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Alouette III
i dansk tjeneste

Øverst ses M-071 under en landing på
F349 Beskytteren.
Bemærk forskellen på pontonernes spidser 
samt kokardens og day-glo feltets placering på 
oversiden
Foto: Forsvarsgalleriet.dk

Til venstre er M-072 i lav højde oppe nordpå. 
Dette billede er lidt ældre, da der endnu ikke er 
blevet monteret landingsspejl, radioantennen er 
også anderledes.
Foto: Forsvarsgalleriet.dk

Nederst er det M-019, der er fotograferet på 
FSN Værløse i februar 1981
Foto: Alf Blume
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Formandens side 

H
er på en af  året 2018 sidste dage prøver jeg at samle op 

på hvad der er sket i foreningen i det tredje år med mig 

som formand. Mit umiddelbare indtryk har været, det 

har været endnu et roligt år.

Jeg havde sat et nyt mål for foreningen for 2018, nemlig at vi 

skulle have revideret vores modelbedømmelsesregler og planlagt 

for en afholdelse af  en konkurrence, desværre så har det været så 

som så med entusiasmen blandt medlemmerne for at deltage, så 

dette er indtil videre udskudt til senere. Det vi har fået arrangeret, 

er at vi til marts afholder en modeludstilling med en publikums-

afstemning.

Ellers så har det mere været et år, hvor der har været ro i for-

eningen og vi har fået indarbejdet nogle gode procedurer for at 

gøre vores møder mere levende og indholdsrige, noget der gør at 

I som medlemmer får noget med hjem fra vores medlemsmøder, 

så I kommer igen til fremtidige møder…

Medlemssituationen
Vores medlemssituation er desværre ikke helt den samme. Vi er 

netto regnet blevet færre end året før. De medlemmer der har meldt 

sig ud, er for det meste fra provinsen, dvs. det eneste de har af  

kontakt med foreningen, er at de modtager vores foreningsblad, 

og så er der igen medlemmer, som stopper med modelbygning 

primært grundet alder. Dette kan vi ikke rigtigt modvirke, da gen-

nemsnitsalderen for den typiske IPMS’er er stigende. Vi bliver jo 

alle ældre.

Det er ikke fordi der bliver færre modelbyggere i landet, det 

kan man konstatere ved at besøge diverse modelbygningsfora, især 

på Facebook. Der er bare ikke en tradition for at være medlem 

af  en klub som tidligere, nutidens løsere tilknytning er åbenbart 

mere fremtiden. Her i dette år har vi måtte sige farvel til ca. 30 

medlemmer. Det er ikke fordi der er utilfredshed, det er nok bare 

mere at medlemmerne falder fra grundet alder og tabt interesse, og 

som nævnt så er det nemmere at være løst tilknyttet de forskellige 

Facebook grupper.

Vores mødelokale har dette år ikke givet os nogle problemer. 

Vi har booket lokalet frem til sommerferien 2019 og jeg har været 

i dialog med kommunen for booking et år frem. Bestyrelsens tiltag 

til at gøre møderne hyggeligere med lidt brød, kaffe og the er blevet 

vel modtaget og fortsætter ved de fremtidige møder.

Vi har en rimelig organiseret mødestruktur. Der er 4 møder der 

er afsat til Kvartårskonkurrencer, så har vi 3 møder som grundet 

skolelukninger er hensat til andre lokaliteter, primært Stoppel 

som tålmodigt lægger forretning til (stor tak til Jacob), så har vi 

tre temamøder som kræver at I som medlemmer ”spiller med” 

og afholder indlæg om hvad I interesserer jer for. Der skal her 

samtidigt lyde en stor tak til de medlemmer der har underholdt 

på de tre temaaftener vi har holdt i 2018.

Bladet
Vi her i 2018 klaret os ved at holde portoudgifterne nede ved at 

Kai vores medlem no.1 sender bladet via det estiske postvæsen, 

det gør at det koster nogenlunde det samme som før Post Nord 

hævede portosatserne i 2016. Så længe at Kai har mulighed for at 

hjælpe så fortsætter denne praksis, og der skal igen lyde en kæmpe 

tak til Kai for hans hjælp. 

Vi har nu udgivet i alt 4 blade i det nye format i fuldfarve, det 

har, synes jeg selv, været en stor succes. Vi udgiver et særdeles fl ot 

blad der kan tåle sammenligning med de ”store” foreningers blade, 

både IPMS-foreningsblade og andre modelforeningers blade. Der 

skal lyde en stor tak til redaktøren for hans store arbejde med utræt-

teligt at sætte bladet sammen 

nummer efter nummer.

Vi påregner ikke at ændre 

på kontingentet som jo er 

275 Kr. årligt. Det giver dig 4 

blade i det nye format, samt 

adgang til medlemsmøderne 

på Nyboder Skole, adgang 

til Forum, Facebooksiden, 

Hobbymesserne i marts og 

november, forudsat at du del-

tager som byggende medlem 

på standen, samt hvad vi får af  

muligheder for at tilbyde dig som medlem hen over året.

IPMS-året
IPMS-året starter med som bekendt generalforsamlingen i januar, 

så i februar der vil der være bladudlevering samt 1. Kvartårskon-

kurrence. Marts og april har vi temamøder, vores temamøder er 

som det for nuværende ser ud meget åbne.

Vi mangler en ”frivillig” til vores temamøder i 2019, så tøv ikke 

med at tilmelde dig hvis du brænder med et emne, som vi alle kan 

blive klogere af. Jeg har tidligere listet emnebanken med mulig-

heder så du også kan vælge ud fra denne, som er bragt herunder.

• Weathering. Hvad gør man for at det ser realistisk ud, herun-

der brug af  wash/pinteknik og/eller brug af  p igment:

 På fl y, både 2 VK og moderne.

 På panser, både 2 VK tysk/allieret og moderne.

 På biler, både civile og racerbiler.

• Weathering når man bygger dioramaer/huse, hvorfor er det 

overhovedet nødvendigt.

• Modulation maleteknik hvad er det? (En maleteknik som giver 

fantastiske resultater).

• Hairspray teknik – En ekstrem weatheringsteknik. Hvordan 

gøres dette?

• Fremstilling af  egenproducerede decals: Printer, software m.m.

• Scratchbygning: Hvad skal der til af  materialer, tegninger m.m., 

fortolkning af  billeder.

• Figurmaling: Skyggeteknikker, fi gurhoveder?

• Alclad: How to, sammenlignet med Testors Metalizer og med 

de nye acrylmetalfarver fra AZ/MIG
• Spraydåser: Mange har fundet Tamiyas spraydåser gode, tips 

og anvendelse, dekantering og lign.
• Rigning og generelt om bygning af  1.VK fl y.
• Etch detaljering arbejde/lodning og hvad er det til for?
• Resinstøbning, hvad gør man og hvad skal man indkøbe, hvor-

dan passer du på helbredet.
• 144 skala. Det vidste du ikke fandtes! – En gennemgang af  

modeller, bemalingsmuligheder og transfers.
• Bygning og detaljering af  skibe i skala 1:350, kom her og bliv 

klogere.
• Hvad har du i værktøjskassen – en gennemgang af  hvad du som 

minimum må have som modelbygger. Vis os din værktøjskasse, 
hvorfor synes du at dette er godt værktøj.

Som I kan se og læse, så har vi vendt en god del af  emnerne i de 
foredrag som har været afholdt over de sidste par år; men der er 
mange af  emnerne som ikke er blevet berørt endnu. Så tøv ikke 
med at melde dig hvis du vil holde foredrag om et af  emnerne.

Husk vi holder udstilling ved hobbymessen i marts og vi har 
brug for at de af  jer der deltager som udstillere eller som model-
byggere holder øje med udstillingen, således at modellerne ikke 
lider overlast. De af  jer der kan huske vores jubilæumsudstilling 
ved hvordan vi klarede det dengang.
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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 March 2019
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En lærke letted’ 
Og tusind fulgte hedder det i sangen fra 1945. Her er der også tale om en lærke med en 

stærk forbindelse til Danmark, en helikopter der fl øj første gang for 60 år siden.

Af Lars Seifert-Thorsen

Der er intet nyt i at disse historiske 
artikler tager deres begyndelse 
noget tidligere end den dato 

som markerer jubilæet. Det gælder også 
her, hvor vi skal hoppe et par år længere 
tilbage i tiden.

Hos Sud Aviation ønskede man at ud-
vikle en større og mere kraftfuld helikopter 
end den Alouette II som var i produktion. 
Alouette II fl øj første gang i 1955 og man 
ønskede især at få en fuldt inddækket 
fuselage med plads til 6 passagerer og en 
enkelt pilot.

Udviklingen af  den nye helikopter gik i 
gang i 1957 med en kendt ingeniør, Charles 
Marchetti, i spidsen for et team af  folk 
som havde været involveret i udviklingen 
af  Alouette II.

Projektet blev hurtigt godkendt og da 
man kunne trække på gode erfaringer fra 
den tidligere type, gik det hurtigt fremad 
med de to prototyper som man havde 
besluttet sig for. Da man lænede sig op ad 
Alouette II helikopteren holdt man fast i 
navnet og skiftede blot til et romer-3, så 
den nye type kom til at hedde Alouette III.

Designet
Det design som man endte med, var en del 
større end den tidligere Alouette II. Først 
og fremmest er Alouette III ca. ½ meter 
længere og samtidigt er rotoren næsten 
en meter større i diameter. Tomvægten 
er 250 kg større, men samtidigt er max. 
vægten øget med 600 kg. Der er også tale 
om en væsentlig kraftigere motor end hos 
forgængeren, idet den valgte Turbomeca 
Artouste IIIB gav 110 hk mere.

Det giver alt i alt en hurtigere helikopter 
der kan operere i større højder, det er dog 
på bekostning af  rækkevidden, hvor den 
ældre model kan komme ca. 20 km længere 
ud inden den må vende om.

Som tidligere nævnt, så er hele fuse-
lagen inddækket og det er kun motoren der 
er placeret udenfor inddækningen. Det gør 
det meget nemt at komme til motoren for 
mekanikerne.

En væsentlig forskel er, at understel-
let som oftest er et hjulunderstel modsat 
forgængerens meder. Men hvis det er 
nødvendigt, kan understellet skiftes til ski 
eller pontoner, afhængigt af  hvad man har 
brug for.

Jomfru- og testfl yvninger
I begyndelsen af  1959 var man klar til at 
sende den nye helikopter i luften, hvilket 
skete den 28. februar 1959 fra Paris-Le 
Bourget lufthavnen. Denne første proto-
type var indregistreret F-ZWVQ. Selve 
jomfrufl yvningen forløb uden dramatik, 
så der er ikke så meget at sige om denne.

Piloten på jomfrufl yvningen var en 
berømt fransk testpilot indenfor helikop-
terverdenen ved navn Jean Boulet. Han 
satte senere en lang række rekorder for 
helikoptere, hvoraf  en af  dem stadig står 
her i 2018 hvor artiklen skrives, nemlig 
højderekorden på 12.442 meter, men det 
er en anden sang.

Prototype nr. 2, med registreringen F-
ZWVR kom første gang i luften i maj 1959 
med en anden pilot ved pinden.

Man gik straks i gang med at lave lidt 
små modifi kationer på prototyperne som 
testfl yvningerne viste der skulle til. Den 
vandrette stabilisator blev fl yttet lidt og der 
kom et par ”endeplader” på den. Samtidigt 
fjernede man den lodrette stabilisator. Det 
var i dog i den helt tidlige konfi guration, 
at typen fi k sin offi cielle debut på det in-
ternationale Paris-Le Bourget Air Show i 
midten af  juni 1959.

Testfl yvningerne gik i gang og begge 
prototyper blev brugt for at kunne opnå en 
certifi cering så hurtigt som muligt.

I mellemtiden var den franske hær 
blevet interesseret i typen, så interesseret 
at der blev bestilt tre for-serie helikoptere 
der skulle leveres i 1960.

Prototyperne var kram der duede, de 
blev i hvert fald ikke sparet. Allerede d. 
22. juni 1960 viste Jean Boulet at der var 

tale om en usædvanlig ny helikopter. Med 
fi re passagerer og 150 kg udstyr ombord 
landede han prototype nr.1 på toppen af  
Mont Blanc (i 4.810 m højde). I oktober-
november samme år havde Indien udtrykt 
interesse for typen og Boulet var på en 
demonstrationstur i Himalaya. Her gen-
nemførte han en landing og efterfølgende 
start med en passager og 250 kg udstyr på 
en bjergtop i 6.004 meters højde, hvilket 
var en verdensrekord på dette tidspunkt.

Sud Aviation kunne selvfølgelig ud-
nytte dette rent kommercielt idet man 
reklamerede vidt og bredt med typens 
præstationer. Det fi k interessen for typen til 
at boome og skæppede godt i ordrebogen.

Serieproduktion
Man begyndte at serieproducere typen i 
1961 og det er lidt interessant at den første 
Alouette III der rullede af  samlebåndet, 
blev leveret til det burmesiske luftvåben d. 
25. juli 1961. Dette skete endnu inden de 
franske myndigheder havde givet typen et 
civilt luftdygtighedsbevis.

