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Fotos fra DM i Modelbygning 2007
Til højre er det en Junkers
Ju 88G-6 i skala 1/72
bygget af Jan Forsgren
fra Sverige. Den opnåede
en 2. plads i klasse A
On the right is a Junkers
Ju 88G-6 in 1/72 scale built
by Jan Forsgren
from Sweden.
It won 2nd place in class A

Til venstre er det flydioramaet
„Morgen sind Ich über Valetta“,
der er i skala 1/48.
Modelbyggeren hedder
Jes Touvdal og modellen endte
på en delt 7. plads i klasse B.
On the left is
„Morgen sind Ich über Valetta“,
a 1/48 scale aircraft diorama
built by Jes Touvdal.
It was placed 7th in class B

Nederst er det vinderen i
skibsklassen,
Sven Thomsens Clay Puffer
med to scratchbyggede skibe
i 1/35.
Modellen vandt også
C4-open prisen og Best In
Show som publikums favorit
Bottom is the winner in the
ship class. Sven Thomsen
scratchbuilt this diorama in
1/35 scale titled Clay Puffer.
It also took home the
C4-open award and
Best In Show as the spectators favorite

Fotos/Photos:
Flemming Hansen
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LEDER
Det fortsatte året ud med at der var nye forfattere i hvert nummer, godt gået af de nye. Igen i dette nummer er der sørget for at vi
kommer godt rundt i emnerne, omend dette nummer selvfølgelig langt hen ad vejen er et DM-special.
I år har økonomien lagt sin tunge hånd på DM-nummeret. Der er desværre kun blevet råd til 2 ekstra farvesider denne gang. Hvis
I vil se modellerne i farve, så er det via Internettet og www.ipms.dk.
Bemærk iøvrigt i kalenderen 2008 på si. 38, at mødet i februar er flyttet til d. 20. februar på grund af skolernes vinterferie i uge 7. Alternativet var at flytte det frem, men det ville betyde at bladet ikke kunne blive klart til udlevering på mødet med deraf følgende højere
portoudgifter. Henset til at portoen stiger voldsomt til nytår valgte vi at flytte mødet en uge den anden vej. Men intet er jo galt uden
at det er godt for noget andet, det giver Jer en ekstra uge til at få Jeres modeller færdige til første runde af kvartårskonkurrencen 2008!
Der er brugt meget plads til DM i dette nummer. Selve DM blev afviklet i god ro og orden, selv om vi da har haft lidt af det sædvanlige med at en modelbygger mente at netop hans modeller var blevet uretfærdigt nedvurderet. Det er altid trist, at det ikke er alle der
taber og vinder med samme sind.
Historien gik på at vores dommere ikke skulle være tilstrækkeligt kvalificeret osv. osv. Hvis nogle af Jer synes I har hørt denne
klagesang før, så er det helt rigtigt. Der er typisk altid en enkelt deltager, som mener han burde være blevet bedre placeret.
Det største ankepunkt omkring Valby Medborgerhus denne gang var belysningen, der var under al kritik. Bestyrelsen er opmærksom
på det, så jeg vil nøjes med at henvise til formandens leder på næste side.
Ellers var det mit indtryk, at det hele forløb glidende og at der ikke var det store behov for de traditionelle feberredninger undervejs. At konkurrencen var tæt, endog meget tæt, i flere klasser betød at jeg som årets overdommer måtte ud og afgøre hele 4 klasser,
hvor der var pointlighed mellem to modeller. Det var svære beslutninger, og jeg håber ikke, at der er nogle der har grund til at klage
over afgørelserne.
Som sædvanligt var det en glæde at møde nogle af de folk som man ellers kun kender som navne på IPMS Danmarks forum, folk
som var draget over til København fra den del af Danmark der er landfast med Tyrkiet :-) Spøg til side, det var godt at I gad at ofre
tid og penge på at komme herover og sørge for at de der towlige Kjøwenhavnere ikke fik næsen alt for meget i sky.
Til sidst vil jeg traditionen tro ønske Jer og Jeres familier en glædelig jul og et godt og lykkebringende nytår.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 30. november. Deadline til næste nummer: 05. januar.

Forsiden er selvfølgelig fra DM i Modelbygning.
En Opel Blitz i 1/35 bygget af Jakob Johnsen,
der blev nr. 3 i klassen for tyske køretøjer, klasse C
Foto: Flemming Hansen

Front cover: From the German vehicle class is this Opel Blitz in
1/35 built by Jakob Johnsen. It came in third place in class C.
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Sats-o-Grafik, Frederiksværk
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Formandens side
Yes Sirs! Vi har gjort et DM igen. Det var et ganske vellykket
arrangement synes jeg. Sådan rent arrangementsmæssigt. Men
dertil må det så også tilføjes at Valby som sted skuffede en smule
denne gang.
Valby Medb… undskyld Kulturhus er ikke verdens bedste sted,
det vil jeg gerne – meget gerne – indrømme. Jeg sad og kiggede
på gamle DM billeder fra Lyngby og sukkede efter alle de dejlige
kvadratmeter der var derude. De er der i sandhed ikke i Valby!
Lys var der heller ikke meget af og det vil vi rejse som et problem
overfor Kulturhuset.
Det så nærmest ud som om at servicen var faldende og prisen
stigende denne gang. Om ikke andet har vi da nu et sæt halogenblændere til at lyse noget af det op. Noget som bare burde være i
orden. Lyngby er ikke et alternativ længere, da de lokaler for længst
er udlagt til forretningsområde.
Der kan man så kaste blikket misundeligt over til Malmø og C-4
Open som har nogle fremragende lokaler på det Tekniske Museum.
Lyse og venlige og ikke mindst med masser af lyskilder placeret i
loftet, så der ikke er nogle mørke områder.
Kender du til store lyse lokaler, der er billige, har rigeligt med
borde og er centralt beliggende i Københavnsområdet… så hører
vi gerne om det!
Glem Tøjhuset! Det har vi haft oppe at vende for en del år siden.
Et af ankepunkterne var blandt andet at de gerne ville have modellerne stående på udstilling i et stykke tid.
Med tidligere erfaringer i Tøjhusets håndtering af vore modeller på udstilling og i det hele taget at efterlade ens kæreste ejer
et fremmed sted var helt uacceptabelt. Det kunne lige gå med
nogle “udtjente” modeller, men sgutte det allernyeste! Udover det
logistiske problem for dem der kom langvejs fra med modeller.
Nej det duede slet ikke.
Vi skal selv have hånd og halsret over lokaliteterne når vi er der.
Punktum.

konstateres. Det skulle da lige være i juniorklassen, men det er jo
nok en helt anden sag og noget “computer” der har indflydelse
her. Når man sidder og kigger ned over vinderne, så er standarden
– væk med paneler – lad os se nogle detaljer! Lad os også se noget
weathering og en flot bundplade – men ikke mindst en veludfyldt
modelspecifikation som imponator overfor dommerne. Så er den
1. plads hjemme!

Internettet er stedet, hvor du kan se modellerne i farve!
Mange af modellerne kan du se i dette nummer og vi har også
ofret lidt ekstra på nogle flere farvesider. Men vil du se dem alle
må du luske dig ud på det der Internet. Der kan du se alle (næsten!)
finalemodeller på www.ipms.dk. Du kan også gå ind i forum og
melde dig til. Statistisk set er det mindre end hver andet IPMS
medlem der er oprettet i forum. Det er stedet hvor diskussioner
forekommer og vigtige meddelelser udbredes. Hvis der sker en
ændring i kalenderen eller der sker noget nu og her, så vil det ikke
stå i dette blad på grund af at vi “kun” udkommer 4 gange om
året. Hvilket er rigeligt for os der skal sætte det sammen, så det er
ikke et ønske om at lave et månedsblad.

Regningen
Mange flotte modeller
Men bortset fra dette så var det jo atter en gang et godt DM.
Statistisk set befinder vi os på stort set samme niveau som de
foregående mange gange – ca. 350 til 400 modeller kan der ses
på bordene og det er et godt antal. Stort nok til at vi fylder ud.
Begrænset nok til at vi ikke overbelastes og skal presse modellerne
alt for meget sammen.
Systemet med at fremsende modelspecifikationer og tilmeldinger
på mail går bedre og bedre. Omkring 75% af modellerne var
indskrevet inden lørdagen oprandt og det kan vi nok ikke lave
meget bedre. Det var de færreste der havde problemer med det
og folk var glade for at de ikke skulle sidde og fedte med noget
håndskrift på de mange blanketter. Sikkert også modtaget med
glæde af dommerne!
Kvaliteten på modellerne var høj. Man kommer ikke længere
“sovende” til en præmie i nogle af klasserne må det efterfølgende
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Endelig må vi jo ikke glemme de få men rare sponsorer, der var
med til at mildne efterregningen betragteligt.
Stoppel var så venlig at betale for lejen af Kulturhuset.
Dolphin Navair v/Kenneth Buhl, SMT Hobby og endelig
(og nu har jeg lovet at skrive det rigtigt denne gang…) Randers
Hobby Import stod for at forsyne vores tombola med præmier
så der derved kunne spyttes i kassen.

Næste DM
Det vil jo så være i 2009 og der er jo laaaaaaang tid til. Nok tid
til at lave “dræber” projektet, der slår alle andre modstandere af
banen, som var det Mikkel Kessler, der pandede en juniorbokser.
Men var det ikke også det jeg sagde til mig selv i 2005… hmmm…?
God jul og må talrige sæt ramme underkanten af dit juletræ!

Danske helikoptere i den irakiske ørken
Mediernes opmærksomhed i slutningen af juli og starten af august dette år var meget
præget af den danske bataljons hjemtagning fra Irak og opfattelsen af, at den danske
militære indsats i Irak nu var tilendebragt.
Tekst og fotos: Anders Madsen

F

aktum er imidlertid, at næsten samtidig med at den danske bataljon forlod landet, ankom 4 danske Aérospatiale AS-550 C2 Fennec helikoptere til
Basra i det sydlige Irak.
Helikopterne er en del af et 55 mand
stort helikopterbidrag – kaldet Royal Danish Air Force Helicopter Detachment
(RDAF HELDET) – som på baggrund
af folketingsbeslutning B162 fra d. 1. juni
2007 skal operere i Irak frem til december.

Helikopteren
Fennec helikopteren er en let fransk helikopter, som Forsvaret i 1990 indkøbte 12
eksemplarer af. Helikopteren gjorde indledningsvis tjeneste som panserværnshelikopter i Hærens Flyvetjeneste (HFT) og
var bevæbnet med 4 stk. HeliTOW missiler.
Ved forsvarsforliget i 2003 blev HFT
nedlagt og Fennec helikopterne blev flyttet
til Flyvestation Karup og kom til at hedde
Eskadrille 724 (ESK 724).
Samtidig blev helikopterens opgave
ændret fra panserværn til observation.
Dette betyder, at helikopterens missilsystemer, som sad på nogle små vinger af
helikopteren og sigtesystemet blev fjernet.
ESK 724 har tidligere været udsendt
til Makedonien som en del af Task Force

P-275 på flight linen i Basra.
Bag ved ses to engelske helikoptere, en EH-101 bagerst og en Gazelle foran

Fox, hvor opgaverne var observation og
let transport.
Derudover var Fennec-helikopteren i
efteråret 2005 udsendt til Basra i Irak i forbindelse med det irakiske forfatningsvalg
og valget til parlamentet.
I forbindelse med denne indsættelse
blev helikopteren udstyret med et ”flare-system”, som blev monteret i pods på siden
af helikopteren.
Systemet kan afskyde små varme ildkugler, som kan forvirre varmesøgende
missiler.

Operationsområdet
I slutningen af juli 2007 blev Fennec helikopteren igen udstationeret til Irak. De 4
Fennec helikoptere er stationeret på Basra
Air Station, som er en meget stor engelsk
base, der ligger ca. 15 kilometer fra Basra,
som er den største by i det sydlige Irak.
Basen er opbygget omkring den civile
Basra International Airport, som ikke længere anvendes så meget på grund af den
generelle sikkerhedssituation i Irak.
Det sydlige Irak var tidligere præget
af store marskområder, men blev under
Saddam Husseins styre afvandet, således at

En af de danske Fennec (P-090) i ørkenomgivelser. Bemærk flare-pod på siden af helikopteren og FLIR under næsen
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P-275 er her i lav hover på Basra Air Base. Læg mærke til at flare pods her er fyldt op

området nu er meget fladt og goldt.
Det sydlige Irak er primært beboet af
shia-muslimer, og afvandingen skete som
et led i en hævnaktion fra Saddam Hussein,
der selv var sunni-muslim.
De grønne og frugtbare områder findes
primært omkring Shatt al-Arab floden, som
løber ud i den Persiske Golf. Derudover er
selve terrænet præget af levn, blandt andet
kampstillinger, minefelter og køretøjsvrag,
fra den iransk-irakiske krig 1980-88 og de

Vi tager lige den anden side af P-275 her
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to efterfølgende Golfkrige i 1991 og 2003.
En stor del af de irakiske olieforekomster er koncentreret i det sydlige Irak,
og horisonten var derfor domineret af
olieraffinaderier og boringer. Derudover
er den eneste havneby i Irak, Umm Qasr,
beliggende i Sydirak.
Området er derfor utrolig vigtigt for
den irakiske udvikling, og den multinationale koalition gør en stor indsats for at
forbedre forholdene i Sydirak og genop-

bygge området.

Opholdet i Irak
HELDET har overtaget en del af den danske bataljons gamle lejr og bor nu sammen
med den engelske 4. Rifles Battle Group,
som i starten af september blev trukket ud
af Basra Palace, som er et palads ved Shatt
al-Arab floden i centrum af Basra.
Soldaterne er indkvarteret i telte – heldigvis med aircondition, da temperaturen

ved ankomsten af HELDET i slutningen
af juli måned var over 50 grader.
Udover den høje temperatur i starten
af missionen, var angrebsintensiteten med
raketter også en del højere, end den er på
nuværende tidspunkt. Man vænner sig til
raketangrebene, men det kan ikke undgås,
at de griber forstyrrende ind i hverdagen.
Det er derfor glædeligt, at antallet af
angreb i starten af september faldt markant, hvilket måske kan tolkes som en
generel forbedring af situationen i Sydirak.
Modelbyggeren må selv scratchbygge disse flare pods, da de ikke findes som detailleringsOperationerne med Fennec helikopsæt, endnu. Øverst ses den med flares i, nederst er flares brugt
terne foregår med udgangspunkt fra Basra
Air Station og den primære opgave har
været observation fra luften for at forbedre
landstyrkernes efterretningsbillede. Det er
en stor hjælp at have helikoptere i luften i
forbindelse med militære operationer, da
man fra kan se mange ting, som man er
afskåret fra på jorden.
Helikopterne kan således fra luften
advare landstyrkerne om potentielle farer,
f.eks. baghold eller vejsidebomber. Udover grerede i den britiske helikopterenhed på
observation har Fennec helikopterne også Basra Air Station, hvilket er utrolig positivt,
udført lette transportopgaver.
da det viser, at et dansk helikopterbidrag
HELDET har primært støtte de briti- kan indgå som en velfungerende og effektiv
ske styrker i Sydirak, og briterne har været del af en større international kontekst.
meget glade for den danske støtte.
De danske helikoptere er stort set inteVi slutter lige med et billede til panserfolket. Herunder ses et engelsk Warrior infanterikampkøretøj
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Blackburn Buccaneer ”The Flying Banana”
Buccaneer udmærker sig ved, ud over en række fortrinligheder rent performancemæssigt,
at være et af de fly som oprindelig blev designet til Fleet Air Arm og endte med at gøre
tjeneste i RAF.
Af Per Tardum

S

om oftest var det den anden vej rundt,
hvor flåden endte med landbaserede
design som man var tvunget til at
få det bedste ud af. Se blot Seafire som
bestemt ikke var designet til gentagne
mishandlinger ved landing på et hangarskibsdæk.
Hvordan kom Buccaneer til at hedde
Banana i daglig tale.? Tja, rygtet vil vide
at man i design og udviklingsfasen, af
hensyn til hemmeligholdelse, anvendte
betegnelserne BNA “Blackburn Naval
Aircraft” og BANA “Blackburn Advanced
Naval Aircraft”. Og så var der ikke langt
til ”Banana”.

Baggrund
I begyndelsen af 50’erne påbegyndte
Sovjet bygningen af en ny klasse af tunge
krydsere med betegnelsen Sverdlov. Disse
fik et deplacement på næsten 17.000 tons

og en hastighed på 34 knob. Bevæbningen
bestod af 12 152mm kanoner, 10 100mm
kanoner, over 30 stykker 37mm antiluftskyts og 10 torpedorør. Klassen var på i
alt 24 skibe, om end kun 14 rent faktisk
kom i tjeneste.
Sverdlov krydserne var en alvorlig
torn i øjet på Royal Navy (RN), og man
var tvunget til at finde en måde at klare
disse skibe.
Svaret var specifikation NA.39 fra
1953. Den beskrev et angrebsfly som skulle
kunne opdage og bekæmpe fjendtlige skibe. Det skulle flyve under den fjendtlige radar i højder under 200 fod med hastigheder
op til 550 knob og have en aktionsradius på
4.000 miles eller mere. Flyet skulle være i
stand til at medføre en våbenlast på 2 ton,
omfattende både konventionelle våben og
atomare våben som Big Cheese eller det
senere Red Beard. (Farverige navne som

En Buccaneer S.Mk.2 på dækket af HMS Ark Royal
Foto: Royal Navy
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angiveligt var inspireret af heste, som havde vundet i tidens store hestevæddeløb?)
Specifikationen var meget ambitiøs, i
betragtning af at en sådan angrebsform,
angreb i lav højde, var et relativt uprøvet
koncept, og at man generelt, eller i hvert
fald i RAF, ikke havde megen tiltro til dette.
I konkur rence med bl.a. Ar mstrong-Whitworth (AW168) og Shorts
(PD13 concept) vandt Blackburn Aviation udbudsrunden. Noget overraskende,
eftersom dette firma kun var engageret i
at producere transportflyet Beverly, som
på ingen måde var rocket science.

