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C4-Open i farver

Øverst en Škoda PA-II "Želva" i 1:35,
i midten en CF-188 Hornet i 1:72 og
nederst en F-8 Crusader i 1:32

Top a Škoda PA-II "Želva" in 1:35,
in the middle a CF-188 Hornet in 1:72 

and at the bottom an F-8 Crusader in 1:32

Fotos/Photos:
Flemming Hansen
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LEDER
Så har vi i redaktionen fået lavet årets julenummer til dig. Det er såmænd også redaktionen, som har skrevet langt hovedparten af  
artiklerne, men det er der jo desværre ikke noget nyt i.

Der er kort tid til næste deadline, så det er bare med at komme i gang, hvis du vil skrive noget til bladet. Husk at vi tager imod 
både de lange artikler og de korte anmeldelser med lige stor begejstring.

I dette nummer har vi en beskrivelse af  den "nye dreng i klassen", nemlig modelkonkurrencen AROS i Aarhus. Jeg vil gerne slå 
et slag for at det er vigtigt at støtte alle arrangementer, som kan fremme vores hobby. Ellers så dør hobbyen med os, hvilket vil være 
en skam. I hvert fald er beskrivelsen så positiv, at jeg personligt overvejer en tur til Aarhus i 2017 for at se nærmere på arrangementet.

Ellers har det været en fast tilbagevendende konkurrence, nemlig C4-Open, som har trukket danskerne af  huse. I hvert fald fortælles 
det, at der var mange danske IPMS-medlemmer til stede ovre i Malmø.

Modeludvalget var godt, men det vurderes, at der ikke var så mange modeller tilstede som der plejer at være. Sådan går det de fl este 
steder, antallet af  modeller varierer. Det er der for så vidt ikke noget forkert i, bare der også er år, hvor der kommer fl ere modeller end 
ellers. Igen en strømpil for hvordan hobbyverdenen har det. I 2017 er det C4-Open, der skal være vært for det svenske mesterskab. 
Mon ikke der vil være et par danskere som kan løbe med titlen som svensk mester? Hvis altså der er nogen som stiller op!

Den gode ide med at sætte liv i de IPMS-møder, hvor der ikke er kvartårskonkurrence, ser ud til at være levedygtig. På mødet i marts 
vil Flemming Hansen tale om Heavy Metal. Jeg går ud fra, at det ikke er musik vi taler om, men mere om metalfi nish, Alclad og den 
slags ting man bruger når man er vokset fra Humbrol nr.11.

Hvad vi skal have af  indlæg til april mødet arbejdes der fortsat på, såvidt jeg er orienteret. Følg med på Facebook, forum og her i 
bladet til februar. Hvis du har en ide til et foredrag eller noget andet, så tag endelig fat i formand Dan, der holder fast i en forhåbentlig 
stadigt voksende ide-bank.

Næste nummer udkommer i februar og det betyder jo så, at der er en jul og et nytår, der lige skal klares inden det blad udkommer. Og 
forresten også en generalforsamling. Indkaldelse og forslag fi nder du på side 38.

Og så er det igen blevet tid til at redaktøren tilslutter sig til Jesper Fårekylling og pænt brummer med når der fra alle os til alle Jer 
ønskes en rigtig Glædelig Jul og et Godt Nytår. Vi håber der er byggesæt i de gavepakker som du får i år.

Lars Seifert-Thorsen

Redaktionen sluttet: 27. november. Deadline til næste nummer: 01. januar.
Forsiden: En af de mange fl otte modeller der var til stede ved kon-
kurrencen AROS 2016 i Aarhus var denne Boeing B-17

Foto: Torben Klein

Front cover: One of the many beautiful models at the AROS 2016 
competition in Aarhus was this Boeing B-17

Photo: Torben Klein

Tryk: Hillerød Grafi sk ApS
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Formandens side
Selvom vi skriver slutningen af  oktober, så er jeres formand på 
camping! Det er min anden hobby, som sagtens kan kombineres 
mellem modelbygning og campistens frie liv. Vejret har vist sig 
fra den bedre side dette efterår, det var jo nærmest sommer i sep-
tember! Dette har gjort at udetiden i naturen er blevet forlænget, 
faktisk helt hen til nu hvor disse linjer skrives.

Tema møder
Klubben har afholdt årets sidste temaaften for i år, som var en 
super godt foredrag om bemalingsteknikker, afholdt af  Carsten 
Bentzien. Jeg vil godt benytte lejligheden her til at takke alle for 
de indlæg der har været afholdt over året.

Til næste år så har foreløbig Flemming Hansen meldt, at han 
holder foredrag om metalbemaling på næstfølgende temaaften i 
marts 2017. Selvom vi stadig har en del emner i emnebanken, så 
tøv ikke med at melde emner ind, som du gerne vil holde tema-
aften om. Det kan være om specielle køretøjstyper, byggeteknikker 
eller en historisk gennemgang af  et slag og hvad man kan bygge 
i model af  materiellet der deltog. Mulighederne er mange, så tøv 
ikke med at melde dig…

Møder og konkurrencer
I den forgangne weekend deltog foreningen med en stand på 
Hobbymessen i Rødovre. Vi havde ligesom tidligere, hvor messen 
blev afholdt i Valby, fået en stand og ca.10 modelbyggere viste 
deres kunnen og udstillede på standen.

Julemødet bliver afholdt hos Jacob Stoppel. Her vil der være 
mulighed for komme forbi og nyde en æbleskive og et glas gløgg 
eller to, og samtidig få fornyet hulrumsisoleringen med et byg-
gesæt eller to.

Den sidste weekend i oktober er jo traditionelt tidspunktet 
for årets pilgrimsvandring til C-4 Open i Malmö. Det er altid en 
weekend jeg personligt ser frem til, dels for at se og fotografere de 
udstillede modeller i konkurrencen og dels for at gå på opdagelse 
iblandt de handlende og ”lige fi nde det du ikke kan undvære” til 
din samling. Dette år var et af  de mere jævne. Der var da pænt 
med handlende og jeg fi k da også fundet en god del bøger til re-
ferencebiblioteket, men der var noget færre handlende og færre 
klubstande end tidligere.

Der hvor det var mest mærkbart, var blandt de udstillede mo-
deller, hvor der var et tydeligt fald Om det skyldes at der kun var 
ganske få deltagende danskere i forhold til tidligere skal være usagt. 
Som Erik Ahlström sagde, så var året et af  de ”jævne”. Blandt de 
tilrejsende danskere blev årets C-4 Specialpris udvalgt, denne gik 
til et fi nt diorama kaldet ”Infl ation Weimar Republik 1923” bygget 
af  Mikael Byström. Det blev valgt fordi det på fi neste vis fortalte 
en vigtig historie og samtidigt var mesterligt udført.

Tidligere i oktober der blev der afholdt AROS 2016 i Århus, 
det var vores søsterorganisation fra fællesskabet ”Danske mo-
delbyggere” og Århus modelbyggere, der var faddere for årets 
eneste større modeludstilling. Set ud fra tilbagemeldinger fra vores 
udsendte Torben Klein, så var det en fi n succes, med et pænt antal 
modeller og deltagere.

På de billeder og den tilbagemelding jeg har fået, så så det ud 
til at savne lidt bredere publikum, andet end familie og venner til 
de deltagende modelbyggere; men sådan var det også da vi afholdt 
de første DM i Modelbygning i Lyngby. Det skal lige blive kendt 
i bredere kredse og der skal måske slås mere på tromme for at 
succesen er der.

Om det var fordi der pludselig var to på hinanden følgende 
konkurrencer, der var årsagen til at årets udstilling i Stauning blev 

afl yst, må så stå hen i det 
uvisse. Hvis de vælger at 
afholde et arrangement 
igen næste år, så burde 
foreningen støtte op om 
det og stille med en byg-
gende stand, hvis vi må 
få lov og som deltagere i 
selve konkurrencen.

2017
Jeg barsler med i en 
weekend i første kvar-
tal 2017 at afholde et 
”hands on” kursus i brug 
af  sprøjtepistol.

Vi skal lige fi nde ud af  om det skal være med en ekstern in-
struktør og på et eksternt sted, det er den dyre løsning, eller om vi 
skal afholde et kursus hvor vi er på et lejet sted. Jeg har modtaget 
mulighed for at vi i ”Marineforeningens lokaler på Holmen” (tak 
Bo) kan leje os ind og hvis vi selv medbringer vores eget udstyr og 
så bruger det, så burde det blive en del billigere. Her er problemet 
så hvem af  os der vil være instruktør og lede slagets gang? Jeg vil 
ikke påstå at jeg er dygtig nok til at instruere jer andre. Men der 
er da talrige spørgsmål og regler, som er gældende når det drejer 
sig om sprøjtemaling som jeg er klar over og som har virkning 
når det drejer sig om brug af  maling og brug af  sprøjtepistol. Giv 
til kende hvad I ønsker og hvad I vil betale for sådan et kursus…

Jeg har også brug for at kende jeres holdning til om vi skal 
afholde en udstilling eller en modelkonkurrence på forårets Hob-
bymesse i Rødovre eller en kombination af  disse to muligheder. 
Jeg er mest stemt for at vi holder os til en udstilling, dels fordi 
vi er noget sent ude set i forhold til annoncering og ikke mindst 
planlægning af  en konkurrence. Det vil være nemmere at afholde 
en modeludstilling, hvor vi viser fl aget og vores kunnen kombi-
neret med byggende stande på samme måde som da vi afholdt 
vores 50 års jubilæumsudstilling. Men igen, lad mig høre hvis I 
ønsker det anderledes.

Generalforsamlingen 2017
Til årets generalforsamling vil bestyrelsen komme med en revision 
af  vedtægterne for foreningen, da det viste sig, at der rent juridisk 
er huller i vores vedtægter, bl.a. så er det meget utydeligt hvordan 
foreningen kan opløses hvis vi en dag skulle få brug for det. Dette 
er et arbejde som Peter Nellemann har gennemført.

Bestyrelsen regner med at fortsætte i sin nuværende stand, 
forudsat at I vil genvælge os! Vi har ikke planer om at udvide til 
fl ere (5) medlemmer, da vi som tingene er nu godt kan klare os 
med at være 3 i bestyrelsen. Læs, der er ikke så meget arbejde at vi 
har behov for at være 5 i bestyrelsen. Hvis du mener at vi burde 
udvide til fl ere så vil jeg gerne høre begrundelsen derfor. 

Annoncerede fl y nyheder 2017
Airfi x
1:48 Supermarine Walrus (juli 2017)
1:48 Hawker Sea Fury (september 2017)
1:72 Phantom FG.1 (oktober 2017)
Zoukei-Mura
1:32 Henschel Hs-129B
1:32 Kawasaki Ki-45 Toryu
Tamiya
1:48 Kawasaki Ki.61-I Hien (december 2016)
1:32 Kawasaki Ki.61-I Hien (januar 2017)
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Each issue features: 
Modelling Hints and Tips 

Our easy to follow illustrated tutorials offer 
practical, step-by-step hints and tips
for beginners and master modellers alike.

Painting Secrets 

The make-or-break skill for the perfectionist 

model maker – this section offers advice on 

how to make the dark art of painting a little 

bit easier!

Advanced Modeller 

How to create that ultimate build! 
Our experts show you how to produce an 
award-winning authentic replica.

New Builds 

An impartial review of the latest releases 
and re-issues from around the world. 
We examine kit and decal details and how 
they compare to the real thing.

Battle and Build 

Travel back in time as we examine 
significant historic military battles and show 
how you too can build an accurate and 
highly detailed model. 

News, shows and events 

All the gossip from the world of modelling; 
including airshows, car clubs, rallies and 
re-enactments. And much, much more!

You can purchase your copy from Global Press, 

DSB, Kort & Gods and leading independents

1107/16

IPMS MEMBERS SAVE ON A 
SUBSCRIPTION TO
To pay (Payments in £ Sterling), 
call: +44 1780 480 404 and SAVE £5.

Simply quote the code and your IPMS membership number to the operator to 

receive your discounted price. Lines open 9.00-5.30pm GMT Monday-Friday

Alternatively, order online (payments in £sterling) and save £5!

Visit www.keypublishing.com/shop, click on the Airfix Model World 
subscription link and enter the code IPMSMB in the coupon code 
box at the checkout to receive your discount.

Term Normal price Discount You pay

1 Year (12 issues) £52.00 £5.00 £47.00

2 Year (24 issues) £89.99 £5.00 £84.99

Closing date: 28 February 2017

The official 
Airfix Model World 
magazine is your 

complete guide to 
the world of scale 

modelling, making it 
essential reading for 

modellers with all levels 
of experience. 

Focusing on 
model aircraft, 

Airfix Model World 
also features cars, 

ships, sci-fi and space, 
armour and figures.

www.keypublishing.com/shop 

ON SALE 

NOW 

DKK

103.00
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Edelweiss tank 1/35,Valkyria Chronicles
Spilgiganten Sega udgav i 2008 et strategispil ”Valkyria Chonicles”.

Spillet indeholder tegneserieagtige fi lmsekvenser og et egentligt strategi/skydespil.

Tekst og fotos: Henrik Stormer

Jeg kendte det ikke før og kender intet 
til plottet nu, men det er fra dette spil 
min model har sit ophav.
Nu skriver jeg min model. Det er fak-

tisk ikke min, men ”bare” en jeg bygger 
for en ven.

I foråret blev der lagt en forespørgsel 
ud på Danske Modelbyggeres hjemmeside, 
hvor ”Kasper” spurgte, om der var nogen, 
der ville bygge en kampvognsmodel fra 
nævnte spil til ham. Kasper var ikke selv 
modelbygger, men havde i øvrigt en meget 
ydmyg tilgang til opgaven. Kasper fi k to 
svar, der begge understregede, at det både 
ville være tidskrævende og ikke mindst 
meget dyrt, at få bygget sådan en model.

Jeg så det imidlertid anderledes. Dels 
(og naturligvis helt primært) synes jeg, at 
modellen så spændende ud. Det var noget 
helt andet end mine 1/32 fl yvere, men 
alligevel ikke ”bare” en panzer model. Jeg 
har tidligere bygget en model til en anden 
og jeg må sige at det var ubeskriveligt til-
fredsstillende, at se glæden ved modellen i 
modtagerens øjne. At Kasper var indstillet 
på at betale tusindvis af  kroner for den 
byggede model, var således af  mindre 
betydning, om end at jeg naturligvis ville 
have dækket mine udgifter.

Jeg kontaktede Kasper og efter en kort 
snak aftalte vi, at han fi k modellen indkøbt 
og derefter kunne han kigge forbi privaten 
til en forventningsafstemning.

Et par uger efter kom Kasper så med 
modellen under armen. Jeg ved ikke hvad 
jeg havde forventet, men nok noget i ret-

ning af  en krydsning mellem en bumset 14 
årig og en midaldrende mand med skæg og 
stort hår. Kasper viste sig at være en hvid 
udgave af  negeren (må jeg skrive det?) fra 
”Den Grønne Mil”.

Nok om det. Modellen blev overdraget 
med ønsket om hurtigst muligt, men med 
respekt for, at det ikke er bare, bare lige at 
klaske en model sammen, hvis resultatet 
skal være ordentligt!

Som det fremgår af  billederne, er der 
tale om en klar tegneserieudgave af  en 
kampvogn, men med klare tråde til tysk 
2. verdenskrig panzer. Sådan lidt Panther 
møder Tiger møder Pz III agtig.

Modellen er lavet af  Zoukei Mura 
(dem med de meget detaljerede 1/32 fl y 
med fuldt interiør), hvilket burde borge for 
kvaliteten – og det gør det!

Modellen var indkøbt pr. postordre 
hos www.radubstore.com til den nette pris 
af  £50 og oveni et drejet metalløb til £13.

Anmeldelse
En anmeldelse kan faktisk gøres relativt 
kort: 

Vejledningen er tydelig og delvist i 
farver. Der er farveangivelser for alle dele 
med reference til Vallejo akryl. Al tekst er 
på japansk, men billederne siger mere end 
tusind ord, så der er ingen ko på isen.

Selve sættet er meget detaljeret og pas-
ser sammen som LEGO – lidt en kliche 
i branchen, men det passer!! Motorrum 
med motor og kølere, kamprum med kig til 
torsionsstængerne i bunden, ammokasser 
m.v., førerplads med transmission og ikke 
mindst tårn med tårnkurv og mange fi ne 
detaljer. Det co-axiale maskingevær ligner 
grangiveligt et MG34. Det drejede kanon-
løb er i princippet blot en unødig luksus, 
i det sættets løb er støbt i et og dermed 
uden samling.

Undervognens overdel kan efterlades 
ulimet, sådan at man kan se herlighederne 
bagefter, om end jeg nu valgte at lime de-
lene sammen for at undgå uheld i den ikke 
modelkyndige ejers hænder ;-)

Modellen blev bygget OOB og jeg må 
tilstå, at jeg ikke har været lige så pedantisk 
med fjernelse af  udkastermærker og fl ash, 
som hvis det havde været en model til mig 
selv, men naturligvis stadig indenfor ram-
merne af  det acceptable.

Med tanke på, at der her må være tale 
om et noget snævert marked, så er model-
len utroligt detaljeret. Som nævnt et om-

Selve byggearbejdet minder meget
om en "almindelig" kampvognsmodel

Byggesættet har meget fi ne detaljer.
Der er ikke noget "legetøjsagtigt" ved det
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fattende interiør, men også meget fi nt på 
ydersiden. Tårnet har ”rolled steel” struktur 
og værktøjet (meget tysk) har fi ne beslag. 
Bælterne består af  6 led og de passer også 
super godt på modellen.

Bemalingen
Selve modellen var altså relativt hurtigt 
bygget og den egentlige udfordring lå i 
bemalingen af  det trefarvede skema. Ingen 
dyr eller små børn kom til skade i den for-
bindelse, men der blev brugt en del 10mm 
Tamiya tape!

Jeg valgte, uklogt, at fravige de i bygge-
anvisningen anbefalede Vallejo farver til 
fordel for Gunze. Der er tale om en mørk 
blå, en mellemblå og en lys blågrå nuance.

Det anbefales at man bruger Vallejo 
70.816 Luftwaffe blue (mørkeblå), 70.943 
Grey blue (mellemblå) samt 70.905 Pale 
blue grey (lyseblå).

Det lykkedes mig at ramme en fornuf-
tig pendant til den mellemblå (943) som 
skal bruges både som primær interiørfarve 
samt som en tredjedel af  camouflage-
skemaet. Den mørkeblå blev til gengæld 
for sort og den lysegrå for cremefarvet. Det 
blev smerteligt klart efter en omfattende 
maskeringsarbejde!! Modellen fremstod 
simpelthen for langt fra originalen til at det 
var acceptabelt, så der var kun en vej: På 
den igen. Denne gang valgte jeg Vallejos 
farver – bortset fra den mellemblå – og nu 
blev resultatet spot on!