Det er også interessant at nævne at ty-
pen, i forskellige varianter, blev produceret 
helt frem til 1985.

Operativ tjeneste
Normalt er det oprindelseslandets militær, 
der er de første der får en ny type i brug, 
men dette var ikke tilfældet med Alouette 
III. Her var det faktisk to andre ordrer der 
var de første der blev leveret. Den franske 
hær bestilte 50 stk. i juni 1961 og fi k dem 
leveret ret kort tid efter.

Den tidlige udgave havde betegnelsen 
SE 316A og den udgave fortsatte i produk-

Her er den første prototype ude på en af de første 
fl yvninger i 1959
Bemærk den lodrette stabilisator under halebommen
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tion frem til 1968 hvor den blev afl øst af  
SE 316B. Forskellen her ligger i motoren. 
A-udgaven havde den samme Artouste 
motor som også sad i Alouette II, mens 
B-udgaven fi k en mere kraftfuld Astazou 
motor. Den første B-udgave gik i luften i 
juli 1967.

Typen fortsatte i produktion i mange år, 
da man lukkede for samlebåndet i Marig-
nane i 1979 som følge af  svindende ordrer 
var der blevet bygget 1.437 stk. Herefter 
fortsatte man med licensproduktion, inkl. 
nogle lidt forbedrede udgaver, som blev 

bygget i Indien af  Hindustan Aeronau-
tics Limited, af  IAR i Rumænien, F+W 
Emmen i Schweiz og Fokker i Holland. 
Inderne alene stod for mere end 300 stk. 
og det endte med at det samlede produk-
tionstal kom et stykke over 2.000.

Typen har gjort tjeneste rundt i hele 
verden. Fra Albanien til Østrig her i 
Europa, fra Argentina til Venezuela i Syd-
amerika, fra Australien til Nepal i Asien og 
fra Libyen til Sydafrika i Afrika.

Listen over lande der har anvendt ty-
pen, er på ikke mindre end 60 lande. Hertil 

kommer der så en lang række civile fi rmaer 
som har anvendt Alouetten til mange for-
skellige formål.

For blot at tage et par enkelte dyk ned 
i anvendelsen så har typen været brugt i 
kampoperationer af  den portugisiske hær 
fra 1963 og frem i deres kolonikrige i An-
gola, Mozambique og Guinea-Bissau. Man 
hoppede ud fra helikopteren i 2-3 meters 
højde, mens en specialmodifi ceret Alou-
ette III med en franskbygget 20 mm MG 
151/20, der skød ud ad venstre sidedør 
holdt fjenden nede indtil de luftbårne kom-
mandosoldater fi k gennemført angrebet.

Sydafrika brugte også typen i kamp i 
forbindelse med operationer ind i Namibia 
og Angola. Som et lille kuriosum kan det 
nævnes at Argentina havde 14 stk. Alou-
ette III, hvoraf  en var ombord på General 
Belgrano da dette skib blev sænket af  eng-
lænderne under Falklandskrigen.

Den danske forbindelse
Her tager historien sin begyndelse i forbin-
delse med grønlandsskibet Hans Hedtofts 
forlis i januar 1959. Den efterfølgende 
undersøgelse af  forliset pegede på, at red-
ningsberedskabet omkring Grønland burde 
forbedres og det blev kort efter besluttet 
at der skulle bygges fi re stk. isforstærkede 
inspektionsskibe, der alle skulle kunne 
medføre 1 eller 2 helikoptere.

Mens bygningen af  skibene af  Hvid-
bjørnen-klassen var i gang kiggede man sig 
rundt efter en egnet helikoptertype. Her 
faldt man meget naturligt over netop Alou-

ette III og man an-
skaffede sig i første 
omgang 5 stk., der 
blev leveret i 1962.

Da de skulle an-
vendes af  Søværnet 
gav det mening at 
man genoplivede 
Marinens Flyve-
væsen, nu under 
navnet Søværnets 
Flyvetjeneste.

Pi loterne var 
l injeofficerer fra 
Søværnet, der blev 
s e n d t  i g e n n e m 
grundlæggende fl y-
veuddannelse på 
Flyvestation Avnø 
og derfra videre til 
helikopterskole i 
USA.

Det første skib 
i klasse blev sat i 
tjeneste ved udgan-
gen af  1962 og den 
første deployering 

Indien er et land med humor.
Til deres Republic Day Parade i 1977 havde de udklædt en Alouette som elefant.
Det krævede ikke bare en god pilot men også kontrol over udklædningen.
De har ved andre lejligheder lavet en Alouette-fi sk fra den indiske fl åde og en tilsvarende 
dronte da de forærede en Alouette til Mauritius i 1993.
Foto: Internettet (timesofi ndia.indiatimes.com)

Rhodesia monterede 2 stk. 12,7 mm maskingeværer i en Alouette
Foto: Internettet (tumblr.com)
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til Grønland skete i 
sensommeren 1963. 

Opgaven var 
først og fremmest 
at deltage i over-
vågningsopgaver i 
både grønlandske 
og færøske farvan-
de, men de kunne 
også bruges til for-
skellige rednings-
opgaver. Endelig 
blev de også brugt 
t i l  søopmål ing , 
fiske riinspektion, 
transport af  både 
gods og personel og 
andre forefaldende 
opgaver. En noget 
speciel mission blev 
fl øjet d. 5. novem-
ber 1969, hvor en 
Alouette blev indsat 
til at jagte smuglere, 
en jagt der endte i 
Nyhavn i Køben-
havn.

Man havde stor 
glæde af  helikopter-
ne, så i 1968 anskaf-
fede man yderligere 
tre stk. Alouetterne 
var fra anskaffel-
sen organiseret i 
en ”Naval Flight” 
under ESK 722 på 
Værløse.  Denne 
organisering fun-

M-071 på
FSN Værløse en gang 
i 1970erne
Foto: © Flyvevåbnets
Historiske Samling

M-388 på et inspektionsskib viser 
hvordan rotoren foldes
Foto: © Flyvevåbnets Historiske
Samling

7

Her er M-388 taget på besøg på RAF Bentwater
Men, man har skiftet til hjulunderstel. Antennerne kunne dog indikere,
at det er sket inden man fandt på at montere pontoner
Foto: © Flyvevåbnets Historiske Samling
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gerede frem til 1977, hvor man udskilte 
enheden som en selvstændig enhed direkte 
under Søværnets Operative Kommando. 
Alouetterne var efterhånden blevet ældre 
og de var ikke længere tidssvarende, hvor-
for man i midten af  1970erne begyndte at 
kigge sig om efter en afl øser.

I 1977 besluttede man at anskaffe 
Westland Lynx helikoptere. De blev leve-

ret i 1980-81 og dermed var det slut med 
Alouette III i dansk tjeneste.

De første to forlod Søværnet i 1980 og 
den sidste fl yvning med en dansk Alouette 
III fandt sted d. 1. december 1982.

I dansk tjeneste fl øj typen med pon-
toner, men der fi ndes enkelte billeder af  
danske Alouetter med hjulunderstel.

Udfasning
Rundt om i verden er man godt i gang med 
udfasningen af  typen, der har masser af  år 
på bagen. Men der er fortsat mange lande, 
især i den tredje verden, hvor den fortsat 
gør god tjeneste i de forskellige landes 
militære fl ystyrker. I Europa er det en lille 
håndfuld i den belgiske fl åde og ca. 20 stk. 
i Østrig som fortsat er fl yvende.

88888

M-019 står her på forpladsen foran hangaren på FSN Værløse
Foto: Forsvarets Bibliotek

Et fi nt "action" billede af Alouette M-030 ombord
på et inspektionsskib i Nordatlanten
Foto: K.O. Petersen (wikimedia.org)
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Den franske fl åde er i færd med at 
udfase typen efter at have haft dem i 55 
år. Det er især et spørgsmål om at der er 
mangel på reservedele og at de er så slidte 
at det er dyrt at holde dem i luften.

Den sidste pris som er blevet offentlig-
gjort, er fra oktober 2017, hvor det kostede 
13.000€ pr. time at fl yve en Alouette, det 
svarer til 100.000 kroner. Samtidigt er man 
nede i, at der er under 40% af  bestanden 
som er fl yvedygtige samtidigt.

Civilt brug
Men selv om typens militære karriere 
synger på sidste vers rundt om i verden 
bliver de fortsat brugt civilt. Det er her 
især typens evner til at håndtere den tynde 
luft i højderne som gør at man fortsat 
bruger dem.

Der er tale om fi rmaer som har købt 
typen som fabriksnye helikoptere og som 
også har opkøbt de som forskellige landes 
militær har frasolgt. Her kan bl.a. nævnes 
det schweiziske fi rma Air Glaciers, der fi k 
den første leveret i august 1965.

Air Glaciers brugte deres Alouetter 
til Search and Rescue missioner samt til 
transport af  både passagerer og gods.

Air Glaciers anskaffede to af  de danske 
Alouetter, da de blev pensioneret af  Søvær-
net i 1983. Det var M-019 og M-439, der 
blev til henholdsvis HB-XOE og HB-XOF. 
De fl øj rundt i de schweiziske alper frem 
til 2013 og 2014, hvor den sidstnævnte 

blev den sidste Alouette i tjeneste hos Air 
Glaciers.

Bemalinger
Ja, der er jo nærmest frit valg på alle 
hylder her. Det spænder fra forskellige 
camoufl age bemalinger på de militære heli-
koptere til nogle i aluminiumsbemaling, 
som de danske og til mere farverige af  
slagsen. 

Air Glaciers fl øj med dem i et attraktivt 
rødt og hvidt skema. Franske Securité Ci-
vile havde dem i en helt rød bemaling med 
et hvidt zigzag lyn på siden. Mange af  de 
som fl øj i fl ådetjeneste var i blå bemalinger

Her skal da også lige nævnes de som 
gjorde tjeneste i de kunstfl yvningshold som 
anvendte typen.

Hollandske ”The Grasshoppers” der 
brugte Alouetten fra 1973 til 1995. Til at 
begynde med var typen i almindelig grøn 
bemaling, men man satte efterhånden gule 
eller hvide farver på helikopterne.

I 1979 blev de et offi cielt RNLAF op-
visningshold og de blev mat mørkegrønne 
med lodrette hvide striber i forskellig tyk-
kelse. Fra 1980 og frem havde de et fl ot 
rødt-hvidt-blåt farveskema, som de også 
havde da jeg så dem på Værløse engang 
i 1980’erne.

Portugisiske Rotores de Portugal 
anvender så vidt jeg ved fortsat tre stk. 
Alouette og her er der tale om et grønt 
farveskema med lysegrønne, røde og gule 

farver på siden af  fuselagen, se billederne 
af  dem her i bladet.

Bevarede Alouette III
Der er selvfølgelig mange som har fået lov 
til at leve videre på forskellige museer rundt 
om i verden.

I Danmark skal man en tur til Ålborg 
for at fi nde en af  de danske på Springeren - 
Maritimt Oplevelsescenter eller til Egeskov 
Slot, der også skulle have en udstillet.

Som hovedregel kan det siges at hvis 
landet har anvendt typen, så fi ndes der en 
Alouette III på et fl yvemuseum, det er bare 
med at undersøge mulighederne selv.

Alouette III i model
Yes, der er heldigvis flere fabrikanter 
som har kastet sig over typen i forskellige 
skalaer.

Ikke overraskende er Heller en af  disse 
fabrikanter. Heller har udgivet typen i ikke 
mindre end fi re forskellige skalaer, nemlig 
1:100, 1:72, 1:50 og 1:48. De lidt skæve 
1:100 og 1:50 sæt er fra begyndelsen af  
1960erne, så de har næppe den store in-
teresse blandt dagens modelbyggere. 1:72 
sættet er oprindeligt fra 1980 og har været 
genudgivet temmelig mange gange med 
nye decals.

Fujimi lavede et 1:50 sæt i slutningen af  
1960erne og har efterfølgende markedsført 
det som 1:48. Jeg ved at der er blevet ændret 
på nogle dele, men om der faktisk er tale 

Det franske Gendarmerie fl yver fortsat 
med Alouette III
Foto: Internettet (helicopassion.com)
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om et sæt i den ene eller den anden skala 
ved jeg ikke.

Engelske Whirlybird har lavet en dansk 
Alouette i 1:72 og såmænd også et detail-
sæt med pontonerne, der er beregnet til at 
passe sammen med Hellers 1:72 sæt.

101010101010101010

Det komplette sæt står til £21, mens 
pontonerne kan fås for £12 ifølge deres 
egne prisliste. Der skal selvfølgelig lægges 
porto oveni når man skal have dem hjem 
fra England. 

Kilder
Internettet, især:
www.heli-archive.ch
www.navalhistory.dk

Portugisiske Rotores de Portugal fl yver med tre Alouetter
i en ganske spændende bemaling

Foto: Internettet (forum.scramble.com)

Sydkorea har også anvendt Alouette III i deres fl åde. 
Her har man sat en stor radarnæse på den, hvilket 
giver et noget specielt udseende
Foto: Internettet (reddit.com)
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FWD – og plastisk kirurgi
Jeg er på genoptræning som modelbygger og har i den forbindelse altid godt kunne lide 

at bygge lastbiler. 