Design
Det nye flys mål og vægt blev betinget af
bl.a. dækstørrelsen og især elevatorerne på
RN’s eksisterende hangarskibe. NA39 blev
specificeret til en længde på max. 15,8 m
med et vingespand på 6,2 m. Max. tilladte

startvægt blev sat til 20,25 t.
Kravene betingede et fly af en vis størrelse, med en stor intern brændstofkapacitet og mulighed for et internt bomberum.
2 motorer blev betragtet som et sikkerhedsmæssigt krav ved lange missioner
over vand. Man ønskede en besætning på 2
mand, især fordi man forvente missionerne
ville blive for krævende for én mand.
Det blev hurtigt klart, at for et fly af
den vægt ville den tilladte landingshastighed på de mindre hangarskibe blive en
udfordring.
Blackburn havde viden om den dengang helt nye teknologi Boundary Layer
Control (BLC). Denne teknologi indebar
at man blæste varm luft fra motorerne henover vinger, flaps og haleplan, for at øge
luftstrømmen og dermed generere mere
løft. Blackburn valgte at implementere den
nye teknologi, men mødte hurtigt den udfordring, at motorerne nødvendigvis skulle
køre med konstant høje omdrejninger
under indflyvning.
Den bagerste del af kroppen blev
derfor udført som én stor luftbremse, som
sammen med balanceklapperne kunne
reducere hastigheden tilstrækkeligt (ca.
17 knob).
Kravet til et internt bomberum gav
yderligere udfordringer. Traditionelle

XV350 med 4 Martel missiler under vingerne er her fotograferet
fra vandtårnet på Holme on Spalding Moor d. 23 APR 1969
Foto: © BAE SYSTEMS

bombelemme var ikke velegnet ved høje
hastigheder, så Blackburn endte med at
designe en bombelem hvorpå våbnene sad,
denne kunne så roteres 180 grader under et
angreb. Denne løsning tillod også at man
udskiftede bombelemmen med en ekstra
brændstoftank til lange færge-flyvninger.
Kroppen blev bygget usædvanlig stærk

for at kunne klare den konstante belastning
ved flyvning i lav højde tæt omkring lydens
hastighed. Flyets profil blev udformet
efter area rule princippet, med glidende
overgang imellem krop og vinge.
En interessant feature var en MDC
(detonerende sprængtråd) som blev støbt
ind i canopy’et.

Her ses en S.Mk.1 under start fra et ad Royal Navy‘s hangarskibe. Bemærk forskellen i luftindtagene mellem S.Mk.1 og S.Mk.2
Foto: Royal Navy

9

Denne S.Mk.2 har netop sluppet katapulten på HMS Ark Royal.
Bemærk katapultwires under flyet.
Foto: Via Internettet

Som flådefly skulle der tages hensyn
til ikke blot udskydning/ejection i luften
eller på jorden, men også redning under
vand. Man antog (ikke overraskende) at
såfremt hele canopy’et blev åbnet under
vand ville cockpittet fyldes umiddelbart,
og besætningen ville meget hurtigt drukne.
Ved at indstøbe sprængtråd i canopy’et
og udløse denne samtidig med katapultsædernes affyringssekvens, kunne besætningen skyde sig ud med en vis sikkerhed.
Sammen med Martin Baker zero/zero
katapultsæderne (nul højde, nul hastighed)
havde flyet dermed et af de bedste overlevelsessystemer.
Som motor valgte man Hawker Siddeley Gyron Junior 101 motorer som leverede
3.600 kg trykkraft.

Udvikling: NA39/S1
Udviklingen blev betragtet som kritisk, og
man valgte at bestille hele 20 prototyper
eller pre-production fly.
Det første XK486 udførte tests på
jorden i marts 1958, men den korte

startbane ved Blackburn’s Brough fabrik
forhindrede at flyet faktisk kunne komme
i luften. Prototypen blev derfor adskilt og
transporteret over land under store sikkerhedsforanstaltninger og en stor presenning
til R.A.E. Bedford, hvor jomfruflyvningen
fandt sted i 30. april 1958. Det blev en
succes, især da man åbnede luftbremsen,
blev flyet bremset så meget at følgeflyet, en
Meteor, fuldstændig overskød NA39’eren.
Blackburn var særdeles tilfreds med
NA39’s performance, især under indtryk
af at der kun var gået 36 måneder siden
ordren var lagt.
Alle efterfølgende flyvninger skete
fra Blackburn’s test flyveplads ved Holme-on-Spalding Moor, hvilket betød at alle
fly skulle transporteres hertil på landevej fra
Brough. På grund af det maritime aspekt i
flyet blev banen ved Holmes-on-Spalding
Moor udstyret med hangarskibsudstyr som
bremsewire og landingsspejl.
Under en testflyvning fløj XK490 i
jorden hvorved begge besætningsmedlemmer blev dræbt. Dette forsinkede den

videre afprøvning af flyet, men januar 1960
begyndte testflyvningerne fra hangarskib,
den første landing skete 19. januar 1960 da
XK523 landede på HMS Victorious, ført
af Derek Whitehead, en central skikkelse
i udviklingen af Buccaneer. Man oplevede
ingen problemer med flyet, og gennemførte i alt 131 starter og landinger fra skibet.
I august 1960 blev NA39 døbt Buccaneer S.Mk.1 (S for strike). I oktober
samme år fløj yderligere et fly i jorden,
angiveligt på grund af fejl i forbindelse
med instrumentet som angiver den kunstige horisont. Heldigvis overlevede begge
besætningsmedlemmer. Styrtet fik dog
ingen indflydelse på den videre udvikling
og implementering af Buccaneer’en.
Flyet fik myndighedernes godkendelse i
juli 1961, samtidig blev de første fly leveret
til 700 Z Squadron, så der kunne udvikles
procedurer for typen. Opgaven for piloterne gik i al sin enkelthed ud på at flyve
så meget som muligt i Buccaneer’en, ikke
en helt kedelig opgave. Med godt vejr og
rig mulighed for flyvning i lav højde kunne
piloterne her rigtig finde ud af hvor godt
det nye fly egentlig var.
Indledningsvis blev flyene leveret med
oversiderne malet Ekstra Dark Sea Grey og
hvide undersider, men efterfølgende gik
man over til helt at male dem i anti-flash
hvid i overensstemmelse med flyets rolle
at levere atomvåben. Den oprindelige
bemaling blev dog genintroduceret i 1964.

I tjeneste
Den første Fleet Air Arm (FAA) enhed som modtog Buccaneer S1 var 801
squadron, efterfulgt af 800, 803 og 736
Squadrons.
Selvom RN dermed havde et rigtig
godt fly som var i stand til at flyve med
høje hastigheder i lav højde, med udmærket
aktionsradius og en fin radar, var den tidlige
version plaget af begrænsninger. P.g.a. be-

Buccaneer S.2B, XV332 / R-026, Royal Navy. Netop landet på RAF St. Athan d. 27. nov. 1978 efter den sidste tur med HMS Ark Royal
Foto: © Robin A. Walker. Thank you Robin for letting us use your photos
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grænset motorkraft var S.1 versionen ikke
i stand til at starte under visse betingelser,
med fuld bombelast og/eller fuld brændstof beholdning. De måtte nødvendigvis
tanke i luften efter start.
Det siges at de piloter som blev omskolet fra f.eks. Scimitar eller Sea Vixen betragtede S.1’eren som noget af en ”fodgænger”
(denne sammenligning kan bestemt ikke
være smigrende). Der var flere tragiske
episoder hvor Buccaneers ”faldt” i havet
p.g.a. den ringe motorydelse ved start.
Men allerede mens S1’eren var under
introduktion blev der arbejdet på en opgraderet version med kraftigere motorer. Serie
2 eller S.Mk.2 ville blive drevet af Rolls
Royce Spey motorer (anvendt i civile fly
som f.eks. Trident og Bac One-Eleven). De
nye motorer ydede over 5.000 kg trykkraft,
selvom disse motorer vejede lidt mere end
de tidligere, skulle der ”blot” større indsugninger og udstødninger til før problematikken med manglende motorkraft var løst.
S.Mk.2 prototypen (XK526, en
opgraderet S.Mk.1) fløj første gang i maj
1963 og typen var i fuld produktion midt
i 1964. Efterhånden som S.Mk.2 blev
introduceret, blev S.1’erne trukket tilbage
fra tjeneste og anvendt primært til træning.
Nogle af eleverne må have oplevet nogle
hårrejsende øjeblikke p.g.a. den begrænsede ydelse.
Ud over træning endte mange S.1’ere
som attrapper hos RAF eller blev anvendt
til redningstræning. Én S.1 blev april 1974
med forsæt skubbet i havet, for at man
kunne optage en instruktionsfilm om redning. (De kunne have sparet flyet, hvis de
havde stået klar med kameraet da XT269,
en S.2 røg i havet fra samme skib et par
år tidligere).
S.2 blev indledningsvis leveret i samme
bemaling som S.1’erne, men senere skiftede
man til Ekstra Dark Sea Grey overalt.
Ialt 6 FAA eskadriller fløj med Buccaneer S.Mk.2

Opgradering
S.2 fløj sædvanligvis med våben som 500
kg bomber, rocket pods, klyngebomber og
ikke mindst Red Beard atomvåben.
For at give flyet mere slagkraft imod
skibsmål, besluttede man at indføre det
franske Martel anti-skibs missil. Martel
havde en rækkevidde på næsten 20 km og
medførte et panserbrydende sprænghoved
på knap 150 kg. En styrket konstruktion
satte flyet i stand til at bære op til 4 missiler.
I den typiske Martel mission var flyets
højde under 100 m og missilet blev affyret
i ca. 16 km afstand fra målet. Når missilet
var ca. 3 km fra målet overtog observatøren kontrollen og styrede ved hjælp af et

Her er en Buccaneer klar til katapultstart.
Bemærk at den allerede på katapulten har næsehjulet løftet
Foto: Fleet Air Arm Museum

joystick missilet mod målet. Fejlmargin var
sædvanligvis under 5 m.
I det hele taget var Buccaneer en
succes, også sammenlignet med andre af
tidens kampfly. I de lave højder fløj en
Buccaneer hurtigere end både Phantom,
F-111, Su-24, F-15 og Mirage, endda med
2 ton våben indenbords.
Under Red Flag øvelserne (se nedenfor) oplevede de forsvarende F-15 flere
gange til deres overraskelse at blive overhalet af en Buccaneer i en lavere højde. Selv
mere 35 år efter at det blev designet blev
en Buccaneer fortsat betragtet som et af de
mest behagelige og hurtigste fly i lav højde.
Men netop mens RN lod Buccaneers
flyve rundt og skræmme livet af en masse
søfolk, angiveligt ved simulerede angreb
hvor skibene blev passeret så tæt og lavt at
flyets besætning kiggede op og søfolkene
kiggede ned på dem, var en udfasning
under overvejelse. Den daværende Labour
regering besluttede i 1966 at Royal Navy
ikke havde noget at bruge hangarskibe til,
og RAF udmærket ville være i stand til at
varetage det maritime forsvar af de britiske
øer. Hermed blev planer for den næste
klasse af hangarskibe, CVA-0x, skrinlagt,
og udfasningen af fastvinge fly i RN berammet til 1975.

RAF tjeneste
I mellemtiden havde samme regering
slagtet det innovative TSR.2 projekt og annulleret ordren på dets alternativ, General
Dynamics F-111K. Det efterlod RAF uden
et tidssvarende angrebsfly.
I 1968 fik RAF derfor et tilbud som de
ikke kunne afvise. 26 nybyggede Buccaneer
S.Mk.2 og yderligere 17 senere.
Disse nybyggede maskiner fik betegnelsen S.Mk.2B. Efterhånden som Buccaneer
blev udfaset fra RN blev de overtaget af
RAF, med betegnelsen S.Mk.2A. Ved over-

tagelsen fik flyene en blank bemaling af
grå/grøn overside og en lys grå underside.
I den turbulente periode endte RAF
med at have RN til at træne og undervise
RAF’s besætninger på RAF Lossiemouth.
De første eskadriller, 12 og 15, var klar
henholdsvis oktober 1969 og oktober 1970.
I løbet at 1971 deployede RAF den
første Buccaneer eskadrille til Tyskland (
RAFG Laarbruch), den næste ankom mindre end et år senere. Med den kolde krig på
sit højeste blev Buccaneer’erne bevæbnet
med WE 177 nukleare våben (fandtes både
som atom- og brintbombe). Bevæbnet med
2 af disse havde flyet en aktionsradius på
op imod 800 km.
Efterhånden som Buccaneers blev udfaset fra flåden måtte RAF selv overtage
træning af deres besætninger. I 1971 var
planen at op til 6 eskadriller skulle udrustes med Buccaneer. Dette skete aldrig,
det højeste antal eskadriller var 5, endda
medregnet 809 som på et tidspunkt fortsat
var i tjeneste på Ark Royal.

Red Flag og grounding
Bedst som RAF havde accepteret Buccaneer ramte en katastrofe. Fra 1977 og frem var
RAF’s besætninger regelmæssige deltagere
i Red Flag øvelserne som fandt sted i USA,
nærmere betegnet over et større øvelsesområde ved Nellis AFB.
Her overraskede Buccaneers performance alle, især amerikanerne var overraskede, somme tider var støvskyen som
flyenes udstødning slyngede op det eneste
de nogensinde så af Buccaneer’erne. Der
blev sommetider fløjet så lavt som 20 m
og vinger som skrabede imod jorden var
ikke ukendt.
RAF lærte meget af disse øvelser, bl.a.
blev bemalingen ændret, chaff og flares
blev introduceret og flyene fik Sidewinder
missiler til selvforsvar.
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Imens var den sidste FAA enhed,
809 Squadron, afviklet i 1978 og dens fly
overdraget til RAF.
Under en Red Flag øvelse i 1980 gik det
galt. XV345 styrtede, og begge besætningsmedlemmer omkom. Fejlen blev sporet til
metaltræthed i det bærende spær i højre
vinge, som følge heraf fik hele Buccaneer
flåden umiddelbart flyveforbud. Inspektion
af de resterende 90 fly afslørede at to tredjedele havde samme fejl. Det blev besluttet
at reparere 60 og flyveforbudet blev hævet
i juli 1980.
Yderligere opgraderinger fulgte. En
af lektierne fra Red Flag var anvendelse af
”smart bombs” d.v.s. laserstyrede bomber.
Til dette formål blev Pave Spike introduceret sammen med laserstyrede 500kg bomber. EMC pods blev ligeledes introduceret,
og endelig blev Buccaneer cleared til Sea
Eagle missiler (et fire and forget missil med
4 gange længere rækkevidde end Martel).

Eksport
Buccaneer blev markedsført aggressivt,
bl.a. overfor den tyske marine, Marineflieger, som endda udelukkende havde fløjet
britiske fly siden dannelsen i 50’erne, men
på trods af alle anstrengelser endte Sydafrika med at være den eneste eksportkunde.
De anskaffede 16 (hvoraf ét dog styrtede i havet under leveringen, resten blev
derfor sejlet som dækslast). Sydafrika
havde option på yderligere 14, men dette
blev aldrig aktuelt p.g.a. boykotten af
apartheidstyret. De sydafrikanske maskiner
var stort set identiske med S.Mk.2 og fik
betegnelsen S.Mk.50.
Der blev i alt produceret 193 Buccaneeers, incl. prototyperne NA39.

Indsats
Første gang Buccaneer reelt var i krig var
Golf krigen i 1990, Selvfølgelig bortset fra
Beirut i 1983 hvor Buccaneers flere gange
overfløj byen i lav højde ”for at vise flaget”,
men uden bevæbning.

De sydafrikanske maskiner var i kamp
over bl.a. Namibia, og både engelske og
sydafrikanske fly havde været anvendt til
at bombe grundstødte tankskibe i forsøg
på at begrænse forurening.
Men efter Golfkrigen’s første periode
hvor alle flyvepladser blev gjort ubrugelige
af Tornado’er begyndte man at flyve højere
for at begrænse risikoen fra håndholdte
missiler og anti-luftskyts. Eftersom Tornado og Jaguar ikke kunne udpege og lasermarkere egne mål, og derfor var afhængige
af andre fly eller personel på jorden til at
markere mål for dem, blev deres resultater
fra denne højde ikke væsentlig bedre end
dem man opnåede under 2. Verdenskrig.
Det blev erkendt at man havde behov
for støtte til denne markering, og overraskende nok var det eneste man havde ”på
hylden” Buccaneer. Mere overraskende
eftersom typen fløj første gang 32 år
tidligere (og næsten 30 år efter S.Mk.2 fløj
første gang) og Tornado var udviklet som
en Buccaneer efterfølger.
På 3 dage (øvrige enheder som blev
indsat i Golfen fik op til 4 måneder til
at forberede sig) blev den første gruppe
på 6 fly klargjort på RAF Lossiemouth.
Nødvendige ændringer omfattede bl.a. nye
radioer, opgraderet chaff/flare dispensers,
ny IFF og ”desert pink” camouflage.
De første 6 fly fik kendingsbogstaver
P.I.R.A.T.E.S, næste gruppe på 6 fik kendingsbogstaverne S.L.O.G.U.N. Alle 12
blev døbt efter berømte Whisky mærker,
The Glenlivet, Macallan, Aberlour og
Famous Grouse (ikke alle tog det så tungt
om det var den ægte vare :-)), og blev over
tid udstyret med passende (eller upassende,
afhængigt af hvordan man har det med letpåklædte kvinder med spredte ben) ”nose
art”. Yderligere 2 fly blev klargjort, men
blev ikke indsat.
Samlet fløj Buccaneers 216 missioner
under krigen, kastede selv 48 bomber, men
markerede mål for Tornado GR.1 eller
andre i yderligere 169 tilfælde.