Modellen blev grundet med den mørke 
blå, herefter maskeret jf. referencefotos. 
Derefter den mellemblå med påfølgende 
maskering og slutteligt 
den blege blågrå. Ikke 
svært, men gode refe-
rencefotos og Tamiya-
tape er alfa og omega 
– www.starshipmodeler.
biz eller blot et billedsøg 
på Google er en god 
hjælp her. Et lille fi f  her 
og til tilsvarende projek-
ter: lad være med at lime 
løfteøjer, forlygter og 
andre smådele på før ef-
ter grundmalingen. Det 
gør maskeringsarbejdet 
meget nemmere.

Ganske vist er dette billede taget efter første forsøg med bemalingen. I sort/hvid kan man 
ikke se farvefejlene, men det giver en god ide om det omfattende maskeringsarbejde

På billedet til højre kan 
man se den Edelweiss, 
som giver kampvognen 

sit navn.
Den hvide streg bagerst 

på tårnet er decal
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Efter vel overstået ma-
ske- og malearbejde er det 
tid til at give modellen et lag 
blank lak som forberedelse 
for decals og wheathering. 
Alclad Aqua Gloss klarede 
den sag.

Decalerne er ligesom 
resten af  modellen top-
dollar. De var nemme at 
arbejde med, ikke for tyn-
de, ikke for tykke. Jeg var 
lidt spændt på det tredelte 
decal til den hvide stribe på 
tårnsiden, men min bekym-
ring var ubegrundet.

Den følgende dag fi k 
decalerne endnu et lag lak 
og modellen var klar til 
wash m.v.

For at ”samle” de tre 
sløringsfarver og nedto-
ne det noget levende blå 
mønster, startede jeg med 
at prikke små klatter af  hvid, blå og grå 
WindsorNewton oliefarve ud på tårn, 
undervogn og skørter. Herefter tog jeg en 
bred pensel meget let fugtet med MIG’s 
odourless thinner (alm. terpentin virker 
lige så fi nt) og trak oliemalingsprikkerne 
ud og ”blendede” dem. 

Næste stop var en pin-wash med AK-
interactive dark brown wash. AK’s wash 

er rigtig gode, men vær opmærksom på, at 
de har begrænset levetid. Den dark wash 
jeg havde i skuffen var i hvert fald blevet 
noget grynet og tyk i glasset.

Slutteligt blev hele modellen sprøjtet 
over med en god matlak.

Til allersidst blev de klare lyse blå pla-
der, der formentlig skal forestille en eller 
anden form for plutoniumsstave på tan-

kens bagende, monteret. Hvis man virkelig 
elsker sin Edelweiss er det muligt at tilkøbe 
lys, der får de blå stave til at skinne klarere.

Edelweiss tanken var nu klar til over-
dragelse til rette ejer.

Den færdige model set fra oven.
Her kan det ses, at farverne ikke har helt den samme kontrast som efter første forsøg

Endnu et billede af den færdige model.
Den var med på kvartårskonkurrencen i september

og den var en fi n kontrast til de "rigtige" pansermodeller
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AROS 2016
Modelkonkurrence i Aarhus.

Tekst og fotos: Torben Klein

Aarhus Modelbygger Klub havde 
taget det på sig at fylde hullet efter 
bortfaldet af  Esbjerg Åben, DM i 

Modelbygning og Stauning og arrangere en 
modelkonkurrence i Aarhus. Hvilket man 
så også gjorde med brask og bram.

Fede forhold på Lisbjerg
Som sædvanligt holdt AMK til på Lisbjerg 
Skole, hvor man har misundelsesværdige 
gode forhold.

En stor og lys foyer, hvor der er mas-
ser af  plads til både hygge-byggere, tusk-
handelsboder, foreningsfremvisning og 
rigtige handlende. Der var næringsdrivende 
fra både Randers og Odense, så der var 
god mulighed for at komme af  med over-
skydende likviditet – hvilket også lykkedes.

IPMS Danmark fi k også en bord, hvor 
der blev stillet lidt blade op til fri afbenyt-
telse, en velkomstfolder og en roll-up, så 
man kunne se, at vi var til stede.

Da Lisbjerg Skole er en moderne skole, 
er der også en god kantine, der var beman-
det med elever fra 8A, der solgte frikadel-
ler/kartoffelsalat eller pølser med brød. 
Senere kaffe og kage samt ostemadder. Rå-
varer sponseret af  den lokale Rema1000, så 
der bliver forhåbentlig et godt overskud til 
klasseudfl ugten. Så til besøgende til AROS 
2016 var det fremragende forplejning.

Gensynsglæden var stor og “vi køben-
havnere” blev hilst hjertelig velkommen. 

Vi bliver nødt til at indse, at det faktisk ER 
en god ide, at mødes i den virkelige verden 
en gang imellem.

Så var der udstillingen
“Øv” hvor har de dog et fedt lokale til 
modeludstilling på Lisbjerg. En sportshal 
med scene, hvor der er godt besat med 
lysstofarmaturer i loftet og glas på to hele 
vægge, så man bader i lysindfald. Her tager 
modellerne sig godt ud. Valby Medborger-
hus var nærmest “i en kælder sort som kul” 
ved siden af.

Dagen blev velbesøgt, man kunne 
glæde sig over 54 tilmeldte modelbyg-
gere med 333 udstillede modeller. Heraf  
6 juniorer, men som IPMS har lært, så der 
det et sted mellem “sjældent” og “aldrig”, 
at juniorer dukker op igen til udstillinger 
som voksne. Så der skal stadig meget til, 
før bacillen bider sig fast.

Der var god spredning på modellerne 
og meget at fryde øjet ved. Det er rart for 
de besøgende, at 1:48 og 1:32 er ved at 
vinde så stor udbredelse, for de er jo godt 
nok nemmere at få øje på. Personligt kunne 
jeg nu mest (som modelbygger fundamen-
talist) falde i svime over de rigtig lækre 
modeller i 1:72.

Selv de bedste planer
bliver sat lidt under pres. Det var meningen, 
at arrangementet skulle være slut kl. 16. 

Men kl. 16 begyndte man først at uddele 
præmier.

Så sad jeg lidt med minder om DM 
i '85, hvor nogle dommere mente, at de 
skulle have en lang frokostpause, medens 
formanden mente, at man havde brug for 
bedømmelsesresultater. Jeg tror, de har 
oplevet lidt af  det samme på AROS.

Men der blev uddelt diplomer og sæt 
til vinderne. Og som ved DM var der her 
og der en del gengangere. Vinderne blev 
kun præsenteret ved navn, så der var ingen 
chance for at se, hvad det faktisk VAR for 
modeller på bordene, man havde fundet 
de bedste.

Det var nu lidt ærgerligt, men skal ikke 
tage noget fra, at AROS2016 var et frem-
ragende arrangement.

Og til næste år
vil man prøve igen. Rygterne vil vide, at 
man satser på et arrangement i september, 
gerne som et 2-dages udstilling.

Det bliver spændende på fl ere planer. 
Det ligner så lidt, at DM problematikken 
bliver vendt 180°. Nu skal provinsen til at 
overveje, hvordan man trækker folk over 
broen i en hel weekend. Får dem motiveret 
til indkvartering og forholdt sig til, hvad 
der evt. skal arrangeres. For 2 hele dage 
på Lisbjerg skole, det kan måske godt gå 
hen og blive lige lovlig meget af  det gode? 

De store fl y fyldte godt på bordene, isæ når de som her blev sat op i et diorama.
Her er det en B-25 Mitchell med en masse liv omkring sig
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Med mindre vi laver en hygge-bygge IPMS-
stand, så vi kan få noget fra hånden også.

Mit bud er, at det sociale skal i højsædet. 
Hvilket var noget af  det, IPMS Danmark 
glemte hen ad vejen. Vi skal sørge for at 
hygge os sammen, når vi mødes - det er 
i virkeligheden ikke mere svært end det.

Så har Århus måske også et større 
opland at trække på, end Sjælland har. 
Man kommer ikke uden om, at en tur over 
Storebælt kræver kroner op af  lommen. 
Lægger vi så oveni en overnatning, så er det 
måske ikke en helt billig tur til modeludstil-
ling. Århus kan man trods alt nå fra vest fra 
Storebælt uden bro-udgifter

Men så får københavnerne lært, hvad 
det er for en problemstilling, provinsbyg-
gere har stået med ved vores DM. Og 
forhåbentligt har lært så meget af  IPMS 
Danmarks “fejltagelser”, at man gør lidt 
mere ud af  det sociale del.

AROS  2016 var i hvert fald en bragende 
succes, og jeg kunne rigtig godt tænke mig 
at være med igen til næste år, hvis det er 
muligt.

Der var også små fl y, som denne 
KZ-VII Lærke i 1/72 på bordene

"Krigen kan vente" mener denne italienske motorcyklist ved 
synet af den unge dame. Skalaen er 1/35
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En orientalsk svale fylder 75 år
Der er tale om et japansk fl y, nærmere betegnet Kawasaki Ki.61 Hien,

som vi skal kigge nærmere på i denne artikel.

Af Lars Seifert-Thorsen

Den vidende læser vil forstå at al hi-
storie begynder før den dato som 
markerer de 75 år, således også 

i dette tilfælde. Vi skal faktisk helt tilbage 
til marts 1938, hvor Kawasaki, der havde 
en forkærlighed for vandkølede motorer, 
opnåede rettigheder til at licensfremstille 
tyske Daimler-Benz DB 601A motorer.

Motoren vi her taler om er den samme 
som Messerschmitt brugte i både Bf  109 
og Bf  110, så der var allerede i 1937 tale 
om en velprøvet motor.

Imidlertid var var der ikke umiddelbart 
brug for DB 601 motoren, da Kawasaki 
ikke lå inde med ordrer på noget fl y hvor 
den kunne bruges, så man gik ikke i gang 
med at bygge nogle motorer.

Baggrunden
Ki.61 var resultatet af  en helt anderledes 
tankegang end den som tidligere havde 
præget den japanske hærs fl yvevåben. Her 
havde man i mange år lagt meget stor vægt 
på manøvredygtighed, mens man i Europa 
og USA havde lagt større vægt på hastighed 
og stigeevne. Denne trend betød at jager-
fl yene der blev tungere og at de fi k mere 
ildkraft, samt at de næsten uden undtagelse 
anvendte vandkølede motorer.

I toppen af  hærens fl yvevåben var man 
ikke seriøst i tvivl om at manøvredygtighed 
fortsat var en vigtig faktor, men man var 
kommet frem til at man ikke kunne blive 
ved med at ofre hastighed, stigeevne og 
ildkraft til fordel for manøvredygtig heden. 
Resultatet af  disse nye overvejelser udeblev 
ikke.

I februar 1940 gav hæren to kontrakter 
til Kawasaki, hvor de tyske motorer og de 
japanske licensbyggede ditto skulle bruges. 

Dels til en specialiseret, tungt bevæbnet 
interceptor og dels til en mere letbevæbnet 
jager, der kunne bruges til fl ere ting. Disse 
fi k betegnelserne Ki.60 og Ki.61.

Ki.60
Kawasaki havde stort set allerede tegnin-
gerne til dette fl y klar og man valgte at 
sende et teknisk team til Stuttgart for at 
få de sidste nye tegninger til motorerne 
sammen med en lille håndfuld tyskbyggede 
motorer med tilbage til Kawasaki fabrikken 
nær Kobe.

Tidligt på sommeren 1940 kom teamet 
retur til Japan og man gik derefter i gang 
med at bygge Ki.60 med anvendelse af  
tyskbyggede motorer. Den første proto-
type, bevæbnet med to importerede MG 
151 20 mm kanoner i vingerne og to 12,7 
mm maskingeværer i fuselagen var færdig 
i marts 1941, men resultaterne af  de første 
prøvefl yvninger var skuffende.

Dels var fl yet meget svært at fl yve, 
det var ustabilt og krævede meget lange 
startbaner. Dertil kom at det havde meget 
høj stall hastighed, at det var svært at få 
ud af  et spin og endelig var det betydeligt 
langsommere end forventet, ca. 50 km/t.

Designerne hev sig i håret og gik i gang 
med at modifi cere prototype nummer to 
og tre, ved at gøre vingearealet større, 
udskifte 20 mm kanonerne med 12,7 mm 
maskingeværer og lave nogle aerodyna-
miske forbedringer ved luftindtag og køler.

Det hele gav en vis forbedring i både 
fl yveegenskaber og hastighed, men ikke 
nok til at man for alvor troede på at det 
ville blive en anvendelig interceptor og det 
blev derfor besluttet, at stoppe udviklingen 
af  Ki.60.

Ki.61
Designet af  Ki.61 
I december 1940 begyndte Kawasakis chef  
designer på arbejdet med Ki.61 og da man 
kunne se at Ki.60 aldrig ville blive til et 
brugbart fl y fl yttede man hovedfokus over 
på Ki.61. I sommeren 1941 var det Ki.61 
som ikke bare fi k designernes opmærk-
somhed, men også hærens fl yvevåbens 
opmærksomhed.

Selvfølgelig brugte man mange ting fra 
Ki.60, alt andet lige skulle Ki.61 jo have den 
samme motor. Så der var en del ligheds-
punkter mellem de to fl ytyper, men der var 
rigtigt mange væsentlige forskelle. Vingen 
blev gjort væsentligt længere og bredere, 
hvorved der blev næsten 4 kvadratmeter 
vingeareal mere i forhold til Ki.60. Fuse-
lagen blev forlænget ca. 35 cm, understellet 
blev fl yttet længere ud på vingerne, der blev 
tilføjet ekstra benzintanke og motorinstal-
lation og køler ditto blev modifi ceret.

Samtidigt med at designet af  Ki.61 
skred frem, var der også gang i at modi-
fi cere DB601 motoren til at de japanske 
fabrikker kunne bygge den under beteg-
nelsen Ha-40.

Dette arbejde betød at de første Ha-
40 motorer kunne køre i en prøvebænk 
i juli 1941, to for-serie motorer var klar i 
september 1941 og inden årets udgang var 
10 stk. klar til at blive monteret i Ki.61 fl y, 
der var ved at blive bygget.

Jomfrufl yvning og tidlig 

udvikling
Den første prototype af  Ki.61, med serie-
nummeret 6101, var klar i den anden uge 
af  december 1941, ganske få dage efter at 

Prototype nr.1 bagerst og nr.2 nærmest kameraet.
Prototyperne var kendetegnet med farvede bånd bagerst på fuselagen

Foto: Via Internettet (www.asisbiz.com)
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Japan havde angrebet Pearl Harbor. Der er 
ikke bevaret en nøjagtig dato for hvornår 
prototypen første gang gik i luften, men 
samtlige kilder nævner, at det skete ganske 
få dage efter at prototypen var klar.

Resultaterne fra de første testfl yvninger 
var lovende, idet både designerne og hæ-
rens fl yvevåben mente, at man havde nået 
målet med at få fremstillet et fl y, der både 
havde en acceptabel manøvredygtighed og 
en førsteklasses stigeevne.

Hærens fl yvevåben havde bestilt tre 
prototyper og yderligere ni testfl y, som 
skulle færdiggøres så hurtigt som der var 
motorer til dem.

De næste to prototyper var klar i 
februar 1942 (6102-6103), mens de ni 
testfl y blev klar mellem marts og juli 1942 
(6104-6112). Alle disse tolv fl y var stort set 
håndbyggede og afspejlede at man havde 
gang i udviklingen af  forskellige ting, bl.a. 
var motordæksler, canopies og andre, 

mindre detaljer afvigende fra det ene fl y 
til det andet.

I sommeren 1942 var man kommet så 
langt, at man kunne lave en direkte sam-
menligning på hærens flyvevåbens test 
center mellem to af  Ki.61 prototyperne 
og en stribe andre fl y: En importeret Mes-
serschmitt Bf  109E-4, en erobret Curtiss 
P-40E, en russisk LaGG-3 (der var fl øjet 
til Manchuriet af  en russisk desertør), en 
produktionsudgave af  Nakajima Ki.43 
Hayabusa ”Oscar” og endelig en pre-
produktion Nakajima Ki-44 Shōki ”Tojo”. 

Ki.61 kom ud som vinder i forhold 
til alle disse jagerfl y, idet Ki.43 var bedre 
i en snæver ”dogfi ght”, men dette havde 
alligevel ikke været målet med Ki.61, så 
hærens fl yvevåben var godt tilfredse med 
fl yets præstationer. Især var piloter der 
havde været i kamp mod de allierede styr-
ker forskellige steder meget glade for de 
selvtætnende brændstoftanke, pansringen 

og den tungere bevæbning, end den som 
var standard på de japanske jagerfl y.

Hærens flyve våben havde allerede 
inden man for alvor var kommet i gang 
med testfl yvningerne, beordret fl yet i fuld 
produktion og Kawasaki fabrikken gik 
i gang med at fremstille værktøjer, hyre 
arbejdere og alt det andet som ville mulig-
gøre en serieproduktion. Aldrig så snart 
var de sidste af  de ni testfl y leveret før man 
rullede det produktionsfl y ud af  fabrikken 
i august 1942.

Det er jo ikke nogen hemmelighed, at 
de fl este nye fl ytyper har en vis mængde 
børnesygdomme, som det kan tage kortere 
eller længere tid at udbedre.

Ki.61 var ingen undtagelse i den 
henseende og i løbet af  testfl yvningerne 
oplevede man at en testpilot fl øj direkte 
ind i en bjergtop og at et andet testfl y eks-
ploderede i luften uden at der var nogen 
påviselig grund. Man frygtede kortvarigt 

at der var tale om et 
fl y som aldrig ville 
blive til noget rent 
operativt, men sådan 
skulle det ikke blive.

Allerede mens 
fl yet var i færd med 
tes t f lyvningerne 
blev det indsat i 
luftkamp for første 
gang.

Selvfølgelig var 
der tale om noget 
af  en tilfældighed og 
temmelig ildevars-
lende fandt luftkam-
pen sted over det 
japanske fastland. D. 
18. april 1942 var en 
løjtnant Umekawa 

Denne Ki.61 er i en af de karakteristiske bemalinger,
lidt grønne "smørerier" direkte på den metalblanke overfl ade.