Af Martin P. Bendsoe

Jeg er en WW2 RAF jagerfl y entusiast, 
så mine lastbiler er i 1:72 (1:76) og i ud-
gaver i RAF tjeneste. I mit lager havde 

jeg en Hasegawa GMC CCKW lastbil med 
standard-lad og 6x6 hjul.

Modellen kan fra nogle vinkler se lidt 
forkert ud som en CCKW (i forhold til 
modeller fra PST og Heller er næsen no-
get bred i det). Men det ved andre bedre 
end jeg.

Samtidig var jeg ved at tjekke om RAF 
brugte CCKW – det gjorde de, men i større 
grad Studebaker US6. Samtidig faldt jeg 
over billeder af  FWD HAR-1, som så ud 
som et fi nt eksempel på hvad Hasegawa-
sættet kunne konverteres til.

Kort om FWD (fra reference 1): En 
amerikansk fabrik i Wisconsin som ”op-
fandt” fi rehjulstræk, i hvert fald var de i 
den første verdenskrig storproducenter af  
lastbiler med den teknik.

Under anden verdenskrig udviklede 
FWD en lastbil efter standard US Army 
specifikationer, dvs. de specifikationer 
som også ledte til CCKW og US6 (og 
de ligner jo hinanden alle sammen – ved 
første øjekast).

HAR-1 blev brugt af  den britiske hær 
og af  RAF; på nettet fi ndes en fi n samling 
af  billeder af  HAR-1 i britisk-polsk tjeneste 
i Italien.

Billeder af  HAR-1 i RAF brug er spar-
somme, men reference 1) har et billede af  
en udgave i RAF efterkrigsbemaling (blå-
grå og sort). RAF havde også en udgave 
som sneplov – en fornem konverterings-
udfordring (når man ser kompleksiteten, 
reference 1).

Både briterne og US Army brugte 
HAR-1 til transport i østen, specielt til 
Sovjetunionen via Iran. Der findes på 
YouTube en fi n lille fi lm om transporterne i 
(vist nok) Indien (reference 5, med billeder 
af  HAR-1, US6 og diverse Ford(-India)). 
HAR-1 blev produceret i 1943-44 i ca. 
9.000 eksemplarer, hvoraf  1.700+ gik til 
briterne.

Konverteringen
Der fi ndes mig bekendt ingen modeller af  
HAR-1, så en vej er at udsætte Hasegawa-
sættet for en del kirurgi.

Sættet er i en grå plastik, som er ret 
sprødt; det opdagede jeg et par gange hvor 
jeg ved en lidt hårdhændet tilgang fi k behov 
for lidt/nogen efterfølgende reparation (er 
under oplæring!). Men sættets dele er meget 
skarpt formet og stort set uden ”fl ash”. 
For at få en HAR-1 som slutprodukt er der 
behov for følgende ændringer:
• Nye forskærme - kræver at de eksiste-

rende skæres af  og der tilskæres ny 

geometri af  motorhjelmens sider. For-
skærmene kan bygges af  plast-plade 
eller Evergreen plastik stænger (bredde 
6,3 mm, lige til øllet).

• Modellens kølergril er fi n, men beskyt-
telsesgitteret for forlygterne skal fl yttes 
fra top til bund. Motorhjelmen buer lidt 
i sættet – skal slibes så det skråner lige 
ned mod kølergrillen. 

• Akselafstanden skal ændres, idet forhju-
lene skal fl yttes ca 4-5 mm bagud (det 
fandt jeg ud af  ved at hjulene sad helt 
forkert i forhold til de nye forskærme).
Da Hasegawa modellen har meget 
simplifi cerede bladfjedre, der er støbt 
ind i bundrammen, kræver det en del 
kirurgi, og at man har reserve-bladfjedre 
på lager. (CCKW’ens akselafstand 
er 164 tommer, mens HAR-1 har en 
akselafstand på 156 tommer; i 1.72 er 
det en forskel på 3 mm, men for at det 
ser rigtigt ud fl yttede jeg det nu de ca. 
4,5 mm).

• De bagerste bladfjedre i modellen 
understøtter et 2-akslet ophæng. Skal 
justeres til at bære én aksel. I den ideelle 
verden skifter man også her bladfjed-
rene, men man kan godt bruge det 
man får med i den eksisterende model 
(grundet CCKW’ens baghjulsophæng 
af  koblede aksler).

11

FWD HAR-1, standardudgave.
Foto: Internettet (off roadvehicle.ru)
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• Benzintank og reservehjul skal skifte 
plads. Modsat modellen sidder HAR-1 
reservehjulet på venstre side og tank på 
højre side. Dette kræver også, at ladets 
langsgående bæreramme tilpasses (geo-
metrien skal spejlvendes).

• Geometrien af  de tværgående bære-
arme for ladet skal ændres – de eksiste-
rende skæres af  og nye fra Evergreen 
plastik-stænger monteres. Modellens 
stænklapper kan bruges, men de skal 
tilskæres, da man ikke kan bruge model-
lens huller til montering.

• Der skal laves ny for-kofanger – ny bug-
tet geometri i stedet for en retlinet sag. 
Bagendens ”kofanger” kan genbruges, 
men da bærerammen skal forkortes, pla-
ceres de afskårne buffere efterfølgende.

• For en britisk version skal kun den 
venstre forlygte monteres.

• Presenningsdelen af  modellen skal 
tyndes ud indefra i den nederste halvdel 

(skrab ca 0,5 mm væk). Dette for at det 
ser bedre ud og for at det passer bedre 
henover ladets øvre dele. Tager lidt tid, 
men er ulejligheden værd.

• Man burde bruge lidt tid på ladets 
brædde-ramme. I Hasegawa-sættet er 
der 4 rækker langsgående planker, men 
der burde være 6 – både for en HAR-1 
OG for en CCKW (på bilen er de to 
øverste faste, mens de fire nederste 
udgør en opfoldet bænk). Det valgte 
jeg at ignorere, da der skulle presenning 
på. Uden presenning – så skal man på 
arbejde.

Bemaling
Modellen kan males i Olive Drab med f.eks. 
Hemp for presenning. For en udgave i Ita-
lien ser det ud som om der er et mønster af  
Light Mud malet over på karosseriet. Man 
kan også tolke billederne som en bleget 
Olive Drab med sort camoufl agemønster.

Hasegawa CCKW i fornem udførelse,
se http://miniafv.blogspot.com/2018/06/hasegawa-
172-gmc-cckw-353-cargo-truck_23.html.
Her er også et link til en komplet beskrivelse af 
byggeprocessen.
Straight from the box.

Udgaverne i Norditalien/Sydfrankrig 
og i Nordeuropa er alle i olive drab med 
hvide fem-takkede stjerne markeringer på 
chassiset. Min model mangler stadig at få 
sat decaler på.

Kilder
1) FWD HAR-Series Trucks, artikel i 
Wheels and Tracks, Number 5, siderne 
14-33, Battle of  Britain Press, 1983.
2) www.rafweb.org, “Air of  Authority - A 
History of  RAF Organisation”, kig efter 
Vehicles under Equipment og under 
Members pages.
3) Billeder af  tjeneste i polsk division i 
Italien, se www.mapleleafup.net/forums/
showthread.php?t=1341&page=3.
4) http://auto-zer.com/page/fwd-har-1/
default.html
5) Camel And Mule Trains, Convo-
ys (1944), Pathé, www.youtube.com/
watch?v=Q3zs2rcfgMg. 

Her er Martins 1/72 model
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Lord Nelson, Trafalgar, HMS Victory
Så kommer man ikke tættere på at mærke historiens vingesus.

Tekst og modelfotos: Torben Klein

Lord Nelson dør på dækket af  Vic-
tory, medens den engelske fl åde 
besejrer den franske. Det er også 

det, legender skabes af.
HMS Victory har da også været gen-

stand for mange modeller gennem tidens 
løb (ligesom hun stadig er et aktivt skib i 
den engelske fl åde), og den mindste, ældste 
og sandsynligvis også den dårligste model, 
er det lille sæt fra Airfi x.

Et sæt, der stammer helt tilbage fra 
1956, så det undskylder måske nok den 
manglende research og primitive støbe-
teknik.

Men mod bedrevidende kom hun med 
hjem fra CMT Hobby en dag. Et offer 
for mit princip om ”når du er i en fysisk 
hobby butik, bør du købe noget”.

Så Victory kom med hjem, for måske 
kunne man lave lidt skæg og løjer med 
den alligevel.

Problemerne
Et problem, som jeg kender allerede fra 
barnsben af  er, at hun har for mange sejl 
på masterne. Af  en eller anden grund har 
man i 1956 valgt at lave alt for høje master 
med for mange sejl. Det er jo til at klare ”i 
en håndevending”. Så er resten måske bare 
at nipse lidt detaljer på plads.

Men efter at have lukket sættet op og 
kikket nærmere på det, går det i al sin gru 
op for mig, at det mest alvorlige problem, 
hun har, er dækket. 

Det er helt i skoven i forhold til det 
rigtige fartøj, og selv i min ”godt nok” 

verden, er det ikke OK. De små dutter af  
plastik på siden er også umulige at få til at 
ligne kanoner og kanonluger. 

Men hvad, jeg besluttede at gå i gang 
med at se, om den gamle 1956’er kunne 
opgraderes.

Skroget
En tur på Google viste, at selve skroget 
ligner pænt i profi l. Så første spørgsmål 
var, ”kan der laves fornuftig bestykning 
af  siderne.”

Alle detaljer blev fræset ned, og jeg 
lavede en arbejdstegning i 1:1 i forhold til 
modellen, der så blev brugt som master 
til udboring af  alle kanoner på skibssiden. 
Oven over hvert hul blev der så pålimet 
et stykke plastikark. Når der så kommer 

Det samlede skrog og
de to nye dæk.

Nederst ses dækket fra sættet
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sprue i hullerne, så er der pludselig mere 
veldefi nerede kanoner og luger. 

Det er ok at gå videre, der er chancer 
for, at det nok skal blive godt.

Nyt dæk
Skibet skal have helt nyt dæk layout!

Hoveddækket fortsætter parallelt ud 
mod stævnen og stopper så med en vinkel-
ret afslutning og en lodret væg ned, hvor 
der er døre ud til bovspryd. Samtidig skal 
der så være en halvrundt dæk ude i boven.

Så hvor skroget begynder at runde er 
der heldigvis nok gods til, at man kan skære 
ud til mere hoveddæk og fræse bovsprydet 
ud, så der bliver plads til nyt dæk og der 
bliver huller i graveringerne på boven.

Agterdækket fylder hele den bagerste 
”forhøjning”. Selve beboelseskvartererne 
er noget mindre, her er det en fordel at 
google Airfi x byggevejledningen til deres 
store model, der kan give inspiration.

Hoveddækket skal have en gevaldig 
udskæring, så der kan kikkes ned til næste 

dæk, hvor der også skal stå noget skyts. 
Opgaven er så at lave dæk, der passer til 
skroget og bliver, hvor det skal være. For 
når først nederste dæk er på plads, så får 
man ikke en chance for at gøre noget for 
at holde hoveddækket!

Jeg valgte at lave skabeloner i pap og 
klippe dem til, så de passede. Så kunne der 
laves de endelige dele i plastikplade.

Jeg lagde tykke stykker plastikplade 
langs skroget, hvor dækket skulle ende. Så 
kunne det trykkes på plads, uden at ryge 
for langt ned.

Nederste dæk skal på først, og så skal 
der sættes kanoner. Her nøjedes jeg med en 
stump plastikplade som lavet og et stykke 
sprue som løb. Hjul med en sort klat maling 
fra en Posca pen. Samme fremgangsmåde 
til de 6 kanoner, der senere skulle sættes 
på hoveddækket.

Master
Master kunne man måske godt have lavet 
ved lidt bearbejdning af  sæt-delene, men 
jeg valgte at bruge ren scratchbygning af  
sprue og plastikplade til udkiksplatforme.

Størrelse afpasset efter arbejdsteg-
ningen. De går gennem dækket i et dertil 
boret hul og er limet fast på bundpladen 
af  skibet, (der derfor er lavet som en vand-
liniemodel).

Sejl!
De tomme-tykke dele fra 1956 sættet er 
noget store i det. Jeg fræsede dem rene og 
brugte dem som master til at støbe nye i 
serviet.

Dvs. serviet opblødt med fortyndet 
snedkerlim. Som, når det er tørt, gør ser-
vietten stiv, så den kan klippes til, samtidig 
med, at den får en let transparent overfl ade.

Flag blev ”malet” i Photoshop og 
printet på hvid decalark. Derefter blev de 
påført ”serviet-sejl-materiale” til et mere 
organisk udtryk, end jeg kunne opnå med 
papir eller plastik.

Rigning
Rigning er udført i sort sprue. Stående og 
løbende gods er limet med ”Glue’n’Glaze” 
fra Deluxe materials (www.deluxematerials.
com), og det holder ufattelig godt og tørrer 
helt klart op. Rigningen holdt til langt mere 
håndtering, end jeg havde turde håbe på.

Rebstiger til udkiksplatforme er også 
sprue. Stående gods limet i toppen til ma-
sten og derefter spredt ud nede ved dækket.