Enden
Efter krigen gik udfasningen hurtigere,
med introduktionen af TIALD (Thermal
Imaging Airborne Laser Designator) blev
Buccaneer’s Pave Spike system forældet.
Den sidste tid frem til udfasningen i
marts 1994 fløj Buccaneer i anti-skibs rollen, men i tidssvarende bemaling Medium
Sea Grey over Camouflage Grey. Den sidste militære flyvning fandt sted den første
uge af oktober 1994, hvor en Buccaneer
overfløj det nye HMS Ark Royal.
Erstatningen, Tornado, er ikke blevet
så populær som Buccaneer. Sammenlignet
med denne, bumper Tornadoen meget i lav
højde, den har kortere rækkevidde og den
”skal tænde efterbrænderne for at komme
afsted”. Begrejstringen for Buccaneer opsummeres af en RAF officer som udtalte
at: ”.. den eneste erstatning for Buccaneer
er en anden Buccaneer”. Og Buccaneer
blev stadig ved udfasningen betragtet som
det bedste fly i verden til længerevarende
flyvning i lav højde.

Bevarede Buccaneers
Der er bevaret en del Buccaneers. På FAA
museum finder du både NA39, S.1 og S.2.
RAF museum Gosford har i lighed med
Duxford en S.2 . Men vil du se en Buccaneer i luften skal du til Thunder City i
Sydafrika, hvor XW988, en S.2B sammen
med 2 andre, vist nok tidligere S.50’ere,
holdes i flyvedygtig stand. Har du kassen i
orden kan du booke en tur (og for øvrigt
også i en EE Lightning eller en Hunter !)

Denne artikel....
kan ikke på nogen måde betragtes som
udtømmende. Jeg har forsøgt at kradse
lidt i overfladen og jeg kan kun håbe at
den har skabt en smule interesse for dette
specielle fly.
Hvis du vil vide mere om Buccaneer,
og før du drøner ud for at købe en af de
stakke af bøger som findes, kan du prøve
at lave en Google søgning på ”Blackburn
Buccaneer”. Resultatet vil helt bestemt give
læsestof til mere end blot et par aftener.

NYT FRA VALOM

Buccaneer S.2B, XV356 med Chief Test Pilot D.J. Whitehead ved pinden i 20 fods højde over
Holme on Spalding Moor
Foto: © BAE SYSTEMS

12

72010: Fisher P-75A Eagle
72015: Bell YFM-1 Airacuda
72020: Martin B-26A Marauder
72021: Martin B-26B Marauder (early)
72022: Bell YFM-1A Airacuda
72024: Fisher XP-75 Eagle
72025: Yak-7A
72026: Yak-7PVRD/ Yak-7B
72027: Sukhoi Su-6 M-82 (fighter)
72028: Marauder Mk.I
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Blackburn Buccaneer S2D XV869 020/R
Jeg er dybt imponeret/forundret over de modelbyggerere som angivelig bruger ”30 timer
over et par uger” for at færdiggøre deres projekter.
Af Per Tardum

J

eg har et udfordrende job, som endvidere indebærer en del rejseaktivitet. Det
betyder at den relative fritid jeg har
(efter kone, børn, hund og hus har fået
deres) er ret begrænset.
Jeg er efterhånden blevet enig med mig
selv om at det er en ægte kærlighedserklæring til hobbyen at jeg rent faktisk anvender
disse 2 højst 3 timer ugentlig på at bygge
modeller :-).
Det betyder også at mine projekter
ofte strækker sig over måneder og år,
mere end dage og uger. Den afledte effekt
er at relativt mange ”uskyldige” modeller
ender deres dage på hylden markeret
”færdiggøres senere” eller ganske enkelt
ryger i skraldespanden, efterhånden som
interessen køler af.
Men dette projekt blev færdigt! Min
Buccaneer har taget næsten 3 år fra sættet
kom hjem! Det er selvfølgelig ikke kun
byg geprocessen som har taget så lang tid.
Jeg elsker at finde så megen baggrundsinformation og dokumentation som muligt
om mine emner, og dette projekt, i lighed
med de øvrige som oplever denne næsten
guddommelige status at blive færdige, er
baseret på et bjerg af billeder, bøger, print
og kopier. Samlet igennem mange timer
på museer og foran skærmen. Til sagen!

Baggrund
XV869 blev bygget af Hawker Siddeley
Aviation, Brough og hun fløj første gang
21-1-1969 fra Holme-on-Spalding Moor.
Hun blev født som en S.2C, én ud af et
batch på 15 Martel enabled Buccaneers, bestilt 27-6-67 under kontrakt KF/2F/179/
CB.58(B). XV869 var den sidste som blev
bygget, de efterfølgende 8 blev annulleret.
5-3-1969 blev hun afleveret til Fleet Air
Arm, 736 Naval Air Squadron på Lossiemouth og tildelt koden 641/LM. Hun blev
efterfølgende anvendt til en række testopgaver bl.a. ved A&AEE Boscombe Downs.
XV869 blev opgraderet til S.2D
standard hos Hawker Siddeley, Brough
feb. 1973, og efter yderligere testopgaver
blev hun tildelt 809 NAS, hvor hun gjorde
tjeneste indtil udfasningen af Royal Navy’s
hangarskibe gjorde ende på Buccaneers i
Fleet Air Arm regi.
Hun overdraget til RAF November
1978 og efter at have været i tjeneste ved
både 208. og 12. Squadron blev hun op-

Æskeforsiden

hugget i februar 1994.

Sættet
Airfix’s Buccaneer er stadigvæk eneste
bud hvis man vil bygge i 1:48. (De som
foretrækker 1:72 er væsentlig bedre stillet
med Czech Master Resin udgivelserne,
her får man godt nok halv størrelse for 3
gange prisen, men efter sigende 10 gange
bedre sæt).
Sættet udkom midt i 1990’erne som
S.2.C/D/S.50 og senere som S.2B. Det har
været genudgivet over flere omgange, senest i 2005 hvor alle versioner var i én æske,
med options og decals til alle versionerne.
(Det første batch indeholdt 2 fulde sæt).
Sættet er grundlæggende ok, selvom
kropsdelene er meget ude af facon og
pasformen kunne være bedre. Decalarket
er meget omfattende med alle stencils og
markeringer til 4 engelske maskiner og én
sydafrikansk. (XV869 er heldigvis én af
optionerne).
Sættet bygges som sådan helt fint ud af
æsken, og man behøver ikke nødvendigvis
kigge i særlig meget referencemateriale før
man går i gang. Men skulle man få lyst,
så er der ud over de sædvanlige bøger fra
bl.a. Warpaint masser af materiale på Internettet, f.eks. www.blackburn-buccaneer.
co.uk/Contents.html som er en rigtig go’
side og www.thunder-and-lightnings.co.uk/
buccaneer/index.html

Bygningen
Ikke overraskende begyndte jeg med cockpittet (hvis der en dag er én som starter
med hjulene går man vel bagover...). Det er

egentlig ok ud af æsken, men jeg havde af
en eller anden tåbelig grund besluttet mig
for at proppe Eduard’s interiør sæt i. Det
er noget fnidder at få på plads, og man kan
ikke se en sk.. af det når ”låget” er lukket.
Eftersom jeg skulle præsentere flyet
med besætning var det ligetil at bruge sæderne fra sættet. De er uden seler, og helt
acceptable. En lille detalje, der er en guide
på skottet bag piloten’s plads som forhindrer sædet i at sidde midt i flyet. Lad være
med at slibe den væk, den vil sørge for at
sædet faktisk kommer til at sidde korrekt
(det forreste sæde skal sidde en smule
forskudt til venstre). Figurerne i sættet er
lige til gulvarkivet, jeg havde et par PJ pilot
figurer liggende som jeg valgte at bruge.
Men, hug en hæl, klip en tå, rent faktisk
måtte de af med ben og en ikke ringe del
af underkroppen for at passe ned i sæde
og cockpit.
Og så til bemaling af figurerne. Jeg har
farvebilleder af FAA piloter anno 1965, og
en farveplanche anno 1982. Udstyret i ’65
var kaki dragt, gul redningsvest og hvid
hjelm, i ’82 lys grå dragt, sort redningsvest
og hjelm. Et udateret sort/hvid billede
viser FAA piloter ved en Bucc omkring ’70,
mørk dragt, hvid hjelm. Tidspunktet for
min model er midt i 70’erne. What to do?
Under indtryk af at man nok ikke skifter
hele molevitten fra dag til dag valgte jeg et
kompromis. Mørk dragt og redningsvest
med hvide hjelme.
Sæder og piloter kan monteres når
modellen er færdigmalet. Et par ”dry fit”
viste at man skal vente med navigatørens
vindskærm til efter sæder og figurer er
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monteret. (Og det var her at jeg skulle have
lavet et dry fit mere, med canopy’et på . PJ gutterne
sidder åbenbart lidt højere end Airfix’s do. ville
have gjort, og de endte med at støde imod canopy’et.
Ud med sæderne, og næsten 5mm af bunden :-(( )
Før man samler kroppen skal indsugninger og udstødninger klargøres. Især
indsugningerne er lidt udfordrende, de
er ret dybe, og ret synlige på den færdige
model, så her skal man være meget omhyggelig med tilpasningen. Man kan med
fordel male turbine og indsugning på dette
tidspunkt, Der bliver noget slemt maskeringsroderi senere hvis man vælger at vente.
Min Bucc skulle præsenteres klar til
start, så det var nødvendigt med en smule
kirurgi i underkroppen (!) for at åbne til
katapult kroge og modhold.

Cockpittet og piloterne klar til at blive sat ind i flykroppen
Til venstre ses panelerne til katapultkroge

Hverken det ene eller det andet er repræsenteret fra Airfix’s hånd. Og jeg skulle
hilse at sige, at opgaven med at finde frem
til den nødvendige dokumentation var tæt
at få mig til at opgive, og sende Bucc’en ud
på en ganske kort og meget lodret flyvetur
ret ned i skraldespanden.
Men Internettet er jo en herlig ting, til
sidst fandt jeg frem til en entusiast som
sendte kopier fra ”Pilots Notes”. Samme
entusiast leverede materiale omkring længden på bremsekrogen, og sørme om han
ikke også forholdt sig til XV869 som jeg
havde valgt og denne’s bevæbning: ”hvis
du bygger den med 4 våben pyloner skal
du montere en fuel dump vent på døren
til bomberummet...”
Sådan en fyr kan være en velsignelse og
en forbandelse. Kunsten er at begrænse sig
til noget realistisk.
Flaps skulle være sænket, så jeg prøvede
at skære dem ud af vingehalvdelene. Det
blev noget møg, jeg endte med at bruge et
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sæt fra Paragon i stedet. Og så var der selvfølgelig hullet i kroppen som skulle dækkes.
...nu begynder det sjove for alvor.
Kroppen samles ikke af højre og venstre
halvdel, men af overdel og underdel. Mine
dele var i den grad vredet, jeg var opmærksom på forholdet (en lang række reviews
har påpeget dette), men jeg regnede dog
med at kunne tvinge dem sammen, lidt efter lidt efter lidt. Vi snakker 2-3 cm gab ved
vingeroden. Airfix har nærmest indbygget
problemet i støbeformen. Underkroppen
har nemlig et gabende hul i midten til
bombelemmen fordi sættet også skal kunne
anvendes til S2.B versionen (med fuel-tank
i bombedøren). Med så lidt materiale ville
det være ganske imponerende hvis underkroppen ikke var ude af facon.
Jeg endte med at åbne mit andet Buccaneer sæt, (iøvrigt med 2 hele sæt i, jeg var
heldig da Airfix genudsendte sidste gang),
en af underdelene passede om ikke perfekt,
så dog væsentlig bedre til min klargjorte

overdel. Ikke en permanent løsning, men
hva’ fand.., jeg får vel alligevel aldrig bygget
de 2 andre, sådan rent statistisk. Iøvrigt,
hvis man spænder underdelen sammen
med tape henover vingerne, før man limer
bombedøren i (den er ret stor og relativ tyk
i materialet) reduceres gabet til et par mm
hele vejen rundt, når kropsdelene samles.
Resten af kroppen, og vingerne for
den sags skyld, er for så vidt lige ud af
landevejen, masser af filler, slibepapir,
støv og tålmodighed. Man bør fjerne det
ene eller begge panel fra vingeoverdelen
(der hvor vingen folder), de fleste Buccs
fløj uden disse af vedligeholdelseshensyn.
Den 5. Vortex generator, talt indefra,
skal også fjernes, et eller andet med S.2D
udgavens Martel ”standard pylons” sad
lidt anderledes. (Her er det på sin plads at
gentage at for meget reference materiale er
både godt og skidt...)
Luftbremsen ”air brake’en” er noget
roderi. Den kan bygges enten åben og
lukket. I åben tilstand kan man relativt
nemt få delene (7 i alt!) til at passe, men
skal den laves lukket skal man have det
grove slibepapir frem for at få den til at
passe pænt sammen med formen på resten
af kroppen.
Se det i øjnene, alle de fine små nitter
forsvinder. Det er nu ikke et tab, på originalen anvendte man ”flush rivets” (hedder
det plane eller bare forsænket nitter ?) og
selvom disse er synlige på nært hold kan
man med go’ samvittighed slibe dem væk.
På skala afstand skal de alligevel være helt
usynlige.
Any-way, man skal generelt være indstillet på at en stor del af panellinierne
generelt vil være gået tabt når man engang
er færdig med alt sliberiet. Altså, frem med
ridse-spids-fidusen og Dymo tapen. Vær i

Her er der et billedet af „20 mm gabet“ mellem over- og underdel

den sammenhæng opmærksom på at ikke
alle panellinier passer ved overgangen
imellem overdel og underdel.
Canopyet er fint og klart, sprængtråden er støbt ind, og tydelig markeret,. Jeg
dyppede canopyet i en gang Future, jeg har
gode erfaringer med denne fremgangsmåde, eftersom det giver en god beskyttelse
mod skrammer under bygningen og delen
bliver flot blank. Eneste problem med
Future er at det reagerer med de flydende
maskeringsvæsker, f.eks. Maskol, hvis disse
sidder for længe.
Airfix har støbt en flot udvendig ramme
midt over canopy’et. Den er lidt en smule
uhensigtsmæssig, specielt fordi originalen
ikke havde en(!) Der var tale om en indvendig tætning. Der er 2 muligheder, kaste
sig ud i at slibe den fordømte ramme væk
eller lade som ingenting og male den i den
indvendige rammefarve. Jeg er notorisk
elendig til at slibe de klare dele (i hvert fald
hvis de skal bruges til noget bagefter) så jeg
valgte den sidste løsning. Canopy’et åbnes
bagud, og styres i et spor ovenpå kroppen.
Denne er ikke repræsenteret på sættet, og
med canopy’et lukket skal det ridses op.
Det klares med et 38 mm langt spor lavet
med en ridsestift.
Så kommer vi til understellet. Paragon
laver et sæt med belastede hjul. Jeg skulle
kun bruge hovedhjulene fra det. (RN’s
måde at launche skete, på grund af det
relativt korte dæk, med flyet i en ”nose up”
position og dermed med næsehjulet løftet).
Det er lykkedes for Airfix at placere hele
5 udkastningsmærker på næsehjulsstellet
og på næsehjulet, nemme at overse under
samlingen, men som sædvanlig utroligt
tydelige når modellen er malet.

vingetanke er forkert. (Internettet er ikke
altid en herlig ting, når man først har konstateret at stumperne ikke er korrekte...).
Endvidere, eftersom vingetankenes
pasform ikke for god, og jeg havde efterhånden fået nok af filler og sandpapir,
besluttede jeg mig for at tilpasse 4 pylons
og montere dem med rocket pods. Flere
publicerede billeder viser netop denne
konfiguration. Lige én lille detalje, monterer man 4 pylons skal der monteres en
”fuel dump vent” på den roterende dør til
bomberummet. (Når der blev fløjet med
4 pylons blev der sædvanligvis installeret
ekstra tanke i bomberummet).

Bemaling
Farvevalget er lige ud af landevejen. FAA
fly i perioden var overall Extra Dark Sea
Grey. Referencerne siger Gloss, men
glansen skal tones lidt ned for at være
”skala tro”.
Cockpit’et blev maskeret, og hele molevitten fik så et lag MR Surfacer 1000 som

også tog sig af de sidste småskrammer. Jeg
forsøgte mig for første gang med ”pre-shade”, altså sprøjte panellinierne sorte før
den endelige farve males. Jeg er ikke i tvivl
om at det kan give et godt resultat, men
formodentlig virker teknikken bedst med
lysere bemalinger. Efter at have sprøjtet
EDSG var mine paneler bestemt ikke særlig
fremtrædende.
Hjulbrønde, åbne paneler, understel
skulle pr. instruktionen være US Ghost
Grey, Humbrol 127. Jeg havde besluttet
mig for at prøve Vallejo (et forsøg på at
reducere mængden af opløsningsmidler og
bevare de sidste 2 hjerneceller som rasler
rundt på 1.sal / man kan vel kalde det en
indsats for at redde en uddøende race :-)
). Vallejo har ikke præcis den farve, men
ved at blande lidt endte jeg med en nuance
meget lig Humbrol 127.
Indsugningerne var en interessant
maskeringsopgave. Motorernes turbine-/
kompressorhjul er meget synlige, så en vis
omhyggelighed med maling er nødvendig.

