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Belgien var optaget af at håndhæve no-fl y zonen over Libyen, 
men havde alligevel sendt denne fantastisk bemalede F-16

Den „anden“ franske Tiger eskadrille, ECE 5.330, der er stationeret på Mont de 
Marsan basen havde haft denne Mirage 2000-5F forbi malerværkstedet.

Pilotens hjelm havde også fået lidt ekstra dekoration

Ikke alle Tiger eskadriller er udstyret med jagerfl y.
Tjekkiske 221. Squadron fl yver Mil Mi-24 HIND helikoptere,

hvor denne har en tiger på vej ud af fuselagen

Tiger Meet 2011

Fotos: Flemming Hansen
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LEDER
Sommeren er gået, i skrivende stund har jeg dog en uge tilbage af  sommerferien, den bliver holdt sent i år.

Hvis der er nogle af  Jer, der siger at I ikke har haft lejlighed til at bygge modeller fordi vejret var for godt, så vil jeg gerne vide hvor 
I bor. I Køge har der faldet store mængder af  regn og skal man tro diverse medier er nøjagtigt det samme tilfældet andetsteds i landet.

Omvendt så er en undskyldning om oversvømmelse i modelrummet helt valid. Men mon det så ikke er ved at være på høje tid, at 
få affugtet modelrummet og få bygget noget færdigt inden DM i Modelbygning?

Sommeren bliver for manges vedkommende brugt til at skaffe sig referencemateriale til efterårets og vinterens modelbyggeaftener 
og ditto dage. Dette nummer bærer til en vis grad præg af  dette, idet de trofaste leverandører af  stof  til bladet tager os med på deres 
ture rundt i Europa. Allerede nu kan jeg love, at næste nummer også vil indeholde en rejsebeskrivelse udover selvfølgelig at være 
temanummer for DM i Modelbygning.

Hvis du også har været på tur i løbet af  sommeren og har oplevet noget, som andre modelbyggere kunne fi nde interessant, så 
hører vi meget gerne fra dig. Det samme er tilfældet, hvis du har fundet på at deltage i en af  de modelkonkurrencer, der har fundet 
sted i løbet af  2011. Stort og småt, alt er godt - især hvis det er ledsaget af  nogle billeder.

Når vi nu nævner billeder, så er en af  de vigtigste ting ved billedet, at det er skarpt. Oftest vil det betyde, at du skal bruge en blæn-
de-prioritering på dit digitale kamera. Ved at vælge en auto-indstilling sker der nemlig ofte det, at der ikke er ret meget dybdeskarphed 
i billedet, dvs. at det kun er dele af  motivet der bliver skarpt, resten bliver mere eller mindre uskarpt. En anden klassisk fejl er at luk-
kerhastigheden bliver for langsom og at billedet derved bliver rystet. Løsningen hertil er ofte et stativ, man kan få et ganske fornuftigt 
stativ til små penge, også uden at det bliver en kæmpe stor sag som fylder for meget i oppakningen.

Iøvrigt så vil redaktionen helst modtage uredigerede billeder! Altså ikke noget med at beskære billederne i hverken størrelse, op-
løsning eller i forhold til motivet. Det skal vi nok klare. Mailadressen editor@ipms.dk kan klare meget store datamængder, men det er 
de færreste mailprogrammer der kan sende meget mere end 10Mb pr. mail.

Kig iøvrigt meget gerne forbi beregnerhjørnet, når du besøger DM i Modelbygning. Der kan du møde redaktøren når han passer jobbet 
som chef  for beregnersektionen. For vi ses vel til DM? Jeg glæder mig allerede til en weekend i selskab med modeller og modelbyggere.

Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 21. august. Deadline til næste nummer: 01. november.

Forsiden. Pilatus PC-12NG.
PC12 er Ilmavoimats nye lette forbindelsesfl y. Finlands geografi ske 
udstrækning er som bekendt relativt stor. Så man har behov for at 
kunne fl ytte personel osv. Typen har afl øst en række mindre typer.
Foto: Per Voetmann

Front cover: A Finnish AF Pilatus PC-12 liaison plane.
It has superseeded a number of smaller types in service

Photo: Per Voetmann

Tryk: Hillerød Grafi sk ApS
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Formandens side
Som en del måske ved så fotograferer jeg en masse. Det er jo også 
en del af  modelbygningen at indsamle ”referencer”. Der er jo ikke 
noget bedre end, at stå foran yndlingsobjektet og tage billeder, så 
mange, at det digitale medie løber fuld. Ja, vi snakker digital foto. 
Alt andet er og bliver antikvarisk.

Jo længere man har fotograferet jo større er sandsynligheden for 
at du har billeder af  noget der nu er historisk på den ene eller 
anden måde. Se nu har jeg jo været på Kennedy Space Center et 
par gange, hvor jeg har fotograferet rumfærgen stående på rampe 
39A – ja eller så meget man nu kan se af  den! (Ikke noget – man 
kan kun se tanken og SRB’erne!) Det er nu billeder der er histori-
ske. Aldrig mere vil der stå en rumfærge der. Den sidste er skudt 
af  og resten kan ses på museer om føje tid. Derfor synes jeg, at 
det er vigtigt at værne om disse billeder.

Lige så med de billeder af  gamle fl y fra det danske Flyvevåben 
vi med jævnlige mellemrum kan se på IPMS forum. Billederne er 
med til at fastholde vor historie og kan blive til modelinspiration 
for de kommende generationer. Hvis der da stadig er modelbyggere 
i større udstrækning til den tid?

Digitale billeder har den indlysende fordel at de gulner ikke – de 
falmer ikke… men til gengæld kan de fjernes for tid og evighed 
ved den mindste fejl. Derfor er mantraet:
Husk backup!

Det kan ikke siges ofte nok – husk backup. De billeder du har 
taget og lagt ind på din PC… ligger de et andet sted? Hvad vil du 
gøre hvis PC’en går i smadder? Det er jo set før må man sige. Dine 
billeder er, så snart de er væk fra det digitale medie – altså med 
mindre at du for evigt gemmer dine billeder der – kun til stede i 
form af  en fi l af  variabel størrelse. Den kan man lige så godt først 
som sidst sørge for at kopiere ud et andet sted.

I ”gamle” dage, som dog ikke er så forfærdelig lang tid siden, 
var det på disketter. Siden kom der CD-Rom’er, DVD og sågar 
brændbare Blu-Ray. Jeg må dog sige at jeg for længst er gået bort 
fra disse delvis ustabile medier.

Nu har jeg en ganske lille 2½ tomme USB harddisk, med i 
det her tilfælde 750Gb. På den har jeg kopieret min folderstruktur 
fra pc’en over på – altså den del der indeholder data der skal 
gemmes. Programmer ligger jo på diverse installationsmedier. Der 
er smarte automatiske programmer der kan snuse ændringer op 
og lave det samme på USB disken – men det stoler jeg ikke rigtig 
på, så hver gang jeg har lagt noget på PC’en kopieres det også til 
USB disken. Dette gøres med det samme inden ham tyskeren tager 
det… Altzheimer! Så foreløbig er intet mistet (bank under bordet) 
og praktisk er det faktisk at have hele sine billedsamling - med 
mere - på en disk der vel er på størrelse med en gennemsnitlig 
lomme regner i 80’er teknologi!

Disse diske bliver større og større, men samtidig billigere og 
billigere. Men det er også nødvendigt med de stadigt stigende 
megapixel størrelser i kameraerne, så bliver fi lerne også større 
og større – så det er et nødvendigt onde. En USB disk er dog så 
meget lettere at håndtere end brændersoftware og skumle medier 
af  vekslende kvalitet!

C4-Open
I anledning af  20 året for det første C4 samt at arrangementet 
nu tillige er det første SM i modelbygning – nej det er ikke noget 
kinky – så stiller IPMS Danmark op med en præmie, der skal 

fi ndes af  de danske medlemmer af  IPMS, der nu måtte tage turen 
til Malmø den sidste lørdag/søndag i oktober. Hvis du vil være 
med til at bestemme hvem der skal vinde ”pokalen”, så skal du 
bare møde op i Malmø og lede efter undertegnede.
Så vil jeg uddele stemmesedler ganske som vi plejer på 
kvartårskonkurrencerne. Jeg vil også medbringe en autoriseret 
stemmepose de udfyldte stemmesedler kan lægges i. En der ikke 
deltager i konkurrencen vil foretage optælling.

Ganske som ved kvartårskonkurrencerne skal der udpeges 3 
modeller. Den bedste, næstbedste og tredjebedste efter din helt 
egen mening.

Alle modeller der har et nummer er i spil. Nummeret står på det 
der svarer til modelspecifi kationen ved DM. For C4 plejer det at 
være en seddel i A5 størrelse med modelnummeret i øverste højre 
hjørne ved rubrikken Modell-ID. Skriv de tre numre ned på stem-
mesedlen – fold sammen og læg den i posen hos undertegnede.

Søndag under præmieoverrækkelsen vil vinderen blive of-
fentliggjort.

DM i modelbygning
Men der er jo også vort eget! Nu er DM lige op over. Du kan fi nde 
alt materialet i sidste blad, men naturligvis også på nettet på www.
ipms.dk. Den 15. & 16. oktober skal du til DM i modelbygning i 
Valby Kulturhus!

Husk!

DM vil være som det plejer. Der vil være de klasser du kender 
allerede og alt er som det plejer. Vi ”gider” dog ikke at bøvle med 
betalinger – så tilmelding skal IKKE følges af  en betaling.

Betaling sker først når du møder op. Men der er stadig en 
økonomisk fordel ved at TILMELDE sig i god tid og sende 
modelspecifi kationer til undertegnede. I GOD TID!

For at opnå økonomisk fordel skal tilmelding ske inden den 1. 
oktober og modelspecifi kationerne skal mailes eller sendes med 
post så jeg ALLERSENEST har dem i ugen op til DM og det 
betyder IKKE fredag den 14.!

Åbningstiden for publikum er som i 2009. Vi blev nødt til at kappe 
noget af  tiden af, da servicen i Valby er blevet reduceret siden sidst. 
Det vil sige, at om lørdagen kan modeller først indskrives fra 
kl. 11.00. Dørene lukkes klokken 15.00 og om søndagen åbnes 
der kl. 11.00. Så der burde være mulighed for at kigge så meget 
som muligt på modellerne for så mange som muligt, selvom vi 
skal bruge noget stilletid til at lade dommerne votere.

Vel mødt den 15. oktober i Valby Medborgerhus!
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Leopard 2A7+, som den blev præsenteret på Eurosatory 2010
Foto: Via Internettet

Herover er det nogle af resindelene fra Y-Modelle

Leopard 2A7
Langt om længe har jeg fået taget mig tid til en artikel til IPMS-Nyt, det er ellers ikke 
bygningen af  modeller der har manglet, det er bare det at sætte tekst om emnet ned på 
papir/PC.

Tekst og modelfotos: Kjeld Pedersen

Mine sidste projekter har været Leo-
 pard 2 ombygninger. Jeg starter 
 denne første artikel om hvordan 

en Leopard 2A7+ kommer til verden.
Først får man fat i Hobby-Boss 82405 

Leopard 2A5DK, hvis du ikke allerede har 
en liggende i bunken, det er jo den hvor 
man ud af  æsken kan bygge den danske 
udgave.

Nu skal du have fat i Y-Modelle om-
bygningsæt Y35-115 som kan købes direkte 
hos Y-Modelle.de til ca. 43€. Den lager-
føres også af  internetshoppen Modelbau 
König.de

Desværre så er Hobby-Boss Leopard 2 
sæt ikke verdens bedste, så hvis du er ved 
muffen så anskaf  også en Tamiya Leopard 
2A6 da det næsten siger sig selv at Tamiya 
er bare kvalitet. Jeg har selv sparet og an-
vender Hobby-Boss Leoparden.

Køretøjet
Leopard 2A7+ er ikke i produktion, 
men fabrikken Krauss-Maffei Wegmann 
”KMW” fremviste 25. juni 2010 en proto-
type, samtidigt med blev det oplyst at det 
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Her er modellen med de fl este resindele påsat. Man kan tydeligt se ekstrapanseret og tårnkasserne

tyske Bundeswehr skulle opgradere 150 stk. 
Leopard 2A6 til 2A7 i 2012.

Forbedringen består af  ekstra panser 
på de forreste dele af  undervogn og tårn 
samt videokameraer så køretøjet kan 
observere hele vejen rundt dag og nat. 
Hertil skal der lægges fjernstyret tungt 
maskingevær, eller granatkaster ovenpå 
tårnet plus bedre skydeteknisk udstyr, nye 
ammu nitionstyper, ekstra lydisolering af  
det indre af  køretøjet m.m.

Sættet og undervognen
Y-Modelle sættet er et resin-sæt, som er vir-
keligt fl ot støbt med mange fl otte detaljer. 
Byggeanvisningen som er på tysk, er for et 

resinsæt virkeligt godt.
Jeg startede ombygningen med at bygge 

og male bælterne, alle vejhjul samt driv- og 
justerhjul på undervognen. Alle vejhjul har 
været igennem mini-boremaskinen og den 
skarpe hobbykniv for at få et slidt look.

Der skal sættes nogen gevaldige eks-
trapanser klodser på forreste del af  under-
vognen. Den bagerste del af  plastiksættets 
sideskærme skulle afkortes så det passede 
til panser sideskærmsdelen. Resten af  un-
dervognen skulle bygges som den danske 
Leopard 2A5DK.

Efter samling og afmaskning med Ta-
mi ya tape af  undervognen fi k den en gang 
Warhammer Rough Coat, så oversiden har 

en anti-skrid belægning, derefter kunne der 
påsættes de pansrede kameraer, 2 på siden 
og et til køreren.

Tårnet
Tårnsiderne skulle ligeledes have nogle 
store ekstrapanser kasser, Inden pansret 
kunne påsættes, så skulle røgkasterne sættes 
på bagerst på tårnet. For at få tårn-eks-
trapanseret til at passe, så må der en del 
tilpasning til af  plastik frontpansret. Igen 
fi k oversiden af  tårnet en omgang War-
hammer Rough Coat.

Udover ekstra panseret så har A7+ 
udgaven en FLW 200 fjernstyret våbensta-
tion, her er valget mellem et 12,7 mm tungt 

Her er der malet med Warhammer Rough 
Coat for at illudere anti-skrid
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maskingevær eller en Heckler Koch GMW 
40mm (Granat-Maschinen-Waffe) granat-
kaster. Jeg anvendte HK granatkasteren, 
her blev løbet udskiftet med et 40 mm løb 
fra et Dragon våbensæt. Selve affutagen og 
våben er på 6 dele som er fl ot støbt. Da 
hjælperens luge nu ikke kan åbnes bagud, 
så skal lugen drejes 180 grader.

Bagerst på tårnet er der 2 stk. tårnkas-
ser, der ligner dem der sidder på de danske 
Leoparder, men de er uden holdere for 
snekryds/bæltepuder.

Der skal ligeledes sættes kamera med 
holdere på siden af  tårnet. Ovenpå tår-

Så er sættet samlet og malet med grundfarven

net skal der som afslutning sættes vinkel 
evergreen som beskyttelse for kabler til 
hvidtlys projektør og et tårnkamera ovenpå 
kanonens blendering.

Maling
Da køretøjet ikke er indført endnu, så har 
jeg valgt at „Sci-Fi‘e“ min model som dansk 
udgave, de danske Leopard 2A5DK vil 
kunne ombygges til Leo 2A7+ eller dele 
af  denne opgradering. Jeg har kopieret 
fabrikkens bemalingsskema som køretøjet 
havde ved demonstrationen i juni 2010.

Der er anvendt følgende Humbrol ma-

ling: 121 Portland Sand som grundmaling, 
84 Brun/grå, samt panzer grå (gammel 
authentic colour). Efter modellen fi k lov 
at gennemtørre et par dage så fi k den en 
gang vask med mørkebrun oliemaling Nr. 
Abt080 fra 502 Abteilung, derudover en 
gang sort-brun vask omkring diverse luger.