De tværgående stykker føres gennem 
en pensel med fl ydende lim. Så venter man 
et øjeblik, til overfl aden er ”angrebet”. 
Derefter lægges den lidt forsigtigt hen over 
de stående stykker og bankes forsigtigt på 
plads med en skalpel el.lign. Så limer de 

Øverst er det underste dæk monteret sammen med nogle kanoner, i midten er øverste dæk 
monteret og nederst er det malet og der tilføjet div. detaljer
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helt fast og stritterne ude 
ved siderne kan sidenhen 
klippes af.

Her var jeg ude og 
investere i en neglebånds-
saks. Den har et lille og 
buet klippehoved, der kan 
komme til ind i krogene. 
Dog skal det anbefales at 
holde ”lige venstre mar-
gin”, så klippe arbejdet 
halv eres.

Agterspejlet
Agterspejlet burde have 
være graveret op, hvis 
det skulle have været top-
dollar-nice.

Jeg snød og skalerede 
et billede fra internettet til, 
så det passede til sættet. 
Derefter print på decalark, 
så gik det lidt nemmere.

Dioramaet
Efter lidt dækspynt og 2 
redningsbåde fra reserve-
delskassen, var hun klar til 
at komme til søs.

Her ses "serviet-sejlene" i nærbillede
Nedenunder er hele produktionen lagt ud
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Her er det (igen) en old-school løsning. 
Min vand er alm. gips, forseglet med lidt 
overskydende vægmaling, da det var tørt. 
Så suger gipsen ikke farve mere.

Derefter malet med lidt kunstner 
acrylfarve. Jeg har købt lidt prisbillige tuber 
hos Søstrene Grenes, sådan bare lige for at 
prøve. Skulle du blive grebet af  det, kan det 
godt betale sig at gå i en kunstnerbutik efter 
lidt mere pigmentholdig farve.

Konklusionen
Så, jeg havde nået mit mål. Jeg havde fået 
blæst mere liv i det gamle sæt fra 1956. Selv 
om, har jeg bygget det? Det eneste, der er 
blevet brugt, er de 2 skrogdele.

Men det var et fantastisk sjovt og 
spændende scratchbygningsprojekt, som er 
noget af  det, jeg synes, er rigtig sjovt ved 
vores hobby. ”Lad os lave noget, der ikke 
er udgivet i sæt”.

Til højre ses fl agene, der er lavet
på "serviet-sejl" materialet

Modellen af Victory på bunden af
dioramaet, der endnu ikke er bemalet
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Øverst er det et billede fra Portsmouth havn i 2018,
hvor HMS Victory i dag ligger som museumsskib.
Foto: Via Internettet

Til højre er det agterspejlet på Torbens model

Nederst et håndkoloreret fotografi  fra ca. 1900,
der viser HMS Victory i Portsmouth havn
Foto: Via Internettet
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Tre modelarrangementer i 2018
Lübeck, Århus og C4 i Malmø.

Tekst og fotos: Peter Nellemann

Der har i årets løb været nogle 
modelarrangementer, som jeg 
har deltaget i sammen med gode 

byggebrødre.

Lübeck 20-21. april
Turen til Lübeck var en todages tur, der 
startede kl. 6 fra Vordingborg, i Kjelds bil. 
Alle sættene kunne være i bilen ved hjælp 
af  lodder og trisser.

Turen til hansestaden var uden pro-
blemer og vejret var skønt hvis man skulle 
være ude. Det fi k nok den mindre gode 
virkning, at der ikke kom så mange gæster 
til kongreshallen som man kunne ønske, 
mere om det senere.

Vi havde bestilt bordplads til at bygge 
ved og til at sælge nogle få gamle sæt. Vi 
havde prøvet at koordinere med vores jyske 
byggebrødre så vi kunne sidde sammen.

Undertegnede havde besluttet kun at 
tage nogle gamle sæt med til salg, som kun 
har interesse for samlere, da alle de nye 
gængse sæt næppe ville kunne sælges til en 
pris der var besværet værd, så hos mig var 
det collectors corner.

Arrangementet var en udstilling kombi-
neret med salg. Der var alle typer af  model-
ler og alle typer af  sælgere, mange private 

som os og en del professionelle, hvor af  
nogle også havde professionelle priser.

Det hele foregik i kongreshallen, der 
ligger lige ud til det vand der løber rundt 
om den gamle by i Lübeck, et meget kønt 
sted med glimrende lysindfald.

For ikke udstillere skulle der betales 
entre, ligesom ved hobbymessen i Rødovre.

Hallen består af  et meget stort rum 
hvortil der er knyttet mindre lokaler på 
første sal, men bygget med en åben bal-

I Lübeck kan man få et overblik over udstillingen fra balkonen.
Her er der gang i opstillingen af modeller

1818181818181818181818

Peter har et godt øje til lidt mærkelige
fl ytyper, især hvis de er franske!

Her er det en Bleriot 125 prototype,
som aldrig blev serieproduceret.
Der er tale om et 1/72 resin sæt

fra FSC Breuning
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kon/trappe så man kan overskue hele salen 
nedenfor fra balkonen. Derudover er der 
lokaler i forlængelse af  den store hal, hvor 
de professionelle sælgere stod.

Ideen med arrangementet er ikke at 
afholde et mesterskab eller konkurrence, 
men blot at vise vores hobby frem, og 
det blev den i alle variationer. Det der var 
mindst af  var skibe, men til gengæld var 
dem der var meget gode i 1:700.

Alle variationer af  bilmodeller var 
repræsenteret, lige fra en Mercedes SIG, 
til kæmpedioramaer med US biler, hvor 

bilerne var fi ne, men hvor selve dioramaet 
synes alene at have til formål at opbevare 
modellerne. Man skal dog være varsom i 
sin kritik, da et af  de mere farverige dio-
ramaer faktisk var en tro kopi af  et sted i 
USA, idet fotos af  stedet var til rådighed 
for eventuelle tvivlere.

I kampvognsklassen var vi smukt 
repræsenteret ved Kjelds fornemme udstil-
ling af  materiel fra 1. Verdenskrig.

Hans bord var udsmykket med gamle 
hverveplakater, som sikkert har tiltrukket 
mange nysgerrige. Kenneth udstillede 

sine 1:144 modeller og jeg et bredt udvalg 
af  modeller, der kunne give anledning til 
samtale med interesserede.

Herudover var der naturligvis en række 
tyske udstillere, der så vidt jeg kunne se, 
havde bygget nogle meget fi ne modeller.

I fl ymodel afdelingen var der nogle helt 
suveræne modeller i både 1:72 og 1:48 af  
fl y og dioramaer fra WW 1. Herunder en 
observationsballon, der bliver holdt fast 
med reb af  et stort antal soldater, alt i 
skala 1:72, formidabelt. Herudover var der 
nogle meget fi ne 1:144 US marinefl y, der 

Kan man få disse skibe i model? Ja, i skala 1:700, men det kræver at man kan bygge i pap!
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Skalaen er her 1:700. Bemærk lige
halebommene på fl yene - i den skala!
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på fotos ikke kan skelnes fra modeller i en 
større målestok.

Sci fi  modeller griber om sig og også i 
Tyskland er de meget populære, så der var 
et bredt udvalg af  virkelig gode modeller.

En ting som er speciel for Tyskland, 
er papmodeller af  alt mellem himmel og 
jord. Jeg var først overbevist om at det var 
plasticmodeller, men blev skuffet/over-
rasket da det viste sig at være pap. Det er 
så vellignende, at man nemt tror at det er 
en ”virkelig” model.

I indkøbsafdelingen var der et meget 
bredt udvalg af  specialforretninger, hvor 
man kunne købe ting som ikke ses her-
hjemme, blandt andet en forretning der 
sælger fi gurer i 1:72 i resin, som omfatter 
så forskellige ting som indianere, arabere, 
alle hånde soldater, sørøvere osv. Det spe-
cielle ved dem er en meget høj kvalitet og 
en rimelig pris.

Hertil kom selvfølgelig sælgere af  
regulære sæt som også kan købes andre 
steder, men sommetider til andre priser. En 
sælger af  panzer i primært lille skala, havde 
åbenbart fået nogle personbilmodeller fra 
Tamiya, Fujimi og andre, som ikke hørte 
med i sortimentet, så de solgtes for mel-
lem 10 og 15 euro, ca. 1/3 af  prisen. Min 
Ferrari bestand blev derfor udvidet noget.

Der var også de polske sælgere, der 
mente at alle sæt skal koste mere her i ve-
sten, på trods af  at alle æskerne så ud, som 
om de var kørt over af  en lastbil, alligevel 
fi k de solgt noget.

Hos de private kunne der også gøres 
gode fund. Da mange jo alligevel gerne 
vil af  med sættene, som de ikke længere 
har interesse i, kan priserne tit være meget 
rimelige.

Som sælger fik man også brugt sit 
begrænsede tyske, idet folk generelt gerne 
ville snakke. Jeg solgte således nogle gamle 
Airfi x poser til en herre der var fyr og 
fl amme over så billige de var og så mint 
condition. (10 euro pr stk.) – det viste sig 
at han var samler, det anede mig nok, men 
han havde åbenbart også en hjemmeside 
om emnet. En anden fortalte en masse, 
som jeg næsten forstod, om et af  nogle af  
de udbudte fl y havde fl øjet fra Ålborg, og 
nej, han havde ikke selv deltaget i krigen, 
men måske hans far eller onkel… Kort sagt 
man får snakket en masse med alle mulige 
sjove og interesserede folk.

Vi havde sammen med vennerne fra 
Århus (dem kommer vi til under AROS) 
fået mindst 10 borde, fordi Bo vist nok 
havde bestilt så rigeligt med borde. Han 
havde lige glemt at de skulle koste 30 euro 
pr. stk. Vi var også efter ønske blevet sat 
sammen, så vi dannede en stærk dansk 
repræsentation.

Denne franske observationsballon holdes nede 
af folkene på jorden. Modellen er i 1/72

En tysk fl yver fra 1.VK i meget fi n udførelse

Flere skibe, som der 
var en del af
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Med alle disse borde kunne, der laves 
en fl ot dansk udstilling med diverse store 
fl y fra Århus folkene og Kenneths og un-
dertegnedes 1:144 fl y og som toppen af  
kransekagen Kjelds panser fra første 
verdenskrig.

Lørdag aften gik vi alle ud i byen til en 
bygselv burgerbar, der åbenbart var meget 
populær, for der var fuldt hus, men endnu 
engang havde Bo sørget for at bestille bord 
i god tid.

Efter måltidet gik det tilbage til hotellet, 
hvor de fl este af  os boede, til en hyggelig 
snak over et enkelt glas eller to.

Det var helt igennem hyggeligt og rart 
at lære de gode folk fra Århus lidt bedre 
at kende.

Søndag var jo afslutning og betalings-
dag, og da der nu skulle betales, havde Bo 
samlet alle sine euro for at betale, men af  
en ikke helt klar grund ville tyskerne kun 
have 20 euro i betaling.

For at de ikke skulle gå helt fallit fi k 
de 50 euro, stadig overhovedet ikke var i 
nærheden af  hvad det skulle have kostet. 
Vi tre fra Sjælland fi k vores borde gratis 
af  jyderne og mange tak for det. En årsag 
til denne særlige lave betaling har måske 
været at antallet af  besøgende ved ret lavt 
formentlig blandt andet på grund at det 
ekstremt gode vejr.

Hjemturen lærte os, at man ikke kan 
tage en tidligere færge når man har en billig 
billet. Vi spenderede en times tid i border 
shoppen inden vi måtte komme ombord 
på næste færge.

Konklusionen på udfl ugten var, at det 
gør vi igen til næste år, hvis der bliver et 
nyt arrangement i Lübeck.

AROS 2018
Igen i år havde århusianerne fået gang i et 
mesterskab på en skole, hvor forholdene 
var helt i top, gode lysforhold og god plads 
til de mere end 300 modeller der deltog i 
mesterskabet.

Der var bred deltagelse fra IPMS pro-
vinsafdelinger med over hundrede model-
ler i alt fra panser til skibe.

Bortset fra vores egne modeller der 
naturligvis er af  højeste kvalitet, må man 
lade de lokale, at der er mange rigtig gode 
modelbyggere også i andre dele af  landet, 
og selvom bedømmelsen af  modellerne 
skete på rekordtid og på et grundlag, der 
måske ikke var videnskabeligt, så var det 
de bedste modeller der vandt.

Jeg ved hvordan der blev bedømt da 
jeg selv var dommer. Det var i øvrigt en 
god ide at få nogle af  de fremmødte fra 
andre steder til at dømme, så al snak om 
lokalpatriotisme måtte forstumme.

En del af  arrangementet var en hyg-
gelig fællesspisning lørdag aften, med rigtig 
god mad fra en buffet, og megen god snak 
om modeller.

Det er virkelig en stor del af  oplevelsen 
at kunne tale med andre modelfolk(nørder), 
uden at skulle forklare hvad forskellen på 
skalaer er eller hvordan man bygger en 
model af  stumper, sådan som man ofte 
oplever når skal forklare hobbyen for sin 

borddame til almindelige middage hos 
venner og bekendte.