Bevæbning
Egentlig havde jeg planlagt at vise min
Bucc med vingetanke og 2 pylons med
våben. Men sættets pylons er ikke helt korrekte, og formen på de specielle integrerede

Her er modellen „pre-shade“ sprøjtet sort på panellinierne
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Den færdige model inden indbygning i dioramaet

Selve turbineskovlhjulet skal være aluminium, den indvendige del af indsugningerne
skal være US Ghost Grey. Forkanten på
indsugningerne blev maskeret og malet
Alclad Crome (glem lige for et øjeblik det
med hjerneceller og opløsningsmidler, der
er intet som slår Alclad til metal overflader).
Vingeforkanterne blev Alclad aluminium og ved samme lejlighed blev udstødningerne maskeret og malet.
Udstødningerne var lidt af en udfordring. På de Buccaneers som jeg har
set, både på Duxford og Fleet Air Arm
Museum, er udstødningen og de varmebestandige plader bagved disse en blanding
af blankt metal, sortbrændt og en kobber-agtig nuance. Alclad har en Pale Burnt
Metal som jeg sædvanligvis er glad for, men
i dette tilfælde virkede den helt forkert.
Efter flere forsøg endte jeg at sprøjte en
bund af Alclad Pale Burnt Metal, ovenpå
denne malede jeg ujævnt med en stærkt
fortyndet sort, og afslutningsvis sprøjtede
jeg et meget tyndt lag Alclad Aluminium.
Og lige et par ord om Alclad. Jeg fik
mig en grim overraskelse da jeg sprøjtede
Alclad på forkanten af indsugningerne. Jeg
sprøjtede bare ovenpå Vallejo farven, som
kvitterede med at krølle og rejse sig.
Alclad er (vist nok) en cellulose lak
og opløser åbenbart helt fint Vallejo og
andre vandbaserede malinger. Med øvelse
forfra begynd... Future, viser det sig, er en
udmærket bund for Alclad. Hele modellen
fik afslutningsvis et par lag Future som
base for decals, der er stort set stencils eller
mærker overalt.
Da mine panellinier som nævnt ikke
var blevet særlig synlige af mit forsøg med
pre-shade, prøvede jeg med en vask af
16

stærkt fortyndet Brunt Umbra. Eftersom
vasken var oliebaseret og fortyndet med
terpentin, gjorde bunden af Future det rimelig nemt at tørre det overskydende væk.

Decals
Mærkerne i sættet var meget tykke, og havde meget svært ved at slippe underpapiret.
Jeg tror aldrig at jeg har oplevet nogen
lignende. De skulle faktisk sejle rundt i
vandet i 8-10 minutter før de ville slippe.
Decalarket er som nævnt omfangsrigt,
så hvis arbejdet med decals skulle kunne
klares på under et halvt år (og jeg i øvrigt
skulle undgå at blive rablende vanvittig)
måtte der andre metoder til. Men min plan
B at bruge arket fra mit sæt nummer 2, var
ikke helt det geniale træk som jeg havde
regnet med. Bærefilmen var ekstrem tynd,
så mærkerne havde en tilbøjelighed til at
krølle rundt om penslen når man forsøgte
at føre dem over på modellen, eller sågar
folde sig sammen. De slap til gengæld fint
efter 30 sek., men var trykt en del ”ude af
register”.
De fleste bogstaver og nationalitetsmærkerne havde en dum hvid streg på den
ene side. Kompromiset blev at bruge noget
fra det ”gamle” ark (som i øvrigt heller ikke
var trykt 100% præcist) og noget fra det
”nye”... Men mærker fra begge ark opførte
sig iøvrigt fint på modellen. Jeg var nødt
til at bruge MicroSol til et par stykker fra
det gamle ark for at få dem til at sidde ned
i panellinier o.s.v.
Vær opmærksom på at MicroSol/Set
væskerne efterlader nogle grimme skjolder
hvis man bruger Future som bund. Undgås
nemt ved at styre væsken så den kun ligger
ovenpå mærket. (hvis man ved det). Går det

galt er Future jo lidt af et mirakel middel,
skjolderne forsvinder igen hvis modellen
får et lag Future mere.
Jeg prøvede ved denne lejlighed en
”Future teknik”. I stedet for MicroSet/
MicroSol væskerne placerede jeg mærkerne
i en dråbe Future, når mærket lå korrekt
brugte jeg en snip køkkenrulle til at trække den overskydende Future af. Med lidt
respekt for at Future lige skal tørre, bliver
resultatet rigtig flot, med fuldstændig usynlig bærefilm.
FAA fly i perioden er godt vedligeholdt,
så weathering er ikke rigtig relevant. En
smule sort sprøjtet bag udstødningerne
kunne gøre det.
Afslutningsvis fik modellen et sidste
et lag Future.

Afsluttende
Til allersidst kom så alle de herlige små
dimser, antenner o.v.s. som har en tilbøjelighed til at blive slået af hvis de monteres
for tidligt i byggeprocessen.
På S2D’eren skal der ud over positions/
advarselslyset, del 87, monteres 2 bladantenner. Én bagved førnævnte lys, del 76,
og én foran, del 75. En bemærkning mere
i den anledning, på haleroret er der huller
til at montere de 2 ILS antenner (del 60).
Disse er ikke vist i byggevejledningen, men
på bemalingsskemaet og på et par af billederne i vejledningen. Det er ikke en fejl fra
Airfix’s side. Når Buccaneers var til søs var
ILS systemet ikke relevant, og antennerne
blev fjernet. Når de var landbaseret f.eks.
på Lossiemouth (LM halekode) eller til
søs i hjemlige farvande, var de sædvanligvis
monteret.

Erfaringer
Jeg hyggede mig med min Buccaneer i årevis, og den har leveret mange kvalitetstimer.
Der var lige en lille krise omkring katapultkroge og modhold, men reelt set var det jo
min egen skyld. Jeg kunne bare have valgt
at præsentere den på en anden måde.
Den skulle vises klar til start, derfor
gik der en del tid med at finde ud af hvor
katapultkrogene var placeret, og hvordan
modholdet så ud. Og efter at have fået det
på plads, modhold , luge og hele molevitten, så jeg den sidste bid af dokumentation
som tydeligt beskrev at den ski.. luge til
modholdet, som jeg har brugt timer på at
få rigtig, kun sad på de første 12 S2’ere, og
dermed under ingen omstændigheder på
den jeg byggede.

Næste gang bygger jeg med lukket canopy, og det bliver med decals. Nul cockpit
æts, det er spild af tid. Sættet er bestemt
ikke et ”shake ’n bake”, som det hedder,
men der er intet som ikke kan klares med
filler, slibeklods og en vis portion tålmodighed (altså gode traditionelle modelbygger
ingredienser!) Man møder udkastningsmærker og heat sinks de besynderligste
steder, men hvad fan..... der skal vel lidt
udfordringer til en gang imellem.
Sættet er i sig selv komplet med mange
options til bevæbning. Ligeledes er decalarket er stort, med 5 mulige bemalinger og
næsten flere stencils end jeg har tålmodighed til at sætte på (med tanke på den
skuffende performance og kvalitet af decals kigger jeg på alternativer næste gang).

Mulighederne i aftermarket produkterne
er store, der er både æts til indvendig og
udvendig, katapultsæder og cockpit sæt. De
sidste nyheder på det område er belastede
hjul og separate flaps.
...og lad mig lige igen gøre reklame for
et par gode steder på nettet:
www.blackburn-buccaneer.co.uk/
Contents.html er næsten et must hvis du
overvejer at bygge en Buccaneer.
www.flight-manuals-on-cd.com/ er en
spændende forhandler fra New Zealand
som leverer scannede kopier af ”Pilot
Notes” til næsten alt der kan flyve, jager,
bomber, transport, helikopter, hele molevitten. Er du lidt hooked på din model skal
du da have Pilot Notes til den?

Vi slutter historien om Buccaneer med dette billede af 2 S.Mk.1 fra 800 Sqn FAA i et low-pass over HMS Eagle i 1964
Foto: Via Internettet

NYT FRA MIG

NYT FRA MPM
1/72
72531:
72533:
72535:
72538:
72539:
72543:

Gloster Meteor Mk.8
Hawker Fury
Vickers Wellington Mk.II
Breda Ba 88
Boston A-20G Havoc
Gloster Meteor Mk.8,
77th Sq. RAAF i Korea

1/48
48055: Gloster Gladiator
48057: Avia B.534 III Serie
Katalog med Azur, MPM, Special Hobby,
Elf, Condor, CMK sæt, 40 s. i A4
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

35-127:
35-128:
35-147:
35-258:
35-272:
35-280:
35-283:
35-286:
35-287:
35-290:
35-291:

Eksploderet Pz IV F
Udbrændte Pz IV vejhjul
Kasser til Pz III
Moderne amerikanske kasser
Civil russisk kvinde
Russisk tanker stående
med tankhjelm på
Arabisk landmand
U.S. Marine Officer, moderne
German Casualty
Nun-Nun M325 Command Car
IDF (Mid prod.) resin m. æts
Nun-Nun M325 Command Car
Lebanese/IDF (Early Production)
resin med æts

P-220: Dark Wash til mørk maling som
olive drab og panzergrå
P-221: Brown Wash til de lysere farver
P-222: Neutral Wash til sand,
rød grunder, lysegrå eller
vintersløring
P-249: Pigment Fixer til at grunde inden
brug af pigmenter
ABT115: Liquid Mask
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA NUTS & BOLTS
Nr. 20: Sd.Kfz. 11, 3-tonner. 146 sider
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Fotos fra DM i Modelbygning 2007
Øverst en Tarpon Mk.1
i skala 1/48 bygget af
Peer Schmidt. Den endte på en
delt 11. plads i klasse A1
I midten er det slæbebåden
Bison i 1/87 bygget af
Bo Christensen. Den fik
en 3. plads i klasse E
Nederst t.v. er det en Toyota
Supra Zhuhai 1995 i skala
1/24. Modelbyggeren er
Flemming Hansen og den blev
nr. 11 i klasse I

Fotos/Photos:
Flemming Hansen
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Her til højre er det en scratchbygget dansk
garder i skala 1/15 fra slaget ved Isted
bygget af Kenneth Østergaard.
Figuren opnåede en 5. plads i klasse H

Resultater fra DM i Modelbygning 2007

Her er den komplette resultatliste fra DM i Modelbygning 2007. Listen omfatter dog kun de modeller der gik videre til finalerunden,
hvor hver enkelt model blev grundigt vurderet.
Finalerunden omfattede 15 modeller i hver klasse, dog var der et par steder lagt et anderledes „cut“ for ikke at finalerunden blev
for omfattende. Ialt stillede 65 modelbyggere op med 393 modeller. En lille fremgang i både antal deltagere og antal modeller i forhold
til 2005.
Bf-109F-2 Hans von Hahn
Peer Schmidt
117
Tarpon Mk.1
Peer Schmidt
115
Curtiss P-40-N Warhawk
Hans Andersen
115
Spitfire FR. Mk.XIVe
Jesper Nielsen
114
OV-1B Mohawk
Jacob de Maré
112
F4U-1D Corsair
Bo Christensen
110

Vinderen i klasse A, Thomas Pedersens Goodyear FG-1D Corsair

Klasse A
Propelfly og helikoptere mindre end 1:60
Ialt 71 modeller - 8 modelbyggere
Goodyear FG-1D Corsair
Thomas Pedersen
132
Junkers Ju 88 G-6
Jan Forsgren
129
Junkers Ju 388 L-1
Jan Forsgren
128
Focke Wulf FW 190 D-9
Jan Forsgren
123
Friedrichshafen G.III
Jes Touvdal
118
Avro 504 (ER1772)
Ove Høeg Christensen 116
Avro 504 (E449)
Ove Høeg Christensen 116
Polikarpov R-5
Ove Høeg Christensen 114
Albatros DV
Jes Touvdal
111
Focke Wulf Fw 190D-9
Jesper Nielsen
110
Albatros DV
Jes Touvdal
109
Praga 35
Jes Touvdal
99
KZ IIT
Jes Touvdal
98
Cierva C.30
Jes Touvdal
97
P-38
Jes Touvdal
95
P-47D Thunderbolt
Hans Christiansen
95
Junkers Ju 88A-4
Jes Touvdal
92
Klasse A1
Propelfly og helikoptere større end 1:60
Ialt 28 modeller - 13 modelbyggere
FAU-1 Corsair
Poul Østergaard
135
P-39Q Airacobra
Poul Østergaard
134
Messerschmitt Bf 110 G4
Jan Forsgren
133
TBM-1C Avenger
Poul Østergaard
130
Supermarine Walrus
Poul Østergaard
128
Focke Wulf 190A8/R2
Peer Schmidt
125
Zero A6M5
Carsten Bentzien
123
Typhoon Mk. 1b
Peer Schmidt
122
Junkers Ju 88C-6
Henrik Høeg
119

Her er det Poul Østergaards TBM-1C Avenger i 1/48,
der blev nr. 4 i klasse A1

Klasse A2
Jet og raketfly
Ialt 15 modeller - 8 modelbyggere
HS Nimrod MR.2
Lockheed U-2A
Locheed ER-2 (Earth Ressources)
X-15 A2
S-3A Viking
Starfighter
Meteor Mk. IV
F-8E Crusader
F-84G
Jesters Jet (A-4E Skyhawk)
XB-70 airframe no. 1
A-7D Corsair II
F-14A Tomcat
Hunter F-Mk. 51 RDAF
MiG-27 FLOGGER

Jan Forsgren
Jan Forsgren
Jan Forsgren
Jacob de Maré
Henrik Stormer
Carsten Bentzien
Flemming Hansen
Carsten Bentzien
Christian Marschall
Jacob de Maré
Jacob de Maré
Michael Starcke
Michael Starcke
Flemming Hansen
Morten G. Pliniussen

159
148
136
126
126
122
117
115
112
108
105
100
100
97
72

Jan Forsgren lavede et hattrick i klasse A2.
Her er det hans 1/48 Lockheed U-2A, der blev nr. 2

Klasse B
Fly i diorama
Ialt 23 modeller - 10 modelbyggere
A-10 Warthog
Ole Westphalen
F-100D RDAF
Ole Westphalen
Strandsatt
Jacob de Maré
Buccaneer XV869 020/R
Per Tardum
Hawker Hunter RDAF
Ole Westphalen
No Smoking (MiG-3/GAZ tankbil)
Jacob de Maré
131
Fokker Eindekker
Lasse Hyllemose
Morgen sind ich über Valleta
Jes Touvdal
Macchi C.200 AS
Thomas Pedersen
Messerschmitt Bf 109E
Torben Klein
Fokker DR.1
Jan Hejl
P-40 Warhawk
Jesper Pedersen
Dornier 17Z
Torben Klein
Avia B.534 Kiev Front 1941
Jørgen Seit Jespersen

155
147
144
142
142

113
113
108
107
103
101
101
94

Alle Fotos/All Photos: Flemming Hansen
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Jacob Johnsens Sturmtiger blev nr.4 i klasse C

Klasse C
Militærkøretøjer tyske frem til 1946
Ialt 21 modeller - 11 modelbyggere
Marder
Carsten Bentzien
Panzer IV ausf. G Charkow 1943 Jacob Johnsen
Opel Blitz
Jacob Johnsen
Sturmtiger
Jacob Johnsen
Jagdpanther
Jacob Johnsen
Sd.Kfz.251/1 D
Sven-Åke Grufstedt
Porsche Tiger
Jacob Johnsen
Kübelwagen
Sven-Åke Grufstedt
Panther
Jacob Johnsen
Tiger I sPzAbt. 101 bo 131
Ole Østergård
Gerät 635
Per Tardum
Königstiger
Jacob Johnsen
Flak panzer I
Martin Røpke
Hetzer
Sven-Åke Grufstedt
Kongetiger
Poul Melgaard
Panther Ausf.F
Miklós Büte

137
136
130
127
121
120
120
119
118
116
115
113
112
107
106
98

Klasse D
Militærkøretøjer i diorama
Ialt 27 modeller - 16 modelbyggere
Øvelse i overgang med panserbro Jack Hovman
Hey lads! Meet our two new...
Ib Schmidt
Pz VI i Italien 1944
Lasse Hyllemose
Sage ihm, Wir sind am ende...
Ib Schmidt
Det kører på skinner for 11. Pz.Div.
Jacob Johnsen
163
Desert HQ
Erik Ahlström
DAK i Tunesien 1943
Lasse Hyllemose
Minefælde?
Lasse Hyllemose
Special delivery
Jacob de Maré
„Du Kumbel, hast Du etwas Feuer“
Dan Seifert
149
M151; MOT TOW
Kenneth Østergaard
Theirs were the Glory
Kenneth Østergaard
Østfronten 1944
Lasse Hyllemose
Rhine PAK front
Carsten Bentzien
For the motherland
John Berwick
IS-2 Østfronten Efterår 1944
Ole Østergård
Bail out!
John Berwick
Klasse E
Skibe
Ialt 9 modeller - 6 modelbyggere
Clay Puffer & Uboot Type IId
U-boot Type XXIII
Slæbebåd Bison
Romersk galaj
La Couronne
LCVP
Tama
Gneisenau
HMS Warspite

Sven Thomsen
Miklós Büte
Bo Christensen
Torben Klein
Torben Klein
Jacob Teckemeier
Jes Touvdal
Torben Klein
Torben Klein

