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 Foto/Photo: Via Internet

M26 og Centurion AVRE

I dette nummer er der temmeligt meget panser relateret stof.
Der er artikler om M26 Pershing og Centurion AVRE
og derfor bringer vi et par billeder af disse to typer her.

Øverst er det forrest en M26 Pershing på museet i Camp Mabry
i Austin, Texas. Det er tydeligt, at vognen er bleget af vind og vejr

Nederst er det en Centurion AVRE, med registreringsnummeret 
02BA58, der er opstillet på Norfolk Tank Museum,
der ligger lidt syd for Norwich, England

In this issue we have several armour related articles.
They cover the M26 Pershing and the Centurion AVRE,

so you get an extra colour photo of each here.

Top photo shows an M26 Pershing at the front of a lineup
of classic US tanks. This is at the armour museum

at Camp Mabry in Austin, Texas.

At the bottom is the Centurion AVRE, serial 02BA58,
at the Norfolk Tank Museum near Norwich, England

 Foto/Photo: Via Internet (fl ickr.com)
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Formandens side
Efter en lang marts vintermåned trænger vi snart til lysere tider 
og forår.

Mens det forhåbentligt er de sidste vinterlige krampetræknin-
ger, der falder udenfor mit vindue og det er  sk…koldt udenfor, så 
er det jo mere behageligt at sidde her og skrive formandsside til Jer.

Allerførst så vil jeg takke de af  Jer, der har skrevet en hilsen 
til mig under min ufrivillige sygdomsperiode, siden min tur gen-
nem hospitalsvæsenet efter at jeg besvimede hjemme og der blev 
konstateret 3 blodpropper, en i venstre ben og to i lungerne. Jeg 
har det meget bedre nu og er på blodfortyndende medicin og 
støttestrømper!

Status på foreningen
Foreningen hviler rimeligt sundt i sig selv, vi har klaret udfordrin-
gerne med bladudgifterne, læs portoen. Dette er for øjeblikket løst 
ved at vores medlem Kai hjælper til og sender bladene via Estland, 
derved så sparer vi en god del på portoudgifterne. Dette skal Kai 
have en kæmpe tak for.

Samt at vi har ændret på bladets sideantal, således at vi sniger 
os lige under portogrænsen på 100 gram for blad og kuvert. Bladet 
er samtidigt blevet moderniseret og har fået fuldfarvetryk. Dette 
giver et bedre og mere lækkert blad, også noget som tilbagemel-
dingerne fra Jer medlemmer giver udtryk for.

Der er stadig en del der hænger bagud med hensyn til betaling 
af  kontingent. Vi havde en lille reminder påtrykt sidste bladudsen-
delse og den blev gentaget på facebooksiden her lige før fristens 
udløb og det gav da også nogle indbetalinger; men kom nu ud af  
hullerne og få betalt jeres kontingent, så vi kan få opgjort hvor 
mange betalende medlemmer, der er i klubben.

Custom Colors har tilbudt at give 10% til alle medlemmer af  
klubben, det kræver at de får en udskrift med navne og medlems-
numre på de betalende medlemmer, det er derfor at vi har behov 
for at få opdateret medlemslisten…

Arrangementer
Vi har siden sidst haft et par arrangementer. I januar deltog fl ere 
af  foreningens medlemmer i et super arrangement ”Swapmeet og 
hyggebyg i Brenderup.” Du kan læse mere om dette i en separat 
artikel her i bladet.

Februar afholdt vi årets første kvartårskonkurrence, denne var 
rigtig pænt besøgt og der var mange modeller at bese og bedømme.

I starten af  marts var der igen hobbymesse. Vi havde fået en 
rigtig god størrelse på standen og der var for første gang mulig-
hed for at skabe et større areal med medlemmernes modeller. 
Det virkede faktisk rigtigt godt og er noget vi fortsætter med på 
fremtidige hobbymesser.

Grundet mine blodpropper og at Lars Seifert-Thorsen var 
ramt af  ”manfl uenza” måtte vi ændre på de planlagte foredrag 
og heldigvis så kunne Flemming Hansen være ”stand in” og af-
holde foredraget om ”De japanske Fristelser” i marts og Lars og 
undertegnede afholdt så vores foredrag i april, så tak til Flemming 
for at være så fl eksibel.

Maj er jo traditionel bladudlevering og anden kvartårskonkur-
rence. Juni og august mødet afholdes hos Jacob i butikken ganske 
som vi plejer, da skolen jo holder lukket.

IPMS Open
De af  Jer, der deltog i årets generalforsamling, kan sikkert huske 
at jeg barslede med at få nedsat nogle arbejdsgrupper, med det 
formål at få en revision af  vores koncept til afholdelse af  ”IPMS 
Open” modeludstilling og/eller konkurrence.

Der har fra fl ere sider været 
ytret ønske om at vi igen af-
holder en rigtig modelkonkur-
rence og udstilling her ovre på 
den sjællandske side.

Som det er nu, så fi ndes 
der to konkurrencer i det jy-
ske. Om foråret afholdes der 
Østjysk Open (altid den 1. 
april) og om efteråret afholdes 
Aros Open. Det ligger lidt i 
kortene, at der i fremtiden i 
januar afholdes ”Swapmeet og 
Modeludstilling” i Brenderup, 
så vi skal have fundet et godt tidspunkt og afgjort i hvilken form 
vi skal bidrage med et ”IPMS Open”.

Vi skal også have sat en arbejdsgruppe sammen, med det for-
mål at få revideret vores bedømmelsesregler. Min tanke her er om 
vi skal fortsætte med vores måde at bedømme på, eller om vi skal 
prøve at forenkle det, så vi har noget der ligner det bedømmelses-
system, som man benytter i f.eks. Twenot og ved C4.

Jeg håber at ved at se på hvordan de bedømmer i det jyske, 
at kunne skabe en art konsensus og skabe et ”Lex Modelbedøm-
melse” som fremtidige modelkonkurrence afholdere kan hente fra 
vores hjemmeside og benytte. Således at uanset hvor der afholdes 
konkurrence her i landet, så ved man at det sker efter de samme 
retningslinjer og ikke som nu, hvor man nogle gange har lidt på 
fornemmelsen, at der er noget kammerateri indblandet.

Så jeg har brug for at I medlemmer melder Jer ”under fanerne” 
og deltager i en af  de to arbejdsgrupper som jeg ønsker nedsat:

1. Arbejdsgruppe: Formål at planlægge i hvilken form og tidspunkt 
et fremtidigt IPMS Open skal afholdes. Herunder også hvilke 
klasser og kriterier konkurrencen afholdes under, eller om vi skal 
holde os til en udstilling uden konkurrenceelement.

2. Arbejdsgruppe: Revision af  bedømmelsesregler og præmiering. 
samt oplæg til ”Lex Modelbedømmelse”.

Jeg håber at rigtigt mange melder sig med input, så vi har noget 
at arbejde med, husk det er en gylden chance for at påvirke for-
eningens fremtidige virke.

Arbejdsgrupperne vil have startmøder i løbet af  sommeren og 
vil blive annonceret via IPMS forum og Facebook siden.

Sommeren
Snart nærmer vi os sommeren og når din ferie skal planlægges, 
så prøv og se om du kan snige et museumsbesøg ind i ferieplan-
lægningen.

Min egen sommerferie kommer nok til at foregå herhjemme i 
Danmark, hvor forskellige danske campingpladser bliver besøgt. 
Jeg regner med at besøge diverse militærmuseer som vi kommer 
forbi på vores campingferie. Dette vil I kunne læse om i fremtidige 
numre af  IPMS-Nyt. God sommer! 

Modelkonkurrencer
En mulighed for at lade sig inspirere til formater og bedøm-
melsesmetoder kunne være at besøge en eller fl ere af  de mange 
konkurrencer som fi nder sted i det store udland.

Kalenderen på side 29 skulle være opdateret med de konkur-
rencer som redaktøren lige kunne fi nde frem. Der er uden tvivl 
andre, så I er meget velkomne til at tilføje dem til jeres liste.

Lars Seifert-Thorsen
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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.

On the Shelf
AMW’s extensive review section brings you our 

impartial verdict on the latest products, such as 

kits, accessories and books.

Advanced Modeller
How to create that ultimate build, through after-

market products such as photo-etched metal and 

resin detail parts, for award-winning results.

New Builds
Read full and objective build articles…exclusive 

Airfix test-shots as well as fresh-to-market kits 

from other manufacturers.

In Focus
The story of the real machines, modern or 

from yesteryear, with our insightful history and 

reference features. 

News, shows and events
What’s hot in the world of modelling, diary 

dates, reports from modelling events, air shows, 

military vehicle and auto rallies and more.

Call: +44 1780 480404 
and quote your code 

Lines open 9.00-5.30pm Monday-Friday GMT

OR
TO CLAIM 

YOUR DISCOUNT

IPMS MEMBERS SAVE £5.00 ON A SUBSCRIPTION TO 

You can purchase your copy from Global Press, DSB, Kort & Gods and leading independents

Simply enter the code 
IPMSMB at the checkout 
when ordering online at 

www.keypublishing.com/shop

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

104.95

Closing date: 31 December 2018
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En ”sniger” fylder 50 år
I denne artikel skal vi kigge nærmere på et højt specialiseret fl y, som udsprang af  

Vietnam-krigen.

Af Lars Seifert-Thorsen

Helt som sædvanligt hopper vi 
noget længere tilbage end de 50 
år, denne gang faktisk helt tilbage 

til midten af  1950erne, hvor US Navy ville 
have et nyt angrebsfl y til at supplere de 

propeldrevne A-1 Skyraider fl y.

Grumman fi k kontrakten i januar 1958 

om at udvikle det som på dette tidspunkt 

blev betegnet A2F-1. For at gøre en lang 

historie kort, så endte det med at Grum-

man A-6 Intruder, som typen kom til at 

hedde efter ændringerne i betegnelserne 

slog igennem i 1962, fl øj første gang d. 

19. april 1960.

Allerede inden A-6 var gået i luften for 

første gang havde fl åden udtrykt interesse 

for en ECM (Electronic Countermeasures) 

variant, som i designfasen hed A2F-1Q. 

Behovet for denne variant blev mere og 

mere tydeligt efterhånden som Vietnam-

krigen begyndte og man opdagede at 

nordvietnameserne havde fået leveret en 

hel del russiske luftværnsmissiler.

A2F-1Q, eller EA-6A som den blev 

omdøbt til, kom i luften for første gang 

d. 19. april 1963. Der var her tale om en 

ombygning af  den anden A-6 prototype, 

idet der blot var tilføjet en stor udbygning 

på halen over sideroret.

Flyet fungerede dels som en ELINT 

(Electronic Intelligence) platform, men 

kunne i et vist omfang også fungere i en 

SEAD (Suppression of  Enemy Air De-

fence) rolle, hvor jamming af  radarer var 

nøgleordet.

Det blev US Marine Corps, som først 

fi k leveret EA-6A til at afl øse deres for-

ældede Douglas EF-10B Skyknight (læs 

historien om denne i IPMS-Nyt nr.139). 

De første skarpe missioner over Vietnam 

fandt sted i november 1966 og EA-6A var 

aktiv i Vietnamkrigen frem til at præsident 

Nixon i januar 1973 stoppede alle offensive 

handlinger mod Nordvietnam.

EA-B Prowler – udvikling
Endnu inden at de første EA-6A missioner 

blev fl øjet mod Nordvietnam var US Navy 

i gang med at videreudvikle konceptet. Det 

som man især fokuserede på var ECM 

egenskaberne.

Tabene over Nordvietnam var vok-

sende, både fra missiler og luftværnsskyts, 

og det var især de russiskbyggede radarer 

som man fokuserede på. Man ønskede 

et fl y, som ville være i stand til at jamme 

fjendens radarer så effektivt, at man kunne 

komme til at udføre offensive operationer 

uden at miste for mange fl y.

Til det formål var man i 1964 i færd 

med at udvikle et nyt system, AN/ALQ-99 

Tactical Jammer System, som man valgte 

at udvikle en ny variant af  EA-6A til at 

medføre.

Systemet betød at man tilførte en hel 

del ekstra ECM kapacitet og det tog ikke 

ret lang tid at erkende, at det ville være for 

meget arbejde for en enkelt mand. Man 

kiggede derfor på muligheden for at mo-

difi cere på en EA-6A. Til at begynde med 

arbejdede man med en tresædet variant, 

men USN ville gerne have fire mands 

besætning – og sådan blev det.

Man gjorde den forreste del af  EA-6A 

fuselagen omkring 1,3 meter længere for at 

få plads til det ekstra cockpit og samtidigt 

forstærkede man vingerne for at fl yet skulle 

kunne lande med en meget højere vægt end 

A-6 og EA-6A varianterne.

Normalt kan et fl y kaste sine bomber, 

hvis det har for høj landingsvægt, men det 

var aldrig en option at kaste de tunge og 

ekstremt dyre ECM pods overbord.

Den første EA-6B, der blev vurderet til 

at være så forskellig fra A-6 og EA-6A, at 

den fi k et nyt navn ”Prowler”, blev bygget 

ved at modifi cere på en tidlig A-6A Intru-

der. Bl.a. ændrede man på canopyet, der 

på A-6 og EA-6A blev skubbet bagud til 

i stedet at hængsle de to adskilte canopies 

bagtil. En lidt interessant ting er, at man 

coatede canopierne med en tynd guld fi lm 

for at beskytte besætningen fra den kraftige 

stråling fra ECM udstyret.

Man begyndte ombygningen i novem-

ber 1966 og den første Prowler gik i luften 

Ikke verdens klareste billede, men alligevel en god  illustration af de 
tidlige grå og hvide farveskemaer.

Krydset på næsen blev senere ændret til et "atom-symbol". Det gør det 
nemmere for Landing Signal Offi  cer at skelne fl yet fra en A-6 Intruder

Foto: Via Internettet



6

d. 25. maj 1968. Selve jomfrufl yvningen var 
begivenhedsløs og den videre udvikling af  
typen gik ganske hurtigt. Den første pro-
duktionsudgave var klar i november 1970 
og man begyndte at levere typen til aktive 
eskadriller i 1971.