Foto: Via Internettet (commons.wikimedia.org)

Når man kigger på dette billede er det tydeligt, at der var store variationer i 
bemalingerne indenfor de enkelte enheder. Det forreste fl y er i umalet stand 

med hvid spids på spinneren og hvid baggrund for hinomaruen på fuselagen. 
Flyene bagved er med grønne klatter og med fuldfarvet spinner

Foto: Via Internettet (www.asisbiz.com)
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i gang med at teste flyets bevæbning i 
nærheden af  en fl ybase, da han kort efter 
start blev indsat i jagten på indtrængende 
amerikanske bombefl y, nærmere betegnet 
de B-25 Mitchell bombefl y som var startet 
fra USS Hornet nogle timer tidligere for 
at angribe Tokyo i det som sidenhen blev 
berømt som Doolittle raidet.

Løjtnant Umekawa forfulgte et af  B-25 
fl yene og nåede lige inden han var nødt 
til at vende tilbage til basen på grund af  
brændstofmangel, at affyre en enkelt salve 
på lang afstand.

Der var ingen af  projektilerne som 
ramte det amerikanske fly, men Ki.61 
fl yet var blevet bemærket og baseret på 
rapporten fra dette B-25 fl y konkluderede 
den amerikanske efterretningstjeneste, 
at Japan importerede eller licensbyggede 
tyske fl ytyper. Der var visse lighedspunkter 
mellem en Ki.61 og en Bf  109, når man så 
dem på lang afstand.

Fra sommeren 1942 kom der gang 
i produktionen af  Ki.61, mens en selv-
stændig træningseskadrille blev etableret 
i begyndelsen af  1943. De første tolv fl y 
havde alle haft to 12,7 mm maskingeværer 
i fuselagen og to 7,7 mm maskingeværer 
i vingerne, men de første produktions-
modeller havde 12,7 mm maskingeværer i 
vingerne, disse fl y blev betegnet Ki.61-I-
Otsu, men der blev fortsat bygget fl y med 
7,7 mm maskingeværer i vingerne under 
betegnelsen Ki.61-I-Ko.

Det kan muligvis have været et spørgs-
mål om hvad der lige var klar på hylderne 
når man kom så langt i produk tionen. Det 
var også i sensommeren 1942, at typen 
fi k sit japanske navn, Hien, der betyder 
fl yvende svale.

I øvrigt får I lige en lille genopfriskning 
af  det japanske sprog her: Ko betyder A, 
Otsu betyder B, Hei svarer til C og Tei til 
D. Så bliver det forhåbentligt lidt nemmere 
at hitte rundt i de forskellige versioner.

Operativ tjeneste
Her må vi lige tage et kort blik på situatio-
nen i Stillehavet for de japanske styrker fra 
produktionen af  Ki.61 begyndte i august 
1942 og frem til marts 1943, hvor der var 
blevet leveret 131 stk. til hærens fl yvevåben.

Den japanske fremrykning overalt i 
Stillehavet gik i stå i efteråret 1942 og efter 
den amerikanske invasion af  Guadalcanal 
d. 7. august 1942 var det klart, at den ja-
panske fl ådes fl yvevåben ikke kunne holde 
de amerikanske fl ystyrker tilbage, uden at 
få hjælp fra hærens fl yvevåben.

I løbet af  december 1942 og januar 
1943 overtog hærens fl yvevåben ansvaret 
for fl yoperationerne i Ny Guinea, mens 
fl ådens fl yvevåben tog sig af  Salomon-

øerne. De to fl yvevåbner forventedes at 
sam arbejde, men der var en permanent 
mistillid imellem dem, som besværliggjorde 
dette samarbejde. Samtidigt var begge klar 
over at den mængde fl y der var til rådighed 
var for lidt til at kunne løfte opgaven.

I begyndelsen af  1943 begyndte de 
to første Sentai (regimenter), nr. 68 og 78 
at konvertere fra henholdsvis Nakajima 
Ki.43 ”Oscar” og Nakajima Ki-27 ”Nate” 
til Ki.61, ved at deres piloter kom igen-
nem den selvstændige træningseskadrille. 
Omskolingen af  piloter gik forholdsvis 
smertefrit, men der viste sig at være ganske 
store problemer med at få gjort de to Sentai 
operative. Der var lækager i massevis fra 
både kølesystemer og hydrauliksystemer, 
problemer med bevæbningen og også 

med motorerne. Det lykkedes dog at få 
68. Sentai klar i marts 1943, hvorefter en-
heden d. 4. april 1943 blev udskibet med 
hangarskibet Taiyo til den store japanske 
base på Truk.

D. 27. april startede 27 Ki.61 i to grup-
per på den 1.280 km lange tur til Rabaul 
på New Britain. Nogle få fl y måtte vende 
om med motorproblemer, mens resten 
fortsatte.

Nu viste det sig, at man ikke havde fået 
trænet tilstrækkeligt meget i navigation, og 
især i navigation over vand. Den ene grup-
pe mistede orienteringen og endte med at 
nødlande fl yene ved siden af  et koralrev 
ved Nuguria øerne, ca. 300 km nordøst for 
destinationen. Den anden gruppe nåede 
frem til målet uden alvorlige problemer.

På dette lidt grumsede billede kan man få en ide om droptankenes 
udformning. Det var almindeligt at fl yene altid fl øj med holderne 
til droptankene under indsats i frontzonerne
Foto: Via Internettet (www.asisbiz.com)

Efterhånden som amerikanerne rykkede frem fandt de ret mange uskadte fl y på de japanske 
fl ybaser. Blandt dem den viste Ki.61, der var fi nt camoufl eret

Foto: SDASM Archive (www.fl ickr.com)
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Den næste færgefl yvning gik om muligt 
endnu mere galt, idet nogle af  de proble-
mer som typen havde, og som man ikke 
havde haft tid til at udbedre, viste sig for 
fuld kraft. Der var et problem med en ventil 
i brændstofsystemet fra de vingemonterede 
droptanke og det betød at en stor gruppe 
Ki.61 var tvungne til at nødlande på havet 
mellem Truk og Rabaul. Med andre ord var 
tabene i forbindelse med færgefl yvningerne 
fra Truk til Rabaul meget store og det betød 
selvfølgelig, at der fortsat var masser af  
problemer med at få tilstrækkeligt mange 
jagerfl y klar på New Britain.

78. Sentai var operativ i april 1943 og de 
deployerede til New Britain i maj måned, 
idet de blev fl øjet hele vejen via Formosa, 
Philippinerne, Celebes og langs den nord-
lige del af  Ny Guinea til Rabaul. Da hele 
operationen var afsluttet i slutningen af  
juni havde hver af  de to Sentais ca. 30 Ki.61 
til rådighed på New Britain.

Det var også her ved Rabaul, at de al-
lierede for alvor fi k fastlagt at der var tale 
om en japansk type og ikke en importeret 
ditto. Og det var her at typen fi k sit ko-
denavn ”Tony”, som de allierede kaldte 
typen.  Den 21. juli 1943 mødte jagerfl y fra 
to amerikanske eskadriller første gang den 
nye jager i luftkamp. Resultatet må betegnes 
som uafgjort, idet ingen af  siderne led tab.

I sensommeren 1943 forlagde den 
japanske hærs flyvevåben til selve Ny 

Guinea, hvor man opslog sit hovedkvarter 
ved Wewak. De to Hien Sentais fulgte med 
til Wewak.

Denne fl ytning betød at begge sider 
af  krigen nu befandt sig på den samme 
landmasse, Ny Guinea, hvor de var pla-
ceret på hver sin side af  øen med kun en 
bjergkæde imellem sig. Resultatet var, at de 
to fl ystyrker var i konstant kamp.

Det var japanerne som var i defen siven 
og da allieret rekognoscering havde fastlagt, 
at der var en større opbygning af  japanske 
enheder ved Wewak begyndte man en 
længerevarende serie af  luftangreb natten 
til d. 17. august 1943.

De japanske fl ybaser var fyldt op med 
fly og angrebet kom som en komplet 
overraskelse. Efter fem dages mere eller 
mindre konstante angreb havde amerika-
nerne ødelagt omkring 250 japanske fl y på 
jorden. Ki.61 fl yene havde opgaven med at 
beskytte de japanske baser, men uden radar 
blev de som oftest fanget på jorden og selv 
når det lykkedes dem at komme i luften var 
de overmatchet. I et angreb d. 18. august 
mistede japanerne 28 ud af  de 30 fl y det 
lykkedes at få i luften, mens amerikanerne 
mistede tre!

Det var dog ikke hver gang, at kampene 
var så ensidige. Omkring et dusin Ki.61 
piloter blev esser i løbet af  kampene på Ny 
Guinea, de fl este af  dem døde sammesteds, 
mens nogle af  dem siden hen kom til at 

kæmpe i deres Ki.61 over Philippinerne 
og Japan.

Udover de allierede fl ystyrker, så var kli-
maet også imod japanerne. Ha.40 motoren 
kunne absolut ikke lide at være på jorden i 
længere tid, den overophedede, hvilket gav 
problemer med hovedlejerne. Støv var et 
andet problem, det trængte ind gennem 
utilstrækkelige fi ltre og førte til at moto-
rerne brændte sammen. Hertil skal lægges 
sygdom blandt piloter og mekanikere, som 
også bidrog til at man aldrig fi k det ud af  
typen man havde håbet på.

På Ny Guinea fortsatte tabene af  fl y og 
da produktionen samtidigt ikke skete med 
den hastighed man havde håbet på, betød 
det, at det var svært at erstatte tabene. Fra 
april til oktober blev der kun produceret 
55 fl y om måneden i gennemsnit. I novem-
ber kom man op over 100, men selv om 
man nu var kommet op på et acceptabelt 
produktionsniveau, så viste der sig mange 
problemer med de fl y som kom ud af  
fabrikken.

Stort set alt fl ydende lækkede, fra olie 
til hydraulik og kølere. Forholdene på 
kamppladsen gjorde det ikke bedre og da 
mekanikerne aldrig var blevet rigtigt gode 
til at fi kse den slags problemer betød det, 
at fl yene endte med at stå på jorden og ikke 
kunne deltage i kampene.

Reservedele var en kritisk forsynings-
genstand og da de allierede sænkede mange 
skibe, der medførte reservedele eller disse 
blev sendt alle mulige andre steder hen 
end til Ny Guinea var vedligeholdelse 
umanerligt svært.

Motorskift betød at fl yet skulle sendes 
hele vejen tilbage til Manila og sådan kunne 
man blive ved.

På plussiden skal det nævnes at piloter-
ne generelt godt kunne lide fl yet og da det 
samtidigt var i stand til at absorbere noget 
mere skade end de øvrige japanske jagerfl y 
betød det, at det absolut ikke var nogen 
nem modstander at møde i luften for de 
amerikanske P-40, P-39 og P-38 jagere.

I det lange løb var udfaldet dog givet 
og japanerne trak sig 
gradvist ud af  Ny 
Guinea. Man kan 
med en vis ret sige, 
at den japanske hærs 
fl yvevåben reelt op-
hørte med at være en 
kampduelig styrke 
da de sidste forlod 
Ny Guinea i som-
meren 1944. Om-
kring 95% af  dets 
piloter med over 300 
timers fl yvning bag 
sig døde på og over 

En Ki.61 på en base i Japan
Foto: SDASM Archive (www.fl ickr.com)

Amerikanerne prøvefl øj adskillige Ki.61.
Den første erobrede de ved Cape Cloucester på Ny Guinea.
Den ses her i luften ved NAS Paxtuxent River i 1945
Foto: Via Internettet (commons.wikimedia.org) 
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Ny Guinea. Det var tab, som japanerne 
aldrig kom sig over.

Videreudvikling
Allerede mens der fortsat var kampe i gang 
på Ny Guinea erkendte japanerne, at både 
Ki.61-I-Ko og Ki.61-I-Otsu manglede 
slagkraft til at skyde de fi re-motorers ameri-
kanske bombefl y ned.

Man havde gang i at konstruere en 
20 mm maskinkanon, men allerede inden 
denne var klar havde man en plan. Fra 
Tyskland, via en tysk ubåd der omladede 
til en japansk ubåd i rum sø i det Indiske 
Ocean, fi k man leveret 800 Mauser MG-
151 20 mm kanoner i august 1943.

Ved at dreje MG-151 kanonerne 90 
grader og forstærke vingerne kunne man 
lige akkurat montere kanonerne i vingerne 
på Ki.61. Resultatet blev Ki.61-I-Hei, som 
kom til at erstatte Ki.61-I-Ko på samle-
båndet. Produktionen af  Ki.61-I-Otsu 
fortsatte samtidig med den nye version.

Som en lille sidebemærkning kan det 
nævnes at man i vinteren 1943-44 foretog 
ganske omfattende testfl yvninger med en 
Ki.61-I-Hei, der var forsynet med et ski-
understel. Det kunne ikke foldes ind og da 
fl yet derfor ikke levede op til forventnin-
gerne forblev det en enlig svale.

Den næste version var Ki.61-I-Tei, som 
havde to japanske Ho-5 20 mm kanoner 
i fuselagen og 12,7 mm maskingeværer 

i vingerne, som første gang gik i luften i 
januar 1944.

Samtidigt med at man var i gang med 
-Hei og -Tei versionerne var der gang i at 
videreudvikle på motoren. Enden blev en 
Ha-140 motor, som gav en hel del fl ere hk. 
Motoren var specielt udviklet til at være 
bedre i stor højde end den tidligere Ha-40 
motor. Man var allerede gået i gang med 
at ændre på en Ki.61 i september 1942 for 
at kunne få plads til den nye motor. Det 
modifi cerede fl y var allerede klar i marts 
1943, om end der fortsat manglede noget 
arbejde. Ændringerne var især i vingeprofi l 
og vingeareal, selvom spændvidden var 
uændret. Vindspejlet blev fl yttet 23 cm 
frem, halehjulet kunne ikke længere træk-
kes op, der blev ændret på cowlingen og 
fl yet blev knapt 20 cm længere. Nu havde 
man så et fl y, men man manglede en mo-
tor der kunne monteres i fl yet. Den første 
fl yvedygtige Ha-140 motor var først klar 
i december 1943, hvor man kunne sende 
det modifi cerede fl y i luften for første gang. 
Her kom der så lige en ny typebetegnelse 
ind, nemlig Ki.61-II.

Testfl yvningerne var skuffende, man 
havde lavet en fejlberegning med vingerne, 
der gav for meget luftmodstand og man 
indså i januar 1944, at det ville tage alt for 
lang tid at arbejde med at fjerne proble-
merne. Der var behov for mere radikale 
løsninger og enden blev at man smed de 

nye vinger ud og erstattede dem med de 
kendte vinger fra de tidligere varianter. 
Man fastholdt dog de lidt større haleplaner 
og det lidt større sideror i den nye variant, 
Ki.61-II-Kai (Kai står for Kaizo, der be-
tyder ”modifi ceret”).

Den første Ki.61-II-Kai gik i luften i 
april 1944 og man opnåede nu næsten de 
præstationer som man havde regnet med. 
Det var i hvert fald godt nok til at typen 
blev beordret i produktion med enten 12,7 
mm maskingeværer (Ki.61-II-Kai-Ko) el-
ler 20 mm kanoner (Ki.61-II-Kai-Otsu) i 
vingerne.

Produktionen af  fl y gik fi nt nok, men 
der var massevis af  problemer med Ha-140 
motorerne. Med udgangen af  1944 var der 
blevet lavet 208 fl y, men kun 110 motorer, 
hvoraf  endda ca. 50% måtte sendes retur 
til motorfabrikken fordi de ikke var i en 
acceptabel stand til at montere i fl yene. 
Til gengæld så var en Ki.61-II-Kai et sær-
deles godt jagerfl y, når motoren virkede 
ordentligt.

Et amerikansk luftangreb mod motor-
fabrikken d. 19. januar 1945 ødelagde stort 
set alle vigtige bygninger på et tidspunkt 
hvor kun 99 Ki.61-II-Kai var blevet mon-
teret med motorer. Luftangrebet betød at 
der i løbet af  resten af  krigen kun blev 
leveret yderligere 69 motorer og man var 
derfor tvunget til at stoppe produktionen 
af  Ki.61-II-Kai.

Måske en lille dioramaidé, med et par Ki.61, en tankbil og noget jordpersonel
Foto: Via Internettet (www.asisbiz.com)
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For at få noget ud af  den store bunke af  
færdige fl y, der manglede motorer, gik man 
i gang med at lede efter en ny motortype til 
dem. Resultatet heraf  blev Ki.100, men den 
historie falder udenfor denne artikels emne.

Der havde igennem hele typens tjene-
stetid været klager fra piloterne over at der 
var dårligt udsyn bagud fra Ki.61 fl yene. 
For at prøve at gøre noget ved dette, havde 
man umiddelbart inden at produktionen 
af  Ki.61 ophørte, arbejdet med at lave 
et tear-drop canopy på en Ki.61-II-Kai. 
Intentionen var at dette skulle være blevet 
til endnu en ny variant, nemlig Ki.61-III, 
men det blev kun til et enkelt fl y.

Senere operativ tjeneste
De første Ki.61-I-Tei begyndte at komme 
ud til frontlinjen samtidigt med at de sidste 
japanske styrker forlod Ny Guinea. Det 
står ikke klart, om der var nogle af  den nye 
version som endte på Ny Guinea.

I hvert fald er der ingen optegnelser 
fra de allierede som underbygger dette. I 
stedet blev Ki.61-I-Tei brugt til at udruste 
ikke mindre end otte Sentais, som i første 
omgang blev baseret i Philippinerne, hvor-
til de første to ankom i juni 1944.

De amerikanske styrker viste sig i 
nærheden af  Philippinerne fra midten af  
september og der gik ikke mange dage før 
Ki.61 fl yene var i kamp mod F6F Hellcat 
jagere fra de amerikanske hangarskibe. Ja-
panerne kæmpede med stor vildskab, men 
F6F fl yene var overlegne overfor Ki.61, så 
det var med ganske store tab på japansk 
side, at kampene foregik.

Amerikanerne gik i land på Leyte d. 20. 
oktober 1944 og selv om japanerne tilførte 
yderligere tre Ki.61 Sentais til Luzon var 
det en ulige kamp. Amerikanerne var især i 
stand til at ødelægge mange japanske fl y på 
jorden, hvilket tvang japanerne til at sprede 
deres fl y meget, hvad der gjorde det sværere 

at reagere samlet på amerikanske angreb. I 
januar 1945 var japanerne nødt til at trække 
deres luftstyrker ud af  Philippinerne og 
tilbage til selve Japan.

