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En SdKfz 6/3 „Diana“ i 1/35 var en model som mange lagde
mærke til i løbet af weekenden. I skal ikke snydes for den

I midten er det en fin Tp79, som DC-3 blev
betegnet i Flygvapnet. Skalaen er 1/72

Churchill AVRE Mk.III i 1/35 i et minimalt diorama setup
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LEDER
Så nærmer julen sig og dermed håbet om at der ligger byggesæt og tilbehør under juletræet. Redaktionen kan som vanligt se frem til
at der er meget kort tid fra udgivelsen af december nummeret til der er deadline for februar nummeret. Da julen er traditionernes tid
er der også i år en vis mangel på artikler til næste nummer. Der ligger en enkelt, som ikke kom med denne gang, så hvis du vil bidrage
til februar nummeret er du meget velkommen til det.
Denne gang kommer vi igen vidt omkring med emnerne og for en gangs skyld er der indkommet en artikel der er panser relateret.
Emnet er endda noget om tysk panser fra 1939-45, men jeg vil ikke røbe yderligere her i lederen, du må selv bladre dig frem for at se
nøjagtigt hvad der er emnet i artiklen.
Ellers er vi paletten rundt med fly, skibe, biler og ikke mindst modeller i dette nummer. Manglede artiklen om netop dit yndlingsemne? Så var det måske på tide selv at hoppe i tastaturet og skrive den. Lad være med at spekulere på stavefejl og opsætning, det klarer
redaktionen.
Vinteren er også den tid på året, hvor man med fordel kan begynde at planlægge sommerturen rundt til div. museer, airshows og åbent
hus arrangementer, for at indsamle referencematerialer.
Undertegnede har i år valgt en lidt anden løsning, idet jeg her i december har mulighed for at tage et par dage til Tyskland. Desværre
er Panzermuseum i Munster lukket i december, så jeg forsøger i stedet at komme til Hannover for at bese det stedlige flymuseum der.
Måske kan jeg også nå forbi helikoptermuseet i Bückeburg, men tiden må vise om det kan lade sig gøre. Mon ikke der skulle være
basis for en artikel til næste nummer?
Ellers er der forhåbentlig gang i byggeriet ved byggebordene i øjeblikket. Der er mindre end et år til næste DM i Modelbygning, som
bliver afholdt i Valby Kulturhus d. 15.-16. oktober 2011. Invitation og tilmeldingsmateriale kommer helt som vanligt i maj-nummeret.
Og traditionen tro bliver der en opfølgning på det i december nummeret næste år.
Har du allerede din vindermodel klar på nuværende tidspunkt kan du begynde at drage verden rundt for at deltage i modelkonkurrencer. Omme i kalenderen kan du se at der i marts måned er ikke mindre end 3 af slagsen i Skandinavien. Det giver mulighed
for at få andres vurdering af din model.
Her til sidst vil jeg og resten af redaktionen i kor sige: Fra alle os til alle Jer, rigtig Glædelig Jul.
Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 20. november. Deadline til næste nummer: 03. januar.
The Year of the Tiger står der på droptanken på denne franske Mirage 2000 ved årets Tiger Meet på Volkel basen i Holland
Foto: Flemming Hansen

Front cover: The Year of the Tiger is written on the drop tank of this
French Mirage 2000 at the Tiger Meet in 2010
Photo: Flemming Hansen

Tryk: Hillerød Grafisk ApS
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Formandens
side

Så nåede vi minsandten til julenummeret og den 130. udgave af
IPMS-Nyt!
2011 er igen DM år. Lokalet er bestilt og datoerne vil blive
den 15. og 16. oktober i Valby Kulturhus – ganske som vi plejer.
Det vil være et DM ganske som vi plejer – med de samme klasser
som hidtil. Så start endelig med at bygge!
Der har været en overordentlig stor interesse fra verdenen
udenfor for at bidrage med særpræmier. Jeg håber det bliver til
noget i den sidste ende. Der har været Danmarks Flyvemuseum
og Koldkrigsmuseet Stevnsfortet, der udsætter præmier. Detaljer
skal nok blive offentliggjort så snart som muligt.

Spitfire artikel del 2
Ja, egentlig skulle min artikel om Tamiyas Spitfire have været afsluttet i dette nummer, men må lige udskydes og jeg når det nok
næppe heller til februar da der kun er sparsomme to måneder
mellem deadline på dette nummer og det næste.
Det viste sig at jeg ikke blev helt tilfreds med visse detaljer
omkring vingerne – bl.a. de %&&/&/%/# dæksler til maskinkanonerne, der bare ikke ville som jeg ville. Der var kun én vej
og det var at bestille nye dele, da det ville blive noget fedteri at få
pænt. Der må jeg nok indrømme at jeg ikke er til lange ekspeditionstider, så i stedet for at kontakte den lokale importør, var der
jo ikke andet at gøre end at kontakte de superhurtige og effektive
ekspedienter hos Rainbow Ten i Japan. De skal kun lige over på
den anden side af gaden for at hente delene hos Tamiya og så
poste dem til mig med luftpost. Der gik én uge, så havde jeg en
lille pakke fra Japan… så det er ikke på grund af det at artiklen
ikke er færdig! Stor ros igen til Rainbow Ten, der simpelthen er
indbegrebet af service som den skal være. Så enkelt kan det siges.
Det er enkelt at bestille Tamiya reservedele og decals fra RB10.
Du tager samlevejledningen fra dit sæt, hvor der på sidste side er
et lille ”after market service card”, hvor man kan se reservedelsnummer og hvad delene – eller rettere rammerne hedder. Man kan
også se en pris i yen. RB10 påregner et lille håndteringsgebyr og
naturligvis porto udover delenes pris. Du kan ikke bestille dele af
rammer – kun hele rammer. Så har du prøvet at ”fucke up” i et
Tamiya sæt, så er hjælpen lige for enden af internettet!

Hannants kort problemer
For dem af os der følger med på internettet og diverse fora er der
intet nyt i det næste – men for dem der måske ikke lige gør, så er
her en opdatering. I slutningen af oktober blev en foruroligende
email modtaget fra Hannants. Tilsyneladende var Hannants webshop blevet hacket og kreditkortoplysninger blevet opsnappet af
personer med knapt så reelle hensigter!
“We are very sorry to have to tell you that a number of customers who have used our website have had their card details stolen
and used by criminals.”
I første omgang var det kun lige dem, der havde købt inden
for de sidste uger inden mailen – og det måtte jeg jo erkende at
jeg havde. Efter ikke at have brugt Hannants i årevis havde jeg
lige genoprettet mig på deres nye site… :-( Så der var kun en vej
og det var at kontakte mit kortselskab Eurocard, for at høre om
deres holdning. Der var ikke lavet noget kriminelt på kortet skal
det lige siges. Men ordene var klare: Det bliver spærret og du får
tilsendt et nyt kort med det samme.
Men det varede ikke længe før der var reaktioner rundt omkring
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og flere brugere på diverse fora oplevede at få spærret deres kort.
Kortselskaberne sidder naturligvis ikke på hænderne og gør alt
hvad der er i deres magt for at forhindre misbrug med kriminelle
hensigter, da det i sidste ende er kortselskaberne der står med
regningen ved ”uautoriserede” hævninger.
Se, det er jo ulempen ved at have et lettilgængeligt medie for
at lave transaktioner på tværs af grænser, så der er ingen tvivl om
at kortselskaberne hele tiden opruster i kampen mod svindlere.
Men også dem der udbyder software til forretningers databaser
skal sikres mod hacking og anden kriminalitet, så vi også fremover
kan nyde fordelen af dette system.
Derfor er et system som Paypal langt at foretrække, idet
kortnummeret ikke bliver sendt ud til de handlende, men er
udelukkende et anliggende mellem dig og Paypal. Så længe at du
ikke går i en ”Phishing fælde” via en email fra ”Paypal”, ”Paypal”
i anførselstegn da man sagtens kan få en mail fra noget der ligner
Paypal, men er i virkeligheden kriminelle der forsøger at aflure
dine koder og kortnumre… Ja, det er ikke nemt at være en lovlydig
kunde i denne verden!
“Following our recent credit card security issues, we can confidently say that NO information was captured as orders were
transmitted. This means that orders can safely be placed at our
website.”
PLEASE CANCEL ANY CREDIT OR DEBIT CARD
THAT WAS REGISTERED ON OUR NEW WEBSITE. (registered on or after March 23rd 2010)”
Det Hannants siger her er vel i virkeligheden at deres databaser
er blevet hacket og det tiltag der dermed gøres er, at kortnumre
ikke længere lagres hos Hannants men skal indtastes ved hver
ordre. En lille pris at betale for at sikre sig.
Med disse ord ønskes alle medlemmer en rigtig god jul og et
godt nytår.

MEDLEM I 2011?
Hvert år er der folk der af én eller anden grund ikke ønsker at
forlænge deres medlemsskab. Det kan der jo være mange årsager
til, det er et privat valg. Nogle er så venlige i god tid, at sende en
besked om, at de ønsker at stoppe. Andre reagerer først når de
har fået bladet i februar med det indlagte girokort, og endnu andre
reagerer simpelthen aldrig.
Nu er mit job at holde foreningens omkostninger nede, så jeg
vil sætte pris på at få eventuelle udmeldelser inden vi ofrer penge
på at sende bladet ud. Portoen er steget kraftigt og får jo et gevaldigt drøn opad 1. januar, så den udgift vil jeg gerne være foruden.
Derfor: Ønsker man ikke længere medlemsskab, så sig til i
god tid. Meld lige til: treasurer@ipms.dk eller på telefon. Håber
selvfølgelig at vore medlemmer ønsker fortsat medlemsskab.
Mange tak.
Bjørn, foreningsansat gnier.

Tiger Meet Volkel 2010
Drengerøves og übernørders lille paradis
Tekst og fotos: Flemming Hansen

T

iger Meet. Bare ordene bag siger rigtigt mange flyvetosser en helt masse.
Mest af alt noget med aktuelle
jagerfly med speciel tiger bemaling.
Mit eget første møde med ”Tiger
Meet” var i det sagnomspundne Fart og
Tempo ugeblad fra 60’erne og 70’erne,
hvor den altid heltemodige flyverhelt Dan
Cooper slog sig løs på Kleine Brogel basen
i Belgien. Helt igennem fiktive og vældigt
overdrevne historier – men underholdende
for en knægt på 10 år.
Fast forward nogle år, hvor man efterhånden kunne finde sæt, hvor maleskemaet
angav gul og sort i tiger udseende. Bare
tænk på de efterhånden mange udgaver
af Starfighter fra både Belgien og Canada
iklædt den klædelige gul-sorte bemaling.
Modelfabrikanterne er også faldet over
mange andre fly i deres iver for at vise
fly fra dette legendariske ”meet” og også
decalfabrikanter i den grad.
I en verden hvor jagerfly stort set kun
er varianter af gråt i gråt, så er ethvert
bidrag af farve ganske ønskeligt.
Men hvad er det egentlig? Jo, kort fortalt er det en samling af eskadriller fra det
meste af NATO verdenen, der dog skal
have en tiger i sit eskadrilleskjold, hvilket så
i den grad diskvalificerer danske eskadriller!
Ideen opstod omkring 1960 med 1961 som
den officielle start. Et Tiger Meet består
af lige dele militære øvelser og masser af
socialt samvær.

Det med tigerstriberne opstod lidt efter
lidt og har efterhånden bredt sig vældigt
meget. Det er i reglen et eller to fly fra hver
eskadrille der er meget udsmykket, mens
resten stort set ingen markering har af ret
meget udover at piloterne dog typisk flyver
rundt med noget ”Tiger” på hjelmen eller
måske et mindre logo på et par droptanke
eller en lille tigerbjælke på halefinnen.
Men det er de flotte totalt udsmykkede
fly der naturligt har den store fokus og der
er helt naturligt en masse.
Det vil sige at der i 2011 vil være 50
års jubilæum omkring Tiger Meet. Dette
jubilæum vil blive markeret i forbindelse
med Tiger Meet på Cambrai i Frankrig i
maj 2011.

Men hvordan?
Jeg havde egentlig ikke lige overvejet at
overvære et Tiger Meet, men en artikel i et
andet blad omtalte en spotters day der havde været afholdt på Kleine Brogel i 2009.
Okay og så gik jagten ind på hvordan man
så kunne komme til Holland i oktober 2010
for at overvære dette Tiger-Meet.
Det varede et stykke tid inden det blev
fastlagt om der overhovedet ville være én
eller flere spotterdage. For godt nok er jeg
entusiast, men at stå uden for et hegn på
Lars Tyndskids marker et ukendt sted i
Holland er ikke nok.
Men via www.tigermeet.eu kom det så
frem at Spottergroup Volkel ville stå for

at lade 2 x 750 nørder komme inden for
hegnet på Volkel AFB – medbragte børn,
koner og husdyr var uønskede! Se det var
jo ikke mange, så der var kun en ting at
gøre for undertegnede og medpatient Per
Voetmann og det var at betale det beskedne
gebyr på 20 Euro for en ”adgang”.
Det varede da heller ikke længe før
de første mukkere kom på Tiger Meets
facebook gruppe om at der var udsolgt…!
Der blev dog efterfølgende åbnet for
endnu en omgang tilmelding i en begrænset
periode. Men alt dette efterlod ingen tvivl
om at lange overvejelser absolut ikke lige
var kompatibelt med et besøg på Tiger
Meet!
En sjov ting ved Volkel AFB er at når
man kigger på Google Maps, så er området
camoufleret. Det må derfor være endnu
mere hemmeligt end Area 51!
Nogle dage før arrangementet modtager vi så instrukserne omkring dagen. Der
skulle man så møde op mellem kl. 7 og 8
ved en parkeringsplads, hvor ”indskrivningen” ville finde sted. Denne ville finde sted
efter fødselsdag, så jeg tænkte at der nok
ville være et antal borde med 1-10, 11-20
osv. for datoen for fødselsdag. Men sådan
var det ikke. Det var opdelt efter alder…
Hvilket naturligvis gav at der var nogle
køer der var meget længere end andre. Der
var ikke så mange i ”olde kolle” køen, hvor
Per og jeg stod…
Men alt i alt gled det forbilledligt, så

Tjekkiske 211 Sqn havde valgt at male en af deres SAAB JAS-39 Gripen med en sabeltiger på haleroret
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Tiger Meet er ikke kun jagerfly, tjekkiske
221 Sqn flyver Mil Mi-24V Hind helikoptere

stor ros til SG Volkel for at styre horderne!
Samtidig med indskrivningen modtog man
en ”goodie bag” med kasket, sticker og lidt
reklamer. Så der var nok goodies for de 20
euro billetten kostede. Fint!

Så ses der på jetjagere!
Vi blev fragtet i busser de få kilometer
til basen, hvor spændingen var stor om
hvordan vi skulle placeres.
Heldigvis var der et laaaaaaannngt
hegn, der gjorde at man ikke skulle stå bag
andre. Der var rigelig plads og stiger og den
slags var ikke nødvendigt udstyr - heldigvis.
Desværre må man så også tilføje, at der
heller ikke var nogen som helst mulighed

for ”walk arounds”. Dvs. flyene kunne kun
ses under start og landing. Men heldigvis
var piloterne meget opmærksom på den
lange kødrand af spottere. Der blev taxiet
forbi og især de lokale hollandske/belgiske
piloter var meget opmærksomme på at lave
nogle spektakulære starter med lidt sving
i og lav flyvning med fuld efterbrænder.
Der var ingen tvivl om at testosteron
niveauet var højt! De fleste skulle lige blære
sig på den ene eller anden måde. Enten med
en bulder og brag start eller også bare med
en landing, hvor de kørte på hovedhjulene
i det meste af banens længde. Men Gripen
flyene fra Tjekkiet og Ungarn og ikke
mindst Tornadoerne fra Tyskland kunne da

også lige vise sig ved at parkere med front
mod publikum og så lige baske lidt med
bremseklapper og andre ”løse” genstande.
Der var ikke en eneste ”Senior Pampers”
der efterfølgende var tør!
Flyene fløj af sted af to gange. Et sortie
inden frokost og et efter frokost. Det inden
frokost blev desværre præget af en ganske
irriterende tåge, hvor vi stort set ikke kunne
orientere os om hvad der var hvad på den
anden side af rullebanen. Heldigvis var
tågen ikke værre end at flyene trods alt
kunne lette, så turen heldigvis ikke havde
været forgæves. Desværre var der ingen
vind overhovedet, hvilket gjorde at tågen
var meget træg og vi skulle på den anden

De hollandske værter fra 313 Sqn havde valgt en næsten „tegneserieagtig“ tilgang til tiger motivet på deres F-16A
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Det hollandske politi sørgede for ro og orden med denne Eurocopter EC135

side af klokken 12, før der for alvor var en
sigt der var noget at skrive hjem om.
Men den store gule sol så vi ikke meget
til selvom vi stod helt rigtigt på sydsiden
af banen. Det gjorde dog ikke selve oplevelsen mindre – men fotomæssigt var der
dog en del at kæmpe med når vi nu ikke
lige længere er på feriebillede snapshot
niveauet.