Modellen blev derefter tørbørstet med 
mere og mere lyse toner af  de forskellige 
sløringsfarver.
Denne model blev Nr. 1 i klasse A ved 
kvartårs konkurrencen maj måned 2011.
Modellen er vist på IPMS forum under 
WIP som ”Lidt Leopard 2”

Den færdige model i „dansk“ bemaling
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66 foto af Leo 2A7+ er vist på dette link under Bundeswehr, Leo 2A7+ urban operations: http://www.tank-masters.
de/

NYT FRA ARMORSCALE NYT FRA RBM
1:35
35AB01:  20mm M197 Gatling Gun
  (t. AH-1 Cobra/Super Cobra)
35B117:  120mm L/44 OTO Melara
  Barrel for C1 Ariete
35B118:  17pdr 76,2mm L/55.
  Barrel for SPG Archer
35B119:  90mm L/73 M3 gun for
  M26 Super Pershing
35P33:  21cm Ammunition for
  Mörser 18, 3x2 stk.

1:32
32AB04:  20mm Hispano cannons
  for Spitfi re Mk. Vb
32AB08:  13mm MG 131 Barrels
32AB09:  20mm Hispano cannons for
  Spitfi re (wing E & C)
  2x cannons & 2 gaps
32AB11:  4 x 20mm Hispano cannons
  Barrels for Spitfi re

1:48
48AB13:  5cm Bordkanone used in
  Me 262, Me 410, Ju 88, Ta 154
1:72
72A01:  2m aerial

1:700
700L24:  381mm main guns used on
  Litorio class ships, 9 pcs
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

1:35
B35-027: 2 cm KwK 30 L/50 løb
B35-072  0.5 cal Browning M2 HB løb
C35-001  Superstructure of  the JgPz IV
  med et ekstra beton skjold
K35-006: 90mm Mecar Gun Early -
  løb til AFV LAV-150
  (til BRONCO sæt)
K35-007: 7,92mm MG34 Panzerlauf.
  løb til MG34 (Tank Version)
K35-008: 40mm Mk19-3, løb til US
  40mm Automatic Grenade
  Laucher Mk19-3
K35-009: 88mm KwK44 L/71,
  Two Part Gun Barrel for E-50
K35-010: 88mm KwK44 L/71,
  One Part Gun Barrel for E-50
K35-011: 88mm KwK44 L/71,
  Two Part Gun Barrel for E-75
K35-013: 7,92mm MG34 Panzerlauf.
  løb til MG34 (Tank Version)
  2 non-milled pcs.

K35-014: 45mm 20K Obr.32 Gun
  Barrel for Soviet Tanks BT-7
P35-035: Engine Reticular Shields
  for Pz.III/StuG. III
R35-079: Road Wheel for LAV-150
R35-080: Road Wheels with Chains
  for M8 Greyhound
R35-081: The canvas cover ceiling
  of  Jagdtiger
R35-082: Sand Armor for
  StuG.III Ausf.F

1:32
L32-001: 7,92mm MG 17. 2 barrels for
  German aircraft machine guns
L32-002: 2 cm MG 151/20. 2 barrels
  for German aircraft MGs
L32-003: 2 cm MG FF. 2 barrels for
  German aircraft machine guns

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA AFV CLUB
AF-35145: T-34/85 model 1944/45
  fabrik 174. Fuldt interiør
AF-35155: Churchill Mk. V.
  95mm L23/Howitzer
AF-35181: US 3inch Gun M5/M6
AF-35185: Valentine Mk. II
AF-35190: British QF 25 pdr.
AF-35202: British 17 pdr

AF-35205: LVT-4 Buffalo Early
AF-35206: Nashorn Early
AF-35231: Sd.Kfz. 231 Early
AF-35232: Sd.Kfz. 232 Early

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Det fi nske fl yvevåben – Ilmavoimat (luftvåbnet)
Det fi nske fl yvevåben er et af  verdens ældste selvstændige fl yvevåbner.

Tekst og fotos: Per Voetmann

Dets historie daterer sig helt tilbage 
 til 1918. Altså året efter landet fi k 
 sin selvstændighed og blev ud-

skilt af  det russiske imperium.
De tidlige aktiviteter fandt overvejende 

sted med søfl y og udgik fra de tidligere rus-
siske baser, som Finland havde overtaget.

De tidlige pionerår for fi nsk militær-
fl yvning fandt sted med et væld af  fl ytyper. 
Der var såmænd ikke nogen smålig skelen 
til, hvor de blev anskaffet fra. Blot de kunne 
opfylde deres formål og de var til at få fat 
på. (Og man havde valuta til at betale dem 
med). Frankrig, UK, Tyskland, Sverige og 
Rusland var blandt leverandørerne. Og 
til stadighed har Finland også selv pro-
duceret fl y. I et vist omfang nok af  bitter 
nødvendighed.

Faktisk har det siden 1918 anvendt 
mere end 150 forskellige fl ytyper. Nogle 
i endog meget stort antal – tvunget af  de 
udenrigspolitiske omstændigheder.

F.eks. har det fi nske fl yvevåben anvendt 
Messerschmitt Bf  109G i ikke mindre end 
162 eksemplarer. Men antallet af  typer og 

eksemplarer er som nævnt stort. I hvert 
fald indtil 1945.

Efter fredsafslutningen i 1945 fi k Fin-
land nogle traktatmæssige begrænsninger 
af  sine fl ystyrker. Det førte i sagens natur 
til en væsentlig reduktion i antallet af  såvel 
typer som eksemplarer. Men dette til trods 
har Finland i dag et af  de numerisk og 
styrke mæssigt stærkeste luftvåben i Nor-
den. For den bølge af  nedrustning, der 
har grebet om sig i Europa efter Murens 
fald i 1989, har ikke rigtig slået igennem i 
forhold til det fi nske fl yvevåben.

Den mest direkte effekt af  murens fald 
synes at være, at fl yvevåbnet har spredt sine 
materielkøb igen, så amerikanske typer 
har fået en ny renæssance i Finland. Ikke 
mindst med købet af  den meget potente 
F-18C, der erstattede Draken og MiG 21, 
har Finland markeret et skifte.

Finlands baggrund for at opretholde et 
stort og potent fl yvevåben er ikke så klart 
udtalt. Man kan have sine gisninger. Det 
fi nske forsvar angiver selv baggrunden 

for indsatsen: ”Capability proportioned 
to the security environment prevents the 
emer gence of  crisis situations and their 
escalation to the use of  armed force.”

Med andre ord lægger man stadig vægt 
på, at opretholdelsen af  et vist militært 
niveau er med til at hindre krige og konfl ik-
ter, idet alene deres tilstedeværelse virker 
forebyggende.

Dagens fi nske fl yvevåben skal ifølge sin 
mission statement være: ”an autonomous 
and credible air defense; airspace surveil-
lance and air policing; the prevention of  
territorial violations; a credible counter-air 
capa bility.”

Af  mange grunde har jeg altid fundet, 
at Ilmavoimat er et meget fascinerende 
”våben”. Dels på grund af  de ekstreme 
vilkår, det ofte har måttet leve (og næsten 
uddø) under. Dels på grund af  det meget 
varierede materiel, som det har anvendt 
gennem de mange leveår.

Kun ganske få steder i verden har man 
set en sådan variation af  materiel og typer 

Mangfoldigheden i det fi nske fl yvevåben ses her. En Polikarpov I-16UTI indgik således i Ilmavoimat i 1942.
Flyet var sammen med en række tilsvarende ensædede krigsbytte, som var erobret i kampene med Sovjetunionen.
Flyet her er heldigvis bevaret og i god stand. Det kan således besigtiges i Vantaa på fl yvemuseet.
Bagved kan anes to Vampires (en- og tosædet) samt en Draken
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gøre tjeneste på en og samme tid. Tyske, 
amerikanske og russiske typer tjente side 
om side. Ikke mindst i årene op til og un-
der 2. verdenskrig, måtte man tage, hvad 
man kunne få fat i. Og det brugte man så 
efter bedste evne. Og i hvert fald i forhold 
til kampene mod Sovjetunionen, kunne 
Ilmavoimat i høj grad levere en meget 
kvalifi ceret indsats, hvor de fi nske piloter 
opnåede relativt gode resultater.

Skulle man som modelbygger vælge 
bare et luftvåben at specialisere sig i, kunne 
det fi nske være et godt bud. Dels på grund 
af  de mange typer. Dels på grund af  dets 
fascinerende historie. Og endelig, men ikke 
mindst, på grund af  den store bemalings-
mæssige variation, som man trods alt ville 
kunne diske op med.

Desuden er det så heldigt, at – bl.a. da 
Finland aldrig har været militært besat – har 
man bevaret en lang række af  de mange 
typer på forskellige fi nske fl yvemuseer.

Det ene af  dem – The Finnish Aviation 
Museum – ligger såmænd i lufthavnsområ-
det ved Vantaa Airport (Helsinki).

Så har man et ærinde i det område, 
kan man med en turforlængelse på et par 
timer nå forbi.

Desuden fl yver nogle af  de ”pensione-
rede” maskiner stadig rundt. Og ved fi nske 
airshows kan man f.eks. ofte se Gloster 
Gauntlet (også anvendt i Danmark), Fouga 
Magister og et par andre typer.

I årets løb har jeg haft mulighed for 

En af de mere specielle maskiner i Ilmavoimat er dette førerløse rekognoseringsfl y af typen 
Ranger. Flyet er af schweizisk oprindelse, og har vist ikke voldt fi nnerne særlige problemer!

at besøge både fl yvemuseet i Vantaa og 
overvære airshowet i Turku (se også andet-
steds i bladet). Det blev til en del billeder 
derfra, som jeg vil lade tale for sig selv. 
Men spændvidden i det fi nske fl yvevåben 
ses tydeligt!

Finland var en af de få købere af den ensædede Gnat. En ganske lille og væver type.
Fra 1958-60 anskaffede Ilmavoimat i alt 13 fl y af typen. En del til nærstøttefl y, men i øvrigt 

også til luftrekognoseringsopgaver. Typen blev udfaset i 1974.
Heldigvis fi ndes et par af dem stadig. Her ses et helt eksemplar ved fl ymuseet i Vantaa.

På pladsen bag museet lå en anden Gnat, men i stærkt forfalden og adskilt stand.

NYT FRA FLY
1:72
72003: Caproni Ca 101
72006: Whitley Mk V
72007: Whitley GR Mk. VII
Importeres af  SMT Hobby der kan
henvise til nærmeste forhandler.
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Den gamle arbejdshest i det fi nske forsvar Mil 8T er nu udfaset og 
erstattes gradvist af NH90. Maskinen her er udstillet i Vantaa.

Fouga Magister var i fi nsk militærtjeneste fra 1958-1988, hvor den gradvist blev afl øst af  Hawk.
Den fungerede i perioden som træner. Ilmavoimat havde ikke mindre end 80 i tjeneste.
Her ses en af  de stadig gangbare under spektakulær take-off  i Turku tidligere på året.
Fredsbetingelserne i 1945 angav, hvor mange trænere og hvor mange kampfl y, fl yvevåbnet måtte 
have. Det store antal trænere hænger sammen med, at betingelserne for at skaffe trænere var 
relativt frie. At de så også kunne bevæbnes med mindre våbensystemer, tog man ikke rigtig højde 
for ved krigsafslutningen.
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Finland valgte i lighed med Sverige og Norge NH90 som ny helikoptertype,
da Danmark gik enegang og valgte Merlin. Det danske fl yvevåben ville have en større type. 

NH90 er nu ellers ikke en lille helikopter. Her ses den i den karakteristiske sort-grønne
camoufl age, som det fi nske fl yvevåben også har anvendet på andre typer, bl.a. MiG 21. 

Ilmavoimats absolutte spydspids. F-18C. Oprindeligt indkøbt i 64 eksemplarer (inklusive 7 F-18D). 
Typen er stadig meget potent og er løbende opdateret. Ilmavoimat har netop nedsat en arbejdsgrup-
pe, der skal se på en afl øser i løbet af 2020’erne.

NYT FRA RESICAST i 1/35
35.1133: Sherman CRAB Conversion
 for TASCA or Dragon M4A4
35.1191: Big Hood Sherman M4A4 CRAB
35.1220: WASP Mk IIC Conversion
 for Tamiya Universal Carrier
35.2338: Medical supplies, with decals
35.1212: Windsor Carrier, komplet sæt
35.2335: Windsor 4.2 mortar stowage
35.2336: Windsor 6pdr stowage
35.5623: Welkom in Belgïe (BEF 1940).
 3 fi g.
35.5624: Arnhem „The last act“. 3 fi g.
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA VALOM
1:72
72059: MD 450 Ouragan
 FAF and IAF marking
72060: MD 450 Ouragan (IAF)
 IAF and FAF marking
72031: Bristol Buckmaster Mk.1
 RAF marking
72065: Bristol Buckmaster T.1
 RAF marking
1:48
48004: Antonov An-4/An-2W (fl oats)
 Russian and Polish marking
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA WWP
Grøn-26: Guardian in detail
Grøn-28: DANA ShKH vz.77 in detail
Rød-56:  M51 Isherman in detail
Rød-57:  Sd.Kfz.10 in detail
Rød-60:  SAS Panthers in detail
Rød-61:  Flak 30 & 38 in detail
Rød-62:  Pz.Kpfw.35(t) in detail
Rød-64:  Schweres Kraftrad BMW
  Type R12 in detail
Rød-65:  US M1 155 mm Howitzer
Rød-66:  Soviet ML-20 Howitzer
TD-01:  Kriegslok BR 52
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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En velproportioneret dinosaur og de 4 A - del 3
Tredje A er Alexander Kartveli.

Tekst og modelfotos: Christian Alexandersen

Alexander Kartveli 1896-1974, født 
 Kartvelishvili i Tiblisi i Georgien. 
 Kartveli dimitterede fra den fi ne-

ste “school of  aviation” i Paris i 1922. I 
perioden 1922-27 arbejdede han for Louis 
Bleriot og var med til at konstruere fl y for 
at sætte hastighedsrekorder.

I 1927 blev Kartveli inviteret til New 
York og arbejdede i en periode for The 
Fokker American Company. Som en del 
andre exil-russere blev Kartveli rekrutteret 
af  Alex ander de Seversky og startede med 
at arbejde for Seversky Aero Corporation.

I sit virke, ikke mindst i det senere 
Repu blic Aviation Corporation er Kartveli 
en betydelig del af  udviklingen af  fi rmaets 
kendte jagerfl y.

P-35 sælges med succes i USA, men 
også Sverige og Norge køber dette fl y. Ser 
man på P-35 er der ikke tvivl om, at man 
har haft en god base da man skulle i gang 
med ”storebror” Thunderbolt.

Da man i september 1940 påbegynder 
arbejdet på USAAF’s nye 2.000 hk jagerfl y 
arbejder Seversky og Kartveli tæt sammen 
og de to skulle efter sigende en sen aften 
have enedes om: ”It can be done, It will be 
a huge dinosaur, but a dinosaur with good 
proportions”.

P-47 Thunderbolt blev virkelig stor, 
men også virkelig stor succes hos front-
enhederne, i nogle enheder så populær at 
eskadriller afslog at blive opgraderet til de 
nyere P-51 Mustang.

Senere i karrierer stod Kartveli for kon-
struktionen af  klassikere som F-84 Thun-
derjet og F-105 Thunderchief. Derefter kan 
det vel ikke undre Republic’s fabrikker gik 
under synonymet Thunder factory.

Alexander Kartveli døde 1974 i New 
York.

Den fortsatte konstruktion
Så er det vel tid at tage tråden op og gøre 
Browningerne færdig. Der er selvfølgelig 
løb til MG med i sættet, men jeg beslutter 
nu alligevel at lave mine egne af  et stykke 
malet messingrør, der på billedet øverst ses 
i en prøvemontage.

Det var jo en god fornemmelse at have 

tilføjet toppene på Browning MG, men en 
træls oplevelse at ammunitionsfødekanaler-
ne så ikke længere kan være der.

ØV, nå men efter lidt snitteri kommer 
de på, så mangler der bare noget pletma-
ling og weathering, se billedet nederst til 
venstre.

Hjulbrønde blev gjort færdige inden 

Løbene er lavet af malet messingrør, det nederste er ikke færdigmonteret endnu

Her er fødekanalerne til maskingeværerne kommet på plads

vingerne kom på, selve understellet er 
egentlig OK, men jeg bliver altså nødt til 
at lime et bremserør på inden de er klar til 
at sætte i hjulbrøndene.