174
167
166
165

159
155
154
152

146
141
140
136
125
124
124

157
128
121
106
101
96
95
88
87

At det kræver meget overhovedet at komme til finalen ses af denne
1/48 DUKW bygget af Sven-Åke Grufstedt, nr. 10 i klasse C1

Klasse C1
Militærkøretøjer andre
Ialt 52 modeller - 14 modelbyggere
Nakpadon
Kjeld Pedersen
Bedford QLB m/40mm Bofors
Brian Brodersen
Achzarit
Kjeld Pedersen
Leyland værkstedsvogn
Brian Brodersen
Diamond T m. Rogers trailer & Cent
Brian Brodersen
129
Shot Kal
Kjeld Pedersen
Humber SC Mk.II
Erik Ahlström
Daimler Scoutcar
Martin Røpke
Variationer over Char B
Kjeld Pedersen
DUKW
Sven-Åke Grufstedt
Centurion i Esbjerg Havn 1953
Kim Hartvig Sørensen
Strv 103C
Sven-Åke Grufstedt
M1A2 Abrams
Sven-Åke Grufstedt
Morris FAT m. 25 pdr
Kim Hartvig Sørensen
M4 med 203 mm
Jacob de Maré
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134
133
131
130

128
127
127
127
124
122
121
119
118
111

Figuren herover er Louis de Nevers, en 54 mm figur
bygget af René Pedersen, den blev nr. 4 i klasse G1

Klasse G1
Figurer klassiske
Ialt 22 modeller - 9 modelbyggere
Woman in Red
Sonnich P. Hansen
No Fear
René Pedersen
Artilleur-tambour de la Garde 1815 Lasse Hyllemose
Louis de Nevers
René Pedersen
LRRP
Michael Starcke

155
130
121
120
119

Dansk KVG personel
Stormesteren
Hattin 1187
Italian knight
Roman Soldier
Norman knight
Søndagstur
Strange Fruit
Bailian D’Ibelin, 1187
Ungeren blir’

Kenneth Østergaard
René Pedersen
René Pedersen
Sven-Åke Grufstedt
Jesper Olsen
Sven-Åke Grufstedt
René Pedersen
Lau Jørgensen
Jesper Olsen
Lau Jørgensen

Klasse G2
Figurer fra film og fantasi
Ialt 6 modeller - 3 modelbyggere
Endoskeleton
Michael Starcke
Terminator T-1000
Michael Starcke
Terminator T-800
Michael Starcke
Krigsmûmak fra Harad
Peter Kristiansen
Goldeneye 007
Michael Starcke
Witch Elf Standard Bearer
Steen Guldager

119
119
119
118
118
117
116
111
110
106

112
106
105
101
93
91

Klasse I Biler og motorcykler - race
Ialt 12 modeller - 3 modelbyggere
Williams Renault FW16 1994
Allan Nielsen
Tyrrell 002 Francois Cevert 1971 Flemming Hansen
Gold Leaf Lotus 72C 1970
Allan Nielsen
Jägermeister Alfa 155 DTM
Flemming Hansen
Yamaha YZR500 ‚Antenne 3‘
Flemming Hansen
Audi R8 Le Mans 2000 Tom K.
Flemming Hansen
Dobbelt Big Mac
Flemming Hansen
Bibendum special
Flemming Hansen
Alfa Romeo 155 DTM 1993
Flemming Hansen
Peugeot 206 Richard Burns
Flemming Hansen
Toyota Supra Zhuhai 1995
Flemming Hansen
’55 Chevrolet Sportsman dragster Erik Bendix

155
153
152
135
132
131
130
127
127
126
125
74

I år var der mange amerikanerbiler i klasse I1. De var meget
ensartede i kvaliteten, hvilket betød at dommernes stemmer blev
spredt. For ikke at dommerne skulle detailbedømme alt for mange
modeller blev „cuttet“ lagt ved 12 modeller.
Det betød at denne ´33 Ford 3-window coupé i 1/24 bygget af
Jesper Pedersen ikke kom i finalen

Klasse H var stærkt besat i år, denne krigselefant i 1/6
bygget af Michael Starcke tog 2. pladsen

Klasse H
Figurer i diorama
Ialt 25 modeller - 11 modelbyggere
Stormtropper 1918
Lasse Hyllemose
Mughul india war elephant
Michael Starcke
Pz Lehr i Normandiet
Lasse Hyllemose
SS-grenadiers
Jacob Johnsen
Isted
Kenneth Østergaard
11.11.1918
Lasse Hyllemose
1870-71
Lasse Hyllemose
Exodus 14,21
Lau Jørgensen
Rottefængeren
Lau Jørgensen
Viking
Poul Melgaard
Winning Hearts & Minds
Lau Jørgensen
Østpreussen forår 1945
Jan Boll Jespersen
Tanker in Belgium ´44
Jan Boll Jespersen
Hot summer. Russia 1942
John Berwick
„Der Mainstein kommt“
Allan S. Hansen

125
121
120
116
115
111
111
107
103
101
101
100
98
96
90

Klasse I1
Biler og motorcykler - gade og vej
Ialt 26 modeller - 10 modelbyggere
1934 Ford Pickup „Custom-Rod“ Christian Vegger
´55 Cameo Pickup/„Camelow“
Thomas Andreasen
VW New Beetle/ Truefire Beetle Thomas Andreasen
AC Cobra 289
Thomas Andreasen
Honda NR 750
Flemming Hansen
1949 Ford Custom
Christian Vegger
Honda Gorilla
Allan Nielsen
Ferrari F50
Thomas Andreasen
Harley Davidson Fat Boy
Allan Nielsen
1939 Chevrolet Street Rod
Christian Vegger
Mercury Cougar
Martin Røpke
Boattail Speedster
Lasse Hyllemose

131
127
126
125
125
122
119
117
117
117
104
100

Til højre er det Thomas Andreasens
´55 Cameo Pickup/„Camelow“ i 1/25. Den blev nr. 2 i klasse I1
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Lastbilerne bliver bedre og bedre for hvert DM.
Her er det en Scania R 164L i 1/24 bygget af Henrik Andersen.
Henrik lavede et „clean sweep“ i klassen og denne model blev nr. 3

Klasse I2
Lastbiler
Ialt 16 modeller - 5 modelbyggere
Scania R 143M Streamline
Scania R 500 - Hans Riis
Scania R 164L - Jørn Bech
Mercedes Benz Actros - Silo Trans
Scania 143 / 1313
Büssing bs 20s2 1971
Scania 124 - Peter Jensen
Scania 141 V-8 1978
Scania 164 - Erik Conradsen
Renault Magnum
Scania 141 - Poul Thomsen
Krupp Titan
Büssing S8000
Scania 144 + Cargo Trailer
’56 Ford pick up Ed Roth
Opel Blitz

Henrik Andersen
Henrik Andersen
Henrik Andersen
Henrik Andersen
Niels Jørn Hansen
Klaus Raun
Niels Jørn Hansen
Klaus Raun
Niels Jørn Hansen
Niels Jørn Hansen
Niels Jørn Hansen
Jonny Reinholdt Jensen
Jonny Reinholdt Jensen
Jonny Reinholdt Jensen
Erik Bendix
Jonny Reinholdt Jensen

136
134
133
127
123
118
117
112
110
106
104
94
93
93
91
84

Klasse L
Alt andet
Ialt 13 modeller - 9 modelbyggere
Baureihe 50 ük – 1942
X-Wing
Jernbanevogn SSYMS
Aerial hunter killer
Hunter killer tank
Warhammer landraider
AHB 3202
Kulkran
Necron Attack Force
Stevensons Rocket
Kirke
Blokpost
Blokpost

Klaus Raun
Carsten Bentzien
Jonny Reinholdt Jensen
Michael Starcke
Michael Starcke
Kjeld Pedersen
Henrik Høeg
Bo Christensen
Steen Guldager
Torben Klein
Bo Christensen
Bo Christensen
Bo Christensen

160
131
130
128
127
118
117
116
116
111
101
98
93

Klasse M
Dokumentationsklasse
Ialt 24 modeller - 7 modelbyggere
M113 Waran
Niels Pedersen
F-Bunker 1944
Jan Dam Hansen
Centurion Benzintrailer
Niels Pedersen
Centurion ARV
Niels Pedersen
Matilda I
Per Tardum
M113 Brandslukker
Niels Pedersen
Leopard 1A5DK IFOR
Kim Hartvig Sørensen
M113UN
Niels Pedersen
Leopard 2 A5 DK
Niels Pedersen
M113 PNMK med tillægspanser Niels Pedersen
Leopard 1 A5 DK
Niels Pedersen
Big Mac Mercedes DTM test 1994 Flemming Hansen
M113 Dozer
Niels Pedersen
Dansk Sherman
Kenneth Østergaard
SSW D.III
Jes Touvdal

I klasse M var der mange danske køretøjer, der var også
Per Tardums 1/35 Matilda I. Den fik en 5. plads

Juniorklassen, klasse N, var lidt tyndt besat i år med kun tre
deltagere. Vinderen blev denne M113A1 FSV i 1/35
bygget af Nicolaj Langemark.
Der var både plaketter, diplomer og sætpræmier til alle juniorerne,
vi håber de fortsætter med at bygge modeller

Klasse N
Juniorklasse
Ialt 3 modeller - 3 modelbyggere
M113A1 Fire support Vehicle
11 x Warhammer
Skaven

Klasse L spændte vidt i år, her er det Carsten Bentziens
X-Wing fighter i 1/72, der hjemtog 2. pladsen
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177
174
168
167
162
159
157
150
150
149
149
145
141
141
127

Nicolaj Langemark
Jens Frederik Hansen
Peter Christiansen

106
85
81

Flere fotos fra DM i Modelbygning kan ses på
IPMS Danmarks hjemmeside på Internettet:
www.IPMS.dk

Fotos fra DM i Modelbygning 2007

Øverst er det vinderen i klasse L, et scratchbygget Baureihe 50 ük lokomotiv i skala
1/25. Modelbyggeren hedder
Klaus Raun
Her til venstre er det endnu
en scratchbygget model, en
F-bunker 1944 i skala 1/35.
Den gav Jan Dam Hansen en
fortjent 2. plads i klasse M

Herover er det en Marder i skala 1/35 bygget af Carsten Bentzien.
Modellen vandt klasse C

Fotos/Photos:
Flemming Hansen
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Slaget i Barentshavet
Taktisk ubetydeligt, men alligevel et strategisk afgørende sømilitært slag der fandt sted
for 65 år siden, d. 31. december 1942.
Af Lars Seifert-Thorsen

L

ad os først se på baggrunden for dette
slag. Frem mod foråret 1942 havde
der været mange commando raids
mod Norge og som den mesterstrateg Hitler anså sig selv for, var det blevet tydeligt
for ham, at det var den vej som de allierede
ville invadere.

Tyske overvejelser
I efteråret og begyndelsen af vinteren 1942
ønskede Hitler ikke at flytte fly og tropper
væk fra den russiske front, og det var samtidigt nødvendigt at stoppe de vestallierede
konvojer til Rusland.
Tidligere havde Luftwaffe været den
primære styrke der angreb konvojerne, men
flyene var nu nødvendige på Østfronten,
hvor bl.a. den 6. Arme var indesluttet i
Stalingrad.
Ubåde var også effektive, men havde
deres primære styrke om sommeren, hvor
konvojerne (der fulgte iskanten) var omkring 250 km længere væk fra den norske
kyst og hvor ubådene samtidigt var begunstiget af de lange dage.
Det betød at opgaven med at forhindre en allieret invasion af Norge faldt
på Kriegsmarines overfladeskibe. Man
sendte derfor Prinz Eugen, Scharnhorst
og Gneisenau fra Brest i Frankrig op til
Altenfjord, hvor der i forvejen lå Admiral
Hipper, Admiral Scheer og krydseren Köln.

Admiral Hipper i en norsk fjord under krigen
Foto: Via Internettet

For at gøre tingene mere besværlige for de
tyske admiraler forbød Hitler specifikt at
anvende disse overfladeenheder til andet
end at imødegå et allieret invasionsforsøg.

Den engelske side
På dette tidspunkt stod det lysende klart
for de vestallierede, at den bedste måde at
holde Sovjetunionen inde i krigen og dermed have en chance for på et tidspunkt at
gennemføre en invasion et sted i Europa,
var at sørge for at russerne modtog forsyninger. Der var to måde at gøre dette på.
Enten ved at sejle hele vejen rundt
om Afrika og landsætte forsyningerne i

Her ligger Lützow og gemmer sig i en af de norske fjorde i 1942
Foto: US Navy via Internettet
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Mellemøsten, hvorfra der gik en ensporet
jernbane op til Sovjetunionen eller ved at
benytte den væsentligt kortere, men også
farligere rute nord om Norge og Kola halvøen til Mur mansk eller Archangelsk. Man
valgte den kortere rute for at kunne flytte
så mange tons forsyninger som muligt på
kortest mulig tid.
Det havde frem til vinteren 1942 været
en kostbar affære. F.eks. havde konvojen
PQ17 i juni-juli 1942 mistet 23 ud af 34
handelsskibe takket være tyske luftangreb
og en ordre om at trække eskorten væk fra
konvojen pga. frygt for et angreb fra tyske
overfladeenheder.
Den efterfølgende konvoj PQ18 i
september 1942 mistede 13 ud af 40 handelsskibe og man indstillede derefter konvojerne indtil man om vinteren ville være
delvis beskyttet mod fly- og ubådsangreb
af mørke og dårligt vejr.
Stalin forlangte i flere omgange at konvojerne skulle genoptages og anklagede
undervejs briterne for både fejhed og for
at forsøge på at modarbejde russerne. Churchill blev mildt sagt negativ, men valgte at
undlade at kaste sig ud i en diskussion med
den russiske regering.
De vestallierede stoppede konvojerne
til Sovjetunionen mellem september og
december 1942 for at koncentrere deres
kræfter til Operation Torch, invasionen af
Nordafrika, der som bekendt fandt sted d.
8. november 1942.
Konvojerne blev genoptaget i december og man besluttede efter mange
overvejelser at dele den første konvoj op
i to, samtidigt med at man indførte nye

Herover ses HMS Onslow under gang d. 10/12 1942, altså 12 dage før konvoj JW51B afsejlede fra Skotland
Foto: Via Internettet

kodebetegnelser for disse. JW51A sejlede
fra England d. 18. december og ankom
uden tab til Mur mansk. Eskorten bestående af dels destroyere og dels krydserne
Jamaica og Sheffield holdt ubådene væk og
da hverken fly eller tyske overfladefartøjer
angreb gik det smertefrit.

Konvoj JW51B
Konvoj JW51B, som er den konvoj vores
slag drejer sig om, afsejlede fra Loch Ewe
i Skotland d. 22. december 1942 og mødte
dens eskorte ud for Island d. 25. december.
Konvojen bestod af 14 handelsskibe,
der var lastet med 202 kampvogne, 2.046
andre køretøjer, 87 jagerfly, 33 bombefly,
24.000 tons brændstof og lidt over 54.000
tons andre forsyninger.
Eskorten bestod af 6 destroyere; Achates af A-klassen og Orwell, Oribi, Onslow,
Obedient og Obdurate af O-klassen. Herudover var der to Flower-class korvetter
Rhododendron og Hyderabad, minestrygeren Bramble og trawlerne Vizalma og
Northern Gem. Chefen for eskorten var
Captain R. St. Vincent Sherbrooke der
førte sit flag fra Onslow.
Som dækningsstyrke, et stykke væk
fra konvojen, var Force R der bestod af
krydserne Jamaica og Sheffield.
D. 28. december løb konvojen ind i en
storm der fik spredt konvojen. Da stormen
lagde sig d. 29. var konvojen drevet meget
længere mod syd end den oprindeligt skulle

have været. Faktisk var den kun ca. 330 km
fra Altafjord hvor de tyske overfladeskibe lå
for anker. Samtidigt var fem af handelsskibene samt destroyeren Oribi og trawleren
Vizalma forsvundet. Sherbrooke sendte
minestrygeren Bramble ud for at lede efter
dem i mørket. D. 30. sluttede tre af handelsskibene sig igen til konvojen, mens de
øvrige fortsatte til Kola halvøen for egen
kraft. D. 30. december var også dagen hvor
konvojen blev observeret af U-354, der gik
i gang med at skygge konvojen og sendte
oplysninger om dens position, kurs og fart
til den tyske flådestab.

Operation Regenbogen
Tyskerne havde lavet deres hjemmearbejde
godt. I deres skuffer lå en plan der kunne
bruges netop i dette tilfælde, hvor en engelsk konvoj kom tæt på den tyske base.
Planen gik ud på at den tunge krydser Admiral Hipper og lommeslagskibet
Lützow (der tidligere hed Deutschland)
sammen med 6 destroyere skulle stikke til
søs, sprede sig med omkring 20 km mellem skibene, således at Hipper var på den
nordlige flanke og Lützow på den sydlige.
Målet var så at finde den engelske konvoj og mens Hipper opholdt den engelske
eskorte ville konvojen dreje ned mod den
sydlige ende af den tyske linie, hvorefter
Lützow ville have frit spil. Når konvojen
var sænket kunne man vælge at fortsætte
med Operation Aurora, der ville sende

Lützow ud i Nordatlanten på jagt efter
engelske skibe.
Da rapporten fra U-354 nåede den
tyske flådestab blev den taget op på situationskonferencen i Wolfesschanze, Hitlers
hovedkvarter i Østpreussen. Selv om
Hitler ikke havde nogen tiltro til de store
krigsskibes evne til at levere resultater, blev
der alligevel givet ordre til at iværksætte
Operation Regenbogen (regnbue).
Dog var Hitler meget omhyggelig med
at fastslå, at de tyske krigsskibe ikke måtte
løbe nogen unødvendig risiko og at de ikke
måtte indlade sig i kamp med engelske styrker der var stærkere end de tyske, en ordre
som blev gentaget mere og mere tydeligt på
vej ned gennem kommandovejen.
Det betød at da ordren kom frem til
Admiral Kummetz, der var chef for styrken, lød den at han end ikke måtte give
sig i kast med en engelsk flådestyrke, hvis
denne var lige så stærk som hans egen! Han
var således bundet på hænder og fødder.
De tyske skibe forlod Altafjord om aftenen d. 30. december og gik efter kort tid
ud på linie for at dække så stort et område
som muligt. Scenen var sat.