De helt nødvendige indkøb
Bag hegnet var der heller ikke mangel på
boder, der solgte alle former for memorabilia, byggesæt samt lidt burgere og fritter,
der vel nærmest kan betegnes som det
ypperste af hollandsk kogekunst… og det
var ikke positivt ment!

Boderne blev befolket af eskadrillernes
folk, så det var muligt at købe alle former
for Tiger stofmærker, t-shirts, sweat shirts
og hos tyrkerne blev det uddelt gratis
smagsprøver af den meget lokale Turkish
Delight… Yuk! Det ser meget lækkert ud
som noget vingummi med pulversukker,
men overraskelsen ved at få det i munden
er den samme som at tro at en oliven er en
vindrue eller at hvidløgsost er vanilieis…
Det smager vel som noget let nøddeagtigt
med hvedemel på. Ikke lige mig må jeg
indrømme. Slet ikke!

Masser af medpatienter
Det pudsige ved hele seancen var at vi
rendte helt tilfældigt ind i et par andre

danskere fra ”spotters.dk”, der udover at
være flynørder også var modelbyggenørder
og i den grad også fotonørder.
De havde dog taget bilen til Holland,
så der var ingen grænser for hvor meget
udstyr de kunne medbringe. Der var mig
og Per lidt begrænsede af grænserne for
håndbagage i fly og rygsækkene kunne
nok ikke passere ret mange vægttjek…
For at det ikke skal være løgn havde de to
spotternørder gud hjælpe også stået ved
Schiphol og taget billeder af det SAS fly
vi landede med sent onsdag aften. Ja, man
spotter vel når man kan!
Det var alt i alt en god debuttur til Tiger
Meet. Det kunne godt gå hen og blive et
nyt ”must”…

Den ene af de to franske tiger eskadriller havde malet striber på droptankene
og en letpåklædt tiger-kvinde på sideroret på deres Mirage 2000
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F-16 er talstærkt repræsenteret ved Tiger Meet
Herunder er det en norsk fra 338 Skv

En belgisk F-16 fra 31 Smaldeel, baseret på Kleine Brogel basen,
laver her en spektakulær start low-level over startbanen

Tyrkiske 192 Filo vandt den interne konkurrence om „Most fancy paintscheme“ i år
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Et skib fylder 85 år – HMS Rodney
Historien om et slagskib med et bemærkelsesværdigt udseende.
Af Lars Seifert-Thorsen

D

e fleste kan blive enige om at regne
et flys fødselsdag som den dag det
første gang går i luften, men et
skib kan man reelt sige har ikke mindre end
tre fødselsdage.
Den dag kølen bliver lagt, den dag det
bliver søsat og den dag hvor det bliver sat
i tjeneste.
Jeg tror dog nok at de fleste er enige om
at den vigtigste dag er den dag skibet bliver
søsat, idet det er her at det bliver døbt med
den traditionelle flaske champagne.
Det er da også denne dato jeg har valgt
at bruge som fødselsdagen i dette tilfælde.

Forhistorien
Helt som sædvanligt skal vi begynde vores
historie noget tidligere, i dette tilfælde
tilbage til afslutningen af 1. Verdenskrig.
Et våbenkapløb på flådefronten begyndte endnu inden det sidste blod på
slagmarken var størknet, idet den engelske
flåde bestod af ældre slagskibe (dreadnoughts), hvoraf en stor del var håbløst
forældet og langt bagud med hensyn til bevæbning i forhold til de nyere amerikanske
og japanske slagskibe.
USA havde en strategi om at være demokratiets vogter, men med en pacifistisk
befolkning måtte præsident Woodrow Wilson arbejde for at få en løsning i hus hvor
England kom til at trække en del af læsset.
Betingelsen for at forhandle var at England skulle opgive sin militære alliance med
Japan, da Japan og USA allerede her trak
fronterne i Stillehavet op mod hinanden.
Englænderne udsendte signaler om at
være villige til at opgive alliancen og den japanske premierminister var villig til at indgå nogle kompromisser, så USA foreslog
en konference om at begrænse flådernes
størrelse og derved undgå et opslidende
og dyrt våbenkapløb. Inden konferencen
kom i gang i november 1921 blev den
japanske premierminister myrdet og hans
plads overtaget af en som var mindre villig
til at give køb på Japans magt i Stillehavet.
USA foreslog at USA, England og
Japan skulle fastholde en 5-5-3 ratio i
slagskibe og desuden blive enige om ikke at
bygge nye slagskibe de næste ti år. Der opstod også en diskussion om bevæbningen,
hvor både USA og Japan havde skibe med
16 tommers kanoner, mens englænderne
kun havde 15 tommers i deres slagskibe.
Herfra fulgte langvarige diskussioner

og mange konsultationer med admiralitetet
i London. Bl.a. tog det to uger at nå frem
til at det enkelte slagskib maksimalt måtte
have en vægt på 35.000 tons.
Det korte og det lange af historien er,
at man underskrev Washington traktaten i
februar 1922 og ifølge den måtte USA og
England have slagskibe og slagkrydsere
med en samlet vægt på 500.000 tons og
Japan måtte have 300.000 tons.
England endte med at måtte have i alt
18 slagskibe og fire slagkrydsere, hvilket betød at ikke mindre end 21 skibe blev sendt
til skrotning og dermed var den engelske
flåde nærmest sendt til tælling.
Til gengæld gav traktaten mulighed
for at man kunne bygge to slagskibe med
16 tommers kanoner, hvilket præcist var
hvad Royal Navy mente at have brug for
til at kunne matche USA’s og Japans flåder.

Nelson-klassen
For at kunne udnytte muligheden for at
bygge to slagskibe med 16 tommers kanoner gik man tilbage til tegnebrættet. Da der
var sat et loft på deplacementet (den maksimale vægt) nytænkte man hele situationen
og nåede frem til et alt eller intet princip
omkring pansringen, idet man valgte enten
at lave en fuld pansring omkring et sted
eller ingen pansring.
Det betød at man samlede al pansring
omkring skibets vitale dele, nemlig bevæbningen, ammunitionsmagasinerne og

maskineriet.
For at kunne gøre dette og samtidigt
udstyre skibet med 16-tommers kanoner
kom man frem til et mildest talt anderledes
udseende skib, idet hovedbevæbningen,
16-tommer kanonerne alle blev placeret
foran overbygningen, og den sekundære
bevæbning (6-tommers kanoner) blev
placeret langt agterude i tre tårne på hver
side af overbygningen.
Skibene gjorde sig især bemærket ved at
der var 3 stk. 16-tommers kanoner i hvert
kanontårn og at der var tre af disse. I og
med at de alle var placeret foran overbygningen betød de, at det bagerste kanontårn
ikke kunne affyre sine kanoner direkte
fremad, men kun i en vinkel på mellem
40 og 150 grader til hver side, mens de to
forreste kunne bruges hele vejen mellem
150 grader til den ene side og 150 grader til
den anden. Rækkevidden for disse kanoner
var 35 km.
Som noget helt specielt blev de to skibe
også bevæbnet med torpedoer, idet de blev
forsynet med to stk. 622 mm torpedorør
monteret under vandlinien langt fremme
i skibet.
Som et lille kuriosum i forhold til skibenes første fødselsdag, blev både Nelson
og Rodney kølstrakt d. 28. december 1922,
mens den officielle kontrakt på de to skibe
først blev placeret d. 1. januar 1923. Nelson
blev bygget på Armstrong værftet i Walker-on-Tyne ved Newcastle, mens Rodney

HMS Rodney ses her på vej ud fra værftet i Birkenhead d. 26. august 1927
Foto: Via Internettet
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Rodney lægger her til kaj i Devonport d. 21. juli 1936
Foto: Via Internettet

blev bygget på Cammell Laird værftet i
Birkenhead ved Liverpool.

Søsætning og førkrigstjeneste
Nelson var det første af de to som blev
søsat, nemlig d. 3. september 1925, mens
hovedrolleindehaveren i denne artikel blev
søsat d. 16. december 1925 med flaskekastet lagt i hænderne på prinsesse Mary, der
måtte bruge tre forsøg før flasken endelig
knustes og skibet kunne glide ud i Mersey
floden.
Herefter gik man i gang med at udruste skibet og d. 13. august 1927 var man
kommet så langt at hun skulle ud på sin
jomfrusejlads, hvor man afprøvede både
hendes evner til at sejle og også nogle
prøveskydninger med 16-tommer kanonerne. Testsejladserne varede til midten af
september, hvorefter hun blev returneret til
værftet med en stribe mindre fejl der skulle
rettes. Hun blev officielt modtaget af Royal
Navy d. 9. november 1927, så det er denne
dato som er skibets tredie fødselsdag.
Igennem 1920’erne og 1930’erne havde
Royal Navy en temmelig fast rutine i løbet
af et år, begyndende med et togt i januar
efterfulgt af forårsmanøvrer i det vestlige
Middelhav ud fra Gibraltar. Dette togt
sluttede sent i marts eller i begyndelsen af
april, fulgt af påskeorlov. I maj var det så
tid til et sommertogt, ofte til skandinaviske
farvande eller rundt omkring de engelske
kystbyer inden mandskabet blev sendt på
sommerorlov. I begyndelsen af september var det så tid til efterårsmanøvrer der
varede frem til de forskellige enheder gik
i havn lige inden jul og mandskabet blev
sendt på juleorlov.
Rodney begyndte på denne rutine i
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maj 1928 da hun forlod sin hjemmehavn
Devonport sammen med en stribe andre
skibe for at afholde øvelser i Nordsøen
med hovedvægten lagt på torpedoangreb
fra hangarskibet Furious’ fly. Allerede på
dette tidspunkt var man klar over den fare
som fly udgjorde for krigsskibe.
I stedet for at lade denne artikel udvikle
sig til en måned for måned opgørelse over
hvad skibet foretog sig, så lad os prøve at
fokusere på en hændelse, hvor skibet kom i
nærheden af Danmark eller hvor der i hvert
fald var nogen dansk medvirken.
Rodney blev valgt til at repræsentere
England i forbindelse med det islandske
Althings 1.000 års jubilæum i slutningen af
juni 1930, hvor hun medbragte en officiel
engelsk delegation til Reykjavik. Danmark
passer ind i dette, idet Island ganske vist
havde opnået selvstændighed fra Danmark
i 1918, men det var først i 1944 at den
danske konge ophørte med at være statsoverhoved og at Island blev en republik.
Dagen efter at Rodney var ankommet til
Reykjavik ankom det danske artilleriskib
Niels Juel og inspektionsskibet Fylla. Niels
Juel havde Kong Christian X med ombord
og efter den obligatoriske kanonsalut på 21
skud kom den danske konge omborg på
Rodney, hvor han kiggede rundt på skibet.
Hvis nogle af Jer støder på et billede af
et engelsk slagskib på besøg i Kalundborg
i juli 1933, så er det Rodneys søsterskib
Nelson, der den sommer kom forbi på en
lille omvej fra Oslo til Portsmouth.

Krigsskyggen nærmer sig
Da den spanske borgerkrig brød ud i
sommeren 1936 beholdt man Rodney en
del tid længere i Middelhavet end man
normalt gjorde og det var først i midten af
juli at hun forlagde tilbage til sin engelske

hjemmehavn Devonport.
Den spanske borgerkrig kombineret
med den italienske invasion af Abyssinien
og den generelle tyske oprustning betød at
den engelske flåde stoppede sine togter til
Caribien og andre varme lande og i stedet
koncentrerede sig om at blive bedre.
Da Rodney var i tørdok til sit årlige
eftersyn i slutningen af 1936 monterede
man en katapult på X-tårnet (det bagerste
16-tommers kanontårn), så hun kunne udstyres med et Fairey Swordfish pontonfly,
som kunne hejses ombord ved hjælp af en
kran monteret på bagbord side umiddelbart
bag X-tårnet. Katapulten er en af de ting
der klart adskiller Rodney fra søsterskibet
Nelson, idet Nelson aldrig fik monteret
en katapult. Katapulten blev fjernet igen i
løbet af sidste halvdel af 1943.
Selv om turene til Caribien var blevet
strøget, så tog man stadig på skandinaviske
besøg om sommeren, således også i juni
1937, hvor Rodney besøgte Oslo og Aarhus
med indlagte royale besøg begge steder.
Sidste gang Rodney besøgte en dansk
havn var i begyndelsen af juli 1938, hvor
hun tilbragte 4 dage ud for Skagen. Kort
tid herefter fulgte München-krisen og overdragelsen af Sudeterlandet til Tyskland.
1939 gik med ganske intensive øvelser
og den årlige tur i dok blev reduceret til
bare 30 dage i juli måned, inden hun sammen med de fleste andre større enheder
forlagde til Scapa Flow i begyndelsen af
august. Her fortsatte med øvelser der forberedte skibet på krig, men d. 20. august
fik hun problemer med roret og måtte en
tur til Rosyth for at komme i dok og få det
repareret, hvilket tog en uges tid.

Krigen bryder ud
Kun 11 timer før de tyske tropper væltede
ind over den polske grænse stak Rodney
til søs sammen med Nelson og flere andre
enheder. Allerede da de forlod Scapa Flow
var de forberedte på krig og da krigen blev
erklæret d. 3. september befandt de sig i
Atlanten ca. 500 km syd for Island. Den
6. september var de tilbage i Scapa Flow
og her blev diverse værdier og historiske
effekter sendt i land, bl.a. de fint lavede
messingpropper til kanonerne.
Heldigvis for englænderne havde de
fleste større skibe forladt Scapa Flow på
patrulje, da Kapitänleutnant Prien førte
U-47 ind i Scapa Flow i løbet af natten til
14. oktober og sænkede det eneste større
skib der lå for anker, nemlig HMS Royal
Oak. Det angreb betød at hovedparten af
Royal Navy holdt sig ude af Scapa Flow
indtil sikkerheden var blevet væsentligt
forbedret. Rodney skulle dog endnu en tur
i dok, hvilket tog det meste af december.

I begyndelsen af 1940 havde Rodney
slået sig ind på en ny rutine, idet hun brugte
sin tid på lange patruljer i Atlanten. Dette
blev afbrudt d. 7. april, da hun i selskab
med slagkrydseren Repulse og slagskibet
Valiant dækkede en engelsk-fransk konvoj,
der skulle til Narvik i Norge for at foregribe den tyske invasion.
D. 9. april befandt hun sig ca. 110 km
vest for Bergen, på jagt efter Scharnhorst
og Gneisenau da hun blev udsat for adskillige tyske luftangreb. Under det sidste af
disse kom en enkelt tysk maskine igennem
luftværnsilden og kastede en 1.000 punds
bombe der ramte Rodneys dæk lige foran
skorstenen, tæt på et af 6-tommers kanontårnene. Bomben trængte ned gennem
de to øverste dæk, inden det pansrede 3.
dæk fik bomben til at splintres således at
den ikke detonerede fuldt ud. Skaden var
relativ lille og nedsatte ikke hverken skibets
sødygtighed eller kampkraft og hun fortsatte mod nord hvor hun fungerede som
”skærm” for de engelske enheder der var
indsat omkring Narvik frem til d. 15. april.
Resten af april og hele maj gik med
reparationer mens hun lå for anker i Scapa
Flow og det var først i begyndelsen af juni
hun igen blev indsat, denne gang til at være
med til at støtte de konvojer der stod for
evakueringen fra Dunkerque, inden turen
gik tilbage til Scapa Flow og flere øvelser.
I slutningen af august var det tid til
endnu en tur på værft, der varede frem
til midten af oktober. Retur til Scapa
Flow og flere øvelser, inden hun endelig
fik nogle andre opgaver i begyndelsen
af november hvor hun blev sendt ud for
dels at søge efter den tunge tyske krydser
Admiral Scheer i farvandet mellem Island
og Færøerne og dels fungere som eskorte
for nogle konvojer til og fra USA. En rolle
hun fortsatte i frem til maj 1941.