Inkluderet i sættet er også 2 forskelli-
ge hjulnav. Nu er højt opløste billeder af  
hjulnav ikke det der er mest af. Men efter 
noget leden på nettet tog jeg en beslutning 
og samlede en af  navtyperne i gummidæk-
kene. Nav males alu og dæk får en omgang 
grå/sort varierende fra mat til halvmat. 
Her mangler så lige en moderat omgang 
weathering med jordfarve.

Hamilton propellen samles og males. 

Understelsbenene med bremserør
i kobbertråd
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Medfølgende decal med fi rmalogo kom-
mer på. Efter at have studeret en del 
billeder af  propeller fi nder jeg noget gul 
drytransfer til at gøre det som data stencil 
inderst på hvert blad.

Den store udvendige centertank 
er samlet og mangler på billedet noget 
kob bertråd til at gøre det ud for brænd-
stofledningerne der forbinder tanken 
med kroppen.

Canopy sprayes med en gang Model-
master alu metalizer for at være klar til 
montering når en gang fuselagen er malet 
færdig. Afdækning er VIGTIG når man 
spraymaler og det måtte jeg føle, da der 
pludselig var et kraftigt ”oversprøjt” midt 

Øverst de samlede hovedhjul og derun-
der propellen og centertanken

Canopyet
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i det fi ne klare canopy. Ordene var mange, 
og ikke alle pæne, men det der hjalp, var en 
omgang ”Zen dium polering”.

Nu mangler der bare at blive sat bak-
spejl på, men det må vente til noget senere.

Her er motoren blevet tilpasset til fuselagen

I samme område af  maskinen er det 
blevet tid at samle og male sigtet. Efter at 
have studeret billeder ret grundigt vælger 
jeg mellem de forskellige sigter inkluderet i 

sættet. Maler sort, en smule slitage på kan-
ter og skruer og dømmer klar til montering.

Da planen er at der i bagbords side 
skal være åbent til ”maskinrummet” er 
der skåret et panel væk, for det ikke skal 
se for brutalt ud der hvor jeg har skåret i 
fuselagen limer jeg en lille kant i med huller 
som det afmonterede panel skulle skrues i.

Endelig dryfittes den dejlige store 
motor. Da jeg har afveget noget fra samle-
vejledningen er der lidt tilpasninger inden 
den smutter smertefrit på plads.

Det havde helt sikkert været lettere at 
følge samlevejledningen og samle motor og 
fi rewall som en enhed og sætte den i fuse-
lagen samlet. Min ide var at jeg nok skulle 
få skadet motoren inden jeg var færdig med 
at sætte vinger på og male. Det er vel et valg 
mellem pest eller kolera.

Den opmærksomme læser har jo 
selvfølgelig lagt mærke til at det på nogle 
billeder ser ud til fl yet er malet.

Det er rigtigt, maling er ret fremskredet. 
Afsnittet i dette nummer er reserveret til 
diverse løsdele og samlinger og i næste 
og sidste afsnit kommer jeg til maling, 
weathering og antenner.

NYT FRA ARCHER 1:35
35347: 6. Pz.Div. Panther G. 7. Kmp,
 Pz.Rgt 11 Czechoslovakia 1945.
35348: Tiger 1 Late, Eastern Front, 1944.
 2. Kompanie, sPz. Abt 507.
35349: V3000S instruments and placards.
 4 vhcls w. extras
35350: Panther Ausf A, D, G exterior stencils
35351: Panther Ausf  A, D, G interior
 stencils
35352B: German medical and misc. black
 cargo box stencils (unpainted boxes)
35352W: German medical and misc. white
 cargo box stencils (painted boxes)
35353: Tiger interior stencils
35354: White scout car
 instruments and placards
35355: Sd.Kfz.10/5
 instruments and placards
35356: M113 instruments and placards
35357: M4A3E2 Sherman Cobra King
88058: M4A3E2 Sherman casting symbols
88059: Weld beads 1 mm wide.
 228 cm of  1 mm wide weld beads
88060: Weld beads 0,76 mm wide
 228 cm of 0,76 mm wide weld beads
88061: Weld beads 0,64 mm wide
 228 cm of 0,64 mm wide weld beads
88062: Weld beads 0,38 mm wide
 317 cm of 0,38 mm wide weld beads

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA CMK
1:35
RA048: German Commander´s Caravan
RA050: Steam crane
6004: UH-1D Engine set
6005: UH-1D Interior set
6006: UH-1D Cargo Bay set
6007: UH-1D Nose Luggage
 Compartment
3133: Pz. III Ausf. E/F/J/L/N
 Engine set
F35219: Israeli soldier with mine thrower
 ammo, Lebanon 2006
F35220: Israeli soldier road patrol,
 Lebanon 2006

1:72
7195: Spitfi re Mk.IX Engine set
7196: Spitfi re Mk.IX
 Wing Armament set
7201: B-26F/G Marauder
 Undercarriage Bays
7200: BAe Hawk 100 serie Exterior set
7202: B-26F/G Marauder Gun Turret
 & Machineguns
7203: B-26F/G Marauder Left Engine
 & Compartment
PLT247: General Aircraft GAL-41,
 komplet sæt
F72221: USAAF WWII pilot,
 gunner and mechanic (3 pcs)
F72222: US modern jet pilots (3 pcs)
Q72121: Canberra PR Mk.9 Wheels set

Q72139: MG 15 Magazines for
 WWII German Guns (28 pcs)
MV100: MO-120-RT-61,
 „120 mm rifl ed towed mortar,
 model F1“/Mortier 120mm
 Rayé Tracté Modele F1

1:32
5053: F-104G Starfi ghter
 Fuselage Electronics Boxes
5054: F-104G Starfi ghter Radome set

1:48
4254: Junkers Ju 88A - Bulkhead with
 radio sets for MG 15 position
4256: Canberra PR Mk.9 camera bay
4257: Messerschmitt Bf  109K
 control surfaces set
4258: WWII German radio set Luftwaf-
fe
4259: Hs 129B-2/R2 -
 30mm MK 103 canon with pod 
Q48138: Magazines for WWII German
 MG 15 machinegun (16 pcs)
8041: WWII US Cargo Trailer „Ben 
Hur“
8042: Steam Crane, Germany,
 pre WWI - post WWII

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Trækkabler til StuG. III og Pz. III, del 2
Af Bjørn Jensen

Tegningerne der er anvendt for at vise 
 ophængningen, stammer fra fl g. 
 bøger som stærkt kan anbefales, 

hvis man ønsker dybtgående beskrivelser 
af  køretøjerne:
Sturmgeschütz III bd. 1 + 2 af  Müller & 
Zimmermann
Art Box/Modelkasten: Pz. III
Panzer Tracts af  Jenz & Doyle:
3-1: Panzerkampfwagen III. Ausf. A, B, 
C & D.
3-2: Panzerkampfwagen III. Ausf. E, F, 
G & H
3-3: Panzerkampfwagen III. Ausf. J, L, 
M & N
3-4: Panzerbefehlswagen Ausf. D1, E, H, 
J & K

Monteringerne
6.
To 5 m trækkabler vundet op i en slags 
ottetal med to af  øjerne i midten pegende 
fremad og de to andre mod hinanden på 
fl g. køretøjer:
Pz. III F sen, G, H, J
Pz. III L tidlig
Panzerbefehlswagen III H
Panzerbeobachtungswagen III
StuG. III B, C, D, E, F

7.
To 5 m trækkabler vundet op i hver sin 
side og overlappende på midten på fl g. 
køretøjer:
Pz. III L, M, N
Panzerbefehlswagen III J
Panzerbefehlswagen III K

8.
To 5 m trækkabler lagt op på skærmene i 
hver sin side med øjerne tæt på hinanden 
og hæftet på siden af  udbygningerne på 
fl g. køretøjer:
StuG. III F/8

9.
To 5 m trækkabler lagt op på skærmene i 
hver sin side med øjerne tæt på hinanden 
på fl g. køretøjer:
StuG. III G tidlig

10.
To 5 m trækkabler lagt op på skærmene 
i hver sin side med øjerne forskudt for 
hinanden på fl g. køretøjer:
StuG. III G

Øverst ses montering 6

Herover er det montering 7, der er vist og herunder ses monteringerne 8, 9 og 10
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Modelkonkurrence i Karup 30. april 2011
Tekst og fotos: Jakob Teckemeier

Karup Modelbyggerlaug bød 
 igen i år til modelkonkurrence 
 hos Flyvevåbnets historiske 

samling i Karup.
Konkurrencen er væsentligt mindre – ja 

nærmest intim – sammenlignet med de an-
dre jyske turneringer – Esbjerg og Østjysk 
Åben. Antallet af  udstillede modeller var i 
omegnen af  30.

Arrangementet var dog forbilledligt 
velorganiseret. Der var øl, vand og pølser 
og fl ere forhandlere faldbød plastik og til-
behør. Der var gamle kendinge som Svend 
Åge Grønnebæk (fhv. indehaver af  Vest-
jysk Hobby), Nikkeleg og Stoppel. Men 
også en ny butik ved navn ”Hos Dorthea”.

Som en yderligere attraktion var der 
efter præmieoverrækkelsen rundvisning 

i den historiske samlings magasiner. Her 
kunne vi på nærmeste hold blandt andet 
bese en perlerække af  (katapult)sæder fra 
Flyve våbnets forskellige fl ytyper.

Alt i alt havde Karup Modelbyggerlaug 
stablet et fi nt lille arrangement på benene. 
Næste år må jeg prøve at få et par modeller 
med i konkurrencen. Der skulle være gode 
chancer for at få en præmie med hjem.

Til højre er det et 
lille udsnit af
samlingen af
katapultsæder og 
nederst er der et 
lille vue udover kon-
kurrencebordet

NYT FRA HUSSAR 1:35
HSR 35023: BT-7 Conical Turret
  with 2 roof  versions
HSR 35081: URAL-375/4320, wheels
HSR 35082: BTR-60/70/80, wheels
HSR 35095: LONG TOM, wheels
HSR 35101: GAZ 69, wheels
HSR 35106: Sd.Kfz. 6 Diana,
  Front Wheels & Spare
HSR 35107: ZIL-157,
  Civilian Pattern Wheels
HSR 35108: Type 94,
  6-Wheel Japanese Army Truck
HSR 35109: GAZ 69, wheels rims
HSR 35110: Sd Kfz 250 wheels
HSR 35111: Sd Kfz 250 wheels rims
HSR 35112: Sd Kfz 251 wheels rims
HSR 35113: RSO Wheels
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Tiger Meet 50 år ”Hard to be humble”
I midten af  maj blev der i det nordligste Frankrig
afholdt 50 års jubilæum for Tiger Meet.

Tekst og fotos: Flemming Hansen

På basen i Cambrai-Epinoy, hjemsted 
 for Escadron 1/12 de Chasse 
 Cambresis, der i 2012 vil blive lukket 

ned, blev det efterhånden lidt amputerede 
arrangement afholdt. Amputeret da en del 
fl y fra Holland, Belgien og Norge ikke kun-
ne deltage på grund af  indsatsen i Libyen.

Undertegnede var med den erfarne 
spotter rotte, Per Voetmann, der lige havde 
fundet ud af  at vi ud over selve Tiger Meet 
spotterdag også lige kunne nå et Tiger Meet 
Airshow på den anden Cambrai ”lufthavn” 
i Niergnes. To fl uer med et smæk – kunne 
det blive meget bedre – JA, hvis vejret 
spilede med!

Turen blev gjort på fl ere antagelser ef-
ter sidste Tiger Meet, som delvis forsvandt 
i tågen. Så da det forlød at næste Tiger 
Meet , der udover at være et jubilæum også 
skulle ske i maj, så kunne vejret da kun 
være ”exceptionelle”! Se det var den første 
bristede forudsætning. Det var skide koldt, 
blæsende og ikke mindst gråvejr. Scheisse! 
Nåh nej –merde!

Den næste forudsætning der blev 
gjort var at da spotterdagen nu var om 
mandagen, så kunne vi jo lige tage Tiger 
Meet Airshow med om søndagen. Der var 
godt nok nogle kloge Åger der snakkede 
om nedlagt lufthavn - men det var jo bare 
tosser - vi så frem til at kunne klappe 
tigerbemalede fl y og tage en masse walka-
rounds af  Tornadoer, Mirage 2000‘ere og 
de evigt tilbagevendende F-16‘ere... Laaang 
næse igen.

Hvor skal vi hen du?
Næste udfordring var at fi nde ud af  hvor 
pokker den lufthavn lå henne? Det viste 
sig så heldigvis at den er placeret ikke så 
langt fra den belgiske grænse, så et fl y til 
Bruxelles og en udlejningsslæde ville bringe 
os til Cambrai efter små 150 km på ual-
mindeligt dødkedelige belgiske motorveje.

Vi fik også et hotelværelse… i en 
”forstad” til Cambrai kaldt ”Proville”. Der 
var det godt at der er noget der hedder 
GPS, for den havde vi nok ikke fundet 
på en medbragt globus! Men alligevel, da 
GPS’en sagde at vi var fremme befandt vi 
os et sted lige så charmerende som Ikea i 
Høje Tåstrup.

I et stort område med en masse ”Out-
lets”, men hvor f**** var hotellet??? Men 
det var der minsandten og som en ekstra 

bonus var der direkte view til 
Cambrai Niergnes ”lufthavnen”.

Lufthavnen i meget store 
anførselstegn. Dog kunne vi ved 
ankomsten se at træningen var i 
gang, så det var bare at køre slæ-
den ud i nærheden af  noget hegn 
og så tage den derfra. Det skulle 
blive weekendens bedste billeder 
da solen stod højt på himlen.

Tiger Meet airshow 

min bare…
At kalde airshowet noget med 
Tiger Meet var noget af  en tils-
nigelse efter min ringe mening.

OK, der var nogle boder der 
solgte Tiger Meet merchandise 
og der var et par civile fl y der var 
malet i Tiger farver - men med al 
respekt er der ikke meget spektakel over en 
Piper Cub i forhold til en Tornado!

Så ikke nok med at der ikke var meget 
Tiger Meet over det, så lovede programmet 
en masse spændende, der dog havde det 
med at forsvinde efterhånden som timerne 
skred frem og Gadaffi  kan næppe beskyl-
des for det hele?

Det var vel først ved halv seks tiden om 
aftenen efter vi havde stået der siden kl. 9 
før den larmende stilhed blev brudt af  lidt 
jet noise efter det ene propeldrevne display 
havde afl øst det andet. Hvis man havde 
fl yttet sig en tomme var ens gode plads 

fremme ved hegnet bare blevet nappet. Der 
var nemlig sort af  mennesker...

Udstilling
Godt nok var der ikke megen static dis-
play på græsbanen… men der var rigelige 
muligheder for at komme af  med uønsket 
overskydende likviditet. Der var bøger, 
modeller, tingel tangel og alt muligt ”Tiger” 
merchandise i lange baner.

Der var minsandten også en modelbyg-
gerforsamling der havde bygget Tiger Meet 
modeller. Ikke så ringe endda! En fi n lille 

Denne Hawker Sea Fury deltog i airshowet

En fi n „Tiger“ model af en Rafale
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Tiger Meet 2011

Aerostars Yak Aerobatic Team deltog
med 5 stk. Yak-50 og lavede et fi nt show

En civil fransk T-6G Texan i US bemaling,
bemærk den franske registrering under højderoret

Værterne fra EC 01.012 “Cambresis” havde fl ere af deres Mirage 2000C
i tigerbemalinger, bl.a. denne

Ganske vist uden spektakulær tiger-bemaling, 
men der er alligevel noget seværdigt over en 
Eurofi ghter

Breitling Wingwalkers viste unge damer
i fri dressur på disse Boeing Kaydets
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Tiger Meet 2011
Luftwaffe har to eskadriller der er medlem-
mer af Tiger Meet, denne er fra JaboG 32, 
fl ere gode billeder af denne fi nder du på 
321tigers.de

Schweiz er ikke et NATO-land, men deres 11 Staffel er med i det gode selskab 
med tigermotivet på halefi nnerne

Tornadoen fra JaboG 32 fi k nogle tekniske 
problemer, som der blev kigget nærmere på

Wingwalkers viste unge damer
i fri dressur på disse Boeing Kaydets
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udstilling og der er godt nok nogen der har 
haft en produktionshastighed større end 
undertegnedes, da der også var modeller 
fra Tiger Meet i Holland lidt over et halvt 
år tidligere!