De amerikanske angreb på selve Japan 
med B-29 fly var begyndt i sommeren 
1944 og da japanerne var nødt til at forlade 
Philippinerne i januar ’45 var angrebene 
af  ødelæggende styrke. Ki.61 jagerne blev 
indsat med den opgave at nedskyde B-29 
bombere, hvilket skulle vise sig at være 
særdeles svært for dem pga. en lidt for let 
bevæbning og meget for dårlige egenskaber 
i den højde hvor bombefl yene befandt sig.

For at give Ki.61 jagerne bedre fl yve-
egenskaber og derved gøre det muligt for 
dem at komme op til B-29erne, var det 
nødvendigt at tage noget bevæbning ud af  
fl yene, hvad der ikke ligefrem gjorde det 
nemmere at nedskyde B-29ere. Men selv 
om Ki.61 jagerne havde det svært mod 
B-29erne var der alligevel nogle japanske 

Da amerikanske styrker i 1945 kom frem til Clark Field på Phillipinerne 
fandt de bl.a. denne "lettere brugte" Ki.61 fra 19. Sentai
Foto: Via Internettet (www.worldwarphotos.info)

Efter den japanske kapitulation fandt man denne Ki.61 på basen ved Fukuoka
Mange Ki.61 havde påmalet div. lyn på fuselagen og forskellige symboler på halen
Foto: Via Internettet (commons.wikimedia.com)
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piloter som blev esser med mange nedskyd-
ninger af  B-29ere.

Ki.61 blev indsat i en lang række for-
skellige enheder, der blev spredt relativt 
tyndt ud over hele Japan, dog med en større 
koncentration omkring Tokyo og der var 
de synlige for civilbefolkningen, faktisk så 
synlige at der i foråret 1945 blev udgivet et 
frimærke med en Ki.61 på.

Efterhånden som frustrationerne 
blandt de japanske piloter over ikke at 
kunne få ram på B-29ere voksede og hi-
storierne om Kamikaze angreb andetsteds 
begyndte at komme frem i de japanske 
aviser blev denne type angreb genstand 
for diskussioner blandt piloterne. De kom 
frem til at de kunne vædre B-29ere og 
stadig have en fair chance for at springe 
ud med faldskærm. De så det ikke engang 
som et selvmordsangreb, men blot som en 
videreførsel af  kampen når de havde brugt 
al ammunition! Selvfølgelig var det de fær-
reste japanske piloter som overlevede disse 
angreb med at vædre en B-29, men mindst 
en overlevede krigen efter at have vædret to 
B-29ere. Ki.61 fortsatte i tjeneste mod B-29 
angrebene helt frem til krigens afslutning.

Ki.61 i fremmed tjeneste
Japanerne eksporterede aldrig nogen Ki.61, 
men efterhånden som de trak sig tilbage 
blev et antal Ki.61 efterladt forskellige 
steder. I Kina blev en håndfuld fundet af  
kinesiske nationalister, som skyndsomst 
malede dem med nationalist-kinesiske 
mærker og viste dem frem forskellige ste-
der. En enkelt overlevede endog så længe, 
at den blev taget med til Taiwan.

Også på den anden side af  den kine-
siske revolution var der Ki.61, idet også 
kommunisterne havde fået fat i nogle ef-
terladte fl y. De blev fl øjet af  japanske leje-
soldater og var i tjeneste frem til slutningen 

af  1949, hvor de blev afl øst af  importerede 
russiske typer.

Endelig fi k indonesiske tropper fat på 
nogle stykker, som blev indsat mod hol-
lænderne i frihedskampen.

Bemalinger
Her er der rigtigt mange muligheder, fra 
næsten ensfarvede olivengrønne med 
lysegrå undersider til fl y i rå metal med 
forskellige grønne mønstre, der er malet på 
i felten, disse fl øj med sort eller mørkegrøn 
anti-glare malet foran canopyet. En del har 
fl øjet med farvede striber (fortrinsvis blå 
eller røde) langs fuselagen og med farvede 
sideror, igen i blå, lilla eller røde med for-
skellige symboler påmalet. Spinneren har 
også været i forskellige farver.

Her er der nok kun en ting at gøre, 
nemlig at træffe et valg og bare følge 
den dokumentation som f.eks. byggesæt-
fabrikanten eller decal-ditto har sørget for. 
Internettet kan selvfølgelig også være en 
stor hjælp her.

Hinomaru (de røde rondeller) var 
sædvanligvis placeret på alle vingefl ader og 
fuselagen, om end der er beretninger om at 
nogle af  de Ki.61 der blev brugt til at vædre 
B-29ere var forsynet med bemalinger af  
angribende ørne i stedet for hinomaruer. 
Jeg har ikke fundet fotografi sk bevis for 
dette i forbindelse med min research til 
denne artikel.

Bevarede Ki.61
Jo da, der er faktisk mulighed for at komme 
til at kigge nærmere på en Ki.61. Men det 
kræver lige en tur til Japan, hvor der på 
Tokko Heiwa Kaikan Museum i Chiran 
står en Ki.61-II-Kai.

Museet ligger på Satsuma halvøen på 
Kyūshū, der er den sydligste af  de japan-
ske hovedøer. Man kan fl yve fra Tokyo til 

Kagoshima på ca. 2 timer og derfra er der 
ca. 1 times kørsel til museet.

Der er så vidt vides yderligere to Ki.61 
bevaret. Den ene er i kasser på Fantasy 
of  Flight Museum i Florida og den anden 
skulle være under genopbygning i Wanga-
ratta, Australien med henblik på at komme 
til at fl yve igen.

Ki.61 i byggesæt
Selvfølgelig har fabrikanterne fundet ud 
af  at et byggesæt af  en Ki.61 er en salgbar 
vare. Der er mange muligheder i mange 
forskellige skalaer.

I den stedse mere populære 1/144 skala 
er der et sæt fra Minicraft.

I 1/72 er der sæt fra Revell, RS Models, 
Fujimi, Dragon, Fine Molds og Hasegawa. 
RS Models er endda gået så vidt, at de har 
lavet et sæt af  stort set alle versioner af  
Ki.61.

Går vi op til 1/48, så er der et rigtigt 
gammelt sæt fra Otaki, og nyere sæt fra bl.a. 
Hasegawa, Arii og RS Models. Tamiya har 
netop annonceret et nyt sæt.

I større skala er der 1/32 sæt fra Revell 
og Hasegawa. Også her er et nyt Tamiya 
sæt på vej.

Det er langt fra alle disse sæt der fortsat 
er i produktion, men der er masser af  mu-
ligheder for at bygge en Ki.61 i lige præcis 
den skala man ønsker.

 Kilder
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Hien in Japanese Army Air Force Service
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Japanese Army Fighters part 1
Millman, Nicholas: Ki.61 and Ki.100 Aces
Francillon, Rene J.: Kawasaki Ki.61 Hien, 
Profi le Publications no.118
An Oriental Swallow, Air International 
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Denne Ki.61 er fotograferet i Beijing i november 1945.
Flyet har fået nationalist kinesiske mærker. Interessant er det, at der er malet 
camoufl age på understelsbenene, men ikke på resten af undersiden
Foto: SDASM Archive (www.fl ickr.com)
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C4-Open 2016
En lille sluttet kreds af  modelbyggere stillede op.

Af Flemming Hansen. Fotos: Flemming Hansen og Carsten Bentzien

I disse dage hvor vi i IPMS ikke afholder 
”andet” end kvartårskonkurrence og 
deltagelse på hobbymessen er det jo 

rart, at der stadig er nogen, der er villige 
til at holde hobbyfanen højt i nærheden af  
København!

Dette år har jeg desværre måttet af-
skrive deltagelse, da jeg ikke har kunnet 
afsætte tid til at møde op med noget jeg 
kunne være bekendt. Det med at slæbe 
(meget) gammelt skrammel frem er ikke 
lige min stil! Nej, der må arbejdes på en 
”kollektion” a’la modeopvisninger, så der 
kan vises noget anstændigt frem.

Til forhistorien hører naturligvis også 
et temmelig personligt krævende 2015 med 
dødsfald i familien og det helt uantageligt 
tåbelige ”opgør” i den tidligere bestyrelse 
der bare ingen ende ville tage. ”Når man 
sår vind så høster man storm”(!) – og det 
må man sige! Men det tog voldsomt på 
humør og motivation – både i retning af  
IPMS som helt uden omsvøb og indpak-
ninger hang mig ud af  halsen og så det helt 
indlysende: Modelbygningen.

Modelbygning er en ”overskudssport” 
og det overskud er først sådan nu ved at 
komme tilbage igen. Den opmærksomme 
vil også have bemærket en meget stille 
periode i forhold til deltagelse i kvartårs-
konkurrencer for mit vedkommende. Men 
jeg satser stort på et comeback i 2017!

Udlandet trækker
Ud over al denne elendighed, så må det 
dog også noteres, at jeg ikke har haft no-
gen ”efterårsferie” op til C4-Open som 
jeg ”normalt” har haft for vane. Dette har 

været for at lave en god forberedelse og 
ikke mindst stresse helt urimeligt over det 
”perfekte” projekt til at dræbe alle tidligere 
projekter… Nuvel jeg er nok den eneste 
der har det sådan…?

Nåh ja og den ”tabte” efterårsferie 
skyldes en helt anden tur til Japan i ugen 
efter C4-Open i en slags ”inspirationstur” 
til formel 1 modellernes ophav hos Model 
Factory Hiro og Tamiya. Det kunne der jo 
nok komme en anden artikel ud af  i næste 
nummer – lad os nu se?

Nå, men tilbage til Malmø og årets 
C4-Open. Tidligere har det været god skik 
at besøge hobbybutikkerne i byen. Men 
de – eller rettere ”den” – er ærligt talt ikke 
noget at bruge mange fem minutter på. 
Nej så hellere lige indtage noget sundt og 
nærende ”BK” inden turen ud til teknik og 
søfartsmuseet i Malmøs sydøstlige udkant.

I mere end 25 år!
Jeg må næsegrus beundre, at de på mere 
end det 25. år stadig formår at gennemføre 
konkurrencen hvert år. Med mange af   de 
oprindelige personer stadig involveret. Det 
er fl ot – rigtigt fl ot.

Det der også er imponerende er det 
store antal af  sponsorer, der bakker op 
om arrangementet. Intet mindre end 31 
ved sidste optælling.

Der var 16 forhandlere til stede og 8 
foreninger, hvoraf  de 6 må betegnes som 
deciderede modelbyggeforeninger. Det er 
fl otte tal og må vel sige en del om at hob-
byen er så meget større på den anden side 
af  Øresund? Fedt for dem... Men det er jo 
så måske forklaringen på at arrangemen-

tet stadig kan tiltrække deltagere med nye 
modeller - også hvert år.

Men der var grus i brok-

bindet…
Alt var dog ikke helt som det plejede. Det 
var et irriterende sammenfald med en 
bilkonkurrence ”BUCK” længere oppe ad 
kysten nær Gøteborg, der havde trukket 
en af  de store sponsorer (Virago) dertil 
i stedet.

Puma hobby som også har frekventeret 
DM meldte afbud halv otte fredag… Men 
han har heller ikke indkøbt noget de sidste 
fi re år, så det er nok en forretning på vej 
til historien?

Der var da heldigvis til gengæld fl ere 
af  de velkendte butikker, der jo nærmest 
fi k det hele for sig selv i og med at privat 
salg også var lukket ned – af  hensyn til 
dem der skal leve af  det. Det evindelige 
problem desværre.

På modelbordene var der desværre 
også langt mellem modellerne og måske 
også modelbyggerne? Omkring 275 mo-
deller kunne jeg lige tælle mig frem til og 
Erik Ahlstrøm måtte kalde det et mellemår, 
hvilket vil sige at der håbes på større frem-
møde i 2017, der så også er et SM år.

I fl y og panser – de traditionelt store 
klasser – var der et fi nt fremmøde. Men 
stort set alt andet: biler, skibe, fi gurer, og 
ikke mindst dioramaer var fremmødet 
meget begrænset – næsten til det ikke 
eksisterende. Flere klasser stod endda 
helt tomme. Av for den. Det kan jo ikke 
tilskrives manglende kendskab til arrange-

En 1/32 F-4J Phantom II fra VF-84,
ikke noget med grå i grå bemaling her
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mentet eller manglende 
reklamer. Det skyldes 
forhåbentlig at mo-
delbyggerne ”sparer” 
modellerne frem mod 
næste års SM? Man kan 
jo desværre også frygte 
at afmatningen i delta-
gelse skyldes en åben-
lys manglende tilgang 
af  nye modelbyggere?

I den forbindelse 
snakker vi ikke om 
børn, for de er i den 
forstand helt og alde-
les ligegyldige. Det så 
vi gennem årene ved 
DM. De kom en eller 
to gange og så så vi 
dem aldrig mere.

Nej, der mangler 
dem på 30 år og opefter. Dem der har fun-
det en kone (eller partner!) og har etableret 
sig i livet. De kunne blive modelbyggere – 
men hvor i alverden skulle de få inputtet 
fra? Et er at se en fi n model på et bord 
– men tænk så lige hvor meget der skal til 
før du er derhenne? Ikke nemt.

Man må ikke glemme at da DM havde 
sin storhedstid i 90’erne til midt 0’erne var 
vi alle 10-25 år yngre. Vi var vel mellem 30 
og 65? Nu er de samme mellem 50 og 85. 
Der har ikke været en tilgang – vi er kun 
blevet mere grå i toppen. Er der noget at 
gøre ved det? Ja da – hårfarve! Men fl ere 
modelbyggere? Jeg ved ikke hvor de er 
henne?

Modeller der var til stede!
Her var der naturligvis igen tale om meget 
høj kvalitet. Der kan ikke skrives om even-
tuelle vindere, da konkurrencen stadig er 

i gang i skrivende stund og en utålmodigt 
ventende redaktør venter på skriblerierne!

Men det der trak mig i retning af  
bordene var nogle særdeles fl otte 1:32 fl y 
– Starfi ghter, Tomcat, Crusader, F-16 og 
naturligvis Phantom i en af  de ikoniske 
bemalinger med ”Skull and Crossbones” 
på halen fra VF-84 – Jolly Rogers.

Det kan jo ikke blive meget bedre. Jo, 
det kan det da – den F-104 var jo nok en af  
de nye fra Italeri i en C udgave med en læk-
ker metalbemaling og de så kendte hvide 
vinger. Crusaderen var fra Trumpeter og 
det kan da godt være at der er fejl på den 
som en vis klike af  ultra nittetællere kan 
sidde og hidse hinanden op over – men 
slutresultatet ligner sgu stadig en Crusader 
– like it or not! Så ganske rart at se at der 
rent faktisk er nogen der får nogle af  de 
fl otte 1:32 jagere helt færdige. Det er en 
fl ot skala og præsenterer fl yene godt og 

så skal der for en F-104 jo ikke så bred en 
hylde til alligevel!

Et andet fokuspunkt var en fl ot præ-
sentation af  en Draken og en Viggen i rød 
særbemaling, der stod på en billedramme 
med en avisartikel som underlæg under 
glaspladen. Det der gjorde dette helt særligt 
var at den selvsamme røde Viggen stod ude 
i museets ”have” i 1:1, hvor man så selv 
kunne vurdere om modelbyggeren havde 
påført blegning og slid de rette steder – 
og det var lykkedes meget godt på trods 
af  at mågen IKKE sad på 1:1 fl yet – så 
der faldt modellen igennem på det helt 
autentiske! ☺

Der var minsandten også en der var 
blevet færdig med Airfi x’ store 1:24 Ty-
phoon så det var en fryd. Det er en stor 
model og den kæmper jeg også selv med 
”i øjeblikket”…

Så alt i alt var det jo igen en fl ok fl otte 
modeller der kunne tages i beskuelse i 

Malmø. Lad os håbe 
at den nedadgående 
trend i antal delta-
gende modeller ret-
ter sig op i 2017!

Nå ja og så hå-
ber jeg på at det 
blokerede lokum, 
der forpestede hele 
mellemgangen og 
trak vand i øjnene 
og brækfornemmel-
ser bliver skyllet or-
dentligt igennem til 
næste gang.

Der må godt 
nok have været en 
(eller fl ere) der for 
alvor har fået straf-
fet den vandlås… 
velbekomme!

PBY-5A Catalina i stor skala.
Det er en fl ot model i en interessant 
bemaling

Selvfølgelig var der kampvogne, 
her en Matilda II i 1:35
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C4-Open uden ord
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Indtryk fra C4-Open i Malmø lørdag
Sammen med en modelbygger; Bo fra Roskilde og en ikke modelbygger; Lars, slap vi 

igennem paskontrollen uden at vise passet. Det er måske fordelen ved det grå skæg, 

man ser ikke farlig ud.

Af Peter Nellemann Fotos: Flemming Hansen og Carsten Bentzien

Da vi ankom midt på dagen var 
der ikke overfyldt på Teknisk 
Museum, men der var mange 

danske IPMSere, hyggeligt.
Lars ( ikke modelbygger) fornemmede 

straks, at her var en forsamling af  dedike-
rede personer, der virkelig vidste noget om 
deres hobby, han sagde ikke nørder, men 
det lå lige for og vi kan vel ikke sige os helt 
fri for den betegnelse, heldigvis.

Det centrale - modellerne - var en be-
grænset affære. De har jo en velsignelse af  
klasser og sponsorer i Malmø, hvilket giver 
mange vindere, og det burde jo inspirere 
modelbyggere til at stille op med modeller, 
navnlig hvis man ikke skal over broen først.

Kort og godt var der meget få model-
ler. De deltagende modeller var i mange 
tilfælde meget gode og et par dioramaer 
var helt i top. En samling jets i 1:32 var 
i den grad lækkert lavet, lige som der var 
mange rigtigt gode fl ymodeller i 1:72, men 
helt overordnet var det et stærkt begrænset 

antal modeller i forhold til tid-
ligere år. I nogle klasser var alle 
vindere, for der var kun tre-fi re 
modeller.

Således var der i min favo-
ritklasse 1:144 kun fi re model-
ler som blot stod på bordpla-
den, og så ser de godt nok små 
ud, selvom modellerne var godt 
nok udført.

I skibsklassen var der tre 
ganske glimrende modeller, 
gevinst til alle deltagere. Og så 
vidt jeg kunne se var der klasser 
uden deltagere. (Hvem skal så 
have præmierne?)

Synd og skam, men hvorfor 
stiller jeg så ikke selv op sam-
men med de andre danskere, 
der var der og ikke stillede 
noget op.

For det første er to dage 
meget tid at bruge på et så 

Svenskerne bygger svenskt, herunder er det en Pbv 302 i 1:35
Til højre er det fi gurmaling på meget højt plan
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beskedent arrangement og prisen for at 
komme frem og tilbage to gange eller at 
overnatte bliver over 1.000 kr. men sådan 
er det jo ikke for svenskerne, der ikke skal 
over nogen bro og alligevel var der ikke 
mange modeller.