Bismarck
I begyndelsen af maj 1941 var Rodney kommet i en tilstand, hvor
det var tvingende nødvendigt
at sende hende på et længere
værftsophold og da de engelske
værfter ikke havde kapacitet til
at klare opgaven, blev det besluttet at sende hende til Boston
i USA. Turen gik fra Scapa Flow
til Greenock på den skotske
vestkyst, hvor hun blev lastet med rør til
kedlerne og panserplade til at lappe hullet
fra den tyske bombe ordentligt. Tre ekstra
pom-pom luftværnsskyts blev stuvet oven
på B-tårnet og hun fik også både guldbarrer
og historiske genstande fra British Museum
med, som skulle opbevares i Canada indtil
krigen var forbi. Endelig tog man ikke
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Her ses Rodney‘s Walrus flyvebåd på sin katapult ovenpå X-tårnet
Foto: Via Internettet

mindre end 561 passagerer som skulle stationeres rundt om på den vestlige halvkugle
inden hun forlod Greenock d. 23. maj.
I mellemtiden havde rekognosceringsfly fundet Bismarck og Prinz Eugen
i en norsk fjord og da det stod klart at de
var på vej ud i Atlanten blev de engelske
slagskibe og slagkrydsere deployeret så de
bedst muligt kunne fange Bismarck inden
hun slap ud i Atlanten. Recce-flyene fandt
hurtigt ud af at Bismarck var stukket til
søs og det lykkedes de engelske krydsere
Norfolk og Suffolk at skygge Bismarck på
små 23 km’s afstand.
Kort før kl. 06 om morgenen d. 24.
maj fandt slagkrydseren Hood og det nye
slagskib Prince of Wales de to tyske skibe i
Danmarksstrædet. Englænderne åbnede ild
først, men det var Bismarck der først ramte
Hood og i den anden bredside hun affyrede
var der en granat der ramte ned i Hood’s
magasiner, hvorefter Hood eksploderede
og sank meget hurtigt efterladende kun
tre overlevende.
De tyske skibe kunne nu koncentrere
sig om Prince of Wales, der led af forskellige mekaniske problemer der bl.a.
gjorde at hendes agterste kanontårne ikke
kunne bruges. Bismarck ramte Prince of
Wales flere gange og til sidst valgte hendes
kaptajn at trække sig væk under dække
af et røgslør. Englænderne havde dog
også scoret adskillige træffere og et af de
sidste medførte at Bismarck lækkede olie,
hvilket i sidste ende viste sig fatalt for det
tyske slagskib. Den tyske admiral Lütjens
besluttede sig nemlig for at afbryde sit togt
ud i Atlanten og i stedet søge til Brest for
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at få repareret skibet.
Jagten på Bismarck gik nu ind og
Rodney blev beordret til at forlade den
konvoj hun eskorterede for at mødes med
slagskibet King George V (KGV).
En Catalina flyvebåd fandt Bismarck
om formiddagen d. 26. maj ca. 1.100 km
nordvest for Brest, på et tidspunkt hvor de
engelske slagskibe var mere end 200 km
fra Bismarck. Det virkede usandsynligt at
de skulle kunne nå at indhente Bismarck,
men et torpedoangreb udført af Swordfish
fly fra hangarskibet Ark Royal beskadigede
Bismarcks ror om aftenen, hvorefter Bismarck kun kunne sejle i cirkler og ellers
manøvrere ved hjælp af sine skruer.
Den engelske admiral Tovey, ombord
på KGV, erkendte at det var ham der kunne
bestemme hvornår og hvordan han ville
møde Bismarck og han besluttede sig for
at sejle direkte ned mod Bismarck for dels
udgøre så lille et mål som muligt og for
hurtigt at kunne mindske afstanden og
derved muliggøre hurtig træfning.
I løbet af natten til d. 27. maj manøvrerede den engelske eskadre sig frem til
en position syd for Bismarck og kl. 08.43
så man det tyske slagskib på ca. 22,5 km
afstand. Rodney åbnede ild med de to
forreste kanontårne kl. 08.47, KGV fulgte
efter et minut senere og Bismarck returnerede ilden kl. 08.49. Rodneys tredie salve
ramte Bismarck med to granater og satte
Bismarcks B-tårn ud af spillet.
De to engelske slagskibe delte sig og
fortsatte med at hælde granater in i Bismarck. Efter en times kamp var alle Bismarcks kanoner tavse, mens Rodney fortsat

beskød hende på det som i sømilitært
henseende må betegnes som klods hold,
nemlig helt inde på 6 km’s afstand.
Inden Rodney efterlod det brændende
Bismarck for at vende næsen hjemad affyrede hun sine torpedoer mod Bismarck
og registrerede en træffer, hvilket dermed
blev første og sidste gang i historien at et
slagskib havde torpederet et andet.
Kl. 10.37 sank det tyske slagskib på
positionen 48o09’N/16o07’V, stadigt med
flaget hejst, efter at krydseren Dorsetshire
havde truffet Bismarck med torpedoer på
både styrbords og bagbords side. Siden
hen har der som bekendt verseret lange
diskussioner om hvorvidt det var englænderne der sænkede Bismarck eller det var
besætningen selv der sænkede hende.
De engelske skibe samlede lidt over 100
mand op inden de måtte fortrække pga. at
man havde set en ubåd i området. I løbet
af træfningen havde Rodney brugt 380
16-tommers og 716 6-tommers granater
samt et antal torpedoer.
På turen tilbage til Greenock blev de
engelske skibe udsat for bombeangreb fra
Luftwaffe, men slap uskadte fra dette og
efter lidt orlov til besætningen afgik hun til
Boston, hvor hun ankom d. 12. juni. Iøvrigt
havde besætningen en rigtig god tid i Boston, hvor der hverken var mørkelægning
eller rationering indtil reparationerne var
afsluttet i midten af august.
Efter Boston tog Rodney ned til Caribien for at gennemgå en serie øvelser
og derfra gik turen tilbage til England for
at få installeret ekstra radarudstyr inden
hun forlagde til Gibraltar i sidste del af
september. Her indgik hun i ”Force H”
og deltog i Operation Halberd der var en
meget stort anlagt konvoj med forsyninger
til Malta. Under konvojturen blev styrken
udsat for kraftige luftangreb og bl.a. blev
HMS Nelson ramt af en torpedo, der nødvendiggjorde at hun måtte humpe tilbage
til Gibraltar.
Rodney overtog rollen som flagskib
og deltog i den rolle i den næste konvoj
til Malta, hvor hun dog kun fungerede
som eskorte for hangarskibene Ark Royal
og Furious og allerede i begyndelsen af
november gik turen tilbage til Skotland og
videre til Island og samarbejde med US
Navy og USAF inden hun igen skulle på
værft i midten af februar 1942.

1942 – 1943
Turen på værft tog næsten 3 måneder og arbejdet koncentrerede sig om hendes kedler
og styregrej der gav mange problemer. Men
også hovedbevæbningen blev udskiftet, der
blev tilføjet flere 20 mm Oerlikons sammen
med 3 nye radarer. Rodneys næste opera-

Rodney ses her i Middelhavet, billedet er formentlig taget i forbindelse med Operation Torch
Foto: Via Internettet

tion blev en konvojeskorte til Cape Town
i Sydafrika via Freetown i Sierra Leone, en
tur der varede fra 5. juni til 26. juli med
diverse stop undervejs.
I august 1942 var Rodney en del af
eskorten for en meget stor konvoj til Malta med kodenavnet Operation Pedestal.
Italienske ubåde og tyske og italienske fly
angreb konvojen gentagne gange og det
lykkedes dem at sænke hangarskibet Eagle
og krydserne Cairo og Manchester sammen
med en stribe handelsskibe. Der slap dog
tilstrækkeligt mange handelsskibe igennem
til at Malta fortsat kunne kæmpe som en
engelsk base i Middelhavet.
Rodney returnerede til England i
midten af august og måtte atter en tur på
værft for at få udbedret en stribe alvorlige
maskinelle problemer, igen var det kedlerne
og styregrejet der var problemer med.
Da hun forlod værftet i midten af
september var det med endnu flere luftværnskanoner ombord og frem til slutnin-

gen af oktober gennemførte hun øvelser,
bl.a. i bombardement af landmål som en
forberedelse til den næste store operation,
nemlig Operation Torch, den allierede
invasion af Nordafrika i begyndelsen af
november 1942.
Da ikke alle de franske stillinger ønskede at overgive sig umiddelbart indsatte
man Rodney til at bombardere et fransk
artilleribatteri tæt på Oran og hendes ild
nedkæmpede det franske batteri, så de
amerikanske tropper let kunne indtage det.
Efter at Vichy-franskmændene havde overgivet sig lå Rodney i nærmest fast rutefart
mellem Mers el Kebir og Gibraltar frem til
begyndelsen af maj, hvor hun blev sendt
på et engelsk værft endnu en gang for at
få repareret kedler og styregrej.
Den næste opgave for Rodney var at
beskytte den østlige flanke af den allierede
invasion af Sicilien, Operation Husky, mod
angreb fra den italienske flåde. Da italienerne ikke ønskede at slås blev Rodney sendt

tilbage til Malta hvorfra hun opererede
frem til slutningen af oktober med bl.a.
bombardementer af de italienske kystbatterier i Calabrien (”tåen” på den italienske
støvle) og beskyttelse af landgangen ved
Salerno, Operation Avalanche.
Inden Rodney blev sendt tilbage til
England nåede hun også at opleve at ligge
i havn på Malta sammen med det meste af
den italienske flåde da denne overgav sig,
men i slutningen af oktober gik turen atter
hjemad og frem til midten af december
opererede hun fra Greenock.

1944 og Normandiet
Fra 8. januar og frem til hun blev sendt i
tørdok d. 16. januar tilbragte Rodney tiden
med at prøve at få lavet de mange lækager,
der betød at hun tog ca. 1.000 tons vand
ind i timen og at hendes pumper måtte køre
hele tiden. Denne gang varede det frem til
27. marts inden hun igen blev sat i søen.
Hendes torpedorør blev fjernet og ligeledes

Rodney ligger her ud for Normandiets kyst og bombarderer de tyske
troppekoncentrationer kort efter invasionen er begyndt
Foto: Via Internettet
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katapulten til hendes Walrus flyvebåd.
Hun begyndte nu en serie intensive
øvelser fra Scapa Flow der skulle sætte
hende i stand til at deltage i forbindelse
med invasionen af Normandiet.
Kort tid inden invasionen kom general
Montgomery ombord på et kort besøg og
roste Rodneys besætning for deres arbejde
omkring Sicilien og Italien.
Da D-dag oprandt ankom Rodney til
området ud for Sword Beach omkring kl.
13.50 og hun begyndte med det samme
at bombardere de tyske kystbefæstninger
med sine 16-tommers kanoner, men hun
blev beordret væk fra de franske strande
allerede om aftenen d. 6. juni. Det varede
dog ikke mere end 6 timer inden hun igen
blev sendt mod Normandiet.
På vejen dertil skete der dog det, at en
lille flotille af LCTs (Landing Craft Tank)
kom på tværs af hendes kurs og et af dem
blev vædret af Rodney, der fik nogle små
buler i stævnen, mens LCT 427 sank med
mand og mus.
Tidligt om morgenen d. 7. juni var hun
igen i position ud for Normandiets kyst og
i løbet af de næste 2 dage fyrede hun 300
16-tommers granater og 450 6-tommers
ditto. Målene var tyske kampvognskoncentrationer så langt inde i landet som Caen,
hvilket må have påvirket de tyske styrkers
moral når deres kampvogne blev væltet
rundt af granater de intet kunne stille op
overfor.
Hun blev atter tr ukket væk fra
Normandiet d. 10. juni, da hun blev afløst
af Nelson, der overtog opgaven med at
bombardere de tyske styrker og bl.a. fik
ram på chefen for 12. SS Panzer Division.
Nelson ramte en mine d. 18. juni og man
sendte derfor igen Rodney over, hvor hun
bombarderede tyske mål og samtidigt
forsynede andre skibe og forskellige landstyrker med friskbagt brød. Hendes sidste
bombardement blev udført om morgenen
d. 9. juli, hvorefter hun vendte hjem til
Devonport efter at have affyret ikke mindre
end 519 stk. 16-tommers granater.
Efter aktionen ved Normandiet lå
hun ved en bøje i Devonport frem til d. 9.
august, hvor hun fik en noget usædvanlig
opgave, idet hun skulle bombardere engelsk territorium. Man ønskede at undersøge nøjagtigt hvad skade et bombardement
fra et slagskib kunne gøre ved et tysk
kystbatteri på den engelske ø Alderney,
der havde generet de landsatte styrker på
Cotentin halvøen.
For at få træfningen så præcis som muligt valgte man at ankre Rodney op og have
et par slæbebåde klar, hvis hun skulle svinge for meget for ankeret, idet der var civil
bebyggelse ret tæt på batteriet. I løbet af et
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par timer affyrede man 75 stk. 16-tommers
granater, der alle ramte indenfor en max.
afstand på 100 meter fra batteriet. Tre af
de tyske kanoner blev sat helt ud af spillet,
mens den fjerde blev beskadiget. Tyskerne
led ingen tab, da kanonmandskaberne trak
sig ned i deres beskyttelsesbunkers, men
det kan ikke have været nogen rar oplevelse
at have tonstunge granater faldende ned
omkring ørene på dem. Allerede samme
aften var Rodney tilbage i engelsk havn.

Efter Normandiet
Fra d. 27. august og frem til 12. september
var Rodney igen i dok, hvor man udførte
de allermest nødvendige vedligeholdelsesarbejder, inden hun d. 12. september
forlagde til Scapa Flow. Herfra stævnede
hun d. 16. september ud på det som skulle
blive hendes sidste operative indsættelse
under krigen. Det var en opgave som en
del af eskorten for konvoj JW60 der ankom
til Kola halvøen d. 20. uden at der var sket
noget specielt på turen. På vejen hjem fra
d. 28. september til 4. oktober opdagede
hendes destroyer eskorte en ubåd, der blev
sænket mellem Jan Mayen og Island.
Derefter blev Rodney udnævnt til
flagskib for chefen for den engelske Home
Fleet og forblev i den rolle forankret til
en bøje i Scapa Flow frem til hun fik en
kort tur i dok i slutningen af oktober. I
mellemtiden skete der så noget som fik en
afgørende betydning for Rodneys videre
skæbne, idet RAF fik sænket Tirpitz d. 12.
november. Rodney havde nemlig hele tiden
været holdt klar til at blive indsat, hvis det
tyske slagskib skulle forlade sin ankerplads
i de norske fjorde.

1945
Hvis Rodney havde været i tip-top stand er
det højst sandsynligt, at hun ville være blevet sendt til Stillehavet, men i virkeligheden
var hun et gammelt skib, der mekanisk var i
ret miserabel tilstand med fejl på maskineri,
styring og skrog og man besluttede derfor
at beholde hende i Scapa Flow som flagskib
med kun få og korte ture til søs.
Det var i rollen som flagskib at hun var
vidne til at de tyske ubåde sejlede ind til
Scapa Flow efter at Tyskland endeligt havde
overgivet sig. Kort tid efter VE-dag sejlede
hun til Rosyth hvor hun lå, afbrudt af en
kortvarig tur tilbage til Scapa. Mens hun lå
i Rosyth forestod der et større arbejde med
at male og pudse skibet op til et kongeligt
besøg, som fandt sted d. 28. september.
Hun overleverede rollen som flagskib
til HMS Nelson i Portsmouth d. 20. november og d. 28. november forlagde hun
for sidste gang for egen kraft til Rosyth
igen. På det tidspunkt var hun i så dårlig

stand, at der i hendes officersmesse blev
væddet om hvorvidt hun ville kunne sejle
til Rosyth selv, eller om hun måtte slæbes
derop.
Hendes maskineri holdt og hun kom
frem d. 2. december 1945.