I aktiv tjeneste
Den første eskadrille som fi k leveret EA-

6B Prowler var VAQ-131 Lancers, der 

ganske hurtigt fi k kvalifi ceret typen til at 

operere fra hangarskibe. VAQ-131 var 

baseret på USS Enterprise og skibet blev 

i juli 1972 sendt til det Sydkinesiske Hav 

for at deltage i Vietnamkrigens sidste faser.

De to næste eskadriller, VAQ-132 Scor-

pions og VAQ-134 Garudas var klar og på 

plads til at deltage i Operation Linebacker 

II, der fandt sted i slutningen af  1972. Line-

backer I og II var i høj grad medvirkende 

til at få samlet fredskonferencen i Paris, der 

resulterede i at amerikanerne kunne trække 

sig ud af  Vietnam.

Den model som var blevet sendt til 

Vietnam kunne engagere fi re fjendtlige 

radarfrekvensområder ved hjælp af  de fi re 

ECM pods som blev medført. Det kunne 

man hurtigt se ikke var nok, så derfor gik 

man videre og lavede en EXCAP (Ex-

panded Capabilities) version, der kunne 

håndtere otte radarfrekvensområder. De 

første af  de i alt 25 EXCAP fl y kom i tje-

neste hos VAQ-133 Wizards ombord på 

USS America i Middelhavet i januar 1974.

Yderligere modifi kationer
Fortsatte udviklinger af  elektronikken førte 

til at man lavede en ICAP (Improved Ca-

pability) version i 1975-76. I alt 45 af  disse 

ICAP blev bygget fra bunden og yderligere 

17 stk. fra det første batch blev ombygget.

Udviklingen fortsatte og med den 99. 

Prowler der blev leveret i januar 1984 var 

man kommet op på ICAP II, der blev lavet 

som 35 nye fl y plus 55 ombygninger af  

tidligere udgaver. Det første ICAP II fl y 

kom i tjeneste i juli 1984.

ICAP II er nok lidt mere interessant 

end de tidligere versioner, idet man her 

tilførte fl yet mulighed for at blive bevæbnet 

med andet end ECM pods. ICAP II kunne 

medføre og affyre AGM-88 HARM mis-

Her er en EA-6B Prowler klar til start på bagbords katapult på USS Nimitz i 2013
Foto: US.Navy

Et fi nt stilstudie af en EA-6B fra VAQ-132 der passerer USS John F. Kennedy i december 2004.
Guldfi lmen på canopies er meget tydelig her og på billedet ovenover
Foto: US.Navy
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siler (High-speed Anti-Radiation Missile). 
Det blev normalt at se EA-6B Prowler med 
HARM missiler fra 1986.

Man kiggede på at lave yderligere 
modifi kationer, ADVCAP (Advanced Ca-

pability) i begyndelsen af  1990erne, men 

slutningen af  den kolde krig fi k lagt denne 

version i graven efter at der kun var blevet 

bygget tre udviklingsmodeller. I stedet gik 

man videre med en ICAP III version som 

blev lavet fra 1998 og frem. Den første 

ICAP III fl øj i november 2001 og man 

byggede og ombyggede et par håndfulde af  

denne version, der kom i operativ tjeneste 

fra 2005.

Den operative historie
Vi har allerede set på at de første EA-6B 

blev sendt til Vietnam for at tage del i de 

sidste amerikanske luftoffensiver mod 

Nordvietnam i 1972.

Her fl øj man ikke mindre end 720 mis-

sioner som støtte til dels US Navy bombe-

fl y, dels USAF B-52 bombefl y.

Det er lidt bemærkelsesværdigt, at der 

ikke var nogen EA-6B, som blev beskadiget 

eller skudt ned under disse operationer.

Næste gang, hvor Prowlers var i aktion, 

var i forbindelse med den amerikanske 

invasion af  Grenada i 1983, hvor fire 

Prowlers fl øj et antal missioner fra USS 

Independence.

Samme år støttede Prowlers også ope-

rationer over Libanon.

Tilsvarende var Prowlers indsat til at 

jamme radarer under angrebene på Libyen 

i 1986 og Iran i 1988.

I den første Golf-krig, Operation 

Desert Shield/Desert Storm, i 1991 var 

der indsat 39 Prowlers fra otte forskel-

lige eskadriller. 27 af  dem fl øj fra de seks 

hangarskibe der var indsat, mens 12 fl øj 

fra USMC baser. De fl øj 1.648 missioner 

og affyrede mere end 150 HARM missiler 

mod irakiske mål uden selv at lide tab.

Prowlers fra hangarskibe i Middel-

havet deltog i de forskellige operationer 

over Bosnien og Balkan i sidste halvdel 

af  1990erne inden der igen blev brug for 

typen i Golf-krig nr. 2 i 2003, hvor Saddam 

Hussein blev fjernet fra magten.

Sidenhen har der også været fløjet 

masser af  missioner mod al-Qaeda i Afgha-

nistan og mod ISIS i både Irak og Syrien, 

hvor der fortsat fl yves missioner. Rygter 

vil vide at en EA-6B jammede pakistanske 

radarer i forbindelse med den Navy SEAL 

mission som endte med Osama Bin Ladens 

død i maj 2011.

Selv om der ikke har været nogle EA-

6B som er gået tabt som følge af  kamp-

missioner, så er der ca. 50 ud af  de i alt 

170 byggede, der er gået tabt som følge af  

forskellige ulykker.

Et hangarskibsdæk er en farlig arbejds-

plads og et eksempel på dette fi nder vi d. 

26. maj 1981 hvor en EA-6B, der var ved 

at løbe tør for brændstof, styrtede ned på 

dækket af  USS Nimitz. Styrtet og den efter-

følgende brand dræbte 14 mand, sårede 45 

og ødelagde eller beskadigede 19 andre fl y.

Den ulykke med typen, som vi for alvor 

har hørt om i danske medier er den USMC 

EA-6B (BuNo 163045) fra VMAQ-2, der 

d. 3. februar 1998 ramte nogle kabler til en 

svævebane ved Cavalese i Italien. 20 men-

nesker blev dræbt, men fl yet kunne, trods 

omfattende skader, fl yve tilbage til Aviano 

basen og lande sikkert.

Udfasning
Man var igennem tiden blevet klar over at 

man havde et problem med fortsat at fl yve 

med EA-6B som SEAD fl y. Problemet 

var især fl yvehastigheden, idet typen godt 

kunne følge med de tungt lastede angrebs-

fl y ind mod målet, men når bomberne var 

kastet kunne Prowleren ikke følge med 

angrebsfl yene væk fra målet.

Den kortsigtede løsning blev at man 

”parkerede” Prowleren et stykke væk fra 

målet, så den havde et forspring når det 

gjaldt om at komme hjemover. Men det gav 

et andet problem idet ECM jamming effek-

ten falder ganske hurtigt med afstanden til 

de elektroniske systemer som man ønsker 

at genere. Jo længere væk, jo nemmere er 

det at se ”igennem” jammingen og derved 

kunne komme til at beskyde angrebsfl yene.

Idealet er, at man kan sende sine jam-

mingfl y hele vejen sammen med angrebs-

fl yene og det førte til at man begyndte 

at kigge på alternativer. Det nye fl y blev 

Boeing EA-18G Growler, en specialiseret 

udgave af  F/A-18F Super Hornet, som 

kom i produktion i efteråret 2004. Navnet 

på det nye fl y viser med al tydelighed en 

dyb respekt for EA-6B Prowler.

EA-18G begyndte at komme i ope-

rationel tjeneste i Operation Odyssey 

Dawn, den operation som var med til at 

Denne Prowler på vej op på dækket 
viser os en mængde detaljer
Foto: US Navy
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fjerne Gaddafi  fra magten i Libyen i 2011, 

og derefter har de støt og roligt overtaget 

rollen fra EA-6B.

Den sidste EA-6B blev taget ud af  

USN tjeneste i slutningen af  juni 2015 ved 

en ceremoni på Naval Air Station Whidbey 

Island, der ligger i staten Washington.

USMC derimod fortsætter med at 

operere typen, men det forventes at den 

endeligt bliver taget ud af  tjeneste i 2019. 

USMC overvejer at erstatte deres Prowlers 

med en ECM udgave af  F-35.

Bemalinger
Her er der et ganske vidt spænd i mulig-

hederne. Heldigvis er der masser af  far-

vebilleder på internettet, så det er relativt 

nemt at lave research på typen. De fl este 

har fl øjet rundt i meget diskrete bemalin-

ger, men der er da også en lang række meget 

farverige fl y fra de forskellige eskadriller.

Bevarede EA-6B
Listen over bevarede EA-6B er ganske lang 

og den bliver sikkert længere når USMC 

endeligt udfaser typen. Til gengæld, så 

skal man rejse ganske langt for at komme 

til at se en af  dem. Man kan tage til Japan, 

hvor der er en gate guardian ved Naval Air 

Facility Atsugi, der ligger ca. 15 km vest 

for Yokohama, men mon ikke det vil være 

smartere at tage til USA.

Derovre har de ca. 20 stk. der står 

rundt om på forskellige museer, hvoraf  de 

mest kendte vel er National Naval Aviation 

Museum i Pensacola, Florida; USS Midway 

Museum i San Diego, Californien; Museum 

of  Flight i Seattle, Washington og Pima Air 

& Space Museum i Tucson, Arizona.

EA-6B har også optrådt i ørkencamoufl age. Her ses et af slagsen på Bagram Air Base
Foto: Via Internettet

To EA-6B på et hangarskibsdæk  i juni 2013.
Aftenlyset får guldfi lmen til at træde ekstra meget frem
Foto: US. Navy
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EA-6B i model
Selvfølgelig har fabrikanterne fundet 
dette fl y tilstrækkeligt interessant til at lave 

bygge sæt af  det. Og det i alle mulige og 

umulige skalaer.

I 1/700 er det Trumpeter der har lavet 

et sæt med otte EA-6B. Der fi ndes også et 

sæt med forskellige USN fl y fra Pit-Road, 

hvor der også er 2 stk. EA-6B inkluderet.

I 1/350 er det igen Trumpeter (med 

seks fl y i æsken) og et ”blandingssæt” fra 

Tamiya som står på listen. Disse skalaer er 

typiske skibs-skalaer og sættene er derfor 

beregnet til at fylde et hangarskibsdæk op.

Hopper vi op i de almindelige fl y ska-

laer, så er der Revell og Dragon sæt i 1/144.

Går vi op til 1/72, så er der et ældre 

Hasegawa sæt fra 1979, der har været gen-

udgivet et utal af  gange med nye decals. 

Matchbox lavede et sæt af  ca. samme 

årgang og firmaer som Hobbycraft og 

Zhengdefu har også udgivet typen.

Det formentligt bedste sæt i denne 

skala kommer fra Trumpeter, det er i hvert 

fald nyudgivet i 2016 og dermed en hel del 

yngre end Hasegawas.

Der er også 1/48 sæt af  typen. Vi taler 

om Airfi x fra 1982, Hasegawa (genudgivet 

af  Italeri i 2011), Monogram fra en gang 

i 1990erne og Kinetic, der udgav sættet i 

2011.

Hvis man er til 1/32 fl y, og har hylde-

plads nok, så fi ndes der også et sæt i den 

skala. Her taler vi om et vacuform sæt fra 

I.D.Models, som skal fi ndes blandt sæt-

samlerne, mon ikke det lægger en dæmper 

på begejstringen?

Der er selvfølgelig også masser af  

detaljeringssæt og decals i de forskellige 

skalaer, så det er bare med at komme i gang, 

hvis du er blevet inspireret.

Kilder
Air International Nov 1986

Air International Sep 1999 

Internettet, især www.ea6bprowler.org og 

www.airvectors.net

Mindeord over Poul Mørkenborg

I 
skrivende stund er det kun kort siden 

at Poul Mørkenborg gik bort. Poul var 

medlem af  IPMS i mange år og var 

også et af  de første medlemmer i Fyenske 

Modelbyggere.

Poul, som var uddannet ingeniør på 

Odense Stålskibsværft (blandt de lokale 

kaldet ”Stålen”) og senere Lindø Skibs-

værft, dyrkede i fritiden sine to største 

interesser: Biler og fl y.

Poul købte biler lige fra skala 1/1 til 

1/87 og nussede om dem. Dem i 1/1 

blev adskilt, istandsat og samlet igen og 

fungerede derpå perfekt. Alle biler i andre 

skalaer, blev bygget med største præcision 

og stolt vist frem, og de høstede derpå 

berettiget anerkendelse for den store ak-

kuratesse og nøjagtighed.

Fly og fl yvning var også Pouls store 

passion. Poul tog fl ycertifi kat og købte 

derpå sit eget fl y, som han fl øj foruden 

andre lånte fl ytyper. Derudover byggede 

han modeller af  fly i balsatræ, hvilket 

gjorde Poul til formand for Odense Model-

Flyveklub grundet hans ildhu og kreativitet. 

Derudover projekterne i plastic, som 

han gerne viste frem og selv de mindste 

detaljer var bare i orden! Gang på gang 

overraskede han os andre med det ene 

mesterværk efter det andet.

Poul var et utrolig populært medlem af  

Fyenske Modelbyggere. Han talte med alle 

med sin charme og underfundige humor 

og vandt alles hjerter og tillid.

I de sidste par år var Poul mere og mere 

syg, og hans eneste trøst var at hygge sig 

Netop denne EA-6B med pinup på næsen kan man fi nde decals til. 
Her er der monteret tre jamming pods og to droptanke

Foto: Eddie Maloney (wikimedia.com)

sammen med sin søde kone Käthe og så 

at kigge på sine byggesæt.

Her i januar gik Poul så pludselig bort, 

til vores store sorg. Han vil blive savnet!

Vore tanker går til Käthe og hans store 

netværk.

Poul Mørkenborg 1 938-2018.

Æret være dit minde. 

Morten Grim Pliniussen (FM/IPMS),

Ivan Majbom Madsen (FM/IPMS),

Finn Antonsen/FM, Poul Schütt/FM,

Jens Lausted/FM, John Eilmann/FM,

Dan Mouritzsen/FM og Bent Sehested/

FM

Nyt på hylderne fra Revell

Til venstre er en forstørrelse af Nose Art på dette fl y.
Foto: wikimedia.org
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You’ve got to be kitting!
”Rapport fra byggebordet eller andre steder.”