Da to dage skulle gå havde vi booket 
fl ere bygge- og salgsborde, så vi havde en 
base at samle alle de spændende indkøb på.

Der var nemlig et bredt udvalg af  både 
private og mere proffe sælgere. Nogle med 
favørpriser på udvalgte varer, i fl æng næv-
nes Stoppel hobby med rabat på danske fl y 
inklusive transfers, Skala Hobby med 40%, 
private sælgere med gratis sæt i pose, en 
tysk forretning der gav sæt i tilgift til købet.

Udover plasticsælgere var farvehand-
len Custom Color repræsenteret, og de 
gav også en ret lærerigt foredrag om air-
brushing, som ikke så meget var om tek-
nikaliteter, som om selve den tankeproces 
man skal igennem for at lære at beherske 
sin airbrush.

Et foredrag blev afl yst, men erstattedes 
af  et lynende godt indlæg om F-35 og 
Terma, som er det fi rma i Danmark som 
leverer dele til den kommende F-35. Der 
var mange interessante oplysninger om 
fi losofi en og teknikken bag fl yet. Selvom 
noget var ret teknisk, så var foredrags-
holderen et fund, den entusiasme og humor 
han lagde for dagen, var misundelsesværdig 
og meget inspirerende.

Selve modeludbuddet i konkurrencen 
var stort og varieret, og de bedste modeller 
var af  meget høj kvalitet.

I skibsklassen dominerede Sjælland 
med en masse dioramaer (mine) og en 
formidabel model af  HMS Hood i 1:200, 
der fortjent vandt. Den var ikke blot stor 

En fi n Leopard bjergningsvogn var med på AROS konkurrencen
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men også ekstremt detaljeret. Et hangar-
skibsdiorama i 1:700 fik også præmie, 
velfortjent for der var lagt et godt stykke 
arbejde i gengivelsen af  vandet og en lille 
del af  et bjerglandskab.

I panser dominerede Kjeld og Brian 
med over hundrede modeller i den sæd-
vanlige fejlfri udførelse. I fl yklasserne var 
der nogle meget fl otte modeller og da jeg 
bedømte fl y i 1:72 kan jeg bevidne at der 
var mange kandidater til førstepladsen.

Der var også et ret stort kontingent sci 
fi  modeller, hvoraf  nogle var meget godt 
byggede. Desværre var der ikke nogle egne 
fantasimodeller, hvilket ellers kan lade sig 
gøre i denne klasse.

Et godt trick ved præmieoverdragelsen 
var at vise vinder modellerne på storskærm, 
så alle kunne se hvad det var der vandt.

Det var interessant at de samme model-
byggere helt fortjent vandt i fl ere klasser, 
hvilket understøtter alle os, der bygger alt 
muligt forskelligt – man kan altså godt 
blive god til fl ere discipliner, og nej jeg 
vandt ikke.

Når man selv har prøvet at få et me-
sterskab til at køre, kan der kun udtrykkes 
den dybeste respekt for folkene bag AROS. 
Det var et godt organiseret og hyggeligt 
arrangement, og der har ligget et stort 
arbejde bag, som alle bør støtte op om 
uanset tilhørsforhold, hvis man ønsker at 
fremme hobbyen og opleve fl ere af  den 
slags events.

Det er altså umådeligt mere spændende 
at tale med folk ansigt til ansigt end via 
elektroniske systemer – så tak for indsatsen 
AROS.

C4-Open Malmø
I weekenden efter efterårsferien afholdtes 
C4 og Sveriges mesterskab i Tekniske 
Museet i Malmø. C4 er en tilbageven-
dende forestilling, hvor der konkurreres i 

et uoverskueligt antal klasser om et stort 
antal præmier, udsat af  diverse sponsorer.

Et ord om bedømmelseskriterier i C4. 
Man bruger et system hvor alle modeller, 
der opnår et vist antal point får en bronze, 
sølv eller guld medalje, det vil sige, at der 
kan være fl ere sølvmedaljer, uden at der 
er en guldvinder. Systemet er for så vidt 
smart, idet der aldrig behøver at slås ter-
ninger om den bedste model, når der er to 
der er lige gode, men man er afhængig af  at 
pointene gives korrekt. Fordelen er også at 
fl ere kan få en præmie for deres indsats, og 
det er altid sjovt at vinde noget, navnlig når 
der er tale om en fortjent gevinst.

Der var i år fl ere modeller end sidste 
år, men alligevel var antallet i nogle klasser 
sådan at de ikke blev oprettet, og i nogle var 
der så få modeller, at de efter vores kriterier 
ville have vundet alle tre eller to.

Klasseopdelingen er noget uoversku-
elig og det er måske en af  grundene til at 
fl ere klasser udgik.

Der var mange meget velbyggede fl y, i 
næsten alle skalaer, selv 1:144 havde fl ere 
end de tre der var sidste år.

Der var ikke så mange dioramaer, som 
man kunne ønske sig, men de få der var, var 
ret vellykkede. Figurklassen var også meget 
tyndt repræsenteret, ligesom personbiler 
var småt repræsenteret. Lastbilklassen 
blev fl ot repræsenteret ved en dansk mo-
delbygger med de mest fantastisk malede 
Bedfords.

Konklusionen må være at niveauet var 
højt, men antallet af  modeller kun mid-
del. Hertil kan der være mange grunde, 
men trods stort dansk deltagelse er vi nok 
mange, der synes at de næsten 2.000 kr. der 
går til transporten er lige i overkanten for 
to dages deltagelse.

Der er i forbindelse med konkurrencen 
også inviteret en række sælgere, desværre 
er det nu kun proffer, der må sælge, det vil 

sige, at den private med 12 små sæt ikke 
kan være med. Antallet af  proffer var også 
mindre end sidste år og nogle af  dem, tog 
nogle priser, der trods den lave kurs var ren 
fantasi. Et Matchbox sæt i den røde serie, 
de mindste, til 150 svenske kroner er 100 
kroner for meget, men det syntes sælger 
ikke, han havde også et stort lager.

Efter dette lille opstød skal jeg til gen-
gæld berømme vennerne fra Ungarn i SBS 
Models. De producerer tilbehør til panser 
og fi gurer, og nogle fabelagtige 1:72 fl y-
modeller af  de mest usædvanlige fl ytyper.

Jeg kunne ikke lade værd med at bruge 
nogle euro, som de gerne tager imod, på 
et par spøjse franske fl y, som med garanti 
ikke kommer som plastic modeller. Da jeg 
anden gang lige skulle købe et sæt mere 
synes sælger, at jeg skulle have en medgift 
så jeg fi k et helt sæt forærende. Det er 
service og messerabat.

For yderligere at understrege den 
service de yder er her historien om min 
DH.88, et tomotoret engelsk racerfly 
udført i den fi neste resin. Jeg købte det 
for tre år siden på C4 og opdagede til 
min skræk, at der var to venstre motorer. 
Året efter fortalte jeg det til SBS-manden  
og viste ham modellen, han bad om min 
adresse så han kunne sende en ny motor. 
Han fi k adressen, uden at jeg nærede det 
store håb om respons, men min mistillid 
blev underløbet, kort tid efter C4, modtog 
jeg en lille pakke med to nye motorer i. Det 
er hjertevarmende, at der stadig fi ndes så 
god service. Hvis man føler trang til at stifte 
bekendtskab med fi rmaet har de en adresse 
på nettet under SBS Models.

Min konklusion om C4 er at det er et 
prisværdigt initiativ der bør støttes, men 
pt. er der kun til en dags besøg, men at 
man denne dag får megen inspiration til 
sit eget modelbyggeri. Så jeg vil også der 
over til næste år.

Peter havde sin Vosper
i 1:72 med til AROS
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Generalforsamling 2018
Ad 1 - Valg af  dirigent og referent
Lars Seifert-Thorsen blev valgt som diri-
gent og konstaterede at GF var lovligt og 
rettidigt indkaldt. Peter Nellemann blev 
valgt til referent.

Ad 2 - Formandens beretning
Formanden afgav sin beretning. Den gen-
gives herunder.

Formandens beretning for året 2018
IPMS-Året set fra min stol
Året 2018 har været et meget stabilt år, 
hvor foreningen har holdt status Quo, vi 
har fået indarbejdet nogle rutiner og vores 
årskalender ligner den fra året tidligere.

Dette kan for mange måske virke lidt 
kedeligt; men for en forening som vores så 
virker det godt.

Medlemmerne ved efterhånden hvor-
dan foreningens år ser ud; der afholdes 4 
kvartårs konkurrencer og udleveres for-
eningens blad, der er 3 temamøder og der 
er tre møder, hvor vi grundet skolen har 
lukket, så bliver afholdt ”i byen”.

Det har hidtil været hos Jacob i for-
retningen (endnu engang tak til Jacob). Så 
er der generalforsamlingsmødet, det giver i 
alt 11 møder, som blandet giver IPMS året. 
Det 12.møde der holder vi sommerlukket i 
juli. Sådan har det været igennem mange år.

Dertil kommer så 2 Hobbymesser, 
hvor vi i til marts 2019 prøver at afholde 
en åben modeludstilling iblandet en pub-
likumskonkurrence.

Året har også budt på muligheder uden-
lands, der har været medlemmer på besøg 
på konkurrencer i Holland, Tyskland, 
England, Ungarn og Sverige.

Hjælp til AROS-Open
Foreningen har også hjulpet som dommere 
hos modelkollegerne fra Århus modelbyg-
gerklub som afholder AROS-Open.

Det var en ganske hyggelig weekend 
fyldt med mange foreninger fra det gan-
ske land, primært det lokale opland, og 
en enkelt sjællandsk klub; Sydsjællands 
modelbyggerklub, og så lige os.

Arrangementet havde holdt fl yttedag 
og ligger nu på en anden skole, ikke at det 
betyder så meget, for de er rigtigt gode 
til at tiltrække både hobbyforhandlere og 
foreninger, så der ikke virkede tomt på 
skolen, hvor der var lånt lokaler.

Det der var rart, var at vi alle var lige-
stillede – vi var alle modelbyggere den 
weekend.

C-4 OPEN
Foreningen har også været på besøg til C-4, 
det er jo nærmest en tradition som så fi nt 
indleder efterårets og vinterens modelbyg-
ningsaktiviteter.

Ligesom tidligere år så har vi igen dette 
år udloddet og fundet en IPMS-hæderspris, 
dette blev i år en mere traditionel model 
af  en Arado 196 i skala 1/32 meget fi nt 
udført.

Hobbymesserne
Vores deltagelse på de 2 årlige hobbymes-
ser er blevet en god tradition og har med et 
gradvist stigende deltagerantal været noget 
som både jeg og de deltagende IPMS’ere 
ser frem til.

Vi har altid en god weekend ud af  
det og det har over årene været med til at 
brande foreningen i mange hobbyentusia-
sters bevidsthed om vores eksistens.

Forum og hjemmeside
Vi har som bekendt en hjemmeside og et 
forum. Vores hjemmeside lever sit stille 
liv i det samme gamle design. Dette kan 
man mene om hvad man vil, men vores 
hjemmeside hviler fi nt i sig selv og er et 
glimrende talerør for foreningen.

Vores forum ligger desværre meget 
stille. Jeg ved godt at jeg som formand 
burde være meget mere aktiv der; men det 
drukner lidt i at det ikke er så nemt at huske 
at også opdatere der, når man poster noget 
på vores online medie på vores hjemmeside 
på Facebook.

Vi fi k jo i februar 2016 vores nye forum 
aktivt efter en opgradering. Det betød at 
alle startede forfra og man måtte opbygge 
sin profi l igen. Det har desværre ikke gjort 
det mere aktivt. Vi kommer nok til at leve 
med at det kommer til at ligge i skyggen 
af  FB.

Som tingene er nu, så kommer der ikke 
til at ske ændringer med hverken forum 
eller Facebook hjemmeside. Der vil nok 
stadig være mere aktivitet på Facebook 
end på forum.

Her skal det igen lyde en opfordring til 
at dele opslag, hvis man offentliggør indlæg 
på Danske Modelbyggere eller på Fyenske 
Modelbyggeres hjemmeside, vil de samme 
medlemmer så ikke også poste det på IPMS 
Facebook hjemmesiden, samt hvis man er 
rigtig fl ittig på forum også!

IPMS-Nyt
IPMS-Nyt har nu været udgivet i alt 4 ud-
givelser i det nye fl erfarvede format.

Jeg synes vi kan være meget stolte 
over den høje kvalitet. Jeg synes vi udgiver 

et medlemsblad, som sagtens kan tåle 
sammenligning med store udenlandske 
modelblade.

Vi driver det selv og har meget få an-
nonceindtægter og I som medlemmer får 
så godt som fuld valuta for jeres medlems-
kontingent, idet trykning og porto dækkes 
af  kontingentet.

Samtidigt skal der lyde en stor tak til 
vores redaktør Lars Seifert-Thorsen for 
år efter år at levere varen, et gedigent og 
velskrevet modelblad.

Tak for hjælpen
Nu når jeg har travlt med at takke, så skal 
der lyde en stor tak til vores medlem Kai 
Willadsen, som har hjulpet med at sende 
bladene via det estiske postvæsen. Dette 
har over året givet en samlet besparelse 
set i forhold til hvis vi havde benyttet Post 
Nord, og har gjort at foreningen løber 
rundt. Så stor tak skal der lyde til Kai for 
det. Kai har lovet at arrangementet kan 
fortsætte også i dette år.