Afslutningen
Umiddelbart efter ankomsten til Rosyth
kom Rodney i dok og man fjernede ammunition og alle mulige andre ting fra hende
og hun blev officielt overført til reserven
d. 11. januar 1946. Hun lå derefter ved kaj
i Rosyth frem til hun blev solgt som skrot
i januar 1948.
To måneder senere blev hun slæbt
den korte vej til Inverkeithing og arbejdet
med at reducere hende til stålplader varede
derefter knapt et år.

Bemaling
Her vil jeg nøjes med at henvise til to af
mine kilder, idet Rodney bar flere forskellige bemalinger igennem sin karriere.
Der er rigtigt gode plantegninger og
bemalingsskemaer at hente i Man o’War
3 og AJ Press nr.14, så det er bare med at
gå i gang. Bemærk i øvrigt at Rodney stort
set bar den samme bemaling igennem hele
2. Verdenskrig!

Rodney i modelform
1/350 Iron Shipwright. Det er ikke et sæt
for nybegynderen, idet det er helt i resin.
Skroget og en del af overbygningen er
støbt i et stykke! Det må være en tung sag.
Sættet viser Rodney i 1942 konfigurationen.
1/700 Tamiya. Det er et lidt ældre sæt,
men stadig et godt sæt. Det viser Rodney i
1927-1929 konfigurationen, så hvis man vil
lave hende som hun så ud i 2. Verdenskrig,
er der lidt konverteringsarbejde, men ikke
så meget endda.
1/1250 Mountford og 1/1800 Furuta.
Her må jeg indrømme at jeg intet ved om
dem og ej heller har kunnet finde nogle
yderligere detaljer.
Endelig har Airfix udgivet et sæt af
HMS Nelson i 1/600. Selv om de to skibe tilhørte samme klasse er der synlige,
udvendige forskelle på dem. Check dine
referencer grundigt inden du går i gang
med denne mindre konvertering.

Kilder
McCart, Neil: Nelson & Rodney 1927 –
1949
Ballantyne, Iain: H.M.S. Rodney
Raven, Alan & Roberts, John: Battleships
Rodney and Nelson (Man o’War 3)
Wisniewski, Piotr & Moscinski, Jerzy:
Nelson Rodney (AJ Press nr.14)
Internettet, især www.shipsnostalgia.com

Bælter til StuG/Pz.III og IV
Der skrives om 36 cm, 38 cm og 40 cm bælter, men det er lidt mere enkelt end som så.
Af Bjørn Jensen

O

prindeligt målte man uden kædebolte, så derfor benævnelsen 36
cm. Med kædebolte er det 38
cm. En mulig forklaring på ændringen er,
at man så fik et teoretisk lavere tryk ved at
have en større måleflade.
Hvor det er muligt, har jeg angivet fabrikat og nr. på bælter fra div. fabrikanter i
1:35. Nogle sæt har løse bælter med og de
er derfor ikke medtaget.
Jeg er kommet til følgende skelnen
mellem de forskellige bælter:

Et fabriksbillede af stablede bælter

2.
40 cm type 61/400/120 med to fordybninger i trædefladen og gennembrudte
styretappe blev anvendt på flg. køretøjer:
- StuG. III B
- Pz. III H-J
- Pz.Bef.Wg. III H
Det svarer til Modelkasten SK-24 og Friul
ATL-03.

Herunder ses bæltetype 2

Herover er det bæltetype 1

1.
38 cm type Kgs 6111/380/120 eller
6109/380/120 (tdl. kaldt 36 cm) med glat
trædeflade og gennembrudte styretappe
blev anvendt på flg. køretøjer:
- StuG. III A
- Pz. III A-G
- Pz.Bef.Wg. III D-E
- Pz. IV A-E
- Dicker Max
- Brückenleger IV
- Brückenleger IV (Sturmstegpz.)
- Minenräumgerät mit Pz.Kpfw. Antrieb
- Munitionsträger Ausf. E für Karl Gerät
Det svarer til Modelkasten SK-26 III/IV,
SK-57 og Friul ATL-02.
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4.
40 cm type 61/400/120 med glat trædeflade, to indsnævninger i trædefladen, massive
styretappe og øjer i siden blev anvendt på
flg. køretøjer:
- StuG. III G
- Pz. III H-J
- Pz. IV G-J
- Nashorn
- Hummel tidlig
Det svarer til Modelkasten SK-23, Friul
ATL-05 og AFV Club AF-35179.

Herunder er bæltetype 4 afbildet
Herover ses bæltetype 3

3.
40 cm type 61/400/120 med to fordybninger i trædefladen, gennembrudte
styretappe og øjer i siden blev anvendt på
flg. køretøjer:
- StuG. III C-G
- Pz. III E-G Umbewaffnung Program
- Pz. III H-N
- Pz.Bef.Wg. III H-K
- Pz.Beobw. III
- Pz. IV F-J
- Pz. Beobw. IV J
- Brummbär tidlig og mellem.
- Jgdpz. IV
- Nashorn
- Sturminfanterigeschütz 33
- Geschützwagen IVb für 10,5 cm
- Ostwind prototype
- Wirbelwind 2 cm Flakvierling
- Möbelwagen 2 cm Flakvierling prototype
- Land-Wasser-Schlepper II
- Bergepz. III
- Munitionsträger Ausf. F für Karl Gerät
Det svarer til Modelkasten SK-18 og 67,
Friul ATL-04 og Tristar 052

5.
40 cm type 61/400/120 med glat trædeflade, to indsnævninger i trædefladen,
gennembrudte styretappe og øjer i siden
blev anvendt på flg. køretøjer:
- StuG. III G
- Pz. III H-J
Laves ikke i 1:35.

Til højre har vi et billede af bæltetype 5
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6.
40 cm med to fordybninger i trædefladen,
massive styretappe og øjer i siden blev
anvendt på flg. køretøjer:
- StuG. III
- Pz. III
- Pz. IV H
- Brummbär sen
- Hummel tidlig
- Heuschrecke IVb
- Kugelblitz
- Munitionsträger III für Ferdinand
- Nashorn
Laves ikke i 1:35.

Øverst er det bæltetype 6

7.
40 cm med istagger på trædefladen pegende skiftevis mod højre og venstre,
gennembrudte styretappe og øjer i siden
blev anvendt på flg. køretøjer:
- StuG. III
- Pz. III N
- Pz. IV G-J
- StuG. IV tidlig og sen
- Möbelwagen 3,7 cm
- Hummel Munitionsträger tidlig og sen
Laves ikke i 1:35.

I midten ses bæltetype 7

8.
40 cm med istagger på trædefladen pegende skiftevis mod højre og venstre, massive
styretappe og øjer i siden blev anvendt på
flg. køretøjer:
- StuG. III G
- Pz. III
- Pz. IV G-J
- StuG IV tidlig
- Brummbär mellem
- Hummel sen
- Hummel Munitionsträger sen
Det svarer til Modelkasten SK-17 og
Friul ATL-27.

Nederst ses bæltetype 8
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9.
40 cm med istagger på trædefladen der
alle peger ind mod midten af bælteleddet,
massive styretappe og øjer i siden blev
anvendt på flg. køretøjer:
- StuG. III G
- Pz. III
- Pz. IV
Det svarer til Friuls ATL-28.

Her til højre ses bæltetype 9

10.
40 cm med istagger på trædefladen der
alle peger ind mod midten af bælteleddet,
massive styretappe med slids og øjer i
siden blev anvendt på flg. køretøjer:
- StuG. III G
- Pz. III
- Pz. IV J
Det svarer til Modelkasten SK-22.

Til venstre er det bæltetype 10

11.
40 cm med trædeflade med små huller,
styretappe med slids og øjer i siden blev
anvendt på flg. køretøjer:
- StuG. III G
- Pz. III
- Pz. IV J
Det svarer til Modelkasten SK-27.

Til højre kan man se bæltetype 11
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Til højre er det endnu et billede af bæltetype
11

12+13
Winterketten fandtes både med to fordybninger i trædefladen, med indsnævringer
og med istagger skiftevis mod højre og
venstre.
Friul ATL-19 laver typen med indsnævringer. Dragons gamle er af den første type.

Her til venstre og lige herunder er der tale
om Winterketten, bæltetype 12 og 13

14.
Ostketten med istagger skiftevis mod højre
og venstre.
Det svarer til Friul ATL-83
Jeg vil på intet tidspunkt hævde at mine
undersøgelser er ultimative, så hvis nogen
har tilføjelser eller ændringer må de meget
gerne melde tilbage så jeg kan ændre i
materialet.
Det sidste billede er bæltetype 14
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Porsche 917 – The Widow Maker
Der er i motorsport blevet udviklet et hav af biler. Nogle få af dem har været så specielle,
at de har opnået en form for kult status – de såkaldte ikon biler.
Tekst og modelfotos: Allan ”Vallensbæk” Nielsen

L

e Mans 24 timers løbet er nok kendt
af alle – også af dem der ikke lige er
hjemme i motorsport. Og mon ikke
alle også kender Porsche. Når man snakker
Le Mans sejre er Porsche nummer 1. Men
når vi snakker årgang 1969 var virkeligheden en anden.
Porsche var allerede stor inden for
sportsvognsracing – den type biler der er
med på Le Mans. Og de havde for så vidt
stor succes. Men den helt hellige gral – 24
timer på Le Mans – havde de aldrig opnået
at vinde. De var uhyggeligt tæt på i 1969.
I den tætteste afgørelse mellem to
bilmærker i løbets historie trak Porsche
det korte strå – så tæt på og så alligevel så
langt fra sejren. Bilen var en Porsche 908.
En bomstærk og velafprøvet bil. Men ikke
blandt de hurtigste på den korte distance.
Det ville Porsche lave om på.
Der kom i slutningen af 60’erne en
mulighed for at bygge racerbiler med en
5-liters motor. Men dog kun hvis man
mindst producerede 25 ens biler. En regel
der skulle forhindre Porsche og Ferrari i at
stille op med så voldsomme motorer. Men
Porsche ville det anderledes.

Hippie Porsche 917 på Le Mans i 1970
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De satte sig ned og konstruerede en
fantastisk bil med navnet Porsche 917. Og
det lykkedes dem rent faktisk i et kapløb
med tiden af lave 25 biler inden FIA’s inspektører ankom for at godkende. Alle hos
Porsche’s racing afdeling deltog – inklusiv
telefondamen. Operationen lykkedes – bilen blev godkendt.
Nu var Porsche klar til Le Mans i 1969
med deres 917 dræber. Bilen var uhyggeligt
hurtig – men også uhyggeligt ustabil. Man
havde lavet bilen meget lang og ”glat” –
men det gjorde den ustabil på langsiderne
og langsom i svingene. Man prøvede at
afhjælpe med diverse flaps, men uden
afgørende succes.
Nu skal man huske på den berømte
6 km langside på Le Mans (Mulsanne).
Dengang uden chikaner. Altså en gigantisk langside, hvor man trykkede pedalen
i bund. Og her var Porsche 917 de andre
biler klart overlegen. Så klart at den over
en omgang også var klart hurtigst selv om
den tabte tid i svingene.
Men et er at være hurtig – noget andet
er at være stabil over 24 timer. Det vidste
Porsche godt og derfor blev der suppleret

op med f.eks. deres 908 model. Og det
viste sig at være klogt. Porsche 917 dominerede løbet – altså indtil de gik i stykker.
Men endnu værre - den med ”The Widow
Maker” blev hurtigt blodig alvor. Allerede
på første omgang gik det grusomt galt
for John Wolfe i en privatanmeldt 917.
Dødsulykken stoppede dog ikke Porsche’s
racing team. John Wolfe var vist mere rig
end talentfuld og måtte sande hvor farlig
en 917 var i ikke-professionelle hænder.
Videre til næste sæson – 1970. Porsche
havde i mellemtiden fået testet bilen og
havde udviklet den såkaldte KH (Kurz
Heck – kort bagende) version. Og nu var
bilen pludselig totalt forandret var at være
farlig og ustabil til at styre som en drøm.
Det blev den version de fleste af os
kender i de superlegendariske Gulf farver
– lyseblå og orange. Bilen blev særligt kendt
pga. Steve McQueen filmen ”Le Mans”. En
klassiker der netop omhandler 1970 løbet
– dog i absolut Hollywood bearbejdning.
For at gøre ondt værre havde Ferrari
taget kampen op og lavet deres modvåben
– den blændende smukke 5-liter Ferrari
512. Så det er ikke uden grund at 1970 løbet

Det var regnvejr på Le Mans det år

er ikonisk. Det var virkeligt giganternes
mødested. Utroligt heldigt at det netop er
det løb filmen (delvis) dækker.
Nå – nu nævnte jeg den 6 km langside
på Le Mans. For den dårlige nyhed omkring
KH var at stabiliteten var opnået på bekostning af topfarten. Ikke noget problem
på ”normale” baner – men et problem på
Le Mans.
Derfor udviklede man en variant –
nemlig Porsche 917 LH (Lang Heck – lang
bagende). Den var – som navnet antyder
– betydeligt længere og langt mere ”glat”.
Noget som rigtigt gav pote når vi snakker
6 km ligeud.
Der blev indsat 2 Porsche 917 LH biler
på Le Mans. Den ene rimeligt traditionel
hvid med røde stafferinger (917 – 042) –
den anden den berømte ”Hippie” – blåviolet med neon grønne mønstre (917 – 043).
Det var Martini der var sponsorer
og de valgte genialt dette psykedeliske
farveskema for at tiltrække størst mulig
opmærksomhed. Og det kan man roligt
sige lykkedes. Og endeligt vandt Porsche Le
Mans. Det blev dog en KH der vandt løbet.
Et løb hvor meget få biler gennemførte.
Men Hippie bilen blev nummer 2 og en
Porsche 908 nummer 3.
Jeg husker tydeligt første gang jeg så
hippie LH bilen. Den så bare fantastisk ud
og den ville jeg bygge som model. Men ak
– Tamiya havde lige lavet en Porsche 910

i 1:12 og havde andre planer.
Nu er der lavet mange modeller af
Porsche 917 (vi snakker her 1/24 og større). Langt de fleste af KH bilen – især i
Gulf farverne.
Der er selvfølgeligt også lavet modeller
af Hippie bilen – men typisk som curbside
resin sæt – dvs. uden motor, gearkasse,
indmad osv. Kan blive til meget flotte
modeller. Men for en junkie som mig er det
kun full-detail det tæller. Dvs. med motor,
gearkasse, indmad osv.
Nu lyder det jo utroligt oplagt at lave
sådan en ikonisk model i full-detail. Dvs.
lige indtil man bliver klogere. En Porsche
917 er nemlig baseret på en kæmpe meget
komplex tynd rørramme, som er påklistret
body parts. Dvs. noget som er nærmest
umuligt at lave i 1/24 – især så det bliver
stabilt og passer sammen. Plast bliver for
tykt eller for spinkelt.