Decalvæsker – hvordan bruges de egentligt?

Tekst og fotos: Flemming Hansen

Hvis man bygger kampvogne og 
den slags, så er decalarbejde i 
reglen ikke det, der optager byg-

geren i mange minutter! Men går man til 
fl y og ikke mindst racerbiler, så er decals 
en stor del af  dagens (u)orden.

Hvem kender ikke oplevelsen af  at få 
lakeret et fl y færdig og så vil lange rækker af  
stencils være ”underbygget” af  ”silvering”. 
En effekt, der opstår når mærkets bærefi lm 
ikke har kontakt til modellens overfl ade. 
Det er en aldeles uønsket effekt, hvor de 
mytiske decalvæsker kan hjælpe – men 
som så meget andet gælder det også her: 
Forarbejdet er det vigtigste!

Forarbejde
Uanset hvilke decals det drejer sig om, så 
kan du ikke sætte disse på en hvilken som 
helst overfl ade. Alt andet lige opnår du de 
bedste resultater med en overfl ade der er 
helt glat.

Ikke nødvendigvis højglans – men bare 
glat. Stryg en fi nger hen over. Er der mod-
stand, så har du sikkert en mat overfl ade? 
Det er ikke godt for decals! Det nytter ikke 
rigtig at pøse blank lak på i store mængder. 
Det er bedre at forberede overfl aden med 
meget fi nt – slidt – og våd vandslibning. 
Skyl efter – lad tørre – og så giv modellen et 
tyndt lag blank lak. Nu er du klar til decals!

Påsætning
Nu har jeg i mit modelbyggervirke igennem 
mange år brugt diverse former for decal-
væsker. Men hvad er egentligt formålet og 
hvordan virker de?

Der er egentlig helt basalt to formål:
• At få mærket til at klæbe til modellens 

overfl ade

• At få mærket til at smyge sig til – over 
– og ned i alle detaljer.
Det der lyder så enkelt kan afsted-

komme et mylder af  problemer:
• Decals der ikke vil klæbe
• Decals der knækker eller er umulige at 

få til at lægge sig
• Decals der er så tynde at de nærmest 

krøller sammen bare man kigger på 
dem.

• Decals der krakelerer i samme øjeblik 
de rammer vandoverfladen eller når 
man desperat forsøger at løsne mærket 
fra papiret.
Ja, der er mange kvababbelser man kan 

komme ud i. Noget af  dette kan afhjælpes 
med decalvæsker. Der er de væsker der 
opløser og så dem der ”limer”.

I gammel Microscale terminologi 
er den førstnævnte den røde ”SOL” og 

Styrke Blødgøring Lim

Mild MicroSol Microset

Mellem DACO Soft
Mr. Mark Softer

Gunze Mr. Mark Setter

Stærk DACO Medium
Decal Fitter Pro

Decal Fitter

Military grade! Solvaset.
DACO strong
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sidstnævnte er den blå ”SET”. Men siden 
Microscale kom på banen for vel omkring 
30 – 40 år siden er der sket utroligt meget.

For når det egentligt skal frem, så var 
SOL og SET bedst til Microscales egne 
decals. Hvilket jo egentlig giver rigtig god 
mening! Microscale decals er og var meget 
tynde, så nogen af  de krasse midler der nu 
kan fås i handel og vandel vil simpelthen 
smelte de tynde mærker.

Nederst  på 
første side i artik-
len er der samlet 
en lille oversigt 
over nogen af  de 
produkter der kan 
opstøves. Start i den milde ende!

Det er derfor utroligt vigtigt at starte 
”mildt”, hvis man ikke kender den type 
decal man vil sætte på.

Det er ikke nok at kende sættets decals 
set ud fra ”det plejer at være sådan”… 
Du er nødt til sådan nogenlunde at kende 
alderen på sættet. For decals tørrer ind 
med årene og det kan gøre dem skrøbelige.

Der fi ndes så mange decals på marke-

det i dag, at det stort set ikke er umagen 

værd, at prøve at redde nogle gamle gul-

nede decals. Så kan det godt give god me-

ning at opstøve nye decals eller et alternativ 

”livery” inden man giver sig i lag med at 

sætte gamle decals på sin fi ne model.

Jeg plejer i reglen at lægge en dråbe 

Gunze mr. Mark Setter under mærket og 

venter lidt på reaktionen. Jeg bruger et 

stykke vådt vaskeskind til både at trykke 

mærket på plads og suge overskydende 

væske op. Dette plejer at være nok for de 

fl este decals.

Men nogle er skiderikker! Hvis man 
efter tørring kan se ”silvering” så kan det 
blive nødvendigt med at give det en gang 
”Decal Fitter”, der er et japansk produkt 
opsnappet hos Barchetta i Tokyo.

Når mærket har suget så trykkes det 
ned og ekstra behandling kan være en gang 
Daco medium eller strong. Men vær forsig-
tig. Især de nyere Tamiya decals kan stort 
set ikke tåle meget mere end Microsol/set!

Som så meget andet kan jeg kun op-
fordre til at prøve – især prøve andet end 
Microsol og -set, der efterhånden kun kan 
betegnes som ”entry level”.

Jeg har ikke selv prøvet Solvaset – 
endnu – men det lyder som om det kunne 
være noget der var værd at jagte.

Så byg da noget!

Herunder ses de samme decals i gammel og 
ny udgave samt øverst after market ditto
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M26 Pershing, en Tiger dræber der næsten kom 

for sent
Vi skal her kigge på en kampvogn, der fylder 75 i år.

Af Lars Seifert-Thorsen

Det hele begyndte i Nordafrika i 
1942, netop som M4 Sherman 
kom i fuld produktion. Vi skal 

nemlig som vanligt begynde vores historie 
lidt før fødselsdagen.

Nærmere betegnet skal vi hoppe tilbage 
til slaget ved Gazala i slutningen af  maj 
1942, hvor det tyske Afrika Korps for før-
ste gang indsatte Pz III ausf.J med forstær-
ket frontpanser og den lange 5 cm L/60 
kanon. Kort tid derefter kom Pz IV med 
7,5 cm KwK 40 i fronttjeneste og så var 
de nye M4 Sherman underlegne i ildkraft.

Udviklingen
Umiddelbart mente amerikanerne at M4 
var alle tyske kampvogne overlegen, men 
det viste sig at være en forkert antagelse. 
Til gengæld, så ligger det i den amerikan-
ske ånd, at man så bare må kigge fremad 
og komme videre med udviklingen. Det 
man gik efter var at forbedre hele pakken 
i forhold til M4, dvs. mobilitet, ildkraft og 
pansring.

Det som kom på tegnebrættet fast-
holdt det samme generelle layout som 
M4, dvs. med en 5-mands besætning. 
Kører og reservekører i fronten og vogn-

kommandør, skytte og lader i tårnet. For 
at få den maksimale pansring med så lidt 
vægtforøgelse som muligt ændrede man på 
konstruktionen.

Man fjernede de ”sponsons”, som var 
karakteristiske for M4 og gik i stedet over til 
en mere kasselignende struktur. Samtidigt 
fjernede man rigtigt meget af  de ting som 
blev opbevaret indvendigt i M4 og prop-
pede dem i stedet ud i eksterne kasser oven 
på skærmene.

Da man også designede kampvognen 
til at anvende en anden motor blev det 
muligt at reducere højden ganske meget. 
Motoren var en helt ny motor, en Ford 
V-8 GAN motor, som i alt væsentligt var 
en modifi cering af  den motor som lå i M4, 

den var blot specielt designet til at være 

ganske meget lavere.

Samtidigt skiftede man til en auto-

matisk gearkasse, der ville give forbedret 

mobilitet.

Kamprummet blev holdt under et lille 

overtryk af  en kraftig blæser, der gav kamp-

vognen et karakteristisk udseende med en 

ret stor bule på frontpanseret.

Bevæbningen skulle være en helt ny-

udviklet 76 mm kanon, der i virkeligheden 

var 76,2 mm (3 inches). Kanonen kunne 

bruge den ammunition der allerede var 

i produktion til den eksisterende 3 inch 

kanon, så man slap for et langvarigt udvik-

lingsprogram for ammunitionen.

Det betød at mundingshastigheden 

kom op på næsten 800 m/sek, hvilket kan 

sammenlignes med de 620 m/sek som en 

75 mm Sherman havde. Det gav næsten 2,5 

cm ekstra gennemtrængning af  panser og 

det var lidt bedre en en tysk 7,5 cm KwK 

40 i en Pz IV ausf. F2.

Mock-up’en stod klar i maj 1942 og 

den amerikanske Ordnance Committee 

var ganske begejstret og bestilte derfor to 

prototyper under betegnelsen T20.

Da 76 mm kanonen endnu ikke var 

færdigudviklet, så kiggede man naturligt 

nok på alternativer, bl.a. 3-inch kanonen 

fra M10 panserjageren og en 75 mm kanon 

med en automatisk lademekanisme.

Enden på det hele blev at man bestilte 

yderligere fi re prototyper, to med en let 

modificeret udgave af  M4’s gearkasse 

(betegnet T22) og to med en elektrisk 

drivmekanisme der var under udvikling til 

den tunge T1E1 kampvogn, disse to fi k 

betegnelsen T23.

T20, T22 og T23 skulle alle have 76 

mm kanonen, mens dem med 75 mm 

kanonen blev betegnet med et E1 suffi x. 

E2 suffi xet blev reserveret til udgaver med 

3-inch kanonen, men der blev aldrig bygget 

nogle af  disse.

På Aberdeen Proving Ground lavede man 
også forsøg med vadeudstyr

Foto: Internettet (LIFE Photo)
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Netop det, at man havde ikke mindre 
end tre forskellige designs i spil, gør det 
noget vanskeligt, at helt fastsætte hvornår 
de enkelte prototyper og pilot-modeller 
blev klar og dermed også hvornår det lige 
er, at typen kan fejre fødselsdag.

Jeg har fundet, at især Hunnicutt’s bog 
er nyttig for at blive klogere, men jeg må 
tilstå, at det ikke er nemt at gennemskue 
rækkefølgen og det er et spørgsmål om at 
holde tungen helt lige i munden.

Prototype nr.1
Da man endelig kom i gang med at bygge 
prototyperne havde det vist sig, at 76 mm 
kanonen fungerede helt fi nt. Derfor blev 

der aldrig lavet nogle med 3-inch kanonen 

og kun en enkelt med 75 mm auto-laderen.

Det tog et helt år at få lavet den første 

prototype. I maj 1942 blev kontrakten un-

derskrevet med General Motors og så gik 

man i gang, men der var temmelig mange 

ændringer undervejs, så det var først i maj 

1943 at den første T20 var klar. Den havde 

6 boogiehjul, der lignede M4 hjulene.

Man havde holdt forskellige konferen-

cer mellem de forskellige instanser, hvilket 

hver gang resulterede i at der skulle laves 

ændringer i designet, så der var en del stop 

i arbejdet.

I forhold til M4 så var den store æn-

dring, at gearkassen trak på drivhjul, der 

var monteret bagerst. Netop den auto-

matiske gearkasse viste sig at være en ret 

Denne M26 står ved USS Alabama Memorial,
man kan læse mere om dette museum i IPMS-Nyt nr. 154

Bemærk bulen til overtryksblæseren mellem kører og reservekører
samt bovmaskingeværet

Foto: Internettet (fl ickr.com)

Et meget kendt foto af en M26 fra Koreakrigen.
Der er mindst 10 infanterister,
der har fået et lift med denne kampvogn
Foto: Internettet (fl ickr.com)
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svag komponent. Da man kom i gang med 
prøvekørslerne i maj 1943 viste det sig, at 
der var en hel del problemer. Det var især 
olielækager og køleproblemer som viste sig 
i løbet af  1943.

Prototype nr.2
Allerede inden den første prototype var 
færdig, så besluttede man at der skulle laves 
en prototype med torsionsaffjedring og 
med bredere bælter for at give nogle for-
bedrede køreegenskaber. Denne prototype 
kom til at hedde T20E3 og den var færdig 
d. 1. juli 1943. Man havde modifi ceret på 

hjulophænget fra den nye M18 Hellcat tank 

destroyer for at spare tid.

Kampvognen blev sendt til afprøv-

ninger på Aberdeen Proving Ground i 

efteråret 1943, hvor man fandt ud af, at 

der skulle forstærkes på fjedre og stød-

dæmpere. Det, kombineret med problemer 

med motoren, gjorde at man kom helt frem 

til december 1944 inden man besluttede at 

det ikke skulle være den vej man skulle gå.

Vejen frem
For ikke at fortabe os i de forskellige 

prototyper og pilot modeller som aldrig 

kom ud over forskellige teststadier er det 

nok passende, at vi her kigger på den vogn 

som senere blev til en produktionsmodel. 

Nærmere betegnet T26E1, som vi tager fat 

i fra februar 1944.

Denne var med torsionsaffjedring med 

6 vejhjul og fem returruller samt drivhjulet 

bagerst. Motoren var en Ford GAF, 8-cy-

lindret benzinmotor på 500 hk ved 2.600 

omdrejninger i minuttet. Bælterne var 24 

tommer brede og i det store tårn var der 

monteret en 90 mm kanon samt et .30 cal 

co-aksialt maskingevær.

De første tests med denne vogn fandt 

sted i maj 1944 og man kunne hurtigt se, 

at der var tale om et fornuftigt design. Man 

ville dog gerne have mere ammunition om-

bord og denne skulle også være nemmere 

tilgængelig. Endelig var der meget støv, der 

blev kastet rundt når man affyrede 90 mm 

kanonen, så der skulle monteres en mun-

dingsbremse for at forbedre muligheden 

for at komme til skud nummer to.

Produktionsmodellen
De første produktionsmodeller (T26E3) 

kom i november 1944 og man fi k hurtigt 

sat gang i et ganske imponerende bygge-

tempo.

Fra 10 stk. i november 1944 til ikke 

mindre end 370 stk. i juni 1945. Og selv 

om krigsafslutningen i Europa reducerede 

byggetempoet var der med udgangen af  

1945 blevet produceret over 2.000 stk.