Hipper vs. Destroyere
Dramaet begyndte kl. 08.30 d. 31. december, da korvetten Hyderabad observerede
to silhuetter der kun kunne være destroyere
nordvest for konvojen. Da englænderne
vidste, at de var inden for rækkevidde af
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at det var ham der var blevet ramt, men
fandt hurtigt ud af at det var Sherbrooke.
Sherbrooke tillod først at modtage førstehjælp, da kommandoen over eskorten var
blevet overgivet til Obedient og Hipper i
øvrigt var drejet væk igen. Herefter drejede
Onslow ned mod konvojen for at give den
nærbeskyttelse med den bevæbning hun
havde tilbage.
Da Hipper drejede væk observerede
og sænkede hun minestrygeren Bramble.

Force R ankommer
Den tapre lille destroyer HMS Achates, der løste sin opgave til fulde indtil den sank
Foto: Via Internettet

de russiske destroyere der ville komme ud
og møde konvojen regnede hun med at det
var disse og foretog sig intet. 10 minutter
senere blev de observeret fra Obdurate, der
signalerede til flagskibet Onslow. Herfra
kom ordren til at undersøge silhuetterne
nærmere. Da Obdurate kl. 09.15 kom
nærmere på destroyerne signalerede hun,
men det eneste svar der kom, var en salve
fra en af de tyske destroyere.
Englænderne gjorde klar til kamp
og de fire destroyere Onslow, Obdurate,
Obedient og Orwell satte kursen mod de
tyske destroyere, mens Achates begyndte
at udlægge røg for at skjule konvojen for
tyskerne.
En halv time senere opdagede englænderne Hipper og lagde deres kurs om
direkte mod Hipper. Hipper havde også
set de engelske skibe og åbnede ild mod
Achates der var forholdsvis klart aftegnet
på grund af røgsløret. Hipper fik hurtigt
skudt sig ind og ramte Achates med flere
8-tommers granater. Den hårdt beskadigede lille destroyer fortsatte dog med at
udlægge røg og da de fire øvrige engelske
destroyere samtidigt nærmede sig Hipper
og fintede et torpedoangreb drejede tysker-

ne væk fra konvojen. Achates fortsatte med
at udlægge røg indtil de overlevende forlod
hende og gik ombord i trawleren Northern
Gem. Achates sank kl. 13.15.
Captain Sherbrooke indså hurtigt at
tyskerne var bange for et torpedoangreb,
men han vidste også at hvis han ikke ramte Hipper ville destroyernes 4-tommers
kanoner (4,7-tommers i Onslow) ikke
afskrække Hipper fra at trænge ind midt
i konvojen og sænke mange skibe. Han
fortsatte derfor med at holde sig mellem
konvojen og Hipper.
Da Hipper ikke fik lokket destroyerne
efter sig drejede hun igen og havde atter
kurs mod konvojen. Igen opdagede de to
styrker hinanden og denne gang lykkedes
det for Hipper at ramme Onslow med tre
granater. En flækkede skorstenen og de to
andre ramte forskibet, hvor både A- og
B-tårnet blev sat ud af spillet samtidigt med
at kommandobroen blev oversprøjtet med
granatsplinter.
Sherbrooke blev alvorligt såret, men
fortsatte, i typisk engelsk ”stiff upper lip”
stil, med at give ordrer med en rolig og
fattet stemme. En anden officer på broen
var blevet oversprøjtet med blod og troede

Al denne skydning var blevet observeret fra
Sheffield og Jamaica, der skyndte sig ned
mod ildglimtene. De ankom ca. kl. 11.30
og deres radar identificerede klart Hipper
som en krydser. Da der ikke var engelske
krydsere i eskorten kunne radarekkoet kun
være tysk og de åbnede derfor ild baseret
på deres radar. Hipper havde ikke opdaget
dem og inden hun kunne nå at gøre alverden havde Sheffield ramt Hipper med tre
6-tommers granater.
Med ordren om ikke at krydse klinger
med engelske styrker af samme styrke som
hans egen i baghovedet, var der ikke andre
muligheder for admiral Kummetz end at
beordre de tyske styrker til at trække sig
tilbage til Altafjord.
I forvirringen forsøgte de to tyske
destroyere Friedrich Eckholdt og Richard
Beitzen at slutte sig til Sheffield og Jamaica,
hvilket i løbet af ganske kort tid medførte
at Eckholdt blev sænket, mens Beitzen
undslap uskadt.
Lützow havde nærmet sig konvojen
sydfra, men åbnede ikke ild mod den fordi
hun ikke kunne identificere skibene som
engelske og derfor var bange for at beskyde
Hipper og de tyske destroyere. På vej mod
nordvest for at tilslutte sig Hipper mødte
hun tilfældigt Sheffield og Jamaica. Der

Herover er det krydseren HMS Jamaica, fotograferet efter krigen hvor camouflagebemalingen er fjernet og skrognummeret er sat på
Foto: Via Internettet
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blev udvekslet nogle salver, men begge
parter afbrød kampen samtidigt fordi de
frygtede torpedoangreb fra destroyerne.
Force R vedblev at følge tyskerne indtil
det stod klart at de ville vende tilbage til
Altafjord. Alle handelsskibene i konvojen
nåede frem til russiske havne med deres
værdifulde last.

Efterspillet
På trods af at den tyske taktik havde virket
perfekt, eskorten var blevet trukket mod
nord af Hipper og konvojen var åben for
angreb fra Lützow, havde tyskerne ikke
sænket nogle handelsskibe. De havde
sænket en destroyer og en minestryger
samt beskadiget endnu en destroyer, mens
de selv havde mistet en destroyer og fået
Hipper beskadiget.
Resultatet af dette var at Hitler blev
rasende og anklagede Kriegsmarine for
at være totalt inkompetente og forlangte
at de store skibe skulle ophugges, stålet
skulle bruges til at bygge ubåde og deres
bevæbning installeres i bunkers som invasionsforsvar langs Europas kyster, mens
mandskabet skulle overføres til ubådstjeneste.
Han var sit sædvanlige umedgørlige jeg
og selv da Kriegsmarine beviste, at planen
ikke ville bidrage væsentligt til ubådsflåden,
at de første kystbefæstninger ville være klar
om et år og at stålet kun repræsenterede en
20-del af Tysklands forbrug på en måned
ville Hitler ikke acceptere at bibeholde en
flåde af store overfladeenheder.
Grossadmiral Raeder, chefen for
Kriegsmarine og den mand der havde opbygget den tyske flåde, valgte derfor at indlevere sin afskedsansøgning og fik i stedet
en honorær stilling som generalinspektør.
Hans afløser blev admiral Dönitz, chefen
for ubådsflåden, der efter et par måneder
selv begyndte at argumentere for at fastholde i det mindste Tirpitz og Scharnhorst
i nord-Norge, mens de øvrige krydsere blev
reduceret til træningsskibe i Østersøen.
Ironien ligger i at den næste gang
Scharnhorst stak til søs var det for at
angribe konvoj JW 55B i december 1943.
Konvojen blev eskorteret af bl.a. Onslow,
Orwell, Sheffield og Jamaica. Affæren endte
med at Scharnhorst blev sænket af slagskibet Duke of York (se IPMS-Nyt nr. 102).
På engelsk side lærte man at tyskerne
ikke var villige til at angribe godt forsvarede
konvojer med overfladeskibe, hvilket man
udnyttede resten af krigen.
Endvidere blev Captain Sherbrooke
tildelt Victoriakorset, mens der var stribevis af andre medaljer til både officerer og
mandskab på alle deltagende krigsskibe.
Captain Sherbrooke fastholdt hele livet, at

HMS Sheffield efter krigen, også her er camouflagemalingen fjernet
Foto: Via Internettet

hans Victoriakors i virkeligheden var tildelt
hele mandskabet på Onslow.

Slaget i model

O-class destroyers
1/200 GreMir Models
1/700 Tamiya (31904)

Admiral Hipper
1/400 Heller
1/700 HP-Models

Friedrich Eckholdt / Richard Beitzen
1/700 HP-Models (Typ 34 Zerstörer)

Lützow
1/400 Heller
1/700 HP-Models
1/720 Italeri (Deutschland)

Et kuriosum
I den engelske film The Battle of River
Plate fra 1956 kan man se både HMS
Jamaica og HMS Sheffield i rollerne som
henholdsvis HMS Exeter og HMS Ajax.

HMS Sheffield
1/350 White Ensign Models
1/350 Iron Shipwright
1/600 Skytrex
1/700 White Ensign Models
Z-29/-30/-31
1/400 Heller
1/600 Airfix (Z-28, der skal ombygges
en del)
1/700 HP-Models (Typ 36a Zerstörer)

Kilder
Pope, Dudley: 73 North – The Battle of
the Barents Sea
Internettet, især
www.historylearningsite.co.uk/battle_of_
barents_sea.htm
www.german-navy.de/kriegsmarine/articles/feature5.html
www.militaryhistoryonline.com/wwii/
barents/battle.aspx

Den uheldige tyske destroyer Friedrich Eckholdt,
der tog fejl af Sheffield og Admiral Hipper i det arktiske mørke
Foto: Via Internettet
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Avro Canada CF-105 Arrow
For 50 år siden stod der et interessant fly på jorden i Canada. Et fly der potentielt kunne
have ændret på hele luftforsvaret af Nordamerika i 1960’erne.
Af Lars Seifert-Thorsen

F

irmaet der havde bygget dette fly var
Avro Canada, et firma der blev dannet i december 1945 da engelske
Avro købte National Steel Car fabrikken,
der havde bygget massevis af Lancaster
bombefly under 2. Verdenskrig.
Efter krigen designede firmaet en række fly og havde særdeles stor succes med
deres CF-100 Canuck jager, som der blev
bygget ialt 692 af. Af dem gik 53 til Belgien,
så selv eksport var altså en mulighed.
Selvfølgelig kiggede man på mulighederne for at videreudvikle på CF-100,
der havde lige vinger og desuden ikke
kunne flyve med supersonisk hastighed.
De første designforslag lignede CF-100,
men med pilformede vinger og med overlydskapacitet.

Air-7-3
Dette var betegnelsen for den kravspecifikation som Royal Canadian Air Force
fremlagde i april 1953. Man ønskede en
to-motorers, to-sædet interceptor med en
aktionsradius på min. 400 km og en max.
fart på min. Mach 1,5.
Dertil skulle der lægges en bevæbning
bestående udelukkende af missiler og et sofistikeret ildledelsessystem. RCAF forudså
at man skulle bruge mindst 600 sådanne fly.
Kravspecifikationen gik på et fly der skulle
være i stand til at møde sovjetiske bombe-

fly, der trængte frem mod Nordamerika
via Nordpolen og vel at mærke skyde dem
ned ”forfra”.
På det tidspunkt fandtes der ikke et fly i
verden der var i nærheden af at kunne opfylde kravene, så Avro gik til tegnebrættet
med et blankt stykke papir. Kravspecifikationen indikerede at der måtte være tale om
et stort fly for at kunne rumme brændstof,
motorer og missiler, idet den krævede at
bevæbningen skulle opbevares inde i flyet
og ikke hængende under vingerne.

Designet
Man endte med at designe et fly med en
kasseformet krop, hvorpå man anbragte
en stor deltavinge i ”skulderhøjde”. Luftindtagene var rektangulære, med store
”splitter plates” og placeret langt foran
vingens forkant.
Bevæbningen var placeret i et rum i
fuselagen, et rum der var større end bomberummet på en Lancaster eller en B-29.
Der skulle være plads til ikke mindre end
8 stk. AIM-4 Falcon missiler, senere i designfasen blev kravet ændret til at der også
skulle være plads til 4 stk. AIM-7 Sparrow
missiler, i alt 12 stk. missiler.
Motorerne var placeret langt bagude i
flyet, således at deres udstødninger stak ud
et godt stykke bag vingens bagkant.
Fordi flyet var så stort var det nødven-

Den første Avro Arrow er netop rullet ud af fabrikken d. 4. oktober 1957
Foto: Via Internettet
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digt med meget lange understelsben. Hovedstellet var ikke mindre end 3,65 m. langt
og monteret med to hjul i tandem, sådan
som vi kender det fra SAAB Viggen. Næsestellet var næsten lige så langt og havde
to hjul ved siden af hinanden. Hovedstellet
var opbygget så det både skulle foldes op i
vingen, men samtidigt skulle det drejes 90
grader for at hjulene kunne være i vingen,
mere om dette senere.
Motorerne skulle være Orenda PS-13
Iroquois motorer. Disse var canadisk byggede, men de var ikke til rådighed da man
lavede de første fly, hvor man så i stedet
anvendte Pratt & Whitney J75 motorer.
De to piloter skulle sidde i et tandem-arrangement. Det mest bemærkelsesværdige omkring cockpittet var at
canopyet var delt på langs og lukkede sig
som en muslingeskal, altså at hver halvdel
af canopyet åbnede sideværts.
Fra bagsædet, hvor radaroperatøren
sad, var der ikke mange muligheder for at
se ud, men ergonomien i cockpittet var fint
og der var monteret den nyeste udgave af
Martin-Baker katapultsæder.
CF-105 var det første fly i verden der
var udstyret med noget der ligner et ”fly-bywire” system, idet man installerede et Automatic Flight Control System, der kunne
fungere på 3 måder. I normalindstillingen
hjalp det piloten med at stabilisere flyet, i
Automatic indstillingen virkede det som
en autopilot og i teorien var det muligt at
foretage en fuldautomatisk landing, mens
det i nødinstillingen ville forhindre flyet i at
stalle m.v. Da der i et sådant ”fly-by-wire”
system ikke er nogen føling for piloten
med hvordan flyet reagerer på styrepindens
bevægelser var det nødvendigt at opfinde et
system der gav piloten denne føling, hvilket
også var første gang i noget fly i verden.
Der blev i 1955 givet et ok til at produktionen kunne begynde. Man havde
valgt at undlade at bygge en prototype,
således at alle ændringer undervejs også
medførte ændringer i værktøjerne. Denne
fremgangsmåde betyder at serieproduktion kan begynde meget hurtigt, men den
kan også medføre at alle ændringer bliver
ganske kostbare.
Endnu inden man var klar til at rulle
den første CF-105 ud af fabrikken kom
det første tilbageslag. En ny regering var
blevet valgt i juni 1957 og en af dens aller-

Dette billede giver en ide af størrelsen af flyet
Foto: Via Internettet

første handlinger var at nedskære ordren
til 100 fly.

De første flyvninger
På trods af dette blev den første CF-105,
med mærkerne RL-201, rullet ud af fabrikken d. 4. oktober 1957. Avro havde
regnet med at udnytte denne mulighed til
det yderste og havde inviteret mere end
13.000 mennesker til at komme og kigge
på. Desværre for Avro Canada valgte Sovjetunionen at opsende den første satellit,
Sputnik, på netop denne dag, hvorfor al
medieinteresse fordampede op i kredsløb
om jorden.
Den første flyvning fandt sted d. 25.
marts 1958 og i løbet af de næste 18 måneder blev yderligere 4 stk. CF-105 leveret.
Testflyvningerne gik uden de store problemer og de gode resultater må tilskrives dels
deltavingen, dels ”fly-by-wire” systemet. På
den tredje testflyvning gennembrød flyet
lydmuren, på den syvende passerede flyet
1.000 miles per hour (1.600 km/t) i 50.000
fods højde mens flyet fortsat steg og samtidigt accelererede. Senere i programmet
kom man helt op på Mach 1,98 uden at
give fuld gas.
Testprogrammet gik ikke uden uheld.
På flyvning nr. 11, d. 11. juni 1958, kom
det venstre hovedstel ikke ordentligt ud, det
blev ikke drejet rigtigt og hjulene pegede
derfor ikke i flyets længderetning. Da RL201 landede blev understelsbenet flået af
og flyet gled videre på maven. Skaderne var
heldigvis ikke særligt store og RL-201 var
tilbage i luften d. 5. oktober.
Fly nr. 2, RL-202, var i mellemtiden
blevet leveret d. 1. august og havde allerede

gennemført flere testflyvninger.