Model Factory Hiro
Se her er det så at computerteknologien
kommer i spil. Der findes et lille super
dedikeret japansk firma ved navnet MFH
(Model Factory Hiro). De har i modsætning til de andre på markedet investeret en
bondegård i high-tech teknologier.
De har i en årrække udgivet det ene sæt
bedre end det andet – typisk i hvidmetal,
resin, etch, vacuum osv. Og den gode nyhed er, at jeg er blevet bonkammerat med

indehaverne. De er nemlig meget interesseret i alle de billeder og informationer jeg
er i stand til at skaffe til dem. Og ja – det
lykkedes mig faktisk at få dem overtalt til
at lave projektet.
Projektet er noget af en bedrift – det
tog dem vist 5 måneder og en kæmpe indsats at komme i mål. Og de kom i mål med
et fantastisk sæt, hvor full-detail virkeligt
betyder full-detail. Alene motoren er et helt
projekt for sig selv.
Den store hovedpine er den komplekse rørramme, hvor vi hurtigt snakker
”pindebrænde” i 1/24. Ifølge IPMS DK
præsidenten et umuligt projekt at bygge.
Det vidste jeg desværre ikke da jeg anskaffede modellen.
MFH har klogeligt ”snydt” og delt
rørrammen op i sektioner. Og den passer
bedre sammen end frygtet. Kræver dog
engleblid behandling og tålmodighed.
Lad være med at tabe den på gulvet – jeg
snakker af bitter erfaringer. Hvor mange
dele består modellen af ? Jeg har opgivet
at tælle, men det er uhyggeligt mange hvis
man tæller alt med inklusiv nitter, etch osv.
Kan man overhovedet forbedre et sådan sæt? Ja da! Det mest oplagte er at åbne
dørene, så man kan se alle de lækre detaljer
i stedet for blot at vide de er der.
Sættet kommer med dørene støbt ind
i den forreste krops del. Ikke uden grund.
Fjerner man dørene knækker krops delen
nemlig bare man ser på den. Så løsningen
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Her er den forreste krops del af modellen. Man kan fornemme de svungne former på døren!

(efter at delene knækkede indtil flere steder)
er noget med at klippe noget meget tynd
plade ud og yderst forsigtigt lime det på
undersiden for at stabilisere. Nu lyder det
måske let at skære dørene ud. Ja tak – lige
til man opdager de uhyre svungne former
døren har. Så den med at finde det store
sav frem kan du godt glemme. Jeg brugte nogle uhyre tynde etchsave i diverse
udformninger samt noget meget skarpt
”udridsningsværktøj”. Noget som jeg tror
oprindeligt er udviklet til tandlæger. Læg
dertil en masse timer og tålmodighed.
Min oprindelige plan var at dørene ville
blive ødelagt. Jeg anskaffede derfor nogle
løse resindøre beregnet til et Porsche 917
KH projekt. De ville ikke passe 100%, men
det er ikke så let at se når dørene er åbnet

op. Et såkaldt quick and dirty trick. Men
det lykkedes på mirakuløs vis at ”redde”
begge døre, hvilket gjorde tingene lettere.
Nu er ordet let nok ikke særligt velvalgt.
Næste katastrofe er nemlig de meget komplekse mærker, som dækker store dele af
dørene og den forreste krops del. Nu skal
man altså til at ”adskille” nogle komplekse
mærker, så noget sidder på dørene – og
resten på den forreste krops del.
Behøver jeg at nævne at mærkerne er
meget tynde og meget let slår revner hvis
man forsøger at skære i dem. Men hvem
har sagt det skal være let at bygge en
full-detail Porsche 917.
Hvordan limer man så dørene på i
”opslået tilstand” så det holder. Et såkaldt
godt spørgsmål som jeg stadig pusler med.

Der er stort set intet at lime på. Noget med
selv at lave nogle meget tynde beslag i tynd
messingplade og håbe det holder.
Noget andet der klart kan forbedres
er diverse kontakter på instrumentbordet.
Her monterer man naturligvis nogle drejede dele som desværre er så små at man
helst skal bruge en lup for overhovedet at
kunne arbejde med delene.
Et klassisk problem er referencer. Især
når man bygger full-detail åbner der sig en
gigantisk mængde af ”gode spørgsmål”.
Der er ikke overraskende udgivet mange
gode bøger om Porsche 917. Den bedste
set med modelbyggerøjne er ”Porsche 917.
The undercover story” som indeholder et
hav af tekniske fotos.
Et andet digert værk er ”Porsche 917
– Archiv und werksverzeichnis”. Dernæst
tager man naturligvis til Goodwood Festival of Speed gennem en årrække udstyret
med noget herredyrt Canon kameraudstyr.
Derovre er der typisk altid en eller flere
Porsche 917 biler som de står og arbejder
på i adskilt tilstand. Men næsten aldrig LH
bilerne. Der blev nemlig kun lavet uhyre få.
Der var som før nævnt 2 på Le Mans i
1970 og 3 i 1971. Men hippiebilen var der
kun i 1970. I 1971 blev den ombygget,
så den udgjorde den ene af de tre. Den
hvide fra 1970 blev også ombygget (så
den udgjorde den anden af de tre). Den
blev ombygget til den blændende smukke
sølvfarvede Martini. Bilen findes stadig
på Porsche museet og har været på Goodwood Festival of Speed – men IKKE i
adskilt tilstand. Den tredje LH (i Gulf
farver) var til gengæld helt ny.
Og her kommer det næste mareridt.
Man kan typisk let finde 3 billeder af den
samme del som giver tre forskellige svar.
Det skyldes at der blev bygget så mange
biler – som så yderligere blev ombygget
og løbende forbedret. Og nej - der findes
ikke en masse herregode tekniske billeder
af ”min” hippiebil i farver. Og nej – bilen
findes heller ikke længere. Så det er noget
med ”et kvalificeret gæt” efter at have set
på uendeligt mange billeder.

Bilen i model

Her får man en ide om hvor mange detaljer, der faktisk er i MFH sættet
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(Jeg medregner kun 1/24 og større). Som
nævnt er der faktisk lavet mange modeller
af Porsche 917. Også i plast, men mange
(især de gamle) er meget ringe. Langt de
fleste er KH versionen. De 2 bedste plastsæt er Hellers (den er gammel, men stadig
god i forhold til alderen) og så har Fujimi
for ikke så længe siden lavet et fint sæt. Men
det er langt fra full-detail.
Når vi snakker LH er det meget småt.
Le Mans Miniatures og Fisher kastede sig
over dem i resin, men ”kun” som curbsi-

Vi tager det lige i stor størrelse, der er masser af fine detaljer i sættet

Her er det et close-up af motoren, et helt projekt i sig selv
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Hvidmetal, resin og lidt andet gør dette til et ægte multimedie sæt

de. Der er lavet nogle herredyre resinsæt i
1/12, men de skulle ifølge pålidelig kilde
være en stor skuffelse – især til den tårnhøje pris.
Langt det bedste sæt er MFH, som
faktisk har lavet alle 5 LH varianter (som
dog på de fleste punkter er det samme
grundsæt). Ulemper ved MFH er at sættet
er langt sværere at bygge end f.eks. Le Mans
Miniatures og Fisher.

Hints og tips
Hvordan bygger man så et MM sæt?
Tja – her kunne jeg skrive en lang bog.
Men nogle grundlæggende ting er:
- Alle delene skal først slibes og forberedes. Et langt større arbejde end et
plastsæt.
- Man skal bruge meget tid på at ”tørsamle”. MFH sættene bliver bedre og bedre,
men glem Tamiya standard. Og den
med at rette op og rette til ”bagefter”
ender ofte i fiasko. Så man skal bruge
MEGET lang tid på at forberede inden
man overhovedet kan begynde at male,
lime og bygge.
- Et kæmpe puslespil er alle de huller der
skal bores. Vel og mærke INDEN man
limer og bygger. Her kræves der virkeligt
overblik over en byggevejledning.
Det kan være næsten umuligt at bore når
først delene er samlet. Normalt er alle
huller i et MFH sæt ”markeret”. Start
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med 0,5 mm bor og arbejd dig op. Og
husk – et 0,5 mm bor bliver lynhurtigt
sløvt i hvidmetal, så køb et lille lager.
- Noget af det sværeste er glasdelene.
Dvs. det er ikke glas men vacuform.
Fordelen: Det er meget tyndt og dermed
skalatro. Ulempen: Det er et mareridt
at klippe ud. Kanterne er ”markeret” –
men det er virkeligt et herrejob at slippe
godt fra den øvelse. Og nej – glem den
med at lime. Man tørsamler delen, man
tager et 0,5 mm bor og med passende
mellemrum laver man FORSIGTIGT
huller. De skal bruges til at nitte ruderne
til kropsdelene. Hvis du synes det lyder
svært så har du helt ret.
- Man skal ikke male direkte på resindelene. Jeg grunder altid med Tamiya hvid
grunder. Der slibes efter, så man får en
glat overflade.
- Jeg bruger altid Loctite super attak. Den
holder (næsten) altid og er god til at lime
forskellige typer materialer sammen.
- Hvis du er typen der er til weekendprojekter har du spildt din tid ved at læse
den her artikel. Der er mange måneders
arbejde i et full-detail sæt. Sættene er
dyre, men egentlig ikke ”pr. time”. Hvis
man så bare kun købte de sæt man rent
faktisk kan nå at bygge.

NYT FRA ROYAL MODEL
RM082: Katalog 2010
RM603: Italian alpine soldier
Afghanistan 2008/9
RM604: M3 LEE (for Academy kit)
RM605: Willy‘s
RM608: Kübelwagen driver (incl. 2 heads)
RM609: Conversion kit M14/41 1° serie
RM626: Eyelets
RM627: Crewman SS Panzerdivision
RM628: Evacuee pulling cart
RM629: Modern italian tank crew (no.2)
RM630: Tank commander
„Grossdeutschland“ Div.
RM631: Panzer IV crewman
(Normandy 1944)
RM632: Seat springs for jeep
and other vehicles
RM633: Assorted handwheels
RM634: SC 70/90 - SCP70/90
RM635: Metal tape
RM636: Mother with her children
RM637: Assorted farm tools
RM638: Children playing
RM639: Farm cart (small type)
RM640: Farm cart (big type)
RM641: Wine barrels and farm accessories
RM642: Farm accessories
RM643: Whellbarrows
RM644: Farm plow
RM645: Canvas cover Sturer Emil
(Trumpeter kit)
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Flåden 500 år
Det er vel de færreste der ikke har opdaget, at Danmarks Flåde i år fyldte 500 år.
Hen over sommeren er det blevet markeret med udstillinger, parader, tv-indslag osv.
Tekst og fotos: Per Voetmann

Flådens fødsel
Flådens fødsel dateres til den 10. august
1510. Kong Hans giver i København på
Sankt Laurentii dag (den 10. august) 1510
lensmanden på Laholm, rigsråd Henrik
Krummedige, bestalling ”som øverste kaptajn og høvedsmand for alle søkaptajner”.
Skibscheferne i flåden benævnes
indledningsvis som høvedsmænd, men i
enkelte tilfælde dækker betegnelsen chefen
for den ombordværende styrke af soldater.
En række faktorer spillede en rolle i
forbindelse med etableringen af den danske flåde. Kongen var interesseret i den
meget omfattende handel i Østersøområdet. Transporterne foregik med skib, men
det var hovedsageligt tyske købmand fra
bystaterne eller Hansaen i Nordtyskland,
især Lübeck, Rostock, Wismar og Danzig,
som tjente på handlen.
Søvejen ind og ud af Østersøen gik
via Øresund, og den danske konge besad
udsejlingen. Med en fæstning på hver side
og veludrustede skibe i nærheden kunne
kongen opkræve afgift af de passerende
skibe. Hermed blev sundtolden indført,
og afgiften gik ikke til staten. Den gik til

kongen personligt, og af disse midler betalte han så en flåde, som kunne holde fred i
Østersøen, så søhandlen kunne trives uden
indblanding fra konkurrerende magter eller
fra sørøvere. Kongen anskaffede således
en orlogsflåde.
Fjenden var først og fremmest Lübeck
og dernæst Sverige. Da Rusland også havde
et modsætningsforhold til Sverige skabte
det en alliance mellem Rusland og Danmark, som varede i mange hundrede år.

Flåden udvikles
Jeg vil ikke her repetere flere hundrede års
dansk historie. Det vil føre for vidt. Men
perioden siden 1510 har været præget af
op- og nedture for Flåden. Bevægelser,
der har været tæt knyttet til Danmarks
geopolitiske situation. Men i høj grad også
til nationale politiske bevægelser.
Flåden har i hele perioden spillet en rolle for Danmarks selvforståelse som nation
og som søfartsnation. Historien har været
præget af alle typer ledere. Rigtige helte og
fumlende dilettanter. Der er skrevet mange
helteberetninger gennem årene. Tordenskjold betragtes vel som en af de største,

som stadig besynges i danske børneviser.
Under de mere uheldige krige mod
englænderne i starten af 1800-tallet gik
det knap så godt. Flåden blev erobret og
sejlet til England.
Vil man have indblik i den mere uheldige side af historien, kan man jo f.eks. læse
Carsten Jensens roman ”Vi de druknede”.
Den har ikke sit hovedfokus på Flåden.
Men den indeholder en meget lidet glorværdig gennemgang af Flådens indsats
under krigene mod slesvigerne i 1848-1850.
Man krummer tæer under læsningen.

Den moderne flåde
En helt særlig epoke i landets såvel som
Flådens historie er perioden efter den anden verdenskrig. ”Den kolde krig” herskede. Al dansk militær kapacitet var fokuseret
på den konflikt, der heldigvis aldrig blev
udløst i en egentlig krig.
Med murens fald i 1989 sluttede perioden ganske brat. I løbet af kort tid i begyndelsen af 1990’erne forsvandt de sovjetiske
og russiske styrker fra Østtyskland, Polen
og de baltiske lande. Østtyskland blev ”indlemmet” i Vesttyskland, og der opstod et

P562 Viben ses her med hajmund og det hele.
Skibet blev udfaset sammen med næsten alle andre
Standard Flex bådene d. 7. oktober 2010
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Miljøskibet Gunnar Seidenfaden deltog også i flådeparaden

nyt, stort Tyskland. For russerne opstod en
helt ny situation, idet det østtyske område,
Polen og de tre nye baltiske stater sammen
med en række andre tidligere Warszawapagt
lande nu indgik i NATO.
Hermed kunne Danmark ændre sin
mangeårige trusselsvurdering. Der var ikke
længere en fare for pludselige angreb, amfibielandsætninger, store luftnedkastninger,
massive fremrykninger over land gennem
Slesvig-Holsten etc. Hermed bortfaldt også
Flådens behov for et højt mineberedskab.
De offensive våbensystemer, havde ikke

umiddelbare anvendelsesmuligheder mod
bestemte mål i Østersøområdet.

Internationale operationer
og operationer i hjemlige
farvande
I 1990 benyttede Saddam Hussein lejligheden til at erobre det olierige naboland
Kuwait, og det medførte en krig, hvor
Flåden deltog i den internationale koalition
med korvetten Olfert Fischer støttet af den

Ombord på RFA Fort Rosalie var bl.a. denne Lynx helikopter med kraftig bevæbning
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norske logistikenhed Andesnes. Formelt
set var det første gang en dansk flådeenhed
var i krig siden 1864, og det krævede et
stort lovgivningsarbejde i Folketinget, før
de politiske forudsætninger faldt på plads.
Flåden har efterfølgende været betydeligt
mere orienteret mod den type internationale operationer. Og specielt efter 11. september 2001 har indsatsen været tiltagende.
Flådens opgaver i hjemlige farvande
skiftede også karakter. Fjenden stod ikke
længere for døren, men der skulle stadig
udføres farvandsovervågning, søredningstjeneste og miljøforureningsbekæmpelse.
En væsentlig del af søredningstjenesten i
danske farvande påhviler nu Marinehjemmeværnet.
De tre korvetter af Niels Juel-klassen
udgik af Flådens tal i august 2009 efter
knap 30 års begivenhedsrig tjeneste. Tre
nye fregatter Iver Huitfeldt, Peter Willemoes og Niels Juel er under bygning på
Lindøværftet. Sammen med de to store
kommandostøtteskibe – Absalon og Esbern Snare – får Flåden en styrke på fem
store, moderne enheder. De er udrustet
med de mest moderne våbensystemer og
”sensorer”, det vil sige radar, ESM (aflytning af radar- og radiosignaler), sonar,
elektro-optiske systemer og meget mere.
Skibene kan udsendes som en national
flådestyrke, men oftest vil de deltage i
internationale operationer.