I aktiv tjeneste
Mens de amerikanske styrker kæmpede 

i Normandiet efter invasionen fandt de 

hurtigt ud af  at den amerikanske doktrin 

med at bekæmpe fjendtligt panser med 

panserjagere ikke var den bedste. De tyske 

kampvogne skulle bekæmpes med regulære 

kampvogne og derfor gik der ikke ret lang 

tid inden man ville have kampvogne med 

større kanoner og bedre beskyttelse end 

de M4 vogne med 75 mm kanoner, som 

var til rådighed.

Det førte til, at man besluttede at tage 

20 stk. T26E3 og sende dem til Europa 

med det samme, endnu inden at man var 

færdig med test og evaluering af  typen 

i Fort Knox. De 20 T26E3 landede i 

Antwerpen i januar 1945 og d. 9. februar 

1945 ankom et teknisk hold til Paris under 

kodenavnet ”Mission Zebra”.

Holdet afholdt et møde med general 

Eisenhower og her blev det besluttet at få 

dem i kamp så hurtigt som muligt.

De 20 kampvogne blev sendt til gene-

ral Bradley’s 12th Army Group og derfra 

videre til 1st Army. De blev delt ligeligt 

mellem 3rd og 9th Armored Division og 

nu var det så med at få fat i vognene i Ant-

werpen og få dem sendt frem til fronten.

Selvfølgelig var det gået galt idet planen 

var at intet skulle have forladt havnen i 

Antwerpen. Alle kasser var blevet sendt 

forskellige steder hen og det tog to uger at 

få styr på stumperne og få dem samlet på et 

depot i Bruxelles. De nye T26 kampvogne 

blev lastet på M25 kampvognstransportere 

og efter lidt forvirring om tilladelser til at 

benytte veje i den britiske sektor kom de 

Billedet her er fra Koreakrigen.
En M26 haster igennem en lille landsby.

Bemærk mængden af oppakning på fronten af vognen
Foto: Internettet (fl ickr.com)
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endelig afsted d. 17. februar og ankom sent 
om eftermiddagen samme dag til Aachen.

I Aachen gik man med det samme i 
gang med at uddanne de nye besætninger 
på typen og allerede d. 20. februar var be-
sætningerne fra 3rd Armored Div. uddan-
net på vognene. Skydeinstruktøren, der var 
sendt med over fra staterne, var en civilist 
L.R. (Slim) Price, der kom fra Aberdeen 
Proving Ground og var ekspert på den nye 
90 mm kanon. Han lagde meget stor vægt 
på at kanonerne skulle indskydes ordentligt 
og da besætningerne var færdige gik han 
vognene igennem. Han kasserede 19 ud 
af  de 20 vogne og sendte besætningerne 
tilbage på den midlertidige skydebane for 
at indskyde kanonerne ordentligt.

Han demonstrerede hvad der faktisk 
var muligt med de nye kanoner, nemlig 
at ramme et bestemt sted på en fjendtlig 
kampvogn. Bl.a. satte han tyske hjelme op 
på en pæl og ramte dem med første skud 
på 575 meters afstand. Besætningerne tog 
hurtigt ved lære og kunne opnå de samme 
resultater efter ganske få skud.

D. 23. februar var kanonerne skudt 
tilfredsstillende ind, besætningerne uddan-
net og kampvognene klar til indsats. Det 
var i sidste øjeblik, for de blev indsat da 
3rd Armd.Div. angreb over Roer fl oden 
d. 25. februar.

I kamp
Det blev tyskerne som tog første stik hjem, 
da en Tiger natten til d. 26. februar opda-
gede en T26E3 med kælenavnet ”Fireball” 
og beskød denne på en afstand af  blot 
100 meter i byen Elsdorf. Tigeren nåede 
at afgive tre skud og ramte med alle tre. 
Det første skud gik igennem blenderingen 
på T26’eren og dræbte skytten og laderen. 
Skud nummer to smadrede mundings-
bremsen og nummer tre ramte så yderligt 
at det blot rev en åbentstående luge af. 

Tigeren bakkede derefter og kørte fast på 
en bunke murbrokker og blev forladt af  
sin besætning. Fireball blev repareret og 
var klar til kamp igen d. 7. marts.

Dagen efter, d. 28. februar tog en anden 
T26E3 hævn, da den, ligeledes i Elsdorf, 
nedkæmpede en Tiger I og to Pz.IV. Ti-
geren blev nedkæmpet på ca. 800 meters 
afstand, mens de to Pz.IV blev nedkæmpet 
på lige over 1.000 meters afstand. Det var 
afstande, hvor de amerikanske kanoner 
normalt ikke kunne gøre noget ved de tyske 
kampvogne, så amerikanerne var meget 
tilfredse med deres nye kampvogn.

De blev kraftigt involveret i 3rd Armd. 
Divisions kampe omkring Köln i begyn-
delsen af  marts og adskillige af  dem blev 
beskadiget og midlertidigt sat ud af  spillet, 
men blev dog repareret igen. En enkelt 
vogn blev ramt af  en 8,8 cm granat fra en 
Nashorn på 300 meters afstand og så vold-
somt beskadiget at man vurderede det ville 
tage for lang tid at reparere den. Denne 
ene T26E3 blev den eneste som ikke var i 
aktiv tjeneste da krigen sluttede i maj 1945.

Remagen
T26E3 vogne havde været tilknyttet Co.A, 
14th Tank Battalion, 9th Armored Div. 
siden denne enhed gik over Roer fl oden, 
men der havde ikke rigtigt været lejlighed 
til at indsætte den nye type i kamp. Det 
blev der ændret på om morgenen d. 7. 
marts da de forreste enheder fra 9th Armd. 
Div. nåede frem til højdedraget over byen 
Remagen ved Rhinen.

En deling på fi re T26E3 var tilknyt-

tet det kompagni, som var de første der 

nåede frem og opdagede at Ludendorff  

jernbanebroen over Rhinen stadig stod. 

Fremrykningen igennem byen tog noget 

tid og hele tiden forventede amerikanerne 

at broen ville blive sprængt. Omkring kl. 

14.00 nåede de amerikanske styrker frem 

til den vestlige ende af  broen, hvorefter 

tyskerne forsøgte at sprænge den.

Sprængningen gjorde det umuligt for 

de amerikanske kampvogne at komme 

helt frem til broen, men det afsiddede 

infanteri rykkede frem for at forhindre 

yderligere tyske sprængninger. De nye 

T26E3 kampvogne gjorde et rigtigt godt 

stykke arbejde med at levere dækningsild 

mod bl.a. tårnene på broen. Undervejs 

i forløbet kom et tog ind imod byen og 

kampvognene beskød det med 90 mm 

kanonerne, der hurtigt gjorde en ende på 

lokomotivet.

T26 kampvognene fi k ikke lov til at 

køre over broen, da man vurderede at 

broen ikke ville kunne holde til deres større 

vægt og dimensioner end de M4 Shermans 

som også var til rådighed. Det varede 

derfor frem til d. 12. marts inden man ved 

hjælp af  improviserede færger kunne sætte 

de første T26E3 over Rhinen og genoptage 

forfølgelsen af  tyskerne.

Flere T26 ankommer
I slutningen af  marts ankom yderligere 40 

T26E3 til Europa, idet de landede i Ant-

werpen og i Le Havre. Disse blev tildelt til 

9th Army, der delte dem ud med 22 stk. til 

2nd Armored Division og 18 stk. til 5th 

Armored Div.

Igen blev de lastet på M25 kampvogns-

transportere og derefter kørt vestpå gen-

nem nyligt okkuperede områder. De som 

skulle til 2nd Armd.Div. ankom til enheden 

d. 2. april og efter at ”Slim” Price havde 

indskudt kanonerne var der lige tid til en 

45 minutters briefi ng af  besætningerne 

inden de blev sendt frem mod fronten. 

Det var måske ganske heldigt at netop 

disse besætninger aldrig kom i kamp med 

tyske kampvogne.

Flere og fl ere T26E3 ankom i løbet af  

april 1945 og da de tyske tropper overgav 

Denne M26 står på
militærmuseet i Bruxelles
Bemærk detaljerne ved blenderingen
Foto: Internettet (fl ickr.com)
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sig i maj 1945 var der ankommet 310 T26 
til Europa, hvoraf  de 200 var udleveret 
til enheder, som potentielt kunne kæmpe 
mod tyskerne.

I Stillehavet
Da krigen i Europa var ved at være slut 
kom der ekstra fokus på kampene i Stille-
havet. Amerikanerne var gået i land på 
Okinawa d. 1. april og det viste sig ganske 
hurtigt at de medbragte M4 Shermans 
havde det svært mod de små japanske 47 
mm panserværnskanoner. Ved udgangen 
af  maj måned havde man mistet 220 kamp-
vogne, hvoraf  de 94 var så beskadigede at 
de ikke kunne repareres.

Det blev derfor besluttet at sende 
12 stk. M26 Pershing, som typen nu var 
kommet til at hedde, til Okinawa. Projekt-
offi cerene, der havde erfaringer med typen 

fra Europa, var klar d. 24. maj, men det var 

først d. 31. maj at skibet sejlede med kurs 

mod Eniwetok. Stillehavsområdet var på 

dette tidspunkt præget af  store logistiske 

problemer og selv om man mente at mis-

sionen havde høj prioritet, så var der lige en 

forsinkelse på 10 dage inden skibet sejlede 

videre mod Ulithi. Endnu en gang blev 

man forsinket og efter 12 dages ventetid 

afsejlede man i en konvoj mod Okinawa. 

Det var først d. 21. juli at man endelig 

ankom til øen og på det tidspunkt var 

kampene på øen slut.

Der var ydermere problemer med at 

få kampvognene sat i land, da de krævede 

de mest moderne Landing Craft Tank for 

at kunne komme i land. Dårligt vejr og 

andet gjorde at de sidste først kom i land 

på Okinawa d. 4. august. Så gik man i gang 

med at uddanne besætninger på vognene, 

men da krigen sluttede med VJ-dag d. 15. 

august var man selvfølgelig ikke i nærheden 

af  at kunne blive indsat noget steds.

Videre udvikling
Allerede inden krigen sluttede havde man 

gang i at videreudvikle på typen. Fokus var 

dels på at sætte kampvognen i stand til at 

svømme eller vade og dels på at give den 

mere ildkraft.

En lidt interessant ting er at man 

monterede en raketkaster på hver side af  

tårnet, med en samlet kapacitet på 44 stk. 

4,5 tommers raketter. Disse kunne affyres 

enkeltvis, som to-skuds salver eller som 

fuldt automatisk, hvor de 44 raketter røg 

afsted på ca. 7 sekunder.

Et andet forsøg man kastede sig ud 

i var at montere en 105 mm haubits på 

kampvognen. Det viste sig at være ganske 

Endnu et billede fra Koreakrigen.
Her er M46 kampvogne i stilling sammen med
en M4 (105mm) nær Hongchon under Operation Ripper,
14. marts 1951
Foto: Internettet (fl ickr.com)

Her ses en M26 med raketkastere.
Betegnelsen for denne type var T99
Foto: Internettet (fl ickr.com)
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effektivt, men man endte alligevel med 
kun at fremstille 185 af  disse inden ud-
gangen af  1945. Med 105 mm haubitsen 
blev kampvognen betegnet M45 og nogle 
stykker endte med at gøre tjeneste i Korea.

Efter krigen kiggede man også på at 
udskifte kanonen med en ny 90 mm kanon, 
som brugte en kortere granat, hvilket gjor-
de det noget mere handy at lade kanonen 
inde i tårnet, som efterhånden var blevet 
noget trangt.

I 1948 var det motoren og trans-
missionen som fik en forbedring, man 
installerede en ny 810 hk motor med en 
styring som kan betegnes som en joystick. 
Disse moderniserede M26 Pershing blev 
stan dardiseret som M46 og gjorde senere 
tjeneste ved siden af  M26 i Korea.

Efter krigen fortsatte man med at køre 
med typen i Europa og M26 var en fast 
bestandsdel af  de amerikanske styrker i 
Tyskland.

Korea
Da Koreakrigen brød ud med den nord-
koreanske invasion d. 25. juni 1950 havde 
Sydkorea ikke rigtigt noget som kunne 
bruges mod de nordkoreanske T-34/85 
kampvogne. Amerikanerne havde heller 

ikke nogle kampvogne i Sydkorea, og de 
kampvogne som var nærmest var nogle 
få M24 Chaffee, som var baseret i Japan.

Selvom det virkede noget håbløst, så 
blev de tilgængelige M24 sendt til Korea og 
de kom for første gang i aktion nær Chonui 
i begyndelsen af  juli. Det gik skidt og M24 
vognene fi k en blodtud af  de angribende 

T34/85.

I mellemtiden var man i gang med at 

støvsuge Japan for anvendelige ting, der 

kunne sendes til tropperne i Korea. Her 

fandt man tre M26 Pershing kampvogne i 

et depot i Tokyo. De var i rigtig dårlig stand, 

men efter en hurtig gang reparationer var 

de klar til at blive sendt til Korea. De an-

kom til Pusan d. 16. juli, men de var ikke i 

stand til at køre ret langt, da de kileremme 

som var monteret ikke var de rigtige og 

kølingen derfor ikke var optimal. Da de 

nordkoreanske kampvogne kom frem til 

området ved Chinju d. 31. juli ventede de 

tre M26 stadig på nye kileremme, og selv 

om de bed godt fra sig overfor det nord-

koreanske infanteri, så betød deres mangel 

på bevægelighed at de gik tabt.

I mellemtiden var amerikanerne blevet 

klar til at sende tre bataljoner kampvogne 

direkte til Korea fra USA og man havde 

også fundet tilstrækkeligt mange gamle M4 

Shermans rundt om i Stillehavsområdet til 

at man kunne sende en bataljon af  disse til 

Korea. Hele bondetoget landede i Pusan i 

begyndelsen af  august og man deployerede 

omgående disse fi re bataljoner rundt om 

i Pusan perimeteren. Yderligere to batal-

joner kom til, så man havde omkring 500 

kampvogne i slutningen af  august. Den 

ene bataljon var udstyret med M46, mens 

de øvrige enheder havde en nogenlunde 

ligelig fordeling af  M26 og M4.