Også den lokale militærkøretøjs for-
ening var stærkt repræsenteret med en 
masse fl otte grønne køretøjer, der nok 
ville få den hjemlige danske pendant til at 
få ”111” ned ad de samlede hager.

Så begyndte airshowet langt om længe. 
Klokken 12.30! Uden at der i øvrigt foregik 
noget andet, så det var meget besynderligt, 
men Franskmændene skulle måske først i 
kirke…?

Det første der var noget værd at kigge 
på var et par italienske Huey’er, der skulle 
simulere evakuering af  en nedstyrtet pilot i 
fjendeland, præsenteret af  ”Tex”, der måtte 

fremsige beretningen på engelsk, ”because 
my French is not as good as my looks” som 
han sagde…

Et af  de næste indslag var de spek-
takulære Breitling fl y med påmonterede 
”babbe letter”, der bagefter lige besøgte 
speakerstanden. Jeg var en af  fl ere, der 
var af  den opfattelse at de var superfl inke! 
He he.

Et mere besynderligt indslag var en lille 
fl ok fl y så små at piloterne nærmest sad 
overskrævs. De knaldede balloner i luften 
og fl øj under en udspændt line med fl ag på!

Så var der ellers en blandet klump af  
diverse fl y og lidt pyroteknik! Før det så 
OMSIDER blev tid til lidt jetnoise, men det 
var der godt nok alt for lidt af! Endelig blev 
det hele afsluttet med Patrouille de France. 

Fint, fl ot og farverigt, men Red Arrows 
er lige en streg bedre i mine øjne. Der er 
for meget af  „så fl yver vi i diamant og så 
fl yver vi i hvide måge og så fl yver vi i **** 
formation. Sikkert svært, men efter næsten 
10 delvist stationære timer i kulde og blæst 
måtte de godt blive lidt hurtigt færdige!

Endelig – Spotter dag!
Selve Tiger Meet var et lukket arrangement 
for de spotter nuts der en tidlig morgen i 
februar satte sig til nettet for at reservere en 
billet til én af  dagene. Da der var fl yveshow 
den 15. maj var den 16. maj naturligvis 
eftertragtet, men det lykkedes da både for 
undertegnede og Per V. at få billet.

Så da mandagen oprandt, var det bare 
om at komme derud. Vi skulle nok bare 

Nej, det er ikke billedet der er pixeleret, men derimod det nyeste i camoufl agebemalinger. Her set på en slovakisk MiG-29

Den anden franske tiger-eskadrille, ECE05.330 ”Côte d’Argent”,
havde haft denne Mirage 2000-5F forbi et malerværksted
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have været endnu tidligere ud viste det sig, 
da køen ind til basen var pæææænt lang.

Det er jo aldrig til at forudse, hvordan 
arrangørerne har tænkt sig at få 1.500 tosser 
indenfor et militært hegn uden at gå på 
kompromis med sikkerheden.

De første der kom ind har sikkert 
været voldsomt tilfredse, for der blev kun 
lukket én bil ind af  gangen, hvilket først 
skete efter at de havde sikret sig at de til-
stedeværende rent faktisk var tilmeldt og 
dermed fi k udleveret et ID kort. Et absolut 
fl ot et, men det tog godt nok sin tid, så da 
vi endelig kom ind var hegnet mere end 
fuldt booket i hele de mange 100 meters 
længde. Arghhhh!

Det lykkedes dog at få mast sig ind med 
lidt held og så stod vi ellers der med udsigt 
til rullebanen, hvor fl yene ja øhh rullede 
forbi på omkring 10 meters afstand! Fan-
tastisk må det siges – dog var startbanen 
lidt vel langt væk og det manglende lys i det 
overskyede vejr gjorde fotografering til lidt 
af  en udfordring. Men det lykkedes da at 
få nogle tusind billeder i kassen alligevel.

Senere på dagen lettede presset på 
hegnet og man kunne faktisk tage en tur 
ned langs dette for at få nogle andre fotos.

Så alt i alt var det dog et par gode 
dage, der kunne have været endnu bedre, 
hvis ikke man havde frosset r**** af  i maj 
måned for pokker! Næste Tiger Meet er i 
slutningen af  maj i Portugal på Monte Real 
og skulle der komme en spotterdag er det 
vel med overhængende fare for at under-
tegnede og medpatient Per igen står ved 
hegnet – denne gang med garanti tidligere 
end tidligt!!!

Bogudgivelse
Som det hør og bør blev Tiger Meets 

jubilæum ekstra festliggjort med udgivelse 
af  en ordentlig moppedreng af  en bog på 
3,5 kilo og 430 sider. Denne kunne købes 
i forbindelse med arrangementet eller på 
deres hjemmeside.

Som der står i forordet er det en bog 
skrevet af  piloterne selv, så der er natur-
ligvis masser af  røverhistorier og historier 
af  den slags som nok er sjovest deltagerne 
imellem, men som regel giver det ”sjove” 
billeder af  folk der foretager sig ikke så 
geniale ting iført – mange gange ikke andet 
end – en 22 hestes brandert…! Om ikke 
andet har de helt sikkert haft det sjovt og 
som det ser ud så er der jo dømt k….mag-
net når man render rundt med fl yvervinger 
på dragten. Så de forventede fordomme 
trives og lever op til sit ry!

Men som modelbygger, er man natur-
ligvis mest interesseret i billeder af  fl yene 
og de er heldigvis mange og rigelige. Na-

turligvis mest inden for de seneste 20-30 år, 
da dem fra tidligere enten har været i sort/
hvid eller af  mindre god kvalitet. Men som 
tiden går, bliver både udstyret og billederne 
bedre og der kommer bogen helt klar til sin 
ret. Samtlige Tiger Meets bliver gennem-
gået med deltagere og fl yvende materiel.

Det med at dekorere fl yene skete første 
gang i 1969 med en canadisk Starfi ghter. 
Der blev søgt om tilladelse til at lave den 
– med vandfarve!

Da fl yet ankom så det herrens ud, så 
lokale tog sig af  det og malede det med 
enamel. Ups!!!

Efterfølgende er der lavet både autori-
serede og uautoriserede Tigerbemalinger 
mens cheferne så den anden vej.

I øjeblikket må det være de tyske Torna-
doer og de belgiske F-16’ere fra 31 esk. der 
er de uoffi cielle mestre i Tiger bemaling. 
De kan alle ses i bogen, der naturligvis kan 
anbefales til alle Tiger nuts.

Flightline var et farverigt skue, bag den franske Mirage 2000 ses den belgiske F-16 og tre stk. græske F-16

Luftwaffes Tornadoer og de belgiske F-16 er nok
de mest fantasifuldt bemalede tiger-fl y i øjeblikket
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Thunderbirds i Europa 19. juli 2011
Siden juni 1953 har det amerikanske fl yvevåbens opvisningshold ”Thunderbirds” kunnet 
ses til fl yshows verden over.

Tekst og fotos: Per Voetmann

I perioden er teamet blevet kendt for me-
 get spektakulære shows. Man kunne 
 fristes til at introducere ordet ”to-

talshows” som en beskrivelse, fordi showet 
omfatter alle teamets aktiviteter.

Teamet medbringer alt, altså alt. Det 
inkluderer foruden de 6 F-16C et par 
reservefly, 2 C-17, en række køretøjer, 
højttalersystemer, generatorer, lyskastere 
og brochurer til publikum.

Teamet arbejder med visuel kommu-
nikation, med lyden og med hele fl yhånd-
teringen på jorden som en integreret del af  
showet. Selv personalets solbriller indgår i 
opvisningen! Solbriller bæres af  alle som 
en del af  uniformeringen – og naturligvis 
samme type hos alle. En særlig lomme i 
bukserne rummer brillen indtil fl yene skal 
startes op. Så tager alle brillerne på i en 
synkron bevægelse. Og vi ved, at showet 
er i gang.

Hele opstarten af  fl yene sker i en stram 
koreografi . Først, selvfølgelig, teamleade-
ren No. 1. Derefter resten frem til No. 6. 
Når motorerne er i gang og alle er klar, 
ruller maskinerne i tæt formation ud til 
start. Starten går i tæt formation med de 
første 4. Dernæst solofl yene 5 og 6 hver 
for sig. Så når Thunderbirds endelig letter, 
har showet været i gang længe.

Thunderbirds historie
Som nævnt startede Thunderbirds sin 
virksomhed i 1953. Navnet bygger på en 
indiansk myte om ”tordenfuglen”, som 
også let integreres i showet. For når 6 

F-16 passerer forbi, kan fortællingen om 
en tordnende fugl let lade sig visualisere.

Som et særligt kendetegn for Thunder-
birds, har teamet (næsten) altid benyttet 
state of  the art USAF kampfl y som opvis-
ningsfl y. (6 F-16C i brølende formation er 
altså lidt mere spektakulære end 4 T-17!)

Teamet har således fl øjet F-84G Thun-
der jet (1953-1955), F-84F Thun der streak 
(1955-1956), F-100C Super Sabre (1955-
1963), F-105B Thunderchief  (1964), 
F-100D Super Sabre (1964-1968), F-4E 
Phanthom II (1968-1973), T-38A Talon 
(1974-1981), 1982- i dag F-16A og siden 
F-16C.

Siden 1953 har teamet givet hundredvis 

af  shows over hele verden. Som en særlig 
gestus overfor værtslandene, har teamets 
fl y et lille fl ag fra hvert af  de besøgte lande 
påmalet siden.

Et enkelt show i 1982 var dog tæt på 
at standse det hele. For ved en øvelses-
session på Nellis Air Force Base i 1982, 
fejlkal kulerede lederen fl yvehøjden og fl øj 
direkte i jorden. Desværre tog han tre andre 
fl y med sig på nedturen, fordi resten af  
formatio nens piloter visuelt altid orienterer 
sig mod lederen, når de fl yver i tæt formati-
on. Som konsekvens af  den tragiske ulykke 
afl yste USAF resten af  sæsonens fl yvninger 
og teamets fremtid var til seriøs overvejelse.

Heldigvis for os alle, besluttede USAF 
at fortsætte. Og heldigvis besluttede man 
også at afslutte parentesen med træningsfl y 
som teamfl y.

Introduktionen af  F-16A i 1982 marke-
rede således en tilbagevenden til den tradi-
tionelle stil. Og den betød også, at man nu 
atter kunne turnere over hele verden. Det 
havde T-38’erens begrænsede rækkevidde 
ikke levnet muligheder for.

Europatour 2011
F-16A er nu erstattet af  F-16C. Det er 
standard F-16C, som den også anvendes 
af  de operative enheder.

Ikke mindst har den standard luft-
tankningskapacitet, så den kan fl yve på 
Europa-turné uden problemer. Og fl yet 
har her i 2011 bragt teamet sikkert rundt 
i Eu ropa. Fra Tyrkiet i starten af  juni til 
Belgien i starten af  juli.Showet er i gang, der er i hvert fald taget solbriller på

Her ses fl agene for de lande som Thunderbirds har besøgt
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Turen bragte såmænd også teamet til 
Danmark, men Flyvevåbnet valgte at vise 
showet på Flyvestation Karup for en lukket 
kreds. Så ville man se herlighederne, og 
ikke er ansat i forsvaret, måtte man jo ty 
til andre lande.

Jeg har selv tidligere set Thunderbirds 
på den nu hedengangne Flyvestation Vær-
løse. Det husker jeg som en god oplevelse. 
Så det ville jeg jo gerne prøve igen. Så med 
turnéplan, ferieplan og fl yplan i hånden, 
valgte jeg Turku i Finland som stedet, hvor 

Så ruller de ud til startbanen, forrest er det formationslederen i nr. 1

gensynet skulle fi nde sted. Thunderbirds 
skulle optræde der både den 18. og den 
19. juni.

Der er direkte fl y fra København til 
Turku med SAS. Turku holdt samtidig et 
stort Airshow, hvor en række fi nske fl y blev 
demonstreret. Og dem ville jeg også gerne 
se nogen af.

Turku havde derudover en række for-
dele og enkelte ulemper. Først og fremmest 
er Turku en lille og overskuelig lufthavn, 
hvor man kan komme relativt tæt på fl yene. 

(Faktisk så lille, at publikum næsten ikke 
kan undgå at komme tæt på). Det betød 
også, at muligheden for at se teamets 
ground show var gode.

Ulempen er især det nordiske vejrlig. 
Det viste sig så desværre ikke fra sin 
allerbedste side i det døgn, jeg havde til 
rådighed. Men en ekstra fordel var så, at 
showet strakte sig over to dage med to 
optrædender. At jeg så måtte tage fl yet 
hjem til København, da det klarede op 
søndag, var en lille streg i regningen. Især 

Den ene af solomaskinerne, nr. 6, er her fanget lige efter take-off, understellet er så småt på vej op
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da teamet først optrådte til allersidst den 
dag. (Jeg har så siden set på andres billeder, 
at opklaringen ikke varede hele eftermid-
dagen. Så heller ikke søndag sidst på dagen 
var sigtbarheden i top).

Showet i Turku
Selv om vejret ikke var det bedste, fi k jeg 
en del billeder i kassen. Og jeg fi k mulighed 
for at komme tæt på ved et par lejligheder. 
Så jeg vil lade billederne tale!

Serien viser ground show, opstart, 
udrulning, start og den efterfølgende 
ceremoni. (Desværre har vi ikke haft plads til 

at bringe hele billedserien her i bladet. Red.bem.)

Som en særlig gimmick afslørede team-
ets leader det fi nske fl ag på siden af  sin
F-16C. Bemærk det, hvis du skal lave en 
aktuel model! Den amerikanske ambas-
sadør i Finland fi k et billede af  teamet og 
chefen for det fi nske fl yvevåben fi k en lille 
nydelig bordmodel af  en F-16C.

Vejret kunne have været bedre i Turku. 
(Men det kunne også sagtens have været 
mere vådt!). Men showet var nu godt og 
hele turen værd. Så alt i alt en god weekend 
i Finland.

Som afslutning får I solofl yene, der også holder en tæt formation

Flyvning i tæt formation er en af Thunderbirds specialer

NYT FRA HORNET
HGH-24: German Navy WW2
  3 offi cers, 2 seamen
HGH-25: German Army Panzer crew
  heads: 3 heads, 4 earphone
  straps (similar to HGH23)
HH-32:  5 Bare heads with emaciated
  features
HBH-15: 5 British WW2 sidecaps

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Et af de tidligste SAR fl y i tjeneste
Den historiske artikel tager os denne gang 80 år bagud i tiden,
tilbage til september 1931, hvor den første fl yvning med Heinkel He 59 fandt sted.

Af Lars Seifert-Thorsen

Som det måske er bekendt for fl ertallet 
 af  læserne, så står akronymet SAR for 
 Search And Rescue, på dansk efter-

søgning og redning. I vore dage ser vi ofte 
de helikoptere i luften som løfter denne 
opgave i Danmark, nemlig EH 101 Merlin 
og før den var det den berømte S-61 Sea 
King, der i 40 år havde denne vigtige rolle.

Tyskland 1930
Efter oprettelsen af  Weimarrepublikken 
i 1919 fastholdt Tyskland en lille militær 
styrke og op gennem 1920’erne blev der 
fremsat specifi kationer på et antal fl ytyper, 
der skulle vise sig at have militær værdi 
helt op til afslutningen af  2. Verdenskrig. 
Ganske vist blev specifi kationerne fremsat 
i hemmelighed og disse fl y blev til en be-
gyndelse betegnet som civile fl y.

Blandt disse var også Heinkel He 59, 
hvor Reichsmarine i 1930 specifi cerede et 
fl y, der skulle kunne anvendes som torpe-
dobomber eller til rekognoscering med 
både hjul- og pontonunderstel. På trods 
af  den voldsomme økonomiske krise i 
Tyskland efter børskrakket i USA i 1929 
fastholdt man specifi kationen og Heinkel 
fabrikken fortsatte med designet af  fl yet.

Heinkel fabrikken havde op gennem 
1920’erne designet en lang række af  fl y 
og også en stribe pontonfl y, så man havde 
den nødvendige tekniske viden til at kunne 
gøre det.