Det korte svar kunne være at folk ikke 
bryder sig om konkurrence, jf. også afl ys-
ningen af  DM og konkurrencen i Stauning 
hvor der kun var 11 tilmeldt, hvoraf  8 var 
fra Syd- og Vestsjælland, altså tre fra resten 
af  Danmark.

Ikke et ondt ord om jyder eller fynboer 
eller københavnere, men interessen må 
siges at være begrænset, med det antal.

I Malmø var der en del forretninger der 
tilbød deres helt almindelige produkter, til 
helt almindelige forretningspriser, bortset 

lige fra nogle ungarere, der producerer 
nogle fabelagtige resin sæt, S.B.S models 
hedder de og nr. 2 model er en DH 88, 
som jeg selvfølgelig måtte eje.

De to andre modeller i deres serie er 
franske mellemkrigs modeller, som med 
garanti ikke bliver produceret i plastic og 
som lige så sikkert kun fi nder få købere 
nord for Jurabjergene. Jeg er en af  køberne.

Et problem er og har navnlig tid ligere 
været, at man skulle veksle til svenske 
penge, men det er ikke noget problem 
hos mine ungarske venner. Bare det var 
penge så tog de imod, så jeg betalte mine 
indkøb med gode danske kroner - det er 
forretningstalent som er svært at konkur-
rere med.

Men selv om jeg var glad for at møde 
ungarerne igen, var mit indtryk, at der også 
var færre handlende end sidste år og forrige 
år osv. Det skyldes formentlig at salget er 
så ringe, at det ikke er umagen værd for 
dem at stille op.

Vel nu skal man jo heller ikke male 
fanden på væggen før det et nødvendigt, 
det kan jo være at vejen frem er at udstille 
modellerne og lade præmie ambitionerne 
ligge der hjemme. Uanset hvad så håber 
jeg, at C4-Open fortsætter mange år endnu.

Hvis C4-Open fortsætter til næste år 
skal jeg da også derover, for det er altid 
inspirerende at se andres modeller, og så 
må jeg prøve at få organiseret det sådan, 
at vi (I medlemmer) kan deltage i konkur-
rencen, ved fælles kørsel og organisering.

Den holder altså ikke i dokumentationen! 
På billedet af den rigtige Viggen i museets 
have mangler mågen!

I museumshaven står der en 
Viggen, uden måge
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Flyvebåde og amfi biefl y i model, del 1
Der var engang en SIG (Special Interest Group) om søfl y…

Af Peter Nellemann

SIG’gen har ligget underdrejet i utal-
lige år, så nu synes jeg det er på tide 
at genoplive et af  de mere spæn-

dende områder af  fl y-modelbygningen, 
nemlig søfl y, nærmere betegnet fl yvebåde 
og amfi biefl y.

Mit mål er at prøve at gennemgå 
modeludbuddet indenfor flyvebåde og 
amfi biefl y.

Flyvebåde forstås i det følgende som 
fl y, der lander/starter på vand og som alene 
er bygget til denne form for landing/start, 
f.eks. Short Sunderland.

Amfi biefl y er fl yvebåde, der har et un-
derstel, så de kan lande på vand og land, 
alternativt selv kan køre på land efter lan-
ding, f.eks. Consolidated Catalina PBY-5A.

Bemærk at denne artikel fortsætter i 
næste nummer, da materialet er for om-
fangsrigt til en lang artikel.

Hvorfor fl yvebåde?
Hvorfor nu interessere sig specielt for 
fl yvebåde. Der er fl ere grunde:

De udgør en vigtig del af  fl yvningens 
historie blandt andet ved at være knyttet 
til kendte personer. For eksempel byggede 
Howard Hughes en af  de største fl yve-
både i verden, den berømte eller berygtede 
Spruce Goose, med 8 motorer, der kun fl øj 
få gange og siden kun anvendtes til ”love 
nest” for Howard. Eller en Consolidated 
Coronado, den var general Mc Arthurs per-
sonlige transport under Stillehavskrigen.

De fi ndes i både store og små udgaver 
og i såvel militær som civile versioner og 
dermed i mange forskellige bemalinger.

Som modeller kan de præsenteres i 
diorama på fl ere måder end landfl y, nemlig 
både på land og i vand og midt imellem. 
Bemærk at selv store fl yvebåde ofte køres 
på land på såkaldt ”beaching gear”, en slags 
vogn, eller på hjul, der monteres mens fl yet 
endnu er i vandet. Herefter trækkes det op 
af  ”the slipway”, en skrå fl ade der løber ud 
i vandet, for at blive kørt på tørt land. Der 
fi ndes eksempler på fl yvebåde, der er nød-
landet i hel tilstand direkte på land eller is.

Selv om antallet af  prototyper og 
modeller er stort, er det dog et begrænset 
område, så modelbyggeren kan opnå et vist 
overblik og vil være i stand til at opbygge 
en repræsentativ samling. De fi ndes i alle 
skalaer.

Så der er mange gode grunde til at kaste 
et ekstra blik på modeller af  fl yvebåde.

Historisk har fl yvebåde været meget 
praktiske og givet mulighed for fl yvning 
til steder hvor der ikke var nogen landings-
baner, og hvor det ikke ville være rentabelt 
at anlægge landingsbaner.

De har desuden givet en vis form for 
sikkerhed ved fl yvning over havet, fordi 
de i givet fald kunne nødlande på havet. 
Flyve både kunne tillige tankes op under-
vejs, uden der behøvede være en regulær 
fl yveplads til rådighed, et tankskib eller blot 
en båd med den fornødne mængde brænd-

stof  var alt hvad der krævedes.
De kunne tillige anvendes 

som søredningsfl y, til opsam-
ling af  nedstyrtede fl ybesæt-
ninger eller skibbrudne søfolk.

Alle de store europæiske 
lande og USA, Sovjet og Japan 
har produceret fl yvebåde, fra 
de tidligste fl y op til omkring 
WW II.

På grund af  deres større 
vægt og begrænsede kapacitet 
og den enorme stigning i an-
tallet af  rejsende efter krigen, 
er de blevet taget ud af  civil 
tjeneste. Det har kunnet betale 
sig at anlægge landingsbaner på 
jorden, samtidig med at almin-
delige fl y blev mere effektive, 
både med hensyn til distance, 
antal passagerer og sikkerhed.

Som militærfly er de i vidt omfang 
erstattet af  helikoptere, der trods deres 
begrænsede aktionsradius, har budt på 
fordele. Endvidere er ubådsjagere fra 
hangarskibe mere effektive og har derfor 
overtaget fra fl yvebådene.

Der anvendes dog stadig fl yvebåde til 
brandslukning (CL 215/415) og søredning 
(Shin Meiwa, nyere japansk fi remotorers 
fl yvebåd).

Modeller og litteratur
Da jeg startede på denne artikel havde 
jeg ikke ventet, at der faktisk er udgivet 
så mange modeller af  fl yvebåde som til-
fældet er. En del er i vacuform eller resin, 
men også de store fi rmaer har i tidens 
løb udgivet mange modeller i almindeligt 
sprøjtestøbt plastic.

Gamle modelbyggere vil kunne huske 
Airfi x’s modeller af  for eksempel Walrus 
og Catalina, som må siges kun at have 
historisk interesse som modeller betragtet. 
Det interessante er, at begge disse model-
ler, nu kan fås i up to date udgaver fra fl ere 
forskellige fi rmaer, det viser at der stadig 
er interesse for disse fl ytyper. Der udgives 
ovenikøbet ikke tidligere udgivne typer i 
større og mindre skala.

For så vidt angår dokumentation og 
publikationer er udvalget righoldigt, lige-
som der fi ndes oplysninger på nettet.

Her følger en kort oversigt over nogle 
publikationer som jeg har haft glæde af:

Søfl y i farver, Politiken 1972. over-
sigtsværk med lille farvelagt tegning og 
kortfattet, men brugbar tekst.

Boats of  the Air, af  Davis Wragg, 
Robert Hale 1984. Historisk fremstilling 
af  primært engelske og amerikanske fl y.

French Flying Boats of  WW II, Gerard 
Bousquet, MMP Books 2013, Værket om 
franske fl y med fotos og tegninger.

I serien Warpaint fi ndes blandt andet 
hæfter om Short Sunderland og Grumman 
Albatross hhv. nr. 25 og nr. 92. Begge frem-
ragende for modelbyggere, med tegninger 
af  fl yene og fotos og farveskemaer.

I Squadron serien findes monogra-
fi er om en række fl yvebåde og en samlet 
fremstilling i: U.S. Navy Flying Boats and 
Amphibians in WW II af  Al Adcock fra 
2008. Indeholder fotos og farveillustratio-
ner i sædvanlig Squadron kvalitet.

Jeg har fundet en hjemmeside der ude-
lukkende beskæftiger sig med fl yvebåde: 
www.seawings.co.uk. Siden indeholder en 

Her er noget af den litteratur 
som omtales i artiklen
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masse oplysninger og tegninger om og af  
fl yvebåde.

Tillige fi ndes en modelliste over fl yve-
bådsmodeller i 1:72. Denne liste er god, 
da den også giver en kort beskrivelse af  
det enkelte sæt.

Min efterfølgende liste er derfor i prin-
cippet et supplement til Seawings liste, da 
jeg også vil medtage andre skalaer end 1:72.

Den efterfølgende liste er opdelt efter 
lande, således, at vi starter med fl y produ-
ceret i Amerika, og derefter går videre til 
England og så videre.

Amerikanske fl y
Boeing:
Boeing 314 Clipper: fi re-motorers høj-
vinget passagerfl y fra 30erne, der også blev 
anvendt under WW II i camobemaling.

Airfi x 1:144 godt gammelt sæt med god 
pasform, hævede panelliner og rimelige 
detaljer.

Consolidated:
P2Y-2: Catalinaens forgænger, to-moto-
rers, militærfl y højvinget, fra 30erne.

Contrail 1:72 vacuform, med metaldele 
til motor og propeller. Kopi af  original-
tegningen til fl yet. God kvalitet plastic og 
skarpe kanter i vacuformen. (Eneste model 
af  dette fl y).
PBY-2 og -5, diverse varianter: To-
motorers, højvinget militærfl y såvel med 
som uden understel.

Minicraft PBY-5, 1:144 fi n model med 
god pasform og gode detaljer.

PBY-2 1:72 fi n model af  førkrigsud-
gave

PBY-4 1:72 som ovenfor
PBY-5 1:72 som ovenfor
PBY-5A 1:72 som ovenfor
PBY-5 1:72 se ovenfor.
Airfi x, 1:72, Historisk interesse 
Revell 1:72, Flere versioner, historisk 
Monogram 1:74? historisk interesse
Revell 1:48 nyere sæt, gode detaljer og 

god pasform, stort.
1:32 resin sæt hos Stoppel Hobby, 

enormt.
Coronado: Fire-motorers, midtvinget, 
B-24 lignende fl yvebåd.

Anigrand 1:144 resin, meget fi nt sæt 
med gode detaljer.

Rareplanes 1:72 Vacuform. Godt sæt 
med skarpe former i tykt plastic.

Convair:
Sea Dart: To-motorers jet jagerfl y x-plane.

Mach 2 1:72, udfordrende sæt i ringe 
kvalitet.

Execuform 1:72 vacuform, kun for 
dem der virkelig ikke kan lade være med 
at pine sig selv.

Tradewind: fire-motorers kontrarote-
rende turboprop militær transport, til land-
sætning af  tropper og udstyr fra søsiden. 
Stærkt begrænset antal.

Revell 1:ca, gammelt sæt men ikke umu-
ligt, genudgivet inden for de sidste 10 år.

Anigrand 1:144 resin, godt sæt med 
gode detaljer.

Combat Models 1:72 vacuform, efter 
sigende dårlig model med mange fejl.

Curtiss:
Felixstowe m. vari-
anter: To-motorers 
biplan WW l og se-
nere, meget farve-
rige bemalinger, i 
striber og tern og så 
videre.

Egentlig et en-
gelsk fl y som Curtiss 
fi k lov til at frem-
stille.

Aeroclub 1:72 
vacuform, rigtigt 
godt sæt med skarpe 
former og en god 
løsning af  vinge-
forkant problemet 
(de bliver ofte for 
tykke i vacuform).

Roden 1:72 fl e-
re udgaver, mange 
dele, ret vanskeligt, 
transfers til æske-
illustrationerne (stri-
ber og vinkler m.v.) 
mangler.

Wing Nut Wings 1:32, vist nok frem-
ragende, meget meget stort.
F-Boat: en-motoret biplan

Esoteric, 1:72 vacuform, godt sæt, med 
fi ne detaljer.

En god håndfuld af sæt æskerne som Peter nævner i artiklen

Sikorsky S-38 alias RS-3 i 1:72 fra Esoteric, 
et fl ot eksempel på, hvad der er muligt i 

vacuform



26

Douglas Aircraft:
Dolphin: to-motorers, højvinget mono-
plan, 1930erne.

Esoteric: 1:72 Vacuform, godt sæt med 
metaltilbehør og rigtig gode transfer.
PD-1: To-motorers biplan 30erne.

Esoteric: 1:72 vacuform, fremragende 
sæt med metal tilbehør og gode transfer.

Fairchild:
Fairchild 91: en-motoret, højvinget, mi-
litær og civil.

Azur og Sword 1:72, det samme sæt i 
god kvalitet.

Grumman Aircraft:
Albatross HU-16: to-motorers højvinget, 
amfi biefl y, indgik i konkurrence med Cata-
linaen som muligt dansk fl yvebåd. Norge 
har anvendt den.

A-model 1:144, ok sæt, kræver noget 
arbejde, men det gør A-model.

Monogram 1:74?, gammelt sæt med 
bevægelige hjul, men stadig muligt at bygge.

Trumpeter 1:48, nyt sæt, med gode de-
taljer og metal understel, der er en skønhed 
i sig selv.
Goose: to-motorers højvinget amfi bie-
forbindelsesfl y, har fl øjet svensk, i orange 
bemaling.

Sword 1:72, ok sæt.
Eurovac 1:72, vacuformsæt med æts 

og resindele. Jeg tror at de anvendte Rare-
planes vacuform dele.

Rareplanes 1:72 vacuformsæt, godt 
og præcist.

Czech Masters 1:48, smukt sæt med 
gode detaljer.
Duck: en-motoret biplan, observations-
amfi biefl y, baseret på store krigsskibe. Fra 
1930erne.

Airfi x 1:72 gammelt sæt, men stadig 
vist det eneste i denne skala.

Glencoe 1:48? Genoptryk af  et gam-
melt sæt.
Gosling/Wigeon: Lillebror til Goose, to-

motorers højvinget 
amfi biefl y.

Airfi x 1:72, gam-
melt sæt der kræver 
meget arbejde for et 
godt resultat.

Pavla 1:72 resin, 
skulle være et godt 
sæt.

Hughes:
Hughes HK 1: ot-
te-motorers kæmpe 
fl yvebåd der vist nok 
kun fl øj en gang og 
siden blev brugt af  
Howard Hughes til 
private formål. Flyet 
er modelleret i 1:200 
og har været udgivet 
af  fl ere fi rmaer. 

Minicraft er en 
af  disse udgivere, 
modellen er ret sim-
pel og detaljefattig, 
men giver et godt 
indtryk af  hvor stor 
det rigtige fl y var.

Loening Aircraft:
Loening OA-1A: en-motoret biplan 
observationsfl y, 1920erne også kaldet det 
fl yvende skohorn.

Pro resin 1:72 resin. Ukendt kvalitet.
Esoteric 1:72 vacuform, fi nt sæt med 

skarpe kanter og gode detaljer og gode 
transfers. Fås med stjernemotor og inline 
motor.

Czech Masters 1:48, glimrende sæt.

Martin Aircraft:
Mariner: to-motorers højvinget stor fl y-
vebåd WW II.

Anigrand 1:144, resin, godt sæt med 
god pasform.

Rareplanes 1:72 vacuform, godt sæt 
med gode detaljer, klare dele er lidt svære 
da de er vacuform.

March 2 1:72, hvis kvaliteten er som 
normalt for Mach 2 så foretræk vacuform.
Mars: fi re-motorers højvinget, stor fl yve-
båd, få eksemplarer.

Czech Masters, 1:144 resin, fås som 
brandslukningsfl y.

Combat models. 1:72 vacuform, basic, 
det vil sige kun for dem der absolut vil have 
i Mars i 72 skala.
Marlin: to-motorers videreudvikling af  
Mariner.

Hasagawa 1:72 gammelt sæt, men godt 
og det eneste.
Seamaster: To-motorers jet flyvebåd, 
x-plane.

Revell 1:ca (100?) gammelt sæt med 
gode, men overdrevne detaljer, genudgivet 
inden for de seneste 10 år.

Airmodel 1:72 vacuform, ret godt sæt 
med rimelige detaljer, arbejdskrævende, 
og meget stor.

Grumman Albatross fra Monogram

Vacuformsættet i forgrunden er en Martin Seamaster
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Republic
Aircraft:
Seabee: en-moto-
ret højvinget med 
skubbepropel, an-
vendt i Vietnam-
krigen.

Mach 2, 1:72. 
Krop i gennem-
sigtig plastic uden 
pasfor m, e l lers 
ikke helt ringe.

Czech Masters, 
1:72 resin, skulle 
være godt.

Sikorsky aircraft:
S 38: to-motorers 
højvinget civilt/
militært passager-
fl y. Vinger og hale 
er monteret på et 
”skib” med diverse 
stræbere og liner.

Esoteric, 1:72, 
vacuform, fremragende sæt med gode 
transfers.

CMK, 1:72 Resin? Skulle være meget 
godt.
S 40: fi re-motorers højvinget passagerfl y 
30erne. Af  Charles Lindbergh kaldet 
”Flying Forest”, på grund af  antallet af  
stræbere og liner.

Aircraft models 1:144 vacuform, meget 
god model.
S 42: fi re-motorers højvinget passagerfl y, 
bygget til Pan American Airways.

Aircraft Models, 1:144 vacuform, me-
get god og let model.

Combat models, 1:72, vacuform basic, 
svær, glem den.
S 43: to-motorers højvinget civilt pas-
sagerfl y, der også blev anvendt til militær 
transport, 1930erne.

Sword/Special Hobby, 1:72, Godt sæt 
med fuldt interiør og farverig bemaling, 
begge i militærversion.

Dekno, 1:72, resin, skulle være et godt 
sæt.

Fortsættes i næste nummer.