Den første gang som M26 mødte de 

nordkoreanske T34/85 var d. 17. august i 

nærheden af  Yongsan. Her havde de nord-

koreanske styrker krydset Naktong fl oden 

og amerikanerne foretog et modangreb for 

at slå dem tilbage over fl oden. Tre M26 var 

i position og da fi re T-34/85 rykkede frem 

var man klar. Infanteri med bazookaer og 

dysekanoner fi k ram på en T-34/85 mens 

de tre M26 tog sig af  to mere. Den sidste 

T-34 blev slået ud af  et luftangreb.

Herefter var M26 kampvognene ofte i 

kamp med de nordkoreanske kampvogne, 

især i de første seks måneder af  krigen. 

Som oftest med fl ere tab på nordkoreansk 

end amerikansk side. Den amerikanske 90 

mm kanon var overlegen og kampvogn for 

Endnu et billede fra Koreakrigen.
Det er dateret til september 1950.
Man kan bemærke mængden af 12,7 mm
ammunitionskasser på skørtet af vognen
Foto: Internettet (wikimedia.org)
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kampvogn var M26 bedre end de nordko-
reanske T34/85, undtagen når det drejede 
sig om bevægelighed.

M26 Pershing fortsatte i tjeneste igen-
nem begyndelsen af  Koreakrigen, men da 
krigen gik ind i et dødvande i april 1951 
begyndte man så småt at udfase typen.

Eksport af  M26
Typen var, netop på grund af  Koreakrigen, 
aldrig en type som USA’s allierede i NATO 
fi k leveret i større mængder. Det var kun 

Frankrig, Belgien og Italien som fi k leveret 

typen og det var i relativt lille antal.

Det har en vis betydning når vi om 

lidt skal til at se på hvor man kan fi nde 

bevarede M26 Pershing.

Bemalinger
Der er ikke tale om de store variationer, 

når vi kigger på bemalinger af  amerikan-

ske kampvogne fra perioden. Det er Olive 

Drab og en eller anden mængde af  snavs.

I Korea var der en del M46 som var 

bemalet med tigerstriber, men der er ikke 

umiddelbart noget der tyder på at M26 

vognene var bemalet på denne måde.

M26 i model
Her er der masser af  muligheder for mo-

delbyggeren, i mange forskellige skalaer.

Tamiya udgav en T26E3 i skala 1/16 

tilbage i 2002, det er den største skala som 

jeg har fundet i sæt i.

Kigger vi på den mere almindelige 1/35 

skala, så er der masser af  forskellige sæt der 

er udgivet. Vi taler om fi rmaer som Cyber 

Hobby, Dragon, Hobby Boss og Tamiya 

og det er fl ere forskellige varianter af  T26 

som kan fi ndes her. 

Hopper vi til 1/48 så er der udgivet 

sæt fra Tamiya og i den lille 1/72 skala har 

Trumpeter haft udgivet en stribe forskellige 

udgaver gennem tiden.

Bevarede M26
De nærmeste af  typen fi ndes på det bel-

giske militærmuseum i Bruxelles og på 

Auto + Technik Museum i Sinsheim i 

Tyskland. Ellers skal man til Bovington 

Tank Museum, Saumur eller en tur til 

Italien, hvor der står en håndfuld vogne 

spredt rundt om på forskellige kaserner.

Alternativt kan man hitte en hel del 

spredt rundt på museer i USA.

Kilder
Hunnicutt, R.P.: Pershing – A History of  

the Medium Tank T20 Series

Zaloga, Steven J.: M26/M46 Pershing Tank 

1943-53

Internettet, især: http://the.shadock.free.

fr/Surviving_Panzers.html
I min søgen efter fotos faldt jeg over det øverste,

som vi har fået lov til at bringe af fotografens søn,
Neil R. Gilham. Billedet er taget af

Robert M. Gilham, PFC, 112th Inf.Regt., 28th Inf.Div. 
i Wharton Barracks, Heilbronn i Tyskland ca. 1952. 

Robert Gilham ses bag rattet af jeepen til venstre

© 2018 - Neil R. Gilham

© 2018 - Neil R. Gilham
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IPMS tur til Swapmeet i Brenderup
En meget tidlig søndag den 28. j anuar hentede jeg mine tre lokale modelkolleger og vi 

fi k pakket bilen.

Tekst og fotos: Dan Seifert

Foran os var en lille 
køretur til det, der 
nok kan betegnes 

som ”Danmarks midte” 
nærmere bestemt Bren-
derup, hvor arrangørerne 
Niels M. Frederiksen og 
Facebooksiderne ”Dan-
ske Modelbyggere” og 
”Fyenske Modelbyggere” 
havde lejet Brenderup For-
samlingshus og inviteret 
til ”Hyggebyg og kæmpe 
Swapmeet”.

Vi var ligesom mange 
andre interesseorganisa-
tioner blevet inviteret til 
at deltage, så vi var i alt 10 
IPMS'ere, der sad og mo-
delbyggede eller prøvede 
at swappe eller sælge hvad man havde af  
”overskudsplastic”.

Der var rigtig mange modelbyggere 
der var mødt frem og allerede fra tidligt 
var der fyldt op med både publikum og 
modelkollegaer. Der var også en del for-
retninger og webshops, som havde en stand 
i forsamlingshuset.

Vi havde valgt ikke at have for meget 
reklamemateriale med, vi nøjedes med at 
have en lille folder og vores gratis ”IPMS-
Nyt” kasse med, nok meget godt, for der 
var noget snævert med plads og Niels 
Frederiksen kunne da også fortælle at der 
havde været over 100 besøgende udover de 
mange udstillere og handlende…

Det var en for mig rigtig givtig dag da 
jeg havde prissat 
mine modeller 
i et for mange 
rigtigt leje så da 
dagen var slut 
havde jeg næ-
sten udsolgt i det 
jeg havde med-
bragt… Noget 
som andre ikke 
havde; men det 
skyldes nok at 
deres priser var 
for høje.

Brugte byg-
gesæt har ikke en 
særlig høj gen-
salgspris, og hvis 

man som mig gerne ville af  med sine 
overskuds modeller (typisk modeller hvor 
der er kommet nyere byggesæt af  den 
samme model), så bliver man nødt til at 
sælge dem til dumpingpriser.

Der var muligt på bookningen af  vores 
stadeplads at bestille sandwich og drikke, 
så det var ikke nødvendigt at medbringe 
hjemmefra, det søde personale sørgede for 
at der løbende var friske forsyninger til de 
mange besøgende.

Vi var så heldige, at den lokale presse 
havde sendt en journalist som interviewede 
os om vores interesse for modelbygning og 
om foreningen, og det var til at genkende 
da det et par dage senere kom i  Fyens.dk.

Link til artiklen: https://www.fyens.
dk/middelfart/Noej-det-for-voksne-Vi-
leger-ikke-vi-bygger/artikel/3225834#

Der var også arrangeret en lille udstil-
ling af  byggede modeller, det var grundet 
de noget trængte pladsforhold blevet hen-
vist til en langvæg bagerst i lokalet og fi k 
ikke helt den opmærksomhed det burde.

Hvis man skal opsummere så var belig-
genheden genial, der er lige langt om man 
kommer fra Sjælland eller fra Esbjerg eller 
fra Ålborg. Lokalet er nok for lille hvis 
man også skal afholde modelkonkurrence.

Omkostningerne til transport kan hol-
des nede til 150 kr. hvis man er 4 i bilen og 
kommer fra København.

Vi ses til Swapmeet den 27. januar 2019.
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Lidt om Centurion AVRE og resin sæt
Jeg så en Centurion AVRE for første gang på Tank Museum for over 20 år siden og siden 

har jeg haft et ønske om at bygge den.

Tekst og fotos (hvor intet andet angivet): Per Tardum

Faktisk så stærkt et ønske, at jeg på-
begyndte en større konvertering af  
Tamiyas Mk.3 som dog endte sør-

geligt nederst på hylden over igangværende 
projekter. Nu er det rent faktisk lykkedes, 
ved hjælp af  Accurate Armour’s sæt. 

Det giver anledning til at dele lidt om-
kring emnet Centurion AVRE og komme 
med en smule betragtninger omkring de 
sikkert velkendte udfordringer, der er ved 
at bygge i resin. 

FV4003 Centurion Mk. 5 AVRE (eller 
AVRE 165 som den blev betegnet for at 
skelne imellem de ”rigtige” AVRE og de 
105mm kanonvogne med dozer blad som 
senere supplerede som trækkere for bl.a. 
Giant Viper og AVRE trailer) behøver 
sikkert lidt introduktion.

Jeg husker ikke om der er skrevet om 
den i IPMS-Nyt tidligere, redaktørens 
nærmest uendelige hukommelse har måske 
registreret noget i den retning? (Der har 

aldrig været en artikel om Centurion AVRE i 

bladet før nu. Red.bem.)

Men konceptet AVRE, Armoured 
Vehicle Royal Engineers, har igennem 

mange år været unik for den britiske hær. 
Konceptet er baseret på de erfaringer som 
briterne og især canadierne gjorde sig un-
der landgangen ved Dieppe på Frankrigs 
nordkyst i august 1942. Landgangen var 
en katastrofe for de ingeniørtropper, som 
skulle rydde vejen op over strandene for 
de efterfølgende kampvogne.

Læringen fra denne landgang var 
grundlæggende at ingeniørtropper havde 
brug for samme grad af  mobilitet og 
beskyttelse som de pansrede enheder de 
skulle rydde vejen for. Der er skrevet en 
smule om de tidligere Churchill AVRE i 
IPMS-Nyt, senest i nr. 159.

 Mange nationer har eller har haft en 
eller anden form for pansret ingeniør-
køretøj, til alt fra minerydning til fjernelse 
af  forhindringer.

Men kombinationen af  en ”demolition 
gun”, en dozer og grej til udlægning af  
faskine er enestående for briterne, må-
ske med undtagelse af  den amerikanske 
M728 CEV. Denne var bygget op omkring 
M60’en og udstyret med kran bom, dozer 
og bevæbnet med en licensbygget version 

af  en britisk 165mm kanon (se nedenfor) 
under betegnelsen M135.

Den anvendte i øvrigt en lettere modi-
fi ceret ammunition som briterne måtte an-
vende under den første Golfkrig i mangel 
af  egne lagre af  den lidt specielle granat.

Centurion AVRE 165 skulle indled-
ningsvis bygges op på basis af  Mk. 2, 
3 og 7 undervogne. Opbygningen eller 
ombygningen gjorde plads til ekstra tank 
kapacitet, et frontmonteret dozer blad og 
et ekstra besætningsmedlem ved siden af  
køreren til at betjene dette, en forstærket 
trækkrog og ikke mindst en faskine vugge 
placeret forrest på vognen.

I lighed med de fl este andre Centurion 
var motoren en Rolls Royce Meteor Mk. 
4BH, V12 på 27 liter som leverede 650 hk.

Den var bevæbnet med en Ordnance 
BL 6,5” Mk.1 eller som den senere blev 
betegnet, 165mm L9A1 Demolition gun, 
som var beregnet til at affyre granater af  
typen HESH med en ladning på 29kg. 
Sprængladningen (C-4) var knap 20kg og 
til sammenligning svarede effekten i målet 
af  én 165mm granat til seks skud 120mm 

11BA46 er opstillet på Tank Museum i Bovington
Her er det før den blev renoveret og fi k en sjat maling
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HESH granater. Kanonen havde en ræk-
kevidde omkring 2.000 meter (rækkevidden 
angives interessant nok vidt forskelligt 
afhængig af  hvilken kilde man anvender). 
Sekundær bevæbning bestod af  to stk .30 
maskingeværer, et coaxialt og et monteret 
ved kommandørlugen. Sidstnævnte ser dog 
ud til kun meget sjældent at have været 
monteret.

Faskinen var et væsentlig ”våben”. 
Når vognen skulle bruges til udlægning 
af  faskine, var tårnet drejet 180o med 
kanonen bagud. Faskinen blev udlagt ved 
at AVRE’en med fuld fart (i dette tilfalde 
skal fuld fart forstås som ca. 20km/t i ter-
ræn) nærmede sig forhindringen i form 
af  en grøft, et vandløb eller tilsvarende, 
umiddelbart før forhindringen bremsede 
køreren hårdt imens vognkommandøren 
detonerede de sprængbolte som holdt 
faskinen på plads.

Fremdriften var tilstrækkelig til at fa-
skinen væltede frem og forhåbentlig ned 
i forhindringen som f.eks. kunne være en 
panserværnsgrav eller et vandløb. Så snart 
faskinen var fri af  vognen fortsatte køreren 
frem over faskinen.

Det skal bemærkes, at med en faskine 
i vuggen var vognkommandørens udsyn 
lig nul. I et forsøg på at afhjælpe denne 
ikke uvæsentlige udfordring forsøgte man 
sig med at placere et sæde på en piedestal 
bag kommandørlugen, i en højde som 
gav kommandøren et frit syn hen over 

faskinen, og dermed en vis mulighed for at 
dirigere køreren frem imod forhindringen.

Det var formodentlig ikke verdens 
mest trygge sted at befi nde sig, i betragt-
ning af  at alt hvad en mulig fjende måtte 
have til rådighed ville blive slynget efter 
den stakkels AVRE med tilhørende højt 
placeret og ubeskyttet vognkommandør 
2 meter over tårnet. I praksis red vogn-
kommandører sædvanligvis oppe på selve 
faskinen og fortrak først til tårnet umid-
delbart før faskinen skulle placeres. Kører 
og dozer operatør havde faktisk et noget 
bedre udsyn eftersom faskinen var placeret 
over deres periskoper.

Designet var klar i 1956, men på grund 
af  en mangel på vogne til konvertering 
endte AVRE produktionsudgaven for det 
meste med at blive bygget op på en Centu-
rion Mk.5. De første blev taget i tjeneste i 
1963 og de sidste forsvandt ud af  tjeneste 
omkring 1993. Der blev produceret om-
kring 40 eksemplarer i alt. 

Centurion Mk.5 AVRE,

i kamp
NOT. Eller næsten not. Der har været to 
situationer hvor AVRE var indsat i kamp.