Man havde også erfaring med både 
bi- og monoplaner og chefdesigner Rein-
hold Mewes valgte at bygge et ret stort 
biplan med en længde på 17,4 meter og 
et vingespænd på 23,7 meter, hvilket var 
noget større end de samtidige engelske og 
amerikanske typer til samme formål.

Første fl yvning
Konstruktionen skred frem uden de store 
problemer og man byggede to prototyper 
stort set samtidigt.

Den som først blev færdig var fl yet 
med hjulunderstel. Denne prototype, med 
registreringen D-2215 fl øj første gang i 
september 1931, lige hvilken dato er des-
værre ikke helt klart.

Til gengæld blev det den eneste Heinkel 
He 59 med hjulunderstel der overhovedet 
blev bygget. Alle efterfølgende af  typen 
var med pontoner. Prototype nr. 2 med 
registreringen D-2214 kom i luften i januar 

1932.
De to prototyper havde et noget 

specielt arrangement af  brændstoftanke i 
forhold til de efterfølgende præ-produkti-
ons- og produktionsmaskiner, idet hjulud-
gaven havde tankene indbygget i fuselagen, 
mens pontonudgaven havde tankene i 
ponton erne. De efterfølgende fl y havde 
900 liters tanke i pontonerne og en 900 
liters tank i fuselagen. Yderligere to tanke 
kunne indbygges i bomberummet, så den 
totale tankkapacitet kom op på 3.200 liter.

Produktionsmodeller
Den første produktionsmodel, He 59B-
1, afveg fra prototyperne ved at have en 
udskæring i midten af  bagkanten af  den 
øverste vinge og tilsvarende udskæringer 
inderst på den nederste vinge. Begge dele 
for at forbedre udsynet fra den åbne po-
sition midt på ryggen, som havde afl øst 
en lasteluge.

Halen og sideroret var også gjort lidt 
større. Endelig var næsen blevet ændret, 
således at der var kommet et ”trin”, hvor 
der var plads til en observatør, foran pi-
lotens åbne cockpit. Næsen kunne skiftes 
mellem en afrundet næse og en lidt mere 
kantet næse med nogle glaspaneler så det 
kunne bruges til bombesigte.

Endelig blev der installeret nogle 
glaspaneler ved trinnet nederst på bagkrop-
pen, hvor der blev plads til en observatør 
udrustet med defensiv bevæbning i form af  
et 7,9 mm MG15. Tilsvarende våben blev 
monteret i næsen og i den åbne position 
på ryggen.

Leverancerne kom i gang i 1934 og i 

begyndelsen af  1935 var der leveret 14 stk. 
til ”Kommando der Fliegerschulen (See)”, 
der bar den civile betegnelse Deutsche 
Verkehrs fl iegerschule. Kort tid herefter 
overtog Arado fabrikkerne produktionen 
for at frigive Heinkel fabrikkerne til at 
kunne bygge andre typer som det spirende 
Luftwaffe havde brug for.

Efterfølgende blev typen produceret 
i forbedrede versioner, He 59B-2 med 
forbedret udstyr og He 59B-3 der primært 
var beregnet til lang-distance maritim 
patruljering.

Typen deltog også i den spanske bor-
gerkrig, hvorefter man ophørte med at 
producere He 59B i 1938, efter at der var 
blevet fremstillet 140 eksemplarer.

I begyndelsen af  1939 begyndte man at 
tænke på at udruste en søredningstjeneste 
med fl y, se nærmere om dette senere.

Den spanske borgerkrig
Som det er de fl este bekendt udbrød den 
spanske borgerkrig i juli 1936 og Tyskland 
begyndte meget hurtigt at støtte general 
Franco med våben og materiel. Snart var 
også opbygningen af  Legion Condor i fuld 
gang og man oprettede Aufklärungsstaffel 
See/88 (AS./88) i oktober 1936.

De første He 59 ankom til Sevilla d. 27. 
november 1936 og i alt nåede der at blive 
leveret 27 stk. til Spanien inden borgerkri-
gen var afsluttet. De fl øj med registrerings-
numrene 521 til 526 og 528 til 548.

He 59 fl yene blev til at begynde med 
stationeret i Cadiz, og blev senere fl yttet til 
Melilla, havnen i Malaga og retur til Cadiz 
inden de i sidste halvdel af  juli 1937 blev 

Prototype nummer et med hjulunderstel. 
Foto: Via Internettet
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fl yttet til deres endelige base i Pollensa på 
nordkysten af  Mallorca.

Opgaverne var at arbejde tæt sammen 
med den nationalistiske fl åde og dels ob-
servere og melde om den republikanske 
flådes bevægelser og i muligt omfang 
foretage angreb på samme fl åde. Endvidere 
skulle de bombe mål tæt på kysten og især 
angribe fjendtlige handelsskibe og skibe 
der forsøgte at bryde blokaden.

I løbet af  borgerkrigen blev ikke min-
dre end 48 skibe angrebet og enten sænket 
eller opbragt som følge af  angreb udført af  
fl y fra AS./88, heriblandt to danske skibe, 
der begge var ejet af  rederiet J. Lauritzen.

Køleskibet Edith (1.566 tons) blev 
sænket d. 13. august 1937 og Bodil (844 
tons) led samme skæbne d. 21. juli 1938. 
Edith blev angrebet om eftermiddagen d. 
12. august af  fi re He 59, hvoraf  en først 
forsøgte at ramme skibet med en torpedo 
der missede, inden skibet blev bombet med 
femten 50 kg og to 250 kg bomber, der 
satte skibet i brand, hvorefter besætningen 
gik i bådene. Det var først den efterfølgen-
de dag, at en anden He-59 ramte med en 
torpedo og derved sænkede Edith.

Bodil var på vej fra Gdynia til den 
franske havn La Nouvelle med en last af  
fl yvemaskiner, da He 59 nummer 534 op-
dagede skibet ca. 40 km sydøst for Palamos. 
An grebet på Bodil kan tages som et skole-
eksempel på hvordan man gennemførte 
disse angreb.

Flyet passerede i lav højde og beskød 
skibets bro med den 20 mm maskinkanon 
som de fl este He 59 fl øj med under borger-
krigen. Derefter signalerede man til skibet 
at besætningen skulle gå i redningsbådene 
og forlade skibet. Da besætningen var kom-
met et godt stykke væk fra skibet kastede 

man 2 stk. 500 kg bomber fra ca. 50 meters 
højde, hvorefter skibet kæntrede og sank. 
Besætningen blev efterfølgende samlet op 
af  den engelske krydser HMS Shropshire.

I alt gennemførte de 27 He 59 850 
missioner og de 48 skibe som de sænkede 
eller var med til at opbringe repræsenterede 
ikke mindre end 32% af  det samlede antal 
skibe som det lykkedes nationalisterne at 
opbringe eller sænke under borgerkrigen.

På minussiden tæller det, at 17 af  de 27 
He 59 gik tabt, enten som følge af  fjendt-
lige handlinger eller som følge af  uheld. 
17 besætningsmedlemmer mistede livet.

Da borgerkrigen sluttede, blev tre
He 59 overdraget til Spanien, mens resten 
blev sendt tilbage til Tyskland.

Seenotdienst
Den tyske søredningstjeneste var noget 
som Luftwaffe gik i gang med at opbygge 
stort set lige efter at Luftwaffe blev oprettet 
i februar 1935. Årsagen var den ganske 
enkle, at man godt vidste at der ville blive 
brug for at kunne redde fl yvere fra fl y der 
var styrtet ned i vandet.

Til en begyndelse var det kun søfl y som 
der skulle reddes folk fra, idet tyske land-
baserede fl y ikke rutinemæssigt overfl øj 
havområder, men i foråret 1939 udkom 
de reglementer som var relevante for en 
sø red ningstjeneste. Herunder også oversig-
ter over det materiel som eksisterede, ved 
den tyske Nordsø- og Østersøkyst. Bl.a. 
havde man siden 1936 konstrueret fl ere 
forskellige typer af  skibe og både specielt 
til søred nings formål.

I øvrigt er det lidt interessant, at da 
Seenotdienst administrativt var underlagt 
Luftwaffe, så havde Hermann Göring 
trumfet igennem at også disse skibe var 

underlagt Luftwaffe, mandskabet bar altså 
Luft waffeuniformer!

Før udbruddet af  2. Verdenskrig ek-
sisterede der ikke en speciel fl ytype som 
blev brugt til søredning, man anvendte 
simpelthen de forhåndenværende søfl y til 
opgaven. I begyndelsen af  1939 beslutte-
de man sig dog for at ombygge 14 He 59 
til søredning. Firmaet der fi k kontrakten 
hed Walter Bachmann og lå i Ribnitz i 
Mecklenburg.

Ombygningen gik ud på at fjerne ben-
zintankene i fuselagen for at skaffe plads 
til de reddede personer.

Man installerede også en luge bagerst i 
fuselagen med en sammenklappelig stige, 
som kunne nå ned til vandoverfl aden når 
flyet var landet. Og i forbindelse med 
denne også en talje, så man kunne hejse 
bevidstløse og sårede ombord uden at det 
krævede store akrobatiske evner hos besæt-
ning og de reddede. Endelig udrustede man 
fl yet med elektrisk opvarmede soveposer, 
en maskine til genoplivning af  druknede, 
førstehjælpsgrej og gummibåde.

Flyene blev malet hvide og forsynet 
med store Røde Kors afmærkninger, de 
var markeret med civile registreringer, 
hvilket senere skulle vise sig at give nogle 
problemer, idet man ikke havde undersøgt 
om denne type afmærkning var tilladt 
ifølge Geneve konventionen. Mere om 
dette senere.

Operation Weserübung
I forbindelse med den tyske invasion af 
Danmark og Norge d. 9. april 1940 kom He 
59 for første gang i aktion over Danmark.

Ganske vist lidt tilfældigt, idet chefen 
for de Luftwaffe enheder, der var indsat 
ikke kendte til eksistensen af  Seenotdienst 
og derfor til at begynde med ikke kunne 
gøre noget for en Ju 52 transportmaskine, 
der var nødlandet i Skagerrak. Det var først 
efter et godt stykke tid at man fandt ud af  
at Seenotdienst eksisterede og man fi k så 
alarmeret enheden der var baseret i List på 
den tyske vadehavsø Sylt. To He 59 startede 
straks og fandt hurtigt den forulykkede Ju 
52, men var kun i stand til at fi nde og redde 
to af  besætningsmedlemmerne.

Efter ganske få dage forlagde man 
adskillige He 59 fra Sylt til Aalborg, hvor 
de blev baseret på det som senere blev 
kendt som Aalborg See (vandfl yvepladsen 
ved Egholmsfærgen, i dag hjemsted for 
Forsvars- og Garnisonsmuseet).

Senere fl yttede yderligere et antal He 59 
til Stavanger, Bergen, Trondhjem, Tromsø 
og Kirkenæs efterhånden som de tyske 
tropper trængte længere op i Norge.

Slaget om Frankrig

Her er en spansk He 59 trukket op på en strand. Den hvide trekant med to sorte prikker på 
bagkroppen er et „non-interventions“ styrke afmærkning.
Lidt af en modsigelse i betragtning af Luftwaffes aktive deltagelse i kampene
Foto: Via Internettet
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Som det er bekendt skete der ikke ret me-
get på vestfronten i vinteren 1939-40, The 
Phoney War eller Sitzkrieg betød, at man 
sad i fastlåste stillinger overfor hinanden.

Det endte brat da de tyske styrker satte 
i march og invaderede Frankrig, Belgien og 
Holland d. 10. maj 1940. Forrest i dette 
angreb var de tyske faldskærmstropper, 
der blev nedkastet forskellige steder og 
midt i dette angreb spillede 12 stk. He 59 
en betydelig rolle.

For at kunne okkupere Rotterdam og 
dermed sætte sig på en strategisk vigtig by 
var det bl.a. nødvendigt at indtage Willems-
broen over Maas fl oden. Her valgte man 
en særdeles dristig angrebsplan, idet man 
simpelthen fyldte 10 faldskærmsjægere i 
hver af  de 12 He 59 og landede dem klods 
op og ned af  broen. Ved hurtigt at pumpe 
gummibåde op og padle ind til begge bred-
der lykkedes det denne lille styrke at sætte 
sig på begge ender af  broen og forhindre at 
hollænderne benyttede den, endsige kunne 
ødelægge den. Forstærket af  et enkelt kom-
pagni der kom fra den vigtigste dropzone 
på Waalhaven fl yvepladsen holdt de broen 
i 48 timer indtil de tyske panserstyrker 
nåede frem.

Slaget om England
Efter den tyske sejr i Frankrig var det næste 
mål en invasion af  England. Kravet hertil 
var først en bombekampagne og bagefter 
en invasion og begge dele var noget der 
krævede en velfungerende søredningstje-
neste.

Udfordringen her lå i, at ombygningen 

af  He 59 fl yene gik langsomt og selv om 
man havde bestilt ombygning af  yderligere 
6 stk. He 59, var der i juli 1940 kun 11 
ombyggede He 59 der var klar til operativ 
indsats.

Man besluttede sig derfor til selv at 
lave ombygningerne og til det formål blev 
der leveret 12 stk. He 59 til Kiel-Holtenau, 
hvor en Fliegeringenieur Heitmann fi k 
til opgave at levere en ombygget He 59 
hver tredie dag. Det lykkedes ikke helt, 
men arbejdet skred så hurtigt frem at det 
var bevist at fi rmaet i Ribnitz var nogle 
smølehoveder.

Man deployerede snart 2 stk. He 59 til 
Cherbourg og 2 yderligere til Brest, hvor 
man indrettede hovedbaser til sørednings-
tjenesten i henholdsvis Kanalområdet og 
i Atlanten. Den første befaling omkring 
dette kom fra Oberkommando der We-
hrmacht d. 5. august 1940. Yderligere 
baserede man He 59 fl y i Schellingwoude 
i Holland, Le Havre i Frankrig og Ostende 
i Belgien.

Slaget om England begyndte vel i 
virkeligheden allerede med de luftangreb 
som fandt sted på engelske konvojer i Den 
engelske Kanal fra midten af  juli til midten 
af  august 1940 og fortsatte med angrebene 
på de engelske luftbaser fra Adlertag, d. 10. 
august, til midten af  september og fortsæt-
telsen med bombeangrebene på London 
fra 7. september og fremad.

De tyske søredningsfl y var selvfølgelig 
aktive i hele denne periode og udmærkede 
sig ved ikke at tage hensyn til om det var 
tyske eller engelske piloter der blev samlet 

op. Man fungerede nærmest som en slags 
ambulancer i denne periode.

I slutningen af  august 1940 begyndte 
RAF og Royal Navy at beskyde og nedsky-
de de hvidmalede He 59 med henvisning 
til at de var set over engelske konvojer og 
dermed kunne siges at overtræde Geneve-
konventionens artikel 18 der udtrykkeligt 
forbyder at Røde Kors fl y uden tilladelse 
overskrider frontlinien og fjendtligt eller 
fjendtligt besat territorium. Kort tid her-
efter blev fl yene malet om i normale tyske 
camoufl agebemalinger, de blev udstyret 
med et par maskingeværer og man indsatte 
regelmæssigt en jagereskorte sammen med 
dem når de skulle ud for at fi ske nedskudte 
fl ybesætninger op.

Middelhavet
I forbindelse med at Luftwaffe forlagde X. 
Fliegerkorps til Sicilien i december 1940 
med opgave at bekæmpe de engelske kon-
vojer, blev det også nødvendigt at indføre 
en søredningstjeneste her.

Søredningstjenesten her antog 4 ho-
vedopgaver, nemlig søredningen i forbin-
delse med: Angrebene på Malta, støtte til 
transporterne til Afrikakorpset, angrebene 
på Grækenland og Kreta og endelig i for-
bindelse med de luftangreb på konvojer 
der udgik fra den franske Middelhavskyst.

Allerede i marts 1941 var man etable-
ret med He 59 og Do 24 fl y i Siracusa på 
Sicilien og en måned senere havde man 
stationeret 3 stk. He 59 i Tripolis i Libyen.