En Martin PBM-3C Mariner i luften over Virginia
Foto: US. Navy (wikimedia.com)

Denne Grumman Goose bliver udsat
for "structural load testing"

Foto: Internettet (aviationclub.aero

Nyt på vej fra Trumpeter i 1:35
Russ isk KZKT-7428 kampvogns-
transporter, så der er noget at fl ytte sine 
moderne russiske KVG rundt med ☺

Ukrainske T-84 og T-84BM kampvogne
2K11 Krug (SA-4 Ganef) luftværnsmissil 
system
Russisk 2S14 panserjager prototype
(BTR-70 m. 85 mm kanon)

Sydafrikansk Rooikat 8x8 panservogn
Sd.Kfz. 8
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Bristol F2B Fighter – en opfølgning
Denne gangs bidrag til december-nummeret bliver en fl yartikel i form af  en opfølgning 

til den fi ne artikel om F2B i nr.153.

Af Kai Willadsen

Lars skriver på side 11 (nr.153), at 
”Norge anskaffede fem stk. også 
i 1922”, og at ”Det fremgår ikke 

klart hvornår typen forlod tjenesten i de 
førstnævnte lande”.

Jubilæumsværket ”Fra Spitfi re til F-16” 
udgivet i 1994 til 50-året for Luftforsvaret 
kigger også på den historiske baggrund 
for Luftforsvaret. Afsnittet om Hærens 
fl yvåpen fortæller (side 17) om Bristol F.2b 
Fighter, at ”de fem fl yene gjorde lang og 
tro tjeneste før de blev utfaset og kassert 
så sent som i oktober 1933”. Tabellen over 
fl ytyper (side 24) angiver typens tjenestetid 
til 1921-1933.

Hjemmesiden www.wikiwand.com/
no/H%C3%A6rens_fl yv%C3%A5pen er 
lidt uenig heri og vil kun gå med til årene 
1921-1930. Nærmere forklaring på forskel-
len gives ikke. 

Der fi ndes en række billeder af  norske 
Bristol Fighter vist på Internettet af  Norsk 
Luftfartsmuseum (digitaltmuseum.no) og 
Buskerud fylkesfotoarkiv.

Et foto (kunne ikke reproduceres i bladet. 

Red.bem.) viser alle fem fl y i formations-
fl yvning (billedet er taget fra det højre fl y i 
formationen). Nationalitetsmærkningen er 
tydelig: De nationalfarvede striber lodret 
på sideroret og på tværs af  øverste vinges 
overside (både styrbords og bagbords). 
Striberne har rimeligvis også siddet på 
undervingernes underside, det er set på 
andre billeder. Farveskemaet i øvrigt vil 
jeg gætte på har været mørkegrøn på alle 
fl ader (den britiske PC10-farve), cowlingen 
i naturmetal.

Det andet foto (kunne ikke reproduceres i 

bladet. Red.bem.) viser de enkelte fl y førende 
et tocifret identifi kationsnummer i hvid 
farve (mit gæt, farvetonen ligner den hvide 
stribe i nationalitetsmærket) på halefi nnen, 
numrene 13 (nærmest) og 11 ses tydeligt. 
Billedet er dateret 1924. 

Tredje foto (kunne ikke reproduceres i 

bladet. Red.bem.) har jeg uanset uskarpheden 
medtaget af  tre grunde: for det første viser 
billedet, at fl ytypen også blev brugt med 
skiunderstel i vintersæsonen, for det andet 
ses det tydeligt, at undervingens overside 
ikke havde noget nationalitetsmærke, og 
for det tredje var det ikke alle fl y, der altid 
havde identifi kationsnummer på halefi n-
nen. Også dette billede angives til 1924.

Fjerde foto viser halenummer 11 og 12 
på jorden. Her er nationalitetsmærkningen 
på undersiden af  undervingen (og ingen-
ting på undersiden af  overvingen) meget 
tydelig. Bemærk den halvblanke maling/
dope af  vingens lærred. Propellens farve 
er lys, mit gæt er lakeret træ. Hjulnavene er 
i en meget lys farve.

Femte foto er taget på Kjeller og viser 
ifølge billedteksten ”Bristol F.2B Figh-
ter nr. 253. Under start av motor.” Det 
trecifrede fl ynummer kan lige anes midt 
på kropssiden agten for bageste cockpit, 

tallene er meget mørke, formentlig malet 
med sort farve. Her er der ingen navplade 
på egerhjulene.

Nok et billede, givetvis fra samme pe-
riode, idet nummerets stil er den samme, 
viser nr. 251 i havareret stand.

Næste to billeder i rækken hører sam-
men med det første (cowling i blank metal-
farve), her ses fl yenes overside meget tyde-
ligt. Bemærk, hvordan nationalitetsmærkets 
striber ligger hen over balanceklappen.

Billedet med formationen over den 
snoede elv hører også hertil - bemærk, at 

Halenummer 11 og 12 på jorden

Den norske billedtekst lyder:
"Bristol F.2B Fighter nr. 253. Under start av motor."
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et af  fl yene har plader over hjulnav og eger, 
et andet har det ikke.

Har man fl ere sæt til rådighed, så er der 
en tredje hovedvariant at hente på billedet 
af  de fi re fl y 251, 253, 255 og 257 under 
start, set fra jorden - her er nemlig de 
trecifrede numre i meget stort format og 
placeret på kropssiden umiddelbart under 
og bag observatørens cockpit. Cowlings i 
blankt metal. (Billedet udeladt af  pladshensyn. 

Red. bem.).
På fl ere billeder fremtræder cowlingen 

mørk - måske lakeret i blank mørkegrå? 
Desværre har jeg ikke datering af  alle 
billederne til klarlæggelse af, hvornår der 
kan være skiftet bemaling. Mit gæt er dog, 
at de hvide tocifrede numre er et tidligt 
system, idet fl y baseret på Kjeller under 1. 
verdenskrig fi k tildelt et nummer i serien 
1-15. Senere gik man over til, at Hærens 
fly havde ulige numre og Marinens fly 
lige numre, dette passer med de to sorte 
numre 251 og 253. Mens de sorte numre 
var i brug, blev cowlingerne poleret op, 
og til sidst blev de trecifrede numre gjort 
store og hvide.

Farvebilledet viser en quarter scale 
model udstillet på Kjeller fl yveplads. Den 
viser rimeligvis modelbyggerens opfattelse 
af  farveskemaet. Og ja, der er virkelig tale 
om kvartskala - målestokken kan også skri-
ves 1/4! (Udeladt af  pladshensyn. Red. bem.)

Om New Zealand står der i https://
forsvaret.no/hogskolene/ForsvaretDo-
cuments/Skriftserien%20%vol%2010.
pdf, at “two Bristol F2B Fighters and two 
de Havilland DH4 bombers – arrived in 
country in 1919”.

Fly nummer 251 er havareret og sanitetspersonel er fremme.
Til venstre uddeles en "balle"? Bemærk ret-stillingen
mens andre arbejder med en såret?

Denne artikel glæder den gamle redacteur. 
Den viser, at bladet bliver læst af  medlem-
merne og endnu mere vigtigt viser den, at 
bladets indhold virker inspirerende.

Måske ikke ligefrem så meget at der 
bliver bygget en model på baggrund af  
artiklen, men trods alt så meget, at der har 
fået Kai til at kaste sig over research.

Med lidt held ender det med at det er 
sted i verden er en som bygger en model 
af  en norsk Bristol F.2B Fighter.

Kai har fundet alle fotos i artiklen på Inter-
nettet.
Se siderne: http://luftfartsmuseum.no/ og 
www.buskerudfylkesfotoarkiv.no
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Afslutningen på en æra
I disse dage er det 75 år siden at sænkningen af  Force Z gjorde, at vi fra d. 10. december 

1941 kan betragte slagskibets æra som afsluttet.

Af Lars Seifert-Thorsen

At man betragter slagskibets æra 
som afsluttet fra d. 10. december 
1941 betyder ikke, at der ikke 

senere var brug for slagskibe, men de var 
ikke længere en kampafgørende faktor i 
forhold til søslag. Slagskibe overgik til at 
være støtteenheder for især hangarskibe, 
idet det var fl y som overtog rollen som 
den dominerende faktor i søkrigsførelsen. 
Slagskibene kom også til at være særdeles 
aktive i kystbombardementer inden land-
gangsstyrker gik i land.

Baggrunden
Helt tilbage i 1920 havde Royal Navy 
forudset, at det kunne blive nødvendigt at 
sende en stærk fl ådestyrke til Fjernøsten 
for at støtte imperiets bastion i Singapore. 
Men fra at man havde forudset at det kunne 
blive en nødvendighed og til at man havde 
færdige planer var der lang vej.

Efterhånden som forholdet til Japan 
blev forværret efter udbruddet af  2. Ver-
denskrig indså englænderne at man måtte 
udsende en fl ådestyrke, især efter at Japan 
havde gennemført en invasion af  Fransk 
Indokina i september 1940. Forholdene i 
Europa gjorde det umuligt før Royal Navy 

havde fået ”styr på” de tyske fl ådestyrker. 
Et forhold som man vurderede at have 
opnået i slutningen af  1941, efter at slag-
skibet Bismarck var blevet sænket i maj 
1941 og hendes søsterskib Tirpitz fortsat 
var placeret i Østersøen.

Det var især den engelske premier-
minister, Winston Churchill, som argu-
menterede for at udsende en stærk og 
slagkraftig fl ådestyrke for, sammen med 
den amerikanske fl åde, at kunne afskrække 
Japan fra at fortsætte sin ekspansionistiske 
politik. Chefen for den engelske fl åde ar-
gumenterede for at man ville være nødt til 
at sende fl ertallet af  de engelske slagskibe 
til Singapore, for at kunne imødegå de op 
til ni japanske slagskibe som man forudså, 
ville være modstanderne. I den sidste ende 
var det Churchills argumenter der vandt 
og man udsendte en ”fl eet in being”, som 
den blev kaldt, bestående af  et slagskib, 
en slagkrydser og et hangarskib med en 
eskorte af  destroyere.

De enheder som Royal Navy valgte at 
udsende var det nye slagskib HMS Prince 
of  Wales, den aldrende slagkrydser HMS 
Repulse (søsat i 1916) og hangarskibet 
HMS Indomitable. Prince of  Wales havde 
været i kamp med Bismarck og havde været 
nødt til at trække sig tilbage efter at Hood 
var blevet sænket. Repulse var søsterskib til 

Renown (læs mere om dette skib i IPMS-
Nyt nr.151). Indomitable var helt nyt og i 
november 1941 i færd med sit jomfrutogt 
i Caribien.

Deployeringen
Prince of  Wales, Repulse og de fi re destroy-
ere HMS Electra, Express, Encounter og 
Jupiter ankom til Singapore d. 2. december 
1941. Dagen forinden var det blevet of-
fentliggjort, at chefen for styrken, Sir Tom 
Phillips var blevet udnævnt til admiral og 
øverstkommanderende for den fjernøstlige 
fl åde.

HMS Indomitable var i mellemtiden 
løbet på grund på et koralrev ud for King-
ston, Jamaica og måtte en tur på et værft i 
Norfolk, Virginia, hvilket betød at hun ikke 
kunne nå frem til Singapore i tide, så hun 
blev aldrig sendt afsted.

Nogle få dage efter at styrken var an-
kommet til Singapore blev Repulse sendt 
mod Australien sammen med destroyerne 
HMAS Vampire og HMS Tenedos, men 
efter kort tid blev styrken kaldt tilbage 
til Singapore for at samle sig til en mulig 
aktion mod japanske styrker.

I Singapore lå der på dette tidspunkt 
også fi re lette krydsere og tre destroyere, 
som dog enten var under reparation eller 
som var så langsomme at man ikke ønskede 
at bruge dem sammen med de to hurtige 
store enheder.

HMS Repulse ses her på et førkrigs billede
Foto: Internettet (pinterest.com)
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Japansk opbygning
Premierminister Churchill annoncerede 
i BBC, at Royal Navy sendte Prince of  
Wales og Repulse til Singapore for at af-
skrække Japan fra aktioner mod Singapore. 
Japanerne opsnappede selvfølgelig disse 
informationer, det var jo trods alt dem som 
de var bestemt for.

Admiral Yamamoto besluttede sig for 
at forstærke sine fl ystyrker i området, idet 
han deployerede en ekstra luftgruppe, 
bestående af  36 Mitsubishi G4M ”Betty” 
bombefl y til området, hvor de forstærkede 
de to luftgrupper med Mitsubishi G3M 
”Nell”, der allerede var i området omkring 
Saigon i Vietnam. Så snart de ankom, be-
gyndte de at træne med henblik på at kunne 
angribe de engelske skibe.

Fjendtligheder
Tidligt om morgenen d. 8. december 1941 
lokal tid angreb japanske bombefl y Singa-
pore. Prince of  Wales og Repulse åbnede 
ild med deres antiluftskyts uden dog at 
ramme fl yene.

På den anden side, så ramte japanerne 
heller ikke de engelske skibe. Samme dag 
gik japanerne i land i Malaya og lagde hårdt 
pres på de engelske landstyrker.

Samtidigt kom der informationer om 
at japanerne havde angrebet Pearl Harbor 
og sænket eller beskadiget otte amerikanske 
slagskibe. Det fjernede med et slag mulig-
heden for at den amerikanske fl åde kunne 
forstærke den engelske fl åde i Singapore.

Da admiral Phillips allerede havde haft 
diskussioner med amerikanerne var han 
fuldstændigt klar over at hans to store skibe 
ikke havde styrke nok til at konfrontere 
japanerne uden forstærkninger. På den 
anden side var han, på grund af  at japa-
nerne truede med at løbe Malaya over ende, 
tvunget til at bruge sine skibe i en offensiv 
rolle. Han samlede derfor en fl otille for at 
forsøge at afskære og ødelægge de japanske 
invasionsstyrker i det sydkinesiske hav.

RAF kunne ikke bidrage med ret meget 
luftstøtte, da de havde et meget begrænset 
antal jagerfl y af  variabel kvalitet. De kunne 
dog levere en enkelt eskadrille, 453 Sqn 
RAAF, som var udstyret med Brewster 
Buffalo jagere.

Admiral Phillips valgte at fortsætte med 
planlægningen om at anvende Force Z mod 
de japanske invasionsfl åder, han havde i 
realiteten ikke noget valg. Beslutningen 
blev forstærket af  fi re faktorer.

Dels troede admiral Phillips ikke at 
de japanske fl y kunne operere så langt fra 
land, dels troede han at skibene ville være 
relativt immune overfor bombeangreb, 
dels var han uvidende om kvaliteterne i de 
japanske bombe- og torpedofl y. Endelig 

undervurderede han, i lighed med mange 
andre allierede offi cerer, de japanske styr-
kers evne til at kæmpe.

Frem til dette tidspunkt var der ikke 
noget større krigsskib, der var blevet sæn-
ket udelukkende ved hjælp af  luftangreb. 
Bismarck var blevet beskadiget af  en tor-
pedo fra et Swordfi sh fl y og den italienske 
krydser Pola var også blevet beskadiget 
af  en torpedo fra et Swordfi sh fl y. Både 
Bismarck og Pola var efterfølgende blevet 
sænket af  engelske krigsskibe.

På den engelske plusside gjaldt det, at 
Prince of  Wales var udstyret med et af  de 
absolut bedste radarsystemer, som havde 
bidraget til meget præcis antiluftskytsild i 
Middelhavet i forbindelse med en konvoj 
til Malta i september 1941. Omvendt var 
netop dette radarsystem følsomt overfor 
varme og fugtighed, begge dele var til stede 
i overfl od i Singapore og systemet var der-
for under reparation, da beslutningen om 
afsejlingen blev truffet.

Den helt store fejl, i hvert fald når man 
kigger i bakspejlet, var at admiral Phillips 
ikke sørgede for at få den luftstøtte som 
RAF kunne tilbyde. 453 Sqn fi k på intet 
tidspunkt at vide hvor skibene befandt sig 
og det var først en time efter at det japan-
ske luftangreb var begyndt, at kaptajnen 
på HMS Repulse anmodede om luftstøtte.

Den engelske styrke
Efter at have fået efterretninger om at 
en japansk invasionsfl åde var på vej mod 
Malaya afsejlede Force Z fra Singapore d. 
8. december kl. 17.10. Styrken bestod af  
Prince of  Wales, Repulse og destroyerne 
Electra, Express, Vampire og Tenedos. 
Planen var at nå frem i en angrebsposition 
ud for Songkhia i Thailand d. 10. december.

På vej mod målet blev styrken opdaget 
af  den japanske undervandsbåd I-65 d. 9. 
december kl. 14.00. Ubåden skyggede den 
engelske styrke i fem timer, alt imens den 
meldte som Force Z’s position, kurs og 
hastighed til de japanske styrker i området.

Den japanske 22. Luftfl otille, der be-
stod af  de tre førnævnte grupper, modtog 
meldingen om den engelske styrkes posi-
tion omkring kl. 16.00. På det tidspunkt var 
man i færd med at laste fl yene med bomber 
for at kunne angribe havnen i Singapore, 
men man gik straks i gang med at skifte 
til torpedoer. Flyene var dog først klar til 
start kl. 18.00.

Samtidigt afgik en stor japansk fl åde-
styrke mod området hvor de engelske skibe 
var blevet set. Styrken bestod af  slagski-
bene Kongō og Haruna, samt ikke mindre 
end ni krydsere og 12 destroyere. Så snart 
det var muligt sendte de japanske krydsere 
deres Aichi E13A ”Jake” pontonfl y i luf-
ten for at fi nde Force Z, hvilket lykkedes 
omkring kl. 17.30, en god halv time inden 
solnedgang. Flyene skyggede de engelske 
skibe og holdt de japanske skibe informeret 
om position og kurs.

Ved 18.30 tiden blev HMS Tenedos 
sendt mod Singapore, da hun var ved at 
løbe tør for brændstof. Hun skulle kontakte 
de engelske chefer i Singapore og informe-
re om admiral Phillips planer. Han havde i 
mellemtiden besluttet sig til ikke at angribe 
den japanske invasionsfl åde ved Singora. 
Admiralen afl yste offi cielt operationen kl. 
20.55, da han vurderede at der ikke længere 
var et overraskelsesmoment og beordrede 
styrken til at returnere til Singapore.

De japanske bombefl y forsøgte i løbet 
af  aftenen at fi nde den engelske styrke, 
men måtte opgive på grund af  dårligt vejr 

Sådan så HMS Prince of Wales ud da skibet blev sænket!
Hun ankommer her til Singapore d. 2. december 1941

Foto: © IWM (A 6786)
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og de vendte derfor tilbage til deres baser 
med uforrettet sag.