Der skal samtidigt lyde en stor tak til 
Peter Kristensen for at passe vores interne 
konkurrence; Kvartårskonkurrencen og til 
Flemming Hansen for at passe både hjem-
meside, forum og Facebookside.

Fremtidig konkurrence IPMS-OPEN
Jeg havde en forhåbning om at vi i 2019 
kunne starte op med en Åben konkurrence. 
Dette bliver desværre ikke til noget, vi har 
i stedet valgt at afholde en IPMS-medlems 
modeludstilling i forbindelse med marts 
hobbymessen i Rødovre.

Lars som afholder hobbymesserne har 
lovet, at der vil være en 1-3. præmie som 
kan indløses i en af  hobbymessens ejede 
forretninger. Afstemningen vil være som 
en publikumsafstemning.

Vores medlem Bo Hermansen og jeg 
havde en meget interessant samtale ved sid-
ste hyggebyg på Vestegnen, hvor Bo luftede 
den tanke at vi indgik det samarbejde hvor 
vi stillede med dommere til Aros Open i 
Århus og så Århus Modelbyggeklub året 
efter stillede med dommere til et IPMS 
Open herovre.

Vi er godt klar over, at dette kræver, 
at vi dømmer efter det samme regelsæt, 
samt at vi her på Sjælland fi nder en lokalitet 
svarende til den som Aros Open afholdes i.

Dette er stadig på tegnebrættet, men jeg 
synes at jeg skal orientere medlemmerne 
om dette mulige samarbejde.

Medlemssituationen
Vores medlemssituation er ikke så god, da 
vi bliver stadigt færre. I løbet af  i år har vi 
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mistet 31 gamle medlemmer og vi er blevet 
5 nye fl ere. Dette giver en tilbagegang på 
26, så samlet er vi 125 medlemmer.

Man kan spekulere meget over hvorfor 
lige nu. Jeg er overbevist over at det ikke 
skyldes at bladet er blevet ændret, for alle 
der har talt om det har kun ros tilovers for 
det. Dem jeg har spurgt, har primært sagt 
at det skyldes ændrede interesser og alder.

Vi har det samme problem som mange 
andre fritidsforeninger, medlemmerne 
falder fra når andre interesser tager over 
(familie) og et stort antal får ikke genop-
taget hobbyen når de igen får ledig tid…

Ad 3 - Regnskabet
Kassereren gennemgik regnskabet. Der er 
et underskud på ca. 1.700 kr. som dækkes 
af  formuen.

Underskuddet skyldes at foreningen 
har mistet en del medlemmer – ca. 30, på 
grund af  alder, sygdom eller manglende 
interesse. 

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 - Indkomne forslag
Der var ingen indkomne forslag.

Ad 5 - Bugettet
Budgettet blev forelagt. Kontingentet 
forbliver 275 kr. og på den baggrund for-
ventes der et underskud på ca. 2.900 kr. i 
2019. Dette bygger på et medlemstal på 
120 medlemmer.

Underskuddet fremkommer i forvent-
ning om stigende gebyrer.

Budgettet blev vedtaget.

Ad 6 - Valg af  formand
Dan Seifert blev genvalgt som formand.

Ad 7 - Valg af  øvrige bestyrelsesmed-
lemmer
Den øvrige bestyrelse (Per Nielsen og Peter 
Nellemann) blev genvalgt.

Ad 8 - Eventuelt
Bestyrelsen blev opfordret til at stramme 
rykkerproceduren, så den igangsættes fra 
april måned.

Et samarbejde med Aros (Århus mo-
del byggere) om udstilling/konkurrence 
er under drøftelse mellem Dan og Bo fra 
AROS. Der rejstes forskellige problemstil-
linger, som bør tages i betragtning hvis et 
samarbejde skal kunne etableres. Endnu er 
projektet kun på tegnebrættet.

Der fremsattes et forslag om at udvide 
et eventuelt swap meet med bytte af  sæt, 
som man selv er gået død i, men som for 
andre kan have interesse. Forslaget vandt 
et vist gehør blandt de fremmødte.

Generalforsamlingen afsluttedes. Diri-
genten takkede for god ro og orden.

Modelbutikker i Prag
En update

Tekst og foto: Per Nielsen

Sidste nyt om modelbutikkerne i Prag. 
Den gyldne trekant er blevet til en 
tokant, da Bilek har lukket sin butik 

på Opatovicka gaden.
MPM modelshop på Myslikova 19 lig-

ger der stadig, men der er ikke det samme 
udvalg som før og priserne er kommet 
godt med, og ligger på højde med priserne 
på nettet.

Modeling Bazaar på Pstrossova 25 er 
en butik, der har mange kommissions sæt, 
så der er nogle gange mulighed for at fi nde 
nogle tussegamle sæt. De er også begyndt 
at sælge en del af  Plastic Planets sortiment, 
mere om det senere.

Plastic Planet shop ligger i et bolig-
område 10 minutters gang fra metro-
stationen Hurka. De har fuldt sortiment af  

Mini Art, Hobby Boss, ICM, Modelcollect, 
og så vidt jeg ved har de købt Attack kit 
og er begyndt at udgive mange modeller i 
1/72. De har også en del andre fabrikater, 
Værd at besøge. Addressen er Kodymova 
2539/8 Prag 5-Stodulky.

Artur Model Centrum Praha er en 
butik på størrelse med Stoppel, og har et 
stort sortiment. I butikken ved siden af  lig-
ger Bilek, som gør meget i østsæt (Zvezda, 
ICM m.m.)

Begge er værd at besøge. Adressen er U 
Krcske Vodarny 1134/63 (de ligger faktisk 
over for et vandværk, deraf  navnet) Nær-
meste metrostation er Budejovicka som lig-
ger 10 minutters rask gang fra butikkerne.

Hvis din vej falder forbi Prag, syntes 
jeg, at du skal besøge butikkerne. De lig-
ger spredt over hele byen, jeg har fundet 
dem ved at bruge et godt gammeldags 
kort. (Bruger ikke GPS, det er der ingen 
udfordringer i). Med GPS er det ikke svært 
at fi nde butikkerne.  

Per fortæller at denne T-34 er et jordfund, 
som nu er blevet til en skulptur et sted i 
Prag.
Det vides ikke hvor resten af vognen er
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Anmeldelser
Fly

Hawker Hurricane
1/72. Arma Hobby
Arma H obby er et relativt nyt polsk fi rma 
som hidtil har produceret en stribe fortrins-
vis små polske maskiner i skala 1/72. De 
udgiver næsten altid 3 forskellige versioner 
af  deres sæt; et Junior sæt, et Expert sæt 
og et Deluxe sæt.

Junior sættet er et helt basalt sæt. Du 
får kun et bemalingsskema og decals dertil, 
dernæst så er der selve plasticstøberammen 
og så er der intet resin og æts. Et Expert sæt 
har fl ere decal muligheder og bemalings-
muligheder, så er der et afmaskningsark 
og en æts detaljerings ramme med i byg-
gesættet. Deluxe sættet har så yderligere en 
ekstra støberamme og er i princippet en 
double up af  et expert sæt.  Der er også i 
en begrænset periode mulighed for at købe 
ekstra plastic støbe rammer til en billig pris. 
Hele konceptet minder om det Eduard har 
praktiseret med graduering af  byggesæt når 
de bliver udgivet.

Hawker Hurricane behøver vel ikke no-
gen særlig præsentation. Den har gennem 
årene været udgivet i mange forskellige ud-
gaver. (Alle hobby fi rmaer med respekt for 
sig selv har udgivet mindst en Hurricane) 
Denne er så det nyeste skud på stammen.

Jeg har valgt at hjemkøbe både en ren 
billig udgave dvs. en uden æts, decals og 
afmasknings tape, der sagtens kan byg-
ges som den er og er et meget fi nt sæt i 
sig selv. Jeg har også hjemkøbt en Expert 
version, hvor man får noget æts, ekstra 
decal muligheder (4 forskellige bemalings-
skemaer) samt afmasknings skabeloner til 
hjul, cockpit m.m.

Selve byggesættet består af  54 plast-
dele samt 8 klare plastdele, desuden så 
får man som nævnt et ark til afmaskning 
af  cockpit m.m. Æts arket er relativt lille, 
men indeholder yderligere 45 dele, som 
dels kan tilbygges på plastdelene eller helt 
erstatte plastdele for at opnå en højere 
detaljeringsgrad.

Decalarket rummer muligheder for 4 
forskellige Hurricanes, hvoraf  3 er RAF 
eskadriller hvor polske piloter gjorde tjene-

ste. Den sidste er en SAAF Hurricane som 
er bemærkelsesværdig idet piloten under 
en mission landede og foretog en redning 
af  en anden pilot ved at få den nødstedte 
til at kravle bag piloten i cockpittet og 
derved reddede ham fra at blive slået ihjel 
af  stammebefolkningen i det område som 
han var nødlandet i!

Det gode ved decalarket er at der som 
bonus er et område med de tekniske decals 
således at man uden problemer kan be-
stykke mindst to maskiner ud af  decalarket.

Overfl adegraveringerne er fantastisk 
fl otte og detaljerigdommen er meget høj. 
Sideroret og krængrorene er desværre 
støbt faste, det samme for luftbremserne. 
Højderorene er løse og kan monteres som 
man ønsker. Cockpittet er i to dele således 
at man kan montere det åbent eller lukket. 
En sjov detalje er, at vælger man den åbne 
version så skal man vælge T3 delen. Den 
er en smule bredere end den lukkede T2 
del. Man undgår således at cockpittet kom-
mer til at sidde i spænd – en ganske smart 
detalje. Modellen giver også mulighed for 
at vælge en Rotol propel (denne passer til 
de tre RAF-bemalings versioner) eller en 
De Havilland propel, som passer til den 
sydafrikanske version.

Sammenfattende så er denne nye model 
et absolut anbefalelsesværdigt sæt som klart 
distancerer de hidtidigt udgivne modeller 
ved at have hævet barren med hensyn til 
hvad man kan komme i en 1/72 fl yvema-
skinemodel. Jeg har betalt 16.50 EUR samt 
forsendelse, så fi k jeg lidt discount til næste 
gang jeg handler i deres Webshop, alt i alt 
et super sæt.

Dan Seifert

Bøger
Straight Down!
Af  Peter C Smith
Forlaget Crécy, England 2000
ISBN 0-947554-73-4.
I 1999 skrev Peter C. Smith en bog om 
dykbomberen North American A-36A, og 
lad mig her bruge denne bog som en und-
skyldning for at kigge nærmere på denne 
uhyre interessante fl ytype.

Som det nok er mange IPMSere 
bekendt, opstod Mustang-jageren på 
grundlag af  RAF’s behov for jagerfl y i 
1940. Ved en forespørgsel, om North 
American Aviation kunne bygge fl ere fl y 
af  P-40 typen, foreslog fabrikken selv, at 
man hellere ville konstruere en ny og bedre 
jagertype og derefter bygge denne. Det fi k 
man lov til, og udgangspunktet for den nye 
jager blev de seneste forskningsresultater 

indenfor luftstrømning, hvor systematisk 
nedsættelse af  luftmodstanden både på 
vinger og krop muliggjorde både større 
hastighed og længere rækkevidde for den 
samme motorkraft og vægt.

Hvor den første serie på 150 Mustang 
blev bygget for britisk regning, så hang den 
videre produktion af  fl ytypen til USAAF 
faktisk i en tynd tråd. Det amerikanske 
forsvarsbudget for 1942 havde naturlig-
vis betydelige beløb afsat til anskaffelse 
af  jagerfl y; men hele budgettet til denne 
kategori var allerede afsat til indkøb af  
eksisterende jagertyper i stort antal.

Nogle fremsynede (og fantasifulde, må 
man vel sige) offi cerer fi k så den idé, at 
eftersom budgettet til dykbombere endnu 
ikke var afsat i fuldt omfang, kunne den 
nye jagertype modifi ceres til denne op-
gave, og dermed kunne man sikre sig, at 
den blev fastholdt i produktion (det blev 
til 500 styk), indtil budgettet for 1943 ville 
komme til rådighed for fl ere jagerfl y. Med 
andre ord var dykbomberen A-36 en for-
udsætning for, at der overhovedet kunne 
blive skabt nogen P-51B og senere P-51D 
Mustang, uden dette overgangstrin er det 
højst sandsynligt, at Mustang-programmet 
var blevet en kort parentes i fl yhistorien!

A-36A havde sine problemer. Under de 
indledende prøvefl yvninger skete der nogle 
ulykker, blandt andet tabte et fl y begge 
vinger under dykning, hvorved testpiloten 
omkom. En testrapport konkluderede 
også, at fl yet ikke er egnet som dykbomber 
– problemet her er netop den beskedne 
luftmodstand, som uanset installationen 
af  dykbremser gør, at dykhastigheden bli-
ver meget stor, hvilket i sin tur medfører, 
at bomben/bomberne skal slippes i stor 
højde (langt fra målet med deraf  følgende 
mindre træfsikkerhed), så fl yet kan nå at 
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rette op fra dykket. Alt dette skabte mis-
tillid til hele dykbomberkonceptet blandt 
højtstående offi cerer i USAAF.