Første gang AVRE var indsat i kamp, 
eller under kamplignende forhold i det 
mindste, var i Nordirland i juli 1972. Fire 
vogne blev anvendt under Operation Mo-
torman med det formål at rydde barrikader 

rundt om de ”no-go” zoner som IRA 
havde sat op. Anvendelsen af  kampvogne i 
hvad der dybest set var en civil politi aktion 
blev betragtet som meget kontroversiel, 
og i et forsøg på at bløde lidt op var vog-
nene til lejligheden malet med betegnelsen 
”Royal Engineers” i stor skrift på begge 
sider. ”Civil aktion” skal nok tages med et 
forbehold.  De fi re AVRE blev landsat fra 
landgangsskibet HMS Fearless og bag dem 
fulgte i alt 4 bataljoner.

I alt var godt 21.000 mand indsat i 
operationen. Det var den største britiske 
militære aktion siden Suez krigen. AVRE 
blev indsat i Londonderry bydelene Bog-
side og Creggan, hvor barrikaderne blev 
ryddet på godt 3 timer. Det skete under 
sporadisk beskydning, og det fremgår at 2 
IRA terrorister blev skudt ned under aktio-
nen. Interessant nok, barrikaderne var en 
sådan art og opbygning at én AVRE næsten 
mistede dozerbladet under rydningen. 

Næste og sidste gang var i forbindelse 
med den første Golfkrig, og reelt første 
og eneste gang briterne brugte Centurion 
AVRE i reel kamp. Et antal vogne blev 
sendt til Kuwait (med amerikanske 165mm 
granater) og trænede indledningsvis stort 
set i standard konfi guration. Da krigen 
for alvor brød ud, havde de alle bl.a. fået 
reaktivt panser.

Ingen af  de indsatte AVRE var dog i 
”rigtig” kamp, men anvendte tiden til at 
rydde vejene for vrag og forhindringer. Af  

11BA46 er opstillet på Tank Museum i Bovington
Her efter en renovering og ommaling
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mange gode grunde blev det sidste gang 
Centurion AVRE’s var indsat i kamp.

Bekymrede over vognenes tilstand og 
med behørig respekt for hvad ørkensand 
kan gøre ved mekanisk grej, besluttede det 
britiske forsvarsministerium at renovere 12 
stk. RR Meteor motorer til ”nyproduceret” 
standard. Der blev ikke brug for noget 
væsentligt antal og de resterende fandt vej 
til genbrugsmarkedet hvor de blev prissat 
til omkring £100.000. Er du interesseret, 
ser det ud til, at de nu er på markedet til 
små 90.000 kr.

Derudover var de mange år gamle 
vogne, i lighed med de udsendte Centurion 
bjærgningsvogne (og de amerikanske CEV 
M728) for langsomme til at kunne følge 
med moderne MBT’ere. Med kærlig hu-
mor blev de betegnet som ”The Antiques 

Road Show”.  De fl este AVRE var på 
dette tidspunkt godt 30 år gamle. Men 
de udførte præcis den opgave de var 
bygget til.

Centurion AVRE blev efterfulgt 
af  fl ere specialbyggede vogne, bl.a. 
Chieftain AVRE, FV 180 CET og den 
nuværende Trojan. 

Som en sidebemærkning. Man 
mistede så vidt jeg ved 3 af  de indsatte 
AVRE, ingen under kamp og alle un-
der eller umiddelbart efter optankning.  
En kørende hjælpemotor, anvendelse 
af  kogegrej inde i vognene eller blot 
uheldige gnister var angivelig blandt 
årsagerne.

Centurion havde et indbygget 
problem i at der ikke var noget som 
forhindrede tankene i at løbe over, 
med det uheldige resultat at et større 
antal liter benzin endte med at skvulpe 

rundt i bunden af  vognen. Reelt lod 
man det berørte vogn stå, med alle luger 
åbne, og afventede tålmodigt at benzinen 
var fordampet. Undertegnede har ved 
fl ere lejligheder oplevet danske Centurion 
i netop denne situation, og observeret de 
nødvendige forholdsregler som situationen 
krævede (hold afstand, stor afstand…).

I ét tilfælde, som er velbeskrevet fl ere 
steder på nettet og med ret spektakulære 
billeder som udmærket dokumentation af  
omfanget, forsvandt to AVRE. Én som 
overværede begivenheden har beskrevet 
oplevelsen med formlen ”REFUEL + 
HOT ENGINE + FUMES x 165 HESH 
= Smoking Crater”.  

Hændelsen fandt sted under en fuld 
skala øvelse syd for den irakiske grænse.  
En hel kampvognseskadron var linet op på 

række for at tanke, med minimum afstand 
imellem køretøjerne. Allerede dér ringer 
der måske en alarmklokke hos fl ere?

De to AVRE var placeret midt i kolon-
nen, formodningen er at der under opstart 
af  hjælpemotoren opstod en gnist som 
antændte benzindampe i den forreste af  
de to. Man forsøgte at fl ytte den bagerste 
(ved hjælp af  en bagved holdende brolæg-
gervogn, fordi man ikke kunne komme til 
kørerummet på den pågældende AVRE).

Efter ca. 15 minutter begyndte hånd-
våbenammunition at gå af, og efter en 
større eksplosion blev den bagerste AVRE 
antændt af  benzin slynget op fra den for-
reste. Bjærgningsforsøget blev i al hast 
opgivet og alle trak sig på behørig afstand 
og efter 10 minutter eksploderede begge 
vogne.

Man kan fi nde fl ere billeder på nettet, 
som på bedste vis illustrerer hvordan det 
ser ud, når godt 1.600 liter benzin, 60 stk. 
165mm HESH granater med samlet 120 
kg sprængstof, forskellige sprænglegemer, 
håndgranater, håndvåbenammunition og 
et antal LAW 80 antitank våben detonerer. 
Med til historien hører at ingen mistede 
livet, et antal måtte dog behandles for 
brandsår. 

Centurion AVRE resin sæt
Sættet kommer fra Accurate Armour som 
faktisk markedsfører AVRE’en i to ver-
sioner, K75 som repræsenter en standard 
AVRE og den jeg havde valgt at anskaffe 
og K79 som er golfkrigsversionen som er 
uden faskine vugge, med reaktivt panser og 
en del specifi kke fi ttings som kendetegnede 
denne version. 

To AVRE eksploderer.
Foto: Internettet

Modellen på byggebordet inden bemaling
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AA’s Centurion AVRE har stået i skabet 
et godt stykke tid, og selvom jeg havde 
lovet mig selv at min Gannet AEW Alley 
Cat ville være det sidste resin jeg skulle 
bygge, røg jeg alligevel i fælden.

Ønsket om en Cent AVRE på hylden 
var for stærkt. (Og for at det ikke skal være 
løgn har jeg i mellem tiden anskaffet CMR’s 
ultimative Buccaneer sæt). Doooh.

Resinsæt er som hovedregel ”multi-
medie”, dvs. en skøn blanding af  resin, 
hvidmetal, messing og lejlighedsvis også 
et par plastdele. Og det kræver en smule 
erfaring og tilpasningsevne (personlig...).

Jeg har bygget resin før, både konverte-
ringer, detaljeringer og hele sæt. Og jeg har 
lært at man skal være forberedt på diverse 
fejl, større og mindre.

I enkelte tilfælde også at større dele kan 
være mere eller mindre deforme, eller ude 
af  proportioner på grund af  materialets 
natur.

Resin støbes typisk i gummiforme, ved 
brug af  to komponenter som hærder når 
de kommer i kontakt. Der udvikles varme 
under processen, og når de fjernes fra for-
mene, er de ikke nødvendigvis fuldt hærdet.  

Her har modellen fået en gang grunder og 
er klar til videre bemaling

Så er der kommet
TS 61 NATO Green på hele modellen
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Samtidig skal man glæde sig til at fjerne 
støbepropper på størrelse med en Morris 
Mini (skalamæssigt) ved at save eller slibe 
disse, uden af  delene lider skade.

På min AVRE var f.eks. fl appen / load 

indicator’en på dozerbladet for kort, og tår-

net er besynderligt nok overdimensioneret.

Tårnkasserne som er specielle for Cen-

turion kunne ikke på nogen måde bringes 

til at sidde korrekt og endte med at sidde 

med en irriterende afstand.

Man har en vis frihedsgrad i forhold 

til montering af  granatkastere/røgkastere, 

lamper og projektører, wires m.v. simpelt-

hen fordi over tid ændres og modifi ceres 

kampkøretøjer efter behov. Se blot på 

et billede af  en tidlig AVRE i UK eller 

Tyskland hos BAOR, og sammenlign med 

de kraftigt modifi cerede som var med i 

Golfkrigen. Men der er selvfølgelig en 

grænse og man skal tilgå opgaven med 

sund fornuft.

Britisk industri har igennem tiden 

leveret mange besynderlige ting, men det 

handler ikke om direkte upræcise kompo-

nenter som ikke passer. Tårnkasserne er 

markante for en Centurion, og de sidder 

ikke tæt til tårnet. Omvendt svæver de ikke i 

fri luft som det var tilfældet med mine dele. 

Slib, sav, tilpas og dry fi t, indtil det ligner 

virkeligheden. Der er oceaner af  billeder 

af  de fl este emner, også Centurion. Og 

virkeligheden er, at ethvert kampkøretøj 

vil have alt muligt tingeltangel strappet 

på udvendigt. Ikke nødvendigvis baseret 

på dramatiske overvejelser som at kunne 

komme ud i en nødsituation, men i lige så 

høj grad på grund af  bekvemmelighed ☺.

Efter 5 år med pansrede køretøjer ved 

jeg at man strappede alt muligt udenpå. 

Sågar et ”befriet” gult toiletsæde på en 

gammel havestol, en tilfældig trækasse til 

frysevarer (som i en oktober måned kunne 

holde i 3 dage så man ikke skulle spise de 

l…. rationer).  

Resin kan støbes med vildt mange de-

taljer, men jo mindre disse er jo nemmere 

brækkes de af. Og for alle dele gælder det, 

at de som sagt sidder på en støbeprop af  en 

vis dimension som skal frigøres forsigtigt. 

Ikke noget med at blive fristet til hurtigt at 

brække dem af. Det vil næsten med garanti 

efterlade en ikke uvæsentlig luns af  delen 

siddende tilbage på støbeproppen. Rids 

langs delen indtil den ”slipper” eller for 

større dele, brug et lille savblad.

Resin samles sædvanligvis ved hjælp 

af  sekundlim, her er ”sekund” væsentligt 

at bemærke. Man har ikke den samme 

frihed som med plastsæt, at kunne justere 

placering en smule. Dry fi tting er som regel 

eneste mulighed for at undgå en uheldig 

placering med efterfølgende kamp for at 

frigøre den pågældende del igen.

Et udmærket eksempel var samlingen 

af  mit AVRE dozerblad som bestod af  

11 dele, som alle skulle placeres og juste-

res, før de kunne limes, med nul naturlig 

vedhæftning. Blad, hydraulik enheder og 8 

bærearme alt sammen bevægeligt i alle plan.

Dry fi tting var ikke umiddelbart en mu-

lighed, mest på grund af  de 3 manglende 

ekstra hænder.

Løsningen var denne gang oasis og en 

portion tålmodighed. Efter at delene var 

renset og rettet til efter bedste evne, blev 

dozerbladet monteret i den korrekte vinkel 

i to oasis klodser og de to hydraulikenheder 

sat på en separat oasis plade svarende til 

frihøjden på undervognen. De nederste 

bærearme blev så fæstet i yderligere en 

oasis plade og trykket sammen omkring 

hydraulikenhederne. Det hele blev så for-

sigtigt samlet med dozerbladet og låst med 

sekundlim. Pyha.

Resinsæt er ikke nødvendigvis svære, 

men man skal selvfølgelig, som det snart 

må være slået fast, være forberedt på de 

udfordringer som materialet repræsenterer 

og samtidig være indstillet på at tackle de 

forskellige materialetyper.

Et ikke uvæsentligt råd, husk at have 

en støvmaske ved hånden. Resinstøv er på 

længere sigt ikke forenelig med menneskers 

lungefunktion!

Belønningen ligger i at have en model 

stående, som er unik i den forstand at den 

har krævet en mere end gennemsnitlig ind-

sats, og at den ofte repræsenterer et emne 

som ikke er tilgængelig som mainstream 

sprøjtestøbt sæt. Og er man til de lidt mere 

eksotiske emner, som nu AVRE’en, er resin 

sæt set eneste mulighed (ud over et større 

konverteringsprojekt selvfølgelig). 

Især fordi materialet kræver så meget 

synes jeg at det er på sin plads at evaluere 

hvad der kan ses, og hvad der ikke kan 

ses, på den færdige model. Jeg havde i alle 

tilfælde beslutte mig for at bruge sideskjol-

dene/bazooka pladerne og kunne med god 

samvittighed undlade at kæmpe med de 

midterste bæreruller (som passede af  H til) 

og især de to længder bælte som ville være 

fuldstændig skjult.

Den næsten færdige model, der mangler blot faskinen
Dejligt at se lidt "old school" Humbrol i baggrunden ☺



25

Jeg havde gud bedre det også besluttet 
at præsentere min AVRE med faskine i den 
til formålet monterede vugge forrest på 
vognen. En sådan faskine er af  en betragte-
lig størrelse og kræver som tidligere nævnt 
at tårnet vendes bagud. For at tårnkurven 
ikke konfl ikter med faskinen, afmonteres 

denne og placeres bagerst på motorri-

stene før faskinen læsses. Tårnkurven på 

Centurion er ret prominent og Accurate 

Armour har leveret deres bud som én mas-

siv støbning, kurv og indhold i én klods. 

Desværre, men ikke overraskende, uden 

struktur på den side som ville vende ind 

imod tårnet. Jeg synes ikke at det var rele-

vant at bruge den til formålet. Gode råd? 

Enter AFV-Club. Med mit næste projekt i 

tankerne besluttede jeg at købe en AFV-

Club’s Centurion, og tage kurven derfra.

Jeg fi k fat i en australsk Mk. 5/1, det var 

ikke et kvalifi ceret valg, det var den eneste 

på markedet på det tidspunkt. Men jeg fi k 

også den udfordring at den australske tårn-

kurv selvfølgelig havde en lidt anderledes 

form, vist nok fordi den ene side var be-

regnet til at holde den store tårnprojektør i 

tilfælde af  at den skulle afmonteres.