Nordatlanten
I 1991 – 1992 overtog Flåden fire nye
inspektionsskibe af Thetis-klassen. Baggrunden var, at de fire skibe af Hvidbjørnen-klassen fra 1963 var slidt op efter knap
30 års sejlads på Nordatlanten. Det femte
og nyere inspektionsskib, Beskytteren, blev
foræret væk til den estiske flåde.
Søværnets Materielkommando ønskede et fremtidigt inspektionsskib baseret på
et væsentlig større skrog, og man kopierede
skrogform og dimensioner fra et vellykket
norsk kystvagtskib. Man endte med et
skib, som var præcis dobbelt så stort som
det forrige, i alt på 3.600 tons. Det blev en
meget vellykket og sødygtig konstruktion,
som kunne bemandes af en relativ beskeden besætning og have en Lynx-helikopter
med om bord. Der er normalt en enhed i
grønlandske farvande og en enhed i færøske farvande.
Siden 2008 har Flåden modtaget to
inspektionsfartøjer til grønlandske farvande, Knud Rasmussen og Einar Mikkelsen.
Skibene er på 1.720 tons, men skibene
er så automatiserede, at de kun behøver
en besætning på hver 18 mand. De er
forsynet med et helikopterdæk, så der
kan lande en helikopter om bord, men de
opererer ikke med en helikopter om bord.
Inspektionsfartøjerne afløser to af tre
grønlandskuttere.

Ringen sluttet:
Flåden bekæmpede pirater i 1510 og gør
det igen i 2010
Gennem de seneste 500 års historie –
og længere tilbage endnu - har Danmark
haft betydelige interesser på havet og haft
meget store indtægter fra søhandel og fiskeri. Det har vi stadig, og indtægterne er
nu suppleret med indtægter fra udnyttelse
af olie- og naturgasforekomster under
havbunden, og det sker ikke alene i danske
farvande, men nu også globalt.
Flåden har støttet og beskyttet disse
interesser, og i fremtiden vil Flåden
også bidrage til at beskytte handlen
på verdenshavene, sikre sejlruterne og
bidrage til det, som med et moderne
udtryk hedder ”maritim sikkerhed”.
Det er et begreb, som dækker alt fra
piratbekæmpelse, konvojering, søredning, brandslukning, søopmåling
og meget mere.
Operationerne ud for Afrikas Horn
er et eksempel på effektiv piratbekæmpelse under de betingelser, som internationale aftaler og lovgivning samt
vores egen nationale lovgivning sætter
rammerne for.

Den danske og den svenske flåde har udkæmpet mange slag.
Denne gang var det et fredeligt besøg. Skibet hedder Stockholm og er en korvet

Flådeparaden 2010
Som nævnt er Flåden blevet markeret hen
over sommeren 2010. I august bl.a. med
en stor flådeparade i Københavns Havn,
hvor bl.a. HM Dronningen overværede
de forbisejlende danske og udenlandske
flådeenheder.
Efter paraden kunne interesserede besøge de forskellige enheder rundt omkring i
Købehavns Havn. Fra Langelinie til Langebro lå 44 forskellige skibe side ved side. Fra
RFA Fort Rosalie (UK) til amfibiefartøjet
Kaliningrad (Rusland).
Jeg nåede ikke selv ombord på dem alle
sammen. Men Fort Rosalie og Kaliningrad
nåede jeg.
Fort Rosalie tilhører den britiske Royal
Fleet Auxiliary, som især varetager forsyningsopgaver for Royal Navy uden dog
at være en del af flåden. Bevæbningen er
sparsom, men skibet rummer dog 4 Lynx
helikoptere og en række lettere våben.
Skibet er fra 1978.

I den anden ende af havnen lå så Kaliningrad. Et russisk amfibiefartøj, der er
beregnet til at lande kampvogne og soldater
på fjendens strande. Det passer fortrinligt
til strandene i Østersøområdet. Konstruktionen er meget speciel. Det har store spil
og ankre på bagdækket, som kastes ud
inden man for fuld kraft sejler skibet op
på landgangsstranden. Når man har losset
sit udstyr, bruger man ankrene og spillene
til at trække skibet tilbage til smult vand.
Der var meget at se på. Mere end det er
muligt her at beskrive. Flådens hjemmeside
– se nedenfor – rummer mange detaljer,
som mere interesserede kan opsøge!

Udstillinger og bøger mm.
Året har budt på flere udstillinger. Orlogsmuseet rummer stadig en om piratbekæmpelse. Flere bøger har set dagens lys.
Nysgerrige kan finde en oversigt på
http://flaaden500.dk/
Hjemmesiden har også været hovedkilden til denne lille beretning.

Finland havde sendt minelæggeren
Uusimaa ned til jubilæet
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Se der er 4 åben…
Endnu et år går på hæld og indgangsbønnen til en lang, mørk, våd og kedelig vinter er
trilogien af ”events” i slutningen af oktober og starten af november.
Tekst og fotos: Flemming Hansen

E

t af de faste holdepunkter er den
årlige udflugt til det i øjeblikket særdeles farlige krigsområde Malmø,
hvor en eller flere galninge skyder efter
antageligvis sagesløse indvandrere. Men da
der ikke var nogen af d’herrer der var samlet i formandens ”Krone 1”, der på nogen
måde kunne forveksles med indvandrere
med en højere gennemsnitlig pigmentering
end hvad der er standard for området og
årstiden tog vi i god tro turen over broen
til C4 Open på det Tekniske Museum syd
for Malmøs bymidte.
Hvis nogen skulle være i tvivl så er de
andre events der hentydes til, naturligvis
Esbjerg Åben og Hobbymessen i Valby,
hvor undertegnede dog ikke kan være til
stede i år.
Men C-4 Open programmet er jo en
fast integreret bestanddel med en dagsorden helt efter de uskrevne vedtægter, hvori
der indgår mulighed for indkøb af diverse
ikke-alkoholiske drikkevarer i et lokalt storcenter, hvorefter der er snusetur hos den
eneste tilbageværende modelbiks i Malmø:
ModelCraft. Dette efterfølges naturligvis
af en overdådig middag på den nærliggende Burger King, så fingrene er helt klar til
at pille ved modeller på C-4 Open!
Arrangementet er efterhånden af en
imponerende størrelse, hvor der er kø for
at komme ind og der er masser af boder,
hvor der kan lægges alle de uønskede likvider det måtte ønskes.
Konkurrencen var i år repræsenteret af
omkring 400 modeller af et rimeligt pænt

En nydelig Harrier i USMC bemaling
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Årets tema-klasse på C-4 Open var „I basker blå“, hvilket havde fået denne M8 Greyhound i
svensk FN-bemaling fra Kongo på banen

niveau. Det imponerende var at som jeg
lige vurderer det ikke var nogen/særligt
mange genanvendte modeller. Altså modeller der har været med før, hvilket der jo
nærmest er utænkeligt herhjemme desværre. Så flot, at der kan lokkes tilpas mange
deltagere til med nye modeller – hvert år.
Som sagt var niveauet pænt på de udstillede modeller. Jeg har dog svært ved at
fremhæve nogle modeller frem for nogen
andre. Der var som sædvanligt mange fine
fly og Draken er stadig et populært fly.
Dog undrede det mig at der slet ikke
var nogen i 1:48 med tanke på alle de fine

resin dele og decals der er kommet i netop
den skala?
Men der kan naturligvis være forsinkelser i at få sådanne mega detaljerede modeller færdig – det ved jeg jo selv… (Leder)
Til gengæld var da en der havde fået
en 1:24 Mosquito færdig. I 1:48 blev jeg
tiltrukket af en fin Flagon og MiG 21,
mens der i 1:32 var en ombygget Hasegawa
FW-190 der var blevet til en ”Känguru”.
Blandt panseret var der faktisk en del
der havde kastet sig over Tamiyas kraftigt
opdaterede Matilda i forskellige bemalinger
og ”Ørken Erik” stillede også op med en

1/48 FLAGON, byggesættet er fra Trumpeter

del ørken inspirerede modeller – eller også
havde han fået nogle ligesindede!
Særudstillingen med FN bidrag var
desværre ikke den helt store oplevelse. Der
var som jeg umiddelbart så det kun én rigtig
flot model. Den var til gengæld også rigtig
flot – og ja jeg aner ikke hvad den er for en!
Så måske har emnet været for smalt eller
måske bare ikke populært nok til at få folk
til at bygge modeller i større tal ud fra det?
Skibe var der en del af og der faldt jeg
over den fine Tirpitz i 1:350 som den så ud
i Kaafjord i 1943. Den havde ikke fået for
lidt med ætsdetaljer og fin bemaling med
weathering. Der var minsandten også en
E-båd i 1:350. Den var bette!
Blandt dioramaerne kunne flere genkendes som Ib’orama og Lasse’oramaer
velkendt fra kvartårskonkurrencerne på
Nyboder skole. Der var da også flere andre
der bød ind med fine dioramaer bygget
over den velkendte læst med et eller to
køretøjer med et antal figurer, hvor det er
tydeligt at figurbemaling og bemaling og
korrekt weathering af køretøjet skal sidde
lige i øjet, hvis der skal ”metal” med hjem.
Dog syntes jeg at mangle det helt store
kapow diorama, der tidligere har været så
typisk for C-4. Men det er jo også noget
der tager lang tid at lave, så hvis man kan
”klare” sig med noget mindre så må det
blive det.
Biler. Tjae, der var ikke den helt store
tilstrømning og der var ikke meget at skrive
hjem om i det felt. Der var en åbnet Nissan
Skyline, hvilket nok på papiret var en fin
idé, men udførelsen var måske ikke så imponerende og der var detaljer der var åbenlyse gæt. Det skal dog til modelbyggerens
fordel siges at der er ikke mange referencer
at finde på Japanske GT serie biler…
Der var dog et fint ”rugbrød” malet i
SAS farver, der nok kan kaldes min favorit

i den klasse. Der var også nogle OK Ferrarier, men generelt var niveauet langt højere
blandt fly og militær. Intet usædvanligt i det.
Det helt usædvanlige omkring C4 skete
dog på dansk grund dagen før, da jeg som
sædvanlig havde været en tur i Magasin
på Kongens Nytorv for at købe nyeste
nummer af det tyske Modell Fan i nok
Danmarks største bladudvalg i kælderen.
Der fortalte den svenske pige i kassen at
der var udstilling i weekenden i Malmø
med ”den slags” med hentydning til bladets
indhold. Der må jeg sige at jeg godt nok
blev overrasket!
Der bliver lige lidt fodarbejde at gøre
med reklameringen inden næste års DM!

NYT FRA AJ PRESS
CP 31: Hetzer vol. 2. 216 sider.
100 illustrationer i 3D.
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

Denne Ju-87 Stuka er i skala 1/72

NYT FRA PLUS
1:35
303:
Road bridge
310:
Placard column
321:
British Gun tractor CDSW
325:
British light truck WOT 2
342:
Praga RV
358:
Barbed wire fence
363:
Roofing - red
364:
Roofing - light grey
365:
Roofing - dark grey
367:
Dustbin
368:
Railway station
369:
Roadblocks-long
370:
Windows
EL034: German Hot box
EL041: Metal drum
EL042: U.S.Pot, WWII
1:48
4042: Roadblocks-long
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Blue Flame
40 års jubilæum for den første LSR over 1.000 km/t.
Af Flemming Hansen

I

rækken af den gamle redacteurs tradition for at bibringe noget jubilæums
relevant er her en lille historie om en
lille flok fantasters leg med meget hurtige
”biler” på Bonneville Salt Flats i USA.
Skal vi ikke lige få placeret Bonneville
Salt Flats først, for dem der ikke lige måtte
vide det? Stedet er placeret i staten Utah
i USA i nærheden af Salt Lake City (gæt
selv hvorfor den hedder det…!) og er en
udtørret saltsø af en så betragtelig størrelse,
at der i mange år er blevet afholdt tests og
de såkaldte ”Speedweeks”, hvor fantaster
medbringer deres kreation og i forskellige
klasser gælder det så om at køre så hurtigt
som muligt på en afmålt distance.

LSR
Er forkortelsen af Land Speed Record
og den aktuelle rekord er 763 mph (1.228
km/t) og er sat den 15. oktober 1997 af
Andy Green i Thrust SSC. Den blev i øvrigt
sat i Black Rock Desert Nevada i stedet.
Der er masser af klip på Youtube af dette.
Thrust SSC og den tidligere rekordindehaver blev vist sammen på Goodwood
Festival of Speed i 2000. Den tidligere hed
også Thrust – men bare med efternavnet
”2” i stedet. Den satte den tidligere LSR i
1983 med manden bag det hele – Richard
Noble – bag rattet.
Men før dette skal vi så tilbage til 1970
og artiklens overskrift… eller skal vi? For
ind i mellem blev der i 1979 også forsøgt
på at slå rekorden fra Blue Flame.
Det var den såkaldte ”Budweiser
Rocket”, der med Stan Barrett bag ”rattet” forsøgte at overgå Blue Flame. Men

Thrust SSC set forfra har visse ligheder
med en BAe Canberra
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Her er det Thrust 2 på Goodwood i 2000

rekorden blev aldrig anerkendt af FIA og
der er en del kontroverser omkring selve
rekordforsøget, således at denne kun kan
stå som en parentes.

Blue Flame
Når man snakker raketter, så er det i reglen
noget man tænder og så løber man væk og i
sikkerhed. At få ideen om at spænde raketten på en bil og så ellers selv sætte sig bag
rattet kan kun være udtænkt af personer,
der måske nok havde det bedst omgivet af
rare mennesker i hvide kitler! Men ideen er
ikke ny – heller ikke i 1970.
Vor kære redacteur har selv skrevet om
en Opel raket bil, og der er ikke tale om
Johnny Brians gamle Manta, men om et
forsøg gennemført for mange år siden. (Se
selv historien i IPMS Nyt nr. 120).

Op igennem 60’erne var rekorden blevet slået gang på gang i det man må kalde
rekordens guldalder, hvor man gik bort fra
hjuldrevne biler, men i stedet begyndte at
bygge en slags avancerede sæbekassebiler
med jetmotor på. Art Arfons blev berømt
på sin serie af Green Monster ”biler”, der
populært fortalt blev bygget af forhåndenværende materialer fra en skrotplads. Men
det blev Craig Breedlove i den mere high
techede ”Spirit of America” der som den
første fik passeret 600 mph (964 km/t) Det
var en rekord der nærmest satte en stopper
for yderligere forsøg i nogen tid.
En hot rodder ved navn Dick Keller
var blevet gift og havde lovet konen at
stoppe med at køre drag racing. Men han
holdt ikke op med at interessere sig for
hurtige biler.
Han var ansat ved the Illinois Institute
of Technology Research Institute, hvor
han beskæftigede sig med små partikler,
hvilket blev til et venskab med Ray Dausman der var på en kontrakt fra NASA, hvor
han forskede i drivmidler.
De to spiste ofte frokost sammen, hvor
det føg i luften med vilde ideer. Den ene var
vild med biler og den anden med raketter.
Det kunne kun gå galt!
Der blev lavet en lille prøvemotor
baseret på hydrogenperoxid – bedre kendt
som brintoverilte – der med en tilføjet
katalysator – kan få det hele til at fungere som en monofuel, så der ikke skulle
blandes f.eks. flydende ilt og petroleum
sammen, hvilket ville gøre det hele til et
større teknisk mareridt på NASA niveau.
Den lille motor kunne yde 25 pund, så der