Samtidig var det anerkendt, at A-36A 
vil klare sig godt som jagerbomber/let 
angrebsfl y, idet fl yet som født jagerfl y med 
stor hastighed vil kunne klare sig bedre 
overfor fjendtlige jagere, end traditionelle 
langsommere dykbombere ville kunne.

På højt plan i USAAF blev nærstøtte 
ikke anset for særlig effektivt. Dette var 
de almindelige amerikanske soldater ikke 
enige i, idet de kunne mærke virkningen af  
Stuka-angreb på dem selv, så de savnede i 
høj grad en fornemmelse af  at blive bakket 
op af  egne fl ystyrker, som kunne noget 
lignende.

Den operative ibrugtagning af  A-36A 
blev temmelig kaotisk. Den første enhed 
blev 27th Bombardment Group (Light), 
som i 1943 var indsat i Marokko med 
tomotorede fl y. Enhedens A-20’ere blev 
beordret afleveret til en anden enhed, 
hvorefter man var helt uden fl y nogle dage, 
indtil de første A-36 begyndte at komme 
5 APR. Krigsdagbogen fortæller, at man 
3 dage senere fik at vide, at enhedens 
opgave vil være dykbombning... Således 
blev hele omskolingen inklusive oplæring 
i taktiske koncepter osv. gennemført under 
feltforhold, den første operative mission 
blev gennemført. To måneder senere, 6 
JUN 1943, senere rykkede enheden til en 
fl yveplads på Siciliens sydkyst og opererede 
herfra. De sidste operationer med A-36A 
blev fl øjet i JUL 1944, hvor enheden blev 
baseret på Korsika, herefter blev P-47 
taget i brug.

Samtidig var der andre enheder, som 
hjemme i USA blev uddannet på og øvede 
med A-36, men vel fremme ved fronten 
blev udstyret med andre fl ytyper.

Undervejs blev der gjort erfaringer. 
For eksempel lærte uerfarne piloter efter 
begåede fejltagelser, at dykbremserne skal 
sættes ud inden påbegyndelse af  dykket, 
ellers kan vingerne tage skade. Den bedste 
dykvinkel blev fundet at være 80°, altså 
meget stejl, men ikke helt lodret.

En sjov detalje nævnt i bogen er, at 
halehjulene var af  ringe kvalitet. Det skete, 
at man i felten udskiftede dem med halehjul 
fra FW 190, som virkede meget bedre!

Den store mængde af  pilotberetninger 
(førstehåndscitater) gør i det hele taget 
bogen uhyre læseværdig, man kan leve sig 
ind i situationerne.

86th Fighter-Bomber Group opererede 
ligeledes med A-36 på fronten mod Italien, 
også denne enhed sluttede med A-36 på 
Korsika.

Et detachement fra RAF, No 1437 
Strategic Reconnaissance Flight, fi k også 

lejlighed til at bruge A-36A operativt, da 
man i JUL 1943 lånte 6 fl y fra USAAF. 
Detachementet blev nedlagt OKT 1943 til 
stor fortrydelse for mandskabet.

311th Bombardment Group (Dive) blev 
i 1943 omdøbt til 311th Fighter-Bomber 
Group. Denne enhed blev udrustet med 
både A-36A (528th Fighter-Bomber Squa-
dron) og P-51A (529th og 530th Fighter-
Bomber Squadron), den blev sejlet til 
Indien og fl øj sin første mission på Burma-
fronten 16 OKT 1943. Den sidste mission 
med A-36 blev fl øjet i AUG 1944, hvor 
enheden blev udstyret udelukkende med 
Merlin-motor versioner af  P-51.

Der er heldigvis udgivet sæt af  A-36. 
Firmaet Brengun har A-36 Apache i både 
US og RAF-udgave, Accurate Miniatures 
har været ude i 1/48, mens Hobbycraft har 
typen i 1/48.

Bogen er på 256 sider, trykt på mat 
papir i god kvalitet, indbundet i stift bind, 
sideformat 18 x 24,5 cm.

Kai Willadsen

Haynes Owner’s Workshop Manual
Centurion – Main Battle Tank – 1946 
to present.
Af  Simon Dunstan
ISBN: 978 1 78521 057 0. Engelsk
Lad mig sige det med det samme. Denne 
bog er ikke hvad den giver sig ud for. Hvis 
du ligesom jeg forbinder en Haynes Ow-
ners Workshop Manual med at ligge på 
ryggen i indkørslens perlegrus, med den 
olieplettede Haynes i den ene hånd og en 
fastnøgle i den anden, så er denne bog ikke 
hvad den giver sig ud for at være.

Så man skal tage bogen for hvad den 
rent faktisk er. Et rigtigt udmærket værk, 
som beskriver Centurion kampvognen fra 
fl ere forskellige vinkler.

Indledningen er skrevet af  George 
Forty, kurator på Tank Museum, Bovington 
frem til 1994, og kampvognsmand igennem 
hele sin militære karriere. Han gik i øvrigt 

bort i tiden fra han skrev forordet og til 
bogen blev udgivet.

Bogen indeholder både et historisk 
perspektiv, Centurions udviklingshistorie 
og den dækker også de forskellige ver-
sioner, ”marks” og special-versioner af  
Centurion kampvognen. En del af  bogen 
er sat af  til at beskrive indsats i kamp. Ikke 
overraskende dækkes Korea og Israel, og 
selvfølgelig Golfkrigen (den første).

Der er en del billedmateriale som jeg 
ikke har set tidligere. Og sektionen om 
staten Israels anvendelse indeholder for 
mig nye informationer. Bl.a. beskrives 
israelernes tab langt mere nuanceret end 
i mange andre værker jeg har og har læst, 
indtil nu har jeg været af  den opfattelse 
af  kampene i Golan højderne var en ret 
ensidig affære med hundredvis af  syriske 
kampvogne nedkæmpet i Valley of  Tears 
og israelske Centurions lidt skrammede 
men stort set intakte.

Ifølge dette værk var israelerne stærkt 
presset og tabte et betydeligt stort antal 
Centurions under de få dages kampe. Ét 
af  billederne viser med al ønskelig tyde-
lighed at også en Cent kan eksplodere og 
skyde tårnet af. Samtidig fortæller teksten 
om hvor stor en del af  de israelske Cents 
som blev penetreret, og hvor mange som 
udbrændte.

Der er afsat en del plads til, måske 
i respekt for Haynes brand, at beskrive 
vedligeholdelsesaspektet, et par sider som 
vil sætte dig i stand til at løfte motordæks-
ler og checke oliestand på RR Meteor’en, 
hvordan du skal checke bælter og justere 
disse hvis påkrævet. Bogen har været god 
støtte under bygningen af  min Cent AVRE 
og vil være en af  de bøger, som kommer 
frem i lyset igen. 

Jeg kan anbefale at du anskaffer bogen, 
for hvad den er. Den står til 200-250 kr. 
afhængig af  hvor du skaffer den fra.

Jeg synes dog at det er synd for Haynes 
brand’et. Efter min mening er denne og 
et antal tilsvarende udgivelser lidt af  en 
skamridning af  Haynes som brand. Og det 
bør man som køber være opmærksom på. 
Men denne og andre i serien giver dog en 
vis værdi, f.eks. den på Spitfi re All Marks 
som giver gode råd, hvis du rent faktisk 
render rundt med et brændende ønske om 
at eje en Spitfi re.

Jeg kan jo også nævne den om Imperial 
Death Star, eller mere præcist DS-1 Orbital 
Battle Station, som sætter dig i stand til at 
forstå en Hypermatter Reactor, og reparere 
et hyperdrive.

Min Haynes OWM Centurion kommer 
over på hylden, sammen med min Land 
Rover Series III Restoration Manual (som 
bestemt er hvad den giver sig ud for), med 
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den om Imperial Death Star i midten… 
Om end ikke andet ser det ret sejt ud.

Per Tardum

Modellers Data File no. 25
The Grumman F6F Hellcat
A Comprehesive Guide
Af  Thomas M. Cleaver.
SAM publications
ISBN 978-1-906959-39-5. Engelsk
Jeg har været kunde til fl ere af  bindene i 
denne serie. Denne omhandler Grumman 
F6F Hellcat og indeholder som de øvrige 
i serien en ret komplet beskrivelse af  hi-
storie, udvikling og indsats.

Beskrivelserne dækker både US Navy 
såvel som fl yets karriere i Royal Navys 
Fleet Air Arm og La Royales Aéronau-
tique Navale samt i Argentina, Uruguay 
og Paraguay.

Bindene indeholder også en del farve-
plancher, tekniske detaljer i form af  ko-
pierede sider fra manualer, samt en walk 
around. Modellers data fi le indeholder i 
lighed med andre i serien og som titlen 
indikerer, en del omkring emnet i model-
perspektivet.

I dette bind er der artikler som beskri-
ver bygning af  tre sæt, HobbyBoss’ F6F-5 
1:72 og to Eduard F6F-3 og -5 i 1:72. Alle 
artikler er super gode, byggeprocessen 
godt beskrevet og modellerne fremstår 
særdeles inspirerende. Der er også et kapitel 
med ”Kitography”, hvor de aktuelle sæt 
er listet, et større antal ombygnings- og 
detaljeringssæt samt en liste over decal sæt. 
Jeg tror dog fl ertallet er væk fra ”hylderne” 
på nuværende tidspunkt, hvorimod sættene 
ser ud til at være til af  skaffe.

En af  de ting som virkelig løfter 
disse bind, er farveplancherne og skalateg-
ningerne. Plancherne er super fl otte og 
skarpe i farverne. Skalategningerne er præ-
cise, og dækker begge versioner (-3 og -5) 

samt natjager versionerne. Støtter du dig 
til skalategninger når du bygger, så er disse 
det du vil lede efter til et Hellcat projekt.

Køb den, hvis du bare har den mindste 
interesse i emnet Hellcat.

Per Tardum

RAF Secret Jets of  Cold War Britain
Classified British Aviation Designs 
Revealed in Detail
Af  Dan Sharp. Morton Books
ISBN: 978-1-911276-47-0. Engelsk.
Jeg orker ikke rigtig tidsskriftsabonnemen-
ter. Jeg har sjældent tiden til hverdag at 
give dem den tid de fortjener (IPMS-Nyt 
undtaget, selvfølgelig!) Men når jeg rejser 
forretning, har jeg ofte rigelig fl yvetid og 
ledige stunder så jeg benytter sædvanligvis 
lejligheden til at købe forskellige tidsskrif-
ter, FlyPast, Aeroplane og Airforces for 
blot at nævne nogen af  dem som ryger 
i tasken.

Sjældent i Kastrup hvor den slags er 
svinedyre, men oftest i Storbritannien hvor 
udvalget er kæmpe og priserne langt mere 
overkommelige (læs: 1/3 af  Kastrup…). 
Også i USA fi nder jeg sædvanligvis et godt 
udvalg. Andre steder svinger udvalget og 
pris. Ben Gurion i Israel tager kegler som 
absolut dyreste med et niveau noget over 
Kastrup (jo, sådanne steder fi ndes skam…)

Jeg havde tidligere på året fornøjelsen 
af  at deltage i en briefi ng i Microsofts 
hovedsæde i Seattle og på vejen hjem skim-
mede jeg bladhylderne i Tacoma Airport. 
Der var ikke noget som kaldte, som sådan. 
Men ovennævnte udgivelse fangede mit 
øje. Ikke magasin eller tidsskrift, og for-
modentlig bare forkert placeret på grund 
af  formatet.

Bogen behandler/omhandler hele det 
trusselsbillede som briterne så foran sig ef-
ter Anden Verdenskrig. Horder af  russiske 
bombemaskiner på vej over Nordsøen og 

Nordatlanten som skulle stoppes før de nå-
ede ind over de britiske øer. Og de jagerfl y 
som man forestillede sig nødvendige for at 
kunne imødegå truslen.

Udgangspunktet ”Rebuilding the RAF 
1950-1955” diskuterer hvordan Storbritan-
nien brugte fem år på at reducere RAF 
og hvad erkendelsen af  Sovjetunionens 
virkelige teknologiske potentiale betød.

Afsnittet behandler også de fl ytyper 
som Storbritannien stod med efter Anden 
Verdenskrig, f.eks. sene marks Spitfi res, 
Gloster Meteor og de designs som ledte 
frem til Swift, Hunter og Javelin. Ingen 
af  disse blev set som tilstrækkelige til at 
imødegå den konkrete trussel.

Husk, at radarvarsling stadigvæk i alt 
væsentligt var landbaserede teknologier, 
med de deraf  følgende begrænsninger i 
rækkevidde, AEW (Airborne Early War-
ning) var i stadigvæk sin vorden.

Opgaven var at launche et jagerfl y, med 
den fornødne hastighed, rækkevidde og 
bevæbning til at nå at nedskyde et russisk 
bombefl y i betryggende afstand fra de bri-
tiske øer og i alle tilfælde før atombomber 
kunne sendes af  sted. Knald eller fald, 
om man må sige... Man havde intet af  det 
nødvendige ”på hylderne”.