På vej mod Singapore
Mens Force Z var på vej tilbage mod Singa-
pore modtog admiral Phillips kl. 00.50 
d. 10. december en radiomelding om at 
japanerne var gået i land ved Kuantan på 
østkysten af  Malaya, ca. midtvejs mellem 
Singapore og Kota Bharu.

Force Z satte kurs mod Kuantan, idet 
man opretholdt radiotavshed. Staben i 
Singapore havde derfor ingen ide om at 
hvad admiralens intentioner var og man 
var altså ikke forudseende nok til at bede 
RAF om at levere luftstøtte fra deres base 
ved Sembawang.

Kl. 03.40 blev den engelske styrke op-
daget af  den japanske ubåd I-58. Ubåden 
affyrede fem torpedoer, men ingen af  dem 
ramte målene og englænderne opdagede 
ikke engang at de var blevet angrebet. I-58 
skyggede i stedet Force Z og meldte kon-
tinuerligt skibenes position over radioen 
frem til man mistede følingen omkring 
kl. 06.30.

Sænkningen
De japanske luftstyrker modtog meldingen 
fra I-58 kort tid efter den var blevet afsendt 
og man sendte 10 bombefl y afsted kl. 06.00 
for at foretage en eftersøgning. Senere 
sendte man de resterende fl y i luften, så 
alle tre luftgrupper var i luften kl. 08.20.

I alt sendte japanerne 85 fl y i luften 
(34 bombefly og 51 torpedofly), heraf  
34 ”Nell” med bomber, 25 ”Nell” med 
torpedoer og 26 ”Betty” med torpedoer.

I mellemtiden var Force Z kommet tæt-
tere på Kuantan og Prince of  Wales sendte 

et af  sine Walrus amfi biefl y i luften for at 
rekognoscere over Kuantan. Flyet kunne 
ikke se nogen aktivitet ved Kuantan, meldte 
om dette til fl ådestyrken og fl øj derefter, 
som beordret, til Singapore. Destroyeren 
Express, der også var blevet sendt i for-
vejen kunne ligeledes ikke fi nde noget som 
indikerede, at der var en japansk invasion i 
gang og hele Force Z satte derfor kurs mod 
sydøst for at komme retur til Singapore.

Japanerne havde ikke regnet med at 
Force Z ville sætte kurs mod Kuantan og 
de ledte efter den engelske styrke et godt 
stykke længere mod syd end den faktisk var.

Omkring kl. 10.00 fandt en japansk 
eskadrille HMS Tenedos, der var ca. 225 
km syd for hovedstyrken og da de ikke var 
specialister i skibskending antog de, at de 
lille destroyer var et slagskib. De ni ”Nell” 
bombefl y, der hver medførte en 500 kilos 
bombe angreb destroyeren, men ramte 
ikke skibet.

Kl. 10.15 opdagede et japansk fly 
slagskibene og kunne sende en positions-
melding ud som fi k de japanske fl y til at 
styre mod de engelske skibe. Japanerne var 
så småt ved at løbe tør for benzin og de 
valgte derfor at angribe de engelske skibe 
efterhånden som de nåede frem, i stedet for 
at samles og gennemføre et samlet angreb.

De første gruppe på otte ”Nell” bom-
befl y angreb Repulse kl. 11.13 med deres 
250 kilos bomber. Der var en enkelt træffer, 
men skaderne på Repulse var små og havde 
ingen indfl ydelse på skibets sødygtighed 
og kampkraft. Hun kunne fortsætte med 
25 knobs fart. Fem af  de japanske fl y blev 
beskadiget af  luftværnsilden.

Omkring kl. 11.40 ankom 17 ”Nell” 
bevæbnet med torpedoer, de delte sig i to 

grupper, så otte fl y angreb Prince of  Wales, 
mens ni angreb Repulse. Af  de otte torpe-
doer der blev affyret mod Price of  Wales, 
var der kun en enkelt der ramte, men den 
medførte fatale skader på skibet.

Torpedoen ramte bagbords side, præ-
cist der hvor den yderste bagbord skrue-
aksel stikker ud af  skroget. Skruen, der 
kørte for fuld fart, gjorde at skrueakslen 
blev bukket og derved ødelagde pakningen 
der holdt havvandet ude. I løbet af  ingen 
tid var 2.400 tons vand trængt ind og farten 
faldt til 16 knob. Med til historien hører, 
at man først fi k stoppet skruen, men da 
man prøvede at genstarte den gik det galt. 
Indstrømningen af  vand gjorde man var 
nødt til at evakuere maskinrum B samt en 
række andre rum indeholdende maskineri 
og generatorer. Et af  de japanske fl y blev 
skudt ned, mens tre mere blev beskadiget 
af  Prince of  Wales’ luftværnsild.

Torpedotræfferen betød at skibet 
hurtigt krængede 11,5 grader til bagbord, 
strømmen til 5,25 tommer dual-purpose 
kanonerne blev afbrudt og styrbords 
5,25 kanoner ikke længere kunne sænkes 
tilstrækkeligt til at kunne engagere de ja-
panske torpedofl y. En stor del af  hendes 
luftværnsskyts blev også sat ud af  spillet 
pga. den manglende strøm og krængningen 
gjorde det meget svært at betjene skytset 
manuelt.

Kl. 12.20 ankom de 26 ”Betty” torpedo-
bombere, de delte sig og angreb begge de 
engelske skibe samtidigt. Prince of  Wales 
blev angrebet fra styrbord side og blev ramt 
af  tre torpedoer. En helt ude i stævnen, en 
under B-tårnet og en agten for Y-tårnet. 
Den sidste trængte ikke bare ind i skroget, 
men bukkede også den yderste styrbord 
skrueaksel ind over den inderste, hvilket 
fi k den til at stoppe øjeblikkeligt.

Repulse, der havde undveget ikke 
mindre end 19 torpedoer, blev i hurtig 
rækkefølge ramt af  fi re torpedoer. Repulse 
havde ikke fået monteret nogen form for 
anti-torpedo buler, som f.eks. søsterskibet 
HMS Renown og manglede også en effek-
tiv opdeling indvendigt. Det indtrængende 
vand spredte sig hurtigt og det varede 
ikke længe inden at kaptajnen måtte give 
ordre til at forlade skibet. I løbet af  nogle 
få minutter krængede skibet voldsomt til 
bagbord og hun sank kl. 12.33, idet hun 
tog 513 mand af  besætningen med sig ned.

Prince of  Wales var i stand til at åbne ild 
med to af  sine 5,25” kanontårne mod det 
næste angreb, kl. 12.41, som var et bom-
beangreb fra stor højde udført af  ”Nell” 
bombefl y. De fl este af  bomberne gik ved 
siden af, men en enkelt ramte skibet og 
eksploderede i det rum, hvor man havde 
samlet de fl este af  de sårede. Kort tid her-

Destroyeren HMS Electra i 
slutningen af 1941

Foto: Internettet
(pinterest.com)
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efter krængede skibet yderligere til bagbord 
og HMS Express gik tæt op til hendes 
styrbord side for at tage besætningen fra 
Prince of  Wales ombord. Kl. 13.18 rullede 
hun over til bagbord og sank, sammen med 
327 mand af  besætningen, inkl. admiral 
Phillips og skibets kaptajn John Leach.

Den engelske luftstøtte, 10 Brewster 
Buffalo jagere, ankom netop som Prince 
of  Wales gik ned. De opdagede et enkelt 
japansk rekognosceringsfl y, som dog und-
slap englænderne og kunne vende tilbage til 
basen i Vietnam og bekræfte sænkningerne 
af  de store engelske skibe.

Efter sænkningen
RAF jagerne forblev over området så lang 
tid som deres brændstof  tillod det. Deres 
store bekymring var at japanerne skulle 
vende tilbage og forsøge at sænke destroy-
erne. Men japanerne var på vej tilbage til 
deres baser i triumf.

En ”Nell” og to ”Betty” var blevet 
skudt ned af  de engelske skibe, yderligere 
en ”Nell” blev ødelagt ved landingen på 
egen base og blev afskrevet. Tabet herved 
var på 18 mand. Hertil skal lægges 27 fl y 
som var blevet mere eller mindre beska-
diget i løbet af  angrebet, men som alle 
kunne repareres. Der er ikke registreret om 
der har været japanske tab af  liv ombord 
på disse fl y.

På de japanske fl ybaser var man i gang 
med at klargøre endnu et bølge af  fl y til at 
angribe, men denne mission blev afl yst, så 
snart man erfarede at de engelske skibe var 
blevet sænket.

De tre engelske destroyere, Electra, 
Express og Vampire samlede så mange 
som muligt af  de overlevende besætnings-
medlemmer fra Prince of  Wales og Repulse 
op. I alt blev 2.081 mand reddet.

Destroyerne satte kursen mod Singa-
pore og på vejen passerede de fem andre 
destroyere på vej mod nord. HMS Express 
signalerede til dem at kampen var slut, 
men de fem fortsatte alligevel for at afsøge 
området endnu en gang efter overlevende. 
Man fandt ingen.

Japanerne sendte et fl y ud over om-
rådet d. 11. december for at nedkaste 
to blomsterkranse, en for de japanske 
fly besætninger og en for de omkomne 
engelske søfolk. De engelske skibe havde 
forsvaret sig så tappert, at de japanske fl y-
besætninger beundrede deres mod.

Winston Churchill blev informeret 
telefonisk om sænkningen tidligt om mor-
genen d. 11. december og det kom som et 
meget stort chok for ham. Han indså med 
det samme, at hele det Indiske Ocean og 
Stillehavet lå åbent for japanerne, da det 
kun var de overlevende amerikanske skibe 

fra Pearl Harbor, der 
kunne bringes i ak-
tion mod japanerne.

Følgerne
De to engelske skibe 
var de første større 
skibe, der blev sæn-
ket udelukkende af  
fly, mens de både 
var manøvre dygtige 
i åben sø og i stand 
til at forsvare sig. 
Dette skal  ses  i 
modsætning til f.eks. 
Bismarck, der var 
blevet beskadiget af  
fly inden det blev 
sænket af  krigsskibe 
og til de amerikanske 
slagskibe, der blev 
sænket af  fl y mens de lå for anker i Pearl 
Harbor.

De mere langtrækkende konsekvenser 
af  sænkningen var at både englænderne og 
især amerikanerne indså at fl yvemaskinen 
var det våben som kunne afgøre søslag 
og at det derfor var hangarskibet, som 
skulle overtage slagskibets rolle som kamp-
afgørende faktor.

Skibene i dag
Efter krigen fandt man vragene af  begge 
skibe. De ligger begge stort set med kølen 
opad. Repulse ligger 56 meters dybde og 
Prince of  Wales på 68 meters dybde.

Der har i fl ere omgange været dyk-
kerhold nede for at undersøge skibene 
nærmere, især for at verificere antallet 
af  torpedotræffere. De japanske piloter 
påstod at have ramt med 20 torpedoer, 
engelske kilder pegede på 11 træffere og 
dykkerekspeditionerne har kunnet be-
kræfte 6 træffere, idet der dog kan være 
tale om yderligere to, hvor havbunden kan 
skjule hullerne i skrogene.

Vragene er offi cielle krigsgrave, med 
der er tegn på at vragrøvere på jagt efter 
metalskrot har været i gang med at sprænge 
sig vej ind i skrogene. For at forhindre 
yderligere gravrøveri blev Prince of  Wales’ 
skibsklokke bjærget i 2002 og den kan i 
dag ses på Merseyside Maritime Museum 
i Liverpool.

Force Z i model
For modelbyggeren er der masser af  mu-
ligheder. Jeg må dog tilstå, at jeg ikke lige er 
bekendt med den øjeblikkelige lagerstatus 
hos alle mulige og umulige forretninger. 
Der skal nok være nogle af  disse sæt som 
skal fi ndes hos sætsamlerne. Lad os be-
gynde med hovedaktørerne:

HMS Prince of  Wales:
1/350: Her er der Tamiyas udgave, hvor 
man lige får både en ”Nell” og en ”Betty” 
i samme skala med i sættet. Eduard har 
udgivet adskillige detaljeringssæt til dette 
sæt, f.eks. et trædæk, kanonløb, kraner og 
ræling plus redningsbåde m.v. Trum peter 
har også udgivet skibet i denne skala.

1/570: I denne lidt spøjse skala kan du 
fi nde et rigtigt gammelt Revell sæt.

1/600: Airfi x har også lavet et sæt. 
Det er åbenbart blevet genudgivet af  et 
Singapore baseret fi rma, der hedder Frog 
(nej, det er ikke det gamle engelske FROG, 
der er tale om!)

1/700: Igen Tamiya og igen er der div. 
detaljeringssæt fra bl.a. Pit Road. Her er 
der to ”Nell” og to ”Betty” med i sættet.

1/1200: Her er det igen Revell.
1/2000: Bandai – og den er stensikkert 

ikke lagerført nogen steder i øjeblikket!
HMS Repulse:
1/350: Tamiya og Trumpeter er valgmu-
lighederne her. Og også her er det detalje-
ringssæt for feinschmeckerne fra Eduard.

1/600: Airfi x lavede et sæt og som 
Prince of  Wales er det også genudgivet af  
Frog fra Singapore.

1/700: Tamiya og Trumpeter.
HMS Express og HMS Electra:
1/700: Tamiya har udgivet et sæt af  en 
generisk E-class destroyer, med decals til 
alle ni skibe i klassen. Der er sikkert lidt 
forskelle imellem skibene, så her er det med 
at hitte nogle fotos.
HMAS Vampire:

1/700: Tamiya har udgivet en model 
af  dette skib.
HMS Tenedos:

1/700: Her gælder det resin. Det er 
tyske HP Models der har udgivet en model 
af  Admiralty-S-Class Thenedos. Hvordan 
h’et lige kom ind i navnet ved jeg ikke. 

Her ses Winston Churchill
på agterdækket af Prince of Wales

under Atlanterhavskonferencen
i august 1941

Foto: © IWM (H12784) 
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Anmeldelser
Bøger

Biler, tog, skibe og fl y
Af  Clive Gifford
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck
ISBN 978-87-17-04587-3. 256 sider. Vejl. 
pris kr. 249,95
Bogen udkom d. 14. september.
Teksten på bagsiden siger egentligt det hele. 
Der er tale om et omfattende billedleksikon 
for børn (og alle andre, der fascineres af  
imponerende maskiner) fyldt med billeder 
og fakta om alle former for transport.

De første sider sætter en tidslinje op 
for henholdsvis landevejene, skinnerne, 
skibsfarten og luftfarten/rumfarten. Så 
er vi i gang og kan straks gå videre med 
først livet på vejene, fra hestevogne over 
cykler og motorcykler til en fyldig sektion 
om biler til lastbiler, busser, traktorer og 
landbrugsmaskiner. Kampvogne er et en-
kelt opslag og motorcykler i krig ligeledes 
et enkelt opslag.

Det som kører på skinner er også fi nt 
dækket, idet sporvogne og trolleybusser 
hører ind i dette. Vi kommer fra Trevi-
thicks Pen-y-darren fra 1804 til den nyeste 
Shinkansen, der endnu ikke er i drift i 
denne sektion. Det sker via godstog, eltog, 
damptog og rangerlokomotiver, så der er 
masser af  variation.

Sektionen om skibe giver overblik fra 
egyptiske sivbåde over sejl- og dampskibe 
til verdens største krydstogskib Allure of  
the Seas.

Krigsskibene er fi nt dækket ind, med 
hovedvægt på dem fra det 20. århundrede 
hvilket er fra HMS Dreadnought i 1906 til 
en kinesisk Type 022 missilbåd fra 2004. 
U-både fylder et enkelt opslag, så her er 
der presset 200 års udvikling ind på ganske 
få illustrationer. Men det lykkes alligevel 
at få vist den teknologiske udvikling, så 
målgruppen kan forstå det.

Luft- og rumfart fylder ca. 50 sider, 
forfatteren tager læseren med på en rejse 
fra brødrene Montgolfi ers varmluftballon 
fra 1783 til rumsonder, Mars landere og 
rumstationen ISS. Der bruges naturligt 
nok en del sider på kampfl y, men sports- 
og passagerfl y er også illustreret ligesom 
helikoptere fylder en del.

Inde i de forskellige sektioner, er der 
opslag med forskellige historier, f.eks. er 
der et opslag om bilpolo, som er en glemt 
sportsgren. Man skal bruge to hold, hver 
bestående af  to biler (strippede Ford T) og 
fi re spillere. Hver bil har en chauffør og en 
mand med en kølle, som må slå til en bold, 
så bolden ender i et mål. Det er en sport 
som får moderne racerløb til at virke ultra 
sikkert og kedeligt.

En anden historie handler om damp-
lokomotivet Flying Scotsman og sådan 
bliver det ved.

I min ordbog er der tale om en bog 
som helt sikkert vil kunne glæde børnene, 
der er interesseret i teknik. Nok mest den 
aldersgruppe, som er begyndt i skolen og 
som derfor selv vil kunne læse de korte 
tekster, men som endnu ikke er nået op i 
den alder hvor det modsatte køn er blevet 
interessant. Men selv voksne vil kunne 
have glæde af  at have bogen stående, som 
en bog hvor man kan hente lidt inspiration 
til nogle af  de mere usædvanlige model-
byggeprojekter.

Bogen giver sig ikke ud for at være mere 
end det den er, til gengæld mener jeg at 
den rammer målgruppen perfekt. Der vil 
være timers underholdning med at kigge 
på billeder og tegninger – og sikkert også 
spørgsmål til de ældre i familien om de 
nogensinde har set dette eller hint køretøj 
i virkeligheden.

Anbefales på det varmeste.
Anmeldereksemplar stillet til rådighed 

af  Gyldendals Forlag
Lars Seifert-Thorsen

”Artillerist i Stalingrad”
af  Wigand Wüster
Forlaget Mellemgaard
ISBN:87-90958-75-6 138 sider.
Illustreret med forfatterens egne frontfotos 
og fi ne akvareller. Bogen er trykt i 2005.

I denne bog fortæller Wigand Wüster 
(WW) om sin indsats i slaget om Staling-
rad. Han havde dengang rang af  løjtnant 
da det skete. WW starter kronologisk med 
at fortælle om fremrykningen mod byen, 
inden slaget om Stalingrad indledes. Vi får 
fi ne detaljer om tyskernes fremrykning og 
russernes forbitrede modstand.

Derpå fortæller han om indrykningen i 
selve byen og hvordan situationen spidser 
til. Under kampene, får han orlov, så han 
kan besøge sin familie og kæreste på hjem-
egnen, inden turen går tilbage til fronten. 
Mens han ferierer hjemme, bliver hele 
den 6. armé indesluttet i byen. På trods af  
kaosset, der derpå opstår, lykkedes det ham 
at komme frem til sin enhed inde i byen.