Samtidig var det trådnet som skulle 

beklæde kurven i noget ”blødt” vinylvæv 

og i et stykke som ikke tillod at dække hele 

kurven, og jeg endte med lave trådnettet 

i et eller andet aluminium net som jeg 

havde liggende. Kurven er utrolig sårbar og 

knækkede blot man kiggede hårdt på den, 

så opgaven med at forme det relativt stive 

alu-net var en øvelse i tålmodighed. Men til 

sidst var jeg rimelig tilfreds med resultatet 

især efter en Tamiya surface primer

Bemaling
Bemalingen bestod af  Tamiya på spray 

dåse over en surface primer. Jeg har ikke 

et godt sted til airbrush øvelsen i øjeblik-

ket, så dåser er indtil videre et alternativ, 

ret dyrt alternativ, men brugbart.

Udvalget er desværre begrænset, med 

ud fra tesen “What looks right is right” 

endte jeg med TS 61 Nato Green og TS 

82 Rubber Black. Det ser ok ud under 

weathering.

Jeg oplever ofte at den tid der går med 

at fi nde den helt og fuldstændig korrekte 

farve ikke altid er ulejligheden værd. Når 

først alle mulige fi ltre, pasteller og anden 

weathering er lagt på er det nærmest lige-

gyldigt om man er startet med en grøn 

eller blå basisfarve.

Efter behørig tørretid brugte jeg lidt 

MIG pigmenter, Faded Allied Green for 

at give et lidt brugt udseende og Dry Mud 

og Dark Mud pigmenter på udsatte steder. 

Udstødningsskærmene på Centurion er 

ofte rustne, det er nærmest et kendetegn 

for dem, og  jeg forsøgte mig med MIG 

Standard Rust Effects som dog virker en 

smule for mørk. Til sidst fi k det hele en 

gang TS 80 mat lak.

Decals
En begrænset øvelse. De fl este AVRE har 

kun registreringsnumre, i sjældne tilfælde 

broklasse og enhedsmærker.

Jeg kender til tre bevarede AVRE. 

11BA46 står på Duxford ved Land Warfare 

Hall. Den er sikkert den mest fotografe-

rede AVRE, og jeg har behørigt besøgt 

den hver gang jeg har været på Duxford. 

02BA33 står til gengæld på Tank Museum 

Bovington, den har jeg været forbi gen-

tagne gange. 02BA48 er så vidt jeg ved 

AVRE prototypen, og står på Norfolk Tank 

Museum, men den har jeg intet forhold til.

Jeg besluttede mig for at bruge registre-

ringsnummer 11BA46, som blev lavet ved 

hjælp af  Letra Set og et par stumper sort 

decal fra restekassen. Og det var det. 775g 

resin, hvidmetal og æts røg ind i skabet, 

indtil videre i hvert fald.

Faskinen volder mig stadig lidt pro-

blemer. Briterne bruger faskiner af  ca. 80 

drænrør samlet med kæder.

Min består til sammenligning af  ca. 80 

sugerør ☺, limet og forsynet med de mar-

kante kæder som i virkelighedens verden 

holder det hele sammen. Den er malet og 

ellers klar, hvis det ikke var for de net som 

er placeret over enderne på rørerne. For-

målet er at forhindre at rørerne bliver fyldt 

med mudder og slam, og dermed virker 

som en dæmning i et vandløb.

På trods af  fl ere forsøg har jeg i skri-

vende stund ikke fundet den endelige 

løsning og jeg må acceptere den som den 

er, indtil videre. 

Resintrætheden sætter ind
Jeg havde planlagt at præsentere min AVRE 

sammen med en Giant Viper trailer. I sig 

selv et lille simpelt sæt, om end AA’s bygge-

vejledninger som altid forudsætter, at man 

kender til emnet i forvejen.

Jeg har en del billeder af  traileren, 

der står en træningsversion på Duxford, 

så jeg har i det mindste mulighed for at 

få en smule fornuft ud af  de sort/hvide 

billeder i AA’s vejledning. Men den får lov 

at vente lidt endnu. Jeg er gået ret kold på 

resin og skal lige have et par plast sæt på 

bordet først.

Giant Viper er i øvrigt ret interessant. 

Kort fortalt, man binder en slange med 

sprængstof  i halen af  en raket, og skyder 

den hen over et minefelt. Når ladningen 

detonerer, tager den stort set (!) alle miner 

med i farten og rydder en ca. 10 meter bred 

bane igennem minefeltet.

Giant Viper nedstammer fra Conger, 

som blev udviklet under Anden Verdens-

krig. Denne nåede så vidt jeg ved kun at 

blive brugt én gang i kamp. Efter en sær-

deles uheldig episode i den hollandske by 

Ijzendijke, hvor 37 briter og canadiere blev 

dræbt (ved denne lejlighed detonerede en 

Conger under påfyldning af  nitroglycerin, 

ud over det store tabstal fortælles det at tre 

Churchill AVRE forsvandt fuldstændigt 

….bum), blev den taget ud af  tjeneste. Ikke 

overraskende, Conger systemet var baseret 

på en tom brandslange, som efter at være 

skudt ud over et minefelt skulle pumpes 

fuld af  nitroglycerin under betegnelsen 

Explosive 822. Det hele var proppet ned 

i en Bren Carrier hvor man havde fjernet 

alt indvendigt.

Den britiske hær anvendte Giant Viper 

i Irak. Der er et par gode YouTube videoer,  

som viser den i aktion, bl.a. under BATUS 

øvelser. Og man kan også fi nde videoer af  

den nuværende version Python. Se dem, de 

er ret spektakulære.

Faskinen er her monteret i vuggen
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ANMELDELSER

The Bruneval Raid –

Operation Biting 1942

af  Ken Ford. ISBN 978-1-84603-849-5

Osprey Publishing. 78 sider med mas-

ser af  fotos og andre illustrationer.

Da det så mørkest ud for Storbritannien i 
1942, fi k briterne øje på en ny radarinstal-
lation på den franske kyst ved Bruneval. 
Opgaven med at erobre og hjemtage dette 
nye apparat blev tildelt de britiske fald-
skærmssoldater og deres leder Major John 
Frost (som senere blev kendt fra kampene 
ved broen ved Arnhem).

De gik til opgaven med ildhu og sik-
rede sig ikke kun vigtige komponenter af  
apparatet, mens de måtte kæmpede mod 
tyskerne, men fangede også en del tyske 
teknikere og operatører, der kunne afsløre 
hvordan den blev brugt og andet vigtigt, 
der værd at vide for De Allierede.

Dette var et scoop for den allierede 
overkommando, da det viste at man kunne 

slå igen på det europæiske fastland. Men 
samtidig gav det et unikt indblik i tysk tek-
nologi, noget som De Allierede var stærkt 
interesseret i at få et indblik i. Derfor var 
Churchill så stærkt interesseret i at høre 
rapporteringen fra John Frost himself !

Bogen benytter sig af  fotos, farveplan-
cher og landkort til at skildre operationen 
fra start til slut. Læseren følger slagets gang 
med åndeløs spænding, fra første til sidste 
side, da den er utrolig velskrevet. 

For den militærhistoriske læser er 
denne bog bare en der SKAL læses. Den 
har mine varmeste anbefalinger.

Morten Grim Pliniussen

Den blodrøde fl od – Danske øjenvidner 

til Den Finske Borgerkrig 1918

af  Jakob Eberhardt

Gyldendal. ISBN 978-87-02-16608-8

296 sider med enkelte illustrationer.

Er der en konfl ikt, der er næsten ukendt 
på disse breddegrader, så må det være 
den fi nske borgerkrig, der resulterede i at 
Finland kunne erklære sig selvstændigt. 
Denne bog råder bod på denne generelle 
uvidenhed, da den er fuld af  fakta og viser 
en del ukendte fotos.

Vi får allerførst en grundig intro-
duktion til konfl ikten i de første kapitler, 
hvorpå det går løs…

Vi følger danske journalister, der 
interviewer krigens hovedpersoner: Man-
nerheim, Svindhufvud og andre. Disse 
interviews bliver skelsættende for me-
ningsdannelsen i Finland som herhjemme. 
Derudover følger vi danske frivillige ved 
fronten.

Her fi nder vi f.eks. Ole Chievicz i syge-
teltet, mens andre gør tjeneste som piloter 
eller fodfolk. Deres beskrivelser af  tingenes 
gang er præcis, men til tider ret voldsom!

Vi får god oversigt over slagene ved 
Helsinki og især Tammerfors, hvor det gik 
utrolig hårdt for sig. Derpå ser vi nærmere 
på Tysklands indblanding i krigen.

Noget som overraskede mig, var Det 
Revolutionære Ruslands indblanding i 
krigen. Her hører vi mere om Lenins og 
Stalins politiske indblanding i denne kon-
fl ikt og følgerne deraf…

Til sidst runder bogen af  med krigens 
afslutning og dens følger i det finske 
samfund.

Hvis man vil vide mere om et af  de 
mere blodige kapitler i Nordens historie, 
så er dette bare BOGEN.

Bogens 296 sider synes ikke langstrakte 
på nogen måde. Mit problem med bogen, 
var at den var så spændende, at jeg ikke 
kunne lægge den fra mig. Det ene kapitel 

fulgte bare det andet kapitel…. Den er 
meget anbefalelsesværdig.

Morten Grim Pliniussen

Polikarpov I-15, I-16 and I-153 Aces

af  Mikhail Maslov

Osprey Publishing, Serie:

Osprey aircraft of  the Aces, 96 sider

ISBN 978-1-84603-98122

Er man til sovjetiske fl y fra Den 2. VK, 
så er dette bare bogen. Konstruktions-
bureauet Polikarpov kreerede en del typer 
i tiden før 2. VK, som satte sit store præg 
på Det Røde Luftvåben. Udover at gøre 
tjeneste i Det Røde Luftvåben, så blev de 
også eksporteret til Spanien og Kina.

Bogen går kronologisk frem med 
udviklingen og ibrugtagelsen af  fl yene, 
hvorpå vi kommer til ilddåben i Spanien 
på republikkens side. Her følger vi både 
russiske og andre piloters erfaringer med 
typerne. Årsagen til at jeg ikke kun skriver 
”spanske” piloters erfaringer med typerne 
er, at mange frivillige fra andre lande 
meldte sig under republikkens faner til 
kamp mod Francos Nationale Hær bl.a. 
som piloter. Vi følger luftkampene fra 
typerne sættes ind første gang til republik-
kens kapitulation i 1939.

Derpå kommer der et interessant ka-
pitel om Polikarpov-fl y i Kinas Luftvåben. 
Et af  de lande, som Kina under Chiang 
Kai-shek, købte fl y hos var bl.a. USSR. 
Her følger vi typernes ibrugtagning i Det 
Nationale Kinesiske luftvåben.

Vi følger sovjetiske piloter og deres 
kinesiske kolleger og deres kampe med 
japanske krigsfly. Efter især I-16erens 
ibrugtagning, kunne man effektivt slå igen 
mod det japanske luftvåben! Her er mange 
ukendte detaljer som aldrig er blevet dis-
kuteret i Vesten, så dette kapitel var yderst 
interessant.
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Derefter kommer der 3 separate kapit-
ler om USSR’s egen brug af  typerne fordelt 
på ”Kalkin Gol kampene”, ”Den Finske 
Vinterkrig” og ”Den Store Fædrelands-
krig”. Her følger vi typerne fra første skud 
lyder og indtil at de sidste af  Polikarpovs 
fl y tages ud af  brug.

Bogens opbygning er god og teks-

terne informative. Fotos er velvalgte og 

farveplancherne er super gode. Er man 

det mindste til fl y fra 2. VK, så er denne 

bog et must, for den dækker et ikke særligt 

omdiskuteret emne. Den er særdeles an-

befalelsesværdig.

Morten Grim Pliniussen

Le Messerschmitt Me 323 Gigant

af  Jean-Louis Roba med  bidrag fra 

Michel Ledet

Forlaget Editions Lela Presse, Outreau, 

Frankrig 2011

ISBN 978-2-914017-61-9.

Der fi ndes modelbyggere, som til enhver 

tid ønsker at have mindst én Messer-

schmitt-model under bygning – her er der 

så inspiration til det næste projekt.

Tyskernes vidtstrakte angrebsforeta-

gende under 2. Verdenskrig satte logistik-

ken under en hård prøve, idet støtte- og 

forsyningssystemerne aldrig havde fået 

den prioritet, som den spidse ende var 

blevet givet under opbygningen af  krigs-

magten i 1930erne. Dette lod sig føle i 

efteråret 1940, hvor operation Seelöwe, 

den planlagte invasion af  England, måtte 

opgives eller i hvert fald udskydes. For at 

få tungt materiel med på luftlandsætninger 

begyndte man at bygge svævefl yet Me 321.

De første blev hurtigt færdige, så den 

nye type allerede følgende sommer kunne 

indsættes på østfronten. Den praktiske an-

vendelse gav imidlertid store tab, ofte viste 

det sig umuligt at få de én gang landsatte 

svævefl y tilbage igen til genbrug.

Vanskeligheden ved at få et sådant 

kæmpemæssigt svævefl y i luften var tidligt 

blevet erkendt, så allerede i begyndelsen af  

1941 blev en motoriseret udgave af  svæve-

fl yet konstrueret. I et (igen!) logistisk hårdt 

presset Tyskland blev højtydende fl ymoto-

rer prioriteret til kampfl y – løsningen blev 

at udstyre det nye transportfl y Me 323 med 

seks franske motorer, som der var erobret 

betydelige mængder af  ved Frankrigs fald 

kort forinden.

Der blev i alt bygget 198 styk, hoved-

sagelig af  versionerne D og E. Mindst to 

blev bygget som Me 323 WT – en særlig 

tungt bevæbnet ”eskorteudgave” efter 

samme princip som Boeing B-40 (WT = 

Waffenträger). Fra omkring NOV 1942 

begyndte den nye type at blive indsat 

til forsyning af  Afrikakorpset. Der blev 

også iværksat forberedelser til forsynings-

fl yvninger til støtte for 6. armé omringet 

i Stalingrad; men her nåede fl yene af  for-

skellige årsager (herunder vejret) ikke frem, 

inden styrkerne overgav sig. Fremover blev 

operationsområderne hovedsagelig Mid-

delhavet og Østfronten, den sidste større 

operation var evakueringen af  Rumænien i 

AUG 1944. Tabene undervejs skyldtes ikke 

blot fjendtlig beskydning, men også f.eks. 

forkert lastning af  fl yet, så det kom ud af  

balance og ikke kunne styres.