Derfra beskriver bogen hvad de britiske 
fl yindustrier leverede af  forslag, designs og 
prototyper, til motorer, fl y og bevæbning. 
Helt frem til hvordan de tilbageværende 
fl yvepladser skulle udbygges for at operere 
disse fantastiske maskiner.

Bogen beskriver RAE (Royal Aircraft 
Establishment) forskellige udkast, fly-
fabrikkernes bud med betegnelser som 
English Electric P.8, Hawker P.1103, Fairey 
ER.103, De Havilland DH.117 og Saun-
ders-Roe P.187. Maskiner med startvægt 
i nogen tilfælde over 30 ton, hastigheder 
over Mach 2 og operationelle højder op 
omkring 23.000 m. De største, tungeste og 
kraftigste jagerfl y som verden nogensinde 
havde set. Og der til en mangfoldighed af  
forskellige radar- og IR-styrede missiler til 
at fuldføre missionen. Nul kanoner.

De fleste nåede ikke længere end 
til tegnebrættet, enkelte fl øj som tidlige 
proto typer og visse delelementer endte 
som komponenter i senere våbensystemer. 
Truslen forsvandt sammen med det be-
mandede bombefl y, erstattet af  ICBM’er, 
affyret fra ubåde eller siloer. Og i alle 
tilfælde havde russerne ikke operationelle 
planer i den størrelse som briterne frygtede.

Sammen med masser af  tegninger, 
udkast, billedmateriale og farveplancher 
fortæller bogen også om den underliggende 
kamp for at bevare den britiske fl yindustri, 
en branche som i høj grad levede af  stats-
lige kontrakter, som i en række tilfælde 
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handlede mere om at holde et givent fi rma i 
live end et brugbart slutprodukt. I moderne 
perspektiv, fuldstændig spild af  penge og 
ressourcer.

Jeg interesserer mig for udviklingen 
af  britisk fl y og panser, med alle de be-
synderlige og mere eller mindre heldige 
anordninger som de er kommet frem til. 
Men jeg fi nder dog det her emne spæn-

dende, den gigantiske udviklingsindsats, 
de enorme omkostninger og især i lyset 
af  en efterkrigsperiode hvor midlerne var 
begrænset. Og så for at imødegå en trussel 
som nærmest forsvandt samtidig med at 
den dukkede op.

Jeg synes den er ulejligheden værd. 
Også hvis du ikke brænder max. for emnet. 
Bogen er gennemarbejdet, der er mange 

originale referencer, farveplancher og 
tegninger. Af  åbenlyse grunde ikke mange 
billeder.

Bogen kan fi ndes på nettet, Pocket-
Mags.com til den nette sum af  GBP 5,99 / 
i skrivende stund små 50 kr. + forsendelse. 
I Seattle måtte jeg bøde USD 15,99 … lidt 
mere end det dobbelte.

Per Tardum

Billeder fra C4-Open
Fotos: Flemming Hansen

Lidt billeder fra C4-Open, som blev tilovers fra sidste nummer og som nu hænger godt
sammen med artiklen om tre modelarrangementer på side 18
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IPMS KALENDEREN 2019
02.-03. marts ............................. Hobbymesse - Udstilling .............................Rødovre Hallen, København
13. marts .................................... IPMS-møde m. foredrag..............................Nyboder Skole, København
04.-07. april ............................... Intermodellbau messe ..................................Westfalenhalle, Dortmund, Tyskland
10. april ...................................... IPMS-møde m. foredrag..............................Nyboder Skole, København
27. april ...................................... British Model Soldier Society Show ..........Pimlico, London, England (www.bmssonline.com)
27.-28. april ............................... Scottish Nationals konkurrence .................Perth, Skotland (www.scotnats.org)
08. maj ....................................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
18.-19. maj................................. Militracks event .............................................Overloon, Holland (www.militracks.nl)
12. juni ....................................... IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
15.-16. juni ................................ 2. Verdenskrigstræf  ......................................Molevej 19, 7730 Hanstholm
07.-10. august ............................ IPMS USA Nationals konkurrence ...........Chattanooga, Tennessee (www.ipmsnationals.com)
14. august .................................. IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C
16.-18. august ............................ Roskilde Airshow ..........................................Roskilde Lufthavn (www.airshow.dk)
11. september ........................... IPMS-møde 1/4-års konkurrence ..............Nyboder Skole, København
09. oktober ................................ IPMS-møde m. foredrag..............................Nyboder Skole, København
19.-20. oktober ......................... Scale Model Challenge konkurrence .........Veldhoven, Holland (www.scalemodelchallenge.com)
09.-10. november ..................... Scale Model World konkurrence ................Telford, England (smwshow.com)
11. december ............................ IPMS-møde ...................................................Hos Stoppel Hobby, Grundtvigsvej 15, 1864 Frb.C

Alle møder på Nyboder Skole i København, er i 2019 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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Redaktørens leder
Vi er kommet godt ind i 2019 og der bliver forhåbentligt bygget fl ittigt rundt om hos jer medlemmer. Vi i redaktionen kunne godt 
tænke os, at der kom lidt fl ere modelbyggeartikler i bladet, men det kræver at I medlemmer skriver om det I bygger, meget gerne med 
lidt billeder til fra byggeprocessen.

Billederne vil i mange tilfælde være fuldt ud brugbare, hvis I bruger en mobiltelefon. Husk blot at der skal være noget ordentligt lys 
og også meget gerne en rolig baggrund. Det behøver absolut ikke at være mega lange artikler, lidt har også ret. Vi håber at I kommer 
til tasterne, så vi kan få opfyldt vores ønske for 2019.

Det samme gælder, hvis du deltager i en modelkonkurrence eller et andet arrangement af  interesse for andre modelbyggere. Når man 
kommer udendørs, så kommer mobiltelefonen typisk til kort som kamera, i hvert fald hvis motivet bevæger sig eller er lidt længere væk.

Vi i redaktionen arbejder for at bladet skal være så interessant som muligt for alle medlemmerne. Men vi arbejder for det meste i 
blinde, for vi ved dybest set ikke hvad I mener om bladet. Har I lyst til at komme med en kommentar, så er den meget velkommen.

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

Sonnich Hansen 10 10 10 10 40 4

Flemming Hansen 10 9 6 9 36 2

Torben Klein 7 8 10 8 33 7

Peter Kristiansen 8 8 10 7 33 5

Peter Nellemann 9 -- 9 10 28 1

Lasse Hyllemose 10 9 -- 9 28 13

Per Nielsen 9 8 -- 9 26 3

Roy Nielsen 5 6 6 8 25 6

Kenneth Kerff 7 -- 8 8 23 16

Kjeld Pedersen 8 9 -- 6 23 8

Henrik Stormer -- 10 -- 10 20 10

Bo Christensen 6 5 7 -- 18 19

Allan F1 Nielsen -- 7 9 -- 16 9

Allan Nielsen 8 -- -- 5 13 14

Carsten Bentzien -- 10 -- -- 10 --

Lars Rabech 9 -- -- -- 9 12

Martin Røpke 7 -- -- -- 7 20

Jacob Teckemeier 6 -- -- -- 6 --

Casper Dahm 4 -- -- -- 4 21

Kvartårs-

konkurrencen 

2018
Af Peter Kristiansen

Efter septembers mange alternative bygge-
emner var det rart igen i november at se 
panser og andre militærkøretøjer tilbage i 
konkurrencen. Sonnich P. Hansen sikrede 
sig ikke uventet 1. pladsen i årets samlede 
konkurrence – med maksimum  40 point. 
Flemming Hansen blev igen nummer to 
med 36, og Torben Klein snuppede 3. 
pladsen med 33 point. Et stort tillykke til 
de tre vindere, som blev fortjent hædret på 
generalforsamlingen i januar.
Aftenens vindere blev:
Klasse A: Militær og fi gurer
Sonnich P. Hansen: 200 mm Demo Lisa
Lasse Hyllemose: 1/35 1756
Per Nielsen: 1/35 Plattformwagen Typ 
SSY + RSO Radschlepper OST
Klasse B: Fly, biler og andet
Henrik Stormer: 1/32 P-47D Razorback
Flemming Hansen: 1/24 Escort WRC 
Dansk Mester 1995
Peter Nellemann: 1/72 Vanship
Klasse C: Dioramaer
Peter Nellemann: 1/72 Douglas World 
Cruiser
  Peter Nellemann: 1/48 Mitsubishi A5M 
Claude
Per Nielsen: 1/35 Waiting for the Enemy

Med kun et point mere end Lasse Hyl-
lemose lykkedes det Sonnich P. Hansen at 
slutte sæsonen på fornem vis med endnu en 
1. plads med Demo Lisa (navnet er afl edt 
af  det engelske ord for nedrivning), som er 
en let påklædt bygningsarbejder i skala 200 
mm fra det italienske fi rma Pegaso Models. 
Sonnich har bygget sættet, som består af  
ca. 15 dele, stort set ud af  æsken og malet 
med olie, Vallejo og lidt pigmentstøv.

Lasse Hyllemose opnåede 2. pladsen 
med en skotsk soldat i kilt med en misun-
delsesværdig fl ot bemaling.

Per Nielsen holdt fanen højt for dem, 
der bygger militærkøretøjer, med Skodas 
Radschlepper fra firmaet Riich.Models 
placeret på en Plattformwagen fra Dragon.

Henrik Stormer blev aftenens suveræne 
vinder med en imponerende P-47D Razor-
back fra Trumpeter. Henrik har grundet 
med sort farve, lagt små skyer i hvidt, og 
base coat’et med olivengrøn. Alle felter på 
fl yet blev derefter malet med en blanding af  
½ oliven og ½ sand, og til sidst blev fl yet 

malet med blanding af  oliven og sand i 4 til 
1. Decals er fra det tjekkiske fi rma Rising 
Decals, og er nogle af  de bedste decals, 
Henrik har arbejdet med. Modellen er wea-
thered med pastelfarve og farveblyanter.

Flemming Hansen vandt 2. pladsen 
med en model fra Tamiya af  den Ford 
Escort, som vandt det danske rally mester-
skab i 1995 med Jan Mortensen bag rattet.

3. pladsen gik til Peter Nellemann for 
Hasegawas Vanship fra den japanske anime 
Last Exile fra Gonzo.

Klasse C blev domineret af  Peter Nel-
lemann, som tog både 1. og 2. pladsen.

1. pladsen gik til et diorama med 
Douglas World Cruiser fra 1924 i ponton 
udgave fra det amerikanske fi rma Williams 
Brothers. Peter synes, at sættet er lang 
bedre end sit rygte – delene passer fi nt 
sammen. Flyet er rigget med elastiksnor, 
og Peter har pyntet dioramaet med et par 
bolværksmatroser konverteret fra ubåds-
fi gurer.

2. pladsen gik til en fi n opstilling af  en 
Mitsubishi A5M fra Fine Molds med pilot 
på et hangardæk.

Per Nielsen holder også i denne klasse, 
som ellers kun bestod af  fl y i diorama, 
panserbyggernes fane højt med dioramaet 
Waiting for the Enemy med en tysk kamp-
vogn fra Bronco og to soldater fra Tamiya.

Kenneth Kerff  var tæt på en podie-
plads med en nydelig opstilling i 1/72 af  
en godt brugt landgangsbåd fra Airfix 
placeret på en Dragon Wagon fra Academy, 
og Roy Nielsen var tæt på en podieplads 
med Battlestar Galactica i skala 1/4105 fra 
Revell/Moebius.

Kjeld Pedersen havde medbragt tre 
kampvogne, bl.a. en fransk St. Chamond 
fra Takom. Allan Nielsen toppede med fi re 
modeller, bl.a. en fi n lille Tiger I fra Dra-
gon i 1/72. Torben Klein havde ligeledes 
medbragt fi re modeller, bl.a. et fi nt diorama 
i 1/72 med en Henschel 126 fra Italeri i 
ørkencamoufl age bemaling. Jeg havde med-
bragt mit første forsøg med en 1/10 buste 
fra Young Miniatures – en fransk grenader 
fra Napoleons gamle garde.

Billeder af  de deltagende modeller kan 
ses på ipms.dk. Næste kvartårskonkurrence 
(nr. 2/2019) er i maj på Nyboder Skole.
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Kvartårskonkurrencen 

november 2018

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen

31

Øverst er det Kjeld Pedersens St. Chamond kampvogn, der endte udenfor top 3 i klasse  A.

Til venstre er det Peter Nellemanns 1/48 Mitsubishi A5M Claude, der tog andenpladsen i klasse B.

Til højre er Peter Kristiansens 1/10 buste af en fransk grenader fra Napoleons gamle garde.
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Kvartårskonkurrencen 

november 2018

Øverst er det vinderen i klasse A, 
en 1/32 P-47D Thunderbolt,
der er bygget af Henrik Stormer

I midten er det den 1/72 Douglas 
World Cruiser som vandt klasse C.
Det er Peter Nellemann,
der er modelbyggeren

Nederst er det Per Nielsens
1/35 Plattformwagen Typ SSY + 
RSO Radschlepper OST,
der blev nr. 3 i klasse A

Fotos/Photos:
Peter Kristiansen