I forbindelse med Grækenlandsfeltto-
get opstillede man en lille eskadrille på 5 

På et tidspunkt under slaget om England blev D-ASUO tvunget ned af RAF 
og efterfølgende sat på land i England. Her bevogtedes fl yet af den engelske 
Home Guard
Foto: Via Internettet
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stk. He 59, som først blev sendt til Varna 
i Bulgarien, hvorfra de ankom til Saloniki 
d. 22. april 1941 og derfra gik det videre til 
Athen-Phaleron d. 7. maj.

Her er det måske lige på sin plads med 
en lille redningshistorie. D. 1. maj skulle 
damperen Larissa lodses ind til byen Volos, 
der ligger i bunden af  en bugt i det Ægæi-
ske hav et stykke nord for Athen. Her var 
der et minefelt som skibet skulle igennem. 
En He 59 bragte en tysk Korvetten kapitän 
til damperen, der straks sejlede ind mod 
byen. He 59 fl yet var lige startet, da man 
hørte og mærkede en stor eksplosion.

Larissa var sejlet stort set direkte ind i 

minefeltet og havde ramt en mine og sank. 
He 59’eren vendte om og landede igen, 
hvorefter man med stor professionalisme 
samlede hele den 15 mand store besæt-
ning, inklusive den noget slukørede tyske 
kaptajn, op og fl øj dem tilbage til basen.

Østfronten
I begyndelsen af  juni 1941, altså ca. 14 dage 
før det tyske angreb på Sovjetunionen, 
foretog man de indledende skridt til at 
etablere en søredningstjeneste i Sortehavet. 
Man fl yttede en del af  enheden fra Athen 
til Mamaia, lige nord for Constanta i Ru-

mænien og i løbet af  ganske kort tid havde 
man stationeret 8 stk. He 59 her.

Den første indsats kom allerede d. 
26. juni 1941, hvor to russiske krydsere 
dukkede op for at bombardere selve Con-
stanta. Rumænerne skød naturligvis igen 
og opnåede træffere på begge de russiske 
skibe. Da krydseren Moskva drejede lidt fra 
ramte den en mine og sank ganske hurtigt, 
hvorved størsteparten af  besætningen gik 
ned sammen med skibet. Imidlertid kun-
ne man fra land erkende at der også var 
overlevende der klamrede sig til diverse 
vragdele. Den tyske chef  på stedet, en 
Major Fengler, beordrede omgående en 
redningsaktion iværksat med de fi re He 59 
fl y der var fl yvedygtige. På denne mission 
reddede man 41 russiske søfolk og man fi k 
samtidigt fastlagt at den tyske See notdienst 
ikke tog hensyn til om det var ven eller 
fjende der blev reddet!

Som en interessant sidehistorie kan 
nævnes at en He 59 d. 18. august sænkede 
en sovjetisk ubåd ved at beskyde den med 
sine automatvåben! Det lyder helt usand-
synligt at et fl y skal kunne sænke en ubåd 
med småkalibrede våben og man troede 
heller ikke på det da besætningen meldte 
at de havde sænket en ubåd. Man sendte 
en anden He 59 ud til positionen, hvor 
man kunne se en kæmpestor olieplet og 
da fl yet fl øj meget lavt over vandet kunne 
besætningen se omridset af  en ubåd på 
bunden af  Sortehavet!

Man etablerede også en He 59 fl ight i 
Varna i Bulgarien og efterhånden som de 
tyske styrker rykkede længere ind i Rusland 

Fint billede af undersiden på en He 59B
Foto: Via Internettet

En Heinkel He 59D/N er her ved at blive trukket op på en rampe
Foto: Via Internettet
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fulgte Seenotdienst med, idet man dog fra 
januar 1942 begyndte at udskifte He 59 
fl yene med Dornier Do 24 fl yvebåde der 
kunne håndtere en meget højere søgang.

Da man rykkede den anden vej var 
det stadigt med Seenotdienst som en in-
tegreret del af  Luftwaffe og det var først 
i slut ningen af  august 1944 at man forlod 
Rumænien og Bulgarien.

Udfasningen
He 59 var fra begyndelsen af  januar 1942 
blevet udfaset fra den aktive del af  Seenot-
dienst. Flyet var forældet, havde for lille 
aktionsradius, kunne ikke medføre nok 
reddede og værst af  alt kunne kun lande 
på havet indtil søgang 3.

Søgang inddeles på en skala fra 0 til 9, 
hvor 0 er havblik og 9 er noget man ser 
under meget hårde storme og orkaner.

Søgang 3 er bølgehøjder på 1 meter 
og bølgelængder på 15 meter, typisk noget 
med hvide skumtoppe, men hvor bølgerne 
ikke ”brækker over”. Oversat til vindstyrke, 
så er der tale om vindstyrke 4 på Beaufort 
skalaen

He 59 blev afl øst af  Dornier Do 24 
flyvebåde der udover at have længere 
rækkevidde og større løftekapacitet også 
kunne lande indtil søgang 5, der er 3 meter 
høje bølger med bølgelængder på op til 49 
meter, svarende til vindstyrke 6 på Beaufort 
skalaen.

Disse Do 24 fl y var indsat helt frem til 

krigsafslutningen i 1945 og fl øj den sidste 
Luftwaffe mission overhovedet d. 18. juni 
1945! Altså lang tid efter kapitulationen, 
men det er en historie som ikke hører til i 
denne artikel.

Efter at He 59 var blevet afl øst af  Do 
24 blev de tilbageværende fly brugt til 
forskellige træningsformål, herunder bl.a. 
til at uddanne navigatører og rekognoscer-
ingsbesætninger.

I fi nsk tjeneste
Udover Spanien, der overtog nogle få He 
59 som blev efterladt af  Legion Kondor 
og brugte dem kortvarigt, så var Finland 
den eneste anden udenlandske nation der 
fl øj He 59.

Finnerne lejede 2 stk. He 59D i maj 
1943 og yderligere 2 He 59B søredningsfl y 
i august 1943. De to He 59D blev brugt til 
at infi ltrere og exfi ltrere patruljer langt bag 
de russiske linier indtil de begge gik tabt i 
august 1944.

Bevarede He 59
Nej, desværre er der ingen He 59 der har 
overlevet 2. Verdenskrig. Vi er henvist til 
at kigge på sort/hvide billeder, når der skal 
fi ndes referencer til dette fl y.

He 59 i sætform
Her er der heldigvis noget at komme efter, 
endda en hel stribe forskellige muligheder, 
alle er i 1/72, så hvis du vil have den i 1/48 

eller andre skalaer, så hedder det scratch-
bygning! Her er listen over mulige sæt:
He 59C - Airmodel (vac-form, uden struts 
m.v.)
He 59B/D - Aviation Usk (vac-form, m. 
114 sprøjtestøbte smådele)
He 59B - Special Hobby SH72033 (limited 
run sprøjtestøbt + resin details)
He 59C-2 Red Cross - Special Hobby 
SH72186 (limited run sprøjtestøbt + resin 
details)
He 59D/N - Special Hobby SH72039 
(limited run sprøjtestøbt + resin details)
He 59B/D fi nsk bemaling - Special Hobby 
SH72067 (limited run sprøjtestøbt + resin 
details)

Hvis man gerne vil bygge den på den 
transportvogn, som blev brugt når fl yet 
skulle på land, så er Kora Models leverings-
dygtige i en sådan til en He 59B der passer 
til Special Hobby sættet.

Litteratur
Kühn, Volkmar: Der Seenotdienst der 
deutschen Luftwaffe, 1939-1945
Goss, Chris: Luftwaffe seaplanes 1939-
1945: an illustrated history

Her er en He 59B ved at blive gjort klar til at blev hejset på land.
Foto: © Axel Kleckers

NYT FRA PANZERWRECKS
Der Strabokran.
Repairing the Panzers vol. 2
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Et James Bond-fl y anno 1936
Westland Lysander, historie og anmeldelse af  sæt.

Af Morten Grim Pliniussen

Forleden fi k jeg et Airfi x 1/72 bygge-
 sæt af  en Lysander, og det blev jeg 
 rigtig glad for. For en samling af  

modelfl y fra 2. VK er ikke komplet uden en 
Lysander! Men inden jeg anmelder Airfi x’s 
sæt af  Lysanderen, vil jeg gerne fordybe 
mig lidt i fl yets historie.

I april 1935 ville Royal Air Force gerne 
have et nyt overvågningsfl y og derfor ud-
stedte en specifi kation nr. A.39/35. Dette 
fl y som specifi kation A.39/35 opridsede, 
skulle afl øse en del ældre fl y i RAF-tjeneste.

Westland fi k kontrakten og i juni 1935, 
begyndte arbejdet på et fl y, der senere gjor-
de sig meget bemærket ved sin helt særegne 
konstruktion. Det blev et lille højvinget fl y 
med fast understel og et stort cockpit, hvor 
piloten sad foran fl yets bæreplaner. Flyet 
blev navngivet efter en spartansk politiker 
og kriger, der gjorde sig bemærket i oldti-
dens Grækenland.

Da det fl øj første gang den 15. juni 
1936, skabte det sensation fordi her havde 
man et fl y, der kunne fl yve NÆSTEN lige 
så hurtigt som datidens jagerfl y. Men det 
kunne også ”stå stille” i luften og lande på 
meget lidt plads. Så hvis James Bond-fi lme-
ne blev optaget i 1930’erne, så var dette fl y 
et ”must” for netop James Bond og co. I 
september 1936 bestilte RAF 144 Lysan-
ders, alt imens at den anden prototype fl øj 
første gang den 11. december 1936.

I 1938 testedes fl yet under tropiske 
forhold i Indien og igennem den fredelige 
del af  året 1939, leverede Westland 36 
Lysander Mk.1. De gik til 16. Sqn, 13. 
Sqn, 4. Sqn, 26. Sqn og endelig School 
of  Army Co-operation. Typerne, som 

Lysanderen afl øste var Hawker Hector og 
Hawker Audax. Men ved 2. VKs udbrud, 
blev yderligere 2. Sqn, 613. Sqn og 614. Sqn 
(de 2 sidste fra Army Auxiliary Air Force) 
udstyret med Lysander.

Mellem 2. VKs start i september 
1939 og invasionen af  Benelux-landene 
og Frankrig i maj 1940, sendte England 
et ekspe di tionskorps til Frankrig og her 
fulgte der en del Lysanders med 2, 4, 13 
og 26 Squadrons. Lysanderne kæmpede 
bravt imod den tyske overmagt og fi k ram 
på fl ere tyske fl y.

En Lysander fra 4 Squadron blev an-
grebet under udførelse af  sin mission af  6 
Me 110 og nedskød en Me 110 inden den 
slap bort. Topscoreren var dog en Lysander 
fra 2. Squadron, der fi k ram på en Hs 126 
med hovedbevæbningen og en Ju 87 med 
sit bagerste maskingevær, så dét kunne 
James Bond ikke gøre meget bedre!

Piloternes mod fejlede intet, men til 
sidst var alle Lysanders skudt ned, ødelagt 
på startbanerne eller trukket hjem for at 
undgå yderligere tab. Ved Frankrigs kol-
laps, havde man mistet 118 Lysanders og 
120 piloter, og RAF måtte notere sig tab 
på op til 20% af  de fl y, som man havde 
sendt af  sted.

Under de sidste dages kampe i Fran-
krigs felttoget, fl øj Lysanders over Den 
Engelske Kanal med forsyninger til de 
kæmpende, men efter tab på 14 ud af  16 
Lysanders og Hawker Hectors under en 
supply mission til Calais, stoppede man 
med at fl yve Lysanders til Frankrig for en 
tid. Men herved var Lysanderen ikke færdig 
med at fl yve over Frankrig!

Det var dog klart at Lysanderen ikke 
kunne bruges direkte imod Luftwaffes fl y, 
dertil var tabene for store. Især var den 
i fare, hvis fjenden havde det absolutte 
overherredømme i luften! Men der var 
andre arbejdsopgaver, som sagtens kun-
ne klares. Lysanderen blev så bare brugt 
som mål slæbefl y, skolefl y, observationsfl y, 
VIP-transport og til søredningstjeneste.

Ved sidstnævnte kan det siges, at den da 
gik under øgenavnet ”Salvation Navy”. I al 
sin enkelthed gik det ud på at når en pilot 
rapporteredes skudt ned, kom Lysanderen 
og smed en oppustelig gummifl åde til pilo-
ten og markerede stedet med en røgbombe. 
Derved var den synlig for den vandfl yver, 
der hentede den nedskudte pilot op af  Den 
engelske Kanal.

Udlandet fi k også øjnene op for Lysan-
deren og den blev brugt af  Irland, Portu-
gal, Ægypten, Tyrkiet, Sydafrika, USA(!), 
Australien og Finland. Desuden fi k frie 
polske og franske eskadriller leveret Lysan-
ders, og nogle af  de franske eksemplarer 
endte deres dage i Frankrig.

Estland og Letland havde bestilt Ly-
sanders, men de fi k aldrig leveret deres 
Lysanders pga. Sovjetunionens besættelse 
af  de Baltiske lande i 1940. Nogle af  de 
Lysanders, som Estland havde bestilt, blev 
i stedet leveret til Finland, som gjorde god 
brug af  dem! Desuden blev den produce-
ret på licens i Canada. Lysanderen gjorde 
herefter tjeneste på alle fronter og i alle 
verdensdele i 2. VK.

Special Duties
Men nogle Lysanders blev trukket til side 
og ombygget til SD-versionen. SD står for 
Special Duty og det var den hemmelige 
tjeneste SOE der stod for dette.

SOE står for Special Operations 
Executive og SOE var dannet af  Churchill 
for ”at sætte Europa i brand”. Med dette 

Shuttleworth Collection i England
har denne fl yvedygtige Lysander

i SD-konfi guration



33

mente han at hvis man gav våben til be-
folkningerne i de besatte lande, kunne de 
gøre oprør og hælde tyskerne på porten.

Så let gik det ikke indså man hurtigt 
fra britisk side, men man kunne da bruge 
SOE til at støtte modstands bevægelserne 
og placere spioner i det besatte Europa, 
så her er der også noget James Bond over 
Lysanderen!

Snart blev SOE ekspert i at føre krig 
på de mest ”dirty tricks” og tyskerne blev 
temmelig godt trætte af  SOEs aktiviteter. 
Alt imens at krigen gik sin gang, intensi-
veredes SOEs aktioner til tyskernes store 
irritation og ærgrelse.

Lysanderen var lige et fl y efter SOEs 
smag, og der blev blandt andet påmonteret 
en stige på siden af  Lysanderen og Lysan-
deren fi k også en større ekstra droptank 
under bugen. Derved forøgedes dens 
radius betydeligt! Snart kom sortmalede 
SOE Lysanders snigende i tide og utide 
over hele det besatte Europa med lasten 
fyldt med modstandsfolk og hemmelige 
agenter, der skulle gøre livet surt for de 
tyske besættelsesstyrker.

Luftwaffe var naturligvis interesseret i 
at vide alt om Lysanderen og i sommeren 
1942 fi k de fat i et eksemplar. En af  SOEs 
Lysanders gik tabt under en mission i 
Frankrig, og efter en grundig undersøgelse 
kom den på museum i Paris/Nanterre.

Luftwaffe havde et museum, som KUN 
var for Luftwaffe-personel, hvor de kunne 
bese erobret allieret krigsmateriel, som 
kunne tænkes at blive brugt imod dem. 
Museets navn var ”Beutepark der Luft-
waffe” og der var fl ere af  sådanne museer 
over hele det tysk-kontrollerede Europa.

Ikke alle fl yene på dette museum var i 
fl yvedygtig stand, men de var stadig meget 
illustrative for den enkelte Luftwaffe-pilot. 
Ved nærmere studium af  de bevarede bil-

leder af  Lysanderen i Paris/Nanterre, kan 
der ikke ses nogen kampskader, så jeg vil 
gætte på at fl yet faldt i tyskernes hænder 
pga. mo torproblemer.

Men Luftwaffe fi k fat i en Lysander 
mere: I Holland havde det tyske hemmelige 
politi Gestapo og Luftwaffe optrævlet en 
mod standsgruppe og fanget medlemmerne 
og et par SOE-agenter. På det erobrede ra-
diomateriel, tvang tyskerne de tilfangetagne 
agenter og modstandsfolk til at fortsætte 
kommunikationen med SOE-hovedkvarte-
ret i London. Herved fl øj RAF forsyninger 
og fl ere SOE-agenter lige ind i favnen på 
tyskerne.

