
vindermodel stort set lige ud af  æsken, for 
at skabe lidt liv i dioramaet af  den sejlende 
S-Boot så havde Kenneth tilføjet en stribe 
fi gurer fra CMK? i skalaen, deriblandt en 
rigtig meget trængende sømand som skød 
bagud akters på modellen med den længste 
strål e set på et diorama i IPMS’s historie. 
Kenneth havde lavet et fi nt diorama.

Stort tillykke til de dygtige vindere.
Næste kvartårskonkurrence (nr. 

3/2019) er i september på Nyboder Skole.

Øverst er det Carsten Bentziens fi ne
1/35 Tiger I, der vandt i Klasse A
Nederst ses Allan (Helsingør) Nielsens 
1/35 Mark 1 Male fra Vestfronten 1917, 
der blev nr.2 i Klasse C
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Kvartårskonkurrencen 
februar 2019

Fotos/Photos:
Flemming Hansen

Tre af modellerne fra februar konkurrencen. 
Vi holder os til Klasse B på denne side.

Øverst er det Peter Nellemanns
1:72 Farman NC 223.1, der blev nr. 3

I midten er det Lars Rabechs
1:16 BMW Isetta, der vandt klassen

Nederst er det en 1:24 Nissan Primera
Unisia Jecs Macau GUIA 1994

bygget af Flemming Hansen, der blev nr. 2
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Kvartårskonkurrencen 
februar 2019

32

Fotos/Photos:
Flemming Hansen

Kenneth Kerff  vandt i Klasse C
med denne 1:72 S-boot

Per Nielsen hev en 2.plads i Klasse A hjem
med en fi n 1:35 Holt artilleritraktor