Blue Flame på Goodwood i 2007

blev straks tegnet en stor motor der ville
yde 100 gange så meget.
Keller tegnede et chassis og Hot Rod
bygger Pete Farnsworth blev hyret med
til at bygge Reaction Dynamics X1 som
blev brugt i et Proof Of Concept forsøg
inden den helt store model skulle laves. I
mellemtiden var Keller blevet ansat hos Institute of Gas Technology, hvor han lavede
kontraktarbejde i naturgasindustrien. Han
forklarede sine nye kolleger i begejstrede
vendinger om sit lille nebengeschäft med
en LSR bil. For at yde mere foreslog nogle
kolleger om ikke den kunne køre på flydende naturgas, hvortil Keller svarede – ja
hvorfor ikke?
På det tidspunkt var den lokale udgave
af HNG i gang med at promovere brugen
af naturgas i hjemmene, så hvorfor ikke
spytte lidt i kassen til LSR projektet? Der
blev lagt et budget på 50.000 $ og en plan
for at forsøget skulle gøres i efteråret 1969,
hvilket i bagklogskabens ulideligt klare lys
var for forceret.
Men Keller tog tilbage til IIT og bragte

de bedste nørder i spil sammen med en
supersonisk vindtunnel for at bygge bilen.
Men snart efter startede problemerne.
Først trak Firestone sig, hvilket gjorde at
man skulle bruge de større Goodyear dæk
i stedet. Kort tid efter blev deres chauffør
der skulle køre ”bilen” Chuck Suba dræbt
i en dragster ulykke og nr. 2 på listen – den
berømte dragracer Don Garlits fik af sin
familie besked om at han ikke var interesseret… Efter nogen tid fandt man en fyr
der havde forsøgt sig som astronaut test
objekt og var noget af en adrenalin junkie:
Gary Gabelich. Han havde de nødvendige
forudsætninger ud over at han var en præsentabel fyr fra Californien, der passede
godt i marketings øjemed.
Men på grund af disse problemer måtte
man udskyde forsøgene i et års tid, hvilket
gjorde at AGA (HNG varianten i området)
overtog projektet og ejerskab af ”bilen”.
Men man indgik dog en aftale om at spæde
til i et nyt forsøg i efteråret 1970.
Endelig kunne det store og 2.245 kg
tunge ”projektil” af en bil blive rullet ud

med en raket motor der ydede 22.000
punds tryk, hvilket svarer til 58.000 hestekræfter. Den blev døbt ”The Blue Flame”
og er stadig en af de smukkeste rekordbiler
nogensinde.
Efter en række statiske tests, hvor man
afprøvede mekanikken tog man ud på salt
sletten den 14. oktober 1970, for at gennemføre et to ugers angreb på rekorden,
der på det tidspunkt tilhørte ”Spirit of
America”. Desværre eksploderede motoren og efter udbedring af skaden måtte
man prøve sig lidt frem med brintoverilte,
hvor man nåede op på 400 mph. (643
km/t) og den kørte simpelthen som på
skinner. Teamet tog derefter ind til Salt
Lake City for at udbedre motoren, så man
kunne gå over til det kraftigere flydende
naturgas. Vinduet med de to uger var nu
overskredet og der blev spildt en del tid
med at få naturgassen til at virke som den
skulle. Den forbrændte uden for motoren,
hvilket ikke var særligt effektivt – til gengæld brændte det kablerne over til brem-

Bagenden af Blue Flame som den så ud på Goodwood 2007
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Blue Flame igen. Bemalingen er en blå næse, der bliver mindre og mindre blå hen mod bagendne

sefaldskærmen hvilket gav Gary Gabelich
nogle ”interessante” momenter under et
forsøg og antageligvis var der nok brug for
rene underbukser!
Men Blue Flame ydede nu mellem
13.000 og 15.000 punds tryk, hvilket var
langt nede i forhold til det skitserede, men
til gengæld kunne der køres fornuftige 600
mph forsøg. Endelig den 23. oktober skulle
det være, for kassen ved at være tom. I
første forsøg blev der gennemført på 622
mph og på returløbet nås der 630 mph over
den målte kilometer.
Da Blue Flame stille gik i stå begyndte
det at regne og om natten begyndte det
også at sne, så det var i absolut sidste øjeblik at gennemføre forsøget.
Da forsøgene var ovre var det AGA der
ejede bilen og teamet fik aldrig mulighed

for at køre den igen. Keller ville gerne have
gjort endnu et forsøg for at udnytte det
fulde potentiale af bilen. Men sådan skulle
det ikke blive.
Bilens rekord for milen (1,608 km) stod
indtil 1983, hvor den blev slået af Richard
Nobles ”Thrust 2” – men den hurtige kilometerrekord var gældende i 27 år indtil
Andy Green i ”Thrust SSC” slog den.
Men Blue Flame var først over 1.000
km/t, hvilket Keller først fandt ud af da
han læste en tysk Stern magasin. I USA var
alt i mph, så 1.000 km/t var nu alligevel et
pænt rundt tal for Keller.

Blue Flame i dag.
Lige siden 1970 har Blue Flame befundet
sig på museum og jeg har set den to gange.
Først på Goodwood Festival of Speed i

England i 2007, hvor den var udstillet med
andre rekord biler.
Anden gang var ved et rent tilfælde
ved mit besøg på Sinsheim museet i Sydtyskland i 2008, hvor den dag i dag stadig
befinder sig. Så derfor er der endnu en god
grund til at tage turen til Sinsheim!

Modelmæssigt set
Naturligvis vil ethvert medlem med respekt
for sig selv sidde tilbage med spørgsmålet:
”Jamen findes den i model?”
Naturligvis gør den det, men vi skal ned
i den lille modelbilsskala 1:43, hvor både
Bizarre og Mach One Models kan købes
som enten byggesæt eller færdig model.
Begge typer kan købes via Grand Prix Models i England. www.grandprixmodels.com

Her er Blue Flame på museet i Sinsheim i sommeren 2008

32

Anmeldelser
Bøger

The Belgian Army in World War I
af R. Pawly og P. Lierneux,
illustrationer af P.Courcelle.
Osprey Publishing/Men At Arms 452.
ISBN 978 1 846 03 893 8. 48 sider.
Her er der endelig en bog om en af første verdenskrigs centrale, men oversete,
kombattanter, nemlig det lille kongerige
Belgien.
Bogen starter med en præsentation
af Belgiens styrker før krigsudbruddet og
giver en historisk baggrund til hvorfor alt
var som det var. Herefter følger vi Belgiens
forsvar imod invasionen i 1914.
Vi følger pænt slagene i kronologisk
orden og ender med belejringerne af fæstninger som f.eks. Liege alt imens at den
belgiske regering må flygte til Frankrig med
rigsarkivet transporteret på oksekærrer.
Vi følger herefter genopbygningen af de
væbnede styrker i 1915 og kampene langs
floden Yser der fulgte, indtil at de Allierede
kunne befri Belgien i 1918.
Herudover så følger vi også opbygningen af det belgiske luftvåben og afslutningsvis så er der et helt kapitel om den
belgiske infanterist og udviklingen af hans
uniform og udrustning.
Illustrationerne er sjældne og gode og
vi ser fotos af militære sjældenheder som
Minerva panservogne og hundetrukne
maskingeværer.
Farveplancherne som serien er kendt
for er fine og meget illustrative og kommer
helt rundt om emnet.
Hvis man er til 1VK, så er dette en
længe ventet udgivelse. Bogen får min
bedste anbefaling.
Morten G. Pliniussen

Armies in East Africa 1914-18
af Peter Abott,
illustreret af Raffaele Ruggeri.
Osprey Publishing. Men at Arms 379.
ISBN: 1 84176 489 2. 48 sider, godt
illustreret.
Det er ikke hver dag at der udgives en bog
om kampene i Afrika. Tyskland vidste at
hvis det kom til krig, så ville de allierede
kunne trække på enorme ressourcer fra
deres kolonier i modsætning til Tyskland.
Derfor sendtes generalen Lettow-Vorbeck til Tysk Østafrika(i dag Tanzania)
for at tage kontrollen over de væbnede
styrker dér.
Det gjorde han effektivt ved indsigt og
improvisation og da krigen brød ud og de
allierede gik til angreb, var Lettow-Vorbeck
klar. Vi følger kronologisk kampene som
de skrider frem og mens stadig flere allierede styrker jager Lettow-Vorbeck og hans
lille, men sejrrige styrke. Vi præsenteres for
alle kombattanterne fra Tyskland, Belgien,
Portugal, Storbritannien og Sydafrika med
fotos, kort, forklaringer, farveplancher
mm, så det er en ren fornøjelse at læse.
Ydermere er der også en god gennemgang
af kombattanternes lokale allierede, noget
der er nyt for mig. (Bravo!)
Efter at have marcheret og kæmpet sig
gennem meget af det afrikanske kontinent,
måtte Lettow-Vorbeck dog kapitulere i
1918. Men det var kun på grund af at Tyskland i Europa havde overgivet sig! Derved
blev han den sidste tyske general der nedlagde sine våben, og herefter var han lige så
berømt blandt de allierede og tyskerne som
Feltmarskal Rommel senere blev.
Bogen er et must for enhver med interesse om den 1 VK!
Morten G. Pliniussen

The Czech Legion 1914-20
af David Bullock,
illustreret af Ramiro Bujeiro.
Osprey Publishing. Men at Arms 447.
ISBN nr: 978 1 84603 236 3.
48 sider/illustreret.
Denne bog omhandler fødslen af en ny
nation på Europakortet og dets væbnede
styrker. Som en del af det Østrig-Ungarske
imperium skulle tjekkerne og slovakkerne
deltage i en krig, der ikke havde deres interesse eller sympati. De ville hellere have
deres egen stat og som 1.VK skred frem,
gik flere og flere tjekker og slovakker over
til modparten og dannede deres egne enheder, for at kæmpe imod deres tidligere
våbenfæller.
Vi følger dem på Vestfronten, i Italien og på Østfronten lige til sidste time i
verdenskrigen. Men her slutter historien
ikke, da der interveneres imod den nye
revolutionære regering i Rusland. Og her
deltager Den Tjekkiske Legion med bravur
indtil at den tog hjem fra Sibirien i 1920.
Illustrationerne er gode, men helt
ukendte for mig. Plancherne er som altid,
gode og illustrative, og stoffet er sobert og
overskueligt behandlet for en styrke der i
dén grad levede en temmelig omtumlet
tilværelse.
Min anbefaling til denne bog er klar:
Læs den for den er bare god!
Morten G. Pliniussen
Vesikko

NYT FRA TANKOGRAD
1002: Sturmtruppen. VK1
5028: Panzerkampf. Cold War Exercise
7019: Ejercito De Tierra. Spanish Army
Panzer-Abteilung 208-I.Panzer Regiment
Feldherrenhalle
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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Vesikko som den findes i dag på øen Suomenlinna ved Helsinki
Foto: Via Internettet

af Timo Merensilta
Hobby-Kustannus Oy, Helsinki 2009.
ISBN 978-952-5334-07-4
Dette er noget så sjældent som en monografi om en enkelt undervandsbåd. Vesikko
blev bygget i Finland som prototype for
den senere Type IIA ubådsklasse i Kriegsmarine.
Som sådan bar den projektnavnet CV
707 (Crichton-Vulcan nr. 707 efter værftet
og fartøjets byggenummer) fra søsætningen og indtil 1935, hvor dens rolle som
prototype var afsluttet, og værftet ikke
mere havde brug for den. Derefter blev
den efter diverse politisk pression overtaget
af Den finske Flåde, som i forvejen havde
forkøbsret.
Her gjorde den så tjeneste indtil 1945,
hvor russerne meddelte Finland, at „Finland har ikke brug for undervandsbåde
til sit forsvar“. Som den eneste af de fem
finske undervandsbåde undgik Vesikko
skrotning og er i dag bevaret som museumsskib i Helsinki.
Bogen gennemgår baggrunden for det
finske ubådsvåben, konstruktionshistorien
for CV 707 og den tyske Type II, ubådens
tekniske detaljer og anvendelse til træning,
Finlands søkrig under 2. Verdenskrig i
almindelighed og anvendelsen af Vesikko
i særdeleshed (herunder sænkningen af et

NYT FRA SPECIAL HOBBY
1:32
SH32033:
SH32034:
1:48
SH48089:
SH48105:
SH48109:
1:72
SH72035:
SH72126:
SH72149:
SH72198:
SH72199:
SH72200:
SH72203:
SH72212:

Nakajima Ki-27Kó Nate
A5M2b Claude „Over China“
Heinkel He 51B-2
Fiat BR.20M „Battle of Britain“
Ilyushin Il-10
Piaggio P.108B „II. Serie“
F2A-3 Buffalo „Midway“
P-40F Warhawk „Guadalcanal“
Nakajima Ki-115 Tsurugi
Nakajima Ki-115 „1946“
F-82G Twin Mustang
F-82H Twin Mustang
„Alaskan All Weather Fighter“
Avro Anson Mk.I „Early“

Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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fjendtligt skib efter det sovjetiske angreb på
Finland i 1941) og endelig fartøjets skæbne
efter krigen.
Der bliver også set på Vesikko med
modelbyggerens øjne: Efter et kig på byggesæt af Type IIA følger en gennemgang af
forskellene imellem CV 707 og Type IIA.
Der er både farvebilleder af museumsbåden, som den ser ud i dag, og farvetegninger af ubåden i fire forskellige faser
af dens liv. Den eneste væsentlige mangel
her er, at forfatteren ikke giver sit bud på,
hvordan Vesikko så ud i sommeren 1941,
hvor den bar et camouflageskema i sort,
grå, brun og grøn. Forfatteren noterer da
også, at farvernes præcise nuancer ikke
er kendt og kunne være et godt emne for
yderligere forskning.
Vesikko har også en direkte forbindelse
til Danmark: et tre sider langt kapitel er
viet fartøjets 20 mm Madsen-luftværns-

maskinkanon.
Fotografierne i bogen står skarpt på det
glittede papir. Bogens format er vandretliggende A4 med 224 rigt illustrerede
sider indbundet i stift bind. Indersiden af
omslaget bruges endda til en farvetavle
over finske marineuniformer fra trediverne.
Bogens billedtekster er på både finsk
og engelsk. Den løbende tekst er på finsk,
et engelsk sammendrag findes i et 10 sider
langt kapitel sidst i bogen – den finske læser
vil ikke springe dette kapitel over, idet der
her bringes endnu flere billeder.
Bogen kan anbefales enhver, der enten
interesserer sig for Den finske Flåde, søkrigen i Østersøen eller Type II undervandsbåde. Den føres af Nyboder Boghandel.
Kai Willadsen

NYT FRA BLACK DOG

NYT FRA ARCHER 1:35

1:35
T35033: Canadian LAV III accessories set
T35034: US M2 big accessories set
T35035: US M2 accessories set N°1
T35036: US M2 accessories set N °2
Figurer 1:35
F35010: EOD in Iraq /disposing bomb
F35011: EOD Operation in Iraq
/for EOD Robot
F35012: EOD Team in Iraq N°2
Figurer 75 mm
F75001: Knight 1220
F75002: Persian Warrior
F75003: Spanish Conquistador
F75004: Sergeant Templar
F75005: Apocalipto
F75006: Golfer
F75007: Barkeeper „Palivec“
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

AR35328: 16 large French outdoor
posters in 12 different styles
AR35329: L.R.D.G Command Car
instruments and placards
AR35330: Sd.Kfz. 221/223 Instruments,
placards and interior stenciling
AR35331: 10HP Tilly Instruments
AR35332: M35A2
Instruments and placards
AR35333: M106 Interior Placards
AR35334: Exterior Stencils for
M113 based vehicles
AR35335: Panther G’s from
Panzer-Brigade 113
AR88050: Resin Surface Details Treadplate for WWII
Panzer fenders
AR99061: British 50th Inf. Div. patches
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

JULEKONKURRENCE

Juletid i IPMS-Nyt er ensbetydende med den traditionelle Ye Olde Julekonkurrence. Som traditionen foreskriver, er det en tipskupon,
der skal udfyldes for at deltage i lodtrækningen på generalforsamlingen.
Du skal skrive 1, X eller 2, afhængigt af hvad du tror tegningen forestiller og sende dit bud til redaktøren. Vinderen bliver traditionen
tro udtrukket på generalforsamlingen i januar blandt de som har svaret rigtigt. Også pr. tradition bliver det medlem med lavest medlemsnummer der er til stede udnævnt til at fungere som lykkens gudinde. Brug e-mail eller sneglepost, valget er dit.
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. 12. januar 2010 kl. 15.00!
Møder man op til generalforsamlingen, kan man aflevere besvarelsen personligt inden formanden åbner GF.
Tegning 1
1
Convair B-36
X Boeing B-47
2
Boeing B-52

Tegning 1

Tegning 2
Tegning 2
1
PzKw V Panther
X PzKw VI Tiger
2
PzKw E-75

Tegning 3
1
Kawanishi N1K1 Kyofu (Rex)
X Curtiss SC-1 Seahawk
2
Nakajima A6M2 (Rufe)