Til sidst ville Luftwaffe også gerne have 
en fl yvedygtig Lysander og den klarede 
Gestapo nemt. Næste gang at der landede 
en Lysander på Gestapos invitation, tog 
tys kerne kontrol med den og tilfangetog 
piloten. Hvad Luftwaffe gjorde med Lysan-
deren ved jeg ikke, men de har sikkert stu-
deret den grundigt og fl øjet lidt rundt med 
den. En ting var dog sikker: De europæiske 
modstandsbevægelser var meget glade for 
at få besøg af  SOEs Lysanders, fordi den 
var deres livline til friheden!

Efter krigen, i januar 1946, samlede 
briterne deres Lysanders og skrottede dem. 
Men de oversøiske Lysanders fortsatte 
deres tjeneste. Ægypterne brugte deres 
Lysanders imod Israel i 1948 og i det 
canadiske luftvåben gjorde Lysanderen 
tjeneste langt op i 1960erne. Men også 
Portugal, Tyrkiet og Irland var glade for 
deres Lysanders.

Sættet
Bygning af  Lysanderen i skala 1/72: Airfi x 
har i mange år produceret en Lysander i
1/72, og forleden fi k jeg en forærende, så 
jeg gik straks i gang med bygningen af  den.

Byggesættet består af  49 dele, hvoraf  

de 9 er af  klar plastic og der er decals til 2 
maskiner. Decals er til en maskine fra No 
4 (Army Co-operation) Squadron, RAF 
Odiham, 1939 og No 161 (Special Duties) 
Squadron, Tempsford, 1944.

Delene passer fi nt sammen bortset fra 
cockpitglasset. Men med en fi l, så klares 
det nemt. Der er lidt synk på vingernes 
støtte-struts, men det klares med lidt 
modelfi ller. Ekstra-vingerne til at sætte 
på understellet er for tykke, ifølge mine 
informationer, så dem undlod jeg at bruge.

Sættet bærer præg af  at være et typisk 
1970‘er sæt, dvs. ikke mange detaljer er 
inkluderet. Instrumentbrættet mangler for 
eksempel. Jeg valgte alligevel at bygge den 
ud af  æsken, og så måtte jeg give det en 
ekstra gang knofedt. Resultatet er da også 
fl ot og af  de 2 versioner decals gav mig 
mulighed for, valgte jeg den der smagte 
mest af  James Bond. Det blev til et fl y fra 
No 161 (Special Duties) Squadron, fra RAF 
Tempsford fra år 1944.

Af  referencemateriale brugte jeg 
4+Publication ”Westland Lysander” Trykt 
i Prag, 1999, ISBN 80-902559-1-4.

 “The Hamlyn Concise Guide to British 
Aircraft of  World War II” af  David Mon-
dey. Hamlyn/Aerospace. Trykt I Italien, 
1982, ISBN 0 600 34967 5.

Canadierne har bevaret denne Lysander i fl yvedygtig stand i målslæbningsbemaling
Til daglig fi ndes den på Canadian Warplane Heritage, Mount Hope, Ontario

NYT FRA ROYAL MODEL
RM628: Evacuee pulling cart
RM631: Pz. IV crewman (Normandy 
1944)
RM637: Assorted farm tools
RM638: Children playing
RM640: Farm cart (big type)
RM642: Farm accessories
RM643: Wheelbarrows
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Anmeldelser
Panser
15cm Pz.Wrf. 42 auf  sWS.

1/72 , kit nr. 7204 fra MACO.
Dette køretøj har ikke fået samme opmærk-
somhed som fx Sdkfz 251‘eren, og det er 
synd, for den gjorde tjeneste på samme tid 
og udførte nogle af  de samme opgaver.

Der blev bestilt et halvbæltekøretøj fra 
Büssing-NAG der kunne klare alle anstren-
gelserne på Østfronten og Büssing-NAG 
fremkom med en Schwere Wehrmachts 
Schlepper til formålet. Den blev accepteret 
og 7.500 eksemplarer blev bestilt. Snart 
rullede de første af  samlebåndet og Tatra 
i det besatte Tjekkiet fulgte trop med pro-
duktion af  dette køretøj. Men pga krigens 
gang, leveredes der kun 825 stk. fordelt på 
3 versioner:

Halvbæltelastbil. Halvpansret lastbil 
bestykket med en 37mm antiluft kanon. 
Helpansret lastbil med udseende næsten 
som den berømte Sdkfz 251. Den skulle 
afl øse Opel Maultier, der til rollen som 
raketkaster også var blevet pansret.

Den løste sine opgaver godt, så godt 
at de gendannede militære styrker i det 
befriede Tjekkoslovakiet valgte køretøjet. 
Det blev bl.a. brugt som kanontraktor for 
88 mm kanonen (gammel kending fra kri-
gen) og køretøjet benævntes da Tatra 809.

Der er intet som pionérfi rmaer. Sidste 
gang, jeg byggede et sådant sæt, var den-
gang at svensk-polske Marivox udgav sine 
svenske fl y i 1/72. Plastikken var ikke på 
højde med de etablerede fi rmaer, men med 
lidt knofedt og en portion tålmodighed, 
gik det alligevel. Og resultatet var bare 
BRAVOUR! Man havde nemlig en model 
som kun få andre havde.

Ved åbningen af  æsken af  MACOs sæt, 
overraskes man af  de fi nt-formede dele og 
de illustrative vejledninger, som følger med. 
Her kunne fl ere af  de etablerede fi rmaer 
lære noget mht. hvordan instruktionsteg-
ninger skal se ud! Sættet består af  220 dele 
og delene passer pænt sammen og man kan 
vælge mellem en 15 cm. Raketenwerfer og 
en munitionspanzer i sættet. Der er decals 
til 8 forskellige køretøjer. For mig var det en 
udfordring at samle sættet, for selv håndtag 
og andre mikro-store dele skal pålimes. 

Men resultatet er fl ot og alle anstrengel-
serne værd. MACO har fremstillet et sæt 
i 1/72 af  en sjældenhed i den størrelse og 
det er et prisværdigt initiativ. Godt initiativ 
fra det tyske MACO!

Sættet kan varmt anbefales.
Morten Grim Pliniussen

Bælteled til Pz III/IV, Hornisse, 
Nashorn, Hummel, Munitions Pz. IV 
og Bergepz III fra Attack, Dragon, 
Hobbyboss, Revell, Trumpeter og Mi-
litary Weels fra MACO.
Byggesættet er på 224 dele og her er bæl-
teled for alle pengene. De er fl ot formet 
og passer fi nt sammen. Her har MACO 
gjort et fi nt arbejde. Kan sagtens anbefales.

Morten Grim Pliniussen

RF-8-GAZ-98 Aerosled

1:35. Vision Models
Under et besøg på PMMS bemærkede jeg 
at Vision Models ville udgive et sæt af  en 
Aerosan. Faktisk havde jeg ikke umiddel-
bart hørt om Vision Models tidligere, men 
de har været i markedet siden 2009, og de 
producerer i hvert fald to andre sæt.

Vision model bruger betegnelsen Are-
osled, men motorslæder gik sædvanligvis 
under betegnelsen Areosan. Aerosan er 
fælles betegnelsen for motordrevne slæder 
som blev anvendt i stort tal af  russerne 
allerede fra før første verdenskrig og til 
langt efter anden verdenskrig.

Det har været sparsomt med materiale 
og dokumentation på Areosans, men umid-
delbart før Vision Models frigav dette sæt 
kom Tankograd med en udgivelse netop 
om Areosans. Jeg har altid fundet Aerosans 
fascinerende, og for længe siden forelskede 
jeg mig i Lead Sled’s æts af  en NKL-26 
panserslæde. Men ak, den gang som nu 
var det lidt for dyrt for mig. I stedet for 
anskaffede jeg mig en M11 motor fra The 
Tankmaster som dog stadig ligger godt 
og trygt på hylden og venter på et scratch 
bygningsprojekt.

Det konkrete emne, en RF-8-GAZ-98, 
blev bygget på GAZ fabrikkerne og var i 
al enkelthed et krydsfi ner skrog placeret på 
fi re ski, med en 50hk M1 bilmotor mon-

teret bagpå som så drev en fl yvemaskine-
propel. Besætningen bestod af  to personer, 
kører/mekaniker og vognkommandør som 
også betjente det front-monterede DT ma-
skingevær. RF-8-Gaz-98 blev produceret 
i perioden 1942 indtil krigens afslutning, 
produktionen nåede op på mere end 2.000 
enheder.

Æsken indeholder to komplette RF-
8’ere, hver bestående af  70 dele incl. de 
klare dele til forlygte og forrude. Endvidere 
får man to identiske ark decals samt en 
ramme med to Miniart fi gurer. Byggevej-
ledningen er simpel og let forståelig, med 
en be malings guide som dog ikke har nogen 
farve farvereferencer (numre). Decal arke-
ne er identiske og begrænset til to store og 
to små røde stjerner, samt et slogan som 
det ikke er lykkedes mig at oversætte.

Sættene er i en lys grå plastik som 
umiddelbart føles lidt blød, men der er 
intet fl ash at se på mit eksemplar. Der er 
dog en hel del udkastningsmærker, men et 
indledende check viser at ingen af  dem vil 
være synlige når modellen er samlet. Skrog-
delene er forsynet markeret med en masse 
nitter, disse udgør reelt den eneste fejl ved 
sættet. RF-8-GAZ-98 var ikke nittet sam-
men, så det første skridt vil være at fjerne 
dem helt (lige med undtagelse af  fem på 
hver side som illustrerer de bolte som holdt 
kørerens forrude og instrumentbord). M1 
motoren er ret nydelig repræsenteret, men 
kan sagtens tåle lidt mere detaljering i form 
af  tændings kabler, benzinslanger m.v. Alt 
i alt en fi n lille model, som ikke vil give de 
store udfordringer.

Og med to sæt til rådighed er der endda 
mulighed for at prøve en lille simpel kon-
vertering. Er man i besiddelse af  en før 
omtalte M11 motor eller er man frisk på 
at scratche den, kan nummer to sæt kon-
verteres til en K version (RF-8-GAZ-98K).

Jeg fi k sættet hjem fra SBX Modelshop 
for en total pris på 152 kr. inkl. forsendelse.

Hvis man ønsker en mere detaljeret 
anmeldelse af  sættet kan man med fordel se 
PMMS full build review i denne sti: http://
www.perthmilitarymodelling.com/revie-
ws/vehicles/visionmodels/vm35003.html

Stop press! Ovenstående blev skrevet 
midt i maj, her, i juni kan jeg konstatere 
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at Trumpeter sør‘me har frigivet både en 
NKL-26 og en RF-8/GAZ-98. Anmeldelse 
af  begge sæt kan fi ndes på Perth/PMMS, 
hvor ingen af  dem i øvrigt får særlig pæne 
ord med på vejen. Det lader til at NKL-
26 er groft underdimensioneret, og RF-8 
mangler detaljer.

Per Tardum

Bøger
Suomen Ilmavoimien Historia 2
Dornier Do 17Z, Junkers Ju 88A-4
Af  Kalevi Keskinen og Kari Stenman. 
ISBN 952-5334-01-5

I tiden op til 2. verdenskrig spillede 
Tyskland ingen rolle som leverandør af  
kampfl y til Finland – under Vinterkrigen 
blokerede Tyskland endda for leverancer 
andre steder fra, idet Tyskland var Stalins 
forbundsfælle og håndlanger til at få ver-
denskrigen startet.

Denne status blev først ændret, da 
krigen var godt i gang. I november 1941 
slog rigsmarskal Göring ud med hånden 
og forærede Finland 15 styk Do 17Z 
bombefl y – typen var i Tyskland gået ud 
af  produktion et år tidligere, så der var tale 
om brugte fl y.

De første fl y blev fl øjet til Finland i ja-
nuar 1942 og blev tildelt LeLv 46 (Eskadril-
le 46), som siden sensommeren 1941 havde 
været uden fl y og under skoling. Leveran-
cen omfattede både undertyperne Z-1, Z-2 
og Z-3, hvor sidstnævnte kunne udstyres 
som fotofl y. Typen blev i Tyskland brugt i 
1. linie indtil 1943, i Finland hele resten af  
krigen med de sidste operative missioner 
i Laplandskrigen i 1945, her med tyske 
enheder som mål. Efter krigen udførtes 
luftfotografering til kortlægningsformål.

Ju 88A-4 fl yene derimod blev købt nye i 
Tyskland i 1943. De 24 fl y blev tildelt LeLv 
44, enhedens indtil da anvendte Blenheim 

bombefl y blev overgivet til andre enheder. 
Med den nye type kunne Finlands Flyvevå-
ben for første gang kaste 1.000 kg bomber, 
denne mulighed blev taget i anvendelse 
27. august samme år mod en jernbanebro. 
Også denne type blev anvendt til slutnin-
gen af  Laplandskrigen.

I 1948 blev alle bombefl y oplagret, idet 
russerne ved fredsslutningen havde krævet, 
at Finland ikke måtte have bombefl y – dette 
er givetvis den bedst mulige kompliment 
til fl yenes effektivitet og besætningernes 
kampånd under krigen!

I bogen er begge typers anvendelse 
i Finland beskrevet detaljeret, herunder 
fi ndes et sammendrag af  hver enkelt fl y-
vemaskines historie.

Det meste af  bogen er fotografier, 
herunder 4 sider farvefotos. De 3 sider 
sidetegninger i farve gengiver både den 
vintercamoufl age, som Do 17Z-fl yene fi k 
ved ankomsten, som den senere anvendte 
standardcamoufl age, desuden de to hoved-
varianter, som Ju 88A-4 fl yene anvendte 
– indledningsvis tysk standardbemaling 
med fi nske kokarder og serienumre, senere 
(efter hovedeftersyn og/eller væsentlige 
reparationer) fi nsk sort/grøn standardca-
moufl age.

Bogen er på 112 sider plus omslag, 
trykt på førsteklasses papir, format 17,7 x 
25 cm. Alle billedtekster er på både fi nsk 
og engelsk, der er 6 sider sammendrag 
af  hovedtekst og fl yhistorier på engelsk i 
slutningen af  bogen.

For modelbyggeren er bogen en for-
træffelig støtte, både som inspiration, uddy-
bende baggrundsmateriale og med detaljer 
fra fotos. Den kan dog ikke stå alene.

Ved udgivelsen i 1999 af  det 4. oplag, 
som stadig kan købes, har man i forbindelse 
med en omfattende revision af  indholdet 
udeladt de tegninger, som viser fl yenes 
camou fl agemønster på oversiden.

Det er nu alligevel ikke den store ulyk-
ke, idet modelbyggeren alligevel vil ønske at 
få fi ngre i InScale72‘s overføringsmærkeark 
til typerne (AC008 til Ju 88A-4 og AC012 
til Do 17Z), hvor oversidetegninger er 
tilgængelige.

Det tyske camoufl agemønster, som fl y-
ene blev leveret i, fås formentlig aller nem-
mest fra byggesættets standardvejledning.

1/48-byggeren vil ønske sig sæt AC011 
med mærker til begge fl ytyper; desværre 
kan dette ark være vanskeligt at fremskaffe, 
så hårdt presset kan han i stedet anvende 
Techmod ark 48813 til Ju 88A-4 (samme 
fi rma har også 1/72 mærker i form af  
72136 til Do 17Z og 72139 til Ju 88A-4).

Spørg efter bogen hos Nyboder Bog-
handel.

Kai Willadsen

Film & TV
Kriminalkommisær Foyle.

(Foyles War) Sæson 1 og 2.
For os der bygger modeller relateret til den 
2. VK og som godt kan lide lidt spænding i 
fjernsynet, så havde vi Kriminalkommissær 
Foyle i DR 1 for et stykke tid siden. Her, 
midt i krigens tumult, gik Foyle rundt 
og gjorde tjeneste ved Hastings politi og 
opklarede forbrydelser og andre slemme 
ting. Og det var ikke småting, som han 
måtte se eller udholde af  besværligheder 
under den tumult, som nu benævnes ”Den 
2. Verdenskrig”.