Politik og enden
Afslutningen på programmet kom lidt i etaper. Først afblæste man ordren på Sparrow
missilerne fordi den version man havde
planlagt blev skrottet af US Navy. Sammen
med dette røg selvfølgelig den tilhørende
radar og ildledelsessystemet.
Det endelige dødsstød kom d. 20.
februar 1959. Det udsprang sig af flere
forskellige politiske tiltag. Dels at den nytiltrådte regering tilsluttede sig NORAD
(North American Air Defence). Dette

amerikanske system baserede sig bl.a. på
Bomarc missiler med atomsprænghoveder.
Deres rækkevidde var således at canadierne
kunne indstille sig på at disse atomsprænghoveder ville eksplodere i luften over f.eks.
Quebec, hvilket jo ikke var en særlig hensigtsmæssig ting.
Derfor gik man i gang med at undersøge mulighederne for at få dem placeret
i Canada og derved flytte dem længere op
mod de tyndtbefolkede dele af Canada.
Samtidigt havde Canadas økonomi ikke
havde det for godt og Arrow-projektet var
det dyreste overhovedet i det canadiske

Dette billede illustrerer måske endnu bedre hvor højbenet Avro Arrow var.
For modelbyggeren er der en række nyttige detaljer i dette foto
Foto: Via Internettet
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Endnu et billede med detaljer til modelbyggeren. Læg mærke til de meget lange understelsben
Foto: Via Internettet

forsvar (selv om det var ganske så billigt
når man sammenlignede med amerikanske
og britiske projekter). Endeligt var der
flere steder i verden hvor man fuldt og
fast troede på at ubemandede missiler ville
være vejen frem.
Da man aflyste programmet var man

kommet op på at have gennemført 66
flyvninger og have logget i alt 70 flyvetimer.
Den første Mk.2 prototype, med Orenda
motorer, var næsten færdig, men det endte
med at alle flyene blev skrottet. Det eneste som blev bevaret var næsepartiet fra
den første Mk.2, RL-206, der aldrig kom

Mindst et af flyene blev bemalet med store røde felter på næse og hale
for at lette en eftersøgning hvis flyet skulle styrte ned i det nordlige Canada
Foto: Via Internettet
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i luften.
Efter skrotningen af Avro Arrow endte
Canada med at købe 66 stk. F-101 Voodoo
jagere fra USA, en jagertype som RCAF
havde undersøgt tidligere og ikke fundet
god nok – sådan er realpolitik nogle gange.

Bevarede Arrow
Som nævnt blev alle flyene skrottet bortset fra næsepartiet af RL-206. Heldigvis
findes dette fortsat og det er udstillet på
The National Aviation Museum i Ottawa.
Her kan man også bese div. stumper der
er blevet bevaret, herunder understelsben
og en Orenda PS-13 motor.
Der findes jo entusiaster rundt omkring
og dette har resulteret i at der er blevet
bygget ikke mindre end 3 forskellige modeller af flyet.
Den ene er i skala 0,6 og skal være en
flyvedygtig model. Bygningen af denne
er fortsat i gang og når den engang bliver
færdig kan den ses på The Avro Museum
of Calgary.
To andre modeller er i skala 1:1. Den
ene befinder sig under restaurering på The
Reynolds-Alberta Museum i Wetaskiwin,

Den første Avro Arrow, RL-201, ses her i luften på en af sine første flyvninger
Foto: Via Internettet

der ligger lidt syd for Edmonton. Den
anden er udstillet på Toronto Aerospace
Museum i Toronto.

Avro Arrow i model
Selvfølgelig er der udgivet modeller af
Avro Arrow og også i sprøjtestøbt plastic.
Lad os her prøve at tage en kronologisk
gennemgang af de sæt der er udgivet.
1/78 Aurora. Dette sæt blev udgivet første gang i 1960 og på trods af at
CF-105 blev skrottet fortsatte Aurora
produktionen frem til ca. 1974 via diverse
genudgivelser. Jeg har set et eksemplar til
100 USD + fragt på nettet, her er tale om
noget for sætsamlere.
1/72 Astra. Et vacuform sæt der kom
frem i 1982.
1/72 Victoria Products. Endnu et
vacuform der så dagens lys i 1986.
Begge disse vacuform sæt omtales som
særdeles gode, om end der er de sædvanlige
problemer med at få en skarp vingebagkant
ud af et vacuform sæt. Sættet fra Astra er
udgået, men kilder på Internettet siger at
man stadig skulle kunne få VP sættet.
1/72 Hobbycraft (HC1392). Sprøjtestøbt, fra 1986 (med senere opdateringer)
og tilgængeligt, om end jeg ikke aner om
det kan fås i Danmark. Det er set på nettet
til 17 CAD + fragt. Til sidst i denne artikel er der en anmeldelse af dette sæt, en
anmeldelse der stammer fra IPMS-Nyt nr.
47 (februar 1990).
1/48 Hobbycraft (HC1651). Sprøjtestøbt, dette sæt findes i to forskellige
udgaver; en ældre og i det store hele en
op-skaleret udgave af deres 1/72 sæt samt
en nyere re-toolet udgave. Ude på Internettet varierer anmeldelserne af dette sæt. Den

gamle udgave beskyldes for at være stort
set forkert overalt, mens den nye udgave
får karakterer fra at det er fremragende til
at der mangler detaljer som man normalt
ville kunne forvente i denne skala. Set til 50
CAD + fragt for den nye udgave.
Detailleringssæt kan også findes derude
hvis man vil gøre noget ekstra ud af sin
model, jeg har ikke gravet dybt efter disse
i forbindelse med denne artikel.

Kilder
Internettet, især
www.avro-arrow.org
www.vectorsite.net/avarrow.html
Anmeldelse, fra IPMS-Nyt nr. 47, feb.
1990.
Avro Canada CF-105 Arrow
1/72. Hobbycraft Canada.
I de sene 50’ere kom der en række projekter til jagerfly med hastigheder på både
Mach 3 og 4 i USA, Canada og USSR.
Disse var afset til at bekæmpe en forventet
generation af overlydsbombere (XB-70,
Myasishchev M-50 etc.) Denne udvikling
blev dog stoppet af den hurtige udvikling
af interkontinentale og ubåds-baserede
missiler.
Disse projekter var i USA: Republic
F-103 (Mach 4 turbo-ramjet (opgivet)),
North American F-108 (mini XB-70 (opgivet)) og Lockheed F-12 (prototypen til SR71 (ventes i tjeneste til mindst år 2000)). I
Canada: Avro Canada Arrow (5 prototyper
i luften). I USSR: Ye-166 (super MiG-21,
der i 1962 næsten fløj Mach 3) og MiG-25
(ventes i tjeneste til mindst år 2000 (både
som MiG-25 og MiG-31)).
Det canadiske firma Hobbycraft har

nu lavet et sæt i 1/72 af CF-105 Arrow,
som fløj for første gang i marts 1958.
Da projektet blev opgivet i februar 1959
havde 5 prototyper allerede fløjet og man
var allerede ved at forberede produktion
af dette fly.
Det var meningen at flyet skulle være
udrustet med en bevæbning udviklet af
Hughes, som til den senere Lockheed F-12
(og endnu senere F-14 Tomcat). Det fløj i
første omgang med Pratt & Whitney J-75
motorer, men skulle have været udstyret
med den kraftigere canadisk udviklede
Orenda Iroquois (ca. lige så kraftige som
SR-71’s Pratt & Whitney J-58 motorer).
Ved åbningen af sættet viser det sig, at
dette fly var af en ganske anseelig størrelse
(ca. som TSR-2 eller F-111). Grundkonstruktionen i sættet er en kasse til kroppen,
hvorpå man sætter vinger og næse.
Pasformen mellem de enkelte dele er
rimelig god. Generelt minder sættet om
nogle af de sidste sæt som Frog lavede.
Cockpittet i sættet er primitivt, men der
kan ikke ses ret meget gennem den relativt
lille cockpithood.
Alt i alt er der tale om en model af en
usædvanlig maskine, der klart repræsenterer en flyteknisk udvikling, der blev løbet
over ende af udviklingen af missilerne.
Litteratur: Air Enthusiast December
1972, hvor der er en kort beskrivelse og
en tegning.
Per Madsen

NYT FRA PANZERWRECKS
Bind 5: 96 sider med 153 fotos. Nye fotos
fra Rusland og Mausrester
Bind 6 er planlagt til udgivelse til foråret.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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ANMELDELSER
Bøger

“CLASSIC KITS – collecting the greatest model kits in the world, from Airfix
to Tamiya”
Af Arthur Ward,
”Collins” bogforlag, Hong Kong, 2004.
ISBN 0-00-717695-3. 192 sider. Mange
illustrationer!
Her er en bog for folk der vil sætte sig
grundigere ind i vores hobbys historie.
Forfatteren er selv modelbygger, men har
samlet sig en grundig viden (og helt sikkert
også en masse sæt!!) om alt med hensyn til
vores hobby.
Først ridser han modelhobbyens historie op fra industrialismens tid til 1930’erne.
Derpå tager han fat i 2. VK’s indflydelse
på modelhobbyen i England (manden er
jo englænder) og han gennemgår alt fra
materialer over metoder, skalaer og til sidst
alt det der modelleredes… indtil 1950’erne
hvor de første RIGTIGE sæt i skala kom
på markedet.

Derpå gennemgås ALLE de klassiske
modelmærker. Det siger sig selv at de
betydende mærker som Airfix, Revell,
Monogram, Hasegawa, Tamiya, Italaeri,
Frog og Matchbox fylder ganske godt
i gennemgangen, da der her er tale om
branchens” tunge drenge”. Men også mindre kendte mærker som Aurora, Historix,
Bandai, Fujimi, Inpact, Skybirds, Kleeware,
Dragon, Esci, Lindberg og et utal af andre
nævnes i gennemgangen.
Grundlæggerne af mærkerne nævnes.
Boxart gennemgås, produktionsfaciliteter,
markeder, trends… Her er tale om at
Arthur Ward møjsommeligt har samlet al
den information sammen der er til gavn og
glæde for os andre modelbyggere, der har
en seriøs interesse i vores hobbys opståen!
Kapitel 3 helliges alle de trends der er
og har været indenfor vores hobby. Her
er nævnt alle de typer ting, der kunne modelleres af entusiaster som os, gennem de
mange år fra 1950’erne til i dag… og det
er ikke så lidt!
Bagefter, som en naturlig ting, kommer
forfatteren ind på emnet ”kit collecting”
som er noget mange IPMS’ere kender til.
Nogle af os drømmer om at bygge den
KÆMPESTAK af sæt som man med årene har raget til sig, mens andre IPMS‘ere
ser anderledes på sættene.. De samler
simpelthen på ubyg gede sæt og kan overhovedet ikke nænne at bryde krympefolien
om æsken! Sidstnævnte kan hente en del
inspiration i dette kapitel, da det er helliget
selve sætsamlings-trenden.
Som afslutning prøver Arthur Ward at
se på situationen i dag, såvel som i fremtiden. Jeg er enig i hans forudsigelse at
vores hobby ikke uddør, men den vil ikke
være så betydende som den var i 1960’erne

og 1970’erne, hvor ”lommepenge-sættet”
dominerede og alle raske drenge havde en
BUNKE sæt der stod og pyntede indtil de
blev leget itu! Ja, det var tider hvor byggesæt kunne sprænges i luften af kinesere
af legesyge fantasifulde unger som f.eks.
undertegnede… Men vores hobby har fornyet sig med æts og resin m.m. og mange
nye mærker er dukket op i mellemtiden,
navnlig fra Østeuropa. Dette er en korrekt
konklusion.
Det er også set at forme, der tilhører
et mærke der går ind, bliver overtaget af
et andet mærke, som derpå udgiver sættet
under eget mærke og anden bemaling.
Derpå har modelbyggere fortsat mulighed
for at bygge objektet. Det er også set at
færdigmalede sæt fra Kina og Korea er ved
at vinde indpas på markedet. Herved har
selv den der har interesse i objektet, men
ikke bemalingen af dette, også en chance
for at være med til at bygge modeller…
Jeg er slet ikke uenig i hans konklusioner.
Min konklusion er at denne bog er
en sand bibel for sæthistorikerne i vores
forening, men at vi andre også sagtens kan
finde facts og inspiration, inden vi bryder
krympefolien på det næste sæt som vi vil
bygge. Jeg er blevet meget mere oplyst om
vores hobbys opståen, dens pionerer, og
det gør at jeg føler, at jeg har en dybere
indsigt når man snakker om vores hobby,
byggesæt, decals m.m.. Endvidere, så har
enhver modelbygger prøvet at folk i ens
omgivelser, har fnyst foragteligt af vores
livsindhold (læs: hobby!) men denne bog
er ment som et adelsmærke til netop
modelhobbyen. Derfor er den noget som
bør læses af alle i foreningen. Med andre
ord: Denne bog kan anbefales!
Morten Grim Pliniussen

NYT FRA CMK
1:35
3053:
3080:

StuH 42 - interior set
Autoblinda AB.41 - wheels set.
4 wheels and 2 spare wheels
3082: Marder III transmission set
for Tamiya
F35169: Russian modern Heli Pilots
sitting (2 fig)
F35186: US Special Forces Afganistan, 2
fig.
F35187: DAK tank crew (2 fig)
F35188: DAK Infantry 1942, 2 fig.
F35193: Navy SEALs Afghanistan, 2 fig.
F35194: US Ranger med fange
1:32
5020:
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A6M2 Zero Model 21 undercarriage set

1:48
4127: F-117A - detail set
48017: KM-1 Ejection Seat with harness
for MiG-21
48018: Martin Baker Mk.4b Ejection Seat
with harness for F-104
48019: Lockheed/Stanley C-2 Ejection
Seat for BAC Lightning Mk. II
8010: Hetzer G-13, conversion Tamiya
8011: Hetzer ST III. (School tank,
Czech post war version)
1:72
7111: Heinkel He 111P - interior set
7143: Junkers Ju 88A - armament set
7144: Junkers Ju 88A - engine set
7145: Junkers Ju 88A - exterior set
72020: F-104 Starfighter - radome. Set
contains new nose mounted radar

72021: Heinkel He 111H - wheels
72022: German aircraft torpedo LTF 5b
72023: Wellington Mk.I/III/VII/X wheels
72024: Mosquito Mk.IV/VI - oil coolers
72025: TSR-2 ejection seat
72026: TSR-2 udstødningsdæksler
72027: TSR-2 F.O.D
Bøger
1003: JAS 39C. 80 pages color, drawings
of JAS-39A-D. 150 photos
1004: TSR-2. 88 pages color. History,
drawings, camouflage,
photos of interior & exterior
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Specialdecals til fly
Som medlem af IPMS har jeg lige modtaget nr.117.
Af Tommy Jensen

J

eg kan da se på midtersiderne, hvor der
er en fotokavalkade fra åbent hus i Ålborg, at der er et par fotos af den
belgiske F-16AM i jubilæumsudgave bemalingen. Der står så i teksten om der ikke
kunne være en decalfabrikant der kunne
gøres interesseret.
Der kan jeg så sige, at jeg har selv
fundet en franskmand som netop laver
mærker til fly i specialbemaling i både 1/72
og 1/48. Han har for kort tid siden lavet
netop mærkerne til den belgiske F-16AM
som var med på Ålborg som reservefly.
Han laver mærker til bl.a. F-4, Tornado,
F-16, Mirage 2000, Jaguar og lidt andet i
virkelig nogen fede specialbemalinger. Jeg
har selv købt flere af hans mærker, men har
dog ikke lige haft tiden til at få lavet nogen
modeller endnu med hans mærker, men de
virker til at være gode.
Jeg synes det måske var en ide at tjekke
hans hjemmeside ud og derfra kan man
også bestille mærkerne, hvis man falder
over nogen af forskellige udgaver han laver
og det skal siges, at der stadigt kommer
flere til med jævne mellemrum. Men de er
også på siden.
Hans side hedder www.syhartdecals.fr
Jeg sender lige et par fotos med af hans
mærker så folk kan se hvad det er for en
slags mærker han laver.

Her ses nogle eksempler på Syhart‘s decals.
Hvis nogle rent faktisk afprøver dem vil IPMS-Nyt gerne modtage en anmeldelse

NYT FRA TANK
T-35081:

German tank crew (driver
(bust) & radiooperator).
For Pz IV A-E.
Summer 1935-44. Two fig.
T-35082: German tank crew II
(commander, gunner, loader).
For Pz IV A-E. Summer 1935-44.
T-35083: German infantrymen.
Summer 1939-44. Two fig.
T-35084: German tank crew (driver
(bust) & radiooperator).
Pz IV A-E. Winter 1941-43.
T-35085: German tank crew II
(commander, gunner, loader).
For Pz IV A-E. Winter 1941-43.
T-35086: German tank officer & SS
officer.Winter 1941-43. Two fig.
T-35087: German tank crew D.A.K.
1941. (driver (bust) & radiooperator). For Pz IV B-F2.
T-35088: German tank crew D.A.K. #2
1941. (commander, gunner,
loader). For Pz IV B-F2.