Tegning 3

Tegning 4
Tegning 4
1
M1A2 Abrams
X Challenger 2
2
Leopard 2A5

Tegning 5
1
Rockwell-MBB X-31
X SAAB JAS-39 Gripen
2
Eurofighter Typhoon

Tegning 5

Tegning 6
1
HMS Ark Royal
X USS Forrestal
2
Admiral Kuznetsov

Tegning 6
35

Bladhjørnet
Blade modtaget til foreningens bibliotek.
Bestillinger af kopier sker ved at fremsende en til Storbrev frankeret A4 kuvert med:
Op til 6 kopier = porto op til 50 gr. Fra 7–15 kopier = porto op til 100 gr.
Fra 15 kopier = porto op til 250 gr.
Bemærk at der er portoforhøjelser i 2011!
Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse
Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 2,-. Antallet af sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „FARVE“. Du kan naturligvis få kopier i sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. marts 2011
(IPMS Journal er et rigtigt flot blad hvor andre nu må bedømmes ud fra)
IPMS Journal volume 22 issue 4 2010 USA
Tricking out the old 1:48 Hawk Ohka,
byggeart. m. fotos ...................................................... –4 ”FARVE”
Converting a 1:72 F-86E Sabre into
prototype FJ-2 Fury, art. m. fotos ......................... –10 ”FARVE”
Scratchbuilding Russias Sisoy Veliky
in 1:700 scale, art. m. fotos ..................................... –10 ”FARVE”
Making an ace’s plane from Eduard’s 1:48
High Altitude butcher bird, art. m. fotos ............... –6 ”FARVE”
Griffon PE used at 1:144 Type VII-D U-boat,
art. m. fotos ................................................................. –8 ”FARVE”
IPMS Journal volume 22 issue 5 2010 USA
Adding a host of aftermarket parts to
1:32 Bf 109G-14/AS, byggeart. m. fotos............... –8 ”FARVE”
Revenge of the Aurora Monsters, art. m. fotos .... –3 ”FARVE”
Jagdtiger out of the box, art. m. fotos .................... –6 ”FARVE”
Hasegawa Ferrari Testa Rossa - art. m. fotos......... –8 ”FARVE”
Living with your airbrush, art. m. fotos.................. –1 ”FARVE”
Scratchbuilding Mk. 105 Airborne MCM
system in 1:48, art. m. fotos...................................... –5 ”FARVE”
Creating Fire truck in 1:24, art. m. fotos ................ –8 ”FARVE”
Applying figure painting tech to some
25mm Hareballs, art. m. fotos.................................. –2 ”FARVE”
(Flot blad, m. gode fotos – ligner lidt Mallari men sproget er
mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 3/10
Luftkrieg über den Mühlviertel, art. m. fotos ......................... –14
R.E.8 A4445, art. m. få fotos .......................................................–5
BFW Messerschmitt M35B, art. m. fotos ...................................–3
Von Insterburg nach Helsinki, art. m. fotos ..............................–4
(Kne-Mida er på glittet papir og med en del farve indhold, sproget er for viderekomne)
Kne-Mida 53 (Israel) (Hebraisk)
Lav selv vacu-form canopies og vinduer, modelart., fotos......–2
1/48 AH-64 Apache i israelsk bemaling,
modelart., modelfotos ...................................................................–4
MIM-72 Chaparral i israelsk tjeneste, art. m. fotos,
1 si. farvefotos ............................................................ –8 ”FARVE”
Stearman, Harvard og Fokker S.11 i israelsk tjeneste,
art. m. fotos, farvetegninger ................................... –16 ”FARVE”
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Limtuben – 2/2010 Norge
Tamiyas lille Hetzer, art. m. fotos ............................ –2 ”FARVE”
DC-7C Seven Seas fra SAS, art. m. fotos ............... –5 ”FARVE”
CF-104 Starfighter 4801, art. m. fotos .................... –6 ”FARVE”
Atle maler dame til sølv i årets Skala,
art. m. fotos ................................................................. –3 ”FARVE”
Fiat G.55 Centauro Special Hobby 1:48,
art. m. fotos ................................................................. –3 ”FARVE”
Modeller til Narvik Røde Kors
Krigsminnemuseum, art. m. fotos ........................... –4 ”FARVE”
Tysk artilleri i Norge under krigen;
modeller og fakta, art. m. fotos ................................ –4 ”FARVE”
Skala 2010, art. m. fotos ............................................ –6 ”FARVE”
Ford Custom af Atle Eriksen, art. m. fotos........... –3 ”FARVE”
Gloster Gladiator fra Jagevingen, art. m. fotos ..... –3 ”FARVE”
Scala 2 2010 IPMS Sverige
Irbits J-12, art. m. fotos .................................................................–1
IPMS Open 2010, art. m. fotos ...................................................–2
Bf 110 G-4 i 1:32 Del 2, art. m. fotos ..................................... –10
(IPMS Mallari er et flot blad, m. gode fotos – kun sproget er
vanskeligt)
IPMS Mallari 3/2010 Finland
T-34 Zvezda, art. m. fotos ............................................................–3
Me Bf-109 F-2 1:48 Zvezda, art. m. fotos..................................–2
I-16 Type 24 ICM 1:72, art. m. fotos ..........................................–3
Zeppelin museum del 1, art. m. fotos .........................................–4
APMA 2-10 Australien
The Consolidated Catalina in RAF service, Art. m. fotos .... –14
Sikorsky Sea King in 1:35 scale? Art. m. fotos ....................... –16

NYT FRA HUSSAR 1:35
HSR 35091: Kübelwagen
HSR 35092: Bedford
HSR 35093: 25pdr with limber
HSR 35094: Kfz. 13 Adler
HSR 35095: 40mm BOFORS (Bronco)
HSR 35097: Austin Tilly Wheels with civilian pattern tires
HSR 35098: Austin Tilly with HD pattern tires
HSR 35099: Austin Tilly wheel rims [5]
HSR 35100: BA-64 Wheels
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

Kvartårskonkurrence
2010

Total

Navn

Ib Schmidt

9

10

10

29

4

Kjeld Pedersen

10

9

10

29

5

Poul Østergaard

10

10

8

28

--

Lasse Hyllemose

10

9

9

28

2

Flemming Hansen

9

8

10

27

3

Bjørn Jensen

8

8

8

24

10

Roy Nielsen

7

7

9

23

8

Vinderne blev:

Martin Røpke

6

10

5

21

13

Klasse A: Militær og figurer
Kjeld Pedersen: Challenger 2
Ole Østergaard: Sherman 1
Bjørn Jensen: StuG III ausf. F

Peter Kristiansen

8

6

7

21

12

Jes Touvdal

6

6

6

18

6

Af Peter Kristiansen
Antal modelbyggere 2010: 19
Efter den tredje kvartårskonkurrence i
2010 er absolut intet afgjort i kampen om
den samlede førsteplads.
Kvaliteten blandt de konkurrerende
modeller var høj og pointene derfor jævnt
fordelt med lille vindermargen. Poul Østergaard måtte denne aften vige den ellers så
sikre førsteplads i klasse B til fordel for
Flemming Hansen, således at ingen nu
længere har maksimum point.

Klasse B: Fly, biler og andet
Flemming Hansen: F-100F Super Sabre
Roy Nielsen: Bristol Beaufighter Mk. VI
Poul Østergaard: Zero A6M5
Klasse C: Dioramaer
Ib Schmidt: Na Babuskha, geht ihr auf
Urlaub?
Lasse Hyllemose: Road End
Torben Klein: Ivanhoe
Kjelds Challenger 2 med masser af barracuda net og slat armour blev aftenens
sikreste vinder, mens Ole vandt 2. pladsen
med en flot Sherman i Normandiet 1944
bemaling. Endnu engang tog Bjørn 3.
pladsen med en StuG; denne gang en spændende variant med sideskørter og diverse
udrustning på bagsmækken.
I klasse B fik Flemming sin første 1. plads
i år med en tosædet udgave af en Super
Sabre i dansk bemaling fra før august 1968,
hvor flyene blev malet grønne. Roy tog 2.
pladsen med en meget vellykket Beaufighter fra Tamiya. Poul Østergaard deltog i
konkurrence med to flotte flymodeller,
men måtte efter to 1. pladser i træk tage til
takke med 3. pladsen til sin Zero Fighter

6

og en 4. plads til en super flot malet FW
190. Mon ikke Poul en dag kan lokkes til at
skrive en artikel om bemaling her i bladet?
I diorama klassen trak Ib igen det længste
strå med et velkomponeret diorama fra østfronten med 7 mand på en tysk kampvogn
og et russisk gårdsalg på hjul.
Lasse havde valgt Nordafrika som scene for en amerikansk M3 Lee kampvogn
og en Harley-Davidson motorcykel, der
er nået til vejens ende. Torben Klein tog
os med tilbage til 1100-tallets riddertid
med en scene taget ud af Sir Walter Scotts
roman om Ivanhoe, hvor Ivanhoe og Sir
Brian de Bois Gilbert udkæmper en dyst på
lanse – og så i 1:72. Tilblivelsen af Lasses
og Torbens dioramaer kan genfindes på
ipms.dk/forum.
Dan Seifert deltog ikke i konkurrencen i
maj, men kompenserede ved denne gang
at medbringe to modeller, både en Stoewer
og en Pz. 35(t). Rene Wendt fik en flot
debut i kvartårskonkurrencen med hele tre

kampvogne, bl.a. en meget nydelig Tiger 1.
Martin Røpke deltog også med 3 modeller
– af kanoner, bl.a. en flot Flak 37.
Jes Touvdal havde givet pause til de
tyske fly og deltog med en Spitfire og en
Mustang, begge i amerikansk bemaling.
Ove Høeg havde fået bygget de to sidste
F-16 fly i 1:72 fra lageret. Ove, som også
deltog med en spændende English Electric Lightning med tanke på overvingen,
varslede at kommende F-16 vil være i 1:48.
Undertegnede gik Jes i bedene og havde
medbragt en He-111.

NYT FRA EASY LINE i 1:35
EL005: Extinguisher
EL021: German wireless station
WWII type Torn.Fu.b1
EL033: Sewer hatches - round
EL036: Wooden pallet
EL037: U.S.Gas can - WWII
EL039: Garden pump
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.
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IPMS KALENDEREN 2011

12. januar ................................... IPMS Generalforsamling............................. Nyboder Skole, København
09. februar................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
09. marts.................................... IPMS-møde ................................................... Nyboder Skole, København
12.-13. marts ............................. 08-Open modelkonkurrence....................... Stockholm (www.ipmsstockholm.net)
26.-27. marts ............................. Skala 2011 modelkonkurrence.................... Gardermoen, Norge (www.ipmsnorge.org)
27. marts.................................... Østjysk Open modelkonkurrence .............. Fritidscentret, Randers (http://www.ostjysk-open.dk/)
13. april ...................................... IPMS-møde Swapmeet ................................ Nyboder Skole, København
11. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence.............. Nyboder Skole, København
08. juni ....................................... IPMS-møde ................................................... Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
03.-06. august............................ IPMS USA Nationals ................................... Omaha, Nebraska (www.ipmsusa2011.org)
03.-04. september .................... Modell Göteborg modelkonkurrence ....... Göteborg, Sverige (http://modellgbg.myspot.se/)
15.-16. oktober ......................... DM i Modelbygning ..................................... Valby Kulturhus, Valby (www.ipms.dk)
29.-30. oktober ......................... C4 Open modelkonkurrence ...................... Teknisk Museum, Malmø (www.c4-open.nu)
05.-06. november ..................... Esbjerg Åben modelkonkurrence .............. Esbjerg (www.esbjergmodelbyggerforening.dk)
12.-13. november ..................... Scale Modelworld modelkonkurrence ....... Telford, England (www.ipms-uk.co.uk)
Alle møder i København er på Nyboder Skole, i håndarbejdslokalet 005 i stuen kl. 19.00 - 22.00. Indgang til venstre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

NYT FRA RBM
1:35
35B26: 17 cm Kanone 18 Barrel
35B27: 75mm M6 L/39 for M24 Chaffee
35B37: 30 mm L2A1 Rarden for
“Warrior“
35B68: 8,8 cm KwK 44 L/71 for E-50
35B105: 5,5 cm Flak for E-50 „Flakpanzer“
35B106: 120mm M256 for M1A1 Abrams
35B107: 7,5 cm KwK 44 L/70 for E-50
35RS01: Upgrade resin set for
Studebaker US6 42 dele
35RS02: Sd.Kfz. 11 3-ton upgrade set
35RS03: T-62 upgrade set, Afghanistan war
35ME01: Abrams M1A1 functional suspension
1:350
350L24: USS Arizona, USS Pennsylvania.
360mm (14”) L/45 12 pcs.
350L25: Zara class cruiser Zara, Pola,
Fiume, Gorizia.
203mm (8”) L/53 8 pcs.

1:48
48AB01:0.5” M2 Browning
aircraft version 2 pcs.
48AB02:7,7 mm Japanese MG Type 97
48AB03:7,92 mm German MG 17
48AB04:20 mm Hispano cannons
for Spitfire Mk. Vb, 2 pcs.
48AB05:20 mm Japanese cannons
Type 99 Mk. 2.
48AB06:Barrel endings for 7,92mm
German MG 17
48AB07:Barrel endings for 2 cm automat
cannon MG FF & MG FF/M
48AB08:13mm MG 131
48AB09:2x 20mm Hispano cannons
and plugs for Hispano
48AB10:2x 20mm Hispano cannons
and plugs for 0,5” MG
48AB11:4x 20mm Hispano cannons
1:32
32AB01:0.5” M2 Browning aircraft version
Importeres af SMT Hobby der kan henvise
til nærmeste forhandler.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.
Onsdag d. 12. januar 2010 kl. 19.30 i håndarbejdslokalet på Nyboder Skole

Dagsorden:
1.
Valg af dirigent og referent
2.
Formandens beretning
3.
Kassereren aflægger regnskab
4.
Indkomne forslag - ingen forslag modtaget
5.
Fremlæggelse af det nye års budget
6.
Valg af formand - modtager genvalg
7.
Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - modtager genvalg
8.
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 MPM
1:72
72541: A-29/PBO-1 Hudson
72561: Boulton Paul Defiant Mk.I
72562: X-15A-2 „with Dummy Scramjet“
72563: Gloster Meteor Mk.III
72564: A-20J/K Havoc
Colour photo-etched parts
1:72
K72002: Breda Ba.88 Lince
K72003: A-20B Havoc
K72004: Boston Mk.II
K72005: Italian seatbelts
1:48
K48001: Spitfire Mk.Vc/Seafire Mk.II
landing flaps

NYE MEDLEMMER
226. Jens Voigt
Åkirkebyvej 156
3700 Rønne
jens@balbo-net.org

MEDLEMMER FLYTTET
191. Jacob Teckemeier
Lykkesholms Allé 29, 1.tv.
1902 Frederiksberg C
jstk@BANE.dk
208. Henrik Riis
Andelshusene 6
2750 Ballerup
hri@cdnet.dk
212. Michael H. Jørgensen
Ahornvej 13
7441 Bording
mhj.karup@hotmail.com

22929895

Kvartårskonkurrencen
i september 2010

Her præsenterer vi de tre klassevindere fra kvartårskonkurrencen; fly, panser og diorama
Here we present the three class winners from the quarterly competition; aircraft, armour and dioramas

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby

B
Læsernes egne fotos

Flemming Hansen har leveret billederne fra Tiger Meet 2010 i Holland

Fra toppen er det en norsk F-16B, en tyrkisk
F-16A, en Luftwaffe „LEGO“ Tornado og
nederst en østrigsk SAAB 105.
Alle illustrerer den kreativitet der bliver lagt i
Tiger bemalingerne. I får også en ide om
vejret ved arrangementet i Holland
From the top you have a RNoAF F-16B,
a Turkish F-16A, a Luftwaffe Tornado in what
was quickly called „LEGO“ scheme and bottom an Austrian SAAB 105
All illustrates the creativity that is put into the
Tiger schemes. The photos also illustrates the
weather conditions at the spotters day
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