Vi følger Foyle fra foråret 1940 og 
fremad, mens at han tager sig af  tyve, 
spioner, sortbørshajer, smuglere, forræ-
dere, drabsmænd og -kvinder samt andet 
”godtfolk”. Serien er bygget fi nt op med 
en dejlig underfundig humor, som kun 
briterne mestrer. Både handlingsmæssigt 
som scenemæssigt hæver den sig over 
andre krimier, da den er nøje afstemt med 
de historiske realiteter.

Serieforfatteren bag serien, er den 
kendte forfatter Anthony Horowitz, der 
også har forfattet serien ”Barnaby” med 
stor succes. Desuden har Anthony Horow-
itz allieret sig med Imperial War Museum 
og dér har han hentet rekvisitter og eks-
pertviden ”en masse”. Så når man sætter 
en dvd i afspilleren, så er underholdningen 
sikret. Og samtidig, så inspireres man til 
at knalde et par byggesæt sammen som 
relaterer sig til 1940 og fremefter.

Serien er købt i Stereostudio-kæden til 
69,-kr pr box, og i hver box er der 4 dvd’er 
med hver 1½ times underholdning. Jeg 
har nu set alle 8 afsnit og det er mit håb 
at Stereostudio får resten hjem, så vi kan 
følge Foyles gang under resten af  2. VK.

Morten Grim Pliniussen
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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 kopi-

er i sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. januar 2012

(IPMS Journal er et rigtigt fl ot blad hvor andre nu må bedøm-
mes ud fra.)
IPMS Journal volume 23 issue 2 2011 USA
Wingnuts Wings 1:32 Albatross,
byggeart. m. fotos .......................................................... –7 FARVE
Scratch building an 18th century Anchor Hoy,
art. m. fotos ..................................................................... –6 FARVE
S-64E Ericksson Air-Crane 1:72, art. m. fotos ........ –10 FARVE
Wingnuts Wings 1:32 Pup, art. m. fotos ................... –12 FARVE

IPMS Journal volume 23 issue 3 2011 USA
Mk. IV Female vignette, byggeart. m. fotos............... –4 FARVE
1:72 Hunter konvertering, art. m. fotos ...................... –5 FARVE
The Halcyon Days of  Modeling pt. 2, art. m. fotos . –4 FARVE
ICM’s 1:48 Bf  109 F-4, art. m. fotos........................... –6 FARVE
The haunted tank, art. m. fotos ................................... –2 FARVE
Nemos Nautilus scratchbuilt, art. m. fotos ................ –2 FARVE
NNT’s 1:700 round Ironclad, art. m. fotos ................ –8 FARVE
Cylon Silencer, art. m. fotos ......................................... –4 FARVE
(Flot blad, med gode billeder - ligner lidt Mallari men sproget er 
mere tilgængeligt)

Öfh nachrichten nr. 2/11
Die Tragödie vom Hochweberspitz, art. m. fotos ....................–5
Tulln Air Base, art. med få billeder ..............................................–6
Cessna L-19 Birddog der Luftstreitkräfte, art. m. fotos ........ –14
Luftfahrzeugregister, art. m. fotos ...............................................–2

(Kit er et rigtigt fl ot blad med mange farvesider - sproget er dog 
vanskeligt tilgængeligt!)
Kit 160 4/2010 (Belgien)
Dewoitine D.371 Azur 1/72, art. m. fotos .................................–5
E-25 und Mausturm, art. m. fotos ..............................................–5
British Universal Carrier Mk. II, art. m. fotos ........................ –10
Alpha Jet Heller 1:48, art. m. fotos .....................–12 Delvis farve
JagdSherman France oct. 1944, art. m. fotos .............................–3
Heinkel He 162 A2 Salamander i 1:48, art. m. fotos ................–5

Kit 161 1/2011 (Belgien)
Heinkel He 162 A2 Salamander i 1:48 del 2, art. m. fotos ... –17
Sturmgeschütz III Ausf. G, art. m. fotos ...................................–7
Hoboken 2011 By IPMS Antwerpen, art. m. fotos ..................–3
Fokker E.V. Eduard 1:48, art. m. fotos .......................................–6NYT FRA BLACK DOG

1:35
T35049: US M3A1 Scout Car
T35050: Defender Wolf  accessories set
T35051: Defender Wolf  accessories set with crew
T35052: Sd. Kfz.11
T35053: Canadian Lav III Lorit accessories set
T35054: Canadian equipment accessories set

BLACK DOG fi gurines 1:35
F35027: British driver Defender Wolf  Afghanistan
F35028: British driver and gunner Defender Wolf  Afghan.
F35029: British crew Defender Wolf  Afghanistan
F35030: British tank crew in Afganistan N°1
F35031: British tank crew in Afganistan N°2
F35032: British army tank crew in Afganistan

1:72
T72028: Israeli equipment 1
T72029: Israeli equipment 2
T72030: Israeli equipment 3
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

NYT FRA BRONCO MODELS i 1:35
CB35044: Sd.Kfz.6/1 Mittlerer Zugkraftwagen 5t (BN9b)
  Artillery Version
CB35046: QF 25 pdr. Ammunition Limber
CB35069: M24 Chaffee Light Tank w/crew
CB35071: 17/25 pdr. Pheasant
CB35073: US M1A1 155mm Howitzer
CB35077: Bishop
CB35081: Humber Armored Car Mk.IV
CB35085: British Humber Armoured Car Mk.II
CB35087: 17 pdr. AT Gun Crew
CB35088: YW-701 Armoured Command & Control Vehicle
CB35089: Bruckenleger auf  Pz.Kpfw.II Ausf.D
CB35099: GAZ-69 Anti-Tank Vehicle 2P26 „Baby Carriage“
CB35100: Buffalo MPCV
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

NYT FRA EASY LINE i 1:35
EL032: Sewer hatches - square
EL047: Coat-rack
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.

NYT FRA MGD MODELS
Monography and kit MiG-17F 1/72
Importeres af SMT Hobby der kan henvise til nærmeste forhandler.
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Navn
To-

tal

Rene Wendt 10 9 19 18

Peter Kristiansen 9 10 19 7

Roy Nielsen 10 8 18 6

Lasse Hyllemose 9 9 18 2

Kjeld Pedersen 8 10 18 1

Ib Schmidt 8 10 18 3

Allan Nielsen 10 7 17 19

Martin Røpke 9 8 17 9

Jacob Teckemeier 8 7 15 --

6 Bjørn Jensen 5 7 12 5

Kvartårs-
konkur-
rence 
2011
Af Peter Kristiansen

Antal modelbyggere 2011: 19
Der var fl ot fremmøde den anden onsdag 
i maj, mere end 25 modelbyggere fyldte 
godt op i vores lokale på Nyboder Skole. 
Antallet af  konkurrerende modeller var 
ikke så stort som vanligt, det gav til gen-
gæld de fremmødte god tid til at studere 
de enkelte modeller og til udveksling af  
gode råd og tips.

Aftenen var et rigtig godt eksempel 
på, at man sagtes kan få en hyggelig og 
udbytte rig aften, selv om man ikke lige har 
nået at få en model færdig til konkurrencen. 
For mig blev det en ganske særlig aften, da 
jeg op nåede min første 1. plads!

Vinderne i den anden kvartårskon kur-
rence i 2011 blev:
Klasse A: Militær og fi gurer
Kjeld Pedersen: Leopard 2 A7+
Rene Wendt: Sd.Kfz 7/2
Rene Wendt: M8 Greyhound
Klasse B: Fly, biler og andet
Peter Kristiansen: M6A1 Seiran
Flemming Hansen: F-16
Roy Nielsen: Bf-109
Klasse C: Dioramaer
Ib Schmidt: Sag ihm zu, dass wir noch 
immer auf  Benzin warten!
Lasse Hyllemose: Diorama med Staghound 
og Triumph motorcykel
Peter Nellemann: Skibe i is

Kjeld har startet en serieproduktion af 
modeller af diverse Leopard kampvogne 
og efter et kvartal udenfor præmiepladserne 
genvandt han 1. pladsen med en spændende 
Leopard 2A7+ som et optimistisk bud på 
Danmarks fremtidige kampvogn. Rene fort-
sætter med at forkæle os med fl ot byggede 
og weatherede panserkøretøjer, og hans 
Sd.Kfz 7/2 var kun få point fra en 1. plads. 
Undertegnede var især begejstret for Renes 
Greyhound, som blev nummer tre i klasse A.

I klasse B vandt et japansk fl y 1. plad-
sen for anden gang i træk. Denne gang var 
det undertegnedes M6A1 Seiran. Det er 
ellers mange år siden, jeg sidst har bygget 
japansk, men jeg vandt tilhørende ætssæt 
fra Eduard i tombolaen til DM 2007 og 
så måtte modellen jo bygges. Ligeledes 

for anden gang i træk blev et ”fl yvende” 
dansk fl y i jubi læumsbemaling nr. to i klasse 
B. Denne gang Flemmings fl otte bud på 
en F-16 i Holger Danske bemalingen fra 
NATO’s 50 års jubilæum. Måske skulle vi 
overveje en særlig jubilæumsklasse til DM. 
Hvor tit Roy bygger tyske fl y, ved jeg ikke 
– det plejer at være japansk eller noget fra 
det ydre rum - men Roys eminente male- og 
weatherings teknik gør sig også godt på en 
Bf-109, som opnåede 3. pladsen.

I februar rokkede Allan Nielsen diorama 
klassen med Nijmegen 1944, men i maj var 
båden tilbage på kendt kurs. Ib generobre-
de 1. pladsen og håneretten med dioramaet 
Sag ihm zu, dass wir noch immer auf  Benzin 

warten!, mens Lasse igen blev nr. to med 
et diorama med Staghound og Triumph 
motorcykel.

Det var lykkedes Ib at udvide antallet 
af  historier og detaljer i dioramaet uden at 
spolere det stramme A4 koncept. Lasses 
diorama var med færre historier, men til 
gengæld med en fantastisk naturtro isce-

nesættelse.
Peter Nellemann fi k comeback i kvart-

årskon kurrencen efter fl ere års fravær med 
3. pladsen for en lille perle; Skibe i is med 
tre skibsmodeller i 1:700 på vej gennem 
isfyldt farvand.

Martin Røpke fortsætter sin fl otte serie 
af  tunge skydevåben, denne aften i form 
af  en Flak 38 Vierling. Bjørn Jensen har en 
imponerende samling af  StuG III, denne 
gang viste han en sen G udgave. Allan Niel-
sen deltog i klasse A med en Tiger 1 i 1:48 
og i klasse C med dioramaet Good bye Pops 
med en nydelig udført LVT-2 Amtrac. Ja-
cob Teckemeier havde medbragt en model 
af  en Twin Otter i Grønlandsfl ys rød-hvide 
farver med. Jacobs udfordringer med byg-
ningen var beskrevet i sidste IPMS-Nyt.

Det i forrige nummer omtalte V 65 
lokomotiv fra februar konkurrencen var 
rettelig bygget af  Bo Christensen og ikke 
af  Bo Kristiansen, som jeg skrev. Bo 
Kristiansen havde derimod medbragt fi re 
fl ymodeller.
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IPMS KALENDEREN 2011-2012
12. oktober ................................ IPMS-møde - DM forberedelse .................Nyboder Skole, København
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)
09. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
12.-13. november ..................... Scale Modelworld modelkonkurrence .......Telford, England (www.smwshow.com)
08. december ............................ IPMS-møde julehygge .................................Hos Bjørn Jensen, Triumfvej 21, 2800 Lyngby
11. januar ................................... IPMS Generalforsamling .............................Nyboder Skole, København
08. februar ................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
14. marts .................................... IPMS-møde ...................................................Nyboder Skole, København
17.-18. marts ............................. 08-Open modelkonkurrence.......................Stockholm, Sverige (www.ipmsstockholm.se)
11. april ...................................... IPMS-møde - Swap meet ............................Nyboder Skole, København
09. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København

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.

NYE MEDLEMMER
213.Per Reichgrüber
Amager Landevej 42, 2. -06
2770 Kastrup
reichgruber@gmail.com
214.
Flemming Knudsen 40403383

Betavej 4
9000 Ålborg
f.knudsen@rn.dk

MEDLEMMER FLYTTET
18.
Nils Jørgensen 40478961
Lyngholmen 7
3460 Birkerød

57.
Bjarne Pedersen 98116329
Trælshøj 10, Ræhr
7730 Hanstholm

60.
Mads Orkild 33910691
Sønderkær 512
7190 Billund

84.
Arne Bonvig Christensen 42542990
Skovbrynet, bolig 6
Søengen 8
2840 Holte
188.

Bo Balsløv
Lindevej 11
4622 Havdrup

NYT FRA ALPINE
1:35
35117: Russian AFV Crew 44/45 #1
35118: Russian AFV Crew 44/45 #2
35119: Russian AFV Crew 44/45
 Set 2 fi gs.
35120: Michael Wittmann 1944
35121: Balthasar „Bobby“ Woll
35122: Tiger Aces in Normandy 2 fi gs.
1:16
16013: WW2 British S.A.S. Commando
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA ICM
1:35
35461: Krupp L3H163
35466: Henschel 33 D1
35471: Admiral Cabriolet,
 German Staff  Car with Figures
35472: Admiral Saloon, German Staff  Car
35475: Kapitän Saloon, German Staff  Car
35481: Regimental Soviet Artillery Horse
 Transport WWII
 (limber with 4 horses)
35522: le. gl. Einheits-Pkw (Kfz.2),
 Radio Car
35525: Mercedes-Benz L1500A (Kfz.70)
35801: 7,62 cm Pak 36(r) German Crew

1:48
48155: Mustang Mk.IVA

1:350
S.003: Kronprinz,
 WWI German Battleship

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA MIG
ABT300: German Armor Tones
ABT310: Urban Diorama Colors
ABT320: Vehicle Weathering and Effects
MP35-292: Damaged Modern Pick-up
  Hilux. Veteran Warrior
MP35-332: U.S. Navy Seal Vol. 3
MP35-103: Ford V3000S
  Wheels Set for ICM
Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.

NYT FRA PLUS
1:35
338: Soviet earthmover Belorus
371: US mineruller model W-2
372: Betonblokke, korte
374: US kabelruller RL35
379: Krans med bånd
380: Blomster i urtepotter, 10 stk.
384: City blocks – short
391: Winter pastime
393: Snow protection screens
395: Barrack equipment
397: Wienerstiger
398: Railway water pump
399: U.S. Rucksack WWII
401: Ladders

1:48
4043: Betonblokke, korte
4044: Chapelle

Importeres af  SMT Hobby der kan henvise 
til nærmeste forhandler.
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Kvartårskonkurrencen

i maj 2011

Fotos/Photos:

Peter Kristiansen

Øverst ses vinderen i klasse B,
Peter Kristiansens M6A1 Seiran.
I midten til venstre er det et udsnit af
Peter Nellemanns diorama, der hev en
3. plads hjem i klasse C.
I midten til højre er det „Johnny Reb“ i 1/35, 
der er scratchbygget af Lasse Hyllemose. Den 
endte uden for placeringerne. Byggeriet kan 
følges på vores forum.
Nederst er det René Wendts SdKfz 7/1,
der blev nr. 2 i klasse A.

Top is the winner in class B,
an M6A1 Seiran built by Peter Kristiansen.

Middle left is a part of a 1/700 diorama
built by Peter Nellemann that took home

3rd prize in class C.
Middle right is a scratch built „Johnny Reb“

in 1/35. The builder is Lasse Hyllemose;
but it didn‘t place.

Bottom is an SdKfz 7/1 built by René Wendt.
It took 2nd place in class A.
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Returadresse:
Bjørn Jensen
Triumfvej 21
2800 Lyngby B

Læsernes egne fotos
Her får I lidt fl ere billeder fra Per Voetmanns tur til fl yshowet i Turku, Finland

Den fi nske grænsebevogtning fl yver Super Puma 
helikoptere, der bl.a. bruges til SAR missioner

The Finnish Border Guards are fl ying
Super Puma helicopters.

They are also tasked with SAR missions

Også i Finland er en DC-3 blevet bevaret i fl yvende stand

A beautiful DC-3 is preserved in fl ying condition

Den hollandske F-16 Demo er særdeles farverig, 
især når den bruger bremseskærmen ved landing

The Dutch F-16 demo is very colourful, par-
ticularly when deploying the brake chute