T-35089: German infantrymen
D.A.K. 1941. Two fig.
T-35090: Escaping German tank crew.
Summer 41-44. Three fig.
T-35091: Escaping German tank crew #2.
Summer 41-44. Two fig.
T-35092: Escaping German tank crew #3.
Summer 41-44. Two fig.
A-112: RPG-7 Rocket Propelled
Grenade Launcher. (5 pcs)
A-132: 7,62 Russian-Soviet M.G.
„MAXIM“ mod. 1910. 1:16
A-133: 7,62 Soviet M.G. „MAXIM“
mod. 1910/30. 1:16
A-134: 7,62 Soviet M.G. „MAXIM“
mod. 1910/41. 1:16
A-135: German rifle G41(m)
A-136: German rifle G43(w)
A-137: Soviet heads #12
A-138: Soviet helmet M37
A-139: On-vehicle equipment
for Pz IV B-F (early)
A-140: On-vehicle equipment
for Pz IV F2-J (late)

A-141: Commanders cupola
for Pz III E-G & Pz Iv B-D (early)
A-142: Wing nuts type II for Pz IV
A-143: Parts from suspension Pz IV
A-144: 20 liter German canister SS
(kraftstoff)
A-145: 20 liter German canister SS
(wasser)
A-146: 20 liter German canister
Wehrmacht (kraftstoff).
A-160: Soviet-Russian Grenade Launcher
RPG-18 „FLY“
A-161: Soviet 7,62 MG „DT-27“ TANK,
infantry version
A-162: Soviet 7,62 MG „DT-27“ TANK
A-163: Soviet 7,62 MG „DT-27“ TANK,
AA version

NYT FRA MAQUETTE
35038: Russisk feltkøkken med 2 figurer
35041: Russisk enakslet tankanhænger
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek
Bestillinger af kopier sker ved at fremsende en frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier – porto op til 50 gr. Storbrev.
Fra 7 – 15 kopier – porto op til 100 gr. Storbrev.
Fra 15 kopier – porto op til 250 gr. Storbrev.
Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse
Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 1,-. Antallet af sider står efter –.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 1. februar 2007
IPMS Brasil No 107 (Setembro 2003)
Fairey Gordon pontonfly i Brasilien, 1/72 tegninger ...............–6
Curtiss CW-16 i Brasilien ..............................................................–2
IPMS Brasil No 108 (Dezembro 2003)
Pulqui II ...........................................................................................–4
Beechcraft AT-11 Kansan 1/72 tegninger .................................–3
Blériot-SPAD 54 Herbemont tegninger .....................................–2
Kübelwagen i brasiliansk tjeneste ................................................–2
IPMS Brasil No 110 (Abril/Junho 2003)
Morane-Saulnier M.S. 35 Ep2 i Brasilien....................................–7
Brasiliansk destroyer BAURU (CANNON klasse) ...................–3
IPMS Brasil No 111 (set./dez. 2004)
Byg egen vacuform-maskine ........................................................–5
Bellanca Skyrocket .........................................................................–5
öfh nachrichten 4/05 (Østrig)
EATS C-53 nødlanding i Schweiz 1946 .....................................–5
Messerschmitt M 20 trafikfly historie .........................................–5
Alpla AVo 68 Samburo ..................................................................–4
öfh nachrichten 3/06 (Østrig)
Østrigske L-20A Beaver nødlandinger .......................................–4
Luftsituationen under den ungarske opstand 1956 ..................–8
Junkers Ju 60 historie, fotos..........................................................–3
Viktor Lang, østrigsk flyver i polsk tjeneste 1919 .....................–2
öfh nachrichten 2/07 (Østrig)
Opfinder og flybygger Anton Fiala .............................................–3
Bf 109G-14/AS nedskudt under Operation Bodenplatte.......–5
Austrian Aviation Museum ...........................................................–7
Luftangreb på Linz 25 APR 1945, 1. del ....................................–9
öfh nachrichten 3/07 (Østrig)
Flyvepladser i Feltre-Belluno området 1917-18.........................–8
Bü 181 fra Mittlere Lanschitzsee, nedstyrtning 1944 ...............–6
Militære Bell 47G i Østrig 1956-57 .............................................–4
Luftangreb på Linz 25 APR 1945, 2. del ....................................–9
Chakoten nr.3-2007 (Danmark)
Temanummer om 1807, inkl. Købnhavns bombardement,
krigen på Sjælland m.m. ............................................................. –56
Særhæfte, Glimt fra krigen på Sjælland 1807.
Guide til særudstillingen m.m. .................................................. –35
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Kne Mida (In Scale) 45/46, juli 2007 (Israel)
(Hebraisk tekst, billedtekster på engelsk)
Israelske SP AA-skyts pre-M161 Vulcan, fotos...................... –14
Hetzer, modelfotos ........................................................................–4
Israelsk AH-64 i 1/144, foto, modelfotos ..................................–2
Alouette II i israelsk tjeneste. Fotos, tegn., modelfotos ........ –10
Bygning af Monogram 1/48 B-17G, modelfotos .....................–4
Israelsk flybevæbning (luft-til-jord), fotos ..................................–4
Bygning af Academy 1/32 F-16C, modelfotos .........................–4
Bygning af 1/48 IAF Kurnass (F-4E), modelfotos .................–9
(Skandinaviens flotteste blad, gode artikler og flere farveindslag)
Limtuben – 3/2007 (Norge)
Bygge en Norsk Leopard 2 A4. Artikel med billeder ...............–9
Sverdfisk en neglisjert delikatesse (Swordfish). Art. m. fotos .–3
Ildfull Southern Challenge. Artikel med billeder.......................–5
IPMS Østlandet konkurrence. Artikel med billeder .................–3
Bygning af Airfix Seafire 47 i 1:48. Artikel med billeder .........–7
(Pænt blad med farve på omslag, som regel ikke mange artikler)
Scala 3 2007 Sverige
Svenske byggprofiler – Janne Nilsson,
pedagogen från Stockholm. Artikel med billeder .....................–2
At fotografere modeller del 2. Artikel med billeder .................–5
Tyske museer. Artikel med billeder .............................................–2
En modelhustrus vardag – del 2. Artikel med billeder.............–2
(Et rigtigt flot blad som andre nu må bedømmes ud fra.)
IPMS Journal volume 19 issue 5 2007 (USA)
Classic Canberra i 1:48. Artikel med billeder .......................... –10
Perfecting the PT-117. Genopbygning af et gammelt sæt,
artikel med billeder.........................................................................–8
Attack of the Cave Troll – 1/8 vinyl figur
fra Ringenes herre. Artikel med billeder.....................................–6
Snapshot Spitfire. Tamiyas Mk. 1 til en PR mk. IV.
Artikel med billeder .......................................................................–6
Ground pounder – Thunderbolt i 1:72. Art. m. fotos .............–6
Build review – 1:32 P-47D Thunderbolt. Art. m. fotos...........–7
(APMA er et lidt rustikt blad med meget få billeder –
dem der er, er som regel ret utydelige. )
APMA 3-07 (Australien)
Quantas DC-3ere. Artikel med billeder ......................................–2
Armoured Trucks in the Malayan Emergency.
Artikel med billeder .......................................................................–2
La Combattante III Fast Attack Craft. Art. m. billeder ...........–4
RAAF Catalina Colours Part 2. Artikel med billeder ............ –10
Forgotten aircraft: O-47 in Australia. Art. m. billeder .............–4

JULEKONKURRENCE

Juletraditionen i IPMS-Nyt er vores julekonkurrence. Intet år uden denne og helt som sædvanligt er det en tipskupon, der er udgangspunktet. Skriv 1, X eller 2, afhængigt af hvad du tror tegningen forestiller. Vinderen vil på helt traditionel vis blive udtrukket på
generalforsamlingen blandt de rigtige svar. Brug e-mail eller sneglepost og skriv din tipskupon på et alm. stykke papir.
Løsningen skal være redaktøren, Lars Seifert-Thorsen, i hænde senest når generalforsamlingen åbnes.
Dvs. at besvarelser pr. post eller e-mail skal være redaktøren i hænde senest onsdag d. 09. januar 2008 kl. 15.00!
Møder man op til generalforsamlingen, kan man aflevere besvarelsen personligt inden formanden åbner GF.

Tegn. 1

Tegning 1
1
F-15 Eagle
X F-14 Tomcat
2
F/A-18 Hornet

Tegning 2
1
USS Arizona
X HMS Hood
2
Peder Skram

Tegn. 2

Tegning 3
1
De Havilland Mosquito
X Messerschmitt Me 410
2
Bristol Beaufighter

Tegn. 3

Tegn. 4
Tegning 4
1
BTR-40
X BTR-50
2
BTR-60

Tegning 5
1
De Havilland Mosquito
X Messerschmitt Me 410
2
Bristol Beaufighter

Tegn. 5

Tegn. 6

Tegning 6
1
Neubaufahrzeug
X Little Willie
2
T-25
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Kvartårskonkurrence
2007

Total

Navn

Af Flemming Hansen
Antal modelbyggere 2007: 19
En noget tynd omgang var det næsten
traditionelt i september. DM lurede lige
om hjørnet, så det var nærmest kun „the
usual suspects“, der ligger skarpt til i den
endelige stilling om den prestigefyldte og
verdenskendte kvartårs award fra IPMS…
Ib var atter i fin form og havde fundet
enden på jernbanen frem i et nærmest klassisk Ib’o’rama. Men atter engang tæt fulgt
af en Lasse Hyllemose i fin form forud
for DM. Det var med noget så usædvanligt
som et diorama i 1:72, det er vist lang tid
siden vi sidst har set denne skala i militærdiorama. På trediepladsen kom så Ole
Østergaard der havde fået sin JS-2 færdig
og sat den i et lille diorama.
På den anden side af bordet var det
Poul Østergaard der satte standarden med
et par flotte fly der fik lige mange point, så
han selv må vælge hvilket der vandt. Som
reglerne foreskriver kan man kun få præmie
med én model, så El P selv kom ind på 2.
pladsen med en motorcykel, mens Ove fik
3. pladsen med en Polikarpov R-5.
November konkurrencen vil afgøre
mesterskabet. Meget skal gå galt hvis Ib
ikke skulle ende med guldet.

Ib Schmidt

10

10

10

30

2

Lasse Hyllemose

9

9

9

27

1

Flemming Hansen

10

7

9

26

3

Martin Røpke

9

7

7

23

20

Brian Brodersen

7

8

6

21

17

Poul Østergaard

0

9

10

19

16

Ove Høeg Christensen

5

3

8

16

6

Hans Andersen

0

8

7

15

10

Peter Kristiansen

8

6

0

14

-

Ole Østergaard

5

0

8

13

7

Roy Nielsen

8

5

0

13

5

NYT FRA EDUARD
Ætsninger i 1:35
35959: Sturmtiger exterior
35960: Sturmtiger interior
35968: Sherman Mk.III
35972: Sherman Mk.III fenders
35973: Centurion Mk.5/2
105mm NATO
35975: Kübelwagen Typ 82
35976: Tiger I Ausf.E early
35977: Panther Ausf.A late
35978: Zimmerit Panther Ausf.A late
35979: Marder III Ausf.H interior
35980: Marder III Ausf.H exterior
35981: Pz.38(t) Aufklärungspanzer
35983: Centurion Mk.5/2
105mm NATO arm.shields
35985: German Rocket sWG 40 WWII
35986: King Tiger Ardennes front
35993: M-1126 Stryker ICV
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35994:
35996:
35997:
35998:
35999:
36002:
36003:
36005:
36011:
53025:
TP087:
TP094:
TP096:

Sd.Kfz.250/9 Neu 20mm Reccon
Sd.Kfz.251/17 Ausf.C
M-4 Half Track 81mm Mortar
M-551 Sheridan Gulf War
M-4 Half Track engine
Stryker Slat Armour
M-1126 Stryker
Mounted rack and belts
M-2 Half Track engine
Stryker additional armour
Elco PT 596
Stryker exhaust deflector
Tool Box US set.2
Stryker exhaust deflector

Ætsninger i 1:72
22120: M-3 Half Track Academy
22121: Ford G.P.A. Jeep and
Motorbike WLA/WLC

22122:
53023:
53026:
53028:
53029:

M-113 ACAV
Gato class submarine
Vosper M.T.B
Gato class floor plates
Gato class fuselage hinges plate

DIVERSE 1:350
53016: USS Arizona
53024: USS Arizona railings
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

NYT FRA TRISTAR
35032:
35034:
35035:
35036:

Pz 38 (t) interiør
Fi-156 Fieseler „Storch“
Flakpz. 38 (t)
2 cm Flak 38 åbne kasser
med løb og ammunition
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrencen i september 2007
Til venstre er vi i skala 1/72,
modelbyggeren er Lasse Hyllemose og dioramaet
blev nr. 2 i klassen for
panser og dioramaer.
On the left is a 1/72 scale
diorama built by
Lasse Hyllemose.
It took home 2nd place in the
armour and diorama class

Til højre er det en Yamaha motorcykel
bygget af Flemming Hansen.
Den blev nr. 2 i klassen for fly og andet
On the right is a Yamaha motorcycle
built by Flemming Hansen.
This little beauty brought him 2nd place
in the aircraft and other class

Til venstre er det en typisk
Brian Brodersen model, hvor emnet er et
dansk m ilitært køretøj efter 2.VK.
Her er det en af Flyvevåbnets tidlige
FWD sættevognstrækkere.
Den kom ind på en 5. plads i panser og
diorama klassen.
On the left is a typical Brian Brodersen
model. His subjects are usually
Danish military vehicles after WWII.
This is an RDAF FWD tractor.
It placed 5th in the armour
and diorama class

Fotos/Photos:
Flemming Hansen
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IPMS KALENDEREN 2008

09. Januar................................... IPMS-Generalforsamling ............................ Nyboder Skole, København
20. Februar ................................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København - Bemærk datoen!
23. Februar ................................ Panser-seminar .............................................. Søvilla, Silkeborg Bad (dan.mouritzsen@oncable.dk)
12. Marts ................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
05.-06. April .............................. IPMS Open Stockholm ............................... Skytteholmsskolan, Solna, Sverige
.............................................................................................................................. (http://ipmsstockholm.org/open)
09. April..................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
14. Maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
24.-25. Maj ................................ German Model Masters............................... Nürnberg, Tyskland (www.german-model-masters.de)
27. Maj - 01. Juni ...................... ILA Luftfahrtausstellung ............................. Berlin-Schönefeld, Tyskland (www.ila2008.de)
08. Juni....................................... Flyvevåbnet Åbent Hus ............................... Karup (http://forsvaret.dk/FLV-aabenthus)
11. Juni....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
20.-21. Juni ................................ Åbent Hus, RNethAF .................................. Leeuwarden, Holland (www.luchtmacht.nl)
28. Juni....................................... SAR Meet ....................................................... Kiel, Tyskland (www.sar-meet.de)
12.-13. Juli ................................. Royal International Air Tattoo - RIAT ..... RAF Fairford, England (www.airtattoo.com)
14.-20. Juli ................................. Farnborough Airshow ................................. Farnborough, England (www.farnborough.com)
06.-09. August .......................... IPMS/USA Nationals .................................. Virginia Beach, VA, USA (www.ipmsusa2008.org)
13. August ................................. IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
10. September........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
Alle møder i København, på Nyboder Skole, er indtil videre i lokale 211 kl. 19.00 - 22.00. Opgangen i højre hjørne af skolen.
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

MEDLEMMER FLYTTET
9.
Erik Knudsen
Anne Franks Vej 21
7500 Holstebro
28.
Mikael Sams
Findlandsvej 6 E
9800 Hjørring
mik.privat@stofanet.dk

97414447

98920043

Klavs Nielsen
Gærdesangervej 7
9230 Svenstrup
klavs1972@ofir.dk
216.
Johan Brander Søltoft
Heden 8, 2 lejl. 10
5000 Odense C.
johanbs4@hotmail.com

66192410

166.
Peer Schmidt
27471045
Kronprinsensgade 17 st. th.
6700 Esbjerg
pesc@esenet.dk
174.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 09. januar 2008 kl. 19.30 i lokale 211
på Nyboder Skole

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning
3.
Kassereren aflægger regnskab
og fremlægger det nye års budget
4.
Indkomne forslag
5.
Valg af formand
6.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
7.
Eventuelt
Der er ikke indkommet nogle forslag til behandling. Ifølge vedtægterne skulle forslag
have været indsendt senest d. 1/11, således de kunne være bragt i dette nummer.
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NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:32
32025: Airacobra M1/P-39F
1:48
48062: H-21 Flying Banana
48081: Avro Anson Mk. 1
1:72
72076: Bell AH-1G Cobra
72091: Hansa Brandenburg C.1
72092: Douglas A-26C Invader
72095: Douglas B-18 Bolo
72096: Vautour IIN
72097: Supermarine Spitfire Mk.XV
72146: F-86K Sabre Dog with Guns
72159: D-558-1 Skystreak
72160: X-1 A/D „Second Generation“
72166: F2G Super Corsair racing plane
72167: F-86H Sabre Dog ANG
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Fotos fra DM i Modelbygning 2007
Øverst er det en Scania R 500
i skala 1/24 bygget
af Henrik Andersen.
Modellen blev nr. 2 i klasse I2
Top is a 1/24 scale
Scania R 500 built by
Henrik Andersen.
It took 2nd place
in the truck class

I midten er det en Norman Knight, en 54 mm figur
bygget af Sven-Åke Grufstedt.
Den blev nr. 11 i figurklassen G1
In the middle is a Norman Knight 54 mm figure
built by Sven-Åke Grufstedt.
This figure placed as no. 11 in class G1

Fotos/Photos:
Flemming Hansen

Nederst er det vinderen i klasse I,
en Williams-Renault FW16 1994
bygget af Allan „F1“ Nielsen
Bottom is the winner in class I,
a Williams-Renault FW16 1994
built by Allan „F1“ Nielsen
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Fotos fra DM i Modelbygning 2007
Til venstre er det en dansk Hawker Hunter
i 1/32 der er gået i fangnettet. Modellen er
bygget af Ole Westphalen og den endte på
en delt 4. plads i klasse B
On the left is a1/32 scale RDAF Hawker
Hunter that has been caught in the net.
The builder is Ole Westphalen and this
model shared a 4th place in class B

Til højre er det en af de mange fantastiske figurer.
Denne har titlen „No Fear“ og er i skala 1/25.
Den fik en fuldt fortjent 2. plads i klasse G1
og er bygget af René Pedersen
On the right is one of the many fantastic figures.
This 1/25 scale gladiator is known as „No Fear“
and it‘s built by René Pedersen.
This figure came in on a very well deserved 2nd place in class G1

Nederst er det en U-boot Type XXIII, skalaen er 1/144 og
modelbyggeren hedder Miklós Büte. Den blev nr. 2 i skibsklassen
Bottom is a U-boot Type XXIII in 1/144 scale.
The modeller is Miklós Büte and it placed 2nd in the ship class

Fotos/Photos:
Flemming Hansen
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