Her leder han med stor dygtighed 
og opfindsomhed sin enhed under de 
følgende forsvarskampe overfor det rus-
siske modangreb. Han beskriver detaljeret 
kampene og hvad der sket i den tyske lejr, 
og meget af  dette var helt nyt for mig 
(h øjst interessant!). Til sidst måtte hans 
enhed erkende, at slaget var tabt og det 
eneste som de kunne gøre var at nedlægge 
våbnene, alt imens soldaterne hører for-
skellige topnazister holde gravtaler over 
den 6. Armé i Radio Berlin, til soldaternes 
store forbitrelse.

Til sidst følger vi ham under de første 
dages fangenskab, inden turen går mod 
Gulag lejrene i Sibirien.

Min konklusion er at selvom jeg kender 
meget til slaget ved Stalingrad, så var der 
alligevel nye detaljer, som jeg var helt uvi-
dende om. Bogen er god og letlæst, hans 
fotos og akvareller er fi ne, illustrationerne 
følger fi nt bogens handling og jeg kan kun 
anbefale den.

Morten Grim Pliniussen

Anmeldelser
Hvis julen betyder du får et sæt, nyt eller 
gammelt eller en bog der har model-
relevans, så bringer vi meget gerne en 
anmeldelse. Skriv løs!
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JULEKONKURRENCE 2016
Juletid betyder at det er tid til den traditionelle Ye Olde Julekonkurrence. Som traditionen foreskriver er der tale om en tipskupon, så 
det er det også i år. Udfyld en tipskupon for at deltage i den traditionelle lodtrækning på generalforsamlingen i januar.
Opgaven er helt simpel. Skriv 1, X eller 2, afhængigt af  hvad du tror tegningen forestiller og send dit bud til redaktøren.
Vinderen bliver udtrukket i forbindelse med generalforsamlingen i januar blandt de som har svaret rigtigt.
Brug e-mail (abydanes@gmail.com) eller PostNord, valget er dit.
Løsningen skal være redaktøren, Lars Seifert-Thorsen, i hænde senest når generalforsamlingen åbnes.
Dvs. at besvarelser pr. post eller e-mail skal være redaktøren i hænde senest onsdag d. 11. januar 2017 kl. 15.00!
Møder man op til generalforsamlingen, kan man afl evere besvarelsen personligt inden formanden åbner generalforsamlingen.

Tegning 6

Tegning 1

Tegning 2

Tegning 3

Tegning 4

Tegning 5

Tegning 1
1 Eurofi ghter Typhoon
X SAAB JAS-39 Gripen
2 F/A-18 Hornet

Tegning 2
1 Leopard 2
X Challenger
2 M1 Abrams

Tegning 3
1 Sd.Kfz. 250/10
X Sd.Kfz. 251/16
2 Sd.Kfz. 9

Tegning 4
1 Armstrong Whitworth Whitley
X Handley Page Hampden
2 Vickers Wellington

Tegning 5
1 NH 90
X EH 101 Merlin
2 Sikorsky S-76

Tegning 6
1 HMS Belfast
X HMS Hood
2 HMS Prince of  Wales
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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 (også) er portoforhøjelser i 2016/2017!

Det samlede beløb vedlægges i frimærker (venligst brugbare størrelser!) eller check.
Det hele sendes til: Flemming Hansen, Bringebakken 29, Jonstrup, 3500 Værløse

Ingen telefon eller e-mail bestillinger. Pris pr. kopi: 2,-. Antallet af  sider står efter –.
NYT: Flere blade er efterhånden i farver og farvekopier kan leveres. MEN! Vil du have farver på dine 
kopier er prisen 5,- pr. side. Artikler med farve er noteret som „Farve“. Du kan naturligvis få kopier i 

sort/hvid, men farvebilleder kopieret til sort/hvid bliver tit ikke særligt gode.
Sidste frist for bestillinger efter denne liste er: 01. marts 2017

IPMS Magazine UK 04/2016
Matthews model milestones, art. m. fotos ................. –6 ”Farve”
Cousteau’s Calypso, art. m. fotos ................................. –2 ”Farve”
Aeronautical Museum Belgrade, art. m. fotos ........... –4 ”Farve”
Last train to Pyongyang, art. m. fotos......................... –3 ”Farve”
Airshow scene, art. m. fotos ......................................... –5 ”Farve”
Supermarine Spiteful, art. m. foto ............................... –4 ”Farve”

(IPMS Journal er et rigtigt fl ot blad hvor andre nu må bedøm-
mes ud fra.)
IPMS Journal volume 28 issue 4 2016 USA
Steampunk Spy Plane, art. m. fotos ............................ –5 ”Farve”
ZM’s 1:48 Horton Ho 229, art. m. fotos .................... –8 ”Farve”
Salt Creature of  Planet M113 , art. m. fotos .............. –6 ”Farve”
Academy M1A2 Abrams TUSK II, art. m. fotos .... –10 ”Farve”
Monogram B-29 in 1:48, art. m. fotos ........................ –8 ”Farve”
Diorama and vignettes in 1:72, art. m. fotos ........... –10 ”Farve”

Flot blad, med gode billeder – ligner lidt Mallari men sproget er 
mere tilgængeligt)
Öfh nachrichten nr. 3/16
K.U.K Fliegerzug 1, art. m. fotos ................................................–8
Franz Selinger, art. m. fotos .........................................................–4
Junkers Ju 52/3m Wracks in Norwegen, art. m. fotos .............–2
Luftfarhrzeugsregister, art. m. fotos ............................................–2

(Det VAR fl ot, men er nu reduceret til en A5 størrelse.)
IPMS Deutschland Journal nr. 49/1
IPMS auf  Austellungen, art. m. fotos ......................... –3 ”Farve”
GTK Boxer sgSanFfz 1:35, art. m. fotos ................... –3 ”Farve”
Plasticart ist wieder da!, art. m. fotos .......................... –3 ”Farve”
FW 190A-5 Eduard 1:72, art. m. fotos ....................... –2 ”Farve”
Takom 12.8 cm Flak 40 Zwilling, art. m. fotos ......... –4 ”Farve”
Jakowlew Jak-3 Zvezda 1:48, art. m. fotos ................. –6 ”Farve”

Flot blad, med gode billeder – men sproget er MEGET svært 
tilgængeligt - hebraisk)
Kne-Mida nr. 65 (juli 2016)
Auster AOP i israelsk tjeneste, art. m. fotos ........................... –12
OV-1D Mohawk i israelsk tjeneste, art. m. fotos ...... –4 ”Farve”
AZmodel Auster AOP 1:72, art. m. modelfotos .......................–2
„River“-class fregatter i israelsk tjeneste, art. m. fotos .............–8 

Ny bog
på vej

Bogen "Danish 
Leopards in Hel-
mand - From the 
crew’s perspec-
tive" er skrevet af  
Thomas Anton-
sen. Her fortælles 
historien om de 
danske Leopard 
2 kampvogne i 
Afghanistan fra 
2007 til 2014. 

Bogen er blevet til efter interview med ca. 40 besætnings-
medlemmer, der alle har bidraget med historier fra deres tid i 
Helmand-provinsen i Afghanistan. 

Bogen kan forudbestilles hos KFUM i Holstebro på adressen: 
holstebro@kfums-soldaterhjem.dk. Pris 299 kr. 

Bogen forventes klar til salg ca. 15. december.

Annoncerede panser nyheder 2017
Tamiya
1:35 M40 155 mm haubitz (december 2016)
1:35 155 mm alu kanonløb og granater til M40 (december 2016)
1:35 Valentine Mk.II/IV (januar 2017)
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Navn Feb Maj Sep Nov Total Placering 2015

Peter Nellemann 10 10 10 30 1

Sonnich Hansen 10 9 10 29 --

Peter Kristiansen 10 10 7 27 3

Henrik Stormer 8 9 9 26 11

Allan F1 Nielsen 9 8 8 25 9

Torben Klein 8 9 8 25 15

Per Nielsen 8 8 9 25 2

Kjeld Pedersen 9 7 8 24 13

Roy Nielsen 5 7 9 21 6

Jes Touvdal 9 5 5 19 --

Martin Røpke 6 5 6 17 --

Kenneth Kerff - 8 6 14 8

Dan Seifert - 10 - 10 --

Poul Østergaard - - 10 10 --

Brian Petersen 7 - - 7 5

Jacob Teckemeier 7 - - 7 --

Lars Rabech - - 7 7 4

Flemming Hansen - 6 - 6 10

Allan Nielsen - 6 - 6 --

Hans Christiansen - 4 - 4 --

Kvartårs-

konkurrencen 

2016
Af Peter Kristiansen

Med hele 51 velbyggede modeller og dio-
ramaer var der meget at kigge på for de 
fremmødte medlemmer den anden onsdag 
i september.

Dejligt igen at se modeller fra Poul 
Østergaard, som deltog efter flere års 
fravær fra kvartårskonkurrencen, ligesom 
Lars Rabech meldte sin ankomst i årets 
konkurrence med en fl ot weatheret Jagd-
tiger fra Tamiya.

Aftenens vindere blev:
Klasse A: Militær og fi gurer
Sonnich Hansen: 120 mm SR-71/U2 pilot
Henrik Stormer: 1/35 Edelweiss/Sega
Kjeld Pedersen: 1/35 T-55AMV Syrisk

Klasse B: Fly, biler og andet
Poul Østergaard: 1/48 Super Hornet
Roy Nielsen: 1/32 Viper Mk II
Allan F1 Nielsen: 1/20 Red Bull RB6

Klasse C: Dioramaer
Peter Nellemann: 1/87 Turbåd anno 
1910-20
Peter Nellemann: 1/144 Loire 70 - Proto-
type a cote d’Azur
Peter Nellemann: 1/144 Sikorsky S-42

Sonnich Hansen sikrede sig aftenens mest 
suveræne 1. plads med et ældre sæt fra 
90’erne af  en SR-71/U2 pilot fra det he-
dengangne britiske fi rma ReHeat Models. 

Henrik Stormer er bedst kendt for sin 
hang til fl y i skala 1/32 og overraskede 
denne aften mange af  os med fantasi-
kampvognen Edelweiss fra computerspillet 
Valkyrie Krøniken udgivet af  det japanske 
fi rma Zoukei-Mura.

Kjeld Pedersen snuppede 3. pladsen 
med Takoms opdaterede og aktuelle ud-
gave af  den russiske medium kampvogn 
T-55AMV i syrisk bemaling.

Poul Østergaard er vel nærmest be-
rygtet for sine fl otte fl ymodeller i 1/48 og 
1/32, og lavede fx. et imponerende clean 
sweep i klasse A1 til DM i 2013.

Denne aften havde Poul medbragt tre 
moderne fl y i 1/48 og vandt en fortjent 1. 
plads med en af  Hasegawas utallige udga-
ver af  Super Hornet. Poul havde bygget en 
F/A-18E fra Strike Fighter Squadron 147 
fra Californien og tilknyttet USS Nimitz.

Roy Nielsen svigtede denne gang sit 
elskede Star Wars, men forbliver i science 
fi ction universet med en fl ot weathered Vi-
per Mk II fra tv-serien Battlestar Galactica.

Allan F1 Nielsen er tro mod sit mel-
lemnavn, denne gang viste Allan os ver-
densmester Sebastian Vettels RedBull racer 
fra 2010. En nydelig model fra Tamiya, 
suppleret med dele fra Top Studio og decals 
fra Studio 27.

I maj var jeg imponeret over, at Peter 
Nellemann havde medbragt syv model-
ler, denne gang er jeg målløs over hele ni 
dioramaer. Den store produktivitet i god 
kvalitet betød at Peter ikke bare lavede en 
clean sweep, men faktisk satte sig på de 
første seks pladser i dioramaklassen.

1. pladsen får Peter for en fi n lille op-
stilling med en skibsmodel fra hollandske 
firma Artitec og figurer fra Preiser. 2. 
pladsen gik til et diorama med en impone-
rende scratch-bygget Loire 70, som var et 
langtrækkende maritimt rekognoscerings-
fl y. 3. pladsen gik også til et diorama med 

vandfl yver, denne gang et vacuform sæt 
fra Air Craft Models af  S-42, som Sikorsky 
byggede til PanAm i 30’erne.

Per Nielsen havde ikke overraskende 
medbragt aftenens største model; en 
M1 35,5 cm Haubitser i 1/35 fra Soar 
Art Workshop, og Jes Touvdal var ikke 
overraskende aftenens største bidrager 
med 15 modeller; bl.a. en række flotte 
Messerschmitt Bf  110’ere i 1/72. Martin 
Røpke deltog med en fi n lille Flak Zwilling 
fra Trumpeter, og Kenneth Kerff  havde 
medbragt to fl otte sæt i 1/144; en Boeing 
737-800 fra Revell og en F-35 Draken i 
dansk bemaling fra Platz. Torben Klein 
havde bygget en spændende lille serie på 
fi re riddere i 1/16 fra MB, og jeg havde 
medbragt en 1/32 Spitfi re Mk.XI i dansk 
bemaling konverteret fra Tamiyas Mk.IX 
ved hjælp af  et resinsæt fra AlleyCat.

Billeder af  de deltagende modeller kan 
som altid ses på www.ipms.dk. Håber vi ses 
til næste kvartårskonkurrence (nr. 1/2017) 
onsdag den 8. februar på Nyboder Skole.
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IPMS KALENDEREN 2017
11. januar ................................... IPMS Generalforsamling .............................Nyboder Skole, København
08. februar ................................. IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
08. marts .................................... IPMS-møde (Tema: Metalbemaling) .........Nyboder Skole, København
05. april ...................................... IPMS-møde ...................................................Nyboder Skole, København (Bemærk det er 1. onsdag!)
08.-09. april ............................... Modellexpo 08-Open 2017 .........................Skytteholmsskolan, Solna, Stockholm, Sverige
 .................................................... konkurrence (Svensk Mesterskab) ............. (www.ipmsstockholm.se)
22.-23. april ............................... Moson Model Show konkurrence .............Mosonmagyaróvár, Ungarn (www.mosonshow.hu)
10. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
14. juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
26.-29. juli .................................. IPMS USA Nationals konkurrence ...........Omaha, Nebraska, USA (www.ipmsusa2017.com)
09. august .................................. IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
18.-20. august ............................ Roskilde Airshow ..........................................Roskilde Lufthavn, (www.airshow.dk)
13. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
16.-17 september ..................... AROS 2017 konkurrence ............................Lisbjerg Skole, Århus (www.danskemodelbyggere.dk)
11. oktober ................................ IPMS-møde ...................................................Nyboder Skole, København
28.-29. oktober ......................... C4-Open modelkonkurrence ......................Teknisk Museum, Malmö, Sverige (c4-open.se)
08. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
11.-12. november ..................... Scale Model World konkurrence ................Telford, England (ipmsuk.org/ipms-scale-modelworld)
13. december ............................ IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C

Alle møder i København på Nyboder Skole, er i 2017 i lokale 0.04 i stueetagen kl. 19.00 - 22.00. Indgang til venstre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.

INDKALDELSE TIL ORDINÆR

GENERALFORSAMLING
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling.

Onsdag d. 11. januar 2017 kl. 19.30 i lokale 0.04 på Nyboder Skole

Dagsorden:
1. Valg af  dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Kassereren afl ægger regnskab
4. Indkomne forslag

a. Tilføjelse til §13 (Se forslaget til højre for indkaldelsen)
5. Fremlæggelse af  det nye års budget
6. Valg af  formand
7. Valg af  øvrige bestyrelsesmedlemmer
8. Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen
§13
Til § 13 tilføjes:
§ 13 stk. 2
Såfremt der ikke på GF kan fi ndes en for-
mand/bestyrelse, indkaldes til en ny GF 
med en måneds varsel.

Kan der heller ikke på denne GF fi ndes 
en formand/bestyrelse anses foreningen 
for opløst.

GF beslutter efter indstilling fra besty-
relsen, hvorledes der skal forholdes med 
foreningens aktiver.

Vedtages dette renummereres den nuvæ-
rende §13 til §13 stk.1

Begrundelse:
Ved denne tilføjelse opnås sikkerhed for 
at der ikke opstår et juridisk tomrum, hvis 
der ikke er nogen der vil være formand/
bestyrelse. Efter § 13 stk. 1 kræves kvalifi -
ceret fl ertal for at opløse foreningen, det 
vil sige, at uden dette fl ertal kan aktiverne 
ikke røres, men der er ingen ledelse - en ret 
utålelig situation.

Situationen er jo desværre, ikke helt 
usandsynlig,  så derfor dette forslag.

I skal ikke snydes for vinderen i klasse B i 
kvartårskonkurrencen i september,
en F-18 Super Hornet i skala 1:48
bygget af Poul Østergaard
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Kvartårskonkurrencen september 2016
Til højre ses Roy Nielsens 1:32 Viper fra 
Battlestar Galactica TV-serien med et par af 
de andre deltagende modeller i
baggrunden. Roy blev nr. 2 i klasse B.
I midten er det Peter Nellemanns
Turbåd anno 1910 i skala 1:87.
Modellen vandt klasse C.
Nederst til venstre er det vinderen i klasse A, 
en 120 mm SR-71 pilot bygget  og ikke mindst 
malet af Sonnich P. Hansen.
Nederst til højre har vi Peter Nellemanns 
Loire 70 prototype i 1:144.
Modellen tog 2. pladsen i klasse C.

Some of the participating models in the
quarterly competition.

The Battlestar Galactica Viper is built by Roy 
Nielsen and took 2nd place in class B.

The fi ne touring boat in 1:87 is built by Peter 
Nellemann and won class C.

Bottom left is a 120 mm SR-71 driver that 
took home class A for Sonnich P. Hansen.

Bottom right is a Loire 70 fl ying boat
prototype in 1:144 built by Peter Nellemann.

It became no.2 in class C

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen
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Returadresse:
Dan Seifert
Kvædehaven 6
2600 Glostrup B

Øverst er det et farvefoto af en Kawasaki Ki-61 i 
den karakteristiske bemaling med olivengrønne 
pletter på aluminium med diverse stafferinger. 
Foto: Internettet (www.asisbiz.com)
Nederst er det en model af en bil som lige kræver et 
par småting før den er så god som ny.
Modellen deltog i modelkonkurrencen Aros 2016. 
Foto: Torben Klein

Top is a well known colour photo of a
Kawasaki Ki-61, taken from the internet
Bottom a model of a car that just needs 
a few things before it is as good as new. 

This model participated at
the Aros Model Show in Aarhus

Photo: Torben Klein