Bogen er logisk opdelt med først en 

gennemgang af  forhistorien (Me 321), 

derefter udviklingshistorie og teknisk 

beskrivelse, herunder 8 sider 1/100 skala-

tegninger. Den operative indsættelse fylder 

mest, 88 sider. Tillæggene omfatter en liste 

over samtlige kendte eksemplarer med de-

res skæbne, månedlig status over operative 

fl y fra JAN 1943 til AUG 1944, oversigter 

over versioner og fremstilling, en 10 sider 

lang liste over fl yvende personale, 4 sider 

originale farvefotos og endelig 10 sider 

farve-sidetegninger.

Bogen er velskrevet, og forfatteren tør 

indrømme, når der er noget, han ikke véd. 

Det eneste, som jeg savner som modelbyg-

ger, er en tegning, som viser camoufl age-

mønsteret på oversiden. Anbefales!

Bogen er på 168 sider glittet papir i 

god kvalitet med fotos og/eller tegninger 

på næsten hver eneste side, indbundet i 

stift bind, format A4. Al tekst er på fransk.

Kai Willadsen

Nye fl yverserier med kvalitet

Skrevet af  Morten Langkilde, biblio-

tekar på Roskilde Bibliotekerne.

Sakset med tilladelse fra Paperboy

Som barn i tegneseriens danske guldalder, 

70erne, blev man stopfodret med fl yver-

serier. Noget-med-piloter var et hit for en-

hver rødkindet purk og vi slugte læssevis af  

serier af  tvivlsom kvalitet. Dan Cooper og 

Buck Danny var tyve år gamle serier, da de 

ramte de danske læsere. Med deres franske 

ophav fremstod de allerede dengang lettere 

bedagede og drengebogskorrekte.

Så var der Luftens ørne, skrevet og 

tegnet af  folk bag bl.a. Blueberry og Aste-

rix, der trods alt kunne lidt mere. Samt 

en endeløs række af  fl yverserier, der tog 

udgangspunkt i 2. Verdenskrig. De var i 

”baglomme”-format og oftest både skidt 

tegnet og skrevet.

Mere end 30 år senere ser nye fl yver-

serier dansk lys. Stadig (oftest) skrevet og 

tegnet af  de dygtige franskmænd, men nu 

med en helt anden ”voksen” tilgang.

Den røde Baron

Den røde Baron af  Pierre Veys og Carlos 

Puera er i tre dele, hvoraf  de to første er 

udkommet. Dybest set er det en biografi  

om Manfred von Richthofen, der under 1. 

VK. blev en kendt og berygtet jagerpilot.

Seriens væsentligste kvalitet er de over-

ordentlig smukke tegninger, der er lavet 

i næsten fotorealistisk stil, men samtidig 

med et touch af  vandfarver. Der er nogle 

kampscener, der trods at være tegninger, 

skaber en utrolig action og bevægelse. 

Svært at beskrive – det skal ses med egne 

øjne. Heldigvis er den også godt skrevet, og 

som læser levede jeg fi nt med at grænsen 

mellem fi ktion og virkelige hændelser er 

noget udvisket.

Angel Wings

Angel Wings af  Yann og Romain Hugault 

er ligeledes i tre dele og med sidste del på 

trapperne.

Igen er tegningerne fantastiske: 

Kampscenerne er vildt dynamiske og Hu-

gault forstår som få at skabe side-layouts, 

der driver historien energisk fremad. Yann 

er en travl herre. Han har fi ngre i en lang 

række spændende og sjove serier, og leve-

rer også her et skarpt og underholdende 

manuskript.
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Flere billeder fra kvartårskonkurrencen
i februar 2018.

Øverst er det Peter Nellemanns fantastiske
Martin P6M Seamaster i 1/72 fra Mach2.

De sæt er bare ikke for nybegyndere.
Den blev nr. 2 i klasse C.

Til venstre er det en 1/144 Caravelle
i SAS bemaling bygget af Casper Dahm,

der har fokus på de civile fl y

Nederst er det vinderen i klasse B,
Flemming Hansens Xanavi NISMO GT-R i 1/24
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IPMS KALENDEREN 2018
19.-20. maj................................. Militracks 2018 ..............................................Overloon, Holland (www.militracks.nl)
26.-27. maj................................. Minimaailm 2018 konkurrence ...................Tallinn, Estland (minimaailm.ee/uudised)
10. juni ....................................... Danish Air Show ..........................................Flyvestation Aalborg (danishairshow.dk)
13. juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
24. juni ....................................... Åben Hede .....................................................Oksbøl Skydeterræn
01.-04. august ............................ IPMS USA Nationals konkurrence ...........Phoenix, Arizona (www.ipmsusanationals2018.org)
15. august .................................. IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
25. august .................................. Åbent Hus .....................................................Flådestation Korsør
01.-02. september .................... IPMS Tyskland konkurrence ......................Flymuseum Gatow, Berlin (www.ipmsdeutschland.de)
12. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
15.-16. september .................... AROS 2018 konkurrence ............................Lisbjerg Skole, Århus (www.danskemodelbyggere.dk)
06.-07. oktober ......................... IPMS Belgien 50år - konkurrence ..............Affl igem, Belgien (www.plasticandsteel.be)
10. oktober ................................ IPMS-møde m. foredrag..............................Nyboder Skole, København
27.-28. oktober ......................... C4-Open konkurrence .................................Malmø, Sverige (www.c4-open.se)
10.-11. november ..................... Scale Model World konkurrence ................Telford, England (ipmsuk.org/ipms-scale-modelworld)
14. november ............................ IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
24. november ............................ Euro Scale Modelling konkurence .............Houten, Holland (www.ipms.nl)
12. december ............................ IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C

Alle møder på Nyboder Skole i København, er i 2018 i lokale 0.04 i stueetagen kl. 19.00 - 22.00. Indgang til venstre i gården!
Har DU tilføjelser til denne kalender, så kontakt venligst Lars Seifert-Thorsen.
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Forsiden: Fire EA-6B Prowler med en fra 
hver af de fi re USMC eskadriller,
der benyttede typen i 2016.
Foto: US. Marine Corps v. Cpl B. Jodson

Redaktørens leder
Der blev minsandten også plads til en redaktionel leder i dette nummer. Jeg havde ellers håbet på, at I alle ville være blevet så begej-
stret for det "nye" blad, at I skyndte Jer til tastaturet. Sådan gik det ikke, men heldigvis lykkedes det alligevel at få fyldt bladet op med 

ganske spændende artikler.

Iøvrigt skal jeg skynde mig at sige mange tak for de positive tilkendegivelser jeg har fået fra Jer medlemmer om det nye udseende 

af  bladet. Det glæder mig, at I har taget så godt imod det. Nu skal vi så bare fastholde ideen om at der skal farvebilleder i bladet.

Hvis I deltager i en udstilling eller en modelkonkurrence, så er det bare med at få taget nogle billeder med kamera eller mobil telefon 

og få dem sendt til redaktøren. Skulle der så lige følge en halv sides tekst med, så er det bare en bonus. Vi i redaktionen vil meget gerne 

bringe mange fl ere billeder af  modeller - ud over dem fra kvartårskonkurrencen.

I skrivende stund tegner det til at foråret endelig er ankommet. Det fl ytter nok noget modelaktivitet udendørs og samtidig er som-

merferien inden for rækkevidde. Selv kommer jeg, sammen med Flemming Hansen og Per Voetmann, til Danish Air Show i Aalborg. 

Det tror jeg bliver en god oplevelse, bare vejret bliver fornuftigt (læs, uden regn). Ses vi i sommerlandet?

Lars Seifert-Thorsen
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Navn Feb Maj Sep Nov Total Placering 2017

Flemming Hansen 10 2

Sonnich Hansen 10 4

Lasse Hyllemose 10 13

Peter Nellemann 9 1

Per Nielsen 9 3

Lars Rabech 9 12

Peter Kristiansen 8 5

Kjeld Pedersen 8 8

Allan Nielsen 8 14

Torben Klein 7 7

Kenneth Kerff 7 16

Martin Røpke 7 20

Bo Christensen 6 19

Jacob Teckemeier 6 --

Roy Nielsen 5 6

Casper Dahm 4 21

Kvartårs-

konkurrencen 

2018
Af Peter Kristiansen

På grund af  vinterferien blev årets februar 
møde afholdt allerede den første onsdag.

Det havde 25 medlemmer opdaget, 
og de blev belønnet med en spændende 
kvartårskonkurrence med 44 modeller. 

Aftenens vindere blev:

Klasse A: Militær og fi gurer

Sonnich Hansen: 1/1 Fairytale
Per Nielsen: 1/35   V2/A4 raket med
Hanomag og Meillerwagen 
Peter Nellemann: 1/35 SA-2 Guideline 
missil

Klasse B: Fly, biler og andet

Flemming Hansen: 1/24 Xanavi NISMO 
GT-R (R34)
Peter Nellemann: 1/24 VW Rugbrød ZOO
Peter Kristiansen: 1/48 CH/HH-46D Sea 
Knight

Klasse C: Dioramaer

Lasse Hyllemose: 1/72 Battle of  Britain
Peter Nellemann: 1/72 Martin Seamaster
Lars Rabech: 1/35 SdKfz 9 Famo

For - så vidt jeg ved - første gang blev en 
klasse vundet af  en model i skala 1/1. Ved 
hjælp af  træklodser, ståltråd, milliput, pla-
stik fra fødevareemballage, fotoramme fra 
Ikea og et ægte sneglehus samt fi gur fra det 
amerikanske garagefi rma X-O Facto havde 
Sonnich Hansen skabt et lille eventyr med 
en alf  siddende på en svamp i skovbunden. 
Figuren er malet med oliemaling og pensel 
uden brug af  decals og sprøjtepistol.

Per Nielsen erobrede 2. pladsen i klasse 
A med en fl ot opstilling af  tyskernes V-2 
raket med afskydningsrampe og transport-
vogn fra Takom, mens Peter Nellemann 
tog 3. pladsen med Trumpeters SA-2 
Guideline missil med rampe, den russiske 
betegnelse for dette jord til luft missil er 
S-75 Desna. 

I klasse B var det bilbyggerne, der tog te-
ten. Flemming Hansen vandt med en fl ot 
Xanavi NISMO fra Tamiya.

Flemming byggede sættet midt i 
00’erne, men den anbefalede farve fra 
Zeropaint duede ikke med den røde farve 
på decals, og ydermere krakelerede det 
efterfølgende lag klarlak efter kort tid. Da 

Flemming var i Japan i 2017 faldt han over 
decalarket i Tamiyas butik, så var det bare 
hjem og putte modellen i syrebad (Gunze 
fortynder) og male med den rigtige røde 
farve.

Peter Nellemann vandt 2. pladsen med 
et Folkevogns rugbrød fra Hasegawa i fl ot 
ZOO bemaling, mens jeg fi k 3. pladsen for 
en Sea Knight fra Academy i amerikansk 
Navy bemaling.

I diorama klassen vandt Lasse Hyllemose 
med en opstilling af  modeller fra Airfi x. 
Lasse havde fået foræret en håndfuld gamle 
Airfi x fi gurer af  sin ven Orla, som mente 
at Lasse kunne starte med dem, hvis han 
havde tænkt at bygge fl y.

Så var det bare at vælge et par relevante 
fl y og lidt køretøjer. Lasse havde valgt en 
Hurricane og en Defi ant. Dertil en BSA 
motorcykel, en Tilly og en Bedford.

Sættene er bygget ud af  æsken, dog 
er Bedforden ombygget til en tidlig ver-
sion, dvs. ændringer af  vinduer og døre. 
Opstillingen er malet med sprøjtepistol 
og Tamiya maling. At skabe et spændende 
farvespil var for Lasse den sjoveste del af  
byggeprocessen.

Peter Nellemann vandt 2. pladsen med 
et diorama med en imponerende Martin 
Seamaster fra Mach 2 i amerikansk Navy 

bemaling, mens Lars Rabech vandt 3. 
pladsen med en fl ot weathered SdKfz 9 
Famo fra Tamiya med besætning og di-
verse udstyr.

Kjeld Pedersen deltog med en ZSU-57X2 
(russisk luftværn) fra Trumpeter og en 
kinesisk kampvogn type 69-II fra Takom.

Martin Røpke havde bygget en fin 
lille afstandsmåler fra AFV-Club, mens Bo 
Christensen havde medbragt et Budhabarn.

Torben Klein havde fire modeller 
med, bl.a. en sjov opstilling med Asterix 
og Kleopatra med fi gurer fra BP Benzin. 
Kenneth Kerff  havde bygget Jacques-Yves 
Cousteau’s Calypso fra Revell og var tæt på 
en podieplads.

Der var et glædeligt gensyn med Jacob 
Teckemeier, som havde medbragt en PT-
boat fra Revell, mens Roy Nielsen viste os 
Star Wars AT-AT i 1/144 fra Bandai.

Casper Dahm havde tre fl y med, bl.a. 
en fi n Airbus A-300B fra Airfi x i SAS 
bemaling, mens Allan Nielsen var tæt på 
en podieplads med et fl ot diorama med 
en M4A3E2 Sherman Jumbo fra Asuka.

Billeder af  de deltagende modeller kan som 
altid ses på www.ipms.dk. Håber vi ses til 
næste kvartårskonkurrence (nr. 3/2018) i 
september på Nyboder Skole.
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Øverst til venstre er det Sonnich P. Hansens
1/1 alf, der fuldt fortjent hentede

1. pladsen i klasse A

Øverst til højre har vi Peter Nellemanns
SA-2 Guideline luftværnsmissil

klar til afskydning,
mens Bo Christensens Buddhabarn

har sat fi ngrene i ørene

Til venstre er det igen Peter Nellemann, som blev 
nr.2 i klasse B med dette fl otte folkevognsrugbrød

Herunder er det en Sd.Kfz.9 FAMO, bygget af 
Lars Rabech, der blev nr. 3 i klasse C

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen
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Øverst er der Lasse Hyllemoses
vindende Battle of Britain diorama.

Nederst er det Peter Nellemann, der har bygget en 
1/48 E-2 Hawkeye, som her er sat på en elevator

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen


